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 הרוסמה יפ לע במיה יקי 6

 ,םינושאר םיסופד יפ לעו

 תוהגהו םיפולח םע
 ןמ

 םינשי םימונרתו םיקיתע די יבתכ |

 תאמ

 גהובצנינ יהוד

 ןושאר קלח

 םיכלמ - תישארב

 המימתה הוהי תרות ה רואלי יאיצומ תרבח ידי ל

 ןודנול
 .קיפל דנרת תנשב
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 לדנפקמ- נז

 ןטק ףקז = קז
 ב םופד בוה =- בידה

 'ג םסופד שמוח = גידח

 'ד סופד שמוח = ד"דח

 'ה סופד שמוח = ה"דח

 ינורמש שמוח = ש"ח

 דו יבתכ ,ה* בתכ =-יב
 בותכ =" "תב

 תילו ל

 תרחא אחסונ = א'נ
 יל הארנ = | ל'נ

 רדס = פ

 מו

 תובת ישאר חול

 סם

 םירחא םירפס ,רחא רפס = א"פ

 קוספ ףוס = פ"ס

 השרפ = 'שרפ

 תויהל ךירצ = ' ליצ

 ל

 קוספ שיר = פ"ר

 תובת ישאר ת"ר

 סולקנוא םוגרת = א"'ת |
 הלודג אשילת = | ג'ת
 'א סופד םילהת = א"דת
 ןתנוי םונרת = ית
 ירוס םוגרת = ס"ת
 < םינקז 'ע םונרת = עת

 הנטק אשילת = ק"
 ימרא םוגרת = 'רת
 ימור םונהת == עת

 ִּפ

 1 טשמג?ל? 7



 תישארב

 א ץֶרָאְהְו :ץֶרֶאָה תאו םימשה תא םיהלֶא אָרְּב תישאַרְּב 5
 םיהלַא חּורְו םוהת ינפלַע ּךשִחְו והבָו והת התה
 דִהָו רוָא"ַהְי םיקלא רמי :םמה ינָפִפלע תַפָחְרַמ
 ןיפ ם םיחלא לדבָיו בוטדיפכ רואָהדתַא םיהלא אָרָיַו :רוא
 ףשחלו םי* רואל!םיהלַא אליו :ךשחה ןיבו רואָה
 :דָחֶא םו רקבדוהו בֶרְעחיַהְיו הלל ארק
 :ןיב לידבמ יהיו םָיָמַה ךְַּב עיקר יִהָי םיהלֶא רמו
 ְ סמ ה ןיב לבו עיִקְרֶהדתֶא טיהלַא שעיו :םָיִמְל םימ
 עיקרל .לעמ רַשֶא םימה ןיבו עיקרל תחתמ שא
 החו ברערהו מע עיקרל םיקלא ארק :ןכרהו
 :ינש םוי רקב
 םוקְמ"לֶא םימשה תחתמ םיִמה ווק םילא רַמאַיו
 9 ה השכיל \ם יהְלֶא ארקיו :ןפדיהוו השכיח האְרְתְו דַחֶא

 45 שכ

59 

 :בִמיּכ םיהְלֶא אָרו םיִמִ ארק םיִמה הוק מלו ץֶרֶא
 וג עַרָז עיִרְמ בשע אשף ץֶרֶאַה אשרת םיחלא רַמאַַו
 יהיו ץראה-לע ובדשרז רשא ונימל יִרָפ הָשַע יִרפ ןע
 יט ץֶעָו והעמל ערז עירומ בשע אשד ץֶראָה אצותו :ןכ
 ;בומרּכ םיהלֶא אָרָיַו מל ובחוערז רשָא יִרָפִרהשע
 8 :ישילש םִו רקְביִהְיַו בֶרְעיַהָי
 1 כ , ל % 4 כ שעש י'זוה

 רמאיו 0
 תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 .יתבר 'בצ.1  .ב"מ היעשיב לאה רמא הכ הרטפה צ.1

 םירפס בורב +. 21 .הגותמ וחיריב אָרָיַו +. 10 = .רוֶא יִהָי כ"ב ראיה א'ב א'נ .םופדה
 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"חב ןכו ץיִעְו א"ס +. ק"זב אש3ב סופדה תואחסונבו י"כ

1 



 1 8 תישארב 9

 ןיּפ ליִּדְבִהְל םימשה עקרב תראָמ יהי םיהלֶא רמו 4
 :םינש] םיִמְָלו םיִדעומְלו תתאל ּוְהְו הלילה ןיבו םויה

 דיהָו ץרֶאָהילע ריִאָהְל םימָשה עיקְרְב תרו אמל וקו 5
 רוָאְמהדתֶא םיִלדְגַה תְראְמַה ינשדתַא םיהלֶא שעיו :ן3 6

 תלשממל ןטקה רואְמהתֶאְו םוה תלשממל לדֶנה
 עקרב םהלא םתא ןתַו :םיִבָכיִּכִה תאו הלילה וז

 הֶלילבו .םּויּב לשמלו :ץֶרֶאָהְלַע ריִאְהְל םיִמשה
 :בומדיכ םיִהְלא אָרַו ךשחה ןיבו רואָה ןיב ליּדְבַהְלְ

 :יעיִבְר םּי רקְבְדיהְיְו בֶרעְיהְיַו 9
 ףפשי ףשו היח שפנ ץרש םיפה וצרשי םיהלָא רָמאיַו 9
 דתֶא םיהלָא ארכו :םיִמשה עיקר נפחלע ץֶרֶאְהְדלַע גו

 שא תשמרה היחה שפנ"לּכ תַאְו םילדגה םנינתה
 אריו והעמל גי ףועדלְּכ תֶאְו םהעמל םִיִמַה וצרש

 ובר ּורֶפ רמאל םיהְלֶא םֶתַא ףְרָבַו :בומדיכ םיהלַא ₪

 ברעהיהְוו :ץֶרָאְּב בֶרָי ףועהו םימ יִּּ והא ואְלִמּו
 :ישימח םוי רכברהַיו

 ה ּהעמְל הָיח שפג ץראה אצות םללֶא ר רַמאָ ₪

 /--- תאו ל המ בהּבַהדתֶא 7 ץֶרָאה תיח
 םוהלא רַמאַיַו :בוטחיּכ םיִהלֶא אָרְו והנימל הָמְדאַה <

 ףשעבו םָיִה תנְדְב ודְרִיְו ונתומרכ ונמלצב םֶרֶא השַענ
 שמרה שמָרה"לַכְבּו ץראָהלָכבו הָמהְּבְבו םימשה

 םֶלַצְּב ִמְלַּב טד יהלא אלו :ץֶרָאָקְדלַע ה
 םֶתא רבו :םתא אָרְּב הָבַקת רֶכְז ותא אָרְּב םיהלֶא
 ץרָאָהְדתֶא ואלו יב ורפ םיהלַא םהל רמאיו םיהלא
 הָיִחדלָכְבּו םימשה ףשבו שה תנְדְּב ודרו השב

 תשמרה
 .ץרא .!תָיחו א'ס +. 24 = .אגתמ וחירי לוִבָהְלַּו ץ. 18 | .אגתמ וחירי ה צץ. 5
 .ס"ת ןכ ץראה תיַה ל'צ +. 6 = .ץֶרֶא 1תָיחְו ג'ב ,ץֶרֶאּותַּחְו א"ב א'נ

 שכ +

0. 
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 9 "תֶא םֶכְל יִּתַתנ הגה םיהְלֶא רַמאַַו :ץֶרָאָהדלע תשמרה
 -לָכְתאְ ץֶרָאָהדלכ יִנָּפִפֶלַע רשָא ערֶז עז בשַע"לָּכ
 :הלבָצל הָיִהְי םכל ערז ערו ץעדירפ וָּבדרֶשֶא ץעָה

 :ש "לע שמור | לכלו םימשה .ףטלָכְל ץֶראָה ה תיחדלכלו

 הָלְכִאל בשע קריא הָיִח שנ ובדרָשַא ץֶרָאָ
 ג םוטדהנהְו השע רַשֶאדלְּבתֶא םיהלָא אָרִו :ןכדיהיו
 1 :יששה םוי רקְבדיהָיו בֶרעְדיהְיַו דאמ
 5 םויכ םיהלֶא לכו :םָאְבְצדלַכְו ץֶרֶאָהְו םימשה לכו
 יעיבשה םויב תפשיו ּהָשַע רשֶא וִתכאלִמ יעיבשה
 םוידתא םיהלֶא ךְרֶבו :הָשְע רש ותְכאלִמ לָּכַמ
 -רֶשַא והכאְלמ"לכמ תַבָש וב יִּכ ותא שדְיו יעיבשה
 .:תישעל שיהלא אָרְּב
 תושע םּוְּב םָאְרְּבהּכ ץֶרָאָהְו םִימְשַה תודות הלא
 םרמ הדָשה חיש ! לָכְו :םימשו ץֶרא םיהלַא הָוהְ
 אל יִּכ חַמצ םֶרָמ הָדָשַה בז שע"לֶכְו ץֶרָאְב הָיהְ
 -תֶא דבעל ןיא םֶדָאו ץֶרֶאְהלע םיהלֶא הָוהְי ריטמה
 : ינָּפ"לָּכְִתַא הקשהו ץֶרֶאָהְדִמ הָלַעי 'דָאְו :הָמְדִאַה
 ךמ רָפַע םלאהְיתא םיקלֶא הוהְי לצי :הָמְדַאה
 פנל םֶדָאָה יהְיו םייח תַמָשְנ ויִפאְּב חפיו הָמְדֶאַה
 : םש םשַ םֶקמ ןדעְּבְנ .םיהלַא הוה עטיו :הָיח
 הָמָדִאַהְרִמ סיהלא הָוהְי חַמַצִו :רָצָי רשֶא םֶדָאָהדִתֶא
 ּּותְּב םייחֶה ץעְו לָכ קאמל בּוטְו הֶאְרַמְל דָמְחַ ןע"לָּ
 0 תוקְש הל ןדעמ אצי רָהָּת עְרו בוט תעדה ץעו ןנה
 ים !\ :םישאר העְבְראְל הָיְהְו דִרְפי םשמו ןָגַהתֶא
 רָשַא הָליַוחַה ץֶראדלְּכ תא בפה אּוה ןושיפ דָחאַה

= 

 שו

 -ב 0

 1 ח 5

 םש
 .ע"ת ןכו דתַאְו א"נ .קריהלכ תא א'ס ל. 90 - .לכ תֶאְו א"ס הק מ לכדתֶאְו וחירי שמוחב ןכ +. 9
 א"ס ץ.6  .אריעז 'ה +4 .ןגנמ וחיריב ןכ +.8 = .ם ע"ת ,ש"ח ןכו יששה א"נ +.5 .ב

 יג א'ס +. 8 = .לכדתא ילתפנ ןב ,לכדתֶא רשא ןב א'נ .לכדתא א'ס +. 6 = .הָלָעָי דַאְ
 .ושא א"ס צ. גג .ןיִע עו וחירי הילע רסמנו ץִע ו א"ס ץ. 9 .הָמַדֶאָה א'ס +: 9

*1 



 ךז 15--זוז 5 תישארב 4

 ןבאו חלדבה םש בומ אוהה ץֶרֶאָה בה :בהזה םש
 דלָּכ תא בבופה אּוה ןוחינ יו שה רֶהְנהיםשְו :םהשה 3

 ףלהה אוק לקלח ישילשה רנה םשְו :שּוּכ ץרא
 הָוהְי חקיו :תֶרֶפ אּוְה יעיברה רֶהְנהְו רושא תמדק 5

 :הָרָמְשְלּו הבעל ןרעדןנב ּוהחעוו םֶרָאָהְדתֶא םיִקלֶא
 ל ןוהְקפ ללמ רמאל אדי םיחלא הוהיצה

 יִּכ ונָפמ לכאת אָל ערו בוט תעדה ץעמו :לכאת וז
 םיהלֶא הָוהְי רָמאו :תּומָּת תומ ממ ָךְלָכַא םויְּב 5

 גודנְנְכ רוע יִלדהֶשעִא ידבָל ֶדֶאַה תַה .בטדאל
 תֶאְו הֶרָשַה תיחלָּכ הָמְדֶאְהְִמ םיהלֶא הֶוהְי רצ
 דארקודהמ תוארל םדָאָהְ"לֶא אביו םיִמָשה .ףטלְּ
 :ימש אּוה היח שָפָנ םֶדֶאה ולארי רֶשֶא לכו ול

 םימשה ףשלו הָמהְּבַה"לְכְל תומש םדֶאָה .אָרְקיַו ₪
 לפיו ּודננְּפ רוע אָצְמדאְל םֶדָאלו הרשה תֶיַח לכל גו

 תחא חקיו ןשייו םרֶאְהְדלַע המרת | םיקלא החי
 -תֶא | םיקלא הָוהְי ביו :הֶנִתְחַת רֶשָּכ רנו ויִתעְלִצִמ
 :םֶדֶאְה"לֶא האב הָשֶאְל םֶרֶאָהמ חקְלחרָשא  עְלַצַה

 ירשכמ רַשְבּו ימְצעמ םצע עטה הא םֶדֶאַה למאי ₪
 בעי ןּכלע :תאְזההְחקְל שיִאָמ יִּכ הָשֶא אָרְקִי תאזְל ₪

 רטכל" ויו ותְשַאְב קב מאד תאְו ויבָאְתֶא שיא
 ;וששבתי אלו ותשאו םדֶאַה םימּורע םֶהיִנַ יו דָחֶא 5
 הָוהי השע רשֶא הרשה תיח לפמ םורע הָיָה שָחָנהְו ג

 אל .םיהלַא רמָאדיכ ףא השאהדלא למאיו םיִהלֶא
 ירפמ שחנה"לֶא הֶשֶאַה רמאתו :ןגה ץע לָּכִמ ּולְכאַת
 ןיע 4%

+ 

 ג'ב .ןָּגהץִע לָלַמ א"ב א'נ .ןָגהְְעְע לִַָמ וחיריב הילע רסמנו ןגה ץֶעְ"לְּכמ א"ס +. 8
 ,ירצ הָנִּתְחּת א'ס +. 91 = ,ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ו'ת ןכו ףועדלָבְלּו א"ס +. ₪ .ןַָה ץֶעלָּבמ
 יה ם'תו ע"ת ,י"ת ,ש"חב +. 24 = .השיאמ ע"תו א"ת ,ש"חב +. 3 יסצע א"ס . 3
 .הֶשֶאָה ,רמא א"ס \.ג .ג ,אלמ ּושָשוּבְתִ יללהב ,ימלשוריב ןכו +. ,םֶהיִנֶש
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 3 םיהלֶא רַמָא ןֶנהְּדותְּב רשֶא ץעה יִרפמּו :לכאנ ןגהדץע
 + שָחָנַה רָמאו :ןותמתדפ וָּב וענת אָלו ונממ ּולְכאִת אֶל
 + םוְּב יפ םיהלֶא עדי יִּכ :ןּוִתְמְּת תומדאל הָשאהְ"לֶא
 יעְדָי םיהלאָּכ םֶתיִיִהְו םֶכיניע ּוחְקְפִנו ונָפמ .םָכְלָבִ
 :יכְו לפַאמְל ץעֶה בוט יּכ הָשֶאָה אָרִתַו ועְרו ביט
 וירפמ חקתו ליפשהל ץעה דמו םיליעל אּוה"הואה
 ז נע הקפת : לכאיו ּהָמַע ּהשיאלדםנ ןתתו לכאתו
 ושעיו הָנאִּת הָלע ּורְּפְתַיו םה םָמריע יִּכ יעדיו םהיִנָש
 ףלהתמ םיִהְלֶא הָו .לוקחתא ועמשיו :תרְגַח םהְל
 הָוחָי יִנפַמ ותְשאְו םֶלֶאָה אפחְתו םווה חורל גב
 םַדָאָהְדלֶא םוהלא הָוהָי ארקיו :ןגה ץע ךוְְּב םיהלֶא
 אְריִאְו ןגְב יּתְעָמָש ףךלקדתֶא רַמאּ :הָכַיא ול רַמאיו
 םרש יפ ףל ריגה ימ רַמאיַו :אבָחאְו יִכְנִא סרי
 :תְלְבִא ונממדלְַכִא יתלבל ד ףיקיוצ רשא ץַעָהְדִמַה הֶפַא
 ג יִלְהְִתנ אוק יִלָמַע התַתְנ רשֶא השאה םֶדֶאַה מא
 תאז"המ הָשֶאְל םיִהלַא הָוהְי רמא'ו :לכאו ץעה"מ
 רמאַו :לָכאְו ינאישה שָחְנה הֶשֶאָה רמאתו תישע
 תא רּורֶא תאז תשע יִּכ שָחְנהְדלֶא | םיהלָא הָוהָי
 רפעו לת דנה הנזלע הֶדָשַה תָיִח לָכַמ המהְּבַהדלָּכִמ
 5 השאה ןיבו נב תישא | הביאו :ףייח ימידלָּב לכאת
 ונפושִּת הָתַאְו שאר ףפושי אּוָה הערו ןיבו ךטרו ןיבו
 : הָּבִרַא הְבְרַה רַמִא הָשָאָהדלֶא ;בֶקְש
 ךִתְקישָּת ד לשיִאלָאְ םיִנב יִרְלּת בָצָעְּב ךנרהו ךנובצע
 יִּכ רַמִא דאל ,דב"לשמו אּוהְ
 ףיתיוצ רשָא ץַעָהְְִמ לכאתו ּךִּתשִא לוקל תעמש
 רמאל ד
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 ףרובעּפ הָמְדֶאְה הָרורא ממ לכאת אל רמאל
 חומצת רדרדו ץוקו :ךייח ימי לכ הָנְלַבאת ןובָצְעְב
 םֶחְל לָכאַת ףיפא תעזוב :הְרְשה בשעדתא תְלַכִאְ ל

 רָפְעדיִכ תְחְקְל הֶנִממ יִּכ המְֶאָהְדלִא ףבוש דע
 הוח ותשא םש םֶרָאָה אָרְקו :בּושִּת רֶפְעדלֶאְו הָתַא א

 םֶדֶאְל םוהלֶא הוחי שעוו :יִחדלַּכ םא הֶתָיַה אוה יּכ
 :םַשָבְליִו רע תנתכ ותְשַאְלּ

 5 תעדל ונממ דחאְּכ הָיָה םֶדֶאְה ןה םיהלֶא הָוהְי | רמאיו ₪
 םייחה ץעמ םג דקל ודי הלשירפ | הֶתַעְו עָרָו בוט
 ןרעדןנמ .םיהלא .הָוהְי ּוהְָלַשְַו :םֶלעְל יחְו לָכְאְו
 דתֶא שרו :םשמ חל רשֶא הָמְדֶאְהדתֶא לבעל 4

 תֶאְו םיִבָרָכַה ד תֶא ןדע- ןנל םֶדָקִמ ןּכשיו םֶדְאָה
 ץע ךרה ד תֶא .רמשל תַכפַהְתגה בֶרַפַה טהל

 תשא הָוחְדתֶא עַדְי םֶדֶָאַהְ יח ה
 !הוהיחתא שיא יתינק רמאתו ןיקרתַא דֶלתַו רהַתו
 ןאצ הע לָבַההיהְוו לבַהדתא ויְחאתֶא תֶדְלְל ףֶכְתו

 ירפמ ןיק אביו םימָי ץקמ יהיו :המדא דבע היה ןיקו 3
 תורכְּכִמ אּוהדסנ איבה לָּבָהְו :הוהיל הָחְנמ המדאה +

 :ותחנמדלָאְו לבָהְלֶא הוהי עשו ןהְבְלָחִמּו ונאצ
 ולפיו לאמ ןיכל רחיו העש אל יִּתְחְנִמִדלֶאְו ןיקדלאו

 ּולַפנ המלו ךל הרֶח מל ןיקלא הָוהְי רָמאּוו :וְנַּ
 הַתַפל ביות אל םִאְו תֶאְש ביטיתדסַא אלה דפ

 רַמאיו ובילשִמַת הֶתַאְו ותקושת ףילאו ץבר תאָמח 4

 [ש

-1 

 הָדָשַּב םֶתויִקָב יהָיו ויחא לּבָהְ"לֶא ןיק
 םקיו =
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 יא ןיקדלָא הָוהְי מאו :והגרהיו ויחֶא לָּבָהדלֶא ןיק םקו
 רַמאַּו :יִכְנִא יִחֶא רמשה יִתְעַדָי 0 ה ּףיחא לבה
 :המדאהדךמ יִלֶא ם םיִקְעִצ ףוח חֶא ימ לוק ףישע ּהַמ

 היִפתֶא הָתְצַּפ רשֶא המְדאַהְמ : הָּתֶא רורֶא הת
 , הַמְרֶאְהְתֶא דבעת יכ ל ףדימ יח ימדתֶא תחקל
 רַמאּה :ץרא אְב הָיַהֶּת דַת עָנ ךְל ּהָחּכדתֶת ףסת"אל
 םּוַה יתא תְשרַג ןה :אושנמ ינוע לדג הוהידלא ןי
 ץראְּב ד עָנ ית וייה רתָסֶא ךינפמו המראה ינפ עמ
 5 רה ןָכְל הָוהְי ול רמו :יננרַהְי יִאצמִדלכ היה
 -תוּכה יתְלְבְל תוא ןיקָל הוהי םשיו םֶקְי םיִתְעְבש ןיק
 דונְעְרֶאְּב בשיו הוה ינפלמ זי ןיק אצו : ואְצְמדלּכ ותא
 ז ףךונַחְתֶא דָלִתַו רהתו ותשו תא ןיק ערי . ןרעדתמדק
 8 דלא :ךונח ונָּב םשּכ ריִעָה םש ארו ריע הָנְּב יה

 לִי לאייחמו לַאְיּוחַמדתֶא דליד דריעְו דריעדתֶא ונחל
 ףמל ולדחקיו מלא דלי לָאְשּותִמו לֶאְשּותְמְתֶא
 דל . :הלצ תינשה םשו הָרָע ּתַחֶאָה םש םיש) יתש
 םַשְו :הָנְקִמו להו וא .בשי יּבָא הָיָה אּוה לבָידתַא הָרַע
 הָלַצְו :בָנשו רוָנכ שפתחלָּכ יִבָא הָיָה אּוָה לוי ויחא
 תַשָחְנ שָרח"לְּכ שפל ןוק" לַבּותִדתֶא הָדְלַי אוהדסנ
 וישנל ךמל רמאל :המענ .ןיְקְ"לַבּת תּוחֶאו לובי
 יִּכ יתְרמִא הגאה מל יט ישָנ ילוק ןעמש הֶָלַצְו הרע
 דםקי םְִעְבש יִּכ :יִתְרְַחְל דל יעצפל יְִנְרֶה שיא
 ותשָאחתֶא דוע םֶדֶא עדו והפפשו םיִעְבְש * ףמלו ויק
 רז םיהלֶא ילרתש יִּכ תש ומשדתא א ָךְקִּתו ןּ דלתו

 : בידי אוהדסנ תשלו :ןוק ונרה יכ לבה תחת רחא
 :הוהי םשב 5 אָרְקְל לחוה וא שונָא ומָשדתַא אָרְקיו
 הז | ד
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 5 םיִהלֶא ארכ םוָּב םֶדֶא תֶדְלּוּת רַפָפ הָו ה
 םָאְרְּב הבק רֶכָו :ותא הָשֶע םיהלֶא תומדב םֶדֶא ?

 יחיו :םארְבה םויְּב םֶדֶא םֶמָשִתֶא ארקיו םתא ךְרְבַו >
 אָרְקִיו ומְלַצּכ ותומְדּכ דל הָנש תאמו םישלש ם םָּד
 תשדתא ודלק ירָחא םֶדָאדיִמָי ודו :תש ימשדתא
 טָדֶא מודל יהוו :תונְבּו םיִנַב דלוזו הנש תֶאמ הנמש +

 :תמָיו הנש םישלשו הגש תואמ עַשַת יחירָשֶא
 דלזו הש תֶאְמּו םיגש שמח תשדיחיו 6
 םינש עבש שונאת ודילוה ירחא תשדיחוו :שונָאדתא +
 דַמָלָּכ יהוו :תנְבו םִנְּב דלויו הש תואמ הךנמשו +

 :תמיו הָגָש תואמ עשו הָגְש הָרָשָע םיִתש תש
 :ןְיקתֶא רלייו הנש םיעשת שונא יחיו 9
 הָנָש הרשע שמח ןניקדתֶא ודיִלוה ירח שונָא יחי 0
 ימוילּכ ווהוו תנו םִינְּב דלזו הגש תוֶאמ הֶמְשו וו

 תמו הנש תואמ עשתו םיִנָש שמָח שונא
 :לֶאללַָהמהתַא .דלויו הנש םיעבש ןעק יחָנ -
 הגש םיִעְבְרא לאְלַלַהַמתֶא ודילוה ירחא ןעק יח ₪
 ימָידלָּכ ליהיו :תֶבּו םִינְּב דלווו הנש תואמ הָנמְשו 4

 :תמיו הש תואמ עשתו םיִנָש רשע ןָעק
 הנש םיששו םינש שמח לֶאְללָהְמ יחיו 18
 דרידתא ודילוה יִרָחַא .לֶאְללהמ יחיו ;דֶרידתַא רלוו 6
 והיו נתונבו םִינָב דלויו הגש תואמ הנמשו הגש םישלש וז

 תואמ הְנמְשו ו הָנַש םיעשתו שמח לֶאְלְלַהִמ יִמידלְּ

 םיששו םִיִּתְש דרְידיִחָיו :תמיו הגש
 חחֶא דריחיחוו :ךונחהתא דלוו הגש תאמו הנש 4

 :תונבו םיִנְב רלויו הנש תואמ הנמש דונחדתֶא ודילוה
 ויהיו

 .םרא ימי | ויהיו א"סבו ,םדא ימי ויהיו א"ס ,וחיריב ןכ +. 4  .יתבר 'ס א'"סב צ.1 .ה

 ,תתפ יה יללהב הילע רפמנו יה ןשונ ןשי י"כב צ. 5
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 9 תישארב ץ 90--ל1 +

 0 הָנָש תואְמ עשתּו הָגֶק םיששו םיִּתְש דָרייִמְידלָּכ וה
 הָנָש םיששו שמח ךונָה יחָיַ :תמיו
 לרֶחא םיהלַאהרתא א דוח ַח ךלהְתיו :חלָשותַמדתֶא דל
 םִנָּב דֶלּויו הש תיאמ שלש הלשותמ =תא ודילוה
 שֶלְשּו הש םיששו שמח :ָךנָח ימלָּכ יהו תב
 חֶקְליִכ ּונָאְ | םיהלֶאהדתֶא ד וה דְלַהְתִַ :הנָע תואמ
 עבש חלש ותמ יחיו :םיקלא ותא
 , הלשותמ רה :ךמלדתא לה הָנש תאמו ה יש משו

 עבשו הָנש םינימש תש ךִמְלחתַא ודיל וה ירחא

 1 הלשותמ ןמי"לכ והיו תונבּו ם םיִנכ דלויה הָנָש תואמ

 תמיו הש ת רואמ עשַתו הָנַש םיששו עשת

 4 : ךנש תֶאְמּ הש .םיקממשו םיִתַש ףמלדיחו

 ,2 : נשעממ ינמחְני הו רמאל חִנ ומשדתא אָרקיו :ןפ דלוו

 ּףִמ לחחוו :הָוהְ .חֶחא רשֶא הָמְדַאַהְְִמ ּונידָי ןובָצעַמּו
 תֶאְמ שמחו הָנַש םיעָשתו שָמָח חנחתֶא ְדיִלּוה ירָמֶא
 םיִעָבְשְו עבש ךמלחימידלּפ להו תמו םינפ דללו הנש
 ג יה :תמיו הש תואמ עבשו הגט

 -תֶאְו התא םשדתַא הנ דלוו הנש תואמ שמָחְרּב חנ
 תב הָמְדֶאְה ינפדלע ברל סאה לחה יהו :תפ
 יכ םֶדֶאַה תונְּבדתֶא ם םוהלאההינ וב ּואְריו + םֶהְל ודל
 רמאיו :ּורָחְּב רשֶא לָכִמ םיִשָנ םֶהְל וחיו הנה תבט
 רַשְב אּוה םנשב םלעל םֶדָאָב יחור ןודאל הוה

 ץֶרֶאְב וה םילפנה :הָנש םיִרְשִעְו הֶאְמ דיפ
 םיהלֶאָ יב ּואבְי רָשא ןפ"ירָחא םנְו םהָח םיִמָיב
 םלועמ רשא םיִרכגה המה םהל ודלוו םֶלֶאַה תו ָב"לֶא
 1 : :םשה יו . 2

 . ו אריו

 א'ס 99 .ע"ת ןכ ּונחינו ל"צ צץ. 99 | .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו ּגיִהָיו איפ ₪
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 .םָּגשּב יללהב צ. 8 1
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 צילו ץֶרָאְּב םֶרֶאְה תַעְר הָמר כ הָהְי אָרָיַו
 השעחיפ הָוהי םֶחְעִ ;םויה"לּכ עֶר קר ובל תבשח
 הָחַמָא הָוהְי מאיו וְּבְללֶא בצעו ץֶראְּב םֶדָאַהְ"ֶא
 "דע םֶדֶאמ הָמְדִאַה ינפ לעמ יתאְרְּכְ-רשא םֶדאַהתַא
 :םתישע יכ יִתְמַחנ יכ םִיִמְשה ףועדדעו שָמְה"דִע הָמַהְּ
 :הָוחי יִניִעְּב ןח אָצִמ חנו
 ישרפויתרְדֶּב הָיָה םיִמָת קידצ שיא חנ חנ תֶרְלִת הלא
 -תֶא םִנָב השלש ַָ .רלוו :ַחְְּדלַהְתַה םיהלַאָהְתֶא
 םיהלֶאה ינפל ץֶרֶאָה תחשתו :תַפַידתֶאְו םחדתֶא םש
 הָגהְו ץראָקתא םיִקְלֶא אריו :סָמַח ץֶרֶאָה אָלְמו
 :ץֶרָאָהְ"לע יּכְרְדִדתֶא רָשְּבלָּכ תיחשההיכ הָתְחש

 ינפְל אָּב ֶשְּבילָּכ ץק חנל םיהלֶא מא
 "תֶא םָמיִחשמ :ינְנהְו םָהינְפמ מח ץֶרָאָה הֶאְלמִדִּכ
 דתֶא השעת םינק רפנהיצע תַבִּת ךל השע :ץֶראָה
 רשא הָוְו :רַפְּכַּב ץּוֶחְמו תִיִּבִמ הקא תרפכו הָבִּתַה
 םיִשמָח הבִּתַה ּךְרַא הָמִא תואמ שלש התא השעה
 הָשַעִּת | רהָצ והָתְמּוק הָמַא םישלשו הָבְחְר הָמִא
 הָבִּתַה חתפו הֶלָעִמְלְמ הָנְלכִת הֶמִאלֶאְו הבל
 ה יאו :השעת םישלשו םינש םִִָחִּת םיִשָּת ּהָדְצְּב
 רָשָּבילָּכ תתשל ץֶראָהְלע םימ לּּבַמַהתֶא איבמ
 ץֶרָאּפְדרֶשֶא לָּכ םיִמשה תחּתְמ םיִיַח חור ובדרשא

 הָּתַא הָבּתהְדלֶא | תאו ךָתִא יִתיִרְּבתֶא יתמקהו :
 ךינבו 7
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 19 רשְבלָּכִמ יִחָהדלָּכִמּו :ּךָתִא ךיִנָבְהיַשְנ ךתְשאו דיִנְב

 הבקנו רכז ךתא תִיחהְל הָבַּתַהלֶא איִבִּת לָּכִמ םיְנש
 ע שמְר לָּכִמ ּהָניִמְל הָמְהְּבהְדִמו והימל ףועהמ זוהי
 :תו יחל דל ב 5- .םינש הנ מל הָמְדֶאְ

 ןש

| 
 יח 1 3 - ל > ל

 י% יט 1 4 1% / 7
17 
 ש- 1 ₪ יי ₪

 יל ו = | ₪
 הָיצ רשא 8 הנ שעיו ה סל ל ה היה
 הֶּתַאדאָב חל הוהי רמו :השע ןכ .םיִהְלֶא ותא

 ונפל קידצ ותיאר ךתֶאהיכ הבתה"לא ָךַתיּבדַלָכ
 הָעְבְש ךלדחְקת הְרוהטה הָמַהְּבהו לָכַמ :הָוה רוד
 אוה הרהט אל רַשא הָמְַּבהְדִמּ ותְשאְו שיא הָעְבש
 העְבש הַעָבַש םימשה ףששמ םג :ותשאו שיא םינש
 םימָיל :ץֶרָאָהְדלְכ י ינפדלע עו תויחל הָבְקְ רֶפְ
 םוי םָשָּבְרִא ץֶרָאְהְדלע .ריטממ יכנא העבש .דוע
 יִתישַע רָשֶא םּוקְיַהְדלָּכדתֶא יתיחמו הל יל םיִעָּבְרַאְ

 :הֶחו והצ"רָשָא לככ חָנ שעה :המראה ןנפ לפמ
  :ץֶרָאָהְ"לע םימ הָיָה לּוּבְמהְו הָנש תואמ ששְַּב חו
 ינפמ הבתהדלַא ּּפְא ויְנָבְיִשְנ וָּתְשַאְו וינבו 3 אבה
 רשֶא הָמַהְּבַהזִמּו הָרוהְטַה הָמַהְּבַהְדִמ :לּוְּבַמה ימ
 :המראההלפ שמרדרשָא לַכְו ףושהךמו הרהמ הָנָעִא
 רשאְּכ הבנו רֶכָ ז הָבתַהלֶא ה ואב םינש םינש
 \ לופמה ימו םימיה תעבשל יו חְתֶא םיהלא הָוצ
 שדחב חעיוחל | הגש תואמרשש תנשּב :ץֶרָאָהלע ויָה
 -לָּכ עָקְבְנ הוה םויּכ ו שדחל םוי רשעדהעבשּב ינשה
 וג םשגה יהיו :ּוחתְפנ םימשה תּבְרֶאְו הכר םוָהָּת תונָיעמ
 ויה םֶצְעְּב ב :הלי יִל םיִעָּבְרַאְו םוי םיִעָבְרַא ץראק"לע
 - תעלשו ח חַנ  תשאו .חנינְב תַפַו םחודמשו חנ אָּב הָזה
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 הנמל הָיחַהדלָכְו הָמַה :הָבְּתַהְדְלֶא םּתַא ּיְנָבְדיִשְנ 4
 ץראָהדלע שמרה שמְרַההלַכְו העמל .הָמהְבַהְד לָכו

 ואבו :ףנְכדלְּכ רופצ לכ ּוהנימל ףועהדלכו ּוהנימל 5
 ומדרָשַא רָשְּבַהְלָּכַמ םִנש םיגש הכּתהדלא חנלא

 רשאּכ ּואָּב רָשְבְ"לָכמ הָבְקְנ רֶכָז םיִאְּבַהְו :םייח חּוך 6
 לּוָּבְמַה היו :ודעב הוה ריו םיקלֶא ותא הֶיַצ וז

 הָבְתַהתֶא ואשיו םימה ּּכרַו ץראהדלע םוי םיִעָבְרַא
 ץראהדלע דאמ ובו םימה ורבנו :ץראָה לעמ םרתו +
 דֶאַמ דֶאַמ ּוְרְבִנ םימהו :םימה ינפדלע הבה ךלתו +

 -לָּכ תחתִ"רשא םיהבגה טירה ופָכיו ץֶראָהְלְע
 םמה :ּורָבְ הָלָעַמְלמ הָמִא הָרָשְע שמח :םיִמְשה פו

 לכו ץראָהיל ץרשה ץרטה-לפבו הוחכו המהפבו
 רשא לָכִמ ויָפאְּב םייִח הורדתמשנ רָשַא לכ :םֶדָאְה ₪
 נפח לע ורָשֶאו קי הְדלָפהתֶא חמו זותמ הָבְרָחְּב ₪

 םימשה ףשדדעו שָמְרְדרע הָמָהְּבְדִרַע םֶדָאַמ הָמְדַאָה
 :הבתכ יִתא רשאו חנ-ךא ראשו ץֶראָקְומ :ּוחָמיו
 ט רַפַָו :םּוי תאמו םישמח ץראהדלע םימה ּרְְַּ -

 רשא הָמָהְּבַה"לָּכדתֶאְו הָיִָהלְּכ תֶאְו חנ"תַא םיהלֶא
 :םימה וכשיו ץֶרָאהדלע חור םיהלא רבעיו הָבַּּב ותא
 םשגה אלו םימשה תָבְרֶאְו םוהֶּת תֶנָעִמ ּורָכְִיַ
 בוש ולה ץֶרֶאָה לעמ םימה ובשיו :םימשההןמ

 הָבָּתַה חַנַתַו :םּי תֶאְמּו םישמַח הַצְקִמ ם םימה ורסחיו
 יִָה לע שחל םי רְָעְהפְבשְב יעיכשה שח
 ירישעָה שדחה דע רּוסָחְו ךולה ויה םימהְו :טרר
 ץקמ יהיו :םיִרָהַה ישאר ּוארנ שְרחל דָחֶאְּב יִרישַע
 !השע רשא הָבַּתַה ןולחתַא חנ חתפיו םוי םיִעָּבְר
 םימה תשבָי-דע בושו אוצְי אָצַיו בֶרעַהדתֶא חלש ד

 לעמ

= ₪ 
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 ולקה תוארל ּּתִאמ הָניִהדתֶא חלשוו ּץקְרֶאָה לעמ
 "ףכל חוָמ הָנוה הֶאצְמְ"אלו :הָמְדַאה ינפ לעמ םימה
 דלפ ינפילע םִיִמיִּכ ּהָבְּתַה לא ֶלָא בשּתו הָלָּנר
 :הבתה"לֶא וילא ּהָתִא אביו ָהָחָקיַו ודי חלשיו ץֶרָאָה
 גו הָעַיִהתֶא חלש ףסיו םיִרָחַא םיִמָי תעְבש דש לָחָיַ
 תווְחהְלע הָגַהְו ברע תעל הָנּויַה וילא אבֶתו :הבתהְדמ
 לָחייו :ץֶרֶאָה לעמ םָימה ולקחיכ חנ ערוו היפ ףֶרְמ
 הפסידאלו | דָנויהדתֶא הלשוו םיִרָחֶא םיִמָי תעבש דוע
 4 ו הָנַש תואמדששו תַחאְּב יהיו דע וילאדבוש
 | הנ רסיו ץֶרֶאָה לעמ םִמה ָבְרֶח שדחל דָחֶאְּב
 + שדחבו :הָמְדאְה ינפ וברח הגהְו ארו הָבִּתַה הסכמ
 :ץֶרֶאָה הָשְבְי שרל םוםיִרְשעְו הָפְבשְב ינשה

  ךמ אצ :ר רמאל חָנלֶא םיהלא רד :
 וז הָיִחְהלָּכ :ּךִּתֶא ףינכ"ישְ נבו ךְּתשאְו התא הָבְתה
 שמרה"לכב הָמהְּבַכּו ףוָעְּב רָשְּבילָּכַמ ִּּתֶארֶשַא
 וברו ּורפו ץרֶאְב וצרשו ךתא אצוה ץרֶאָקדלע שמרה
 % -לָפ ותא וינָבְדישְנ ותשאו נו חקאציו :ץֶרָאָהְדלע
 ץראהדלע שמור לָּכ ףיעָהה לכ שָמְרֶהדלַפ הימה
 הוהיל חפומ ח) ןֶבו :הבתהְמ ּואְצְי םַהיַתְחְפְשמל
 לעיו רוהַמַה * ףעַה פפמו ההמה הָמהְּבַהו לָכִמ חיו
 הוהְי רָמַאּיִו ףחיגה חיִרְתֶא הָוהְי חריו :חכמב תל
 רובעְּב הָמְדֶאַהתֶא דש לָּלַקְ ףסא אָל ובל"לֶא
 דוע ףסאהאלְו וירעומ ער | םֶראַה בל רָצָי יִּפ םֶדֶאָה
 ע ץֶרֶאָה ימידלּכ דע :יתישע רשאכ יחלָּכְדתֶא תוּכַהְל
 :ּותָבְשי אל הללו םויו ףרחו ץיקו םחו רו ריצקו ער)
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 וברו ּורפ םֶהָל רַמאָיַו וינְּברתֶאְו חֶנתֶא םיהלֶא ךרביו ט
 תיִחְילָּכ לע היהְי םֶכִּחִחְו םֶכַאְרִמּו :ץֶרֶאְהְתַא ו ואמו
 המראה שמרת רֶשֶא לַכְּב םימשה ףועלָּכ לַעְ ולה
 יחדאוה רשא שמר"לָּכ ּונּתְנ םֶכְריִּב םיה ינדלָכְבְו
 :לָפ"תֶא םכל יִּתַתְנ בשע קָרָיִּכ הָלְכִאְל הָיהְי םכְ
 םכָמְדִתֶא דאו :ולכאת אל ומ ושפִנְב רֶשְבִדְדא !

 םֶדָאַה דימו ינשרדא היַחְדלָּכ ךימ שרדא םכיתטפנל

 םד ךפש :םֶרָאְה שפְנְ"תַא שרר ויחֶא שיא דימ <
 "תֶא הָשָע םיהלֶא םֶלַצְּב יִּכ ךפֶשי מד ֶרָאְּכ םֶדֶאָה
 :הָבדּובְרו ץֶרֶאְּב יצרש ּובְרּו ורפ םָּתאְו :םֶדֶאָה

 ותִא וינְּבִדְלֶאְו חלֶא םיהלֶא רָמאַָ 8
 םכערזדתַאו םא יתיְִּבְדתֶא םיקמ ינְנה ינאְו :רמאל +
 ףעְּב םכְּתַא רָשֶא הָיִחַה שָפָ לכ תאו :םֶכיִרְחא 0

 הבה יאְצי לפמ םכתא ץֶרֶאָה תיח"לככו המה
 אלו םֶבְּתא יִתיִרְבִתֶא יתמקהו :ץֶרֶאְה תיח . לכל א

 לּוָּבַמ דע היהידאלו לּוּבַמַה ממ רוע רֶשְבלְּכ תֶרכִ
 -רַשֶא תיִרְּבַהִתְוֶא תאַז םיהלַא רֶמּאיַו זר תחשל ו

 םַכּתֶא רָשֶא הָיח שָפְָּכ ןיבו םכיניבו לניב ןתנ ינא
 תֶאְל התה נב יתָנ יתשקדתא :םלוע תרדל

 ןרֶאהְדלע ןנפ ןגנעפ הָיהְו :ץֶרֶאָה ןיבו קיפ תירְּב +
 יניב רָשָא יִתיִרְברתֶא יתרכוו :ןנעב תשקה התא :5

- 

 רוע היהידאלו רֶשְּבלֶכְּב הָיח שָפנלָּכ ןיבו םכיניבו
 ןנעָּפ תשקה הָתיְה ;רֶשָּבילָּכ תחש לובמל םומה
 שַפְנילָּכ ןיכו םיהלא ןיּב םלש תיִרב רכזל ָהיִתיִאְרו

 -לֶא םיהלֶא רמי :ץראק"לע רַשֶא רֶשּב"לָכְּב הָיַח וז
 חנ

 יללהב ,הגומב ןכ +.6 .הָיהְי םֶכִל וחירי <.5  .איעג אלב דַלָכְבּו ג'ב ,א'ב ןכ +. 9 .מ

 ,י"ח ,י"כ א"ח ,ש"ח ןכו הָמָהְּבַבּו א'ס +. 10 = .םֶלצּב יקוכנזב ,הגומב םֶלָּב צ. 6 .ְפָשי
 יקובנזב צ.14 | .איע יעג אלב =לַכַב ו נ"ב ,ו"יוה תחת איעגב =ַלָבְבּו א"ב ןכ צ.10  .ס"תו ע"ת

 , .יבגב יב
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 בו יב יִתמְכַה רָשֶא תיִרְּבַהְיתְוא תא חֶנ יו
 :ץֶרֶאְהדלַע רש
 8 םחו תפיו םֶחְו םש הָכִּתַהְזִמ םיאציה חלינב ּויהו פ

 גו הָצְפִנ הָלַאִמּו חֶנדיִנְב הלא הֶשלַש :ןעְנּכ יִבָא אה
 2 שו :םֶרָכ עטו הָמְדָאָה שיא חָנ לח :ץֶרֶאָהְדלְּב
 5 ןענכ יבא םח ארי :הלָהֶא ךותְּב לתו רכשו ןייהדמ
 תפר םש חקוו :ץוחפ ויחְאיִנשל דגיו ויִבָא תורע תא
 גרְחַא ּוכְליו םָהיִנֶש םֶכְש - ומישיו הָלָמשַהתֶא
 םַהיִבָא ורע תיִרֶחֶא םֶהיִנּפּו םהיבא תֶורְע תֶא ופכינ
 גו ב ול הָשעְרָשַא תֶא עדה ונימ חנ ץקיו :ּואְר אל
 ₪ תיחֶאְל הָיִהְי םידבע דבע ןעָנּכ רּורֶא רַמאָה :ןטקה
 2 תפי :ומל דבע ןענכ יהיו םש יהְלֶא הוי וְרֶּב רמאל
 :ימל דב ןענכ יהיו םשדילַהאּכ ןשי תפל םיהלֶא
 ₪ :הָנָש םישמחו הָנש תואמ לט לופה רֶחֶא חָזיִחָיו
 ₪ הש םיִשָמְחְו הָָש אתואמ עַשֶּת ַחניַמְיְדִלָּכ יהו
 :תמ
 םיִנָּב םֶהְל ּודְלּוו תַפיו םֶה םש חניִנְּב תְדָלוִּת הָלאְ
 ךשמו לב תו 5 יִדַמו גונמּו רמִנ תַפיַיִנב :לפמה רחא
 ןוי ינבו :הָמְרְנִו תפירו :נְכָשא רַמָ ינבו סרי
 ייא ודרפנ הלאמ :םנְדרְו םיתפ שישרתו הָשיִלֶא
 : ינו :םהִיונְּב םֶתחְּפָשִמְל נשלל שיא םֶּמצְראּב"םיוגה
 הָליוחו אָבְס שוכ ינבו :ןַעְנְכו טופו םירצמו שּוּכ םח
 שוכו :ןדדו אָבְש המר ינבו אכתבסו המערו הָתְבְַ
 ו ץֶרָאְּב רב תזְָהְל לחה אּוה דֶרַמְנתֶא דלי
 צ רג דֶרַמְִּכ רַמָאְי ןכ"לע הוה ונפל דיצדרבנ
 דכאו דְרֶאְו לבְּב ל תכלממ תישאר יהתַו :הָוהָי ןנפל

| 
5 

₪ 
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 .דוי אלמ יִתמיִקַה ימלשוהו | ,יללהב ןכ +. גד
 ןכ צ.9 ,'  .סופדה תואחסונ הברהבו ם'ת

 תפי ינב הָלֶא ל"ג +. 5 = .'ז 'א ,א ה'ד ןייע :ע"תו ש"ח ןכ
 .אחְבַסְו ימלשורי +. 7
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 ןֶבו רושא אָצי אוהה ץֶרָאָהְְִמ :רַעְנש ץֶרָאְּב ה לכו

 ןיב ןַס סֶרדתֶאְו :;חַלָּכדתֶאְ ריע תבחהְר-תֶאְו הָוְניִנתֶא ּ

 דתֶא דלי םיְרְצַמו : הלנה ריִעָה אוה חלּכ ןיִבּו הנ
 דתֶאְו :םיִחתְפנתֶאְ םיִבָהְלתַאְ םיִמְנעתֶאְו ם םידול
 םיתשלפ םשמ ּואְצִי רֶשֶא םיִהְלְסַכְתֶאְו םיטרתפ

 ןֶריִצְחתֶא דלי ןְנכ = ?םיִרתַפַּכדתֶאְו עו
 :ישָנְרְגַה תֶאְו ירמָאָהדתַאְו יסוביהדתַאְו :תֶחדתֶאְ ה

 דתֶאְו ידוראַהדתַאְו :יִנִפַהדתֶאְ יקרעההתֶאְנ יּוחַהדתֶאְ

 יהיו : ינַעְנְּכַה תוְחְפָשִמ וצפָנ רחאו יִתְמְחַהְדתֶאְו יָרְמַצִה
 הָכָאְּב העדדע הָרָרַג הָכָאְב ןדיצמ יִנענְּבַה לוב
 םחחהינב הֶלַא :עַשְל"רע םיבצו הָמְדַאְו הָרמַעו המ
 : םַָהיִיְנִּב םֶתְצְרַאְּב םתנשלל םתהפשמ

 יִחַא רָבָעינּבדלּכ יבָא אּוהדםנ דל םַשְלּו
 דול רשכפראו רּושאְו םליע םש יִנָּב :לודנה הפי >
 דשְכְפְרַאְו :שמו רַתַנו לּוחְו ץוע םרא קבוע חה

 יִנש לי רָבַעְלו בעדתַא דלי הלשו חַלָשדתֶא דל :
 םשו ץֶרֶאָה = וימיב יִּכ ְלָּפ דָחֶאְה םש םִיב
 -תֶאְו ףלשדתַאו רדמלַאדתַא דלי ןטקה ןטקי ויִחֶא

 "תֶאְו לּואדתֶאְו םֶרודָהתֶאְו :הריחתֶאְו תֶוָמְדרַצַה
 -תֶאְו :אָבשדתאו לאַמיִבְאדתֶאְו לָבשתֶאְו :הלקד |
 יהיו :ןטקי נְּב הֶלֶאלְּכ בבוידתֶאְ .הליוחחתַאְו רפוא א
 דינב הָלֶא :םדפה רה הָרָפְס ּהָכַאְּב אשממ םֶבָשומ :
 הלא :םֶהְיִפל םָתצְראְּב םתנשלל םֶתחְּפְשַמְל םש :

 ודרפנ הלאמו םהָינְב םֶתְדְלותל חְננַּב תֶהָּפְשמ
 :לִּבְמַה רחא ץֶרָאְּב םוגה

 יהיו =
 ןכו הָמְדַא א'ס צ. 19 | .יקרעה א'נ ,ץמקב 'הה יללהב ןכ צ. 17 | .הַנ לכו א"ס צ. 0

 ימלשורו .ירק םוובְצּו ביתכ םִיבְצּו יאחנ דמל ,ה"וו רח 'תכ יאברעמל +. 19  .ע"תו י"ת

 .לאמש אשממ א"ס ט. 30  .'קו 'תכ הלמ אדח תֶומרְצַח יאחנ דמל צץ. 96 | .סייבצו

 .הָלֶאַמּו א'ס ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס הברהב ןכ צ. 35 | .חתפ הרפס א'ס צ. 0
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 אי יהיו :םיִדָחֶא םיִרָבִדּו תֶחֶא הָפָש ץֶרֶאָהילְכ יקום
 :םש ובשיו רענש ץֶרָאָּב העקב ואְצמִיו םדקמ םעְסְִּב
 3 הָפְרשנ םינבל הָנְבְלִנ הָבָה ּוהָכְרְדְלֶא שיא ורמאו
 םהל הָיָה רָמָחַהְו ןֶבֶאְל הנבלה םֶהָל יהּתו הפרשל
 ושארו לדְנמְו ריע וגְלדהְנְבנ | ּהָּבָה ורַמאָי :רמחל
 :ץראהדלכ י ינפִדלע ץופקןפ םש ינלהשענ םימשב
 נְּב רשא לֶדְִּמַהתֶאְו ריעָהתֶא תֶאְרְל הָוהְי דריו
 : תחא הָפָשְו דָחֶא םע ןַה הָוהְי רָמאו :םֶדָאָה נב
 לָּפ םָהְמ רַצְבִיאְל הָתַעְ תושעל םלחה הזו םלכְל
 פש םש הָלְבִ הדרנ הָבַה :תושעל ומי רשא
 : םַתא הָוהְי ץפיו :והער תפש שיא עמשי אָל רשֶא
 9 ןכד לע :ריעה תֶנָבְל ולדחיו ץֶראָהלַכ ינָּפלע םשמ
 ץֶרָאָהְלָּכ תפש הָוהי לַלְּב םֶשיִּכ לָבָּכ מש ארק
 - ץֶראָה-לָפַ ונפל הוי םָציִפַה םֶשמּו
 "תא דל יו הגש תֶאְמְְִּב םש םש תַדְלוְת הלא
 :ו ולילוה ִרָחֶא םשחיחוו :לובמה רחא םִיְַנש דשכפרא
 :תונָבו םִנָּב דל ּהָנָש תואמ שמח רשכפְראתַא

 ו דלליו הנש םישלשו שמח יח דַשְכַפְרַאְ
 גג חָלָשדתַא ורילוה יִרָחא דשכפרא יחַו :חלשדתֶא
 :תונָבּו םינּב דלה הגש תואמ עבְרַאְו םיִנש שלש

 4 :רָבַעדַתַא דלה הנש ש םישלש יח חלשו
 5 עּבְרַאְו םיִנָש ש שלש רָבַעְַתֶא ּורילוה יִרָחֶא חלש
 6 "יחיו :תָבּו םִנָּב דלויו הגש תוֶאמ
 וז רבעי :גלָפדתֶא דָלּויַו דגש םישלשו עבר רב
 תואמ עברו הָיְש םישלש יִלּפדתֶא וָדיִלּוה יִרָחא

 הנש

1 / 
 ז םֶתָּפֶש

2 

 .איעגב ּואַצַמַיַו נ"ב ,ּואצמוו א"ב א'נ ט. 9  .רדס ןאכ ןיא א'סב צץ. 1 אל

 8 = .אלמ תּואָרְל יללהב ,ימלשורי
 פ

 .אלמ הנ בל יללהב \
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 גלָפדיחְו :תונְבּו םיִנָּכ דֶלויו הש
 ודילוה ' ירחא גלפדיחיו :וערדתֶא דל הש םי שלש
 :תונבו םִנָּב דלי הנש םותאמו םינש עשּת ּועְרתֶא

 לוו הש םישלשו םיִתש ועָר יחיו
 עבש נורשדתֶא וצילוה | ירחא ער יחיו :גורשדתֶא ל

 :תונבּו םיִנָּב רלו הנש םִיַתאָמּו םינש
 יחיו :רּוחְנדִתֶא רלוו הָנש םישלש רש יחיו

 םִַּב דל הש םיִתאַמ רחְנרתֶא וילה יִרַחֶ רש
 םיִרשַעְו עשת ריחְנ יחָו :תונְבו
 -ַתֶא ודילוה יִרָחֶא רח יו :חַרֶתתֶא דֶלו ה =
 :תונבו םיִנָּב דללו ךנש תאמו הגש הרשְעְרעַשְת -

 -תֶא דלי הנש םיעבש חרת
 חרת הר תָדְלות הלֶאְו :ןרֶהְדתֶאְו רוחקתַא םרבא
 -תֶא רילוה ןֶרָהְו ןֶרֶהדתֶאְו רוחתא םֶרְבַאדתֶא דילוה
 ותְרלמ ץֶראּב ובא חרק ינפדלע ןרָה תמה :טול

 תשא םש םיש םהל רוקו םרבא חיו :םידשכ רואב <
 יבא ןרהדרתב הָכְלִמ רוחנהתשא םשו יִרש םֶרָבַא
 חיו :דֶלָנ ףל ןיא הרקע ירש יקפו כי יבא הכל )

 ירש תֶאְ בב ןרָ ךּב טולדתַאְו וכ םֶרָבָאְדתֶא חרֶּת
 תָכְלְל םידשכ רואמ א ואציוינּב םרבא תשא ותְלכ

 חרֶמיִמְי יהו :םש ובשיו ןרחדדע ואב ןענְּכ ֶצְרַא =
 :ןֶרְַּב חרֶת תמי ףנש תאמו םיִנְש שמח

 רמאיו

 :הכופה ןונ +. 39 = .ר"תו ע'ת ,ש"ח ןכ םֶתא אָצִ ל"צ +. 1

 חנ תרלות הלא 'ה הירדפו .גנק םיקוספו * לאל'צב !וז 9--אז 53] השרפה םש +. 3
 לכ יהיו ,[זא 18] חנ ינב ויהיו ,[טנזז 15| הבתה ןמ אצ ,[צזוז ג] חנ תא םי יהלא רכזיו ,([צז 9]

 תואמ עשתו םיפלא תשש תויתואו .דחאו םיששו תואמ הנמשו ףלא םילמו .[אז ג] ץראה
 ,(טוז 4] םוקיה לכדתַא 'ב םיפולחו .הנש שמחו םיששו תואמ עברא היתונש רפסמו .העבשו
 ו"יוה תחת איעגב א'ב יפל ,(זצ 10] ץראה תיחהלֶכְבָּו ,נ"'ב יפל ףקמ אלבו א"ב - ףקמב
 יביתכ 'בו .[ץזז 18, 94] םימה ורבגיו ,[\1 9] חנ ךלהתה ףולח אלבו .נ"ב יפל איג אלבו
 .[וצ 91| הלהא ,(צזזז 17| אצוה
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 5 בי ךתְדלוממו ךצראמ קרל םֶרְבַאְדלַא הוי רָמאָו שר
 ג לּודָנ ינְל ךשעֶאְו :ָךַאְרַא רשֶא ץראָהְדלַא ףיבא תיבִמו
 : ףיפְרְבִמ הָכְדַבִאו :הֶכְרפ ָיָהו ךמש הלדנאו ךכרבַאו
 + ךליו :הָמְדַאָה תחפשמ לָּכ ףב ּוכְרְבִנ רֶאֶא ָךְלְלְקִמ
 םֶרְבַאָו ול ָּּתַא לו הָוהְי זילא רָבד רֶשֶאַּכ םֶרְבַא
 הקו ןרסמ מאב הָגָש םיִעְבַשְו םיִָש שמח
 -לָּכתֶאְו ויחֶאְדְב טולתאְו ותשא ירשדתא םֶרְבַא
 ואָציו ןֶרָחְב ושָעְדִרֶשֶא שָפָנהְתֶאְו ושכר רשֶא םָשּוכְר
 : םֶרֶבַא רַבַעַו :ןעְנִּכ הָצְרֶא ּואָבָיַו ןנְ הצרא תכלל
 :ץֶרָאְּב א ינענפהו הרומ ןולֶא רע םכש םוקמ דע קרא
 ץֶראָהְדתֶא ןתֶא דערול רמא "סרבָאלא הָיהְי אָרִו
 םשמ קעיו :וילַא הארה הָהיל חְּומ םש ןֶבנ תאה
 יִעָהְו םָיִמ ג לא"תיב הלָהֶא טו לא"תיבל םדקִמ הָרָהָה

 עפוו :הֶהְי םשכ אְִָיַו הןהיל חפזמ םשדכה םֶדקִמ
 :הָבְנַה עס ןולַה םֶרְבַא <

 - וט דבכ"יכ םש רוגל הָמָיִרְצִמ םֶרְבַא דריו ץראב בער יהיו
 1 ּהָמיִרַצִמ אובל בירקה רָשאְּכ יהָו ץרָאְּב בָעְָה
 דתַפְי הָשֶא יִכ יתעל אָנְ"הְנה ּותָשא יִרָשדְלֶא רָמאו
 וי ּּתְשַא ּורָמָאְו םירצמה לתא ּואְרייִּכ הָּיָהְו :ִּתַא האמ
 4 עמל תא יתחֶא א;ירמא :ּויחי ךֶתַאָו יתא יִנְרֶהְו תאו
 \אובַּכ יהו :דלְלִַב ישָפנ הָתְיִחְו ךרובעב ילבטי
 אוה הפי הָשאְהְדתֶא םירצמה וארו הָמיִרְצִמ םֶרָבִא
 4 הערפ"לא התא וללהיו הערפ יִרָש ּהָתִא ּואריו :דֶאְמ
 :\ הרובעב ביטיה םרבאלו :הערפ תיב השאה חקתו
 תָגתַאו תַחפְשּו םיִבעַו םילמחְו לֶקְבּואַצ ולדיהו

 סמ

- + 

 םי למנ גו 7
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 ותיִּבתֶאְו םיִלדָנ םיִעָנְנ הערפהתֶאהָוהַי ענניו :םיִלַמְנּו וז
 םֶלְבַאְל הערפ ארקוו :םֶרבַא תשא ירש ! הבה -לַע 8

 ףתשא יכ יל תְדגְה"אל הָמל יל תישע תאזדהמ רַמא
 השאל יל התא חֶקַאְו אוה יִתְחֶא תרמָא המְל :אוה

 םיִשָנָא הערפ וילע וציו :ךלו חק תשא הנה התו :
 םָלָבַא לעוו :ול"ררָשֶאדלּכתַאְ יתשא"תאו ותא וחלש
 :הָמְנה ומע טולו ול-רשאדלַבו וִּתְשאְו אוה םירצממ
 ויעפמל לוו :בָהְזבו ףסכפ הנקב דֶאִמ דְבְּכ םֶרְבִאְ
 הלָהא םש היְהְדרַשא םוקמה"לע לא"תיכ"דעו בגמ
 חמה םוקָמלַא :יִעָה ןיבו לאדתיכ ןיב הָלחַתּב

 :הָוהְי םשְּב םרבא םש אָרקיו הנשאָרְּב םש השעדרשַא
 :םילח אָו רקבודןאצ הָיָה םֶרְבאדתֶא ףלהה טוללדסנ ן

 5 םשוכר הק והחי תַכשל ץרָאה תא אשאל
 םרבארךנקמ יער ןיב בירדיהו :ודחי תַכשְל לכי אְלְ
 :ץֶרָאָּב בשי א יזרפהְו יִנעְְּכְהְ טול"הנקמ יער ןיִבו
 ףניבו יניב הֶבירמ יהָת אָנְ"לַא טול"לא סֶרְבַא רמא
 -לָכ אָלַה ּּונְחְנַא םיחא םיִשְנַאדיִכ ךיער ןיבו יער ןיבו
 הָנמיִאְו לאמשה"םא ילעמ אָנ דרפה נפל ץראָה

 דתֶא ארי ויעְדתַא טולראשיו :הֶליֶאמשאו ןומיהדס או 0
 הָוהְי תחש ! ינָפל הקשמ לכ יִכ ןדריה רַכְּכדלְּ
 הָכָאַּב םילָצִמ ץראכ הוה הרמעדתַאְו םדָסדתֶא

 טול עפיו ןדרוה רכַּכדלְּכ תא טול ולדרחביו :רעצ ו
 ראפ בשי םֶרְבא :ויחֶא לעמ שיא ולר םדקמ
 ישָנאְו :םדסדדע לָהֶאְיו רַכַּכַה יִרְעְּב בַשָי מולו ןענְכ
 םֶרָבַאַלֶא רמָא הָוהיו :דאמ הוהיל םיאטחו םיִעְר םדס
 םוְקַמַהְִמ הארו ףיעע אָנ אש ומַעִמ טול"דרפה ירחַא
 - 0 שש 2
 הלמ אדח לֶאַתִיּב יאחנדמל +. 8 = .'ק ולהא +. 5 ,ך' = .איעג אלב וחלשיו א"ס +. 0
 .להאָיַו נ"ב ,להאיו א"ב א"נ +. 15 = .רסח ןמּיַה יללהב +. 9 = .'קו 'תכ

- 

= )] 

. 
4. 

 שכ כ

 שכ =

00 

= 



 91 ףךלףל צזחז 15--צ[צ 10 |

 דתֶא יִּכ המי הָמְדְקְו הָּבִגִו הָנְפַצ םש הָּתִאדרֶשֶא
 דר ףערולו הָנְנתֶא ךל האר הֶתַארשֶא ץֶראְהילְּ
 לכיסא \רשֶא ץֶרֶאָה רפעכ ףפרזחתא יִּתְמשְו :םֶלוע
 םוק :הָקְמִי ךערז םג ץֶרָאָה רפעדתֶא תונָמְל שיא
 להאיו :הנתא ךל יכ הָּבְחְרְלּו הכא ץְֶֶּב ךלהֶתה
 םשדןבוו ןורבָחְּב רשא אָרְמִמ ינלֶאְּב בשיו אָבַו םֶרבַ
 :הוהיל חב
 רַסְלֶא ךלמ ךוירא רעעש-ךלמ לפרמא יִמיִּב יהו פ

 הַמָחְלמ ּושע :םיוג ףלמ לַעְרִתו םליע ךְלִמ רַמעְל"רֶדְכ
 | באש הרמע ךלמ עשְרְּבדתֶאְו םדס ךלִמ ערֶבתֶא
 :רַעְצדאיִה לב ךְִמו םייבצ ףךְלִמ רֶבָאַמְשְוהמדַא ךלמ
 :חלַמַה םָי אּוה םיִרשה קָמעְחלֶא ורבה הָלֶאדלְּ
 הָרָשעְשְלֶשּו רָמָעְלְירֶדְכְתֶא ודבע הָנָש הרשע םיתש
 רַמעְל"רְדַכ אָּב הָנַש הָרָשָע עַבְרֶאְבּו ּודְרַמ הָנש
 םינרק תרתשעב םיאְּפְרְתֶא כו והא רשא םיִכְלִמהְו
 תאו :םיתירק הָושְּב םיִמיִאה תֶאְו םַהָּב םיּוזהדתֶאְו
 :רבְרִמַהְ"לַע רשא ןראָּפ לא רע ריעש םֶררַהְּב ירחה
 -לָּכְדתֶא וכו שדק אוה טפשמ ןיעדלֶא ואביו ובשי
 :רָמִת ןצצְהְּכ בשיה יִרמָאְקתֶא םו יקלמַעה הרש
 םייבצ ךלִמּו הָמְדַא ךלמו הרמע ךלמו םדס"דלמ אציו
 קמַעְב המחלמ םּתִא וכרעו רַעְצדאוה עלַּפ ךלַמו
 םיונ ףלמ לַעְרִתְו םליע ךלמ רַמַעְל"רַרַּכ תֶא :םירשה
 םיכלמ הָעְּבְרא רֶסְלַא ךלמ ךויראו רענש ךלמ לפרמאְו
 וסנו רמח תרֶאּב תראב םידשה קמַעְו :השָמָחְהדתֶא

 ךלמ
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 :ּופָנ הָרָה םיִרָאְשִנִהְו הָמַשדולּפַו הרמעו םדסְףְלמ
 :וכליו םֶלְכָאלָּכְדתֶאְו הרמעו םְרַס שכְרלכְ-תֶאי וחקיו גו
 אּוקו וכליו םרבא יחַאְּב ושכרדתַאו טולדתא וחקיו 9
 אּוהְו ירבעה םרָבַאל דיו טיִלָּפה אבו :םדַסְב בשי ₪

 םהָו רש יִחֶאו לש יחֶא ירמאָה ארממ ינלאְּב ןכש
 קרו ויחֶא הָּבְשנ יִּכ םֶרְבַא עמשיו :םֶרָבאתִיִרְּב ילעב 4

 ףדריו תואמ שלש ' רֶשַע הנמש ותוב ידילו ויַכיִנְחְדתַא
 םפדרוו םָיו וידעו אּוה הליל | םהילע קלחיו :ןדדדע

 -לָּכ תֶא בש :קָשָמדְל .לאָמשמ  רשא הכוחרע 6
 םיִשַָהְרתֶא םנו בישה ושכרו ויחֶא טולדתַא סנו שכרה

 ובוש יִרַחֶא .ותאְרְקְל דס ףלמ אציו :םַעָהתֶאְו :7
 -לֶא ותא רשֶא םכְלמַה"תֶא רַמעְלרֶרַכתֶא תוכהמ
 םלש ףלמ קדצהיכלמו :ךלמה קמע אּוה הוש קמע

 דמאיו והכרביו :ןוילע לאל ןהכ אּוהו 3 םֶחְל איצוה \
 ורבו :ץֶרֶאְ םיטש הנק ןוילע לאְל םֶרְבִא ְךורְּב
 :לפמ רשעמ ולְרִתִיו כ ךירצ ןנמ"רָשא | ןוילע לא
 שכרֶהְו שָפָוה לה ןֶּת םֶרְבַאְדלֶא םֶדְסד ףלמ רַמאָיַו
 ידי יִתְמְרַה םֶדְס ףלמה לֶא םֶרָבַא רמאו :ףלדחק

 רעו טוחמדםא :ץֶרֶאְו םימש הנק ןויִלְע לא הוה הלא 5
 ינַא רמאת אלו ךלְ"רשא-לָּכִמ חַַאדִאְו לע"ךורש

 םיִרְעְגה ולָכִא רַשֶא קר יִדְְלִּ :םֶרְבאתא ירשה :
 ארממּו לָכְשֶא רנע יא ּוכְלָה רשא םישנאה קלחו

 פ םיִרָבְּדַה | רחַא :םקְלָח וחקי םה וט
 הלאה
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 -לֶא רמאל הָוחַמִּכ םֶרְבַאְדְלֶא הָוהְידרְבְד הָיָה הָלֶאָה
 2 רָמאיו :דאמ ּהּבְרה 2 דל ןַּגֶמ יכנָא םֶרְבַא אָריּת
 ךןבו ירירע )דל ה יִכנִא א יל"הֶתהמ הָוהָי ינדא םֶרְבַא
 3 יל ןַה בא רמאוו :רזעיִלַא קשמּד אּוה יִתיּב קשַמ
 + דרבְד הָנַהְו :יתא שרי יתיבְךב הָגהְו עַרָו הָּתַתְנ אל
 אַצָי רשַא אד יִכ הז ףשרי אל .רמאל ולא הוה
 5 אנְַּבַה רַמאַ הָצּוחַה ותא אצויו :ףשְריי אּוה ףיעממ
 רַמאיו םתא רפסל לפּותדסִא סיבה רפס ו המְיְמָש שה

 6 :הָקְדַצ ול בש יו הוהיב ןמָאהְו :ךפרז היה הִכ ול
 ז םיִּדְשַּכ רּואמ תאצוה רַשֶא הָוהי ינא ולא רַמאַ
 ₪ הוי ינדֶא רמאיו :הֶתשְרְל תאוה ץֶראָקתֶא ךל תַתְל
 9] הָלְִ "ל הָחַק ולא רמאיו :הָגָשְרִיִא יכ עַדֶא הָמְּב
 ג ולדהקיו :לֶזונְו רתְו שְלשמ ליאְו תש שמ זעו תשלשמ
 ורתְבְדשיא ןתיו תב םֶתא רתבו הָלֶאלָּכדַתֶא
 וג "לע טָיַעָה דריו :רַתְַב אל רפצהדתֶאְו והער תאָרְסל
 9 המדרתו אובל ט שָמְשה יקיו :םֶרבַא םִתא בשיו םיִרְנְפַה

 :ויִלָע תְלַפִנ הל ּהָּכַשַח הַמיִא הָגַהְו ם םרבא"לע הפ
 9 אְל ץֶרֶאְּב ער ה דיה רי עדת עַד םרבאל רַמאּו
 4 דתֶא םַגו :הֶנָש תואמ עַבְרַא םַתא ּועְו םּוְדְבַַו םּהְל
 :לוִדְג שכר וָאְצַי ןכרירחאו יִכְָא ןד ורבעי רש יוגה
 15 :הבוט הָביִשְּב רַבָקִּת םולָשְּב ךיתבא א"לֶא אות הָּתַאְ

 6 "דע יִרַמָאָה ןע ם םלָש"אל יּכ כ הָּנֶה ּובּושָי יעיבְר רוד

 וז ןשָע רּונַת הָנִהְו הָיָה הטְלעו הָאְּב שמשה יהוו הגה
 18 אוהה םויּב :הלאה ז םיִרָזגה"ןיּב רַבָע רַשֶא שא דיפ
 "תא יתַתָנ ףערול רמאל תיִרָּב םֶרְבַאתֶא הָוהי תַרֶּכ
 ץראה 0

 .אלמ ןיִמאָהְו יללהב +.6  .היהי הכ א"ס +.5 = .דוי רסח וחירי שמוחב +. 4
 י"כ םירפס תצקמב +. 16 .אלמ םֶתַוא ימלשורי ,יללהב ןכ +. 18 = .איעג אלב הבשחמ
 ְי 7 .סירזגה ןיִב י"כ םירפס בורב +. 17  .םלש אל יב



 אט 19--אז 4 תישארב 4

 :תֶרָפְדרַהְנ לַדְגַה רֶהָנִהְדִע םיִרָצמ רהנמ תאוה ץֶרֶאָה
 00 דתֶאְו יתחההתֶאְו :ינמדקה תאו יזנפַההתַאְו יניקההתֶא 2

 -תֶאְו יִנעְְכְהַתֶאְ ירמָאההתַאְו :םיִאָפְרְהְדתֶאו יזרְפה פו
 ם תַשֶא יִרָשְו ;יסוביההתַאְו ישָגְרַגִה ומ

 ;רָגַה המשו תירצמ החפש ּהָלְו ול הדל אל םֶרְבַא
 תֶדְלמ הָוהְי יִנָרְצַע אָנְהְנה םֶרְבָאדלֶא ירש רַמאִתו ל

 םֶרְבֶא עמשיו הֶנַמִמ הָנְּבַא ילוא יתְחפשדלא אנ"אב
 תיִרָצַּמַה רָגְקְדתֶא םֶרְבִא תשא | יִרָש הקו יירש לוקל :

 ןענפ ץראּב םֶרְבַא תָבַשְל םיִנָש רשע קמ הָתְחפ
 רָנְהְדלֶא אבו :השֶאְל ול ּהָשיִא םֶרְבאְל התא ןתתו

 רמאתו :ָהיִניִעְּב ּהָתְרבּ 5 התו הָתְרַה יִּכ אְרְתַו רהתו :
 ּךקיחְּ יִתָחְפש יִּתְתְנ כא דיל יפמח טֶרָבַאדלֶא יִרֶש
 :דךיניבו יניפ הָוהְי טפשי הָיְנַעְּב לקאו הָתְרָה יִּכ אָרַתו

 הלחישע ףדיּב ךתֶחפש הגה יִצָשלֶא םֶרְבַא רָמא <
 הֶאְצמיו :הינפמ חרבתו ירש הנעתו דְיְניִעְּב בוטה
 רב ןיעהדלע | רָבְדַמַּב םִיִמַה ןיעדלע הוה ךאְלמ

 יִבְלַת הָנֶאְו תאָב הָזמדיִא ירש תחפש רֶגְה - :רוש 8
 ּהֶל רַמאַו :תחְרב יִכנָא יִּתְרְבָּג יִרָש ינָפִמ מאתו \
 :ָהיִדְי תחת ינעתהו ףתרבשלא יבוש .הֶוהְ 0
 אלו עְרתֶא הבא הְּבְרה הוי ךאְלמ ּהֶל רמו
 תְדְליו הָרֶה ךנה הָוהְי ךאלמ חל דמה :ברמ ךפָסי
 :ףינעְ"לַא .הָוהי עמשדיכ לַאָעְמשי ימש תארקו ןּב

 ינפדלעו וב לכ רי לפב ודי םֶדא אפ הָיהָי :אּוהְו 9

 ש

+ 

1 

- 

 הָּתַא הילא רבדה הֶוחידםש אָרְקִתַו :ןֶכָשי ויחְא"לָכ 8
 ןב"לע יאר ירחא יתיאר םֶלַה םּה הָרְמָא יִּכ יִאָר לא 4

 ארק ו

 .םרבאדתשא א"ס ,סופרה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ א. 8  .הָנבא ילוא א"ס + 9
 :א"ת ןכו בוטפ א"ס צ. 6  .ארתב דוי לע דוקנ צ. 5 ,יִכנִא א'ס +. 5



 5 ךל ךל צטז 15--+צץזז 4

 :דִרּב ןיכו שדקדןיב ו הגה יאר יחל רֶאְב רַאְּבְל אָרַק
 1 -רשא ונבחםש םֶרבא אָרְכיִו ןּב םֶרּב אל ךַגַה לתו

- -. 
 41 ש רד

 :ששו הָנָש םיִנמָשְרִּב םֶרְבִאְ :לאעמשי רָנֶה הדל
 :םֶרְבַאְל לאעמשידתַא רָגָהתַדְלְּ םינש

 םיִנָש עשְתָו הָנָש םיִעָשתְְּב םֶרְבַא יִהָו
 ךלַהֶתַה ידש לארנָא וילֶא רָמאַיו םֶרַב בא"לא הָוהְי ארו
 הָבְרַאְו | נבו ינ יניִב יתיר הָנתֶאְו :םימת היה ונ ינָפל
 וּתֶא רפְדַיְ וינפילע םֶרְבַא א לפיו :דֶאְמ דֶאְמְּב ךתוא
 ןימה באל תייה ףתא יתירב הגה יִנַא :רמאל םיהלא
 ךמש .הָיְהו םרבא ךמשהתא דע אָרקדאלו :םוו
 דאַמְּב תא יִתְרְפהְו :ךיּתַתְנ םָיוג ןומַהדבא יִּכ םָהְרְבַא
 יִתמְקַהְו :ּואצַי ךֶפִמ ם םיכלמו .םיונל ךיִתַתְנ דאמ
 םתרְדְל ףירחא דערז ןיבו ףתבו יִנִב .יִתיִרְּבדתֶא
 :ףירחא ער ילו םיהלאל ל "תוזהל םלש תירבל
 כ תא ףירנמ ץֶרֶא | תא ףיִרְחֶא ףערזלו ףל יִּתַתַת
 רמאיו ;םיהלאל םֶהְל יתייהו םלוע תזחַאל ןעְנַּכ ץֶרֶא
 התא רמשת יִתיִרָבדִתֶא הָתַאְ ,םתרמא לא םיהְלֶא
 ורמשת רשא יִתיִרְב תאו :םתרְדְל .ףירחא פרז
 -לָּכ םָכל למה ףירחא ער ןיכו כיב לניב
 תיִרְּב תואְל הָיה םֶכְּתְלְרַע רשָּב תַא םֶּתְלַמְג :רֶבָ
 פ רַכָולָּכ םכל לוזמי םיִמָי תמש 3 םכיניבו קוב

 רשא רָכְנְדּ לכמ ףסּפדת קְמּו תִיְב דיי םכיתרדל

 אד = 5 כי  ָּפָסַּכ תְנְקִמּו תב דיִלָי למי ו למה :אּוְה דעְרזמ אל
 רשא רָכָוולרַעְ :םלוע תירבְל םֶכְרָשְכְּב יתורב הָתְיַהְו

 אוהה שפנה הֶתְרַכִ יתְלרע רֶשְּבִתֶא לומָידאָל
 הימעמ

 א'ס צ. 5 ."לֶא נא א'ס מ. 1  .רדס ןאכ שי א"'סב ץ. 1 ,?' .םרבאו א" צץ 6
 א'ס +. 1 .איעגב ףערזלו נ'ב ,הערזלג א'ב א"נ צ. 8 .ש"ח ןכו רתַא אלב ךמש דוע

 .וחיריב ןכ צ. 1% .א"תו ש"ח ןכו הָתִיָהְו
 זוג

 שכ

+ 

2 

1 
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 אז 7 תישארב 6

 רַמאַיו :רַפַה יִתיִרְּבִתֶא היִמעמ
 הָמְשדתַא אְרקתִאל ךּתְשֶא יִרָש םֶהְרְב בָאדלֶא םיהלא
 הָנמִמ יִּתְתְ ם התא יתכרבו :המש הרש יפ ירש
 גויה הֶנפמ םימע יכלמ םיונל הָתַיַהְו לותכרבו ןב ךל
 דהֶאָמ ןבלה יּבְלְּב רָמאו קחציו וינפְ"לע טההמא לפיו
 רמו :דַלִּת הגש םיִעָשתחתְבַה הָרָשִאְו דלי הֶנָש
 רַמאהו :ףינפל החי לאעמשי ול םי .הלֶאָהְדלֶא םֶהְרְבא
 תֶא תארו ןפ ףל תדלי ּףִּתָשא הרש טבָא םיהלֶא
 םלוש תבל ותא יִתיִרְּבתֶא יתמקַחְו קָחַצְַי מש

 ותא יתכרב הגה ךיתעמש לאָעְמְשיִלּו :וירְחֶא וערזל .
 רשע"םיִנָש דאְמ דאַמְּב ותא תיבה ותא יתירפהו

 דתֶא םיִקָא יִתירְּבתֶאְ ;לודָנ יונל ויּתַתְִ דילוי ם םִאישְנ 2

 :תרחאה הָנָשַּב הזה רעומל ; הרש ל דלת שא קַחצ
 חקו :םהרבא לַעָמ םיהלֶא ל לַעַיַו יִתִא רָבדְל לכו

 תֶאְו יתיב יִדיִלדלַּכ תֶאְּו וב לאעָמשידתא םָהְרְבַ
 למ םהְרְבא תיכ ישָנאּפ רַפְלָּכ ופָסּכ תֶנְקִמ"לּכ
 וִתֶא רּבִּד רשאפ הוה םויה םַצְפִּב םֶתְלְַע רשב"תא
 רַשְּב ילמהְּב הגש עשו םיִעְַתְְּב ֶכְרְבִאְו :םיהלַא
 ולמַהְּב הָנש .הָרָשע שֶלָשְרְּב ונְב לאעְמְשיְו :ותְלרַע
 םהְרבא לּומְנ הָוה םויה םַצָעְב יִתְלְרִע רשְּב תא
 ףספדתנקמו תב דילי לתיב ישנאלֶכְו נב לאעְמשיו
 :ותא ולפנ ר רָבְנְְּב תֶאַמ

 אריו

 ןכ +. גז = .ם"תו ע'ת ,י"ח "כ א'ת ,ש"ח ןכו יִכְלַמּו א"ס +. 16 = .עיבר התא א"ס ל. 8
 יללהב צץ. 20 .ר'תו ע"ה ,י"כ ,א'ת ,ש"ח ןכו ועְרַזְלּו א"פ +. 19  .ןבלה א"ס וחיריב
 .רסח יִתרַּפִהְ

 ימיב יהיו ,[אזז 1] ךל-ךל 'ד הירדפו .לבדנכמ [אזז 1--אטזז פ| השרפה םש +. 7
 .הששו םירשעו האמ 'וספו .([צטז 1] םרבא תשא ירשו ,[צט 1] םירבדה רחא [אז 1]
 .הששו םישלשו תואמ שלשו םיפלא תשש תויתואו .הששו םינמשו תואמ ששו ףלא םילמו
 רפסמו .[צטזז 13] לומי לומה ,[צזז 15] םהילע קלחיו ,[אזז גל] י"י עגניו 'ג תוקספו
 לכ םע ףטוח א'ב ,[אז 15] ץראה"לכדתַא א ףולחו .ףלא םירשעו םיעברא היתונש



 לָהֶאְהדַתַּפ בשי אּוָהְו אָרַמִמ ינלֶאְּב הוה יִלֶא ארי ישרפ
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 םיִבְצְנ םישגא השלש הַגהְו אָריוויניע אָשיו :םויה םֶחָּ
 :הָצְרֶא וחתשיו לֶהאָה חַתָפִמ םֶתאְרְקְל ץריו ארו וילע
 רבעת אלא ינעְּב ןח יִתאַצִמ (ץםא ל דַא רמאו
 ונעשה םכילנר צָחרְו םימדטעמ אנדחהי) :דבע לעמ
 רַהַא םֶכ ;כל ורעסו םחל-תפ הָחְקָאְו ץַעָה תחת
 ןכ .וחמאיו םכדְבְעְלַע םֶּתרְבַע ןפ"לעהיּכ .ורבעָת
 דלֶא הָלָהֶאָה םֶהְרְבִא רָהַמְיַו :הרבה רַשֶאְַּכ הָשַעֶּת
 ישעו ישול תלס חמק םיאָס שֶלש יִָהִמ רמא הרש
 בוטו ךר רקְְּדּב ! הקו םהרבא ץֶר רקְּבַהדלֶאְ :תונע
 בֶלַח האח 7 :ותא תושעל רקמה .רַעְגִהלֶא ןו
 םהילע דָמע'אּוהְו םהינפל ןתיו הֶשַע רשָא רֶהּבַהְב
 ףךתשא הרש היא ולא ורמאיו :ולכא'ו ץעַה תחת
 וו תַעְּכ ךילא בושֶא בוש רמא :לֶָאב הגה רַמאַו
 לֶהֶאָה חַתָפ תעמש הרשו תשא הרשל ןב"הנהו היח
 גג לֶח םיִמָיְּכ םיִאְּב םינקז הרשו םֶהְרְבַאָו :ויִרַחֶא אוהו
 וג הָבְרְקְּב הָרָש קחצתו :םישָנּכ חרא הָרָשְל תויהל
 ₪ רמאיו :ןקז + ינדאו הע יִלְדהְתִיה יתלב ירחא רמאל
 ףאה רמאל הָרָש הָקְחַצ הו הָמָל םֶהְרָבָאדלֶא הוה
 :\ דעומל רבד הָוהימ אָלָפִיַה :יתְנקז נאו דלא םמָא
 5 הרש שחכתו :ןכ הרשל היה תַעָּכ ףךיְלַא בשא
 :תְקְחְצ יִכ אֶל | רָמאַַו הָאְִי ו יִכ יתקחצ אל רמאל
 4 םֶהְרֶבַאְו םֶרֶס ינפדלע ופקשיו םישנאה םשמ ₪

 פס
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 ךלה א
 .[אע 6] הבשחיו ,[אזז 90] ותא וחלשיו ףולח אלבו .ףקמב ארוק נ"בו ,ףקמ אלב

 ךלמ רבאמשו ,[אזו 8] םייבצ ךלמו ,[אזז 3] הלהא םש ,[צנז 8] הלהא טוו 'ד 'יתכו

 .[אזט 9] םייבצ

 וטיע רַחַא ,ס"תו ע'ת ,י"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו רַחַאְ
 .רעומל וא דע ופל א"ס + 14 = .ויא לע דוקנ ץ.9

 .שגדב אל

 א'ס +. 5 | .ּוחְתשיַו יללהב ,הגומב ןכ +. 5 | .'ד'ב םיכלמב תחא השאו הרטפה +.1 ,ך
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 אוז 1 תישארב 8

 םהְרְבאמ יִנֶא הָפכְמַה רַמָא הוהיו :םֶחלשְל םָמע ךלה
 םוצעו לדג יוגל היי ה םָהְרְבַאְו :השע י רשא
 הָוַצָי רשֶא לעמל ויעל יִּכ :ץֶרָאְה ייוג לכ ובדוכרבו
 תושעל הוה ךרד רמו וירא ותיבת ונְבתֶא
 תא םָהְרְבַא"לע .הוהי איבה עמל טפשמו הקר
 =יִכ הָרמעו םֶרָפ תקעז הָוהָי רמאיו :ויִלָע רדר
 הָאְרֶאְו אָההְדְרִא :דִאָמ הָדְבְכ יִּכ םֶתאָטַחְו הָּכַ

 ;הָעְדא אלדםאו הָלָּכ | ישָע ולא הֶאְּבַה ּהָתְקַעַצְּכַה
 דמע ונדוע" םהרבאו הָמְדְס וכלוו םיִשָנָאָה טשמ ונפיו :

 קידצ הָפְסִּת ףאה רמאיו םֶהְרְבִא שגי :הוהי" ינפל "93

 ףאה ריִעָה ְךותְּב םקידצ םיִשְמָח שי "ילוא :עשר"םע ל

 רַשֶא םקידַצה םיִשָמָח ןעָמְל םוק מל אשתחאלו הפס סת
 תימהל הוה רָבּדּכ | תשעמ דל הָללַה :הָבְרְקְּ
 פשה ךָל הֶלַלַח עַשְרּכ קידצכ הָיַהְו עשרדםע קידצ
 אצְמָאדִא הָוהְי רמאיו :טפשמ השעי אל ץֶרָאְהלְּכ

 -לָכְל יִתאָשְּנ רעה ךותְּב םקידצ םישמח םֶרְסב
 יתְלַאוה אהנה רמאיו םהְרְבִא ןעיו :םֶרּובָעַּכ םוקמה +
 םישמח ןּורְסַחְ ילוא :רֶפֶאְו רפְע יִכִנָאְו ;דַאהלֶא רָּבדְל 5

 ריִעָהְ"ִלָּכדתֶא הָשָמָחַב תיחְשַתַה השמח םקידצה
 :הָשמחו םיעְּברא םש אָצְמָאדִא תיחשא אָל רַמאיו

 םיעְּכרַא םַש ןוֶאְצְמ ילוא מאיו וילא רבְַל דוע 5 ףסיו =
 אְנְלַא מאיו :םיִשָכְרַאְה רובעפ השעא אל רמאו |
 ףמאו םישלש םַש ןיִאְצמְי ילוא הָרְּבְדַאְו נדאל רח
 אדנה רָמא :םישלש םַש אָצְמאדבא הָשעִא אל

 יתלאוה
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 : מא :םיִרשְעָה רובעּב תיחשא אָל מא
 םש ןואצמי ילוא םעפה"ךא הָרְבדֶאו 'לדאל רח
 ₪ הָוהְי ךלוו :הַרָשַעַה רובעב תיחשא אל רַמאג הרשע
 :ימקמל בש םַהְרְבִאְו םֶהְרְבַאדלֶא רּבדְל הָלַּכ רשאפ
 טי דרעָשְּב בשי טולו בֶרָעְּב הָמרְס םיִכָאְלמה ינש ואבפ 5

 :הָצְרֶא םיפא וחתשיו םתארקל םקיו טולחאריו םדס
 ג וילו םכְדבַע .תיפדלא אָ ּורוס ינדאהאנ'הנה רמאמ
 ורמאלו ספל םתכלהו םתַמְכשַהְו םֶכיִלְִר ּוצחַרְו
 ג ואבו וילא ּורְסַו ראמ םָּברַצפַו :ןילְנ בוחרב יכ אל
 + םרט נ ;ולכאיו ו הָפֶא תוצמו הָּתַשמ פ שעיו יתיִּבלֶא
 רענמ תיבהדלע יּבְסְנ םרָס ישא ריִעָה ישנו בָכְשי
 : ול ורמאיו טולדלא ואְרְקיַו :הֶצְהמ םעָהלָּכ ןקזהלעו
 ולא םָאיִצוה הָליִלַה ףילא ּואָּבִרִרַשַא םישנאה היא
 רג תלדהְו הָחְתַפִה טול םֶכְלֶא אציו :םֶתֶא העד
 יתש 7 אָנדהָנה שָרִת יחַא אָנְזלא רמאיו :וירחא
 םֶכיִלֶָא ןהְתֶא ו שיא 8 רַשֶא תּונָב
 ושעת"לא לאַה םיִשְָאְל ק יִנִעְּב בוטּכ ןהל ישעו
 הֶאְלַהשנ | ורמא אזו :יתרק = 5 5 ןכילעהכ רָבְד
 ףְל עַרָנ הָתַע טפט טפשיו רוגְלְדאָּב דחֶאְַה ורמאו
 :תלדה רכשל ושגיו דאָמ ולב שיִאָב ּורָצַפִיַו םֶהַמ
 היִלֶא .טולדתַא ואביו םדתא ו וחלש
 תפ"רשא םיִשְנאָהְתֶאְּו ::ּורְגְס תָלַהְהתֶאְו הָתָיבַה
 אצמל ואליו לוד "דעו ןמָקִמ םירונפב כה תֶיְּבה
 ןז ּתֶה ּהפ ףלרמ דע טול"לֶא םיִשְנַאה ּורָמאיו :חַתָפה
 :םוקָמַהְדִמ אצוה ריִעְּב ָּךלרֶשֶא לכו ית גב יש

 םיִרָשַע םַש ןּואְצָמְי ילוא ינדַאהלֶא רַבדְל יתלאוה
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 אא 7 תישארב 0

 םתמעצ הָלְדְנהיִּכ הוה םּוקָמההתַא ּונחְנַא םיִּתְחְשמהיִּכ :3
 \ פרו טול אצו ;התחשל הוה וגחלשיו ו הוה יִנָפתֶא 4

 םוקמהְמ ּואצ ומוק רַמאַַו ויָתְְב יחקל ו ונְתַחלֶא
 יניעב קחצמכ יהיו ריעָהִתַא הוה תיִחָשַמיִּכ הָוה
 רמאְל טולְּב םיִכְאְלִמַה וציאוו הלע רחשה ומָּכו זויִנֶתַח
 ךפ תאָצְמִנה תב יִתְשתֶאְו ךִּתְשַאחתַא חק םיק
 ודב םישנאה וקיזחיו | ּהָמְקמְתַו :ריעָה ןועּב הָפְסת
 וילע .הָוה .תלמָחְּב ויתנב .יִתְש .דיבו .ותשאזריבו

 הָצּוחה םֶתֶא םאיצוהכ יהיו :ריעל ץוחמ והחניו והאציו וז
 רמעַת"לאו ףירחא טיּבְתְדלא ףשפנ-לע טלמה רמאיו

 טול מאו :הֶפְסִתְדִּפ טלָמה .הָרֶהָה רֶכְכהלְכִב <
 ליעַעְּב ןח ךדבע אָצְכ אניהנה :ינדא אלא םהלא +

 ישָפנתֶא תויחהל ידמע תישע רשֶא דחסה לדה
 הָעְרַה נָקְּבְדַתְְִּפ הָרָהְה .טלֶמהְל לכּוא אל יבא

 אוהְו הָמָש סּונְל הברק תאָוה רעה אניהנה יִּתְמְו 9
 :ישפנ יִחְתּו אוה רָעַצִמ אלה הָמָש אנ הטלמא רעצמ
 יתלבל הוה רֶבְּדִל םג יִנָפ יתאָשנ הגה לא רמו
 כ הָמָש טלָמה רקמ :ּתְרַבִד רשא ריעָהתֶא יפה
 ארק ןפילע המַש ףאְּבְדדע כד תו שעל לכוא אל
 אּב ולו ץֶרָאְהְדלע אצי שמשה :רעוצ ריִעָהיםש

 שאו תיִרַּפּג הֶרמעְלעו םרָמילע ר ריצמה היו הר
 תַאְו לאה םיִרְטַהְֶא ּךּפַהְיְו :םימשה"ןמ הָוהְי תאמ
 ;הָמְדֶאְה חמַצו םיִרְעַה יבשחלכ תאו רָכּכַהילְּכ
 םהרבא םכשיו :חלמ ביִצְניִהִתַו וירחאמ ותשא טבת
 הוה ןנפ"תא םש .רמעְרֶשַא םו קמה רק
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 רכה ץֶרֶא ינָּפ"לָּכ לעְו הָרמַעְו םרס ינפדלע ףסשמו
 5 :ןָשְבַּכה רֶשקָּכ ץֶר אָה רטיק הֶלָע הנהְו ארו
 א .םיהלַא כו רכה יִרעְתֶא םיהלֶא תחשב
 א ןשי הספה ף ומ ; טולחתֶא חלשה םַהְרְבַא

 בש רָעוצְּ הכשל אָרָי יִפ ומע תב יתשו רַהְּ
 גו "לֶא .הָריִכְּבַה רַמאָתַו .ּויִתְב יִתָשּו אּוה הָרָפִמַב

 דרק ועלע אוכל ץראכ ןוא שיא ןקו יבא העצה
 ומע הָבְּכְשִת ל נ יבָאדתֶא הקָשנ הָכְל :ץֶרֶאָהלָּכ

 ₪ אה הֶלילּכ ןייןהיִבַאתֶא ןיקשפו עז ונבָאְמ החְע
 ּהָבְבָשְּב עילאי היִבָאדתֶא בָּכשִּתו הָריִכְּבַה אָבִתַו
 הריעצהדלֶא הָריִכּבַה רָמאָתַו תַרָחְמַמ יה :המוקבו
 ואבו הלילהדםנ .ןיי ונכשנ יִבָאדתֶא שמָא יתְבַכַשדה
 הָליִלַּב םִנ ןיסשתו :ערז ּונָבָאְמ היחת ומע יבכש
 -אלו ומַע בּכְשִּתַו הָריִעְצַה םקתו ןיְי ןָחיִּבָאדתֶא אּוָהַה
 :ןהיבָאמ ט ולתונב תש ןירהתו :הָמָקְבּו הָבְכִשְב עַד
 בָאומחיִבָא אה באימ ומש אקו ןּב הָריִכְּבה דלתו
 ימש אָרְקתַו ן הָדְלָי אוהדםנ הָריעַצַהְו :םויהדרע
 :םןיה"דע ןומעהנב .יִבָא אה משב

 טק בשיו בנה הָצְרֶא םֶהְרְבַא םָשִמ עפ
 וִתַשֶא הרשדלא םֶהְרְבִא רָמאַיו :רֶרְנַּב רנו רוש ןיבו

 :הָרָשתא חקיו רג דלמ דלִמיִבָא חלֶשיו אוה יִתְחֶא
 ול רַמאיו הלילה םּולָחּ ּףְלַמיבַאלא םיהלַא אָבְיו
 :לַעָּב תַלְעַּב אוהו ָּתַחְ קלזרשא הָשאָהְדלַע תַמ דנה
 קידצדםנ .יוגָה יִנדַא רמא"ו היִלֶא ברק אל ךְלַמיִבָאו
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 אוה"םנדאיהְו אוה יִתְחַא ילדרמָא אּוָה אלָה :גְרַהַת :

 :תאו יִתיִשַע יפכ ןיקנבו יִכְבְלְֶתְּב אּוה יִחֶא הָרְמִא
 דםֶתְב וכ יעדי יִכְנָא םנ םלחְּב םיהלֶאָה וילֶא מאו
 ילדטחמ :ּךתוא יכנאיסנ ָשחַאְו תאז ישע ךָבָבְל
 "תשא בשה הָּתַעְו ּהיִלַא עננל ףיתתקאל ןכְילע
 ְאדַאְו היחו ףךךעב ללּפְתְו אוה איִבְניִכ שיאה
 םָּכְשיַו :ףְל"רָשַאדלֶכְו הָתַא תּומָת תומיִּכ עַד בישִמ
 "לָכְִתֶא רבו יִדְבַעילְכְל ארק רקבכ ךלמיבא
 ארק :דֶאְמ םישְנַאַה וארו םֶהיִנאְּב הָלֶאְה יִרְכּדַה
 דהמּו טל תישְעְדהַמ ול"רַמאיו םֶהְרְבַאְל ךלֶמיִבָא
 הָלָנ הֶאְטח יתכלממחלפו יִלָע תאבה"יכ ףל יִתאָמִח
 ףלמיכא רמאוו יִדָמַע תישע ושעידאל רשא םישָעַ
 :הוח רֶבְּדַהְדתֶא תשע יּכ תיִאְר המ םֶהְרְבִא"לֶא
 םוקְמּכ םיהלֶא תאְרְיְןיִא קר יתר יּכ םֶהְרְבִא רמאיו
 יִבָאְדתַב יתחא הָמָאיִו :יתשא רבדדלע יורה הזה
 'רשאפ יהו :השאל ילדיה ימאדתב אָל .ךא אוה
 ףרסח הו הק רַמאָו יִבָא תיכמ םיהלָא יתא ועתה
 הָמָש אובנ רשֶא םוקָמה"לָּכ לֶא יִרְמַע ישעת רשא
 םידְכעו רֶקְבּו ןאצ ךְלמיִבַא חיו :אּוה וחֶא ילירמא
 :ִתְשִא הָרָש תֶא ול בשה םֶהְרְבִאְל ןִתו תחְפֶשו
 :בש דיְעַעְּב בוטכ ףינפל יצרא הנה דֶלִמיְבַא רַמאַו
 דאוה הגה ףיחֶאל ףסכ ףלֶא יִּתַתְנ הגה רַמָא הָרָשְל
 :תַחָכו לָּכ "תאו ךתא רשא לָכְל םיניע תּסִּכ ךל
 תֶא םיהלֶא אָפְרִו םיהלֶאָקְ"לֶא םַהְרְבִא ללַּפְתִַ
 לַצְע רַצָעיִּכ :זודלוו .יִתהְמַאָו וּתְשאתֶאְו ךְלָמיִבִא
 הָהְש רבדדלע ךֶלְמיִבִא תיִבְל םֶחָרְ"לְּכ דָעְּב הוה
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 5 אריו אא1 7

 אכ דתֶא דָקָּפ הָוהְו :םֶהְרְבִא תשא ם
 :רָּבִד רַשֶאּכ הרשל הָוהָי שעיו רַמֶא רַשאַּכ הרש
 -רֶשֶא דעומל וינקזל ִּ םהרבאל הָרָש דֶלֶּתַו רהתו
 ג "דלה ּנְּבַשדתֶא םֶהְרְבַא ו :םיחלא ותא רב
 דתֶא םֶהְרְּבִא למ :קחָצִי הָרֶש ל דל
 :םיהלא ותא הוצ רשאְּפ םִיִמָי ףנמשְרּב ּוְּב קָחַצי
  ?ןְנָב קָחצְי תא ול דלּוהְּב הגש תַאְמְִּב םָהְרְבִאְ
 ; קחצי עמשה"לַּכ םיהלא יל הָשַע קחצ הרש מאת
 דיכ הרש םִינָב הקיניה םֶטְרְבִאְל ללמ ימ רמתו :יל
 םֶהְרְבִא שעוו למנו דליה לדו :וינקול ןב ית
 דתֶא הָרְשיאָרְתַו קא למנה םיְּ לוד הָּתשִמ
 : למאתו :קַחצְמ םֶהְרְבַאל הָרְלְידרַשַא תיִרַצִמַה רָגָהְד
 שרי אָל ה הָנָּבדתֶאְו תאָוה הָמֶאְה שָרָנ םהרְבַאְ

 זש
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 ּפ לאט ה - רמאיו נב תדוא א לע םֶהְרְבִא יִַעְּ
 לפ ֶּּתְמָאלַעו רַעָּ הְלַע דְיִניעְב 'ערי"לא םַהְרְבַא
 אָרְקִי קָחְצַיַּב יִּכ ל עַמְש הרש לא רמאת רשא
 וג לעדז יכ וממישא יל המאַהְְבתא םִת :ערֶו ל
 + םיִמ תמו םֶתְלדחקו רקכפ ! םֶהְרְבִא םּכשיו אּוה
 לתו החלשיו דָליהתֶאְו .המכש"לעו םַערַנָהדלֶא ןִתיו
 5 תמְחהְדִמ םִיִמה לכו :עָבָש רַאְּב רֶבְדַמְּב עַתֶתו
 4 בשַתו ְּלִּתַו :םֶחישה דֶחֶא תחת דלּיִהתא ךלֶשִת
 | האראדלא הָרָמָא יִכ תַשָק יוחָטִמְּכ קחרה דָנַמ הל
 :ךְבִתַו הלקדתַא' אָשַתַו דָנְמ בשתו דליה תומְּב
 וז | םיהלַא ףךאלמ ארק רעְנה לוקדתַא םיהלָא עמשינ
 יאריתלאְר ה ףלדהמ הל רמא"ו םיִמְשהְדִמ רָחילא

 א'ב א"ג ,התַא י'כ םירפס בורב +. 9  .הֶרָש אָרְּתַו א"ס ש. 9  .קחצי םירפס הזיאב +. 6

 רחואמ םדקומ ל"נ צץ. 14  .ירצ קֶחצמ י'כ םירפס בורב צ. 9  .איעגב "תֶא נ'ב ,"תֶא

 .תַמִחַה סופדה תואחסונבו י'כ םירפס בורב ש.15 = .ע"ת ןכ ּהָמְבשדַלְע םש דָליַהתַאְו ל"צו
 ד :

 .ע"ת ןכ ףביו ולוקדתַא דָלָיַה אשיו ל"צ ץ. 16 .ףלשמו א'ס צ. 5
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 ימוק :םשדאוה רָשאְּכ רעגה לוק"לַא םיקלא עָמָשיִכ

 ש

 לו יול כ ּךדָיתֶא יקיזחהו רעָּנַהתֶא יאש
 םיִמ רַאְּב אָרִתו .היֶנעתֶא םיהלֶא חספיו :ונמישא

 יהיו :רעגההתַא קשתְו םימ תַמָחַהדתֶא אָלַמַ לתו :
 הבה יהו רכב בש לּדְנַו רענההרתַא םיקלא
 ץראמ הָשֶא וִמִא ולדחפתו ןֶראָּפ רֶבְדִמְּב בשיו :תשק

 + ;םיָרְצִמ

 "ִלֶא ואְבַצְדְרש לכיפּו ליבא רמאיו אוהַה תָעְּב יִהָיַו >
 :השע הָתַאְרֶשֶא לֶכְּב מע םיִהְלֶא רָמאל םֶהְרְבַא
 יעלו 5 רָקשתדסָא הֶגַה םיהלאב יל הָעְבְשַה הָּפַ
 דםעו יִרָמע השעק מע יִתיִשָעְדְרשֶא דֶסַחּכ יְִכְְל
 :עָבָשַא יִכְנָא םֶהְרְבַא מאו ּהָּב הָּתְרִגרֶשֶא ץֶרֶאָה
 םופה ַאַּב תודאזלע ךלָמיִבָאדתֶא םֶהְרְבַא הכוהו
 יִתְעדְי אל ךְלַמיבָא רמו :ךלמיבא ירבע ול רשא
 םגְו יל תדגהדאל התאו הוה רֶבִדִהְתֶא הע ימ
 רֶקְּבו ןאצ םֶהְרְבַא חיו :סויה יתְלּב יִתְעַמש אל יא

 םהָרְבַא בצו :תְרְּב םהינש ִתְרְכו ךלמיבַאל ןתיו :
 -לֶא ךלמיבא רמאוו :ןהדבל ןאצה תשבכ עבשדתא
 תְבְצה רָשא הָלֶאָה תב עבש הָנַה ּהָמ םֶהָרְבַא
 רובעב יִדָיִמ חקִת תשָבַּכ עַבָשתא יִּכ רו מאיו :הֶנבְל
 ןצדלע :תאוה ראבהדתא יתְרפָח יכ הרעל יִלְדהְיָהִת
 :םהינש ועּכַשנ םש יכ עבש רַאְּב אּוהה םוקמל אָרְק
 -רש לכיפו ךלמיבַא םקיו עבש ראָבּכ תר יתְרְכ
 ראְבב לשא עטו םיִּתְשְלְּפ ץרא"לָא ובשינ אָבְצ
 םהְרְבִא רג :םֶלוע לא הָוהְי םשּב םֶשדארק עבש
 :םיִּבר םיִמָי : יקל | ץֶראָּב
 יהיו ו --

 שמוחב צץ. 99  .רדפ ןאכ שי א'סב צץ. לל | .ע"תו י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו דתֶא א"'ס צ.7

 .לשא א"ס +. 33 | .איעג אלב "תא ג"ב צ. 30 .עבשדתא וחירי



 מ אריו אצזו 98

 בכ םֶהָרְבַאדתֶא הפ םיהלָאָהְו הָלאָה םיִרָבּדה רחא יִהָיו ם
 ןש דתֶא אָלהְק רַמאו :יִנגה רַמאַָ םהְרְבִא ויִלֶא רמאו

 דַלֶא ףלדְלְו קָחַצְיתֶא ּתְבַהֶאדרֶשַא ףְריחידתַא ךנב
 םִיְרָ . דחא לע הלעל םש והלע הְו ךָירְמה ץֶרֶא

 -תֶא שבחיו רקבַּב םֶהְרְבִא םּכָשַ ו :ךילא רַמא רשא
 עקבו ינָּב קָחְצַי תֶאְו ותא לרְעְנ ינשדתֶא חקיו ומָח
 ולררמא7רשא םוקְּמַהלֶא לה םקיו הלע יצע
 ארי ויְניעְתֶא םֶהְרְבִא אָשִיַו ישילשה םּכ :םיחלַאה
 רבש ורעלא םֶהְרְבִא רַמ כאלו :קחרמ םקמַהתֶא

 הֶוחְתְשְו הב "הפ הבל רפ עו א רומחהדמע הפ םכ
 ; םשיו הָלעָה יצעתַא םָהְרְבִא חקיו :םכיִלַא הָבּושְּו
 תָלְכָאָמהְ"תֶאְו שאָהְדתֶא ּודָיְּב חה נב קָחְצידלע
 ובא םֶהְרְבַאדלֶא חצי ר מאיו .:ודְחי םהיגש וכלה
 םיִצַעָהְו שֶאָה הגה רמה יב יננה רמאו יִבָא רמאיו
 ולדהַאָרְי םיהלא םֶרְרְבַא רמאיו :הלעל השה היא
 -לַא ואבו ודחָי םֶהיִנש יכלו יִנֶב הלעל השה
 -תֶא םֶהְרְבִא םַש ןָכיו םיהלַאה ול"רמָא רַשֶא םוקמה
 םשּוו ונָּפ קָחצְיתֶא דקעיו םיִצעָהדתֶא ךרעיו חָבְזִמַה
 ₪ "תֶא םֶה הרב גא חלשיו :םיצעל לעממ בזמה"לע | ותא
 וו ולא אָרְקַו ְנְּבִדתֶא טחשל תָלְכָאַמהְדתֶא חכו ודי
 םֶהְרְבִא | םֶהְרְבַא רַמאַיו םיִמָשהְדמ הוה י ךאלמ
 19 -לַא רַעָּנַהדלֶא די ה חלֶשתדלַא רמאלו :ינגה רַמאִָ
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 הָּתַא .םיהלֶא . אָרְייִכ יִתְעדְי הֶּתַע | הָמואמ ול שעת

 - | וו

 וג םהָרְבַא אשיו :יִנָממ ּףְדיִחְידתא ךְנְבתֶא תְכַשַח אלו

 ונתקפ ךכפכ חאג רטא ליאדהנהו אר ויְַעְתֶא
 ךליו

 איס +. 8 = .הָכ דַע א'ס +. 5 = .ויָלֶא רָמאָ א"ס +. 1 .רדס ןאכ ןיא א'סב + 5
 .ס"חו ע"ת ,י"ת ,ש"ה ןכו דחא א"ס צץ. 8 ,איעג אלב "הארי .נ'ב צץ. 8 .םיחלא

 .ץמק ּךבַַּב א"ס צ. 8
 ב*
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 ּרשֶא הֶאְרִי | הָוהְי אּוָהַה םוקוגה"םש םֶהְרְבִא אָרְקִיַו 4
 -לֶא הוה = אָרְקיו ילו ד רהב םויה מאי

 ;ּנְּב תחת הלעל והלעיו ליִאָהְתֶא חיו םֶהְרְּבַא ךליו

 הָּבְרַא הברה [-- דרב :ףדיחידתא בתא ו
 םיה תפט-לע רשא לוחכו םיִמשה יִבָכִכַּכ ףעְרותא

 ייוג לכ ךפרוב ּוכְרְבתִהְו :ויִבִיִא רעש תא רז שרו 5
 -לֶא םֶהְרְבִא בש :יִלְקְּב תעְמָש רשא בקע ץֶרֶאָה 9

 םַהְרְבַא בשיו עבש דאָבילא ודחָי וכליו ומקיו ויִרַעְ

 :עַבְש ראב
 הגה רֶמאַל םהְרְבִאְל דיו הָלֶאָה םיִרָבִּדַה יִרָחַא יהו

 ורכב ץועדתַא :ףיִחֶא רוחנל םיִנָּכ אוק"סנ 0 הָדְלַי ג
 דתֶאְו דֶשָכתֶאְו :םֶרֶא יבא לאימק"תַאו ויחֶא זּוָּבדתֶאְו
 דלי לַאּותְבּו :לֶאּותְּב תאְ ףלרתא ו וזח ₪

 יחַא רול הָכְלִמ הדלי הָלֶא הנמש הקברדתא
 -תֶא אוה"םנ דלתו הָמיאְר ּהמְשּו ושנליפו :םֶהְרְבִא ג

 :הכעמִדתֶאְו שחתהתַאו םחנדתֶאְו חבַט

 כ (

- -= 

 ןש זןש

 זו

 "ישרפ םיִנָש עַבֶשְו הָנָש םיִרְשַעְו הש הֶאַמ הרש 2 ויח ויהיו גכ

 ןורבח אוה עפרא תירְקּב הרש תַמָּתו :הֶרְש יח ח יש 5
 ץראב ו -
 .רדס ןאכ ןיא א'סב <.90 = .וכרבתהו י"כ םירפס בורב +. 18 = .אועג אלב "תֶא ג'ב 6
 .התפ שֶרָלַּב א"ס ץ. 9

 םהו םימלש 'ה םירדסו .זמק ויקוספו :ןה'ננוןכ [אטזח 1 - אצזז 94] השרפה םש +. 4

 דקפ י"יו ,[אצ 1] םהרבא םשמ עסיו ,]אזצ 1] םיכאלמה ינש ואביו ,[צטזזז 1] וילא אריו

 ןורחאה רדסה ןמ םיקוספ השמחו :השמח ולא ןינמו ,[אשז 1] הסנ םיהלאהו ,[א אז 1] הרש תא

 ,[אקננז 2ג] התקעצכה ,(אזזז 15) וב 'ג שהכתו 'ח תוקספו .[צצזז 90] םהרבאל דגיו רדס אוהו
 .ןאצוז 14| הארי י"י ,(אאזז 11] םהרבא םהרבא ,(אצז 17] רגה ךלדהמ ,[אצז 14] םימ תמחו

 םוקמה =לָבִל יד םיפולהו .בסתתו םיפלא תעבש תויתואו .השמחו םינומשו םיפלא םילמו

 ,(אאז 80] תאזה ראבה 7תֶא ,איעגב נ"ב יפלו -לכל תחת איעג ןיא א'ב יפל ,(צצזוז 96]

 תחת איעגב הארי א"ב יפל [אאזז 8] השה ולדהַאְרִ נ"בל ןכ אלו איעגב 7תַא א"ב יפל
 רפסמו .נ"בל ןכ אלו א'בל איעגב דתֶא ,(אצזז 16] ארתב ךדיחידתַא ,נ" בל ןכ אלו ר"ויה

 .(אזא 33] האמדק המוקבו ,(א1זז 9) היא ולא 'ב םידוקנו .הנש םישלשו עבש היתונש

 .עיברו חנומ וחירי ,הרש תַמּחַו א"ס <. א 'א כ דוד ךלמהו הרטפה +. 1 .נכ

 .  ירד ירו רו וה קיו ירש רצ <
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 :הָתְְבְלְו הָרָשְל פסל םֶהְרְבִא אבו ןעְנּכ ץֶראָּב
 :רמאל תַחיְּבלֶא רדיו ותמ ינּפ לעמ םֶלְרְבִא םַק
 םָכִמַע רבְקְחתזחַא יל ות םכָמע יִכָא בשותוזדנ
 רָמאַל םֶהְרְבַאתֶא תַחיִנְב וניו נפל יתמ הָרְּבְקַאְ
 רחְבמּב ונכתב התא םיקלא איש יִנדַא ּונעְמש :ול
 הָלָכידאל ורָבקדתַא ונ ממ שיא ףתמהתֶא רָבְ ונירְבק

 ץראָקיםעל ּוחּתְשיו םקְרְבַא"םקיו :ףתמ רבקמ ּךממ
 םֶכָשפְנַתֶא שידסא מאל םתא רבדו :תחדינבל
 5 ןרפפ ָעָב לענפו ינועְמְש ינָפְלמ יתמחתא רַּבְקל

 8 םֶכָכוְתִּ 2 הָננִת אלמ 5 ףסכב והרש הצקב
 ימה ןורפָע ןעיו ּתַחינּב וְתְּב בשי ןרפָעו רק
 :רַמאל וריעדרעש יב לכל תחחינב יָאְּב םֶהָרְבַאדתֶא
 וכ"רשא הרעמהְו ךל יתַתְנ הֶרָשה ינעמש יִנדַאאֶל
 :ףתמ רבק ל היתתנ ימעדינב נעל היתתנ ךל
 ן"ופעדלא רֶפדיִו :ץֶראָהְדַע ינפל םֶהְרְבַא וחתְשיו
 יִתַתְנ ינעמש ול התַאְדֶא ךא רמאל | ץֶרָאְקשע יְאְּ
 ןעיו :הָמַש יִתְמדתַא הָרְכִקִאְ ינפמ חק הֶדֶשה ףַסּכ

 ז עּפְרַא ץֶרֶא ינעְמש ינדַא :ול"רמאל םָהְרְּבאהתֶא ןוְרפע
 :רבק ַָּּתַמתֶאְו אוהדהמ עכו יב ףספ"לקש תֶאַמ
  ןרפעל םֶהְרְבַא קשב פעל ה עמשיו
 תואמ עבְרֶא תַחדיִנָב יִָאְּב רֶבּד רשֶא ףַסַּכַהדתֶא
 ז רָשַא פע הרש | םקו .:רתפל רבע ףסּכ לקש
 וכ"רשא | הרע מהו הרשה אָרְמִמ יִנ .. ןָּפְל רצ שא הלפכמּב

 לכו וו 2
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 :ביִבְס וְלְבְגלָכְּב רָשֶא הָדָשַּכ רֶשֶא ץעֶהדלָכְ
 :וריערעש יִאְּב לכְּפ תחחינב יניעל הָנקמְל םהְרְבַאל 3
 תרעַמלַא ותָשא הָרָשדתֶא םֶהְרְבא רבק ןכהירַחֶאְו ג

 ץראב ןורבָח אוה אָרְמִמ נפח לע הָלָפְכְִמִה הרש
 םֶהְרְבַאְל וָּבדרָשַא הָרעְמִהְו .הדשה םקיו  :ןַעְנַכ

 ם םֶהְרְבִאְ :תֶחיִנְּב אמ רָבְקתּזְחַאל דכ
 רַמאַיו :לָּכּב םהְרְבַאהתֶא ךֶרּכ הוה םימ 5 אָּב ןקו ל

 ולדרשַאהלֶכְּב לשמה ותיִּב ןֶקָז ודבעדלא םהְרְבַא
 יהא הָוהיב ףעיפשאו :יכרי תחת ףךרו אנ"םיש
 תונכמ ינבל השֶא חפתהאל רַשֶא ץֶרֶאְה יהלאו םיִמשה
 -לֶא יצְרָאדלֶא יפ ּווּבְרְקְּב בשיי יִכנִא רָשֶא יִנְָנָּכַה
 ויִלֶא רַמאּ :ק קחציל י ובל הָשֶא תְחק קל לת יתדלומ
 ץֶראהדלא ירחא תכְלְל השאה הבאת"אל ילוא דָבָעַה
 תאְצידרֶשֶא ץֶראְהְלא ּנְּבתֶא בישָא בשָהְה תאָוה
 דתֶא ביִשָתְְְּפ ל רמשה םֶהְרְבִא ויִלַא רַמאיו :םשמ
 תיִּבִמ ינקל רשא 'םימשה יהלָאהָוהְי :הָמש יִנְ
 ול"עפשנ רשאו יִלרְּבִד רשאו יתדלימ ץראמו יִבְא
 וכָאְלמ הלשי אוה תאָזה ץֶרֶאָהדתֶא ןּתֶא דערול האל

 השאה הבאת אלדםאו :םשמ ינבל השא תקל ךינפ
 אל .יִנָבדִתֶא קֶר תאָו יִתַ עבשמ תיּפּת ףילחא -
 םַהְרְבִא דָרָי תחת ודָידתַא רָבַעַה םשיו :הָמַש בשֶת
 הרשע רבַעָה חליו הוה רָבְּדהי'לְע ול עבָשיו וינדא
 םקיו ודָיַּב וינדִא בּוטדלָכְ ּףלו ויִנדַא ילמָמ םילמג
 םי למנה ךרבוו :ריחְנ די עלא םִיִרָהְנ םֶרָאדלֶא לו
 תאצ 'תעל ברע תַעְל םיִמה ר רָאְּבְ"לֶא ריעל ץוחמ
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 אָנְ"הרקה םֶהְרְבַא 2 יָהְלֶא הוה רמאו :תבָאשה
 יִכנָא הגה .:םֶהְרְבִא ינדא םע דס ַחדהשעו םויה נפל
 :םיִמ באשל תֶאְצְ צי ריִעָה ישנא תב םִיָמַה ןיע"לפ בָצנ
 הֶתְשֶאְו ךדכ אניטה הלא ךמא רשֶא רעגה היה
 ףדְבעְל קתרכה התא הקשא ףילמננ הַתֶש הָרָמָאְ
 : אוההיהיו :יִנדַאה םע דָסֶח 1 תישעהיפ ע עדא ּהָבּו חציל

 הָדְלְי רשֶא תאצי הקבר ּהָגְהְו רָּמִדְל הָלְּכ םֶרמ
 -לַע ּהָּדַכְו םֶהָרְּבִא יִחֶא רוחְנ תשא הָכְלַמְרְּב לאּותְבל
 אל שיאו הָלּותְּב דאמ הֶאְרִמ תבט רענהו :המכש

 דָבְעָה ץריג :לַעָתו הָדַכ אלמתו הנפה דרתו העד
 רַמאַּתַו :ךדכמ םימדטעמ אנ יניאימְגַה רמאיו התארקל
 ;ּוהקֶשַתו ּהָדְילַע הָּדּכ דִרָתו רהמִּתו ינדא התש
 דםִא דע בָאְשֶא למל ם נ רמאתו 1 תקשהל לבתו

 ץֶרָתו תקשהדלֶא ּהדּכ דעתו רַהַמִּתַו :תֶתְשל ּולְּכ
 :שיאהו :וילמְנ"לכל באְשִּתַו בָאְשל רָאְּבַהדלֶא רוע
 דםִא ופרד הֶוהְי חילצהה תַעְדְל שירחמ הל הֶאְּתְשִמ

 ; שיאה קיו תותָשל םילַמְגַה ּולּכ רָשָאּכ יהו :אל
 הָרְשַע היִדְידלַע םיִדיִמָצ ינשו ולקָשִמ עקב בָהָ םזנ
 / שיה יל אָנ ידיגה תא ימדתב רמ איו :םלָק קשִמ בָהו

 לַאותְבדתַּב וילא רמאתו :ןילל וגל םקְמ ליבאדתיב
 וא |=ש = ; "םנ ויִלֶא רמו :רוחְנל הל רשא הבלמדב יכנא

 שיִאָה דקו :ןולל םוקְמדנ ונָמִע בָר אופסמרבנ ֶּבת
 םָכְרְבִא ינדַא יהלֶא הוה ךורְּכ רמאיו :הוהיל וחש
 ףךרדּב יכנָא ןנדא םעמ ּּתַמָאְו וס חה .בזעדאל רֶשָא
 תובל דתו רעגה ץרֶתַו נדֶא יחא ז ' תזב הָוהְי ונח
 א ץרי ןֶמְל משו חַא הקבל :הֶלֶאָה םירְכְדִּכ הא
 ןבל =
 .הֶאַּתְשַמ שיִאהְו א"ס צ. 91 | .'ק הרָעְנהְו /תכ רַעַּנַהְו צ. 16  .'ק הרָעִנַה 'תכ רֶעְנַה +. 4

 .'ק הָרָענִה ,תכ רָעְנִה צ. 58 .רפה תּהשְל א'ס צל .תעדל א"ס צ. 1
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 דתֶא תֶאְרּכ | יהיו :ןיָעָהְדלֶא הָצּוחה ש שיאָהדלַא ןָבְל <

 ירבְּדדתֶא ועָמְשִכְו ותחא ירָילע םיִדמצההתַאְו םָזנה
 "ַלֶא אבו שיאָה יִלֶא רּבִדהְל רמאל ותחא הקבר

 אוב רַמאיִו :ןיעה"לע םיִלמְגַהלַע דמע הנהו שיאָה 3

 תיבה יִתיִנּפ יִכָאְו ץוחב דמעת הָמְל הָוהְי דורְּב
 םיִלָמָּגַה חַתַּפִיו ּהָתיִבַה שיִאָה אביו :םילמנל םוקְמּו

 ילו וילנר ץֶחרל םימו םיִלָמְגל אופסמו ןְבַת .ןתיו
 אָל רמאיו לכָאְל ונפל םשיוו :וִתא רשא םיִשְנַאָה 3

 רבע ךמאיו :רַבִּד רמאיו יִרְבִּד ירכא רע לכא
 לת יו ו לדו דֶאְמ יִנדַאתֶא ךֶרפ הוהיו :יכְנא םָהְרְבִא -

 :םיִרמָחְו םיִלמְנו תחפשו םדָכִעו בַהָזְוףֶסָכְו רֶקְבּו ןאצ
 תו התנקז ירחא ינדאל ןכ ינדא תשא הרש הכת .

 חהְתְדאְל המאל כ דא ינעְפשיו :ולדרָשַאלָּ חתַא ול

 :וצראב .בשי כנא רשא ינענפה .תונכמ נבל השא
 השא תחקלו יִתְחפשמדלָאְו ךלת יִבָאְדתיכְדלא אלדםא +
 :ירחא השאה ו ילֶא ינדַאְדלֶא רמאו :ינבל <

 וָבָאְלִמ הלשי ויִנָפְל יִּתְכ 7 להָתה רשא . הָוהי ילא ר מאיו

 יתחפשממ ינבל השא ּתחקְלו ךָכרד הילצהו ָּּתֶא
 יִתְחּפְשִמדלֶא אובְת יכ יתלאמ הָקְנִת וא זיִבָא תיִכִמו
 : -לֶא םֶויה אבא :יִתְלֶאמ יקָנ יה דלו נתי אלדםאו
 אָנְ"ףשידםא םהְרְבַא ינדַא והלא .הֶוהְי רמאו ןיעה
 בָצְנ יכנָא הגה :היִלָע ךלה יִכְנַא רשֶא יפרד חילצמ
 יִתְרַמָאְו .באשל תאציה .הַמְלִ ה הָיָהְו םיִמה ןיע-לע
 ד ילא הָרְמָאְו :ךדפמ םימדטעמ אני יקשה הלא
 חיכהדרשא השאה אוק בָאְשֶא ףילמְנל םגו הָתָש הָּתַא

 הוהי

 | ]/ 7 , .ולחןמיו א"ס צץ.35 | .'ק םשניו /תכ םשייו +. 33 | .איעגב דתאו נ"ב ,התאו א"ב א"נ צ. 0

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו םָימ באשל א"ס צץ. 43 | .ּונִּתי אלדםאו א"ס צץ. 41  ."רשַא א"ס צ. 0
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 5 הָגהְו יִפלְלֶא רבְדְל הָלַכַא םרס יִנָא יִנדַאְרְבְל הוה
 באשתו הָעַעַה דרתו המטיל הכו תאצי הקבר
 4 הילעמ הד דרו רהמתו :אָנ יניקשה ָהיִלא רמאו
 םיִלַמְגַה םִו ֶשִאְ הקשא הילמניסנו הָתש דֶמאַּתַ
 וז "תב רָמאתו ּתֶא ימדתב לַמאָו ּהָתא לֶאְשִאְו :התמשה
 -לע שנה םשָאְו הכל ילדהְדלי רשא רולנד לאותב
 ₪ הוהיל הוחתש . דקאְ :ָהירְילע םיִריִמְצַהְו הָפא
 רד לנחגה רשא םתְרבא יא והלא הָוהידתֶא ּךְרֶבַאְ
 ₪ םכ שידסא התו :ונבלי ;נדֶא יחֶאְדתַבתֶא תֶחְקל תַמָא
 ינה אלדםִאְו יל ול יגה י נַאדתֶא תמָאְו ךסה םישע
 טאותְב ו ןֶבְל ןשו :לאמ םטילע וא ןימיחלע הֶנַפֶאְו יל
 רוא עָר יִלָא רּכד לכונ אל רבְּדַה אצְי הוהימ ורמאיו
 ףינדאךבל הָשִא יִָּפּודְלְו ח הקל הֶקְּבְרההְנְה :בומ
 -תא םֶהְרְבַא רָבַע עמש ד שאכ יהיו :הוח רָּכִד רָשַאּכ
 ₪ ףסכחילּכ דבָפַה אצויו ןהיל הֶצְרֶא וחפשיו םהיִרְבד
 היחֶאל ןתנ תנדנמו הקברל ןיו םילָנבו בֶהָז ילכו
 % וניליו ומעדרשַא םיז שנאה אּוה ושי ולכאו :ּהָמאְּו
 ₪ הּמִאְו ַהיִחֶא רמאיו :ינדאל ינהְלש רמאיו רק ומוקיו
 % רַמאַו :ּךְלִּת רחַא רושע וא םיִמָי ונְתִא ךענה בשת
 ינחלש יכרד חיִלָצַה הוה יתא ורָחַאָּת"לַא םֶהְל
 זז :ָהיִפדתֶא הָלֶאְשִנְו ךענל אָרְקִנ וְרְמאו נדאל הכלא
 ₪ הזח שיאקדסע יכְלתַה הילא ורמאיו הָקְברְל ארק
 9 התְקְנמתֶאְו םֶתְחַא | ה ולשיו :דלא רַמ -
 ₪ הָחְבְרתֶא ּוָכְרְבְו וישְנָאהתֶאְו םֶהְרְבַא דָבעְתֶאְ
 ףךערז שרייו | הָבְבְר יפְַאל ייה תא ו ןָתחַא הל ורָמאיו
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 לע ז הָנְבּכְרִתִו ָהיָתרַעְנו הָקְבר מ ָקָתו י :ויאנש רעש תֶא <

 הָקְבְרִדתֶא דָבָעָה חקיו שיאָה ירחא הנבל םיִלַמְגַה
 ץראב בשוי אּוהְ יאר יחל ראְּב אוכמ אָּב קחַצִיו :ףליו ,

 ויניִע אשיו ברע תונֶפל הָרָשּב חושל קחצי אציו :בֶנָנַה

 רָבָעָהְדְלֶא רַָמאּתו :למָגה לַעַמ לַפתַו |
 הבעה רמא' וגתארקל הרש ךלהה הֶוְלַה שיאָהימ

 אָרַתַו ָהיִנָעְדתֶא : הקבר אשתו :םיִאְּב םילמג הגה ארו 6

 קחציל דָבַעַה רפסוו :םֶכְתִתַו ףיעצה חקתו ינדַא אּוה <
 הֶלַחאַה קָחצְי ָהֶאְבַּו :הֶשָע רשֶא ₪ תא
 הבַהֶאה השאל ולההַתו הקְברדתַא חו ופִא הרש
 ןומא ירחא קחצי חזו

 ם "תֶא ול דלתו :הֶרומק הָמשּו השא חקיו םהְרְבַא ףסַ
 -תֶאְו קָּבְשיתַאְ ןידמדנ תֶאְו ןֶדִמדתֶאְו ןשקידתנ או ןֶרמז

 ויה ןדד כו 7 תֶאְו אָכְשדתַא דלי שקי :חוש

 ּףנחו רפת הָפיִע ןרמ ו ינו :םִיָמִאְלּו ם םשוטלי םרושא

 םהְרְבא תו ;הֶרוטק יִנָב הלאה 5 הָעְּלאְ עָדיִבַאְו :
 רֶשַא םיִשָנְליִ פה יִנּבְלְ :קָחציל ולחרשאהלָּכְהת ;

 לב קָחַצָי לעמ םהלשיו תַנתִמ םהְרְבִא םֶלְרְבַאְל
 יוחהנש ימי הָלִאְ :םדק ץראזלֶא הָמדְק יח ודב
 :םיִנָש שמחו דש םיעְבשְו הנש תאמ י יחדרַשִא ם םהְרְבִא

 ףסַאה עבשו ןקו הבוט הָבישְּב םֶהְרְבַא תָמָיו עו
 תַרָעַמלֶא דב .לאעמשיו קחצי ותא ורְבְקיו ב" ;וימַעְדלֶא 0

 ינפִילַע ר שא יפחה רחצה דב ןרפע הָדשדלָא הָלְּפְכִמַה
 הָמש תחרנמ אמ םָהְרְבִא הֶנְקרָשַא הָרְשה :אָרְמִמ
 םהְרְבא תומ ירחא יהוו תשא הָרָשְו םֶהְרְבִא רק

 ךרביו

 .דוי רפח הָפָע יללהב ,הגומב ןכ ְן צ.4- .ןדצ א"ס \.3 ,ה]כ | .דלַּב וללהב ,הגומב ןכ צ.6
 .ס"תו ע"ח ,י"ח ,א"ת ,ש"ח ןכו םימי יבש א'ס צ. 8 .םשגליפה הגומב ,יללהב ןכ צ. 6
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 יחל ראָּביםִע קָחְצַי בש נב קחְצירתַא םיקלֶא ךרבינ
 יאר

 ? ְךָנֶה הָדְלְי רשא םֶהְרְבאְרְּב לאָעָמשי תֶדְלִּת הָלֶאְ
 בד +

 , ינכ תומש הלא :םהרב ואל הרש תחפש תיִרצְמַה

 רק \תיִבָ טאָעָמְשירַכְּב כ םתדלותל םת תַמְשַּב לאָעַמשי
 אי רדח :אשמו המודו עמשמו :םֶשְבַמּו לַאְּבְְַ
 / או לאעמשי נב םָה הלא :הַמְד ₪ שיפנ רומי
 רַשָעְד םיִנָש םֶתְיִמְבּו םֶקיִרְצְחְּכ םֶתמש
 םישלשו הָנָש תאמ לאפמשי ייח יש הָלֶאְו :םתְמאל
 ונָכשיו .וימַעה עלא ף ףסַאיו תמו" עוגיו | םָנש ' עבָשְו הָנָש
 הָרּשַא הָכִאְּב םי רצמ ינפ"לע לֶשֶא רושדדע הלוח
 :לַפָנ ויַחֶאַלּכ ינפ"לע
 דתֶא דילוה םֶהָרְּבִא םֶהְרְבאְִּכ קָחַצִ צי תֶדְלוה הלא
 הָקְבְרְתֶא ִּתְחְקְּב הָגְש םיִעְּבְראְרְּב קח יָהְיַו :קַחַצְ
 ול יִמָרֶאָה ןבל תי הֶא םֶרֶא ןדפמ ימרָאה טאותב"תב
 אוה הרקע יִּכ ותשא א חכנל ה הָוהיִל קָחצְי רפעיו :הָשֶאל
 2 םיִנָבַה יִצצרִתִו :ותְשא הקבר - הו הֶוהְי ול רֶתַעַיַ
 דתֶא שרדל ףלתו יבא ּ הָמַל ןּכְ"סִא רַמאַּתו הָּבְרַקְּב
 םיִמְאל ינ ינשו ּךְמְבְּב םוינ ינָש ּהֶל הוה רַמאיו :הְוהִי

 :ריִעַצ רבע ברו ץמָאי םאְלמ םאלו ודרפי ךִיִעָמִמ

 ןושארה אציו :הָנטְבְב םמות הָגהְו תֶדְלְל הימי ואלמיו
 ינומדא בש 0

 "ה ןכו ,הָמָּיָו תלמ ןיא םירפס תצקמב +. 17 | .ש"ח ןכו דַדָה א'ס צץ 5

 ג םירדסו .הק םיקוספו .עדיוהי (צצוזז ג--צאצ 18% השרפה םש-+. 8

 אוהו רדפ תיששו עברו ,[אאצ ג] םהרבא םףסוו ,[אצזצ 49] םויה אבאו ,[אאזש 1] ןקז

 םיפלא תשמח תויתואו .םינשו תואמ עבראו ףלא םילמו .הסנ םיהלאהו רדסמ רתונה

 ג 'א ףולהו .רשע העבראו תואמ שלשו
 אשה תאצ תעל ףולח אלבו .ףקמב נ"'בלו
 .בקעי דלונש דע הנש םירשעו םושלש היתונש רפסמו .[אצזש 33] לכאל

 בויג צ. 3 .איעג אלב וצצרתיו נ"ב .'א יכאלמב 'ה רבד אשמ הרטפה +. 9

 .םימות יללהב צץ. 4 .ירק םווג ,ביתכ

 בשות םע ףטוחה רג א"בל ,[אאצנז 4] בש

 וינפל םשייו 'א 'תכו .[אאזצ 11] איעג אלב ז וב
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 ןפ"ירחאו :ושע ומש ואְרקיו רעש תְרדאְּכ יִלְּכ ינומדא ₪
 בקע ומש ארק ושע בקעב תָוחא דיו ויחֶא אָצָי

 םירָעְנה 'גלדנו :םֶתא תַדָלְּב הָנָש םיששְדּב חצו ד
 בשי םַּת שיא בקעוו הרש שיא ריצ עדי שיא ושע יהיו

 הקברו ויפפ ליצהיּכ ושעדתֶא קָחַצָי בהַאיו :םיִלָה ָהֶא ג
 הָרשַהְִמ ו ושע אביו דיזְ בָקְעַי לחה :בֶקַעְתֶא תבֶהא <

 'םדָאָהְְִמ אָנ יִנטיעְלַה בקלֶא ושַע רָמִאיו :ףיע אּוהְו <
 !םודֶא ומשדארק ןכדלע יכְנא ףיע יִּכ הוה םדָאָה

 ושע רַמאיו יל ךקְרכבהתַא ם םווכ הָרְלִמ בקעי רמאיו
 רַמאו :הָרכְּב יל הזה תי ףליה ה יִכִא הנה 3

 ותְרַכְּבתֶא רֶכִמַו ול עבשיו םויכ ל הָעְבְשה בקע
 לָכאַָו םישדע דנו םֶתְל ושעל ןָתְ בקעיו :בקעיל
 ;הָרכְּבַהתֶא ושע זמיו ד ּףליו ו םֶקו תש

 הָיָה רשא ןושארֶה בערה דבלמ ץֶרֶאּב בער יה
 םיתשלפדךלמ ךלמיבָאלֶא קחצי ףלה םהְרְבַא ימי
 הָמָּיִרַצִמ דָרּתִדְלַא רֶמאַָו הוה ולא אָרו :הָרָד
 הָיִהֶאְו תאוה ץֶרָאָּב רונ :דָי לֶא רמא רשֶא ץֶרָאְּב ןָכש
 תַצְרָאהְ"לְּכתַא ןתֶא לערולו ךלחיכ ךכרְבא ָךִמִע
 םְרְבִאְל יִּתַעְּבְשנ רשָא הָעְבְשהתֶא יתמקהְו לאַה
 ותחת - םימשה יִבְכוכְּכ ףערז-תֶא יתיכרהו :ףיבא
 לָּכ ךערזב ּוכרְבְתִהְו לאָה תַצְרָאָהדלָּכ" תא דער ל
 רמשו יִלְקְּב םֶהְרְבִא עַמָשרֶשֶא בקע :ץְרֶאְק יונ
 ;רֶרְגִּ קחצ בשיו :יִתרּותְו יתוקח יִתוצמ יִתְרָמשמ
 יכ אוה יתַחַא רַמאיו תשאל םוקמה ישא ולָאשיו

 ארי

 .שגד ילב יל א"ס +. 3 ו .קספ םֶאָה | םלָאָה א'פ + 0
 ,ימלשורי ןכ +. 3 = .דבל אבשב ךכרבאו םירפס בורב +. 3 = .רמא שא א'פ +. 5 .ןכ
 א"פ ץ.4  .ש"חו י"כ םירפס תצקמב ןכו הָלאָה ריבס +. 3, 4 .אלמ תּוצְרֶאָה יללהב
 .רסח יִתּלַח יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5 = .לכדתֶא א"ס +. 4 = .יִּתַתְַ

 - ו-00 0 - ,.רישרוי י \- 2 יי סו ריר י-רירו יו רייר ווכוווי<*-4/* <
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 הֶקְבְרְלַע םוקמה ישא יִנָנְרהְיְִּפ יִּתְשַא רמאל אַרָי
 םימָיה םש ולחוכרַא ִּ יהיו :אוה הארמ תבוטדיפ
 אר ן ןופחה דַעְּב םיִּתְשְלֶּפ למ ְלָמיִבִא ףלשיו
 דֶלמיִבא אְקוו :ותשא | הקבר תֶא קחצמ קָחָצְי הגה
 יתחא תרמָא ךיאו אוה תשא הגה ךא רמאיו קחציל
 :ָהיִלָע תא יִתְרמָא יִכ קָחְצִי ויְלֶא רָמאַּ אוה
 דחא בפש טַעְמּכ ונְל ָתיִשָע תאזהמ ףלמיבא רַמאיו
 -תֶא דְלַמיבָא וצו :םֶשֶא ּויִלַע תאבהְו ףתשאהתא םעַה
 :תֶמּוי תִַמ יּתְשַאְבּו הוה שיִאְּב ענה רָמאַל הל
 9 הֶאְמ אוהה הָנשּב אצמיו אוהה ץֶרֶאְב | קַחַצִ עַרֶויו

 רֶקְּב הנְקִמּו ןאצ"הנְקמ ולחהוו :דאְמ לדני דע

 לד לולה ףליו שיאה לדניו :הוהי והכרביו םירעש

 : רשא תרָאְּבַהלָכְו :םיִתְשְלַפ ותא ואְנקה הבר הָּדְבַעִ
 םיתְט ִשֶלָּפ ו ויבָא םֶהְָרְּבַא יִמיִּב ויִבָא יִדְבַע ּורפַה

 : ונמעמ ל קחצידלא ףלמיבא רַמאָיַו :רַפַע םואלמיו
 וד ד % : ₪ |

| 2 

 ד -לַחְִ | תו קחצי םַשמ דל :דֶאְמ ּונָמִמ ּתְמַצְעהיִכ
 םימה תראב"תא | רפחיו קַחַצָי בשיו :םש בָשיו רַרג

 םיִּתְשְל פ םומּתְסִיו ויִבָא םהְרְבא ימיב ּורפָח רַשַא

 -רשֶא תמְשַּכ תומש ןהְל אָרְקִו םהְרְבַא תומ יִרַחֶא
 םטואצמוו לחְנס קחציירבע ורפהוו !ויבא ןהל ארק
 א רָמאְל קָחַצַי יערדםע רג יער ּובירט :םייח םִיִמ ראב
 :ומע ּוכַשַעְתַה יִּכ קש ראבה"םש אָרְקִיַו םִָמַה ונְל
 המש ארק ָהיְלעדסג .ּובירו תֶרָחא רַאְּב ּורפחַו
 ? ּובְר אלו תָרַחַא רַאְּב רפָחו םשמ קת :הנְטש

 ביקרה .הָתַע"יּכ רמאו תובחר ּהָמש אָרְקִַו ָהיִלְ
 הוהי |

 והכרביו םירפס בורב +. 1% = .ולחוכראדוכ א"ס צ.8 | .רסח תב ב ,יללהב ןכ +.
 .לֶדְגדִּכ דע םירפס תצקמב ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 18 = .דבל אבשב
 יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 99 = .קשע א" צ.90 = .הםש א"ס +. 90 = .יפר ננממ יאחנדמל 6
 .החע יִּכ ג'ב צ. 95 .רסח תבחר
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 ארו :עבש רַאְּב םשמ לעיו שְרָאְב ונִרפּו נק הָוהי
 םֶהְרְבִא יהלָא יִנָא רמא אוהה הָלְילב הָוהְי זלא 3

 -תֶא יתיּפרהְו ךיתכרבו יא תא אָריתִלַא ףיִבָא
 ארקה חבזמ םש ןביו :יִדבע םֶהְרְבִא רבַעַּב ףערז =

 ;ראָּב קחציהידבע םשורֶלו ולהֶא םשדטיו הָוהְי םָשְב
 דרש לכיפו והעְרְמ תזִחַאו רָרְנמ ויִלֶא ךלה למי 7
 םּתַאו ילא םַתאְּב עודמ קחצי םהלא רמאזו :ואְבצ =
 יִאְר אר ורמאיו :םכְּתַאמ יִנְחלשְּתַו יתא םֶתאְנַש ₪

 וניתועב הֶלָא אנ והת רמאפ מע \ הָוהְי .הָיִהדי
 ומע השעתדםא מע תיִרְב הָתְרַכִ ְניכו וניניב 9

 בומדקר מע ונישע רָשַאְַכְו ךּונַעְנְנ א אֶל רָשֶאַּכ הר
 םקל" שעיו הוי דוְרְב הֶתַע הֶּתִא םיִלָשְּב ףחלשנו

 שיא ועְבַשִיו רקבב ּומיִּכָשַיַו :ּותְשיו ולכאַָו התְשמ 3
 םוימ | יהָיו :םולָשְּב וּתאְמ וכל קחי םהלּ שיו ויִחֶאְל ף9

 רֶאְּבַה "תודאדלע ול דעו קחצי ירבע ואביו אוהה
 העבש התא ארקיו :םִיִמ ּונאַצִמ ול ורמאיו ּורָפִח רשָא ₪

 :הזה םווה רע עבש ראְּב ריעקדםש "לע
 דתֶא השֶא חיו הֶנָש םיִעְּכְרַאְִּב וש יהיו 1

 :יתחה ןליאדתב תמשְּבתֶאו יתחה יִראְּבִדִתַּב תידוחי
 :הקברלו | קחציל חור תרמ ןייהתו 5
 פ אָרְקיַו תֶאְרִמ ויְעַע .וחכתו קסצי ןורפ"יתראח כ

 נגה ולא רמו יִנָּב וילא רמאיו לדה ווב | ושעדתֶא
 אָנְהאש הָתַעְו :יתומ םוי יתעְדי אל יִתְנְקַז אָןְהנה רמאיו
 :הלוצ יל הֶרוצְו הרשה אצו ףתשקו יָת ףילכ
 הלכאו יל הָאיבְהְו יִתַבְהֶא רשֶאּכ םיִמַעָטמ ילדהשעו +
 רובעב 0

 א"ס צ. 30.  .איעגב ינוחלשתו נ"ב ט.97 - ."םשב א'ס צ.95 - .םשדןביו א"ס 5

 .אלמ תואְרַמ ימלשורי ,יללהב ןכ <. 1 ,זכ = ."סש
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 תעמש הָקְברו :תומא םרסכ ישפנ 5 רּובעב
 דיִצ ד וצל ּהְדָשַה ושע ףליו נב ושעדלַא ק .. ו רכב

 הגה רמאל נב ו הָרִמִא דקברו :איִבָהְל
 :רמאל ְּךיִחֶא ושעדלֶא ר םדמ דיבָאדתֶא יִתְעמ םש

 == - הָכְכְרְבִאְו הלכו םימעטמ יִלחהַשעו דיצ יל הָאיִבָה
 נג

 רשַאל ילְקְּב עַמְש יִנֶּב התו : :יתומ ינ נפל הָוהְ ינפל

 ינש םֶשִמ ילדחקו ןאצהדלֶא אנד :ךתא הוצמ ינָא
 רשאּכ ִףיבאל םימעממ םתא הָשַעַאְ םיבט ם םיזע יידנ

 כרכי רשא רכב לאו ףכָאְל תאבהו בא
 ושע ןֶה מא הקְבר"לא בקש רַמאיַו :ותומ ינפל
 יִבָא ינשמי ילוא :קֶלֶח ש שיא יכנָאו רעש ש יא חֶא
 :הָכְרּב אלו | הָלְלִק יִלָע יתאבהו עתעְת ִמָּכ וינִעְב יִתייָהְו

 : לו יִלְְּב עמש לא יִנְּב ּףְתְללק יל זמא ל רַמאַּתַו
 9 קר ק םימעממ ומִא שעתו מאל אבו הקו ךלו ;ילדחק

 הָנִב בקעיְדתַא שכלתו תיָבּב הָתַא רשא תדמחַה לנה
 : לע יְדַידלַע הָשיִּבְלַה .םיעה יִיָדִנ תרע תֶאְו ?ןממה
 ד רשא ם םָהְלַהדתֶאְו םימַעְממההתֶא ןַתַתו ויִראְוצ צ תֶקְלַח
 יבא רַמאיו ויבָאהלֶא ִבָה :הָנב בקעָי דָיָּב התשע

 ' יכנא ויִבָאדְלֶא בקע רִמָנ ו יִנָּב הָּתַא יִמ יִנָגה רַמאיו

 ּהָבש אָנְםוק ילא תרבּד רשאּכ וכ יִתיִשֶע ּףְרְכּב וש ושע
 קחָצִי רמאיו :דשפנ ינכרשמב רובעב . דיצמ הלכָאְ

 הָרָקַה יכ רמג שי 1 הב אצמל תרהמ רמ |: הזחחמ ונָבדְלֶא

 איהשג בלע-לא [ ָחְצי רמאיו :יִנפְל ד דלא הֶוהְי

 בלעי שגיו ו :אָל דםא ושע נב הו התאה * יִנְב ָּשִמַאו
 םידיחו = לו לוכ ו רמג 7 | והשמָיו ויבא קחצדלא

 ! / =|2- > < 2 וו ו

 ְ ודל

 םירפס בורב +. 19 = .ףל*ו א"ס צ. 14  .אועגב ךתללק נ"ב ,ו"כ םי רפס בורב ןכ +8

 דבל אבשב ינכרבת

 5 ּהָנֶב ושע יִדָנבִִתֶא הקבר חקתו ויִבָא בהֶא רשאכ

 שו
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 תרעש ויחֶא ושע יריכ ויִדָי ויהריפ וריּכה אָלְו :ושע יד
 רמאיו :יִנא רמאיו ושע יִנְּב יהל הָּתַא רָמאיו :יהכרביו .

 ישפנ ָּךְכְרְבִּת ןעמל י לב דיצמ הֶלָכִאְ יל השגה
 קַחַצִ ויִלֶא רַמאיו תו שיו ן ול אביו לכאוו ולדש וו 6

 דתֶא חריו וליקשו \ שניו - ילדה קְשּו אָזהֶַשֶּנ ויבָא ל
 ּהָדָש ַחיִרְכ יִנָּב חיִר האר רמאיו והכרבוו ו

 ט םימשה לַטמ םיהלָאָה ךלְָתַו :הָוהְי וכרב רשאי
 ןחתשיו םיִמע ּּוְדְבַעְי :שריתו ןָנד ברו ץרָאְח ינמשמו +

 ףמא ןנכ ףל יורתשר אל ריב הוה םיִמָאְל ףל
 טחצי הלכ רשאפ יהוו ורב ףיִכְרְבִמְו רּורָא דיִרְבא
 ינפ תאמ בקע אָצַי אצָי ךא יהוו בקעידתַא רָבל

 אוהדםנ שעיו :וךיצמ אָּב ויחַא ושעו ויבָא קחצ 8
 לכאיו יִבָא םקי ויְבָאְל רָמאַיו ויבָאְל אביו םיִמעממ

 ויִבָא | קָחְצִי 5 דמו :רשפנ ינכרבת רבעב ונַכ די צמ 3

 קחצי דרחיו ושע ִּדְרְכְב ךנב | נא רמאיו הֶתְאְחיִמ |

 דיַצְ"דַצה אּוה אופאחימ רַמאיו דאמדרע הָלדנ הדרה

 ךורְבְדסנ והכְרַבִאְו אִבְּת םֶרְטְּ לָכִמ כ לכאְו יל אבו
 הָלדָנ הק רע קעְציו ויבָא יִרָבּדדתֶא ו ושע ; ַעַמשַּפ :הָיִהָי :

 ןיִבָא ינא"סנ ינכרּב זיִּבָאְל רמאיו דא -רַע הָרְמּ
 יִכָה מאו :ִּּתְכְרב חיו הָמְרִמְּב ףיִחֶא אָּב רמאיו
 חטל יִתְרְלְבתֶא םימעפ הֶז לנבְקעו בקטעי ומָש ארק
 :הֶכְרְב יל תְלצֶאהאלה רמאיו יִתְכְרב חָקְל הָתַע הנח

 -לָּכתַאְ דל ויתמש ריִכְּנ'ןַה וָש על רמאוו קָחְצִי ןעיו 3
 הָקְלּ יִחְכַמְס שריתו גו םידָבפְל ול ית דא
 הָכְרְבַה ויִבָאלֶא ושע רַמאיו :ינְּב הָשָעֶא הָמ אופא
 תחא ד

 ּוחַפשו צץ. 99  .ָּבְל ןתוו ג'ב א'נ <. 8
 .דבל אבשב ינכרבת םירפס בורב +. 3

 יאפיַא יללהב +. גז = .ֶה א'ס +. גז
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 ולק ושע אשיו יבָא ינָאדנ ינכרב יבא ּךְלחאוה תחא

 ץֶרֶאָה ינמשמ הגה ויִלֶא רמו ויבָא קַחְצָי ןעיו :ךבו
 הָיַחְת ףךפְרחדלעו :לעמ םיִמְשה לטמו ףבשומ הָיָה

 לעמ יִלָע תקפו דירת ראפ הָיִהְו דב יַחֶאדתֶאְו
 וכרפ רשא הברבה"לע ע בקעיהתַא ושע םטשוו ּףְראָוצ
 הנר יבא לב | ימי וברק בלב ושַע רָמִאִיִו ויבא
 נב ושע יִרָבּדִתֶא הקברל דנו יח בקעיחתַא
 ולא רַמאַתְו טקה ּהָנְּב קל ארק ו הלשתו לָדְנַה
 עמש נב הֶּתְעְו :ףנרֶהל ףל םחנתמ ףיחַא ושע הנה
 ומע תְבשיו :הֶנְרח יחֶא ןֶבְלְדלֶא דלדחרב םּוו יִלְקְּב
 בושדרע :ּךיִחֶא תמ בשחירשא דע םיִדָחֶא םִמָ
 יקחלשו 1% תישעירשא תא הכשו ךממ ךוחַאדףא
 :דָחֶא ם םֶכינְשיסנ לָכשֶא המל םשמ יּתְחקְל
 : תֶח תנָּב יִנָּפִמ ייחב יִּתָצְק קמְצילֶא הָקְּבר רַמאָתו
 ץֶרָאָה תונְּבִמ הֶלֶאְּכ תֶחדתונְבִמ השא בקש חקלדבא
 ותא ףרבו בקעיהלא | - חש ל ארק :םייח ל הָמְל

 םוק :ןַָנַפ תונְּבמ השא \ 'חקת"אל ול רַמאיו ּוהּוצְיו
 םשמ ףלדחקו ְּּמַא יבא לַאּותְב הָתיִּב םֶרָא הָנָהַּפ דל
 תא הרבור לא :ףךמא יחא זבל תוְְּכִמ הָשֶא

 הכרב"תא ל לד ןָתְיו :םימע לחלל ָתיִיַהְו ףּבְרַיַו ףרפיו

 ךיִרְנִמ ץראתא ףתשרל תא דער - םֶהְרְבִא

 םקעהתא כ קח צי הלשו 3 םָהְרְבאַל םיהלֶא ןתָקרֶשֶא
 יִחַא .יִמרָאָה לאב ןְבְללֶא םרא הָנדּפ דלה

 דתֶא קָחָצי ךרָבדיִּכ ושע אריו :ושע בקע םא הקבר
 השא םשמ ילתחקל םֶרֶא הָנִדַּפ ותא חלש בקש
 תנְּבִמ הָשֶא חפתראל רמאל ויל וציו ותא ּוָכְרְבְּב

 ןענב

 -לע א"פס צ.41  .אועג אלב דלָעַו נ"ב .םיקוספב רפסה יצח צ. 40 = .עיבר הגה א"ס צ. 9
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 הָנדַּפ ל ' ִמָאדלֶאְו ויִבָאדְלֶא בקע עמשיו :ןַעְנָכ

 :ויבא קָחְצַי ִניִעְב ןַעָנָכ תונְּב תועְר יִּכ ושע אריו :םֶרִא

 לאעמשי"תב | תָלַחְמדתֶא חקיו לאעמשידלא ושע דל /

 ישרפ אציו :הֶשאָל ול רשנלע תויבנ תוָחֶא םָהְרְבִ אב
 םַש ןליו םוקמּכ ענפיו :הֶנְרִח ךלוו עבש רֶאְּבמ בקע
 ויָתְשאְרִמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו שמשה אָבְיּכ

 הָצְרַא בֶצִמ = הגה םלחוו :אּוהה םוקמּכ בּכְשִיַו +:
 םילע םיהלא .יבְאלמ הָנִהְו הָמָיִמָשה עיִנִמ ישארו
 הלא הָוהְי ינא רמאיו וילַע בצְנ הָוהְי .דנהְ :וב םידלל
 בכש הָּתַא רֶשַא ץֶרֶאָה קָחַצִ יהלאו ּףיִבָא םֶהְרְבִא
 ץֶרָאָה רפעפ דערו היה :דערזלו הָנְנְּתֶא ךְל היְלְע
 ללפויףב יִכְרְבְנ הָּבְיְנו הֶנִּפִצְו הָמְדְקְ המי ּתְצרֶפּו

 ףיתרמשו ךמע יכנָא הָגהְו :ףערובו הָמְדֶאה תֶחָפְשמ ₪
 וד

 אֶל יִּכ תאָזה הַמדָאָהְלַא ּףיתבשַהְ ףלת"רשא ל בב
 ודל יִתְרבדדרְשֶא תא יתישָעְדְסִא רֶשֶא דע ךבועא

 הוה םוקמב הָוהְי שי ןכְא רמאיו * תנשמ בקע ץקיי הלה

 הוה םוקמה ג אָרונ החמ רמאיו אָריַיְו ויתְעְדִ אֶל יכנאו
 יי .

 םפשיו :םומשה רעש הזו םיהלא תיִּבדבא יִּכ הֶ ןיא
 = = = . : םשמ ויִתשאְרמ םש"רשא ןבָאְהְִתֶא חקיו רקּּכ :כ בקש

 התא 5% ==
 .תַלָחַמ וא תַלֶהִמ וא ,איעג אלב תַלָחַמ א'ס +. 9
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 1 אציו צצלהז 19--צא[זצ ךפ

 דמשה תא אָרְקְיַו :השארדלע ןמש קצו הב :צמ התא

 :הָנשארְל ריעקדמש זול םלוא לַא"תיּב אהה םוקמה
 יִנרְמְשו יִדַמַע םיהלֶא הָיַהידבא רמאל רדְנּב בקש רד
 נבו לָכָאַל םֶָחל + ילַתַנְ לו "-י\* רשא הָוה ּךְרָדִּמ

 ₪ תה

 יל החי הָיָה יבא תיב"לא םולשב יתבשו :שבלל

 תי היהי הָבַצַמ יִּתְמשדרֶשַא תאזה ןֶכאָהְ :םיקלאל

 אשיו :ּדְל ונרשעַא רשע ילנתַת רשַא לכו םיהלא

 ב הגהו ארלו < :םדקחינב הצרא ףליו ויִלָנר בקעי
 יכ כ ה לע ם םיִצְבְר ןאצ אצהיִרְרִע הָשלָש םֶשדהנהְ הָדָשְּב

 יפילע הָלדּנ ןֶּבָאְהְו םיִרְדַעַה וקשי אוהַה רַאְּבַהְדִמ
 ןבָאָהדְתֶא וללנו םירְדעַהְדלכ הָמְשּופְסֶאְנ שנו :ראְּבַה

 ןבאהד-תא וביִשהְו ןאצה התא ּוקשַהְו ראבה יִפ לעמ
 ןיאמ .יחא בקע םָהל רַמאיו :ּהמְקִמְל דר בה יִפִדלָע

 םּתְעְדְיַה םַה ל רמאיו ?וטחנא ןרחמ ורמאיו םַּתַא
 : םּולשַה םַהְל ריר מאיו :ּונְעְדַ ומ אלו רוהנהב ןבְלתַא

| 2 |] 

 :ןאצההםע הֶאְּב ותב לֶחְר הָנהְו "םופש חמא ול

 הנקמה ףסֶאה תעדאל לוד םויה דוע ןה רמו

 רַשֶא רע לכונ אל ףןרמאו :וער וכְלּו ןאצה וקשה
 רַאְּבַה י פ לַעַמ ןֶבָאַה ארה תא וללגו םיִרָּדִ הלב ּופְסָאְ

 הֶאָב | לחרו םמַע רָּבִדִמ ּונָרְוע :ןאצה וניקשהְו
 רשאפ יהיו :אוה | הע ןכ ָהיִבָאְל רשא ןאצההםע

 דתֶאְו ומָא יחַא ןבלחתב לֶחְרדתֶא בקע הֶאְר
 ןְבַאָהְדתֶא לניו בפ שעו מא .יִחֶא :ןָבָק ןאצ
 קשיו ;ומא יחֶא ןֶב פל ןאְצדתַא ק השיו ו רֶאְּבַה יפ עמ

 . לַחְרל בקע דנו | :דךבו ילקתא אשזו לחרל בקע

 רגסו ץרפו אוק הקכרְכ יכו אוח :יָא יח
 היבאל : 5

 בורב + 8 = .ופסאנו והירי צ. 8 ,טכ = .'קו 'תכ הלמ אדח לאב יאחנדמל +. 9
 ו
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 אאצזא 1 תישארב =

 ותחַאְדְּב בקעי | עמשדתֶא ןָבְל עמשכ יהוו קיִבָאְל
 ותיִּכ"לֶא ּוהָאיִּבַו ולדקשו ה ותארקל ץֶרָי
 ןבל ול רמו :הלאה םיִרְבְּדהַלָּכ תא ןבלל רַפְסִיו

 רמאו :םיִמָי שֶדִח מע בָשיו הָתַא יִרָשְבּו יִמְצַע ד
 יל הָדיִגַה םח ינִ דעו הֶּתִא יחאדיכה 5קעיִל ןֶבְל
 הֶאל .הלדגה םש תונָב יִתַש ֶבְלְלו :ּךִּתְרְּכְשִמִהַמ
 -תַפְי הָתְיַה לַחְרְו תר ה האל ינעו :לחר הנמקה םשו
 רמאמ לֶחְרְדתֶא בקע הא +הֶארמ הפי רַאְּת

 ןֶבְל רָמאַיו :הנמקה ּךִּתַּב לַחְרְב םינש עבש לְֶבָעָא +
 הָבָש רחא שיִאְל התא יִתִתִמ דל ּהָתא יִתִּת םוט
 ויניעְב ו ְ ו םיִנש עַבְש לָחְרְּב בקש דָבַע עיור :יִדָמַע

 ןֶבְללַא בקעו רמאוו :הָתא יתְבָהַאָּב םיִדָחֶא םיִמָיִּכ
 ףסָאיו :ָהיִלַא הֶאוְבָאו ימי 3 אלמ וכ יתשאדתא הָבָה

 ברעב יהיו :התַשמ שעיו םוקמה ישנאחלֶּכתֶא מל
 :ָהיִלַא אביו ויִלא התא אבו ותב הֶאְלְתֶא | הקו

 :החפש יּתְב הֶאלל ותחפש הָָפְלוִתֶא הל ןֶבְל ןתיו 5
 תאזחהמ ןבְלדלֶא רמאו האל א אוָהְדהָנִהְו רקפב יהו
 :יִנְתיִמְר המל ףמע יתְדְבע לחרב אָלַה יל תישע

 ינפל הריעצה תתְל ונמוקמכ ןכ השעיאל ןּבְל רמאיו ₪
 תאזדתֶא"םְנ דל הֶנִתִנ תאו עבש  אלמ :הָרְיִּכְּבַה זז

 !תורחא םינשרעבש דוע יִדמַע בעת רשֶא הָדבַעְּב

 לחר"תא ולח ןתיו תאו עבש 0% ןּכ בקע שעיְו 5
 הָהְלְּבתֶא ותב לחרל בל ןתיו :השאְל + ור ותְּב ִפ

 דם בהאיו לחרדלא םִג אבו :הָהְפְשְל ּהָל תחפש
 וד

 :תורחא םינשדעבש רוע ומע דבעיו ז הֶאלמ לחרהתא
 סם להר המחרזתא | חַתְפיו הֶאְל הָאונשהכ הודי אריו ָי

 א3ד : - 3 מ ד - א
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 3 אציו \צזא 82--אאא 5

 א יּכ ןבואְר וִמש ארקתו ןפ דלתו האל רהתו :הָרְהע
 ;יַשיִא יהא הָתַע .יִּכ .ִִנְעָּב הָוהְי הֶאְרִרִּכ הרמא
 - הָאונשיכ הָוהְי עמשדיכ רמאתו ןֶּב דלתו וע רהֶתַו
 % רחתו :ןועְמש ומש אָרְקּתו הֶודתַאדסנ ילדה יִכְָא
 -יכ יִלֶא ישיא היל םעָּפה הֶתַע רָמאתו ןב דָלֶּתַו דוע
 ₪ רהתו :יול ומשדארק ןכילע םִינְב השלש ול יּתְדַלְי
 ןָפְ"לט הָוהְידתֶא הדוא םעפה רמאתו ן דָלִּתַו דוע
 ל אָל יִּכ לחְר אָרְתַו :תֶדְלַמ דָמעִתַו הָדּוהְי ומש הארס
 םקעידלא רַמאָתַו ּהֶּתחַאּכ לָחָר אקו בפי הָרָלָ

 בקע ףאזרחמ :יִכִא הֶתְמ ןיאדסאְו םיִנָב ילְהְבַה
 ףממ .ענְמְירֶשְא יִכִא םיהלא ּתַחְּתַה רַמא לֶחְרּב
 דלתו ָהיִלַא אב הָהְלְב יִתְמַָא הגה רָמאהַו :ןטבדירפ

 ו ּהָה הֶלָּבתֶא ולְדַּתְתַו :הֶגְמִמ יכנאדםנ הָנְּבאְו יּכְרּבהלע
 : דֶלַּתַו הְלְּב רהֶתו :בקעו | היִלַא אבו השאל ּהָתְחַּפש
 0 יִלְְּ עַמש םַנְו םיהלָא יִנְנְ .לחְר רמאַתו : :ןב בהעל
 ז דָלַּתַו רוע רה :ןד ומש הֶאְרְה ןכילע ןב ב ילדו
 8 לַחְר רמאתו :בקעיל ינש ןּכ לֶחְר תחפש הָהְלּב

 אָרְקִתו יתלכידסנ יתחַאדסע יתְלַתפנ | םיהְלֶא ילותפ)
 תֶא חקתו תֶרְלַמ הָדִמַע יפ הֶאְל ארו יִלּפנ ומש
 הכל דלתו :הֶשֶאְל בעל ּהָתא ןּתִּתַו ִּהְתָחפש הפ
 דתֶא אָרְקִּתַו דִגְב הֶאְל רמתו : ןּפ בקעיל הֶאל תחפש
 :בעיל ינ יש ןּב הֶאְל תחפש הָּפְלו דלתו מש
 ₪ ומשדתא ארקתו תב ינורשא יּכ יִרשֶאְּב הֶאְל רָמאּתַ
 םיאָדּוד אָצְמַו םיִמָחְיריִצְק יִמיּב ןבּואר ךלו :רָשֶא
 הֶאלְדְלֶא לַחְר רַמאַתַו ִמִא הֶאללַא םתא אָבִיַו הָדָשּ
 5 "תֶא ךתחק טעמה הל רמאתו :דנּב יאְדודִמ יל אָנְינת

 שיא ר + ל \,
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 בכשי ןכל לחר רמאּתו יִנְּב יאדוד"תֶא םנ תחל ישיא
 הדשהְךמ | בעי אבו :ךנב יאְרוד תחת הל לה ךֶמע
 יִב אובְת ילֶא רָמאִתו ותארקל ּהֶאְל אצו בֶרְּב
 אה הל לכ ּהָמע בפשוו ינָּב יִאְדודְּב ףיתרכש רכש
 :ישימח ןּכ ב בקעיל דלתו רהתו הֶאלדלַא םיהלא עמ עמשיו

 יִתְחְפש תקרא ירַכָש םיְִלָא ןתָנ הֶאְל רַמאְָ
 דלתו הֶאְל דוע רהתו :רָכששי ומש ארקתו ישיאל

 רָבָז יתא | םיקלֶא ינְדְבְז הֶאְל רמאתו :בקעיל יששדּב :
 םונב השש ול יתרליהכ ושיא .ִנלְּבִי םעָפַה ביט
 תא ארקתו ףכ הָדְלְי רחאו :ןולבז ומשדתַא אָרְקתו
 הילא עמשוו לחר"תא םוהלא רֶכְזו :העד .ּףמְש

 רמאתו ןּב דָלִּתַו רהתו :הָמְחרדתֶא חתּפיו םיחלא .

 רמאל פסו ימשדתא אָרְקתַו :יִתָּפְרֶחתֶא :םיהלֶא ףסֶא ג

 פסוידתא לַהְר הָדְלְי רשאפ יהיו :רחא ןּכ יל הָוהְי ףסי
 :יִצְרַאְלּו ימוקמ"לא הָכְלִאְו לחלש ןבלילאנ בקעירמאו

 הכלא ןַהְּב ךַתֶא יִּתְרְבְע רשא ידלייתאו ישקתא הָנָת ₪
 ולא רמאיו :ףיתרבע רשא יִתְרְבַעְתֶא עדי התא כ

 הוהי ינכרביו יתשחנ ףיניעְּב ןח יִתאַצְמ אנא ןֶכְל
 וילא רמאיו :הֶנתֶאְו יִלְע ךרכש הָבְקְנ רמאיו :ףללנב
 ףנקמ היהדרשא תאו ףיתדבע רשֶא תא תעדי התא
 רבו ברל ץרפוו ינפל ךל היקְדרשא טעמ יפ ּיִתֶא
 :ותובל יכנאחסנ השעא יִתָמ התו ילנהל ְּתֶא הוה
 הָמּואָמ יל ןתת"אל : בקע רמאָיו ךקרתא הנ המ רמאיו
 ךנאצ העְרֶא הָבּושא הוה רָבְּדִה ילההשעתדםִא
 -לָּכ םשמ רפה םַּה אָצהלְכְּב רבעָא :רַמְשֶא

 הש
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 -ש אּולַטְו ם רירויופה םּוחרהַשֶלַּכְ אּולַטְו --- | הש
 ב - == ₪ = = |(4-

 חיפ 5 חהיי- ד 03 ₪ 5 כ יי... +. כש .

 חמ - .|< ּפדהַתְנִעְו 1 - הָיהְו ם םיועב

 ;"רַשַא דכ יואב יִרָקְטלפ איב
 אּולַטְו דב ונ "| ל?

 ןה ןֶבְל רַמאָיַו :יתֶא אּוה בוְנ םיבשְּכּכ םּוחַו םִעּב
 7 םישָיָּתַההתַא אּוהה םויּכ רו :ּףִרְבְדְכ יִקָי ול
 -רֶשֶא ל לכ תאל קטַהְ תודקְּנַה ם םיִועָהדלָּכ תַאְו םיאלטהְו

 ּךֶרּד ם םשיו ןויְנָּבְדָיְּ ןתי 5 ו םיבשכ כב ם וחדלָּכְו וב יה כל

 .% ד ד -

 ןבל ןא יש אצ"תא ה ער בקע בקש ןיבו ןניב םיִמָ תַשְלַש

 ד רו 9 5
, 

 < = ן2 ווש=
- 

= | : 
 ל ןמרע זולו הכ הנבל ררזר בלעי יל :תרֶת ונה

0% - 
, 

. 
 -לע רַשֶא ןכְלַה פףשח מ תונָבְל תלְצַפ ןַהְּב לצפי

 םיִטָהְרַּב ה רשא הלקנקית תֶא גַציו :תולקמה

 ןאצהו הכל תותשל ןאצה ןאבָת רשא ימה תותקשְב

 תולק ִמֶהְדִלֶא ןאצה ומחיו :תותשל ןֶאבְב הָנִמְחְו

 ריִרָפַה םיִבָשְּכַהְ :םיִאְלָמו ם םיִּדקְנ םידקע | ע ןאצה ,ןדלתו

 ובל ןאַצְּב םּוָחלָכְ דָקָעלא ןאצה יִנָּפ .ןתיו בקע

 הָיָהְו :ןבל ל ןאצ-לע םַתש אְלְ ודבל םירדע 5 הש

 תולכ החח 6 בכעו םשו תורָשְהִמַה ןאצה חויב

 ,ןלופור לא =
 -  יטעהְבו :תולקמב הָנְמַהיִל םיטהְרּב ןאצה ה .ינעל

 :בקעיל םיִרָשקהְוןּבְלְל םיִפמָעַה הָיָהְו םישָ שי אל ןאצה
 תוחפשּו תומר ןאצ יליַהְי דאָמ דאמ שיאה ץֶרפיו
 :==ווה ירבדדתא עַמְשיו +םירמחו םיִלַמְ םידָבַעו

 ה -

 רָשָאְמּו טיבָאל רֶשַאלָּכ תֶא בלע חקל רמאל
 יִנָפְתֶא בסעי ארי :הָה דַבּבַהילְּ תא הָשָע ּוניִבָאְל

2 

 -לא | הודי רמ) .'יי | :םושלש לומתכ ומע ףיייש* הנהְו ןבל ₪

 קו
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 :ךמע היהאו ךתְדלומלו ףיתובא ץֶרָאלָא בוש ש בקע
 :ונאצהלַא הרשה הֶאלְלו לחְרל אָרְקי בקעי . חַלֶשיו
 ילָא ּונִאְרְכ ןכיבא ינפהתֶא יִכְָא האר ןָהְל רמו
 יִּכ ןָתְעדְי התאו :יִרְמַע הֶיְה יִבָא יהלאו םשלש למת
 ףלחהו יב לה ןכיבאו :ןכיבַאדתא ותבע יחכדלֶכְב
 עַרָהְל םיהלָא .נְתְנאְלְו םינמ רשע יִּתְרְּכָשַמְדתֶא
 -לַכ ולו ְּרְכִש הָיְהְי ם סיד רמאי הָכדםִא :יִרָמַע
 ורליו ףרכש היה םידקע רמאי הכסא םידְקנ ןאצה
 -- םכיבא הנְקִמדתֶא םיקְלֶא לצו :םיִדקע ןאַצההלכ \

 םולחכ אראו יניע אשאו ןאצה םחי תעְּב - :ילְדַתַו
 םיּדְכנ םיִדְקע  קצה"לפ םילעָה םיִדתַעָה ּהָנהְו
 בקש םולָחַּב םהלאה ּדָאְלִמ ילא רַמאו :םיִדרְכּו
 םיִרְתעַהילַּכ הארו ףיניע אנאש רמאו :ינגה רמאו
 תא ותיאר יִּכ םיִדרְבו םידקנ םיּדקע ןאצהה לע םיִלעָה
 רֶשֶא לא"תיב לאה יכנא :ףל השע ןבְל רַשא"לָּכ
 םוק הע רדג םָש יל רד רשא הָבַצַמ םַש ָּתְחַשמ
 שקו :ףתְדלומ ץֶרֶאדלֶא בושו תאוה ץראהמ אצ
 הלחנ קלח וטל דועה ול הֶנְרמאתו הֶאְלְו לַחְר
 ונָרְכִמ יכ ול .ונָבְשָהְנ תוירְכָנ אולה בא תיבָּב
 רֶשֶא רַשעֶהִלֶכ יִּכ :ּונפְסַכדתֶא לוכָאםְנ לאו
 רשא לכ הת ינינֶבלו אּוה ול וניּבָאמ םיהלָא ליצה
 "ּוינָּבתֶא אשיו בקשו םק :השע ףילא ם יהלֶא רמָא

 דתֶאְו והָנְקמהלָּכ תֶא גַהָעו :םילמָגהדלע וויִשְנדתֶאְ
 ןדפְפ שכר רַשָא ונינק הנקמ שְכְר רשא לשָכְרלְּכ

 םרא

 רשָאְו א'פ ?.18  .ביתכו ירק הלמ אדח לֶאְהיִּב יאחנדמל +.1%  .רסח ףיִתַבָא יללהב +.
 י"כ םירפס תצקמב +. גז | .ע"תו ש"ה ןכו הָּתָעְו א"ס +. 18 = .ם"תו ע'ח ,ש"ח ןכו

 .תאו א'כ צ.18 | .ע"תו ש"ח ןכו ויָנַבדתֶאו וישנדתַא
 - דד !| זז



 פז אציו אאא[ 4

 ּףלַה ןבלו :ןעְנַפ הָצְרֶא ויִבַא קחציילֶא אובל םחא
 :ָהיִבֶאְל רשֶא םיִפְרְתַהתֶא לחר בת ינאצהתא גל
 יכ ל דינה ילב"לע יִמרָאה בל בל"תַא בקעי בנו
 רבעוו קו ול"רָשָאדלֶכ אּוה חַרְבּו אה חרב
 ּפפ םּויּ ןֶבְלְל דג חי :דעלגה רה ויְנָפִדתֶא םשיו רֶהָּנִהדתֶא

 ףדריו ומע ויָחֶאדתֶא חקיו :בקְעַ חַרְב יכ ישילָשה
 :דַעְלְגַה רהב ותא קבדיו םיִמָי תעבש רד ויִרָחַא
 ול רַמאּו הלילה םלחב ימראָה ןֶבְלדלֶא םוהלַא אָבַ
 ₪ גשיו :ערהדע בוטמ בקעידבע רבְרְתְרפ ךל רָמשה
 עקַת ןָפְלְו רֶהְּב ולָהֶאדתֶא עת בקו בקעידתַא ן ןֶבְ
 ₪ ָתישָע המ בקעיְל ןֶבל רמאוו :דִעְלִגַה רהְּב ויָחֶאתֶא

 :ברח תֶויִבְשַּכ יִתְנְּבדּתֶא גַהְנִתַו יבבלה תֶא בָנְנִּתו

 ּךַחְלַשֶאְ יל תְדִגַהאלְ יתא בֶיְנִַו הרָבְל ת תאָּבַחִנ הָמְל

 רשנל ינתשטנ אלו :רוְנְכְב תב םיִרָשְבּו הָחַמַשְב
 תוז שעל ידי :לאטרשל וז שע תְלַּכְסַה הָתַע תבל . יִנָבְל

 רמאל ילֶא רַמָא | שָמָא םֶכיִּבִא יהלאו עְר םכמִע
 8 :ער"דע םוטמ בקעידםע רָבּדִמ ףל רמשה

 בננ הָמְל ךיבָא תיבל הפסכנ נ ףַסְכְזיּכ ּתָּכַלָה ךלַה
 יִתְרַמָא יִ יתארְי יכ ןבְלל רמאיו בקעי ןעיו ?יהלַאדתַא
 דתֶא אצְמּת רַשֶא ם יִמעִמ ₪ תֶא לגתְרפ
 ךלדחקְויִדָמַע המ ּךְלרּכַה ניחא דָגְנ יחי אָל הלא
 % "לָהאְּב ןבל אביו :םתָבְָ לחה יִּכ בלע עדיאל
 אָצמ אָלְו תֶהְמאַה יתש לַהֶאְבּו הֶאל לחאבו | בקש
 החקל לו :לחְר ללֶאְּ אבו הֶאל לָחֶאַמ אציו
 ששמו םהיִלַע בשתו ל מגה רַכְּב םֶמָשִּתו םיפרתהדתַא

 ןבל =

 / .הרעו א'ס צ.94  .ש"ח ןכו "דע י'כ םירפס תצקמב ץ.90 | .ןבַלָו יללהב ,הגומב ןכ 8
 ָךיֶתְב יללהב ,ימלשורי ןכ צץ. 3 = .י"ת ןכו דדַעְו א'ס +.99 = .ע"תו ש"ח ןכו יבא א"ס 9

 .ה"ל קוספ ןמקל ןייע :ע"תו ש"ח ןכ להאב שָּפַחִיַו ל"צ +. 88 ,רפח

 .-.-ררה..וורוררו וו
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 צאצא[ 0 תישארב 8

 דלַא ָהיִּבָאלֶא רמאתו :אצִמ אְלְ לָהָאָהְילָּכתֶא מל -

 ךרדהּפ דיפ םוקל לכוא אול כ ינדֶא ינעְּב רחי
 בקעיל רח :םי פרתה"תא אָצַמ אְלְו שפחיו יל םישָנ 6

 המ יעְשפִהמ ןֶבְלל רמו בקע עי ןבְלְּב בָרַָ
 זה יִלָּכְדלָּכִדַתֶא תְששמהיִכ :יִרְחֶא תְקְלְד יכ יִתאָטַח
 ּויִכּויְו ףיחאו יחא דגנ הכ םיש דתיבחילכ לכמ תאְצִמ

 אל ד דיזע] ד ףילחר ד מע יפ כנא הָנש םיִרְשע הו :ונינש ןיִּב 8

 יתאבַהְדאְל הפרט : תלכו ( אל ּךְנאַצ יִליִא ולָכש

 יִתְבָנִ םוי יִתְּבְנְ הָנַשְקַבִת ידימ הנפחא יבא ףילא
 דתו הָלָיְלַּב ו ה ברח יִנְלְכַא םזיב יִתָיָה :הָלְיְל
 ףיתדבע ִּףַתִ ִבְּב הָנָש םיִרְשִע ילדה !יניעמ יִתְנש

 ףנאצב םיִנָש ששו ףיִתְנכ יִּתְשְּב הָנָש הָרָשָעְַשְבְרַא
 יִבָא יהלֶא ילול :ם םינמ תרשע יִתְרְּכשמחתֶא ףלחהו
 םקיר הָפַע יִּכ יל הָיָה קָחַצְי דחפו םֶהְרְבַא והלא
 חכווו םיהלָא הָאְר יִפּכ עינְידתֶאְ יינעהתַא ינתחלט ,
 םִנָבַהְו יִתְנְּב תונָּבַה בכעַידלֶא רַמאיו ןֶבְל ןעיו ;שמא

 יתנבלו אוהל האר הָתארֶשַא לכו ינאצ ןאצה] יִנְּ
 הָּתַעְ :ּודְלי רַשָא ןָהינְבְל וא םויַה הָלֶאְל הָשָעֶאְדהִמ +
 ?ניִבּו יניב רעל הָיַהְו הָּתִאְו ינַא תיָרְב הָתְרְכְנ הכל

 ויחֶאְל בקעי רמאיו :הבצמ המירו בא בקע הקו
 -לַע םש וסב או לנרשעיו םיִנֶבַא וחקיו םיִנָבִא וטקל
 ול ארק בלעו אתודהש רג ןֶבְל ולדארקיו :לנה
 םויה דעו יגיפ דע הזה לנה ןבְל רַמאַיו :דע"לנ

 ףצו רמָא רשא הָפצמהְ לָּנ ומשדארק ןכ"לע . שא ו :רעח . לבושה - ו=-
 עֶתְחמא :והערמ א .רַתְסִנ כ ףניב הָו הנע - . . - ₪. יח -יי-י יניב ןידי
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 ה -
 .איענב יתבבגּו ב"ב צ. 39 | .סם"תו ע"ת ,יית ,ש"הב ,י'כ םירפס בורב ןכו המ וחיריב ל. 6

 ןכ צ. 45 | .י"תו י"כ א"ת ןכו התרכנו א"ס צ. 44 | יל א"ס צ. 48 ווב הב צ.4

 שמוחב ןילמ ןירת צצ. 47, 48 | .ע"ת ןכ ּגטקליו ל'צ צ. 46  .רסח ָהָמרִיו ימלשורו ,יללהב
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 האר ונָמַע שיא ןיא יתְנְבִדלע םיִשְנ חכִּתְדםִאְו יִתְנְּבדתֶא

 1 לנה | הגה בקעיל ןֶבל רַמאַיַו :ףניִבו יניִּב דע םיהלֶא

 לגה דע :ףניבו ןנּב יִתיִרָי רשא הָבַצַמַה הָגַהְו הָוַה

 לנהה תא ךיְלַא רבעאדאל ינ אדסא הבצמה הדעו הָוה

 -תֶאְו הזה לגההתֶא ילא רב תדאל הָּתַאםִאְו הזה
 ₪ רוחנ יהלאו םָהְרְבִא יִהְלֶא :הערל תאָּוה הָבַצִמַה
 ויבא דחפְב - עבשיו םהיבא יִהלֶא וניניב ומפשי

 % "לָבֶאל ויחֶאְל א אָרָקיו רַהְּב חַבָ בקש ו הבז :קחצי

 פה .רקפב מ םפָשיו :רֶהָּב וניליו םחל ולכאו םֶחְל
 לניי ןבְל בָשיו ךליו םֶהָּפִא דרבנו ויִתונְב םלו"וינכל" קשנו

 :םיקלאי כאלמ וברענפוו וכרדל ךְלָה בו :ימקמל

 כ 1

0 

 ןפ

 3 אָרְקיו הז םיהלֶא הָגָחַמ םֶאְר רַשֶאַּכ בקע מא
 :םינחמ אּוהַה םוקְמההמש
 ס 1 הצרא ויחֶא ושעדלֶא ויִנפְל םיִכְאְלמ בקש .חלשיו

 ינדאל ןּורמאַת הּכ רמאל םֶתא וציו :םודא הרש רועש טז
 "רע רֶחֶאְו יתר ןֶבְליםע בקעי ףדְבע לַמָא הָכ ושַעְל
 : הָחְלָשֶאְו הָחּפַשְו דָבַע ןאצ רמָחְו רוש יליַהְו הע
 םיכָאלמה ּובשיו :דִיְנַעְב ןחדאצמל ינדאל דינה
 ףלה םו ושעדלא לאלא נאָּב .רמאל בקעְידלֶא
 8 דִאָמ בקעי אָרייו ומע שיא תואמדעבראְו ךתארקל
 -תאו ןאָצהה תֶאְו ותאזרשא םעהדתא ץחה ול רצ
 ושע אובידםא רַמאיו :תונחמ יִנָשְל םיִלָמְּגַהְ רֶקְּבַה

- 

 -לא -
 א'ס צ.( .איעג אלב םינָחַמ א"ס <. 8 | ,ןונבל קשניו רקבב ןבל םכשוו א"ס צ.1 .בל

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ןאצו

 !אא\רזח ג6] בקעו אציו 'ר הירדסו .יקלח ןאאצנזו 10--צאאזז 3] השרפה םש צי 8

 .(אאצאז 9] בקעודלא י"ו רמאיו ,([אאא 99] תא םיהלא רכזוו ,([אצזא 31] האונשהוכ י"י אריו

 םיפולחו .ביקתו םיפלא תעבש תויתואו .בכו םיפלא םילמו .הנמשו םיעבראו האמ םיקוספו
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 אאא11 3 תישארב 00

 ראשנה הָנְחַמַה הָיָהְו ּוהָּבִהְו ת תַחֶאָה הנחמהד לֶא
 יהלאו םהְרְבִא יבָא יהלֶא קש למאי :הַטיִלְפל
 ָּךּתְדְלמְל ךצראל בוש ילא רמאה הוה קחצי יִבָא
 תַמָאָהְילָּכַמּו םידסהה לָפִמ יִּתְנטַק ּךָמַע הָביִיִאְ
 ןּדְריִהדתֶא יִּתְרַבַע לק קמּב יִכ ףדבעזתא ָתישע רָשֶא
 יחֶא דמ אנ ינליצה :תינחמ ינשל יִתייָה ה ג הָוה
 דלע םָ .יִנּכהְו אובְיְדפ ותא כנא אָריּכ ושע דימ
 דתֶא יתְמשו ךַמע ביטא בטיה ּתְרַמִא הָתַאְו :םְּ
 םש ןלוו :ברמ רַפְסיאְל רשא םָה לּחְּכ דערז
 :ויִחֶא ושַעְל הָחְנִמ ודב אָּבַהְדִמ חפיו אוהה הֶליִלב
 םיִליִאְו םִיִתאָמ םיִלַחְר םירשע םישיתו םיתאמ םיזע
 םיִעָּבְרא תורפ םישלש םַהְיִנְבּו ת יקל םיִלַמָנ :םירשע
 ןתיו :הָרָשע םֶרָיַעו םירשע תֶנתֶא הרשע םיִרָפו
 ורבע יִדְבַע-לֶא מאה ודבל רדע רדע ויְדְבַעדִיְּב
 ןושארקדתא וציו :רדע ןיבו רדע ןיכ ומיִשּת חוו ינפל
 הָתְאדיִמְל רמאל ףלאשו יחֶא ושע שנפ יכ רמאל
 בלעיל ְּּבָעְ ּתְרַמַאְ :ףינפל הלא ימְלו ףלת הָנָאְ
 ;ּונירחא אּוהדםנ הָנהְ ושעל ינדאל החּולש אוה הָחְנִמ

 םיִכְלָהְהלַּכדַתֶא םג . ג ישילשהדת א - יִנשהדתַא םגוצ וציו ַפ

 ושעדלָא ןּורְבְַּת הזה רַבּדִּכ רמאל םיִרְדַעְה יִרָחא
 וניהחא בקעי ךדבע ךגה םג םתְרמאו :ותא םֶכָאצמְּב

 ןכחירחאו נפל תכלהה הֶחנמַּכ וינפ הָרפַכָא רמָאְיכ
 וינָפילַע הָחְנמַה רבעתו :יִנפ אשי ילוא וְנָּפ הֶָאְרֶא ל
 אוה הֶלְילּכ | םֶקו :הָנָהמִּב אוההדהֶלילּכ ןֶל אה +

 רֶשַע דחַאדתֶאו ויתחפש ית תְשדתאו ו ויזענ ;יִתש-ת רֶא | חכו ּף

 וידלי --

 ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 10  .איעגב הנחמה נ'ב צ. 9  .איעג אלב הנהמַה נ"ב צ.9

 ד . .שגד ךשּגפי א"ס צץ. 18 .י"כ םירפס בורב ןכו ,יפר וחיריב ןכ צ. 11 | .רסח הָבַמיאְו

| 
| 



 1 חלשיו אצצה 54 --אצצוחז 8

 5 שיא קבָאְיו וִדְבְל בקע רתָזו לזרז שָא"תֶא רבעיו
 56 -ףַכְּב עָ ענו ול לכ אֶל יִּכ אְריו :רַחָשה תולע רע ומע

 ד יתלשר רמאיו :ומע וקְבָאהְּב בקש ףרףכ עקתו וכ
 :ִנֶתְקְרְבִדִמִא יִּכ דחלשא אל מאיו רחָשה הָלָע כ
 5 בקע אל רמאלו :בקעי רָמאיו ףמשדהמ ויִלֶָא רָמאַ
 םוהלאדסע .ָתיִרשדיכ לֶאְרשידמא יִּכ ךמש דש רמָאְי
 ג אָנְיהֶריִנַה מאיו בקש לאש :לבּותו םישְיַאְדםַעו
 :םש ותא ךרכיו ימשל לאשת הֶז הָמְל רמאו ףמש
 ו ם םיִהלֶא ןתיאחהב -לַאינפ םוקָמה םש בקע ארק
 ג רשֶאַּכ שָמָשה וללהרקו :ישַפִנ לַצְנַ ספי םינָפ
 ₪ ולָכאיאל ןכדלע :וכרי"לע עלצ או לאנפתֶא רַבָע
 םויה דע ךרוה * ףכ"לע רט רֶשֶא הָשָנַה דינדתֶא לֶאְרשיינב

 גג לַחְנהְ"תֶא םרבעיו םהָקיו :קבִי רבעמ תֶא רבעוו ויָדְל

 גל בקע אשיו :השנה ד נב בקע ו עַנָ יִּכ הזה

 ץחיו שיא תואמ עּכְרא ומעו אָּכ ושע הָנַהְו ארו ויִניע
 :תוחפשה יתש ש לעו לחְרְדלעְו ב םידְלוהדתַא

 ּהָאְלְדתֶאְו הנשר ןקיִדְלְיתַאְו תּוחפָשהדתֶא םשיו
 אּוהְו :םיִנרֶחא ףסוי"תַאְו לחְרתֶאְו םיִנרַחַא הירי
 וִתְשנְדַע םיִמַעְּפ עבש ּהָצְרַא ּוחתְשיו םהינפל רבע
 וךאוצ-לע ל לפיו ּוהָקְּבְַיְו ותארקל ושַע ץֶריו ויחֶאְדרע
 דתֶאְו םישְנַהתֶא ארָיו ויְניעְרתֶא אָשו :ּכְכַיו והכשיו
 ןנְחְחרַשא 0 רמאיו ל הלֶאחימ רַמאַיו םידְליה
 י ןָהידְליו הָנה תותְפְשה .ןשגתו :ףדבעהתַא םיהלַא
 ז שָגְנ רחאְו ּווחתשיו הירי האלם שגתו : ןיוחתשתו
 3 הָּוַה הנח ינהל ל ימ רמאיו :ּווחתשיו לַחְרְו ףסוי

5 
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 ושע רמאיו :יִנדַא יִניִעְִּב ןחדאצמל רַמאיו יתשְנפ רשא /

 אלא בלשי רַמאַיו :ּךְלְרֶשֶא . לד ה יחֶא ב ב ה יש

 לש וכ ידימ יתחָנמ תחקלו ףיניעב ןח יִתאָצְמ אקמא
 -תֶא אקחק :ינצרתו םיהלֶא יִנָּפ תֶאְרְּכ ּףיִנָפ יִתיִאְר ןּכ

 לכיילחשו וכו םיהלֶא יִנחִכ ךל תאבה רשא יתָכְרב
 דגל הָכְלֶאְ הכל הַעְסִנ רָמא :חַקיו וכדרצפיו
 רֶקְּבַהְו ןאצהו םיִּכר םיְלַה עדי ונדא ויִלֶא רַמאַיו
 ארבע :ןאצה"לָּכ ותמָו דָחֶא םי םולפְו יִלָע תוְלָע
 הָבאְלַמַה ל נרל יטֶאְל ,כהוהא 5 או ו ודבע ונפל יִנדַא

 ינדַאדלֶא אָבֶארשא .דע .םידְלַיה .לְָרְלו ינפלרשא
 רשא םעהְךמ ךמע אָקהֶניִצִא ושע רמאיו :הריעש
 םויב בשיו :ינדַא יניִעְב ןחהאָצְמִא ּ הָמְל רמאוו יִּתַא
 ןָמַו הָתַּכְס עָסְי בקעוו :הריעש וכרדל ושע אּוהַק
 םיקְמַהיש ארק ןכילע ת כָס הָשַע והנְקִמְלו ת תיכ ול

 5 םכש ריע םֶלֶש בקעי אביו :תּכַס
 ;ריִעָה ינפדתֶא ן - םֶרַא ןדפמ ואבְב ןענְ ץֶרֶאּב רשא
 ךיִמ .וסהא םשדהמנ רשא הָדָשַה תַכְלָחדתֶא ןקי"

 הבָו מ םשדב ב ;הָטיִשְק ה אמב םכש יבא רומחהינֶּב ּפ

 אצתו :לארשי יהלֶא לא ולארי

 תונְבְּב תוָאְרְל בקעיל הדל רשא הֶאְלדתַב הָנ

 ץֶרֶאָה אישנ יוחה רומָחְדִּב םֶכש הָתִא ארויו קְרֶאָה ל
 הָיִדְּב ושפנ שנ הכרה :הָנעיו ּהַת רא בכי התא ו הק

 רמאיו :ףענה בלדלע רבדיו רענההתֶא בהאזו ,בקעיהתב
 תאוה הדליִהתא ילדח חק רמ אֶל ויבָא רומָחילֶא ם םכש

 ויה וינָמו ןתב | דְנידדתַא אמט אב עמש בקע :השֶאל 5

 -תא

 יללהב .לוגסב .גותמ ףלאה הלהנתא וחיריב צ. 14  .ע"תו
 :יללהב ןכיצ. 90  .םש כ'ב צ. 17  .אצמא א'ס +
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 : אציו :םאב"דדע בָקְעָי שרָחַהְו הָדָשּב והנקמה תֶא

 בקע ינֶבו ותא רָבְדְל בקעלא םֶכְשדיבָא רומח
 םהְל רחיו םיִשְנַאַה ּובָצְעְתִו םָעְמְשְּכ הדשהדךמ ּואָּב
 זכו בקעידתבדתֶא בָכַשל לארשיב הָוטָע הָלָבְ יִּכ דֶאְמ
 הקשח יב םָכש רמאל םֶּתַא רּומָח רכדוו :השָעְי אל
 ונתא ּונְּתַחְתֶהְ :הֶשֶאְל ול התא אָג ּונִּת םֶכִּתְבְּב ושָפנ
 נּתַאְ ו :!םל ּוְקִּת וניתְְּב -תֶאְ .נלחונתת םֶכיִתְנְּב
 ּזחָאָהְו ָהּורָחְסּו ובָש םכינפל הָיְִּת ץֶרֶאִהְו ובשת
 ןֶחהאָצְמָא היחַאדלֶאְו קיבָאד לא םכש רמו וב
 ; רֶהְמ דאָמ ילע וברח :ןתֶא ילֶא רמאת רָשאְו םֶכיִניְּב
 רענה-תֶא יִלּונְתו יִלָא ּורמאּת רַשֶאְּכ הָנִּתַאְ ןֶתַמּו

 ותא רומָחדתֶאְו םֶכשדתֶא בקי ונעיו :השאל

 ורמאיו :םֶתחַא הקִד תֶא אמט רָשֶא ורבדוו הָמְרַמְּב

 ונתחַארתַא תתְל הָזה רָבּדַה תו שעל טכונ אָל םהְיִלַא

 תאְוְבְִּדִא :ּונל אוה הָפְרֶחְּכ הלרע ולדרַשֶא שיִאְל

 נתת :רבְזלָּפ םֶכְל למה ונמָכ ּויהְת םא םכל תואנ

 םֶכַּתִא ּונְבַשְיו ונלדחקנ ם םֶכיִתְנְּבהתֶאְו םֶכָל ונ יתְנָבִתֶא

 לוָמהְל ונילֶא ועמשת אלא :דַחֶא םִעְל ונייַהְ

 רומח יְִעְּב םהירבד ּובטיזו :ּונָכְלַה ּונתְּבדתֶא ּונחק יל

 לפה -- תושעל רענה רֶחאדאלו :;רומָחְִּב םֶכְש ינטבו

 אביו :ויבא תיִּב לָּכִמ דָּבְכִנ אּוהְ בקעידתַבְּב ץַפָח יִּכ

 ישנאלא רכה" םרע רַעָשלֶא ונָּב םֶכְשּו רומָח

 ג ובשיו ּונָחִא םה םימלש הָלֶאַה םיִשנָאַה :רמאל םֶריַע
 םהיִנֶפל םיִדיתכַהְר הגה ץֶרָאְהְ הָתֶא ּורַחְסִיְו ץֶרֶאְב
 -דא :םהל ןּתִ ּוניִתְְּבדתֶאְו םישָנְל ונלרחהמנ םֶתְְּבדִתֶא

 תאזב
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 אאאןוז 93--אאאש 4 תישארב 4

 דהא םעל תויחל ּונְתִא תָבשְל םיִשְנָאה ונְל ותאי תאו
 םיִנִכְו םהנקמ מ :םילמנ םה רשאּכ רֶכְלָּכ נל למה <

 ובשיו םֶהְל הָתואג ךא םה .ונְל אולה םֶּתְמָהְּבְלְכְו
 רעש ואצל ונּפ םכשדלַאו רומָחְדלא ועמשיו זּונתא

 ןועמש 5קעיהנבדינש וחְקיו םיבאפ םֶתּויְהְב ישילשה
 ונרהיו חט ריעָה"לַע ואבו ופרח שיא הד יחֶא לו

 ברחרפל ורה וכ םכָשתַאְו לומָחדתאְו רָכָחלָּכ ₪
 "לע ּואָּב בקעי ןנב :ואצוו םכָש תיבמ הנדדתא וחיו
 םנאצחתא :םֶתוחַא ואָמִמ רָשֶא ריעָה וזכו םיִלֶלְחַה
 רשֶאדתֶאּו ריִעָּבְדרְשִא תאו םהירמְח-תֶאְו םֶר םֶרְקְּבדתֶאְו
 דתֶאְ פטל תֶאְ םליח"לּכד תֶאְו :וחק -- הרש
 בקע רמו : תיִּבְּב .רשאדלּכ תַאְו וזביו בש ם רשלנ 1.

 בשיִּב י ;שיאְבְהל יתא םֶתְרַכִ לד לא ןועמ ושלא
 לע ּופְסַאְו רָפְממ יתִמ נאו יורפבו ינעְּכְּב ץֶרָאְה
 השעו .הָעּוְכַה ורמאה :יתיבו ינא יתרמשנ ינוכהו
 :ּונתוחאדתַא
 םש"בשו לֶא"תיב הלע םוק בקעידלֶא םיהלֶא מאו
 ינפמ ּךִחְרכְּב דלא הארגה לֶאְל במ םָשְדהשעו
 ומַע רָשָאדלָּכ לֶאְו ותיִבדלֶא : בקעו רמאיו :ךיִחֶא ושע
 ּופיִלָחהְו ורהְטְהְו םכְכְתִּב רשא רֶכְגה יהלֶאדתֶא ורסֶה

 חבַומ םשהַשעָאו לא"תיב הלע המ וקנו :ם :םכיִתלמש +
 רשא ּךְרָהּב יִדַמַע יהיו יִתְרצ םויְּב יתא הנעה לאל

 רַשֶא רכה יהלאדלְּכ תא בקעידלא נו ּיִתְכְלַה
 םדיב

 םֶהינְקִמ פופדה תואהסונבו י"כ םירפס בורב +.93  .רסח למֶהּב יללהב ,ימלשורי ןכ +. פפ
 ריעההתַא א"ס +. פז | .ם"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ינבּו

 ,יללהב ןכ צ.81 | .יתבר 'ז ןיא א"ס +. 1 .ס'תו ע ש"ה ןכו דתֶאְו א"ס צץ. 28 | .י"ת ןכו

 .ירקו ביתכ הלמ אדח לֶאְתִיִּב יאחנדמל +. 1, 3 .הל .רסח ּגְנֶתְחַא ימלשורי

 תצקמב צץ. ל? = .ש"ח ןכו אלמ
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 -ווי םֶתַא ןממיו .. םהינְז י- רשא םיִמָזְנַהדתֶאְו םֶדָיְּב
=- --2 | | -7|=- 

 היו ועפוו :םכש  הָלֶאָה תחת םיהלֶא ג תתח ..שיי .ךוחסופ !םכשהםע
 :בקשיי ינב ירחא :ּופְדְר אָלְוםֶהיִתְוְב בס רשאי רעְה"לע

. 

 ; אנה | לא"תיב אוק | וענכ ץראּב רש . 'א הזול בלעי אביו

 לאם םוקמל ג רוי הכזמ םשבו :;ומעדרשַא םעההדלכו

 וקו חבָזמ םֶט א םָעָהְדִלֶכְ
 ;ויחֶא ינפמ וחרבב םיהלָאה ויִלא ול םָש יִּכ י-  לֶא"תיב

 לאיתיבל תַחַתִמ רבקתו הֶקְבַר תָקְִמ הרבה תַמִּתִו
 :תכָּב ןיִלַא מש ארְקיו ןילאה תחת
 ףרָבִו םֶרֶא ןדפמ ואבְּב רוע םקעדלא םיהלא ארו
 ףךמש ארקידאל בקע ךמש ם םיהלֶא ולדרַמאו :ותא
 -תֶא ארק ףמש היה לֶאְרְשִידםִא .- בקעי דוע

 ל 0 ו
 הָבְרּו הרפ ידש 2 לא ינָא םיה : א וכ רַמאו :לארשי ומש

 :ואצי ךיצלקמ  םיִכְלִמ ךממ היה םווג לקקו יו
- 7 

 הָנֶנּתֶא ךל קחי םֶהְרְבַאְל יִּתַתְנ רש ץֶרֶאָהדתֶאְ
 םיהלַא וי וילָעמ לעיו ץר ;הדתא ןתֶא ּךיִרָחַא עי זלּ

 םוקָמַּכ הָבַצַמ בקש בצו וּתַא רָּכּדִדרָשַא םוקמַּב
 קצוו ךסנ .היִלָע דס ןבא תכצמ יּתַא רָּבְדרשַא -

 = הכל רשא ם .-- םשדתא בהעי ארקיו :ןמש ָהיִלְע
 -(:- == -=[ םיקמה ם

 י דשדיהה לֶא 1 יסוו עְסיו :לֶא"תיב םיִהְלֶא ם םש ותא
== 

 שָקִתו לָחְר דל הָתַרָּפֶא אובל ץֶרָאָה - -תרְבכ
 ז תְדְליִמַה ּל רמאתו ּהָּתְד ולב התשקהב יהו :התְדְלְּב
 ב הועפנ אצב הרה + = זחטנהו . . דלא
 - וש =: תאצ וור +[= ל הֶז 5 ארית א

- 7 7- 

 +ישריייר |. ו'.-- הי \') ייי(ו"י= .
 *| =.?=- ל אד ג - נוא == ימש אָרַק להו ּהָתִמ

 תמתו

 יאהנדמל צצ. 6.7 | .רפח םהיתבובס ימלשורו .יללהב ןכ צ.5 .םהיתוְביבס רשא א"נ

 ש ח ןכו ,ויחא וישָע א"ס צ. ד .הבזמ םש ןביו א'ס צ.ד | .ירקו ביתכ הלמ ארה לאתיב

 שמוחב +. 1%  ,ירקו בותכ הלמ אדח לַאָתִיִבְל יאהנדמל +. 8 = .פ"תו ע"ת י"ת וכ
 הלמ אדח לֶאְתיִּב יאהנדמל +. 15  .איעג אלב ךערזֶלו ילתפנ ןב צ. 19 = ."תֶא .וחירו

 .ירקו ביתכ הלמ אדח לֶאְתיִבְמ יאחנדמל +. 16  .ירקו ביתכ

 . 1 5 להב ןכ צ.17 | .שקתו לחר דלתו א"ס ,וחירוב זס +. 16- .רפח אבל
 רסח ןַמינב יללהב צ. 18 .אלמ
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 :םֶחְל תַיּב אוה הָתְרפִא ּףִרֶרְּב רַבְקִּתַו לת תְמִּת
 דתרבק תָבַצַמ אוה הקרבקדלע הָבַצִמ בקע בָציו
 -לְנִמְל הֶאְלקמ הלָהֶא טו לארשי עסיו :םויהדדע לחר
 ןבּואר לו אוהה ץֶרֶאְּב טָאְרְשִי ןפשפ יהוו :ררע
 לארשי עמשיו ויבָא שָנְליפ הָהְלְּב-תֶא בָּפָשיו

 בקעי רוָכְּב האל יִנָּב :רשע םיִנש בקמנכ ויהיו

 לַחְ יִנְב :ןולבזו רָכששי הדוהו יולו ןועמשו ןבואר :
 :יִלֶּתְפִּת ןד לָחְר תחפש ההלב יג ינו :ןממנבו ףסוי ₪

 רשא בלע ינ ינָּב הָלֶא ;רָשֶא דג הֶאְל תחפש הָפְלְ ינבו ₪

 אָרְמִמ ויִבָא קח ילֶא בקע זי אביו :םֶרֶא ןִדפְּב ול-דל :

 םֶהְרְבִא םשדרנדרָשֶא ןורְבַח אוה עָבְראְה תי וק

 עוגיו :הנש ם םינ משו הָנָש תֶאָמ קחצי ומ ימי ויהיו :קחצו

 ותא ורפקיו םימי עבשו ןקז וימעדלֶא ףסאיו תמיו קחצי
 :וינב בקשו וש ושע

 תונפמ וישְנִתֶא הקל ושע :םודָא אוק ושע תוְדְלְת הלאו ּ
 הָנָעְתַב הָמב ילהאדתאו יתחה ןוליאדתב הָרעדתֶא ןעְנַ
 :תויְבְנ תא לאעמשידתב תַמְשָּבדתֶאְו :יוחה ןועבצהתכ
 :לֶאיער"תא הָרְלְ תמשבו זָפיִלֶאדתֶא ושעל הָדָע דֶלָת

 הלא חרקתֶאְ םֶלעְידתֶאְו ט שיעיחתא | הדל הָמָביִלָהֶאְ י
 וישנתַא ושע חיו :ןפנפ ץראב ולדודלי רשא ושע יב
 והנקמהתַאְו תיּכ תושפנלּכתֶאְו ייתְנְבתֶא ינְּבדתֶאְ
 ןענּכ ץֶראְּב שכר רשא וננקלְּכ תַאְ וַמָקְבדלָּכדתֶאְ

 םֶתא תאשְל םֶהיִרּונמ ץֶרֶא הָלְכִי אלו וחי תְבשמ
 ינפמ

 בר םשוכר היהחיכ :ויחַא בקע ינְפִמ ץֶרָא"לֶא ךליו

 קוספ עצמאב אקספ +. 92  ,ירק ולהא \. עו  .ןומדק םופד ןכו תֶרַפֶא א'ס +. 9
 ןכו :גרֶלַי א"ס +. 96  ,רכְששיו ילתפנ ןב צ. 23  .קופפ ףוס לֶארשי עִמשיו יאחנדמל
 ו"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ.2 "ל ק .ותא ורבקיו א"ס +. 9 .ס"תו י"ת ,א"ת ,ש"ח

 שועו צ.5 = .חתפ זפילא א'ס +. 4 = .ס'תו ע"ה ,ש"ח ןכ -ןַב ל'צ צ. ל = .המבילהא"תאו א'ס
 רג'יו 'סה םהירגמ א"ס צ.ד | ,הריעש ויחא ל"ג: צ.6 1 הרתה 1 ד יי יוהא . .היהדיכ א"ס צ.7 | ורק שגועי ,ביתכ
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 ;םודא אּוה ושע ריעש רהָב ושע בשיו :םהינק ;קִמ .. ןפמ

 ףומש 'הלֶא :ריעש רַהְּב ם זו דא יבא וש הליווי ע תודְלת הלא

 תַמָשָבְֶּ לא אוער וש ושע תשא הדעה ופי לֶא וש ושעדינְּב

 | ן=ב

 ישא
 0 זרות זָּפיִלָ 7 יי ןיידיו וש

 דלתו ושעְדְְּב ּופיִלָאְל שנליפ הֶתַיַה | ענמתו :גזנקו
 םתְְנְ ופצ מוא מות דפ נב ויקה :ושע ₪97

+ 3 

 יִנָב הָלֶאְו :ושע תשא הֶדַע נב ב הָלֶא קלמעדתא ו זָפיִלֶאְ

 תשא תמְשָב נב וה הָלַא הזמו הָמש חַרָוְו תחנ לאּעְר
 תשא ןועְבַצדתַב ּהְנעדתְב הָמָביִלָהֶ ינב ויה הֶלֶאְ ושע

 הלא :חרֶקתֶאְו ם םֶלעיתֶאְ שיעידתַא ושעל דלתו ושע
 ףילא ןֶמיִת ל ףולֶא וש רויודל ַע רוכב ָפיְלֶא ינ ונכ ושעינב יפולא

 םָתָעִג ףּולַא חרק ףילא נק ףולא וָפְצ ףילא רמוא
 טב הלא ם םודא א ץראב זפילא יפולַא הֶלֶא קלמָע ש ףולא

 הד ףולא ג תָחנ ףולֶא וט ושַעְדְֶּב לאוער ינב כ הלאו הרע

 םודָא ץֶרֶאְּב לאער יפולא הלא הָזִמ ףולא הָמש ףולא
 תשא הַמָביִלָהֶא נב הָלאְו :ושע תשא תמשב יִנָּב הָלא

 יפו לא הֶלִא | חרק ולא ם ם לעי ףוי לא ש שיעי ףולא ושע

 9 הָלֶאְו ושעדיִנְב הלא :ושע תשא הנעת הָמָביִלָהֶא
 ריעשהנב הָלֶא :םִדֶא אוה םהיפּולא
 ןושדו :הנַעו ןועְבְצְו לבושו ןָטול ץרא אה ייבשי ירחה

 :םודא ץראב ה ינב ירח | יפולא הלא ןשידו רָצִאְ

 : הֶלֶאְּו :ענמת ןמול תוהו םמיהְו ירח ןטילחנב ו ויהיו
 נב הָלֶאְ :םנואו ופש \ לביעו תח נמו ןולע לבוש יִנב

 רָבְדִמַ םֶמיַהדתֶא אצִמ רַשַא הנע א מ הנו האו ןועְבַצ

 : ןשד הָנְעְרְנְב הלאו :ויבָא ו םיִרמַחְהְדתַא ותשְרִּ
 = ו א ןְּבשֶאו ןדִמָח ןשיר ינב הלאו :הנערתב הָמבילהֶאְ

 \ז : 11 /ד

 ?רחיו

| 
 ןכו א"ב ןכ צ. 10 | .ונב תומש הלא א"פס צ. 10  .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו הָלֶאְ א"ס צ. 0

 שיעי צ.14  .ס"תו ע'ת .ש"ח ןכ דןב 5 צצ 4 איעגב תמשבדןב ניב ,ו"כ םירפס בורב

 הלאו א'ס צ. 90  .תרקהףולא נ'ב ,י"כ םירפס בורב ןכו א'ב ןכ צ.16 ירק ש שועי ! ,ביתכ

 ןכו הָיַא א'ס צ. 4 = .ירק םמיהו ,ביתכ םמּוהו א'ס +. ל5 | .ם"תו ע'ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו

 .א'מ 'א ,א ה'ר ןויע :ס"תו ע"ת ש"ח ןכ ןשוד ל'צ צ. 6 .ס'תו ע"ת ,ש"ח
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 אאאט ז 43 תישארב 8

 נב הלא :ןקעו ןועו ןהְלּכ רַצאִנְּב הָלֶא :ןֶרְכּו התו
 ףולא ןֶטול ףולֶא ירחה יפולא הָלֶא :ןראו ץוע ןשיד

 ףולא ןשד ףלא :הנע ףלא ןועבצ ףילֶא לכוש
 ץֶרֶאְּב םַהיִפְלִאְל יִרחַה יפולא הלא ןשיד ףולא רַצֶא
 :;ריעש

 -ךלמ ונפל םודא ץֶראּב וכלמ רָשֶא םיִכְלַמַה הֶלֶאְ 8
 פו רעְּכְדְב עַלְב םודָאּכ ךלמיו :לארשי ינבל ךלמ

 הַרֶזְדַּב בבי ויִּתְחּת למי עלָב תָמָיו :הָבָהְנִ ורע -
 :ינמיתה ץראמ םשח ויֶּתְחִּת ףלמיו בכוי תמו :הֶרְצְבִמ

 דתֶא הָכִמַה רדַפְְּב רדָה ויּתְחּת כמו םשח תמי <
 ףלמיו דרה תמו :תיוע ורע םשו בָגימ הָרָשּב ןידמ
 ויֶּתְחַּת למ הלמש תמו :הקרשממ הֶלמש ּויּתְחִת
 לַעְכ ימה "למו לאש תמו :רֶהְנְה תוכחרמ לוט

 ותחת ךְלמִיו רוככעדּב ןח לעב תמו :ריִּבְכעְּב נח א
 דרטמדתב אביה ותשא םשו ועפ ורע םשְו דדָה
 םָתחּפְשמל ושע יפולא תומש הלאו :בָהָז ימ תּכ
 :תתי ףולא הולע ףולא ענת ףולא םִתמְשּב םֶתמְקִמְל
 נק ףולא :ןיפ ףולא הָלֶא ףולא הָמְביִלְֶא ףולא
 םֶריש ףולא לאידנמ ףולא :רַצְבמ ףולא ןמיח ףולא
 ושע אוק םתָוחַא ץֶרֶאְּב םֶתְבְשְמְל םּודא יפילא |הָלַא
 :םודָא יא

 בשיו

 .ץמק רֶדֶָה א'ס +. 85 | .ע"ת ןכ םֶהי ַפְלַאְל ל'צ +. 80 | .ץוָע ןשוד ינב הלא א'ס <. 5%
 .ןנחהלע ב ויתחת ךלמיו א"ס צץ. 38 .רסח תבחרמ יללהב +. 37 | .ץמק רִדָּב א'ס +. 5
 .חתפ ענַמת א'ס +. 0

 ,[אאאזז 4] בקעי חלשיו 'ג הירדסו יןדעל [אאאזז 4-אאצטז 43] השרפה םש צ. 83

 םישמחו האמ םיקוספו .[אאאט 9] בקע גוהלא סיהלא אריו ,(אאצזוז 18] םלש בקעי אביו

 תואמ עבראו םיפלא תעבש תויתואו .הששו םיעשתו תואמ עשתו ףלא םילמו .העבראו

 ןכ אלו איעגב לא ארוק א"ב ,[אאאנז 9] תחאה הנחמ כההלֶא ח םיפולחו .םישלשו

 ךחלשא אל ,נ"ב ןכ ₪ איעג אלב הנחמה ארוק א"ב ,([אאצזז 9| הנחטה היהו ,נ"ב

 דמלה תחת גתמב ךחלשא נ"בו ן"ישה תחת גתמב ךחלשַא ארוק א"ב ,[אאאזז 97]

 הרענה תא בהאיו ,אָרִק תחת נ"בו דםש תחת גתמב א"ב ,[אאאזוז גז] םוקמה -םש ארק



 090 בשיו אאאטז 8

 זל | הָלֶא :ןענְכ ץראְב :ויבָא יִרּוָמ ץֶראְּב בקש בש 'ט
 העְר הָיָה הֶנש הָרְשַעיעְבְשְרִּב ףסוי בקש תודְלִּת
 ינבתֶאְו הָקְלַּב ינְּבתֶא רע אּוהְו ןאצ ּויָחֶאתֶא
 :םֶיּבָאדלא הֶעְר סֶתְבדתֶא ףסוי אבו ובא יש גהָפְל
 אּוה םִיְנְקֶזְֶבִהיִּכ וינְבדלְּכִמ ףַסוידתֶא בַהֶא .לֶאְרְשיַ
 בהֶא ותארּכ ויחֶא וארו :םיפפ תֶנְתְ ול השעו ול
 :םֶלָשְל ורד לכי אְלְו ותא ואְנשיו ויחֶאלָּכִמ םֶהיִבא
 :ותא אָנש דע ופסזזו ויִחֶאְל דניו םּולָח ףסוי םֶלָחָיִו
 תמְלָח רשֶא הזה םולחה אָנרעַמַש םָהיִלֶא רָמאָ
 המק הגהו הדשה תב ם םיִמָלַא םימלאמ ּוַחְנִא הגה
 חש יִתַמְלֶא הֶנִּבְסִת הגה הָבָצְִנְו יִתָמְלא
 דםָא ּוניִלָע ללַמִּת מַה ויחֶא ול ורמאיו ;יִתָמְלַאל
 תמלהדלע ותא אנש דוע ופסוו נָּפ לשמת לושמ
 ותא רפסיו רַחֶא םָּלָח לש םֶלַחַ ורְבּדדלִעו
 שמשה הגהְו רוע םולָח יִּתּמְלָח הגה רמו ויַחֶאְל
 רַפַסּו :יל םִוָחְּתְשָמ םיִבָכוּכ לָשָע רחאְו חריהו
 המ ול רַמאו ויבָא וּבְ"רַעְעו ליחֶאְדַלֶאְו ליבָאלא
 ףיחאו ךּמאְו ינָא אובְנ אובה ּתַמְלִח שא הזה םּוְלַחַה
 רמָש .ויִבָאְו יח בראק :הָצְרֶא ךל תֶוחְתְשהל
 ' םָהיִבִא ןאָצְתֶא תועְרְל .ויחֶא וכלוו :רֶכְדַהדַתֶא

. - 3 

 + םיער יַחֶא אולַה ףסוידלֶא לאְרְשי רמאו :םֶכָשּב
 םכשב 4

 ךערזלּו ארוק א'ב ,[אצאא 1 | עלו ,נ'ב ןכ אלו איעגב בחאיו ארוק א"ב [אאאזש 8]
 לא + נ"בו ףקמ אלב ןב ארוק א"ב ,[אאאטנ 10] תמשבדוּב ,נ'ב ןכ אלו איעגב
 אאאזז 18] ךשגפי יכ ףולח אלבו .הרק ולא גיב חרק לא א"ב (צאאט] 16] הרק
 ביתכו כ אלב ,(אאאזו 94] ורבחו ,(אאצז 94] יאצי"לַּכ ,[אאאזוז 10] ןכ לע יב
 רפסמו ,[אאאטז 14] ורבחו ,[אאאטז 5] שיעי ,[אאאטש ל1] הלהא .[אאצאוזז 4] וראוצ ד

 .(אצצוזז 4] והקשוו 'א רוקנו .םינש רשע היתונש
 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו וב א'ס +. 4 = .'ב סומעב לארשי יעשפ השלש-לע הרטפה +. ,זל
 א"ס +. 8 = .ויחא ול"ורמאיו א"ס וחיריב ןכ +. 8 .רפח םֶהְלֶא ימלשורי ,יללהב ןכ +. 6
 תוחתשַהְל ג'בו ,א"ב ןכו י"כ םירפס בורב ןכ +. 10  .םינוגנ 'ב יִּתַמְלַח וחירי +. 9 = ."םאְ
 .דתַא לע דוקנ +. 19  .איעג אלב
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 רַמאַוַו :ינגה ול רֶמאָיו םהיִלַא ךְַלֶשֶאְו הָכְל םכְשְּב
 ןאצה םוְלָשדתֶאְו ףיחא םולשדתא הֶאְר אדל ול
 :הָמְבְש אָבְו ורבה קמעמ יהחלשוו רב יבשה

 שיאָק והָלָאשיַו הָרָשְּב העת .הָנהְו שיא חַאְצְמו <
 שקבִמ .יכְִא יחאהתֶא רָמאו :שָקְבְתִההִמ רֶמאַל
 ועסָנ שיִאָה רָמאה :םיער םה הפיא יל אָנ-הדיִגה
 רחא ףסוי דלו הנִתד הכְלנ םירמא יִּתָעַמש יִּכ הֶזמ
 ברק םֶרָמְבּו קחרמ ותא וארו :ןֶתְלִּב םָאְצְמִיַו ויָחֶא
 ויחֶאדלֶא שיא ורָמאיו :ותימהל ותא ּולָכִנְתַו םָהילַא
 והגרהנו וכל | הָּתַעְו :אָּב הֶזְלה תומלחה 'לעב הגה
 ּוהְתְלְכִא העְר היה ּונְרִמָאְו תורפה דָחַאְּב והכלֶשִת

 םָדיִמ והלַצו ןבואר עמשיו :ויתמְלֶח ויהידהמ הָאְרִת 5
 -לַא ןבואר | םהלַא רַמאיו :שפנ ּונָכִנ אל רמאו ג

 רָפְדִמַּכ שא הָּוה רוָּבַהלֶא ותא ו וכיִלשה םֶדּוכְּפְשַת
 ובישהל םדימ ותא ליצה ןעמל ובדוחלשת"לא רו

 וטישפיו ויִחֶאדלֶא ףסוי אָּבדרֶשַאּכ יהָי וי באדלא :
 גוילע רשא םיפפה תֶנְתְּכְ"תֶא ּוְְְכְדתֶא ףֶסוידתֶא
 םִמ יִּפ ןיא קר רוָּבַהְו הְרְבִה ותא וכלשוו והָחָה
 תחרא הגהו וארו םֶיִנע ואשיו םֶחְלְדלָכַאְל יבשיו <

 יִרְצו תאכְנ םיאשנ םֶהיְלמְ רעל מ הָאְּב םילאעמשי

 -לֶא הָרּודְי מאו הָמָיְרַצַמ 7 והֶל םיכְלוה טלָו ₪
 ;ומדדתַא ונִפב וניחָאדתֶא ג הנ יִּכ עצֶָבְדהמ ויחא

 וניחַארכ ּוב"יהְתילא ודי 5 ּונרְכִמְִו וכל ₪
 םיִנָיִרְמ םיִשָנָא רבע :ויחֶא ִעְמשיו אּוה ּוָרְשְב ל

 -תֶא ּוָרְּכִמִיו רובהדןמ ףסוידתא ולעיו וכשמיו םירחס

 ףסוי .

 י"ב םירפס בורב ןכ +. 19  .ף"לאבו אלמ אופיא א"ס \.16  .חתפ ךֶחְלשאו א'ס + 3
 .התֶאו א"ס צ. 95 | .אלמ םַהיִלֶא א"ס +. ל? | .תומלחה לַעב א"פ ,םופדה תואחסונבו
 יוב יהתדלא א"ס צץ. 77 | .רסח םיִכְלה א'ס ש. 5
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 ףסוידתַא ּואיבְיו ףַסַּכ םיִרְשְעְּב םיִלאעְמְשיל ףסוי
 ו 5 ףסוידןיא הגהְו רוּפהדלֶא ןבּואר | בשיו | המ םיִרצמ

 ונניא רליה רמאיו ויִחָאדלֶא 'ב בשיו יו וידנבדתא עַרָקָיו
 .. ו,

 . ו

 א תמרי | == ₪64 וחכלו + שש לש 5  =י\י
 = י- , 2 - ₪ + כ כ וג

 דתֶא והלשיו :םדּב תָנִּתַּכַהתֶא ולכטזו םיזע טרבל
 ונאָצִמ תאו ורמ) שי יי םהיִכַאדלא איביו םיפפ ה תנז ב

 רמאיו היכה :אלדםא אוה | -י- ; תֶנַתְכִה אָנְ"רַכ שב

 ערקו :ףסוי ף תרט ט ףרט והתל כא
 ו 4 =

 ינבדלע לבאתיו ויָנְתְמְּב קש
 ןאָמִיו ומחנל ויִתְנְבלַּב ויִנָב5כ !ם + םיבר ם םימי

 ףב הָלאש לַבֶא יִנְּבלֶא דראהיּכ רירשלו םחנתהל
 ג .

 - \ ו + -₪=
 2 רפיטופל םירצמ"לא ותא ורהרמ םיִנְדַמַהְ ובא ותא

 שיאח ידע טיו ויחֶא נ הֶאַמ הָדּוהְי = - ו אוה

 ינִעְנְב שיא תב הָדּוהְי םש"אריו הרה "9

 ארק ןּפ רלתו רההו :היִלא אביו ָהַה

 ע רהֶּתו ןרע ומשד א
 משדתַא אָרקִּתו ןּב דלתו ד . |

2 

 היַהְו הלש ימשדתא אָרְקִתו \ דלתו דוע ע ףַסַתו :ןנ א

 ף- ו
 . .ך- קיו :ותנ : --

 הֶוהְי יניעב עַר הוה רוכב - רדיו :רמ בת ּהָמשו

 ּףיחֶא ג תש א"לא אב .. ואל הָדּוהְי -=%%\היי :הוה י והתְמָו
 שא +

 - אָל יכ ןנוא עדו :ּףיחֶאְל עַרַז םֶקִה ו ּהָתא םֶבִיַו
 הָצְרא ג תחשו ויחֶא תשא"לא ג :בְדבִא | היהו ערוה היה

 -=99ייי רשא הוה יִניִעְב עריה +ןיזדו יה ל ערזהןתנ ינ יתלבל

 דנמלא יב יבש ותַלַּכ רמתל | דדוהי -+י\ייי ווד אדסנ הַמָיו
 ות =.

 -הור =
4 

 רסח .םיזע טחש תנתכדתא וחקיו א"ס < 1

 ש'ח חל המ 86  .דרא א"ס טל. 5

 בורב אלמ גהתומוו א'ס 7 ל'צ .ע"תו י'ת

 ם

 . ירובב | רעל השֶא | דדוהי הכי ₪ ( ּהָּתְדְלְּב -י

 שכ שכ
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 אוק"סנ תּומָיְּפ רמָא יִכ יִנְב לש לנייד ךיבָאדתיב
 םיִמָּיַה וברי יָהיִבִא תיִּב בשתו רַמָּת 3ּדְלַתו ויחֶאְכ +

 יזזנלע לעיו הדּוהְי םֶהְו הדּוהידתשא עושדתב מתו
 רַמְפְ דיו ;הָתְ מת יִמְלְדַעַה והער הָדיִחְו אּוה ונאצ
 יִדְנַב רמתו :ונאצ ּנְל הָתְנַמִת הלע ךימח הגה רמאל
 התָפְּב בשַּתו לתו ףיעַצּב סכתו הילעמ התונמְלא
 הָלַש לַדָניֶכ הֶתַאְר יִּכ הָתנִמת דרה"לע רַשֶא םִינע

 ָהְּבָשֶחִיְו ּהָדּוהְי הֶאריו :השאל ול .הָנתִ דאל .אוהו א
 רַמאיו ףרדהְדלא היִלֶָא טו :היִנָפ הָתְסִכ יִּ ה

 ףמאהו אוה ותְלכ יכ עדי אל יִּכ ךילא אובָא אז
 דודג חלשא וכלא רמאוו :יִלֶא איבְ יִּכ יסדתת"ה המ
 :ףחְלָש דע ןוברע ןתְתדבא רמאהו ןאצהךןמ םיּזע
 מתח רמה דלחןתא רשא ןוברעָה המ רמאו
 רה הו קילא אביו הל ףדינ יב רשא ָךטמי ו

 והער ריב םיעה ידנחתֶא .הדוחי "חפשו ה :

 ;ּהֶאַצְמ אָלְו הָשֶאַה דָיִמ ןוְבְרעָה תחְקְל ימלְרַַה
 אוה הָשְדקַה היא רמאל ּהָמְקַמ יִשְנַאתֶא לאשיו :

 :השדק הָוְב הָתְיִהדאל ורמאיו ףרדהה לַע םיניעב

 םוקמה ישְנַא םְו היתאַצמ אֶל רָמאיו הָדּוהְייְלֶא בשיו 5
 הלדחקת | הדּוהי רַמאַו :השדק הָזָב הָתְיַהאְל ורמָא ₪

 אל התאו הוה .ירגה יִּתְתְלַש הגה זובל .הָיִהְנ ןפ
 רמאל הָדּוהיְל דגיו םישדה שֶלְשִמָּכ ויהיו :הָתאְצִמ :

 הָּוהְי רמאיו םינוגל הרה הגה םְִו ףִתְלַּכ רָמָת הָתַנְ
 -לֶא הָחְלְש איהְו תאצימ .אוה :ףרשתו .הואיצוה <

 ףמאתו הָרֶה יִכִָא ול הֶלֶאדְרֶשֶא שיאְל רמאל ָהיִמָח
 -רכה

 .חתפ ףלעתתו א"ס +.14 | .עובר הנה א"ג ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 | .תיִבַּב ריבס צ. 1

 .הֶלְשיַו ריבס צ. 0 .אנ הבה א'ס +. 6

 וה ו
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 ₪ רָפַיַו :הֶלֶאָה הָטִמַהְ םיליתפהו 5 תמתחה ימָל אָקרֶכַה
 הֶלָשְל היתתנאל ןּכְילפהיכ ינמ < קדצ רַמאיו הֶדּוהי

 ה הָנִהְ ּהּתְרל תַעָּב יַהָיו ה דע ףסידאלְ ינ למ

 3 תדליִמַה חפתו דָיְדתִיו ּהָתְדְלְב יהיו :הָנַמְבְּב םימואת
 ּ | יַהְיְ :הנשאר אָצְי הז רמאל ינש ודיחלע רש קּתו

 ףילע ּתצְרְפדִִמ רמאתו וודא אָצָי הגהו ודָי בישָמְּכ

 2 יד"לע רש ויחֶא אָצַי רחאו :ץֶרֶפ ומש אָרקיו ץֶרפ
 טל דֶרּוה ףסווו :חַרָו ימָש אָרְקיו יִָשַה ם

 םיִחְבטַה רש הערפ םיִרס רפיטופ והנקו המירְצמ
 :הָמָש ּוהָדרוְה רָשֶא םיִלאעָמשִיַה ומ ירצמ שיא
 וינדַא תיבּכ ידו ַחיִלַצַמ שיא יִהָיַו ףסוידתַא הָוהְי יהַָו
 השע אּוהדרשא לכו ּתִא הָוהְי יִּכ ויִנדַא ארָיַו זיְרְצְִמַה
 ותא תַרָשוו ויִניִעְּב ןח ףסוי אצִמִיו :ודָיְב ַחיִלָצַמ הוהי
 וָאְמ יהיו :ּודָיְּב ןתנ ולדָשילְכו ותיבדלע + והדקפיו
 הו והי לרבה ולדשי רז שאל טעו ותיִבְּב ותא דיִקָּפִה

 -לַכְּ הָוהְי תָכְרּכ והיו ףסוי ללב יִרצַמַה היב"תא
 6 דִיֶּב ול"רָשַאלָּכ בועיו :הרָשבו תיְּבּב ולהשי ר רשַא

 אוהדרשַא : םֶחְלַהְדַא יִכ ּהָמּואָמ ותא עדידאלו ףסוי

 1 רחא רק :הארמ הפו | ראָתְדהפ 2 יה לכוא

0 

- 

 - ונדַא א תשא"לא המ מאה ןא - ישע הכבש מאה
 ןְַנ ול"שידרשַא לכו תֶיְבּפִיהְמ ותא עְדָייאְל .ינדַא
 ינממ ךשקהאלו לממ הזה תֶיבְּב לודנ ונע ידי
 הָשעֶא דיִאְו וּתְשֶאדְּתַא רָשַאְּב ךְתואדִא יִכ הָמּואמ
 הָרְבְּכ יהו :םיקלאל יִתאַטְחְו תאוה הֶלרגה הָעְרַה

00 
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 הָלַצַא בָכְש של ָהיִלַא עמשדאלו םָי ! ם | ם תווי ףסוידלא
1 

 תושעל הָתְיִבַה אבו הָוה םּקְּכ יַהָיַו :ּהָמִַע תויהל
 ּוהָשַפִתִתו :תיכב םש תיּכה ישְנָאָמ שיא ןיאו ותְכ אלמ :

 אציו סנו הָדָיְּב ודב בועיו ימע הָבְכַש רמאל וְדְנבְּ

 .סָנָיו הדי ודָנּב .ךועדיּכ .ּהָתואְרּכ ויו :הֶצּוִחַה
 ףמאל םֶהָל רַמאַּתַו הָּתיִב ישְנאְל אָרְקּתְו :הצּוחה
 בכשל ילא אב ּונָּב קֶחַצְל ירבע שיא ּונָל איבה ואר

 ילוק יתְמיִרַהְדיִּכ ועמ גש יהיה לדג לּוקְּב אָרְקִאְו יִמע 4
 הגו :הצוחה ל אצה סֶנְ ן יִלָצֶא ודב בזעיו אָרְקִאְ

 ויִלא רדת :ּותיּכְדלֶא נא אוּבְ"דע ּהֶלַצֶא ודב +
 -רשֶא ירבעה דכעַה ילֶא אָּב רַמ באל הָלֶאָה םירָבדִכ
 בושיו אָרְקִאְ ןילוק ימירהּכ יהיו :יּב קָחצל - ָתאָבַה
 -תֶא ווא טמשכ יהו :הָצּוחַה" סנו ילצא ודָנב
 הֶלאַָה םיִרָבְּדַּכ רמאל ויל הָרְּכּד רז שא תשא יִרבה
 והְנָתו ותא ףסוי יִנדַא הקו :ופא רחיו ךדבע י יל השפג

 םיְרוסא ףלמה ירוסאדרַשַא םוקמ רהפה תיּבדלֶא

 יא טו ףסוידתא הָוהְי יהיו :רַהְפַה תבְּב שדיה :
 דתוב רש ןַתִיו :רהְסהדתיב רש נב ונח ןתיו דָסַח <

 רהפה תיִבָּב רָשֶא םריסָאָהלּכ תא ףסוידיְּב רהפה

 דתי רש | ןיא :השע היה אוה םש םישע רשֶאדלָכ תַאְ 3

 ותא הוה 2 שאב ודב .הָמּואְמְ"ְלְּכְִתֶא האר רהשה
 :הילצמ | ןהְי השע אּוהְדרֶשֶאו

 5 םיִרצמ"ךלמ הקשמ ואַטַח הָלֶאַה םיִרְבדה רַחַא יהיו ו
 לע הערפ ףצקיו :םיִרְצַמ ףלמל .םהינךאל הפאהו

 ןתו :םיפואה רש לעו םיקשמה רש לע ויפירס ינש +
 םתא

 . 1 - א"ס צ. 15 .ע"תו ש"ח ןכו הצוחה .אציו סניו א"ס צצ. 1%, 18 .והשפּתִתו א"ס +. 9

 א"סב צ.1 ,!) .ירק יריפא ,ביתכ .ירוסא ץ. 50 .שגד עמשפ נ'ב צ. 19  .שגד ועמשפ
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 רֶהָפה ּתיִּבדלֶא םיחְּפטַה רש תיִב רמָשְמְּב םֶתא
 דתֶא םיִחְּכַטַה רש דקפיו :םש רּוסִא

 ומלחיו :רַמְשמְּ םימָי ויהיו 5 א תֶרָשִיו םֶתֶא ףסוי
 ןורָתַפַּכ ש שיא דַחֶא | הל לב ומ ח שיא םֶהיִנש םולַח

 רשא םיִרָצִמ למל רַשַא הפאהי ה
 5 ד כ

 ותא רַשֶא הערפ יִסיִרְסתֶא לאשיו : םיפעו םָהְו םֶתַא
 :םויה םיִעְר םַכיִנָפ עודמ רמאל וינדא תיב רמשמב
 םהְלא רמאלו ותא ן א רתפו ונמלח םּולַה וילא ורמאיו
 ;רתַּפ םיהלאל אולה ףסוי

 ףסויל ומלָחְדתֶא ם םיקשמהדרש
 תחרפפ אוהְו םנירש | השלש ןפנבו יִנָפְל ןפנדהנהו
 הערפ סוכו :םיִבָנע ָהיָתְלְּכַשַא ולישבה הצנ הָחלע

- 

 ן- :

 ; אריו רקְבּב ףסוי םהילא אָבְו ;רהָפה תיִבְּב םיִרּוסָא

 : 6 5 ב ==

 וי ןיר אָנְְורָּפ = םי

 ימולַחּב ור רמ) היי פסו

 הערפ םוָּכלֶא םֶתַא טחשאו םיבָנשה -תאו חקִאְו יִדָיְב
 ג הָז ףסוי ול רמו :הערפ ףכְ"לע סוּכהדתֶא תא
 | עב :םק םיִמָי תֶשְלֶש םינרָשַה תֶשלֶש ונתפ
 -לע ףבישהו ףשארדתֶא הערפ אָשי םיִמָי תֶשְלש
 רשא ןושנ ארה ד טָפ םשמכ ודב - הערפ"ס וכ תתנו ףנכ

 כ יהיו רשָאּכ ףתא יונת כזדמ) 4 יִכ :ודקשמ תי
-- . - -'- 

 ינתאצוהו הערפדלא ל ;תרנ ָּכוהְו רסח ידמע א אָנֶתישַעְו

 5 הפדםנו םיִרְבַעְה ץראמ יונ תב בָנְניּכ :הזה תי יבהדןמ
 רש אְרַיַו :!רובב יתא ומשחיכ המּו אמ יתישעדאל

+ , 

 ימילחב ינאדףא < ףסוידלא רמאיו רַתַּפ בוט" יכ םיִפאָה

 לפמ ןוילעה לבבי :;ישאר-לע יהי לס הָשלֶש הנה

 לפה םתא לכ כא ףועהְו הפא השע עמ הערפ לכַאמ

 0 םילפה תשלש ונרַת רפ הו רג אזו ו ףסוי ןעיו :ישאר לעמ

 רייוירי'ו
 :וש =

 . ץ.16 .אלמ םוגורש וללהב ,ימלשורי ןכ ץ. 0
, , , 1 
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 רפ דלע דמע הגה .םלח העְרפו םימי םיִתְנש ץקמ יהיו אמם
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 הערפ אָשִי םיִמָי תָשְלֶש | דְּב :םה םיִמָי תָשְלַש
 ףועָה לָכָא ץעְלע ִּךְתוא הֶלְתו ףילעמ ףךשארדתֶא
 תְדְלֶה םי ישילשה םּּבּו יהיו :ףילעמ ףְרָשְּבֶא
 !שארחתַא אשי ויִדְבַעְלְכְל הָתשִמ שעו העְרפתֶא
 ;וידבע ךותְּב םיפאה רש שאְרהתֶאְו םיִקַשְמַה רש
 ףכ"לע םוָּכַה ןִתַיו והקשמ"לע םיקשמה רשדתַא ביו
 :ףסוי םהל רַתָּפ רשאכ הָלִּת םיפאה רש תֶאְו :הערפ
 :ּוהַחְּכִשיִו ףסוידתַא םיקשמהדרש רֶכְזאַלְ

 הֶאְרְמ תופי תורפ עבש תלע ראָיה"ומ הגהְו :רֶאָיה
 תורחַא תורפ עבש הָּנהְו ּוחָאָּב הָניעְרִתו רָשְּב תאירְכּו <

 רַשְּב תוקדו הֶאְרְמ תעְר ראיהדמ .ןהירחֶא .תולע
 הָנְלָכאתַו :רָאיה תפשדלע תורפה לַצֶא הָנְדִמִעִתִו
 תורפה עבש תא רֶשְּבַה תקדְו הֶאְרַמַה תוַעְר תורפה
 םלַחיו ןשיו :הערפ ץקייו תֶאיִרְבהְו האְרמה תפי :

 תואיִרְּב דָחֶא הָנַהְּב תולע םילכש עבש ! הגהְו תינש
 םיִדָק תָפּודָשּו תוקד ילבש עַּבְש הָגַהְו :תובטו
 עבש תא תוקדה םיִלָּבשה הֶנְעַלְבּו :ןהיִרָחֶא תוָחַמִ
 הָגהְו הערפ ץקיו תואלמהו תואירפה םיִלְּבַשה
 -תֶא אָרְקִו חלָשיו וחור םעָפִתַו רקבכ יהוו :םולח
 הָעְרּפ רָפְסיו הימְבַחדלָּכדתֶא םירצמ יממה

 םהל
 .רתפ רשאכ א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ + 9

 יהוו ,[אאאטח 1] בקעי בשיו 'ד הירדסו .'קב [אצאטזז 1--א 9 השרפה םש צץ. 3

 הלאה םירבדה רחא יהיו ,[אאאזא 1] המירצמ דרוה ףסויו ,(אאאטנוז 1] אוהה תעב
 םופלא 'ה תויתואו .חנו תואמ שמחו ףלא םילמ ו ינשו האמ םיקוספו .[אז. 1] ואטח
 .|אאאזא ג0] ףסוי-לא הרבדכ יהיו ,(אאצאנז עפ ןבואר םהילא רמאיו 'ב תוקספו .עקתתו
 יהיו ,נ'ב ןכ אלו א"הה תחת איעגב תוחתשהל א"ב ,|אאצטנז ג0] תּוחִּתשַהְל 'ב םיפולחו
 ףולה אלבו ,הפי תחת גתמב ג"בו ראת הפי ףטוה א"ב ,(צאצזא 6] ראתההפי ףסוי
 הָיהְי ול אל יכ ,(אצצצנז | ענכ שיא-תב ,([אאצזז ג8] ותא ולכנתיו
 דוקנו .[אאצזא 93] המואמהלכ ּ האר ,(אאצזא 14] ונב קָחְצל , [אאצטהחז 9] ערזה

 !א 'תכו .הנש הרשע עברא היתונש רפסמו .[אצאוזז ג9] םהיבא ןאצ"תא תוערל דח
 .(אצצזא 90] ךלמה ירוסא-רשא

 ג 'א םיכלמב המלש ץקיו הרטפה +. 1 ,אמ

 וטרי ,שיקטוקו- ש-א --=-.=87-7--=- הק 7
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 רש רָּבדִו :הָעְרפְל םֶתִיא רֶתופְיִאְו ומלָחתֶא םַהָל
 :םויה ריכז יִנָא יִאָטַהְ"תֶא רמאל הערפהתֶא םיקשמה
 רש תב רַמְשמְּ יתא .ןתו .ויָרְבְעְלַ ףצק הֶעְרּפ
 הל לּב םולַח הָמְלַחְ :םיִפאָה רש תַאְו יתא םיחָּבַמַה

 תֶא םשְו :ּוְמְלַח ומלח ןורְתפְּכ שיא אּוהָו יִנָא דָחֶא
 ונלדרַתפוו ולרַפַסּ םיִחָּבְז טה רשל דבַע ירבע רַעַנ

 3 ונְלְדרַתַּפ רשאּכ י- לדה :רֶתפ ומְלַחּכ שיא יניִתְמְלַחדתֶא

 הערפ חלשיו הַלַת ותאו יִנכְלע בישַה יתא הָיָה ןָּכ

 ףלחוו הלנוו רוּבַההִמ והצירוו ףסוידתֶא ארק

 ג םולָח | ףסוידלֶא הָעְרַפ רמי יו :הערפדלא אבו ויָתְלַמש
 רמאל ךיִלָע יִתְעמש יא ותא ןיא רתפו יִתְמְלָח
 יו :ותא רתַפל םולח ע משת

 הַעְרַּפ רָּבִדְיַו :הָעְרּפ םולש ץדתַא הנע י םיהלֶא יִַעְלִּב

 הָנִהְו :ראיה תפשדלע -מע יִנֶנה רו ימלחב ולא
 רַאְּת תפיו | רָשֶּב 1 תואיִרֶב ג תּורפ עַבָש תלע ראָיַהְד

 / תולע תורָחֶא :תורֶפ עבש הָגִהָו זחא --
 -אְל רָשָּב תוקרו דֶאָמ ראְּת תעְרְ תולד ןַהיִרָחֶא
 הנלכאתו :עךל .םירצמ ץראדלֶכב הָנהְכ יִתיִאְר
 תונשארה תורפה עבש תא תועְרֶהְו תוכרֶה תורפה
 דלֶא ּואָבְדיִּכ ערונ אָלְו הָנְּבְרַקדלֶא הָנאבְתַו :תֶאיִרְבַה
 ₪ ארַאָו :ןיקיאו % חַּתְב רשָאּכ ער ןיארמו הֶנְבְרְק

 תאלמ דחא הנקב תלע םילָב
 תופרש תוקד ּת הימנצ 4 .םיִלָבְט עבש הָנַהְו :תובטו

 תקדה םיִלָּבַשה לבתו :םהיִרְחֶא תוחמצ םידק

 םיִמָמרחהדלֶא 'לַמאְו תוכטה םילְבשה | עָבָש תא

 ש עבָש | הָנהְו ימלחב

 ןיאו 7
 רסח ּוהַצְרִיַו ילל הב +. 14  .ע"תו :ש"ה ןכ םתא ל'צ +. 10  .ש'ח ןכ ויָתמלַח ל'צ +. 8
 אלמ תואלמ יללהב ,הגומב ןכ ש. ש"ח ןכו תאיִרְבַהְו א"פ \. 0 = .דוי
 ש"ח ןכו ןָהיִרַחֶא א"ס +. 23 | .ש'ח ןכו תופרשו א'ס ,אלמ תופודש ימלשורו ץ 8
 .אלמ תוקִּבַה יללהב ,הגומב ןכ צ. 4

 : רמאל הָעְרַּפִתֶא תר
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 הָעְרּפ םּלָח הערפילֶא ףסוי מאש :יל דיִגַמ יאו :
 :הערפל ריגה השע םיקלָאָה רָשֶא תא .אּוה דָחא
 םילפשה עַבשו הָנַה םיִנָש עבש תבטה תרֶפ עבש

 תורפה עַבֶשְו :אּוה דחא םיִלַח הָנַח םיִנש עַבּש תבטה .

 עבשו הָנִה םינש עבש ןהיִרְחא תַלעֶה תערהו תורה
 :בער יש עבש ויהי םירקה תופדש תוקרה םיִלָּבשה

 םהלָאָה רשא העְרפ"לַא יתרבד רשא בדה אוה ג
 עָבש תוִאְב םיִנָש עבש הגה :הערפדתַא הֶאְרִה השע <

 ןָהיִרָחֶא בעְר ינָש עבש ּומְקְו :םיְרְצִמ ץרֶאְלֶכְּב לוד
 דתֶא בַעְרה 'הלכו םירצמ ראב פ עָבָשַהְילָּכ חַכָשְנ

 אוהה בערה ןנפמ ץֶרָאְּב עָבְשה עדוידאלו :ץֶרֶאָה <
 -לא םולחה תוָנשה לעְו :דִאמ אּוָה דבכדיכ ןכדירחא 3

 רהממו םיהלֶאה םעמ רבּדה ןוכְנהיִכ םימעפ הערפ
 םכחו ןובָנ שיא הערפ אָרִי הָתַע ;ותשעל םיהלַאה ₪

 רקְפְו הערפ השע :םיִרְצמ ץראדלע י והַתישְיַו 3
 עַבָשְּב םירצמ ץֶרָאְדִתֶא ש שמחו ץֶראָהְלַע םידקּפ

 תובמה םינשה לכאדלַכדתֶא וצבקיו :עבָשה יִנָש 3
 םיִרְעַּב לכא הערפדדו תחת רָבּדְּבִַיְו הָלֶאַה תאָּבַה
 יִנָש עבשל ץראל ןודקפְל לָכַאָה הָיְהְו זּורָמֶשְו 6

 ץראה תָרְכַתְדאְלְ םירצמ ץראְּב ןייהִּת רָשַא בערה
 :וידבַעדלָּכ ינעְבּו הע ץרפ יָניִעְב רֶבְּדַה ב םמילו 1 ערב :

 5 חור רשא שיא הֶוכ אָצִמְִה וירְבְְלֶא הערפ רמאיו
 םיקלַא עירוה יִרָחא ףסוידלֶא הערפ רָמאו :וְּב םיִהְלֶא .

 הָיִהְת הָּתַא :ףומְּכ םֶכְחְו ןובְנְןיא תאזזלכדתא ד ּךְתוא

 ממ לחג אפפה קר יגע"לּכ קשי דיפ"לעו יתיבדלע
 רמאיו

 וללהב ,הגומב ןכ +. פז = .אלמ תועְרַהְו ימלשורי ,יללהב ןכ +. לז = .דָחא םולח א"ס צ. 6
 .רשא תֶא א"ס +. 28 | .ע"תו ש"ח ןכו תופרשג א"ס +. 27  .אלמ תולעַה
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 ץֶרֶא-לָּכ ל לע ףתא יִתַתְ האר ףסוידלא הע ערפ רַמאיו

 ג התא ןתיו ודי לעמ תַעָּבמִתֶא העְרּפ רסוו :םִיִרצִמ
 =- 5 שה םשיו ששחידנב יתא שָבְלִיַו ףסוי"דלע

 - - ו = ו ב

 4 !לרשַא הנשמה תָכְכְרמְב ותא .בָכְרַו :וראָוצְ"לע
 קיו

 :ן?
 םירָידאל ףידעְלבו הערפ יִנֶא ל ףסוידלא הַעְרּפ רָמאָ

 :םִיִרַצַמ ץרָאדלּכ לע ותא ןותְנו ךרבא נפל וא וש| - - מ

  אָלְקִו .:םיִרְצִמ ץֶרָאלֶכְב ולָנְתַאְו ודָיתֶא שיא
 דתֶכ תג סאדתֶא ולְדּתַו הֶנָעַּפ תַנָפצ ףסוידבש הערפ
 :םירצמ ץֶראהלע * ףסוי אציו השאל ןא ןהכ עַרָפ"יַמוּפ
 -ףלמ הערפ 5 ןדמ בַעְּב הגש םישלשדְּב ףַסויְ

 ץֶרָאילֶכְּב רָבַַ הערפ ינפלמ ףסוי אצה םירצמ
 :םיִצְמְקְל עבשה 4 עַבָשְּב ץֶרֶאָה שַעְּתַו :םירצמ
 ץֶרָאָּב "וה" רשא'םינש עבש | לָכאלָּכְדתַא ץבקיו

 רשא ריִעָהִה הרש .קלכא םי ועְּב לָכאדִַו םירצִמ -

 9 םיה לוחָּכ לבהמה רבָציו ;הָכותְּב ןתֶנ ָהיֶתביְבְס

 ףסוילו :רפְסִמ ןיאחיפ רֶפְפל לדֶחרִכ דע דֶאְמ הכרה
 דהרְל רש . ; בערה ך תנש אובְּת םֶרָטְּב םיִנָב ינ ינש דל

 םשדתא 5 ףסוו וי ארק :ןוא ןהּכ עַרָפייטופהתב תֶגַסא ול
 דלָּכ תַאְו ילמע"לכ"תא ם םיִהְלֶא ינשנהיּכ ּהָשנַמ ג רובבה
 יִנרָּפַהדיִּ םִיִרְפא ארק ינשה םש תֶאְו זִבָא תיב
 רשא עבשה ינָש ע עבש הָעְלַכִתַו :ירינע ַע ץֶרֶאְּב ם םיִהְלֶא

 אובל בָעְרַה יש עבש הָניִלַחְ ו :םירצ צמ ץֶרָאְּב הָיַה

 -לָכְבו תוצְרֶאָהְלְכְּב ב בעְר יהו ףסוי מא רַשֶאַּכ
 םִיִרְצִמ ץֶרֶאדלָּכ בעְרתו :םחְל הָיָה םִיָרְצִמ ץֶרֶא

 -לָכְל העְרפ רמאיו ַחְלְל הע נרפדְלֶא םַעָה קעַציו
 -- םירו 5

 .הנָעַּפ א"ס +. 45 | .ס'תו ע"ה ,ש"ח ןכו ארקיו א"ס צץ. 48 = .ףסוו"דו לע א"ס צ. ּןּפ

 הלמ ארח ערפיטופ יאחנ ן:רכ אדה ןילמ ןירת ביתכ ואברע מל צצ. 480

 הו ש"ח ןכ "גו שראב ו בשה היה "א נשה עבש 5'צ צו 8 .ירקו ביתכ

 .ג"ב ןכו ץמק ד יללהב צ. 0
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 בערה :ושעח םכָל רמאידרַשַא ףסוידלֶא וכל םיִרְצִמ ₪
 םֶהָּב רשָאדלָכתֶא ףסוי חַּתְפַיו ץְרֶאה יִנּפדלָּכ לע היה
 "לכו :םירצמ ץֶראפ בערה קזחיו םיִרצמְל רבשיו

 בערה .קזחהיכ ףפוידלא רֶּבשל הָמָירצִמ וכ ץֶרֶאה
 רמו םירצמְּב רבשדשי יִכ בקעי אריו :ץֶרֶאָהְילֶכְּ

 דש יכ יתְעַמְש הנה רַמאְו :ּוארתת הָמָל וי בל בקעי ַ

 אל הינו םשמ דררה ן המשודר םִרְצְמְּב ר רבש

 כ ויחאדתא בק רעו 3 לכו ד .יחא ןימינב"תא
 תב בשל לארשי ינָּב אביו :ןוסֶא ונַאְרַקיִדִּפ רמָא >

 טילשה אּוה ףסויו :ןענכ ץֶראְּב בערה הָיָהְדיִכ םיִאְּבַה
 יִחֶא ואביו ץֶרָאָה סעילשל ריבְשִמַה אּוה ץֶרָאָהל
 ויָחֶאדֶא ףסוי ארו :הֶצְרֶא םיפא ולדוחתשיו ףסוי
 רַמאו תושק םֶּתַא' בדו םהיִלא רפת םֶרכ
 :לָכִאְירְבשל ןַענּכ ץֶרֶאְמ ודמאיַו םֶתאְּב ןיאמ םָהְלֶא
 תא ףסוי רפזיו ּוהְרַּכַה אָל םהו ויַחְאדתֶא ףסי "פה

 םּא םיִלְגְרַמ םֶהְלַא רמאו םהְל םֶלֶח רשָא תומלחה
 אל .ויִלֶא ּוְרָמאַ :םֶתְאִּב ץֶרֶאָה תורעדתא תוארל
 דָחֶאישיִא'ינָּכ ּולַּכ :לכאדרכשל ּואְּב ףידְבעו ינדא

 רַמאיו .- ףירבע והאל ּונחְַא כ ו
 זלמאיו :תוארל םַתאְּב ץֶראָה תורעדיּכ אל .םלא
 ץראְּב דָחֶאדשיִא'יִנְּב וְחְנַא םיחא ףיִרְבַע רשע םיִנש
 רמאו ּונניא דָחֶאְהְו םויה וגיִבָאהתֶא ןטקה הגה ןענ
 םילגְרמ רמאל .םכלא יִתְרַבִּד רָשֶא אוה ףסוי םֶהְלַא

 דםִא יִּכ הָומ ואְצִתִבִא הערפ יח ּונחְּבִּת תאָוְּכ :םֶּתַא ₪
 אובב

 יללהב י, 4 = .םִיִרַצִמְּב א'ס +. 9 = .הָיִחִנו יקובנזב הילע רסמנו הָיַחְִו א'ס +. 9
 יתושק םֶתא | רֶבְדיו א"ס +. ד | .רפח םֶהָלֶא ימלשורי ,יללז (



 31 ןיקמ צו 0

 6 חַקִיו ָחֶא םֶכַמ וחלש הנה ןטפה םכיִחַא אוָבְּ
 תמאה םֶכיִרְבּד ּונְחָּבִיו ּורָסֶאַה םִּתַאְו םֶכיִחַאדתֶא

 וז ףסַאיו :םִתא םיִלְגְרִמ יִּכ הערפ יח אלדםָאְו םֶכתא
 א ףסוי םַהְלַא רמאיו :םיִמָי תֶשלש רָמְשִמדְלֶא םתא 5

 :אָרְי יִנַא םיִהְלֶאָהְתֶא ויו ושע תאו ישילשה םזיב
 ו םכרמשמ תיִבָּב רַסֶאְי דָחֶא םֶכיִחַא םֶּתַא םיִנָכְדמִא
 גו םָכיִחַאדתֶאְו :םֶכיִתַב ןובער רָבָש .ּואיבָה ּוכְל םּתאָ
 :ןקדושעי ונ ותומְת אָלְו םכירבד ומָאְו יל ּואיִבִּ ןטקה
 גו לניחַא"לע ָּחְִא  םיִמָשֶא לָבָא ויחאדלֶא שיא ּורמאו
 ונעמש אָלְו ּונ נִלֶא וננחְּתַהְּב ושָפנ תֶרָצ אר רֶשַא
 ענ םֶתא .ןבואר ןעיו :תאָוה הָרְצַה ונילא הָאְּב ןָּכלע
 בלוב ב ּואְטָחְּתִדְלַא רָמאַל | םכילַא יִתְרַמָא אולה רמאל
 ₪ יִּכ ּעְרַי אל םֶהְו :שָרְרְג הגה ומדד םֶתְעַמְש אל
 3 דבי 1 םהילעמ בפיו :םֶתַּב ץילמה יּכ ףסוי עָמש
 ןפמשתא םֶתאַמ חיו םַהְלַא רדיו םָהְלֶא בש
 % םָקיִלְּכְִתא ואלו ףכ וצו :םהינעל וָתַא דאי
 הָרצ םָהָל תַתְלְו ולשדלא שיא םַהיִּפְסַּכ בישהלו רָב
 ג; םהירמְדלע םֶרָבשדתא ואש :ןּפ םהְל שעיו דרהל
 א אוָּפְסְמ תתְל וקשדתא דחֶאה הּתַפו :םשמ ּוָכְלו
 :ותְחְתִמא יִפַּב אּוהדהנהו ופְסָכְדתֶא ארי ןולמּכ ורמחל
 5 או יִתְחְתְמַאְב הגה םְַו יִפְסַּכ בשוה חאל רַמאַיו
 השַע תאָזזהַמ רמאל ּיַחָאדלֶא שיא ּודרחיו םָּבְל
 ₪ ודיעו ןעְנּכ הֶצְרַא םֶהיִבָא בקעַידלא ואָבַו ול םיקלא
 יא שיאָה רב :רָמאל םתא תֶרַהלָּכ תֶא ול
 :ץראה חתֶא םיִלְגְרַמַּכ ּונתא ןִּתַיו תושק ּונתִא ץֶרָאָה

 רמאנו

 א"ס <. 91 = .ּוְתַו א"ג הילע רסמנז ּויִחְו א"ס +. 18  .ורפאה יללהב ,הגומב 3 + 6
 רסמנ א'סב .איעג אלב וננחַתֶַהב נ'ב +. לו = .אכרימ םימשא א'ס צ. לג  .התפ לַבָא

 וד ימלשורי ןכ +. 99  .רסח-אלָה יללהב +. 9 = .וננֶחתהב יקובנזב הילע
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 רשָפזםינש +םילָגְרִמ ּוניַה אל ּוְחְנִא םיִנּכ ויִלֶא מא
 -תֶא םָה ןטקחו וניִא דַחֶאָה ובא נב םיחֶא וְחְנא
 ץֶרָאָה ינדָא שיאָה ונילא רמאזו :ןענכ ץֶרָאְּב ּוניִכָא

 וּתֶא ּוחינה דָחֶאָה םכיחא םּתא םינכ יִּכ עדַא תאָוּב
 םֶכיִחֶאתֶא ּואיִבָהְו :ּוכְלְ וחק םֶכיִתָּב ןוְבַעְר"תֶאְו <

 םִתֶא םיִנָכ יִּכ םֶּתַא טיגר אל יִּכ הָעדִאְ ו ילא ןטקה
 םה יהוו :ּורְחְסת ץֶרֶאָהדתֶאְו םֶכָל ןִּתֶא םכיִַאְהתֶא

 ואריו יקשְּב ופְסַּכדרורֶצ שיאדהַגֶהְו םֶהיִקַש םיקיִרָמ
 רמה :ּאְריו םֶהיִבָאְו המה םֶהיפְפ תוררָצהתא

 ןועמשו ּונַַא ףסוי םת םהְלַּכש יִתא םָהיִבַא בקעי םֶהְלא
 ןֶמּואר רָמאו :הֶנְלַ ויק ילָע ּוחכִת ןמנּבתַאְו וא
 ונָאיבַא אלדםא תיִמָּת נב ינשדתא רמאל ויבָאדלֶא
 רמא'ו :ףילא ונישא ינו יִַילַע ותא הנ לא
 רֶאשנ וִדבְל אּוָהְו תמ ויחאדיפ םכמש יִנְּב דֶרידאל
 תֶא םָּתְדַוְהְו הבדובלת רשא לרדּכ ןיסא והָאְרְִ
 רַשֶאּכ יהָיו :ץֶרָאְּב רְבָּכ בערה :הלואש וגב פיש
 מאיו םִירָצְמִמ ואיבה רָשֶא רֶבְשַהדתֶא כאל ולכ
 ויִלֶא רמה :לכַאדמִעִמ ונלדורבש ובש םָהיב -- :תילא
 ואְרְתדאל "רמאל שיִאָה ּונָּב דַעַה דַעָה רמאל הָדּוה
 וניִחֶאתֶא חלשמ ךשידםא :םכּתִא םֶכיחַא יִּתְלַּכ יִנָּפ
 אל חְלשמ ּךְיִאדסִאְו :לָכֶא ל הָרְכְשִ הדרג ונְתא

 םַכיִחא יִתְלַּב ינפ וארתדאל ונילַא רַמָא שיאָהְדיּכ דרנ
 שיאל דיִנהְל יל םִתערַה הָמְל לאְרשי רמאיו :םכתא
 טל שיאָהדלאש לואָש .ורמאו :חֶא םכְל דעה
 חֶא םַכְל שה יח םֶכיִבָא דועה רמאל ּונחְדלִמְלו
 רמאי יִּכ עדנ עודָיַה הֶלֶאָה םיִרְבּדה יפיע ולד
 ודירוה =
 יע"תו 'רת ןכ ןובער רבש ל"צ +.98 = .ונילא א'ס ץ.8%  .ס'תו ש"ח ןכו דָחֶאְהְו א'ס +9
 .ונל א'ס +. 7 .15  .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו התאו א'ס צ. 4



 3 ןיקמ צו 1

 ₪ ויִבָא לַאְרְשלַא ּהָדּוהְי רָמִאיו :םֶכיִחַאדתֶא ּודירוה
 תּמְג אלו היחת הכל הַמּוקְּת יִּתא רעה הָחְלש
 ידומ .ונברעַא יִכְָא :ונפטהסנ .התאהסנ .וחנאדםנ
 ונפל .ויִתְנצהְו ךילא ויִתאיבַה אלדםִא וטשקּבִּת
 ג "כ .ּונְהְמְקמתה אליל יִכ :םיִמָּיַהְלְּכ ףל יתאָטְחְו
 םהיִבֶא לארשי םַהְלַא רָמאיַו :םימעפ הז ּונְבש הת
 םכילָכּכ ] ץֶרֶאְה תרמזמ וחק לשע תאְז אופ | ןּכְימִא

 טלְו תאָכְנ שד טעַמּו ירצ טעְמ הָחְמ שיִאְל ודירוה
 ג תאו םָכְדיִּב וחק הָנָשִמ ףַסְכְו :םידקשו םיִנטְּב
 ילוא םֶָכְדָיִב ּוביִשֶּת םֶכיִתְחּתְמִא יִפְּב בשמה ףָסָּכַה
 :שיִאָהְ"לֶא ובוש מקו וחק םֶכיִחְאַתֶאְו :אוה הָגשמ

 םכְל חלשו שיִאָה ונפל םימחר םָכְל ןפי ידש לאו ס
 יִתְלַכְש רשֶאַּכ נאו ןיִמִָנְּבתֶאְו רֶחֶא םכיחַאדתֶא
 -הֶנָשִמּו תאוה הָחְמַהְדתֶא םיִשָנִאָה יחקיו :יּתְלְכַש
 םילצמ ּודרְיו ומקיו ןָמָיְנַבהתֶאְו םֶדָיּב "יחקל ףסּכ
 רָמאיו ןימָיְנבדתֶא קא פףסוי ארו :ףסוי י נפל ודמעיו
 חבמ חבטו הָתְיַּבַה םישְנַאההתַא אבה ותיבלע רשאל
 שיאה שעיו :םִיִרהַצְּב םיִשָנָאָה ולכאי יתא יכ ןַכָהְו
 הָתִַּב םיִשְנָאָהדתֶא שיִאָה אבו ףסו רַמָא רַשָאַּכ
 : "לע וחמאיו ףסוי תב ואבו יִּכ םיִשְנִאְה וארו :ףסוי
 םיאָבּומ ּונְחְנַא הָלחְַּכ ּוניִתחְּתְמִאְּב בשה ףַסַכַה רד
 םידבעל ונַתא תַחְקַלו ונילע לפנתהלו ונילע ללגְתהְל
 ₪ ףסוי תיּבְדלע רשא שיִאָה"לַא ּושגו ּוניִרַמָחתַאְ
 א ּונְדְרְי דרי ינדַא יִּב ורמאיו :תיָּבִה חַתַּפ ויל ּורְּבְדי
 | הַחְּתַפְנו ןילִמַהלֶא ונאָביִּכ יו לָכְאדרְּבְשל הָלחָת

 -תא
 א"ס ץ.ג9 ..ירק תכנ צ. גו .ןיעה אושב םימעפ יקובנזב 0 .אלמ ּוניִפט א"ס +.8

 ףכה ףסכ א"ס \.15  .הנשמו 'א"ס +. 15 = .ם"תו ש"ח ןכו ּגבּושו א"ס +. 18 * .בשומה

 גאריַו יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 18  .ש"חו י"כ םירפס בורב ןכו הָמיִרַצַמ ריבס ץ. 15  .היופר
 .הָחְתפִנְ יק בגזב ץ.91 | ,רסח
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 אזו 56--צ זץ 1 תישארב 4

 ונדב ונְדְרוה "רחא ףסכו ודב ותא בש 0
 :ּוניתחְפְמַאּב ּונָּפְסַּכ םשדימ ּונְעְדָי אל לכ בא-רַבשל
 םכיבִא יהלאו םֶכיִהְלֶא ואריִתִלא םָכְל םולש רמאיו
 אצויו יִלֶא אב םֶכְפַסּכ םכיִָחְקִמַאָּכ ןומטמ םכְל ןח
 הָתִיִּב םישָנאָהתַא שיִאָה אביו :ןועמשדתא םֶהְלֶא
 :םהירמַחל אופס ןתיו םהילנר צְחריו םיִמְּתַַו ףסי
 ועמש יִכ םיִרָהְצּב ףסוי אוב"דע הָחְנִמַהְתֶא וכי

 דתֶא דל ואיביו התיבה 5 יביו :םֶחְל ולכאים םשיִּכ ₪
 לאש :הֶצְרֶא ולדווחתש התיבה םָדִיְּבְרשֶא הָחְנִמַה ה

 רַשֶא ןקוה םכיבא .םילָשה רַמאו םּולָשְל םֶהְל
 וניִבָאל בעל םולש ורמאיו :יִח ודעה םתְרַמִא ₪
 ןימְנּפדתֶא ארו ויקע אשי :ןחתשיו ודק יח ונדוע ₪

 םָּתְרַמִא רָשֶא ןטקה םכיחֶא הָוָה רמאו מאב יַחֶא
 ורמכניכ ףסוי רקמָו נב ךְנחָי םיקלא רמא ילא ₪

 ךְביו הררחה אבו תוכל שקבו ויחָאדלֶא וימר
 :םֶחָל ומיש רָמא קפאתיו אציו ויְנּפ ץחריו :הָמַש

 תֶא םִיִלָכָאָה םידצמלו םדבל םהלו ידבל ול ומישיו 9
 םָחְל םיִרְבְעַהדתֶא לכל םיִרָצִמַה ןו ולכּוי אל יִּכ םדבל

 ותְרְכְּבְּכ רכְּבַה יָפל וכשיו :םִיָרַצִמְל אוה הָבעותְהִּכ 3
 ?והער"לֶא שיא ' םישְנאָה 'וקמִתיִו יִּתְרַעְצְּכ ריִעְצַהְ

 ןמינב תֶאשמ ברו םהְלַא לנָ האמ תאשמ אשיו 4
 דתֶא וצו מע רכשו ותשיו תורי שמח םֶלְּכ תאְשַמִמ דמ

 לבא נ םישְנִאה ּתַחְּתְמַאתֶא אָלמ ר ל 'תיִּבלע רשא

 1[ ז*ש

 שכ אפ

 ל שש

5 1 

 שש 5

- 

 רשאכ ו ו

 ןכ +. ₪ = .ע"ת ןכו ּונידיב א"ס צצ. פג, 95  .רסח ּונתְחּתְמַא יללהב ,ימלשורי ןכ <. 91
 ג"ב ז. 28  .השוגד א צ.96  .םחלדולכאי א'ס צ.25  .רסח ּונָתחְחְמַאְּב יללהב ,יִמלשורי

 .ורמאיו א'ס +. 98 = .ר'תו ע"ת ןכו הצרא םֶיָפַא א" +. 6 | .איעג אלב ווחתשיו
 רסמנו קָפאתיו א'ס +. 31 = .ְנְחָי יארוסל +. 80 = .ירק ּווחְמשיַו ,בותכ וחש ץ. 8
 והמתיו א"נ ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 33  .אלמ ותְריִעַצַּפ א'ס צ. 33 .חתפ יללהב הילע
 ,שוא םישנאה
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 ;ותְחַתְמִא יִפְּב שיא"ףסָכ םישו ּתֶאש ןילְּ רשַאַּכ

 תאו ןטקה תַחתמִא יִפַּב םישָת ףסכה עי יִעיִבְנתַאְ
 רוא רֶקְּבַה :רַבִד רַשֶא ףסוי רבְרּכ שעף ורבש ףסּכ
 יעָהתֶא ּואְצְי םה :םהיִרְמְהו המה וחלש םיִשנָאהְו
 יףדר"םוק ותיב"לע רשָאל רַמָא ףסוו וקיחרה אָל
 םִּתְמלַש הָמְל םָהלַא תְרַמִאְו םֶתְנשהְו םישנאה יִרָחַא
 אה וב דא התשי רֶשֶא הו אוְלַה"+:הֶבִט תחת העְר
 רַפִדִיַו םנשיו :םתישע רָשֶא םֶתעְרַה וב שחי שחנ
 רּבְדְי המְל ויִלֶא ורמאיו :הֶלאָה םיִרְבּדִהֶא םָמְלַא
 רַבְדַּכ תושעִמ ךידְבַעל הָלִ פַח הָלַאָה םירָבְּדּכ ינדַא
 ונָבישָה ּוניִתחְּתִמִא יִפָּב ּונאָצְמ רָשֶא ףַסָּפ ןָה :הּוה
 בה וא ףסַּכ דא תיבמ בגג יאו ןעְנּכ ץראמ יל לא
 ואל היה ונָחְַאדסנו תמו ףידְבְעמ וּתַא אָצְמְי שא
 רָשֶא אּוהְִּכ םֶכיִרְבַַּכ הֶתַעְסְג רמו :םיִדְבַעְל
 ורקמיו. :םיקנ ות םֶתַאְו דָבָק יִלהְיָהי ותא אָצְמ
 :ּותְחַתְמִא שיא ּוחּתְפִיו הָצְרֶא יּתְחַּתְַמַאדתֶא שיא ּודְרויו
 עיבנה אָצַמִו הֶלּכ ןטקבּו לחה לודגּב שפחיו
 -לַע שיא סמו םתלמש ּועְרקיו :ןמָינב תחּתְמַאְּ
 ףסוי ּהתיּב דיָחֶאְו הָדּוהְי אביו :הָריִעָה ובשיו ורמָח
 ףסוי םהְל רמאיו :הֶצְרֶא ונפל ולפיו םש ונדוע או
 שחתוכ םּתְעדַי אולֶה םֶתישע רַשֶא הזה השעָמה "המ

 - ;דאל רמא המ ּהָדּוהְי רָמאיו :יִנָמְּ רשָא ( שיא שו

 ףידבע ןועדתַא אַצִמ םיהלַאָה ק קָּד ַטָצְנהמו רב -המ

 עיבנה אָצְמקִרֶשַא םַג וא :אדס "םַנ ינ ל םידֶבע ונגה
 - רשַא שיאָה תאז ] תושעמ - הלילה רמ םאיו ודב

 אצמנ ----
 ףסּכה עובּגתֶא סֶּפְבִנְג הָטַלְו ןאכ אצמנ ס'תו ע'תב +. 5 = .ירחא ףדר םוק א'ס \.4 ,ךמ
 םגו א"ס +.9 .םג ריבס .9 = .ונבושה א"ס +. 8 = .ע"תו ש"ח ןכ ףסַּכַה ל'צ +. 8  .'וגו אולה
 םירפס בורב +. 15 = .אלמ םייקנ ימלשורי ,יללהב ןכ ץ.10  .אוה ןּפ א'ס צ. 10  .ונחנא
 .ע"תו ש"ח ןכ םי ּהלאהְו ל"צ ץ.16  .רפח אלה יללהב צ 5 .חהמ סופדה תואחסונבו ו"כ
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 אזו 1 תישארב 66

 ולע םֶתַאְו דע יִלהְיְהָי אוה ּודָיְב עיִבְגה אָצִמְנ
 ;רפ הָדּוהְי ויִלַא שעיו :םָכיִבָאלֶא םולָשל
 "לאו ינדא עב לכד ךדבע ארכי לד יב למאיו
 "תֶא לאְש נא :הָעְרַפְּכ ךִמְכ יּכ ךְִבַעְּב ךפא רח

 ינדָאדְלֶא רָמאַּו :חֶאדוא בָא םכְלְשיַה רַמאַל וידבַע 2
 אּוָה רַתָוו תמ ויַחָאְ ןטק םיִנק רלוו ןק ןק] בָא ונלדשי

 והְדרוה ךיִלְבַעְְלֶא רמאפו :ובהֶא ויבְאְו מאל ודבל :
 לכוידאל יִנְרֶאלֶא רַמאו :וילע ינוע .הָמיִשִאְו ילא

 רמאתַו :תָמְ יבא בת דיקאֶא בופ רעה פ
 לייי*

 וליד יבא 0 -- יִכ יהו ינפ תו - :
 דַמָעָמ וגלדורבש ובש ּונִבֶא רָמאו נא ירְבד תֶא
 ונָּתִא ןטקה ּוניחֶא שידסָא תדְרְל לו אל רמאנ :לָכִא
 ןטקה שחֶאְו שיאה יִנָּ תוארל לכו אלי ונדריו
 יכ םתְעדְי םַתא וניִלִא יִבָא ךדבע רמאיו :ּוָתא ווא

 ףא רמאָו יִתֶאָמ דָחֶאה אציו :יִּתְשא ילְהֶרְלְי ם םינש 9
 הֶזדתֶאדִ םָתָחְקְלּו הנהדר ויתיִאר אלו ףרט תר :

 העְרְּב יתביש- תא םָּתְדרוהְו ןיִסִמ והָרְקו יִנָפ םעָמ

 ּונָתִא ּונְניִא רַעָנהְו יבא ךדְבעלֶא ו יאבָּכ | הֶתַעְו ו :הלאש :

 תמו רענה ןיאדיכ ותוארַכ הָיַהְ :ושפנְב 5 הָרושק שפנו <
 ה . = = = 2 וה . =

 ו ןוניב וניבַא ףךדְבע תכישדתֶא ף ף" בע ודיר והו

 אצמנה ,[אזז 1] ץקמ יהיו 'ד הירדסו .והיק לזחי (צנז 1-אזט ג7] השרפה םש +. 7

 .בכו םיפלא םילמו . ,ומק םיקוספו . [אז הזז 14] ירש לאו ,(א1 זז 18] ויחו ושע תאז ,[צ1,1 38] הזכ

 ,(אזהז לג] םימשא ,[אז זז 13] םיחא 'ד תוקספו .דיו תואמ עשתו םיפלא תעבש תויתואו

 א"ב ,[אז.ז 45] ףסוי םש הערפ ארקיו 'ד םיפולחו .(אז111 11] אופא ,(אזוזז ט9| םכילא

 נ"בו דמלה תחת התפב דַל ארוק א"ב ,[אזז 50] דלי ףסו וילו ,גתמב ג"בו הערפ רפושב

 ווחתשיו ,נ"ב ןכ אלו א"הה תחת איעגב וג נחתהב א'ב ז[צז 11 91] ונילא ונגחתהב ץימקב

 ףסוי דםש ףולח אלבו .נ"ב ןכ אלו גתמב ווחתשיו ארוק א"ב ,[א1111 90| הצרא ול

 תאכנ "ותכ ינשו .םינש עשת היתונש רפסמו .[אז;ז 56 םהב רשא-לכדתַא 5

 .(צז,זזז ל8] וחתשיו ,[אזזזז 11]

 שיה ילתפנ ןב ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 .ז"ל לאקזחיב ילא 'הדרבד יהיו הרטפה +. 8
 ע'ת ,ש"ח ןכ ּנֶּתֶא רענה ל"צ צץ. 31  .רסח !תארכ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 1 ו
 .ךידבע ודירוהו א'ס צץ. 31 | .ס'תו
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 ןש) טכ . ו רמ . יבָא םעמ רעָנְהתֶא בֶרָע ו יּכ

 שי ₪[ / ]ו .% שכ 3
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 :ויַחָא"םע - רעה ְי דאל רבע רענה תחת .ףדבע
 גו הֶאְרֶא ןפ יתא וא רעהו יִבָאדלֶא הָלָעֶא אי
 המ קפאְתִהְ ףסוי לכידאָלְו :יִבָאתֶא אָצְמְי רשא ערב
 אלו ילעמ שיאדלֶכ ּואיצוה ארקיו וילע םיבָצְה לַכְ
 ולקדתַא תו גויחַאחלֶא ףסוי עדותהְּב ותא שיא רמע
 ףסוי רמאיו :העְרְפ תי עָמְשיַו םירצמ יִעָמְשיו יִכְּבּב
 תונעל יח ולפחאלו יח יבָא דועה ףסוי יג וָחָאדלֶא
 אנרשנ ויחא"לא ףסו רַמאַיַו ויִנָּפִמ ולָהְבְנ יִּכ ותא
 יתא םֶּתְרַכְמְדרַשַא םֶכיִחַא ףסוי לא רָמאיו ישניו ילא
 ג דיּכ םֶכיעַעְּב רַחילֶאְו ּובְצְעִתְ"לַא | התו :הָמיִרְצִמ
 :םכינ פל םיהלֶא ינחלש הָיחמל יכ הנה יא םֶּתְרַכְמ
 םיִנָש שָמָח דעו ץֶראָה בְרְכְּב בַעְרַה םיִתְנְש ּהֶזרִּכ
 םכינפל םיהלא י גחלשיו :ריצקְו שיִרְחדְיִא רשא
 הָטיִלְּפל םֶכְל תויחהלו ץֶרָאְב תיִרֶאש םָכְל םישל
 םיהלַאה יִכ הָנִה יתא ל .םִתֶא"אְל הָתַעְ ו :הֶלִ
 -לָכב לשמו ותיִבלָכְל ןודָאלו הערפל באל ינמישיו
 הָכ ייִלֶא םָּתְרַמַאְו יבא ולו ּורָהְמ :םִיְרצִמ ץרא
 הָדְר םירצמ"לפל ןודאל םיקלא ינמש ףסוי ב רַמָא
 ילא בורק תִייהו ןשנשֶרֶאְב ּתְּבש - וה ילא
 :ּךְלְירשַאלַכְו ףרקבו ָךצְו ךינב ינבו דיְנְבּו התא
 גו שָרותְדִפ בַעָר םִִנֶש שמח רוע םש ד - יַתְלַּכְלַּכְו
 ₪ יניעו תואר םכיניע הגהו ּדְלרָשָאלַכְו ףתיבו הֶתַא
 ₪ "תֶא יִבָאְל םּתְרַגַהְו :םֶכיִלֶא רפדמה יפחיכ ןימָינב יִחֶא
 םקרהְמו םתיאְר רשָאדלָּכ תֶאְו םירצמפ יִרובְכדלּכ
 | ויחאְהְִינב יראוצדלע פו :הֶנה יִבֶאדתֶא םּתְדרְִהְ
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 לַע ג'ב ,א"ב ןכ +. ג4 = .ץמק רדּועָה יקובנזב +. 3 7 | .אָצְמִּת ריבס צץ. 4
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 ָךְבִו ויָחֶאלַכְל קשנו :ויראוצהלע הָכְּכ ןָמָיְנִבּו ךבו 5

1 

5 

 ש

20 

 ריר

 תיִב עַמָשְנ לקה :ּותֶא ויָחֶא ורָּבד ןכ ירְחאו םהלע
 ינעְבו הפרפ יעְּב בטייו ףסוי יחא ּואָּב רמאל הערפ
 תאו ףיִחאדלא רַמָא ףפוידלַא הערפ רַמאְַו זוירְבע
 חו :ןעְנָכ הָצְרֶא ואבדכלו םֶכְריעְבְרתֶא ינטט ישע
 -ַא םכל הָנֶאְו ילא ואבו םכיִתְבְתֶאְו םֶכיִבָאתֶא
 התאו :ץֶרָאָק בֶלְחתֶא ּלָכאְו םירצמ ץרא בוט
 תולָנע םירצמ ץֶרֶאמ םֶכְל וחק ושע תאָו הָתיוצ

 םכְנעְ :םַתאָבו םֶיבָאתא םתאְש .םכיטנלו סכפטל
 םכְל םִרְצַמ ץֶרָאילָּכ .במיִּכ םקיל ּפדלע סֶחתדלא

 תולש ףסוי םָהְל ןהיו לארשי ינּב ןכדושעוו :אּוה :
 ןָתֶ .םֶלָכְ :ףרדל הדצ םדל ןו הערפ יפחלע ג

 תואמ שלש ןַתָנ ןמנבְלו תֶלְמש  תּופְלָח שיאְל
 תאּוּכ חלש יִבָאְלו :תֶלְמְש תַפלָח שָמָחְו ףסּכ
 תנתַא רשעו םיִרצמ בוטמ םיִאְשְנ םיִרמָח הָרָשַע
 ווחֶאדתֶא הלשיו :ךרדל ויבָאל ןיזמו םחָלְו רב תאשנ

 םיִרְצְממ ולעו :ךרדב וזנְרְתִלא םהלֶא רמ םאיו וכליו פק

 דוע רמאל ול ודגיו :םֶהיִבִא בקעידלא ןענכ ץרא ואבו <
 ובל פיו םִיִרצִמ .ץֶראלֶלְב למ אּוהיִכְו יח קי
 ףסוי יִרָבּדְדלְּכ תא וילא ורְבדיו :םֶהְל ןימאהְ"אל יכ
 ףסוי | חלשדרשַא .תולנעהדתא | ארי םהְלַא לבד רשָא
 לֶאְרשי י ףמאו :םֶהיִבָא בקעי חור יחתו ותא תאשְל

 עָפיו :תּומָא םֶרָמְּב ּונַאְרֶא הָכְלֶא יַח יִנְּב ףסוידדוע ב בר ומ
 םחְבַו חבוי עבש הָראְּב אביו ולדרשא"לְכו לארשי

 תֶאְרַמְּב לֶארשיל | םיהלא רַמאּו :קחצי ויבג + יהלאל :
 הלילה .
 .ףקמ אלב וחק א'ס ז. 29 = .ר'תו ע'ת ןכ םֶתא הָּיצ ל"צ +. גט = .דלָע ג'ב < 4

 ימלשוהי ,יללהב ןכ +. 93 | .דרו אלמו ו'או רסח תפילה ימלשורי ,יללהב ןכ <
 א"ס ץ. 98 | .ש"הב ןכו ירקו ביתכ הָצְרַא א'סב הָצְרֶא ריבס . 95 | .אלמ תואשנ
 .לֶאְרֶשיל נ'ב צץ. 5 ,15) בר
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 יכְָא רָמאוַו :יננה רַמאַו בקשו | בקע רַמאָי הָלִיִלַה
 יונלדיכ המירצמ הדרמ אָריִת"לא ךיבא יהלַא לאָה
 + יְָאְו הָמְיִרצַמ ךמִע דָרַא כא וםש דמישֶא לוד

 שכ

 -ן9 0- =

 בקי ם םקו יו :ףיניעדלע ודָי תישי :ףפוה הָלָעיִנ ְלַפַא
 םֶיִבִא .בֶקְעְתֶא לארשיחינב ואש עבש ראבמ
 הערפ הלש"רשא תולָנעְב .םָהישנהתֶאְו םֶפַטדתֶאְ
 : רָשֶא םָשּוכְרדתֶאְו םֶהיִנְקמֶא יתְקו ותא .תאשל
 וערז"לכו בקעי הָמָיִרְצִמ ואבו ןשָפ ץֶראְּב ושָכְר
 וערְולכְו ונָּב תנו ויתְְּב ותא נב ינבו דב ותא
 , תמש הלאו :הַמְיְרְצִמ וּתַא איִבַה
 בקע רכב וינכו בקע הָמָיִרצְמ םיִאְּבַה לֶארְשירנְּב
 ,! ינבו :ימרפו ןרְצְְו אולפו ונח ןבואר ינבו :ןכואר
 ךָּב לּואשו רחצְו ןיכ) דהא ןימ לא ןיעמש
 5 , הָדּוהְי ינ נבו :ירהמו תַהְק ןוש רג יול ונְב :תינענפה

 שו

 שמ

 ו

 ןעִנּכ ץֶראְּב ץאו רע תמו הר ץרפ "לש ןֶנואו
 4 הפו עלות רָכְששי ינו :לּומְחְו ןרצח 1 םדינב וה
 7 ינּפ | הלא + לֶאְלַחְיְ - ּדרָס ןולבז ינ ינו :ןרמשו בויו
 תב הני תאו םֶרֶא ןדפב בקעיל הר רַשֶא הֶאַל
 ןויפצ דג ינו :שֶלֶשְ םישלש ו ותו וְִּב שַפַעלָּ
 וז הני רשָא ינבו :ילארַאו ידורָאו ירע ןָבַצֶאָו ינש יג
 רַבְה הערב ינָבּו םֶתְחֶא חרשו העירְבו יושיו הושיו
 א וב הֶאְלְל ןֶבְל ןתקרַשא הָפְלּ נב הָלֶא :לֶאיִּכְלַמ
 9 לַחְר יִנ :שָפ הרשע שש בטעיל הֶלֶאַתֶא דָלָתַ
 א םירצמ ץֶרָאְּב ףסויל דלויו :ןמינבו ףסוי בקעי תשא
 הָשנמהתַא ןֶא ןהכ ערפ'יטופדתב תנא ולדדלור רַשֶא

 -תאו 1

 .תֶהְקּו א'ס +. גו 'תו ש"ח ןכו ןורצח א'ס צ.9 = .ורק 1לַע ש. 4 .שגר דם א'ס 4
 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו יִנּושו א'ס צץ. 16  .ע"תו ש"ח ןכ ןופצ ל"צ +.16  .רבששו ב"ב ץ. 8
 ירקו ןילמ ןירת ביתכ יאברעמל +. ע0 | .י"כ םירפס תצקמב ןכו ךיראמב הנמי נ*ב +. 7
 .ירקו ביתכ הלמ ארח יאחנרמל ,הלמ אדח
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 ןמעע אָרְג לפשאו רֶכְבְו עַלְּב ןמינב יִנבּו :םיִרְפֶאתֶא
 רשֶא דד יִנָּב הלא :ּדְרֶאְו םיפח םיפמ שארו יחא
 :םישח ןדהנבּו :רָשַע הָעְּבְרַא שָפְְּ 'בלעיל דלי
 הָהְלְב יִנָּכ הלא :םלשו רצ ינונו לאְצְחְ ילתפנ ינו
 בַהעיִל הָלָאתֶא דלתו ותּב לחרל ןבל ןתְנזרשַא

 המירצמ בקשל הָאְּבַה שָפְנהלָּכ :העבש שפעלָּכ <
 :שש) םישש שפְנ"לְּכ בקעיהנב ישנ דבלמ וכי יאצי

 שָפָגַהילּכ םינש שנ .םירצמכ ול"דליזרשא ףסוי ינב
 :םיעבש הָמְיִרְצִמ הָאְּבַה בק 4

 ס ּויִנָּפְל תָרוהְל ףסויזלא ליפְל חלש הוידאו
 לעיו ותבפרמ ףסוי רַסַאַו :ןשְּנ הָצְרִא ואביו הָנָשְנ
 ויראוצחלע לפיו וילא אָרו הָנשנויִבָא לארשידתארקל
 הָתמָא ףסויילֶא לארי רַמאַמ :דוע ויִאָוצדלע דו
 רַמאיו :יח ךְדש יּכ יִנָפּתַא יִתואְר יִרֶחֶא םעָּפַה

 הערפל הדיגאו הלעא ויבִא תיּבדלֶאְו ל ויח הא"לא פףסוי
 :יִלֶא ואָּכ ןענכְדִרֶאְּכ שא יבָאְדתיבו יח ייִלַא הראו

 ָרְקְּבּו םנאצו וה הגמ ישְנאכ ןאצ יער םישְנָאְהְ =
 הקרפ םֶכְל אָרְקייִכ :הָיהְו :ּואיִבַה םהְל .רשָאדלָבְו
 לילבע ּויָה הקמ ישְנא םָתרמִאו :םכישעמרהמ רַמָאְו
 ובשת רובעכ וניתבַאדסנ ּוגְהְנאהנ הָתַעדדַעְ וניִרְשְנַ

 ףסוי אביו :ןאצ הָעְרְילְּכ םִיִרְצִמ תְבַעותיּכ ןָשג ץֶרָאְב ו
 דִלָכְו םֶרקְבּו םנאצו יחאְו יבָא רמו העָרֶפְל ליו

 הָצְקִמּו :ןשנ ץראב םֶנהְו ןעְנָכ ץראמ ּואָּב םֶהְל רשא ג
 רמו :הערפ ינפל םנצַיו םישְנַא הָשמָח"הְקל וא
 העְר הערפהלא ורמאו םכישעמההמ ויחאדלא הערפ
 ןאצ ו

 ורקו ביתכ ןַבּו א'סב ,-ןָבּו ריבס +. 93 = .ס"תו ע"ת ,י'כ א'ת ,ש"ה כו הֶרָלָי א'ס +. 9
 נ"ב ל. לז | .רָצַיְו א"ס 4 .נ"ב ןכו ףקמ אלב ןד ינבו א"ס .ריאמ 'ר לש ותרותב ןכו
 יףלאה אושב רוקנ יקוכנזבו יללהב +. ט9 = .ע"תו ש"ח ןכו דלי א"ס ץ. פל  ."רשא
 .ע"תו י"ת ,ש"ח ןכ מע חקל ל'צ +. 2 זמ = .ס'תו י"ת א'ת שיח ןכו יער א'ס +. 4
 .ס"חו ע'ה ,ו"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו יער א'ס +. 3 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכ ףסוי יחֶא ל'צ +3
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 + העְרפִדלֶא ּורָמאיו :ּויתובָאדסנ ונחנאדסנ ףידבע ןאצ

 "וכ ףיְרָבְעְל דשא אצל העְרמ ןארּכ נא ץרָאָּב רול
 ץֶרֶאּב ףיִדְבע אקובשי התו ןעְנַּכ ץֶרֶאְּב בערה דבְכ
 ואְּב ףיחאו ףיבָא רמאל ףסוידלַא הערפ רַמאַו :ןשנ
 : בשוה ץֶרָאְה ב טיב אוה יְנָפְל םירַצמ ץֶרַא ּליִלַא
 דשוו ּתְעדְידסִאְו ןשג ץֶרֶאְּב ובשי ףיחאדתַאְו ףיבָאדתא
 אבו :ילדרשֶאדלע הנקמ יִרָש םֶּתַמַשְו לוחדישנַא םּב
 בקע ךרָבִו העְרפ ינפל והָרמעו ויבָא בקעיהתא ףסוי
 :ףייח יגש ימי הָמּכ בקעיהלא העְרפ מ או :הָעְרַפדתֶא
 תֶאְמְו םישלש ירוגמ ינש יִמָי העְרפדלא בקעי רמי
 יִמָיתֶא ונישה אלו ייח ינש יִמָי וה םיִעְרְו טעמ ךנש
 וו הָעְרָּפתֶא בקע רבו :םהירו מ יִמִיִּב יתבָא ייח יש
 גו ויָחֶאדתֶאְ כא ףסוי בשויו :הקרפ ינפלמ אציו
 ץֶרָאְּב ץֶרָאָה בָמיִמְּב םיִרְצִמ ץֶרֶאְּב הֶּזְחֶא .םהל ןתיו
 : תת ףסז לָכלַכַו :הערפ הוצ רשאפ ספמער
 ו :ףטה יפל םֶחָל ובא תי ל תַאְו ויָחְאתֶאְ
 - .הלתו לֶאְמ בַעְרֶה בכי ץֶרָאְָלֶסְּב ןיַא
 "לָּבְדִתֶא ףסוי ט טקליו :בַעְרַה ינפמ ןענְּכ ץֶרָאְו םיִרצַמ
 רַבָשּב ןעָנַּכ ץֶרָפְבּו םִירְצְמץֶרֶאְּב אָצְמִה ףַסָּכַה
 :הערפ הָתְיִּב ףסּכִהתֶא ףסוי אְבְו םיִרְבְש םהרשֶא
 15 "לכ ואביו ענב ץֶרֶאמו ם םירצ מ ץֶרָאִמ ףַסַּבַה םִתְו

 תומנ ; הָמְל םֶהָל ּונְלהַבַה רמאל ףסוידלא םִיִרַצִמ
 א התאו םכי קמ ובָה ףסוי רמו :ףַסָּכ סַפֶא יִכ ְךָדְָ

 טז
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 0 .- :ףסָכ ס אדא םכינקמְּב םכל
 םֶחָל ףסוי םֶהְל ןּתיו ףסוילא
 דֶלַּב םֶלָהְנו םירמחבו רקְּבה הנְקְמְבּו

 ןכ םכינקמ .ףסוידלא םהינקמ-תא | ואיביו א"ס צ. ג7 = .ע"תו י'ת ,ש"ח ןכ םכינקמב חל 6

 .ש"ח ןכו םֶהיִנְקַמ סופדה תואהסונבו י"כ םירפס בורב +. 7
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 הָנָשּב ויִלֶא ואביו אוהה הָנָשַה םתתו :אוהה הָנשּב

 ףַסִּכַה - וכ ינדַאמ רחכנהאל ול ּורמאיו תינשה
 יִתְלַּב יִנדֶא ינפל ראשנ אל .ינדַאהלֶא הָמהְּבִה הנקמו

 דסנ וטחנא"נ ךיניעְל תמְנ הל :ונתְמדאְו ונתיונדםא +
 וחנא הינו םֶהָלּכ ּונְתַמְדַאדתַאְו ונְקאדהְנְק ונתְמדא
 תּומנ אָלְו הָיחְנ ערודןַתו הערפל םיִדבַע ּונָתְמדַא
 םִיִרְצְמ תמְדאדלָכְדתֶא ףסוי קיו :םשת אל הָמְדַאַהְו
 םהלע קזחהכ והָרש שיא םיִרְצִמ ּורְכְמְּכ הערפל
 יותא-ריבעה םַעָהדתֶאְו :העְרפל ץרֶאַה יִהֶּתַו בָעְַה
 תמדא קָר :והצקזרעו םירצמ"לובנ הצקמ םיִרְעְל
 לְכָאְ , עְרפ תֶאְמ םיִנָהְכל קח יִּ הָגַק אֶל םיִנַהְפַה
 ורכמ אל ןפ-לע הערפ םֶהְל ןַתְנ רֶשֶא םָּקַחדִתֶא

 םֶכְתֶא ית ןה םעָהְדִלֶא ףסוי רמאיו :םִתַמְדַאַתֶא 2

 םתְעִרּו ערו םֶכְלְאה הערפל םכְתִמְדאתֶאְו םויה
 הערפל תיִשיִמָח םּתַתְנ תאיבתב הָיָה ;המדאהדתַא 9

 םכְלַכִאְלְו הרשה ערול םכְל הָיִהְי תדוה עּברַאְ
 וגחוחה .ורמאיו :םכְפטְל לָכַאְלְו םכיִּתְבְּב רשאלו <
 םשוו :הערפל םירְבע ותיהו נא נע ןחדאָצמנ ג

 םירצמ תַמְדַאדלַע הָּוַה םַּהְדדַע קחְל - ּהָתַא
 הָתִיַה אל םֶּדבְל םיִנָהְּכַה מרא כר שָמהל הערפל

 ןשנ ץֶרֶאְּב םִירַצְמ ץֶרֶאְב לארשי בשיו :הע פרפל :
 וזחאיו

 .ר"תו ע"ת ,ש"ח ןכ פיד ותא דיִבָעַה ל'צ צ. 1

 שגיו םיקוספ 'ד רפח םירדס ינשו ,לא ללה [צז;זץ 18--אזטזז טז| השרפה םש +. טז
 .םינמשו תואמ עבראו ףלא םילמו .וק םיקוספו .[אז;/ז 9%] הדוהי תאו ,[אז זז 8 ] וילא
 .[אזאז 9] 'וב 'ב ,[אזקז 9] תוארמב 'ב תוקספו .םינמשו תואמ ששו םיפלא תשמח תויתואו

 "לע .שיה תחת איעג ג"בו םכל םע דשיה ףטוח א'ב ,[אזגוז ג9] םכל שיה 'ה םיפולחו
 הושיו הנמי ,לַע תחת גתמב נ'בו יראוצ םע 8 ףטוח א'ב ,(צזא 14] ויחא ןמינב יראוצ
 םע דיִנבּו ףטוח א'ב ,(אזשז 93 ןד נבו ,ךיראמב נ'בו אגררב הני ארוק א'ב ,(צזאד ודו
 נ"בו דלו םע דרשַא ףטוח א'ב ,(אז;ץז ט] דלי רשא .ףסוי ינבו ,יִנָבּו תחת גתמב ג'בו ןד
 [אצ,טד 97] בקעודתיבל ש פנַהְדלכ ,(אז/זץ טז] הדל םינש יִּ ףולח אלבו ,רשא תחת גתמב
 .םינש שמח היתונש רפסמו .[אז;\נז 17] איעג אלב םלהנְיַו

 ו"; " שץ ומ
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 ₪ םִיִרָצמ ץֶרָאְּכ בקע יחו :דאְמ בריו ורפיו הָכ ּוחֶאִיַו יש
 םיִנָש עבש וייח ינש בקעיהמו יהיו הנש הָרָשָע עבש
 ₪ תומ מל לארשידימו וברקיו :הָנָש תֶאְמּו םיִעָּבְרַאְו
 ןח .יתאצְמ אנא ול רמו ףסויל בל | ארקיו
 רָקַח ידִמע תישעו יכרו תחת 5 אניםיש ףיעעב
 יתבַאישע יִּתְבַכָשְו :םְִרְצְמְּב יְִרְַּקַת אלא תַמָאְו
 יכְנָא רמאיו םַתְרְְקְּ ינקְרְבקּו םִירְצִמִמ יִנָתאשְ
 וחתשיו ול עַבָשיו יל הַעְבְשִה רמאו :ףרברכ השָעֶא
 :הטמה שאר"לע לארשי
 חמ 1 הגה ףסויל רָמאַּ הָלֶאְה םיִרְבִּדִה ירחא יהיו ט

 םִיִרְפֶאתַאְו הָשְנַמתֶא ומע ויִנָב ינשדתא חסיו הלח
 קזחתיו ףילא אָּב ףסוי ָךְנִּב הנה רָמאיו בעל דנו
 - ףסוידלֶא בקעי רמאיו :הטמה"לע ב בשיו לארשי
 רַמאיַו :יתא 7 ןעְנָּכ ץֶרֶאְּב זּולְּב ילֶאדהֶאְרְנ ידש
 יתתנו םימע להקל ףיתתנו ףתיכרהו ךרפמ יננה ילא
 הֶתַע :םֶל | תוחא ףירחא ךערזל תאוה ץֶרָאָהתֶא
 ּףיִלַא יאבדדע םירצמ ץֶראָּב ל םיִדְלונַה דינָבְש
 ויהי ןועמשו ןבּואְרּכ הָשנְמּו םירפא םהחיל הָמיִרצמ
 : םש לע ּויָהְי ףל םהירחא ּתְרלוה"רשַא ךתְרלומּ :יל
 יִלָע הָתִמ ןִּדּפמ יִאְבְּכ יאו + םֶתְלַחְנִּפ ּואְְק םֶהיַחֶא
 אבל ץֶרָאתרַבַּכ רעב ףרדּפ ןענְכ ץֶרֶאְּב לַחְר
 :םָהְל תב אוה תֶרָפַא ךרהב םש ָהרְּבְקָאְו הָתָרַפא
 < רמי :הָלֶאדיִמ .רָמאָיַו ףסוי יִנְּבתֶא לארשי אַ
 רמאיו הָוּב ב םיִהלֶא ילדתקרשא םה נב ויבָאְדלא 5 ףסוי

 םחק

 ב

 = שכ

 זיפ

 טכ

= 

 סכז
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 תוא חור םא יכ ללכ אקספ ןאכ ןיא +. 98 | .'ב 'א םיכלמב דוד ימי וברקיו הרטפה +. 8
 ןכ צ.30  .ןגונמ וחיריב ןכ +. 99  .ש"חו י"כ םירפסב ןכו ויהיו ריבס ץ. 98 .תחא
 עיבר +. 5 .1מ = .ש"ח ןכו ףירבדכ א"ס +. 0  .השעא א"ס ,ןיעה אושב יללהבו הגומב
 .אלמ אּובָל יללהב ,ימלשורו ןכ צ. ד  .הרות לש ןושאר
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 אל ןקומ ירְבַּכ לארשי יגיעו :םכרבַאְו ילא אנס
 - :םֶהְל קָּבִחָו םָהְל ק קש וילא םֶתֶא שגוו תוארל לכו

 הָנהְו ותל אל ינ האר ףסוידלא לארשי רַמאָיַו

 םֶתא ףסוי אצווו :דערזדתא םנ םיקלָא ותא הֶאְרַה
 דתֶא ףסוי חֶקיו :הָצְרֶא יִּפִאְל וחתשיו ויִּכְרְּב םעָמ
 השנְמתַאְ לארש לאמשמ למיִּב םיִרְפֶאדתֶא םֶהיִנש
 לארשי חַלָשַו :ּויְלַא שנו לארשי ןימימ ולאמשב
 דתֶאְו ריִעַצה אּוהְו םירָפִא שאר"לע תַשיו מתא
 השנמ וכ וידדתֶא לפש השנמ שאר"לע .ולאמש
 וכְלַהְתַה לשֶא םיִטלַאה רמאיו ףסוידתֶא ךרָבַו :רוְכָּבַה
 יִועַמ ימא הערה םיהלאה קחציו םֶהְרְבִא יינפל יִתבָא
 3ִרָבְו ערדלָכמ ימא לאנה ה אלמה :הוה .םיַהדרַע
 םֶהְרְבִא יתבָא םשו ימש םֶהְב אָרְקְיו םיִרָעְנההתֶא
 תישידיפ ףסוי ארו :ץֶרֶאָה בֶרְקְּ ברל ודו קַחציו
 מתיו וְָנִעְּב ערי םִיִרפֶא שאר"לע ינימוחדי .ויבָא
 שאר"לע םיִרְפֶארשאר לעמ ּהָתא ריִסָהְל ויבָאדדְי
 רבה הז יבָא ןכדאל ויבָאדלֶא ףסוי רמאוו :השנמ
 נב יִּתְעְַי למאיו ויבָא ןאָמְו :ושארדלע נימי םיש
 ויחֶא םֶלּואְו לִי אּוקדסנו םָעְלְְְַהי אוה"םנ יעד
 םֶכְרבָו :םייגהדאלמ הָיִהְי שרו ונממ לדני ןטקה
 ךמשי רמאל לאְרשו דרבי כ רומאל אוהה םויכ
 ינפל םִיִרְפְאדִתֶא םשיו הָשנְמְַו םִירפְאְּכ םיהלֶא

 הָיַהְו תמ יִכְנָא הנה ףסויילא ל ָאְרָשִי מאו :השנמ 9
 יאו :םכיתְבַא ץֶראדלֶא םַכְתֶא בישחו םֶכְמַע םיהלא :

 ךימ לתחסל רשֶא ףיִחֶאלע דָחֶא םכש ָךְל יתַתְ
 :יתשקבו יִּבְרחְּב יִרמָאה

 ארקיו |
 .ירק ואר א"ס .ירק תואר +.11  .ס"תו ץ"ת ,י"ת ןכו אלו א"ס +. 10  .ירצב םכרבאו וחיריבז 9

 .יפר םַעל נ"ב צץ. 19 = .'ינוגנ 'ב יתעדי וחירי צ.19 = .אלמ רוכַּבה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 8

 .עיבר ינָאְו א"ס צ. 99 = .עיבר ךּב א"ס +. 0
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 טמ םָכְל הָריִגאְו ופְסָאַה רַמאו וונָּבילֶא בקע ארק ₪
 צְבְקה :םימָיה תִיִרַחְאְּב םֶכְתֶא אָרְקיִרֶשֶא תא
 % :םֶכיִּבָא לארשי"לא ועָמָשו בקש יִנָּב ִעָמשְו
 :זע רתיו תאש רֶתָי ינוא תישארו יחכ הָתַא רכב

 א ףיבָא יִבְּכשִמ תילע יִּכ רתותהלַא םִיַמַּכ זחפ
 :הֶלָע יעוצי ּתְלַלַח
 2 :םהיתרכמפ טֶחילְּכ יה א ולשמש
 שיא ּוטְרָה םֶּפַאְּב יִּכ יָרְבְּכ רחת"לא לק ְּב ישָפנ
 הקשקיב יפ םתְרבַ זִעיִּכַסֶּפַא רּורֶאְיר רקע םנצרבו

 :לֶאְרְשיִּב םציפאו 0% םקְלחֶא
 ווחתשי ףיביא ףרְֶּב די ףחא ד הָּתַא הוה
 תיל יב ףרטמ הָדּוהְי הָירא רּונ יְבָא נְּב ל
 ו ם3ש רופידאל :ונמיקי ימ איבְלכו הָיְראַּכ ץבָר ער
 ולו הלוש אביי רע וילה ןיבמ ּק קקחמ ו הָדּוהיִמ

 גו ונתַא יִנַּב הקרשלו הריע ןפנל יִרְסֶא :םימע תהקי
 וג םיְניע .לילכה :התוס יב דֶבּו ושְבְל ןייּב ספ
 :בלחמ םנשְךבלו ןיימ
 + יתר תנא ףחל .אוהו ןכשי וש. ףוחל ןלובו
 :ןדיצהלע

 5 הָחְנַמ ארָיו :םיתְפְשמה ןיב ץבר םֶרָג רַמָח רָבשֶשְ
 יהיו לַבֶסְל ומָכַש טָיַו הָמַענ יִּכ ץֶראָהְדִתֶאְו בוט יּכ

 ד אד

 6 יִמֶבַש דחַאָּכ ומע ןיד י ןד :דבעדסמל
9 

 מ

- 

% 

5 

6- 

 וז חרֶאדיִלַע ןפיפט .ךרר"ילע שָחְנ ןֶדְדיהְי :לארשי
 18 ותיוק ףתעושיל !רו חַא ובְכְר לפיו סּוסחיִמהְע של גה

 הוהי - איש .יעיוקה

 .ומש היב ןמיס דומע שארב הָדּוהְי +. 8 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ה ןכו םלהקבו א'פ +. 6 ,טמ
 יע צ. 11 | .ץמק תהקי יקובנזב +. 10 = .ירק וליש +. 10  .איעג אלב ווחתשי נ"ב ץ.8

 לוגסב םבכ הגומב +. ג קו ביתכ הָריע יללהב ,ורק אלב הרוע הגומב ,ירק
 ,יתבר ח +. 8  .זחוס 'קו ביתכ התוס יללהב ,ירק אלב התוס הגומב ,ירק 1תוס 4
 ,רָכששי גיב צ. 14 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,י"כ םירפס בורב ןכו דדָע ריבס ץ. 8
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 = דגי אּוהְו ונָדּוְי דודג דָג :הוהי
 אּוקְו ומחל הָנִמֶש רָשֶאְמ ל

 הָחְלְש הלא יִלּפְפנ :ףלמהינדעמ
 תר ןּכ ףסוי תרפ ןּכ :רָפשדיִרְמִא וייה

 והָמָמְשיִו וכו והָרְרַמְיו :רושדילע הָדַעַצ תווְּ ןיטחילפ 3
 ודימ וידי יער וזפוו ותשק ןתיִאְּב בשתו :םיִצִח ילעּ
 ףבָא לאמ :לארשי ןבא הקר םשמ .בקעו ריבָ
 תֶכְרּב לעמ םיִמָש תָכרַב ָךְכְרְביו ירש - רעו
 ףיִבָא תכרּב :םהְרְו םיִדֶש תב תחת תַצְבר םהת
 ןיהת םֶלש תַעָבִג תואתדדע ירוה תכְרּבדלַע ורב
 :ויַחֶא רי דקדקלו ףסוי שאה
 קלחָי בֶרַעְלְו דע לכאו רקפּב ףרטי כז ןימינב

 דרשֶא תאו רשע םיִנִש לֶאְרָשְי יטבש הָלֶאלָּכ :ללְש :
 ותָכְרְבּכ רשֶא שיא םֶתוא ְרָבְיַו םֶיִבָא םהְל רכה
 דלֶא ףסאנ נא םֶהְלֶא רמאיו םֶתוא וצו :םתא ףרּב
 הרשב רשא הָרְעְמַהְדלֶא יִתְבָאלֶא יתא ורב ימע
 דרַשַא הלפקמה הָרָשַב רשא הרעב :יתחה ןורפע
 דתֶא םָהְרְבִא הנק רשֶא ןַשְנַּכ ץֶרָאְּב אָרְמִמ יִנֶפילַע
 ורבְק הָמָש :רבק"תוחאל יִתְחְה ןֶרֶפְע תאמ הָרָשה
 קָחְצידתֶא ורבק הָמַש ותָשֶא הָרַש תֶאְו םהְרְבאדתֶא

 הָנְקִמ :הֶאְלְִתֶא יתרבק הָמְשְו יִּתשא הקבר תֶאְו
 בכע לכו :תַחינב תאמ ובדרָשֶא הָרָעמהְו הרשה
 ףסאיו ענו הטמה"לַא וילגר ףסאיו ויינְכְתֶא תוצל

 :ולדקשיו וילע| דבי ויבא ינפ"לע ףסוי לפיו :וימעדלא נ
 ויבָאד תא טנָחְל םיאפרהְדתֶא וידְבַעתֶא ףסוי וצו :

 םוי םיִעְבְרַא וליאָלִמַיו :לֶאְרשידתַא םיִאְּפְרֶה וטנחיו
 םיעבש םיִרְצמ ותא ּוָּכְבו םיִמְגְחַה ימי ו יִאְלִמ ןַּכ יִכ

 םוי
 ל"צ ץ. 95 .דבל אושב והררמיו א'ס +. 3  .רשא םבקְע = רשאמבקע ל"נ +צ. 19, 0
 ,רדס ןאכ ןיא א"פב ץ. 27  .ע"ת ןכ דע יִרְרַה ל"צ צץ. 26  .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכ לֶאְו
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 הָעְרּפ תוביל ףסוי רכדו ותיכב ומ ורבע גם
 זאב אָורְּבד םכיעעב ןח יִתאָצְמ אהא רמאל
 תמ כנא הנה רמאל ינעיפשה יבָא :רמאל הערפ
 יְרּבְקִּת הָמש ןענַּכ ץֶרָאְּב יל יִּתיִרְּכ רשא יִרבְְּ
 : רמאיו :הָבּושֶאְו יִבָאדתֶא הָרְּבְקִאְו ג אניהלעא התעו

 לע :ףעיּבשה רשָאּכ יָבָאדתֶא רָבְקו הלע העְרפ
 ינקַז הערפ פ יִרָבַעְלָּכ ותא ּולעיו ויבָאדתַא רפה לל ףסוי
 תיכו ויו ףסוי תיכ לכו :םיִרְצִמְדִרא קו :לָכ ותיב
 לעיו :ןשנ 5 ובזע םֶר ןלְבּו םֶנאצְו םֶּפַט | קר ויבַא

 ואביו :דאמ בכ הנחְמה יִהְיו םישרפדס ; בכרדסנ ו מע
 רפְסַמ םֶשורּפְסַו ןיזריה רבַעְּב שא דַטֶאה ןֶרְנְרע
 ארו :םיִמְי תעבש לּבָא ויִבָאְל שעיו רֶאִמ רבב לד
 ורמאו דַסֶאָק ןדנּב לָבָאָהְתֶא יענה ץֶרֶאָה בשוי

 םירָצמ לא ּהָמש אַ ןפ"לע םירצמל הז בכלב
 ַפ :םּוצ רָשֶאַּכ כו קל מב ושעיו :ןדריה רָבַעְּב רַשֶא

 3 הדש ּתרעמְּב ותא ורבי ןענכ הָצְרֶא ויְנַב ותא ואשוו

 רבקהתַזחֶאל | ושה"תא םהְרְבַא הנק רשא הלפכִמַה

 ּהָמיִרְצִמ ל ףסוי בשיו :ארממ ינָפילע יִתְחַה ןרפע תֶאַמ

 יִרָחַא .ויָבָאדתֶא רָכְקְ ותא םיִלעָהלַכָו וָחָאְו אּוה
 כו

 5 ורמאיו ו םָהיִבִא תַמדיּכ ףסוידיחא ואריו :ןיבָאדתַא ורכק

 רשָא .הָעְרְהדלְּ תא ול בישי בשַהְו ל ףֶסוי ונמָמשי ול

 : נתומ ינפל הָוצ יבא רמאל ל םסו"לאה ווציו :ותא ונלמ
 3יחא עשפ אנ אש א נא ףסייל ּורמ םאת"הּכ :רמאל

 ידבע עשפל אנ אש התו ד ןולָמנ ץ הערדיכ םִתאָטַחְ
 ויחַאדםנ ןכליו ויל םֶרָּבדְּב ףסוי ך דב יבא ו יהלא

 כ-2
 ם הלא רמאיו :םידבעל ּףל ... ימאי וינפל ולפיו

 וינב ול ושעיו א"ס צ. 9 .עיבר ןכ-לע א"ס צץ. 1 .לוגסב לָבָאָה יקובנזב צץ. 1 ;ב

 .ס"תו עזה ,ש"ה ןכו

 ו
| 
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 ו
| 



 ל

 לה
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 ו 6 ישארב 8

 םֶּתְבַשַח םָּתַאְו :יִנֶא םיהלֶא תֶחתַה יִכ ואָריִּתִלַא ףס
 הזה םיּכ השע עמל הבטל ּהָבָשַח םיהלא הַעְר וכ
 םָּכְתֶא לָכְלַכַא יכנָא וארי תדלאז הֶתַעְו :בְרדַע תיַח הל
 פסו בשיו :םֶּבְלְלַע רבו םֶתוא םֶחְנִו םכפמתַאְו <

 :םינש רשַעְו האמ * פףסוי יחיו ויבֶא תיִבּו אוה םִיִרָצְמְב

 מ ריִכָמ יִנָּב םג םישלש יִנּב .םָיִרפֶאְל פףסוי ארי
 ויחָאְדלֶא ףסזז רמאה :ףסוי יכְרְּבדלע ולי השנמ
 םֶכְתֶא הָלַעָהְו םֶבְתֶא דקְפי הפ ם דלא תמ יא
 םהרבאל עָבְשנ רָשָא ץֶרָאָהְדלֶא תאזה ץֶרֶאָהְדְִמ
 רמאל לארְשי יִנָבתֶא * פסוי עָּבְשיו :בק ל קַחציל
 :הֶומ יתמצעהתַא םתְלַעהְו םֶבְתֶא טיהלא רק דקּפ
 םשייו ותא ומהו םינש רֶשַעְו הֶאְמְרִּב ףסוי תָמָיו
 :םִיִרְצַמָּכ ןורָאְּב

 ג%

 .ןומדק םופדו ם"תו ע"ת ,ש"ה ןכו םֶכְּתִא הָזמ א"ס ?. 25 = .יתבר ם +. 5% = .ירק ושע <. 0

 םירבדה ירחא יהיו םיקוספ 'דו 'ג הירדסו ,הלמ* [אזאזזז 98-- 56 השרפה םש + 6
 םילמו .םינומשו השמח םיקוספו .[אזהא ל7] ןמינב ,[אזזא 1] בקעי ארקיו ,[צדקזוז 1
 א"ב ,[אז א זז 19] םעַל היהי 'ב םיפולחו .חמתו םיפלא תעברא תויתואו .חנקו ףלא

 אלו דויה תחת איעגב ווהתשי א"ב ,[אזזא 8] ךל ווחתשי .יפרב נ'בו ,שגדב םעל ארוק
 התומ ,[אזזא 11] הריע ,[אזהא ג0] הליש ,[אז קנו 11] ךינפ האר 'ד 'ותכו .נ'ב ןכ
 .הששו םישש היתונש רפסמו .[אזזצ 14]

 .ךל [ךא ןמיסהו .העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכס
 תויתואו ..רשע םינשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו .[אאץזז 40] היהת ךברההלעו ויצחו
 .הידידי ןמיסו גמ א"נ ,השמחו םיעברא וירדסו .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש
 הנמש תומותפהו ,םיעבראו השלש תוהותפה ןיינמ ,3א[ךא ןמיסו הרשע םיתש ויתוישרפו

 .[זגאס4. אז 8] ךילגרבהרשא ם םעה-לכו הת אצו ןמיסו תוישרפ תחאו ם

 .קידצה ףסוי תמש דע םלועה ארבנשמ םינש עשתו תואמ שלשו םיפלא רפסה תונ

- 



 תומש הלאו
 א בקעי תֶא הָמִיְרַצִמ םיִאְּבַה לארשי יִנָּב תומש הָלֶאְו ם

 ןרפ ששי :הָדּוהיַו יול ןועמש ןבּואר :ּואּכ יתיכ שיא
 + שפנילַּכ יהוו :רשאו דנ ילתפנ ןד .:ןמָינבו ןלובז
 םירצמב הָיַה ףסויו שָפנ םיעְבש בקפידה יאצי
 7 קי ינבּו ?אוהה רודה לָכְו ויחָא"לָכְו פףסוי"תִמָיו

 ץרָאָה אלִמתַו דאמ דֶאְמְּב ומצעיו בריו וצרשיו ורפ
 של

 8 :ףסוידתַא עדי"אְל "רשֶא םירצמדלע שדח"ךלמ םקי
 ו וונָמִמ וצפו בר לאְרשי יִנְב םע הגה ומעדלֶא רמאוו
 או הָמְתְלִמ הֶנארְקתחיכ הָיִהְו הָבְרְיְּפ ול הַמָּכַחְפִנ הֶבַה
 0 ְרֶאָהְִֶמ הלעו י ונָבִיַהְלְנְ ני סר אוהדםנ ףסונו
 וו ירע ן5% םֶתְלְבַסְּב ותשע ןעמל םיפמ ירש וילע ומישיו
 ופ ושי רשאכו :םפמַעְרדתֶאְו םֶתַפדתֶא הערפל תונָּכְסִמ
 \: ודבעו :לארשי יִנֶּב ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הבי ותא
 :+ םָהיִיַחתֶא ּורדְמיו :ְִּרפְּב "לארש שי יִנְּבדתֶא םִיִרַצִמ
 תֶא הרש הָרְבְעְדַלֶַכְבּו םינבְלבו רַמְּ הָשָק הָרבַעב
 5 ףְלַמ רמאוו :ִּרֶפְּב םֶהָב ָּרְבָעְִרַשִא םתְרַבַעַ לכ
 םשו הרפש תחאה םש רשא תיִרְבַעַה .תדלימל | םירצמ

 תינ גשה ב

 ז"כ היעשיב שרשי םיאבה .םידרפסה גהנמכ 'א הימריב הימרי ירבד הרטפה +. 1 ,א
 רשא א'ס +. 8 | .ויחא-לכו ףסוי תמיו א"ס +. 6
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 ןָתיִאְרּו תויִרְבַעָהדתֶא ןָכְרְלְּ רמו :העופ תינשה
 אוה תפדםאְו ותא ןִּתְמַהְו אוה ןמדםא םונבאהלע

 רשאפ ּושַע אָלְו םיהלָאָקתֶא תדלימ ה ןאריתו :הָיִח
 אָרְקיו :םידְליהְדתֶא .ןייחפו םיִרצִמ למ ן ןָהיִלַא -בד
 רכּדה ןתישע עּודמ ןֶהְל רמאיו תרלימל ם םי ירצמדדלמ
 הערפ"לא תדלימה ןרפאתו :םידליהדתא ןייחתו הָּוה
 םֶרַמְּב הגה תווחהיכ תירבעה תירָצמַה םישְנכ אָל יִּכ

 תדלימל םיהלא בטייו ;ודְליו תדְלמ מה ןָהְלַא אּוָבַת ל
 דתֶא תל ימה ואריה והיו :דאמ ּומְצְעַיו םעַה "בַרָיַו <
 ומְעְהלַבְל הערפ וצי :םיִתַּב םֶהְל שעוו םיהלַאה
 תבַהְלָכו והכילשת הראיה דוליה ן ָּבהדלָּכ רמ גאל
 :ןוי חת

 5 השאה רהתו :יולדתבהתַא חפיו יול תיִּבַמ שיא דלי
 השלש ּוהְנּפְצִּתַו אוה בומדיכ ותא אָרַּתו ןֶב דלתו
 אָמְג תַבִּת לדה וניפצה .דוע הֶלַכִי-אל :םיחְרַי :

 םִשִּתַ הוהדתא ּהָב םֶשִּתַו תפזבו רמחב הָרָמְחּתַ
 הָעְרְל קתרמ יִתְחֶא בָצְתִתְו :רָאָיִה תפשהלע ףוסּכ
 ראָיַהְדלַע ץחרל הערפדתפ דָרָתו זול השעוההמ +

 תב הָכִתקַתַא אָרְַו רֶאְוה דךילע תפלה היתרענ
 ּוהֶאְרִתַו הַּתַפּתו :הקקתו ּהָתְמַאדתֶא חלֶשִּתו ףופה
 דל רָמאפו וילַע למחת ו הכב רענהנהְו דליהדתַא
 ףלאה .הערפהתַבִהלֶא 'ותחַא רַמאתו :הֶו םיִרָבעָה

 -תֶא ךל קניחו תירבעה ןמ תקנימ הֶשא דל תא
 הַמְלַעַה ךְלִתו יכל הערפהתַּב ּהָלְדְרמאִתו :רליה
 יכיליה הערפהתפ הָל רֶמאָתַו :דליה םאחתא אָרְתו

 חפתו ֶּרָכָשהתֶא ןּתֶא ינאְו יל והקניהו הזה דליההתֶא
 השאה : |

 :ר"תו ית ,א'ת ,ש"ח ןכ םיִרְבַעְל דוליה ל"צ צץ. ₪9 | .ומצעיו םעה בריו
 .רדס ןאכ ןיא םירפס תצקמב צ. 1 ,ב2 | .רסה ּוהְכְלִשְו הב ,ומלשורי ןכ ל. 8

 סח יכליה רתהה וררוה ו 9



 11 תומש זז 10-55

 -תֶבְל ּוהאְבִּתו דֶלָיַה ו :ּוהְקיְִפַו דליה הָשאָה
 יכ רמאתַו השמ מש אָרְקִּתַו ןבל הָלחיִהְיו העְרפ
 ּהשמ להְנַו םהָה םיִמָיּכ יה ::ּוהְתיִשמ םָימַהְְזמ
 הכמ ירָצמ שיא ארו םֶתְלְבַסְּב אָרְיו ויחֶאדלא אציו
 ג שיא ןיִא יִּכ אר הפו הכ ןפוו ּויָחֶאָמ יִרְבְעשיֶא
 : הנו ינשה םויּפ או :ליִחּ והְגְמְמִו יִרָצְמַהדתֶא וו
 הָּכַּת מל עָשְרְל מאיו םיִצנ םירְבַע םישָנַאהינש
 יג הלה ונילַע טפשו רש ." שיארה ףמש יז ימרר רַמאיו :דער

 השמ אָריו יִרָצְמַהתֶא ְּרֶה רשָאּכ רמא הֶּתַא
 : הָוה רֶבּדַהדתַא הע ?ךפ עמשיו :רָבְּדַה ע עדונ ןָכא רמאיו

 בשיו הערפ יִנָּפִמ השמ חַרְבִיַו השמחתַא גְרֶהל שבו
 . תב עְבש ןיִדִמ ןהכְלו :רָאְּב הדלע בשיו | ןיִדמְדִרֶאְּב
 תוקְשהְל םיטָהְרֶהדתֶא הָנאַלִמּתַו הלו הֶנאַבְּתַ
 ןעשוי ₪ השמ ים םוש רנו םיערה ואביו :ןהיבא ןאצ

 : רמאיו ןהיבא לאוע ;ך"לא הנאבָּתַו :םנאצהתַא קשיו

 רמו ונְליצה ירצמ שיא ןרמאתו :םויה אּב ןֶּתְרַהְמ עודמ
 -לֶא רמאיו :ןאצההתא קשיו ונל הֶלְר הָלּדִנו םיערה
 לכאיו ול ןאְרְק שיאְהתֶא ןתְבזע הז המְל ואו ות
 'הָרּפצהתֶא ןתיו שיאָהְתֶא תבשל השמ לֶאו :םֶחַל
 מָא יִּכ םשרַג ימשדתא אָרְקיו ב רלתו :השמל וּתְב

 :הירְכְנ ץֶרֶאְּב יִתיָה רג
 3 נב ּוחְנְ או ם םירצמ ףלִמ 2 תַמ םהָה םיִּכְרַה םימָיב להו

 םיהלאה" לֶא םת וש - וקעזיו הָרבָעָהְְִמ לארשי

 : םיהלא רָכְזו םתְקַאנתַא םוהלא עמשיו :הרבעההןמ

 ארו :בקעיחתֶאְו קחצידתא םָהְרְבַאתֶא ותיִרְבתֶא
 םיהלא

 שָרגיו סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב .רסח םשרגיו יללהב ,ומלשורי ןכ + ל

 יותפ הרפצדתא ןתיו א"ס צ. 1 .הָנְרַמ אהו א"ס צ.19 .איעגב םושרג יו ב" ב א"נ .דבל אושב

 א'ת ,ש"ח ,ד'דח ןכו דתֶאו א"ס +. 24 = .י"כ א"תו ,י"כ םירפס תצקמב ןכו אָרְקִּתַו ריבס צ. 9

 .ס"תו ע"ח ,י"ח ,י'כ
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 :םיהלֶא עדיו לארשי יִנָּפ-תֶא םיהלֶא

 רההלַא אָבְו רָבְדִמַה רחא ןאצהד תֶא גו ןידמ
 שָאדתַבְלְּב .וילא הוה ךאְלמ ארו :הָבְרח םיהלֶאה
 וניא הנְפִהְו שֶאְּב רעב הָנְפה הָגהְו אריו הָגְפַה ד ןותמ

 הֶאְרִמַה תא הֶאְרֶאְ אָנ -הַרְסֶא השמ רמאיו ;לָּכִא 3

= 

00 

 יִּכ הָוהְי ארִיַו :הָנֶפַה רע ;בידאְל עודמ הזה לדג

 רַמאַּו הָנֶפַה ךותמ .םיחלא וילא אָרְקִו תוארל דס
 לש םֶלָה בָרְקתלא רמאיו נה רָמאַו השמ השמ

 ויִלַע דָמוע הָּתַא רָשַא םוקמה יִכ ףילנר לעמ לילענ
 יהלֶא יבא יהלֶא יכְִא רמאו .:אוה שָדְקתמדַא
 ויָנָפ הָשמ רֶתְסַו בקי יהלאו ק קחצי יהלֶא םֶהְרְבִא

 יתיִאְר הֶאְר הֶוהְ זי רמו ;םיהלַאה"לא טיִכהְמ אַרָי יִּכ ד

 ינפמ יתעמש םֶתְקַעַצתֶאְ םיִרְצִמְּכ שא ימע ונע תא
 ומ וליצהל > דראו :ויבאכמהתַא .יתעדְי יִכ יש
 הכט ץֶראדלא אוהה ץֶרֶאָהְִמ ותלעהלּו םירצמ
 ינעְנְּכִה םוקמדלַא שברו בֶלִח תב ץֶרָאדלֶא הָּבָחְר
 הנה הָּתַעְו :יִסּובְיהְו יוההו ִּזרֶפַהְ ירמָאהְו יתחהְו \

 ץחלה"תא יתיִאְרדםְנ ילא הֶאְּב לארשיחינּכ תקעצ
 -לֶא ּףחְלשאְו הָכְל התַעְו :םֶתַא םיִצָחל םיִרָצִמ רשֶא
 רַמאָיו :םִיְרצִמִמ לארשיחינב ימעדתַא אצוהו הערפ
 יִכְ העְרְפלא ףלא יִכ יִכְָא ימ םיהלֶאָהְדלֶא השמ
 הָיְהֶאְדיִּכ רָמאו :םִיִרְצִממ לֶאְרְש קי יִנָּבדתֶא איִצוא
 דתֶא דָאיִצוהְב ךיִּתְחְלְש וכו כ תו אה ףלההוו ךמע

 :הזה רקהה לע םיהלָאָהדתַא ןודבעת םירעִמ םָעָ
 רמאיו

 א'ס ץ. 5 = .י"הו א"ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו ףלענ א"ס +. 5 | .נ"ב ןכו דלש וא דלש א'ס +. 5 ,ב
 .ש"ח ןכו יִּתַהַה א"ס צץ. 8 .איעגב וליצהל נ"ב א"נ +. 8 ְ ש"ח ןכו ףָלְגַר
 .ע"ת ןכו םירצמ ץראמ א"ס +. 10 | .וחיריב גותמ ןכ צ. 0

 .ם ןהפ נתח ורָתִי ןאְצתֶא הער היה השמ

 קח  ץה== תירס דיש -רשה רץ" רייררטיטיה ו - ריש ד רי .ייירקוי''וו.ווווווווויי
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 13 תומש זז 18--זץ 8

  יִנָּבִדְלֶא אָּב יִכְנָא הָנה םיהלֶאָהדלֶא השמ רַמאהו
 םכו לא י חלש םֶכיִתוְבַא יהלֶא םַהְל יִתְרַמאְ לֶאְרשִי

 4 םיהלא רמאיו + םֶהְלֶא רמא ּהָמ ימש"המ יִלחורמַאְ
 ינֶבְל רמאת הָּכ רָמאיִו הָיְהֶא רשֶא הָיִהַא השמחלא
  "לֶא םיִהלֶא דוע ע רמאיו :םכיִלֶא + ןחְלֶש = הָיִהֶא לארשי
 םֶכיִתְבָא יהא הָוהי לארשי יִנָבלֶא רמ באת הָּכ השמ

 םֶכיִלַא  ינְחְלַש בקעה יהלאוק קָחָצִ לא םֶהְרְבְ א והלא

 16 ; "תֶא תפסא 1 ו ךל ;רד רַדְל יִרְכ ו םלעל יִמְשדהָו

 םֶכיִתבַא יהלא הוה םֶהְלַא תרמ נאו לאש קי נק

 דָקפ רמאל בקע | קחצו םֶהְרְבַא יהלֶא ילא הָאְרַנ
 וז רמאו :םִיְרְצִמְב םכל ושעהדתֶאְו םֶכְּתֶא יתְדְקפ
 יתחהו ינענְּפה ץֶראדלא ם רצמ ינעְמ םֶכְתֶא הָלַעא
 בלְח תַבָ ץֶרֶָאדלֶא יפוביהו יוחהו זרפהו ירמָאָה
 ג דלֶא לֶאְרְשי ינקו התא תאְבּו ףלקל ועָמשְו :שבְדו
 םייִרְבַעְה .יהלֶא .הוהְ ויִלֶא םִּתְרמָאְו םירָצַמ ךלמ
 רָּכְדִמַכ םיִמָי ּתָשְלָש ש רה אְָהָכֶלְ הָתְעְו וניִלַע הָרְקִנ
 9 םֶכַתַא ו יכ יתַע זי יִנַאו :וניהְלֶא הוהיל הָחְּבְזְ

 פ "תֶא יתחלשו : הָקַח דָיִּב אָלְו לָהל םִיִרצִמ למ
 הָשַעֶא רָשֶא יִתאְלְפִ לבב םירצמ"תא יתיִּכַהְו יל
 םעַה ןחחתַא יִּתַתַה :םכְּתֶא חלש ןֶכיִרַחֶאְו ובְרְקְּב
 :םקיר וכלת אל ןובלת ןכ הָיָהְו ם םירצמ יניעב הָּזה

 פ יִלָּכו כיל הָתיִּב תַרָנִמּו הָתְנכַשִמ השֶא הלאו

- 

 + זס

 קה

  םתלשת םכיתְנְבְדלַעְו \ םכינבדלע םֶּתַמשְו תֶלִמְשּו בָהָ
 ה אלו יל ונימַאידאל ןהְו רמאו השמ ןעיו :םִיְרָצמְדִתֶא
 9 רָמאָיו :הְו ןהי דלא הָאְרַנ האל ורמאי ןב יִלְקְּב ועמשי

 וילא 3

 ןכו רלו א"ס צ. 15 = .ע"תו ש"ח ןכו יִהלאְו א"ס +. 15  .ש"חו ב'ד ןכו יִנָּבלֶא א"ס +. 4

 ,איעג אלב -אל כ'ב א'ג צ. ג9 | .הכֶלנ י"כ םורפס תצקטב | זמ. 18 | ."תו ש"ח
 .ןיומק יתאלפנ םינומדקה םיסופדבו י"כ םירפס תצקממ צ. 0



 ןץ 8--זז תומש 1%

 והכילשה רַמאו :הטמ רמאיו ףדוב המ הָוהְי וילא 3
 :וינפמ השמ סנו שחנל יהיו הצרא והכלשיו הצרא
 חלשיו באב חֶאְו ךְךי חלש השמדלַא הֶוהְי רמאזו

 הארו ונימָאי :ןמל כב הָטמְל יהוו וב קו ןדי 5

- 

 ה

 לחה דדי אנ"אבה רוע ול הוה רמאו בקש יהא
 ונלשפ תעְרצְמ ודָי הנה 'הָאצוו וקיִחְּב ודָי אבה
 ּהָאצויו וקיִחלֶא ודי בשיו דק ליח"לַא ל ףדי בשָה רָמאו
 דל וניִמָאָ אלא הָיְהְו :ּורָשְבַּכ הָבָשדהַגִהְו וקיִחַמ
 תֶאָה לקְל ונימָאָהְ ןושארה תֶאָה לק קל ועמְשי אָלְו
 הָלֶאַה תומאה ;של ם םָנ ּונימָאְ אלמא הָיִהְ :ןורָחאְה
 ָתְכפְשְו ראיה ימיִממ תחל ףלְקל ? ןשמשי אָלְ
 םָדְל .ּויהְו ראָיהןמ חפּת רשא םימה - הֶשְּביַה
 שיא אל דא יִּב הוהידלא השמ רמאוו :תשּבִִּ
 ךְרָּכד ואְמ םשלשמ םַג לומָּתמ םנ יִכְִא םירבד
 הָוהְי רמו :יִכְנַא ןושל דבָכו הֶפדבְכ יּכ ףדְבעלַא
 וא שח וא םֶלֶא םושידימ וא םֶדָאְל הפ םַש ימ לא

 יהא ק היהא יכנאו ךל הפעו :הָוהְי כנא אלה רוע וא חקפ +
 דהלש נא יּכ רמאוו ּרְּבַדִת שא ד תירוְהְו ףיפרםע
 אָלָה רָמאיו הָשמְב הָוהְי ףא-רחיו :הֶלָשַתדִיִב א
 דהגה םגְו אה רָּבְדָי רָבְדדיִּכ יתעדי וולה + ףךיחַא ןרהא
 וילַא תרד :וִּבְלְּב חמש ּךאְרְו ךתארָקל אצי אה
 "םַעְו ךיפדסע הָיְֶא יִכְנָאְו ויִפְּב םיִרְבְדִהִדתֶא תִמְשו
 ףל אּוהדרְּבִדַו :ןושעת רשא תא םֶכְתֶא יִתיִרוהְו והיפ
 ולדהיהת הֶתַאְו הפל ףלדהיהי אוה הֶיְהְו םעָהְדלֶא

 וברהֶשעת רשא ּךְדָיְּב חת הזה הטמההתַאְו ה 7
 ךליו :תתאהדתַא

 ש"ח ןכו יהלאָו א"ס צץ. 5  .ףקמב ובדקזחיו א"ס +. 4 | .ירק הז-המ בותכ הזִמ צ. < .ד

 .ּהּב ריבס +. 7 .ע"תו ש"ח ןכו וקיחמ האצויו א'כ צ.6  .ע'תו
 ד



 1% תומש ןצץ 18-צ 8

 18 ₪ הָכְלִא | ול רַמאַיו ונתה רַתְיילֶא | בשיו השמ ףל ס

 םייח םדועה | האראו םיִרְצִמְּבדרֶשַא יחא"לא הָבּושאְ
 9 השמחלא הָוהְי רַמ איוו :םולשל ל השמ כל ות רָמאָיו

 םישקבמה ם םיִשְנָאָהלְּ תמי םירצמ בש ל ןיִדְמְּב
 9 םבּכְרַו ויִנָּבִתֶאְו וּתְשִאדתֶא השמ חקיו :ףשפתתַא
 הטמחתַא השמ חקיו םיִרצמ ּהָצְרַא בש רמָהַה"לַע
 ושל דַתְכְלְּב השמדלָא הָוהְי רָמאָו ודי םיִהְלֶאָה
 תישע עוףדיב יתמשדרשא םיִָפְמַהלּכ הֶאְר המיִרַצמ

 םעָהְתֶא חֶלשְ אָלְו ובְלדתֶא קזחא יִנֶאְו הערפ ינפל
 פ :לֶאְרְשִי יִרכְב יִנָּב הֶוהְי דָמָא הּכ הָעְרְפְדלֶא ּתְרמָאְו
 ₪ הנה וחלש על ןאָמִּתו יִנְדְבַעְיו יִנָבִדתֶא חלש ףילא רַמאָו
 5 והָשְגָּפיו למ ףרדב י יהוו ִּיְרְְּב ְנֶבהתֶא גרה יִכנָא

 > תלרַעְדתֶא תרָכּתַו רצ הרפצ חלתו :ותיִמָה ַהשקְבְו הֶוהְ
  ףָרַיַו :יל הֶתַא םימד -ןִתַה כ רָמאתו ויִלְרל לגו הָנֶּב
 :תֶלומל םיִמָּד ןתָח ּהָרְמָא א ונמִמ

 א הָרְבְדִמה השמ תאָרק ל ףל ןרַהאדלא הָוהְי מאיו
 ₪ הש מ דג ויו הלדקשו ם יָהְלֶאָ רהְּב ּוהָשָנַפַו ךליו

 0 ו

++ 

 תתאהילּכ תאו וחלש רט שא הָוהַי ירְבְּדְדלְּכ תֶא ןרהאל

 פ "נב ינָקחְלָכדתֶא ופסאיו ןרחאו השמ לוו :והוצ רשא

 ג רָּבְּדִדִרֶשֶא םירָבְּדַהלְּכ תא לא רָּבַדָיַו :לארשי
 3 םעָה מאיו :םַעָה יניעְל תֶתאָה שעי השמדלָא הָוה
 דתֶא הָאְר יכו לארשי יִנָּבדתֶא הוהי דק לָּפִחיִּכ ועָמשיו

 ה ּורָמאיו ןרָהַאו השמ ּואָּב רחַאְו :ווחתשיו ודקיו םִיְנע

 ימעחתַא חלש לֶאְרֶשי יהלֶא הוה רמָא =הָּכ הע ערפ"לַא

 עַמְשֶא רשָא הָוהְי ימ הערפ רַמאָיו :רָּבְדַמְּב יל וחי

 םְו הָוהְידתֶא יִתְעַדי אל לארו שידתא חלשל ולְְּ
 תא
 יב ט.97 | .ש"חבו י"כ סירפס תצקמב ן] ןכו המ נירצמ מ רובס צ. 9 .הכלא יקובנזב א. א 1 וחור

 ,לכ תא א"ס צ.80 .ת"יבה חתפ הרבדמה
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 אָרְקִנ םיִרְבְעַה יהלֶא ּורָמאיו :חְלַשֶא אל לאְרָשידתֶא

 אָחָּבַַו רֶּבְדִמִּב םיִמָי תשלש רד א הָכְלִנ וניל
 רַמאַיו :בֶרָחְב וא רֶבָהְּב ּונעְנַפיְֶּפ ּונ והלא הָוהיל
 -תֶא ּשיִרַפִּת ןרֶהֶאְו השמ מ הָמל םיִרצמ ףךְלַמ םֶהְלַא
 םיִּכרְדִה הערפ רמאָיו :םכיתלבסל וכל וישעממ םַעָה
 העְרפ וצי :םֶתְלְבְפִמ םִתא םֶּתַפַשהְו ץֶראָה םע הֶתַע
 אל :רמאל וירטשדתַאְו םעְּב םישָנוַהדתֶא אוהה םויכ
 םשלש לומַתַכ םיִנְבְלַה ן ןּבְלְל םעל ?ןִּבַת תתְל ןופסאת
 םיִנֶבְלַה תֶנּכְתַמדתֶאְו :ןֶבִּת םֶהְל ששה וכל םַה
 אל םָהיִלָע ּומיִשְּת םשלש לימת םישע םה רַשֶא
 רמאל םיקעצ םה ןפ"לע םכ םיפרנדיכ ונממ ועְרְנִת
 םיִשָנַאְהְדלַע ל דַבְכִת :וניהלאל החְכַנ כל
 םַעָה ישננ ּואציו :רקשדירְבַרְּב ועשידלַאו הבדושעיו
 יִנניִא הערפ רַמָא הּכ רמאל םעָהְלֶא ורמאיו וירטשו
 ואצְמִּת רשֶאמ ןבּת םכְל וחק ק וכל םתַא :ןבַת םֶכְל ןתנ

 ץֶרֶא"לַכּב םע ַה ץפיו ;רבד םכתדבעמ עַרְִנ ןיא יכ 4
 ּולַּכ רמאל םיִצֶא םיִשְנְנהְ :ןבְקל ט שכ ששקל ם םירצמ
 וכו ןבתה תויהכ רשאכ ומויַּב םוידרבִד םֶכישָעַמ
 רמאל העְרפ ישננ םָהְלְש ומשדרשא לארשי יִנְּב ירטש
 -םג םשלש לומתכ ןְּלִ םֶכְקִח .םתילכ אל עוחמ
 -לֶא וקעציו לארשי יִנָּב ירטש ואביו :םויהדםנ לומָת
 ןתְנ א ןֶבִּת :ףידבעל הכ השעת הָמְל רמאל הערפ
 םיִּכִמ ףיִדְבִע הָגהְו ושע ל םיִרָמִא םיִנָבְלּו ּף ידבעל

 םִּתַא ןכילע םיִפְרָ םִתַא םיפרנ רָמאיו :ףמע תאָטְחְ
 ןבתו ורבע ּוכְל הָתִעו :הוהיל הָחְּבִמ הָכְלִג םיִרָמא

 רנב ירטש ואריו :ינתת םינכל ןָכְתו םכל ןתנידאל 4
 פארשי

 סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ +. ד | ירק ןופסת +. ל

 ל"צ צ. 16  .ע"תו י"כ א"ת ,ב'ד ןכו הָחָּבזִנְו א"ס +. 8 = .וש
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 םוידרבִּד םֶכיִנְבְלִמ ועְרְנִתִדאְל רמאל עְרְּב םִתַא לֶאְרשי
 ץ | םתארקל םיִבָצְנ ןרֶהֶאחתֶאְו השמדת ענפיו מו
 םכילע | הוהי י אר - י.םהְלַא ורָמאיו הע ץרפ תאמ םֶתאַצְּב

 יִניִעְמּו הערפ יניעב ונחירדתא םּתשאְבה רשא טּפְשִיו

 ₪ הָוהְילֶא השמ בשיו :ּונגְרֶהְל םֶדָיַּב בְרְחתֶתְל וידְבט
 :יִנָתְחְלְש הז המְל הוה םעְל ה תה הָמְל יִנדַא רמאיו

 הזה ם םעְל ערה ִּףָמָשְב רבדל העְרַפְִלֶא יתאָּב זֶאַמּו

 - הָשמחלא הוה מאיו :ףִמְעדתֶא ּתְלַצַהאל לַצַהְ

 הקָזַח דָיְב יִּ ל השע א רשֶא הֶאְרִת הֶּתַע
 וצְרַאמ משרי הכוח דב םחלשי 2

 :הוהי ינא וילא רמאיו השמדלא םיהלֶא רבה

 ידש לאב בֶקָלֶאְו קחָצְילֶא םהְרְבַאדלֶא ארַאְו

 יתירבדתא יתמקָה םִַו :םהְל יתעדונ אל הוה ימְשּו
 םֶהיִרְנִמ ץרא תֶא ןטנּכ ץראתא ל תתל םתא

 :ּהָב ּורגרֶשַא

 תו התִמ םֶכַּתֶא יִתאצוהְו הוהי יִנַא לארשיחינבל רמָא

 םכת  יִתְלְ אנו םַת דבעמ םֶכְתֶא יתלצהו םיִרְצמ תֶלְבַס

 םעל יל םֶכְתֶא ית וחקלו :םי לד םיטפשבו היּוטְנ עוְרֶזַּב

 םֶכיִהְלֶא הָוהְי נא + ַכ םֶּתְעדִיְו םיהלאל םֶכְל יִתיִיָהְו
 0 % + יויו - ." . אי

 םֶכ תא תאבהו || +4₪- רצמ תולבס תחתמ םכתא א . צומה
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 ,א'ה רפה תערה ימלשורי ,יללהב ןכ צץ. 5 :ו"דו ה"דח ,ב"ד ןכו הָוהי א"ס צ. 9

 .ס"תו ע"ת ,א"ת ,ש"ח ,ו"ד ,ה"דה ,ב"ד ןכו הָטַלַו א'כ + ה

 ד םירדסו .םירשעו העבראו האמ םיקופפו .ידעמ [ז 1-צז ג] השרפה םש ץ.1 1

 וזז 1] היה השמו ,[ז 1] שיא ךלוו ,(1 1] השרפה שאר

 . מ עבשו םיפלא תשש תויתואו .גסו תואמ עבשו

 אלבו .ףקמב -לש נ"בו ,ףקמ אלב דלש א"ב

 הנש םינמש דע ףסוי תמשמ היתונש רפסמו .[/ ל] ןופפאת ,[₪ 9] ה ו ב 'תכו .[וזז 8]

 .םינש עבראו םירשעו האמ השמל
 ו א'ת ,ש"ח ןכו הוהי א'פ +. = .חכ לאקזחיב יצבקב 'ה ינדא רמא הכ הרטפה +.

 .ס'תו ע"ת ,י"ה ןא'ת ןכו יּתע ;דוה א'ס +. 8
 . ו

 ג לארי יב תקָאנתֶא יתעמש יִנא םגְו

 ןפל :יִתיִרְּבדִתֶא רָכְִאְו 0 ירבעמ םִיִרְצִמ רָשֶא

9% 

₪ 



77- = = 

=. 77 

 7 4 הלה 7 יד4 -רחל

 ה ה

 =-הקומטטנטט ><" קרהז וטטמ-שב

 זז 4 תומש 108

 םֶהְרְבִאְל ּהָתא תַתְל ידָידתֶא יתאַשנ רשֶא ץראָהילא
 :הָוהְי ינא הָשְרומ םכל ּהתא ית ב בק קעילו קָחְציל
 השמדלא ' עָמש אלו דק יִנָבדלֶא ןּכ כ השמ רָבַדַוו

 השק הָדבעמו חור רַצְקִמ
 הָעְרפלֶא רַּכִּד אב :רמאל השמ"לא הָוהְי רכדו

 רדיו :וצראמ לאְרשיחינבהתא חלשיו םיִרְצִמ ךלמ ו
 ילֶא ועמשדאל טָאְרשנב ןה רמאל הָוהְי ינפל השמ
 :םיִתְפש לרע ינו הערפ ינעמשי ליאו

 לאְרשי ינְּבילֶא וצו ןרַהא"לֶאו השמ"לָא הָוהְי רדיו ₪
 לַאְרשודינְּבתא .איצוהל .םירצמ ךלִמ .העְרְפדלאְ

 -תיב ישאְר הֶָלֶא :םִיְרְצִמ ץֶרֶאַמ 4
 ןֶרָצָה אּולפו ףוטה לארשי רכב ןפואר יִנָּב םֶתְבָא

 ןיִמָיו לאומי ןועמש יִנְבּו :ןכואר תֶחָפשִמ הָלֶא ימָרכְו 5
 תֶחָפְשמ הָלֶא תיִנַעְנַּכְהְִּב לּואשְו רחצו כו דהא

 הקו ןושרג םַתְדְלְתְל 2 ;ְּב תומָש הלא :ןועמש 4
 לב :הנש תאמו םישלשו עבש יול ייח לָשּו יִרְרַמּו וז

 םֶרמִע תֶקָק .יִנְבו :םֶתחְּפְשִמְל יִעָמְשְו ינבל ןושרנ
 םישלשו שלש תהק יוח ינשו לאיזעו ןירְּבְְו רֶהְצִ
 תחָּפשִמ הלא ישומו יכחמ יררמ ינבו :הָנָש תאמו

 ול ותדד דָבָכויתֶא םֶרָמַע חיו :םֶתְדְלְתְ יולה א
 םרמע ייח ינשו השמחתַאְו ורהאדתא ול דֶלַּתַו השאל
 :יִרָכִו ָפָה חרק רהְצַי ינו :הָנַש תאמו םישלשו עבש
 דתֶא ןרַהַא הקו :יִרְתְַ ןָפצְלא לֶאָשיִמ לאט ינ ב

 רָלָתַו השאל ול ןושָחנ תוחֶא בָדְניִמְעְִתְב עבשילַא
 ;רָמָתיִאדתֶאְו ךוַעְלֶאדתֶא אוהיבאדתֶאְו בָדֶנדתֶא ול

 תחָּפְשִמ הלֶא ףסאיִבָאו הָנְהְלֶאְ ריִפָא חַרק'ָיְנְבּו ₪
 * ד :וד : - :

 יחרקה

 תֶהק ןוהלוכ וחיריב וא. 16, 18 = .וחיריב השוגד דמלה השמ רחא רמאל לכ +. גט
 ,תרק ינבו א"ס ץ. 24 = ,ס"תו ע"ת ןכו "תאו א"ס צ. ל  .יִנַּב א'ס צ. 17  .תֶהְקּו
 ( תק ; צ 1
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 5 ול לָאיִטּופ תונְּבִמ ו ןרַהַאדַּב רֶזְעְלֶאְו :יתרקה
 םיולה תובא ישאְר הָלֶא םָחְניִּפִתֶא ול דֶלֶּתַו שאל
 ₪ םַהְל הָוהְי רמָא רשֶא השמו ןרהֶא אּוה :םֶתְפֶשַמְל
 :םִת תאבצ"לע םיִרַצמ ץראמ לֶאְרשִי נָבתֶא ואיצוה
 תא איצוהל םירצמךְלמ העְרפילא ם םירּבדמַה םה
 ₪ רב םּוְּב יהיו :ןרַהֶאְו השמ אוק םירצממ לֶאְרְשייִנָּב
 ש רַדָיו ים ] ןרֶאְּב הש מדלָא הָוהְי
 העְרּפְדלֶא רָּבִּד הָוהָי יִנָא רמאל השמדלֶא הָוהְ
 רמאיו :ףילא רבח י נא ב תֶא םִירָצִמ ּךֶלַמ
 ילַא עמשי ךיִאְ םיַתָפש ע לרע יִנַא ןה הוי ינפל השמ

 :הערפ
 הָעְרפל םיָהלֶא ּךיִּתַתְג הֶאְר הָשמדלֶא הָּוהְי רמו
 רשַא אדלָּכ תֶא רָבדִת הָּתַא :דִאיִבנ הָיִהְי ףיחַא ןרַהאְו

 דיִנְבִדתֶא ז הל הע :רפ"לא רָבַדִ 0-2 ןרהאו דוצֶא
 ו יִתיִּבְרִהְו העְרפ בֶלְַתֶא השקא ינאו וצְרַאַמ לאְָרְשי
 עמשיהאלו ;םִיְרְצִמ ץֶרָאְּב יתְפומדתאְ יתתא-תֶא

 -תֶא"יִתאַצוהְו םִיְרְצִמַּב יִדָיתֶא יִּתַתִנו הערפ םכְלַא
 םיטפשב םִיִרצִמ ץֶראמ לארשידינב ימעתַא יִתַאָּבַצ
 5 דלע יִדָיתֶא יִתְטְנִּב הָוהָי ינ נאהיּכ םירצמ ועדיו :םיִל
 6 השמ שעיו :םָכוִמ לארשידינבדתא יִתאַצוהְו םִיִרְצִמ
 ז 5 השמו גשַע ןּכ םֶתִא הָוחְי הָוצ רשאּכ 9
 םֶרְּבֶַּב ּהָנָש םינמשו שלשדב ןרַהֶאְו הש םינמש
 וה -
 ג רָּבְלָי יכ :רמאל ןֶרָהאדלֶאְו השמדלא הָיהְ רַמאַיו ם

 ן ה תְרַמָאְו תפומ םֶכְל וגת רמאל העְרּפ םכלֶא

 וי אביו :ןינתְל יהי הערפדינפל ףלשהו ךָטמ"תַא חש
 השמ . < 0

 ּז כו ירקו בותכ םיִרְצִמ ןירֶאַמ א"פב ,םָיִרְצִמ ץֶרֶאמ ריבס +. 97  .איעגב םירבדמה נ"ב 7
 יתאבצדתא יתאצוהו א'ס +.4 | .א"י ו ליעל ןייע :תפְשיו ל"ג ץ.9 ,? | ..ם"תו ע"ת ש"ח
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 הוהי הָוצ רָשָאּכ ןכ  ושעיו העְרָפדלֶא ןרֶהֶאְו שמ
 יהו ויָדְבַע ינפל הָערפ ינפל והטמחתַא ןרהא ךלשיו
 ושעיו םיפשכמלו םימכחל העְרפדסג ארק :ןינתל
 שיא וכילשיו 1 ןּכ םֶהיִטהְלְּ םירצמ ימטְרח םָהדסנ
 :םתטמדתַא ןרהא"הטמ עְלְבִַו םענתל ויהיו והטמ
 רבה רשאּכ םֶהְלַא עַמָש אָלְ הערפ בל קזחיו
 רַבַכ השמחלַא הָהְי רמאיו :הוהְי

 רֶקּבַּב הערפדלא דל :םַעָה חלשל ןָאמ העְרּפ בל :
 ראה תפשדלע וָתאְרְק קל כצ המימה .אצי .הְָה
 ויִלֶא ְרמָאְו :ףדיּ חקת שָחְנְק ךפהְקרשא הָטמהְ
 -תֶא חלש רמאל לא ינחלש םירבע ה והלא הוה
 הפ :הֶכְירִע תעמשדאל הָגהְו רָבדִמּכ יִנְדְבַעְיְו ימע
 והָפִמ יכנָא הנה הָוהְי ינא יִּכ עדת תאָוַּב הֶוהְי רָמָא
 :םדל וכפהְנו ראיּכ רשֶא םימה"לע יִדָיְבִררֶשִא השב
 םיִרצמ ואלנו ראיה שאְבּו תומִת ראיכזרשא הנד
 הָוהְי רָמאיו :ראיהְדִמ םיִמ תותשל
 ימימדלע ףרידהטנו ךטמ חק ןרהאחלא רמא השמ"לא
 לָּכ לע םֶהיִמְגַאדלִע םהיראידלע | םתרהנהלע םירצמ
 םירצמ ץֶרָאדלָכְב טד הָיַהְו םדחווהיו םהימימ הוקמ

 הָוצ ו רשאכ ןרהאו השמ ןכ-ושעיו ּ:םנְבָאְב םיִצעְבו ּ
 'יניעל ראיב רָשֶא םימההתַא יו הטמב םֶרָיַו הָוהי
 ראיּבְ"רֶשא םִיִמההַלָּכ ּוכפהיו וידבע יניעלו  הערפ

 ולכידאלו ראיה שאביו הָתמ רַאְיּכִ"רשַא הָנהְו :םֶדְל ג

 ץראלְכְּב םדה יהו ראיהְדמ שמ תותְשל םִירְצִמ
 קחו םֶהיטְלְּב םירצמ ממרח .ןכדושעו :םירצמ ₪

 בל - =
 ,גיד ןכו ףקט -ושעיו א'פ ג"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. ג0

 ןכו םעההתַא ריבס צ. 14 = .איעגב קזחיו נ"ב +. 8 .דמלה שגד יקובנזב +.
 .יניעלו הערפ ינועל א"ס +. 90 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו םהיראידלעו א"ס +. 19 = .י"תו ש"ח

 ו 7 7 .אועגב קזחיו ג'ב +. 59 = א"י קוספ ןייע ש"ח ןכו םֶהיִטֶהַלְּב א'כ <.
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 ןפַו :הָוהְי רפד רשֶאּכ םהְלֶא עמשדאלו הערפיבל
 ורפהיו :תאולדמנ ל השדאלו ותיִּבדְלֶא אביו הערפ
 ולָּפי אל יִּכ תותַש ל םימ ראיה תביבְס םיִרְצִמלַּ
 5 "תוְּכַה יִרְחֶא םיִמָי ת עבש 'אַלָמַו :רֶאָיה ימיממ תתשל
 :רא והדתֶא הָוהְ
 ויִלֶא ּתרַמָאְו העְרפלֶא אפ השמחלֶא הָוהָי רָמא
 התא ןאְמדמאְו :ינְדְבַעַו ימַעתַא | הלש הָוהָי רָמָא ּהּכ
 :םיעְדרפצּב ּףלּובָנלּכדתֶא ףגנ .יִכנָא הגה .חלשל
 רֶדָחְבּו ףַתיִבְּב ּואָבּו ּולַעְו םיִעְדְרפַצ 'ראָיַה ץֶרשו
 ףירונתְבּו ףמעבו ידע תיב בבו ףת רטמחלעו ףבְכשמ
 לע המצלש ףְנטְבו הָכְבּו :ףיתוראשמְבו
 ןר והא"לא רמ + השמדלֶא ּהָוהְי רָמאַו :םיעדרפצה
 -לַעְו םיִד טהדלפ ת הק הְהלַע ּףטַמְב ףְדיתא הַטָנ

 טיו :םירצמ ץֶרֶאילע ם םיִעְדְר ה דדתֶא לַעְהְ םיִמְאָה

 סֶכִּתַו עדְרפַצַה לעתו םִיְרְצִמ ימיִמ לע ּודָיתַא ןרַהַא

 ל הערפ אָרְקו :םירצמ ] ץרא"לע םיעדרפצההתַא
 ינממ םיעךרפצה רו הָהְידלֶא וריתעה רמאיו ןרַהֶאלּו
 ּהשמ רמ איו :הוהיל ּוהְּבְזיו ם םעהדת א הָחְלָשַאו ימעמו

 : ולעיו םֶהיִטְלְּב םי טטרהה כשפה :םירצמ ץראדתַא

2 - . 
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 וש- 5 ו ר| שו

 ףידבַעלו ףל .ריתעא | יִתְמְל "לע רָאָפְתַה הערפל
 רייר קר ידיתפבמו -ריר םיִעְד דרס תירכהְל ּךּמַעְלְ

 כ ו - ו-ב
 ;:ע דת ןץמל לרבדכ זבא אזו מל ר .4 :הֶנְרֶאְת

 ןש= 8 - 7 המ

 השמ אצוו = :הָנְראשת רֶאיּב קר דמעמו ךירבטמו
 5 רב י"לא השמ קעצוו הערּפ םעמ ןרהַאְו

 יפו ₪-- הוה שעיו : :הע ופל ם םש שדרשַא םיעּדְרפְצה

 .איעגב ךבכשמ נ"ב צ. 58 = .ע"תו ש"ח ןכו ָךיִתַבַּב א'ס ש. 8
 ע"הו ש"ח ט"תו ש"ח

 ויריב ןגונמ ןכ צ 7 ונונמ זכ ש

 %!0ש₪ ₪ = |

6 

 למ

 כז
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 :תְרָשהְהִמּו תרצחהךמ םיִּבַהְִמ םיעדְרפצה תמו
 אָרְיַו :ץֶרֶאְה שֶאְבִּתַו םֶרָמִַח םֶרְמָח םֶתא יִרְּבְצו
 עמש אלו ובלדתַא דּבכִהְו הָחְוְרַה הָּתְיַה יִּכ הערפ
 רַמאיו :הָוהְי רכִד רשאּכ םהלא
 להו ךטמהתא הנ ןרָהָא"לַא רמָא השמדלֶא הוה
 דושעיו :םִיְרצִמ ץֶרֶאלכְּב םָנָּכְל ּהָיַהְו ץראָה רפנ עחתא
 יהתו ץֶרָאָה רפעדתַא דיו והטַמְּב ודיחתא ןרַהַא טיו ןכ
 -ַלָכַּב םיִנכ הָיִה ץֶרֶאְה רפע"לָּכ הָמָהְּבַבו םֶרֶאְּב םֶנּכה
 איצוהל םֶהיִטְלְּב םיממרחה ןכדושעיו ּםֶיְרצִמ ץֶרא
 :המהבבו םֶדָאְּב םֶנּכה יהִּתַו ולכָי אָלְו םיִנָּכִהדתֶא
 קחו אוה םיהלֶא עּבְצֶא הערפ"לֶא םמטרחה ורמאיו
 :הוהי רָכד רשָאּכ םָהְלַא עמְשאלו הערפדבל

 5 רקבב םכשה השמחלָא הָיהְי רמו
 וילא ּתְרַמָאְו הָמָיִמה אצוי הנה הערפ ינפל בציתהְ

 חלשמ לניאדםַא"יּכ :ינלְבעוו ימע חלש הֶוהְי רמָא ה ₪
 ףַתְבְבּו ךִמַעְב ףירְבעְבו ב | חהילשמ יננק ימעדתא
 ה ם ה .םיִרְצִמ יב ואלו מו ברע התא

 6 בר םשדתויה 0 הש דמע מע רשא
 יִמַע ןיּב תֶדַפ יִּתְמִשְו :ץֶרֶאְה ברקּב הוה יִנָא יִּכ עדַת

 אביו ] כ הוה שעה :הזה תֶאְה היה 2 מע ו :

 לצו

 חשש הערפ ארקוו :ברעה ינפמ ץֶרֶאְָה תחשת :
 רמאַו :ץֶרֶאַּב םכיהְלאל ּוחְבְ 2 רמא"ו ןרהאלו

 השמ

 אלמ םונָכל א"ס ץ.19 | .איעגב דתא נ"ב א'ג ץ.19 | ,ס"תו . ת ,ש"ח ,ג"דה ןכו ןמּג א"ס +.9

 יע"ת .ןכו דלָכְבְּג א'סבו ,ס'ת ןכו ירקו בותכ דלָכְו א'סב ,"לָבו ריבס צץ. 18  .ש"ה ץןכו
 ,ךנוא םָאדוכ א'ס ,ךניאדםַא יכ ג"ב ט. גד .אלמ םימטרחה יללהב ,ימלשורו ןכ יז. 8
 =ַלָבּב ריבס +.90 = ,ירקו בותכ תָבַבּו א'סב ,תיִבְבּג ריבס ץ. 90  .המדאההםגו א'ס +.
 ע"תו ש"ח ןכ תֶחָשתַו ל"צ צץ. 20  .ש"ה ןכו ירקו ביתכ דלָכַּב א'סב
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 --י. םירצמ תכעות יִּכ ןּכ תושעל זוכנ אל : דשמ
 הַבָוְנ םירצמ =

 םֶהיִנְעֶל םיִרְצִמ תבעותהתא חַּבְזנ ןַה וניהְלֶא הָוהיל
 ; ּונחְבזו רָּבְדִמּב 1 שי מי תֶשְלָש הבה לס אְלו

 | י +.

 יכנא הערפ רַמאַו זּוניִלא רמאי רשאּכ וניהלֶא הָוהיל
 קֶר רָבְדִמּ םכיהְלַא הוהיל םּתחְבו םכַתֶא חלשא

- =- | 

 5 השמ רַמאיו :ידעַּב וריתעה תֶכְלְל קור קחרה
 רעה רֶס -הֶוהְידלֶא יתרתעהו ךמעמ אצוי יכנָא הגה
 לַּתֶה הערפ ףסידלא קר רֶחַמ ומעִמו וידבלמ הערפמ
 3 םעָמ השמ אצוו :הוהי ל הבול םעָההתֶא חלש ' יִתְלבְ
 רסיו השמ - הָוהְי שעוו יו :הוהידלא רַתַעַו הַעְרַּפ
 דככיו :דִחֶא ראשנ ; אָל ומעמו וידבעמ הערפמ ברָעָה

 -תֶא חלש אלו תאָוה םעפכ םָג וּבל"תַא הערפ
 :םעה

 וילא ּתְרַּבְדְו הערפדלֶא אב השמחלא הָוהְי רָמא
 :ינְְבְְיו ימעתֶא חלש םירבעה יהלַא הוה רַמָא"הְּכ
 -דַי הנה ּוםֶּב קזחְמ ָךְרעְ לשל הָתַא ןֶאְמְ"סא יִּ
 םירמָחְּב םיפופּב הָדֶשְּב רַשַא ָנֶקִמְּב היוה הָוהְ
 הָוהְי הלפהְו :דֶאמ דבָּכ רב ןאָצְב רק | םיִלַמְנּ
 -לָּכַמ תּומָי אָלְו םיִרָצִמ הנקמ ןיבו לאְרשי הנסמ יב

| = 

= 

 8 רחמ רמאל דעומ הֶוהִי םשיו בל לאְרש ".. ינבל

 , רבדההתא הָוהְי שעיו :ץֶרָאְב הוה רצה הו הי הָו שעי

 דינב הנקמִמו םִיִרצמ הנקמ לָּכ תמו תרָחָממ הָוַה
 תמחאל הָגַהְו הַעְרַּפ חלשיו ;דַחֶא תמחאל לאְרשי
 חלש אלו הערפ ב בל בכי דחֶאדדִע לארשי הָנְקִמִמ

 + ₪ךי- .,
 רמאיו :םעה תֶא

 עית ,שיח ןכו וידבָעמו א"פ ץ. 5 .ץע"ת ןכ רמא ה!הי = רמא 'ו = רמאי ל"צ ט. 8

 ש"ה ןכו תרמאו א"פ 1: .  .סיתו ע"ת ,י'ת ,ש"ח ןכו וידבעמו א"ס ט. ד ס"תו

 ₪- . לארשי-ינב א"ס ס"תו ע"ת ,ש"ה ןכו םיִלמּגבּו םירמחבּו א"ס +. 8 .ס"תו ע"ת

 ע"תו י"ת ,ש"ח ,ב"ד
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 אלמ םכל ּוחָפ ןרהאדלַאְו השמדלא הָוהְי מאו <

9 

13 

 ו 4

 ןכ

16 

 ד

19 

9 

 ןט)

21 

 :העְרפ יניעל המיִמשה השמ וקרזו ןָשְּבּכ חיפ םֶכיִנַּפְ
 -לַעְו םדָאה"לע הָיהְו םירצמ ץֶרָאלָּכ לַע קָּבָאְל ה ןַהְ
 :םִיִרְצִמ ץראחלָב תַעְּבַבַא חרפ ןיקשל המהְּבַה
 קרזיו הערפ ינפל ודמעיו ןָשְבְּכַה חיּפתֶא וחקי

 םֶדָאּכ ו חרפ תעָבְע לבא ןיחש יהיו הָמיִמשה השמ יתא
 השמ ינפל דַמַעְל םיִממְרִחה ולְכידאל :הַמַהְּבְב
 :םירצמדלכבו םגטרחב ןיחשה הָיָה ןוקשה ינפמ
 רשֶאּכ םֶהְלֶא עמש אָלְו הערפ בלדתֶא הֶָוהְי קזחו
 הָוהְי מא :השמחלַא הָוהְי רב
 תְרַמָאְו הערפ ינפל בציתהְו רקבּכ םֶּכשה השמדלא
 יִמַעְדתֶא חלש םיִרבַעַה יַהְלֶא הָוהְי רמָאדהְכ ויְלא
 יתפנמ"לַכדתֶא חלש יִנָא תאוה םַעַפַבְויִב :ינְדְב
 יִנָמְּכ ןיא כ עדת רובעפ ךמעְבו ךיִדְבַעְבו ך ןּפלדלא
 תאו ףתוא דאו ידיחתַא יּתָהְלַש המ יּ :ץֶראַהדלכב
 תאו רובעב םלואו :ץֶרֶאְהְרִמ רַחְכִתַו רבדּכ ךמע
 יִמְש רפס ןטמלו יחפ"תא ךְתֶארה רובעפ דיתְדמעַה
 :םחלש יתְלַבל יִמעְב ללותסמ רע :ץֶרָאָהדלֶכְּב ב
 הָיַהדאְל רֶשֶא דאְמ דבָכ דִרָּב רָחְמ תַעַכ ריטממ ינְנה
 הָּתַעְו :הָתְעְדַעְו הָרְסּוה טוהדןמל םיִרְצְמְּב ּוהמָכ
 -לָּכ הרשּב ךל רשא"לָּכ תא ףנקמהתַא ועָה חלש
 הָתְיבַה ףסאי אלו הרשב אצְמיְרשא הָמהְּבהְ םַדאָה
 ידבעמ הָוהְי רבדדתַא אַרְיַה : מו דרכה םהלט החי

 רשָאְו ו :םיִתְבַה"לֶא והנקמחתַאְ ויד בעדתַא םִנַה הערפ
 "תֶאְו ויִרְבעתֶא בועיו הָוהי רֶבְּדִלֶא וכל םשדאל
 + רישוי . יי.

 +ו וש = 2 -
 ו

 יהיו םימשההלע דָיתֶא הָטֶנ השמדלָא היה רַמאַיו
 לעו בלע םדָאְהְ"לע םירצמ ג ץֶרא"לכב דרב

. 5 

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו םירצמ ץרא א"ס צ. 1

 ריר קא" "רש וע קיח וו
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 5 והטמדתַא השמ טו :םִיָרַצמ ץֶרָאְּב הרשה בָשעדלַּב
 הָצְרֶא שא-ּךלַהֶּתַו דרב תלק ןתֶנ הוהיו םימשהד לע
 שאו דרב יהוו :םִיְרְצִמ ץרא"לע דָרָּב הָוהְי רָטִמּו
 והמָכ הָיִהדאְל רֶשא דאמ דָבָּכ דָרְּבַה ףוְּב .תחקלתמ
 % "לָּכַּב דְרָּבה ךיו :ינְל התה זאמ םירצמ" ץרא-לכב
 הָמהְּבְ"דעו םדָאִמ השב רשָאלְּ תא םירצמ ץֶרֶא
 הרשה ץע"לָכחתַא רָרָבַה הָּכַה הרשה בשל תַאְו
 % היה אל לארשי ינּב םש שרשא ןשנ ץֶרָאְּב קר :!רָּבש

 רמאיו ןרַהאְלְו השמל אָרְקַו הערפ הל שו :דָרָּב
 :םיִעָשְרַה דמו נאו קילצה חיה םעפה יִתאָטִח םֶהְלֶא
 3 לרבו םיִהלַא תלק תֶיָהִמ בדו הָוהְידלֶא לריתעה
 השמ וילא רמאיו :דמעל ןופסת אלו םֶכְתֶא הֶהְלשאו
 תולקה הָוהְידלֶא יִפַּכַתֶא שֶרַפֶא ריִעָהתֶא יִתְאַצְּ
 הָוהיל יִכ עדת ןעמל דע-הְיהְי" אל דֶרְּבַהְו ןולדחָ
 ינפמ ןוארית םרס יּפ יעלי ףירְבעו התאְו :ץְרֶאָה
 הרעשה יִכ ּהָתָבִנ ּהָרעַשַהְו הֶּתְשַּפַהְ :םיהלא הוה
 ג ִּפ ּוכְנ אֶל תַמָּפּכַהְו הטחהו :לַעְבִג הֶתְשַפַהְו בי
 ₪ שרפוו ריִעָהתֶא הערפ םעמ השמ"אצוו :הנַה תֶליפא
 ךתנ אל רַטִמּו ּרָרְּבַהְ תולקה ּולְּדְחַ הְו והידלא ויפּכ

 חלקה דָרָּבַהְו רטמה לדַחְדיּכ הערפ אריו :הָצְרא

 הערפ בל קז חיו :ןידבעו אוה וכל לבכש אָטָחְל ףסיו
 -דיב הוה רד רַשָאּכ לארשי יִנָבִתֶא חלש אח

 א"ס צ.99 .רפח תלקַה יו מלשורי ,יללהב ןכ צ. 99 | .ע'תו ש"ח ןכו םִירָצְמַּב א"ס ט. 4

 אלב ולדחוו נ"ב +. 335  .השמ אציו א'ס .33 = .הרעשה ג'ב א'נ ץ.81 = .דוע הָיהידאָל
 .רסח תלפַה יללהב +. 83  ,איעג

 ץזז 8] רבדי יכ ,(ץז 9] אראו 'ג הירדסו ,לאיע* [ץז 5--זא 85] השרפה םש +. 8
 תשש תויתואו .חמו תואמ עבשו ףלא םילמו .אכק םיקוספו .[טזחז 16] ברעד םכשה

 נ"בו איעג אלב ארוק א"ב ,[טז לל| םירבדמה 'ה םיפולחו .תחאו תואמ עבשו םיפלא
 שזז %] ךבכשמ ,איעגב נ'בו איעג אלב א"ב ,[טזז פ9] ורבחו ,[טנז 13] קזחיו ,איעגב

 ם*
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6 

 --- 7-0 אב. = ---

 ב



₪ 

8 

 א 1 תומש 116

 ןפ יִתְדַבְכַה ינא-יכ הערפדלַא אב השמדלָא הָוהָי מאו י

 :יברקב יתתא יתש ןעמל ויבש בלחתַאְו ובלא
 יִתְקלעָתַה רשא תֶא דנּבְדִכִו דנב יִנזָאָּב רֶפְסָת ןעמלו 3

 ינארפ םתְעדיו םב יּתְמשדרשַא יִתתֶאהתֶאְו םירַצַמְּב
 דהָּכ וילא ּורְמאיו הערפ"לֶא ןרַהָאְו השמ אבו :הֶוהְי
 ינפִמ תל נא יִתְמְרַע םירבעה והלא הֶוהְי רמָא
 ימַעְדתֶא ַחְלַשְל ה התא ןֶאָמְדסא יּכ :ינדְבעְיו יפע חלש

 ץֶרָאָה ן יעדתַא הָּס כו :ּךָלְבְנִּ הבְרא רֶהַמ איבמ ננה :

 הטלמה רתיתַא | לָכֶאו 8 תארל לכו אֶל

 חְמצה ץעְהלְּ -תֶא לכ ן ררְּבַהְרִמ םֶכָל תֶרֶאְשִגה
 יִתְבּו ףירְבעדלָכ ו ו ית ואלמו :הרשההןמ םכל <

 ףיתבַא תובָאְו רוקבא ּואְרִדאְל רַשָא םִיִרְצִמ "לכ
 םעמ אצוו ןפיו הזה םויה דע הָמ בֶרֶאְהְהלַע םֶתויַה ם ומ
 ונֶל הז הֶוהְי יתמדרע וילא הערפ ידבע ורמאוו :הערפ
 םֶהְיַהְלֶא הָוהְיתַא ודבעו םיִשְנִאה תא החלש שקו 2

 התאו השמחתַא בשויו :םִיָרַצִמ הד זבֶא יִכ עדת םֶרָמַה <

 הֶוהְיתֶא ּורְבַע וכל םהלַא רַמאיו הע ;רפדלא ןרהא

 ּוניִרָעְנִפ /הֶט שמ רמאיו :םיכְלְהַה מו .ימ םֶכיַהְלֶא +

 ףלנ ונְרְקְבְב וננאצב ּונָתונבּבו ּוניִגְבְב ףלנ נינו
 םֶכִמִע הָוהָי ןכ יהי םָהְלֶא רָמאּו ּונְל הָוהידנה יִּכ
 דג הער יִּכ ואְר םכְפמתַאְו םכתֶא חלשא רשאכ

 יִּכ .הֶָוהְידתֶא ּודבַעְו םיִרְבִגה אנ"וכל ןכ אל :םֶכינפ
 :!הערפ ינָפ תֶאמ םֶתא שֶרָנו םישקכמ םּתַא ּהָתא

 רמאיו

 חסַא נ'בו ָךְניִא םע םא ףטוח א"ב ,[טז 17] ךניאדםַא יכ ,איעגב נ'בו איעג אלב ארוק א"ב

 ,(זא 19] אצמי רשא ףולח אלבו ,איעג אלב ג"בו איעגב ארוק א"ב
 .בשדמט ע ךצד ןמיס תוכמ 'ז הימי רפסמו

 ןכ צ. 9 = .ץמק בשויו יקובנזב +. 8  ,ו"מ הימריב י"י רבד רשא רבדה הרטפה +. 1 ,
 "כ םירפס בורב +. 9 .ש"ה ןכו גניתונבבו יללהב ,דוי רפח יקובנז רפסבו ימלשורי
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 19 ףדו הסנ | השמ 6 הָוהָי רַמאיו

 לכאיו םִיִרְצִמ ץֶרֶאלע לַעְיו הָבְרַאָּב םיִרְצַמ ץֶרֶאדלע
 8 םיו ו :דְרְבִה ראשה רשַאדלּכ תֶאְז ץֶרֶאה בָט טמ"למ"תא

 םידקדחור גַהְנ הֶוהיַו םירצמ ץרא-לע ּוהָטמדתֶא השמ

 ַחּורְו הָיָה רקְבַה הֶלְיִלַהלָכ אּוהַה םהלָּכ ץֶרָאְּב
 ץֶרָאילּכ לע הָמַרַאַה לעיו :הָבְראָקתֶא אָשְנ םידקַה
 דאל וי ןָפְל דאמ דַבָּכ םִיִרצִמ לוב לָכב חנו םירָצמ
 דתֶא סו :ןָכְדהְיַהְ אל וירחאו והמָּכ הָבְרַא ן3 היה
 בשעדלַּכתֶא לכא ץֶרֶאָה ךשחְתו ?רָאְהְלָּ ןיע
 רתינזאלו דָרָּבַה ריִתוה רשָא ץַעָה יִרָפדלַכ תֶאְוץֶראָה
 שרצו :םיִרְצִמ ץראדלָכְּ הרשה בשעְבו ץעְּב קָרָידלָּ

 ;יִתאַטָח רמאוו ןֶרַהאְלְו השמל ארק הכרפ רהמָו
 םעפה דא יִתאְמח אנ אש הו :םֶכָלְו םיִהְלֶא הוהיל
 :הֶזה תומה"תא ק קר ריִלָעַמ סו .םכיהלא הָוהיִל ּוריִתְעַהְו

 רָאשנ אלףופ המ והעְקתַו הּבְראָהדתֶא אשי דאמ קזח
 בלה תֶא הֶוהָי קזח חיו :םִיָרְצִמ לוב לָפָּב דחָא ּהָּבְרַא

 :לארשי יִנָּבדִתֶא חלש אֶל הערפ
 שח יהיו םימ שהדלַע דד הָטְנ השמ נדלֶא הָוהְי דָמאיו

 : -לע ודיחתא השמ ניו :ףשח שמָיְו םירצמ ץֶרָאדלע
 תש ילש םיִרְצִמ ץֶרָאלַכּב הלפא-דשח יהיו םימשה
 3 ויתח דתמ שיא ומְקְדאלו ויִחְאְדתֶא שיא ּואָרְ"אְל :םיִמָּ
 םֶתְבָשומּב רוָא הָיַה לארשי יִנְּבְדלָכְלּו םיִמָי תז שלש
 קרוחוהיקתא ול ובע וכל מאיו השמחלא הערפ ארה
 < - - 5 רמאיו :םכמע ףלי םֶכְפַטדְנ גי םכְרכְּבו םֶכְנאצ

 הוהיל ונישעו תלע 1 םיִחְבְ ונ דוב ָב ןֶּתת הָתַאדםּג השמ
 ניהלא

 א'ס צ. 5 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו תֶאְו א"ס א. ל .י"תו ש"ח ןכו ךדידתא א"ס צץ. ןצ

 א'ס צכ 8 ."לכ תא לשחהוהוו 'גולפ צ / .ס"תו .ע"ח ש"ח זכו השמ א

 ,אלמ ְּניִרַיַּב י"'כ םירפס בורב צץ. 5

 ; םידחור הוה ה :הֶוהלֶא רתעיו הערפ םעמ אָצְיו

14 

- 

- 
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 יִכ הָפְרפ רֶאְשִַת אֶל ּוטָמַע ךלי וננקמדםגו :וניהלַא ₪
 עדנ"אל ּטְחְנָאו וניהלא הָוהְיתֶא דבעל חכנ ונממ
 -תֶא הָוהְי קזחיו :הָמש ונאבחרע הָוהְידתַא רבענ"המ
 ףל הערפ וקרמא :םֶחְלשְל הָבָא אלו הערפ בל
 ּףֶתאְר םוְּב יִכ יִנָּפ תואר ל ףסתדלַא ל רַמָשה ילָעִמ

 תואר דוע ףסאהאל תרמה ןִּכ השמ רַמאַיו :תּומָּת ינָפ ₪
ּ: 

 5 הערפדלע איִבָא דָחֶא עַנְנ דוע השמחלָא הָוהָי מאיו אי
 הָפְּ וחַלֶשַּכ המ םֶכְתִא חלש ןכדירחא םירצמהלעו

 ולאו םעה יא אנרְּכד :הזמ םֶכַתֶא שרי שר <
 ילכו ףסכדילכ ּהתַשְר תאמ ּהָשֶאְו והַעְר תֶאַמ | שיא

 שיִאָה | םג םִירְצִמ יב םַעָה ןחדתַא הָוהְי ןתיו :בהְ +
 הערפהידבע ינעְּב םירצמ ץֶרָאְּב דאָמ לדג השמ

 רַמָא הָּכ השמ רַמאיו :םַעַה יניעְב ו +
 -לָּכ תַמּו :םיִרְצמ ּּותְּב אצוי ינא הלילה תַצָחַּכ הוהי +

 ואסְכְילָע ב בשיה .הערפ רוכְּבַמ טירָצִמ ץֶראְּב רוכב
 רוכְּב לַכְו םיִחְרַה רָחא רשֶא הָחפשה רוכְּב דע
 רשֶא םירצמ ץֶרָאלְכְּב הלדנ הקעצ הָתְַהְו :הֶמַהְּ
 לאְרשי יִנְּב | לכלו :ףסה אל והמ בכ הָתְיַהְנ אֶל והַמָּכ
 ןּועדת עמל הָמַהְּבדדַעְ שיִאְמְל ו ונש של בלּכְדיִרַהְ אָל

 -לָכ ּודריו :לארְש עי ןיבו םירצמ ןיּכ הָוהְי הָלַּפִי רשָא 4
 -לַכְו הָּתַא אצ ר' מאל יִלּווהְתְשַהְ ילא הלא ודב ט
 הקרפדםעמ אציו אצא ןכחירחֶאְו ףיִלְגרְּבִירֶשֶא םעָה

 פ

1 

 השמדלָא הָוהְי רָמאַי יצא" % "רחב 0
 ץֶרָאְּב יתָפומ תובר ןעמל הערפ םֶכיִלֶא עמשידאל

 םירצמ

 ָהּומּב ריבס +. 6  .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו יִרְחֶאְו א'ס <. 1 ,אי .ץמק חקנ יקובנזב צ. 6

 ןכ ט9 ייתבר צ צ. 8 .ןועדת א"ס ץ.7 ,ש"ת ןכו ָהומ ְב ריבס צ. 6 ,ש'ת ןכו

 ,רסח םכלא יללהב ימלשורי
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 וו ּהֶלֶאְה םיִתְּפְמַה"לָּכ"תֶא ּושָע ןרהֶאְו הָשמּו :םִיְרצַמ
 "תֶא חלשדאְלְו העְרּפ בלחתַא הָּוהְי קזחיו הערפ ינפל
 בי הָוהְי רָמאָמ :וצראמ לר שיח
 2 הזה שֶרָחַה :רמאל םִיִרְצִמ ץֶרָאָּב ןרה זאזלאו השמדלא
 :הָנָשה ישדָחְל םֶכִל אוה ןושאר םיִשדָח שאר םכִל

 %3 הזה שדחל רשַעְּב רמ גאל לאְרשי תרעדַלָּכְדלֶא ורָכּד

 -םִאְו :תיִבל הש ה הש שיא םַהָל ּוחְקְ

 לא ברקה ונְכְשו ג ד חַקֶלְו שמ תויהמ תיבה טַעִמ
 :השההלע ּוסְכִּת יט יל שיא תַשָּפִנ תַסְכִמְּב ותיּ

 -ןמו םישבלהְדִמ םכל ה הָגָשְְֶּב רֶכָ םיִמָּת הש
 ; רָשַע הָעָּבְרַא דע תרְמְשִמְל םֶּכְל הָיִהְו :וחפת םיִּזעָה
 ןיכ לֶאְרַ שידתדע להק לָּכ ותא ּוטָחְשְו הזה שרחל םִָ
 דלַעְו תומה יתשדלע יתנו םדהדמ וחקְלְו :םִיּבְרַַה
 ולָכאְו :םֶהְּב ותא ולכאידרשַא םיִּתְּבַה לע ףוקשמה
 םיִררְמדלע תוצמו ש :אילצ הוה הָליִלּב רָשְּבַהדתֶא
 ו יִּכ םָָמַּכ לָשְבִמ לַשְב אנ לנממ ולְכאתלא + :והלכאו
 , ורותותדאלו וברקע ויִעְרְכְלע ושאר שָאדילַצדא
 :ופרשת שאְּב רֶקְּבִידִע ונממ רֶתְהְו רֶקְבִדדִע :ונממ
 11 םָּכיִלְ גב - םיִרָגַח םֶכיִנְתַמ ותא ּולכאּת הָכּבְ

 אּוָה הַס ִפ ןוזפהְב ותא םָתְלַכִאְו םֶכְדיּ םכלְקִמּ
 ג יִתיִּכַהְו הוה הל לַּב םיִרְצמ ראב יִתְרְבַעו :הוהיל

 ב הָמהְבִ"דְִו םֶרֶאְמ םילַצַמ ץֶרָאְּב רוכבי
 8 םּדה הָיָהְו :הָוהָי ינָא םיִטֶּפְש הָשַעֶא םִיִרָצִמ יהְלא
 -תֶא יתיארו םֶש םתא רַשֶא םיִּתָּבַה לע תאל םֶכְל
 תִחְשַמְל ףגְנ םֶכָב הָָהיאלְ םכלע יּתְחַספו םֶּדַה
 . ןודקול םֶכְל הזה םה הָיהְו :םָיִרְצִמ ץֶרָאּב יִתְכהְּב

0 

1 

 םתגחו תש

 צצ ,ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו לארשיהינב א"ס 5 6  .איעג אלב דלֶא נ'ב צ. 8 ב?

 זו"ה ור ר-ר רותר תור רדר ;7תר כ תורז"ר רורת " -
 .ש"ח ןכו ירקו בותכ םיִבָשַּכַה א'סב ,םיִבְשַּבַה ריבס צץ. 5 ,םֶכִל רובס צץ. 4
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 ּוהְנְחִת םלש תקח םֶכיִתרדְל הוהיל גַח ותא םֶתְַהְ
 ותיִבְשַת ןושארה םויכ ךא ולכאה תוצמ םיִמָי תעבש
 שפנה הָתרַכִּו ץמָה לכאה לָּכ | יִּכ םֶכיִּתְּבִמ ראש
 םויבו :יעבשה םוידרע ןשארה םוימ לארשימ אוהה

 שדסדארקמ יעיבשה םויבו שדכדארקמ ןושארַה
 רשא לא םהב השעיהאל הָכאְלַמ"לָּכ םֶכְל הָיְהְ
 דתֶא טתְרמו שו :םֶכְל השַעְ ודב אּוה שפלכל לָכָא
 םָכיִתוִאְבַצְתֶא יתאצוה הוה םויה ַצָעְּב יפ תוצמה
 קח םכיִתְרִדְל הוה םְהדתֶא םָּתְרַמש ו םיִרצִמ ץֶרֶאַמ
 ּולכאַת בֶרְִּב שחל םוי רשע הָעְבְרַאְב ןשארְכ :םלוע
 תפבש :בֶרַעְּב שדְחל םיִרְשעְו דָחֶאַה םוי דע תַצִמ

 תַצְמְחְמ לָכַאילְּכְויִּכ םֶכיִּתְבִּכ אצִמי אל ראש םי
 חַהֶָאְבּו רגב לאְרשי תדעמ אוהה שפנה המרכנ
 םכיתבשומ לבב ולכאת אל תַצְמְחַמדלְּ :ץֶרֶאָה
 :תוצמ ּולָכאִּת

 וכשמ םהְלַא רָמאו לארשי ינקזלָכְל השמ ארקיו ג
 םָּפָחְהְלּו :חספה ּוטָחַשו ם יִתְחְפְשִמל ןנ אצ םכֶל וחקו ₪

 -לֶא םת םתְעגהְו ףפבדרָשַא םָּדַּכ םֶּתְלבִט בוזא תדָנַא
 םִּתַאְ ףסכ רַשֶא םָּדַהְִמ תזּוזָמה יתְשדלָאְו < ףוקשמה

 פנל ּהָוהְי רבעו :רקְּבְדדע ותיִבִדחַתְפִמ שיא וֶאְצִת אל ₪
 יתש לעו ףוכשמההלע םּדַהְדתֶא הֶאְרְו םירצמחתא
 אבל תיחשמה ןתִי אָלְ התפה"לע ה הָוהְי חספו תזוזמה
 לקהל הזה רָבּדַהתֶא םֶתְרמְשּו :ףננְל םַכיִתְבְלֶא

 ןתי רשֶא ץֶרֶאָהדלַא ואבַתְדיִּכ הָיַהְ :םלונ ה בלו 5

 !תאוה הדבעההתַא םּתרַמְשּו ךכִּד רשָאּכ םַכְל הוה
 :םכל תאוה הרבעה המ םכיִנְּב םכילַא ּורְמאיּכ הָיָה ₪

 םתרמאו

 ןכו םויּב א"ס צ. 16 | ,י"תו ש"ח ןכו -דַעַו א"פ +. 15  .שוגד ןישה ראש וחיריב +. 5
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 א יִתְּבִרלַע חַסֶּפ רשֶא הָוהיִל אוה הספדחבו םָּתְרַמַאו
 ניְּבדַתֶאְו םָיְרצְמתֶא ּפְְנִּב םִיִרצְמְּב לאְרשודינב
 ₪ לארשי ינְב ושעיו וכליו :ווחתשיו םַעָה דפו ליצה
 גושע ןכ ןרהַאְו השמחתא הָוהְ הָוצ רשַאּכ

 9 'כְּבִדלָּכ הָכַה ּהָוהיו הָלָ לה יצחּב ! יהָו
 רווכְּב דע ואָסּכְלַע בשיה הערפ רכבמ םִיִרְצַמ ץֶרָאְּב
 0 -- :המהְב רוכב לכ רוָּבַה תיבּב רַשֶא יבשה
 קעצ יהו םִירָצִמדַלַכְ וידְבעדלָכו אּוה הֶלְ יל הערפ
 1 ארקי ו :תמ םש שדיא רַשא תי ןיִאְהיִכ םִיִרְצַמְּב הָלדַנ

 דםנ ימע דותמ ואַצ ומוק רמאיו הֶלִיל ןרהאלו השמל
 :םַכְרְבְדְכ הָוהְידתֶא ודבע וכל לארשי ינָמסנ םתא
 39 וכל םָּתִרַּכִד רָשַאַכ יִחְק םֶכְרַקְּבדםִּנ םָכְנאצדם

 ₪ ר רהְמְל םִעָהְדלַע םִירְצְמ קוחִתַו :יתאדסנ םתכרבו
 4: םעה אָשיו :םיתמ ּוְלַּפ ורַמָא יּכ ץֶרָאָהְִמ םָחְלשל
 םתלמשְ תֶרְרְצ םַתְראשמ ץמחי םֶרָמ וקְצְבד תא

 . לאשר השמ" רַבְדּכ שט לר ָשוחינֶבו :םמכטלע 2

 5 ה 24 4 ב .'. 1
 ו ד 7 - ל 5 ט

 רט ו ן-
1 
 יג ג - 7

 תֶא 0 סא םרצמ יב סה 2 תא
 :םירצמ

 7 ףלא תו אָמדשָשָּכ הָתְכְס ססִמעַרַמ לארשיחינב ועָסיו

 םּתֶא הָלָע בר ברע :ףטמ דבל םיִרָבְגִה יל
 ₪ רשֶא קַצְּבִהדתֶא ופאיו :דֶאְמ דבּכ הנקמ רקבו ןאצו
 ּושרְנהיִּכ ץמח 0 יִכ תוצמ תש םירצפמ ואיצוה
 ושעדאל הָדצְדמ המהמ גתהל .ּולַָי אָלְו םִיִרְצִממ
 םִיְרְצְמְּב ּוָבָשי רשא לֶאְרְשַי ו בשומ :םֶהְל
 | םי 0 ץקמ יהוו :הנש תואמ עְבְרַאְו לש שם
 צַי הוה םויה םֶצְעְב יהָיו הָנַש תואמ עמר הק
 .ס"תו ע"ת ,י"ת ןכו הנקמו א"ס +. 88 | ,י"תו ש"ח ןכו ןרהַא"תַאו א"ס צץ. ₪

 כ

. 
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 אּוה םיִרמש ליל :םִיִרצמ ץֶרֶאמ הָוהְי תואְבַצדלָּכ 3
 הוהיל הוה הֶליִלַהאּוה ם םירצמ ץראכ םָאיצוהל הוהיל
 :םתְרְדל לֶאְרשי נָּבלָכְל םיִרָּמש

 ךָּב"לָּכ הספה תֶקִח תאז ןרָהאְ השמ"לָא הָוהְי רמאיו ₪
 החלמו * ףסכ"תנקמ ט שיא דָבעדלְַו זוְּב לכ אידאל רָכנ 4
 תיִבְּב וב לכאיאל ריכשו בשות וב לכאי א ותא +

 םַצָעְו הָצּוה רָשְּבַהְִמ תִיּבַהְדִֶ איִצותחאְל לָכָאי דָחֶא
 רוניחיכְו :ותא ושעי לאְרשי תדעדלֶּכ וְבדרְּבְש :תדאל -

 או רָכזלַכ ול לומה .הָוהיל הספ השעו רג קא
 לכאידאל לרַעלַכְו ץֶראה חַרֶזֶאַּכ הָיָהְו ותו שעל ברק

 :םֶכְכִתְּב רה ךגלו חַרֶוַאְל היי תחא .הָרות ב 0
 השמחתא הָוהְי הוצ רשאּפ לֶאְרְשְי יִנְּבדלּכ ושעיו
 םויה םֶצְעְּב יהיו :ושע ןכ ןרהאדתַאו
 -לע םִיִרַצמ ץראמ לֶאְרְשי יִנְבתֶא הוה איצוה ּהֶזַה
 :םֶתאְבַצ
 פ רֶטפ רוכְּבְילכ ילחשדכ :רמאל השמחלָא הָוהְי רָבַדִַו ג

 רמאלו :אּוְה יל הָמַהּבבּוםֶדֶאְּ לֶאְרש ייִנְבַּב םֶחְרִלָּכ
 םַתאַצָי רשֶא הוה םויהדתא רכז םַעָהְלֶא השמ
 םֶכַתֶא הָוהְי איצוה די קוחְּב יִּכ םיִדְבַע תיּכִמ םִיִרְצַמִמ
 שָדְחְּב םיִאְצְי םִּתַא םויה :ץִמָח לבא 0 אְלְו הֶּזִמ

 יתחהו יִנעְנָכַה ץֶרָאדלֶא הוה איקה ה היה ;ביִבָאָה
 ףל תתְל ךיִתבַאל עבשנ רָשֶא יסּוביהו יוחהו ירמָאהו
 תאָוה .הרבעההתא תרבעו שברו בֶלָח תב ץרא

 יעובשה םויבו תצמ לכאת םיִמָי תעבש :הָוה שדחב <

 הראל םימוה תעָבְש תא לאי תוצמ +הָהיל גה 1
 ךל ירק

+ 

 ג

 א"ע ח"מ ףד תומביבו ש"ח ןכו דַלָּב א"ס +. 44 = .ס"תו ש"ח ןכו ןרהַאדלָאְו א"ס +. 3
 ףיהלא הוהי א"ס +. 5 ,בי = .ס"תו ע"ת ,י"כ י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו םֶבְּתִא א'ס +. 8
 ןכו האל א'ס יז. ד | .ש"חו ו"ד ,ה"דח ,ב'ד ןכו יִּתִחַה א"ס +. 5  .ץ"תו י"ת ,ש"ח ןכו
 ע'תו ש"ח
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 קְדְגהְו ְִּלְבְנלֶכִּב רֶאָש ָּך ל הֶאְרְיאלְו ץִמָח ל
 יל הָוהְי הָשָע הָו רּוָבַעַּב .רמאל אּוָהַה כ לנבל
 ןיב ןורּכְזלּו ףרידלע תואל ל דל הָיָהְו :םיִרצממ יִתאַצְּב

 הָקַח דָיְּב יִּכ ךיִפָּמ הָוהְי תֶרות הָיְהְת ןעמל דיניע
 תאוה הקח הדת תרמשו :םיְרְצְמִמ .הָוהְי ךֶאצוה
 :הָמיִמָי םיִמיִמ הדעומל
 ףל עּבשנ רָשָאְפ יִנענְּכַה ץרָאדלֶא הָוהְי ךאְבירּכ הָיָהְ
 9 הוהיל ל םהר"רטפדלְכ תקרְבעהְו :ּךל הָנתְו יִ תבאלו

 :היהיל םיִרְכְזה ףל הָיְהָי רֶשַא הַמָהָּב רגש |רֶטָפדלֶכְ
 .ותפרעו הדפִת אלדו השב הדפּת רמָה רֶטפדלָכו
 ּךנְב לאש הָיָהְו :הָדְפִּת ףָיְנְבְּב םֶדֶא רוכָּב לכ
 ַאיִצְוה די קֶוָחְּב ולא תְרַמאְו תאָזְהמ רמאַל רֶחַמ
 ערפ הָשְקהיִּכ יהָיו :םיִדָבַע תיִכמ םיָרצְִמִמ הָוהְ
 ְּבִמ םִיִרָצִמ ץֶרָאְּב רוכְּביִלָּכ הָוהְי גרַהְ נחלשל
 לכ הוהיל חבז יִנֶא ןכרלע המהְּב רוכבדדעו םָדֶא

.' . 

 1 = יל

 ונָאיצוה די קוָחְּ יכ ףיניע ןיב תַפָמומְלּו הכרילע
 : הערפ חַלָשְב יה :םִיִרְצִמִמ הָוהְ
 ושב יִתְשלּפ ץֶרֶא ּךֶרַּב ם םיהלא םַה ךָאַלְו םַעָהתֶא

 םַתאְַרְּב םַעְה םֶהָניְפ םיהלא רמא |יכ אווה בורק

 ףרד םַעָהתֶא םיהְלֶא בפיו :הָמיִרְצִמ ובו המחלמ
 ץראמ לֶאְרֶשִידיִנְב לע .םיִשָמְחְו ףוס"סו רָבְדִמַה
 עבשה יכ ומע ףסוי תומְצְעתֶא השמ | חקיוו :םיָרְצִמ

 םיהלֶא דק דקָּפ רמאל לֶאְרשי יִנְּבִתֶא עיפשה
 םכתא 7
 .ףקז די א"ס צ. 14 | .יקובנזב ןכ +. 18 = .ע"תו ש"ח ןכו ףיָהלא הוהי א'ס +. גג

 עגנ דוע .(א ג] יתדבכה ,יצחו 'ג הירדפו .לאללהי (צ 1- אחז 16 השרפה םש + 6

 ףלא םילמו .הששו האמ םיקוספו .[א1ו1 ג] יל-שדק ,יצחו ,[אוז 9 יצחב יהיו ,[אז ג]
 ףולחו .טמו האמו ףלא םישש תויתואו .הנו תואמ ששו

 ןתוא ןירוק ןיאו ,[א 11) םירבגה אנ-וכל ףולח אלבו ,נ"ב ןכ אלו ,איעגב לא ארוק א"ב
 | .ףקמב םא יכ אלזאב

 .'ד םיטפושב האיבנ השא הרובדו הרטפה +. גל

 אוז תדל לכחלא תחא הלמ

 ; תואל הָיְָו :הדפִא נב רוכְּבדלָכְו םילָכוה םֶהְר רֶטּפ
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 תָכְסִמ ועְסִיו :םֶכְּתִא הֶזִמ יתמַצעְדתֶא םֶתִיִלְעְהְו סֶכְתֶא
 םמוי םַהיִנָפל לה הוהיו :רָבְדִמִה הצקּכ םֶתאָב נחי
 ריִאְהְל שָא דּומַעְב הללו ףרדה םתחְנְל ןנע דּמעְּב
 םמוי ןֶנָעַה דּוָמַע שימידאל :הלו לו םִמזי -- םהל
 :םִעַה ונפל הליל שאָה דימו
 לארשו יִנְִּדלֶא רב :רָמאְל השמחלא הָוהְי רבי
 נפל םיה ןיבו לדנמ ןיכ תליחה יפ לנפל ונַחְו ובשיו

 ינבל הערפ רַמָאְו :םיחדלע ּוָחַת חָכְ ןפצ לעָב
 יקחו :רָּבְרִמה םֶהיִלָ גס ץֶראָּב םה םיְִב ג לֶאְרְשִי
 "לָבְבּו העְרַפָּב הָרְבַכִאְו םֶהיִרָהֶא * ףררו | ו
 למל < רעו :ןכרשעיו הָוהְי יִנָאיִכ םירצמ ּועְדָי ולוח
 דלא ויִדְבַעַו העְרְפ בבל ךפהיו םַעָה חַרֶב יִכ םירצמ
 לַאְרשידתא ונחלשדיפ ּונישָע תאז"המ ּורמאיו םָעָה
 חכיו מע חַקְל ומעדתֶאְו ופְכְרתֶא רַסְאָּיַו :ּונְדְבָעמ
 לכ םשלשְו םִיִרְצִמ בֶָכְ לכ רּוחַּב בָכְר תואמדשש
 ףדריו םיִרצִמ ךלמ ה הערפ בֶלתַא הָוהְי קזחוו ל
 :המָר ךָיְּב םיִאְצ לאט עי ינכו לארשי נב ירחַא
 םוה"לע .םינח םֶתוא ונישיו םֶהיִרַהא םירצמ ּופְּדְרַַו <

 ינפל תריחה יפדלע ולח וישרפו הערפ פ בכר םוסלָּכ
 -תֶא לארשידינב ּואשיו בירקה העְרפו :ןפצ לַעְּב
 וקעציו דאמ ואריינ םָהיִרַהא עסנ !םירצמ הָנִהְו םָהיִניע

 -ןיא ילכו מה הש ?מ"לֶא ּורָמאיו :הוהידלא לארו שיחינב

 תאחהמ רָבְדִמּב תּומל ּונָתְחְקְל םירְצְמְּב םירְבְק
 רשא רָבָּדה הָקאלַה :םִיִרְצִמִמ ּונָאיִצְוהְל ּונְל ז ָתישָע
 "תֶא הָרְבַעְנו ונָמִמ לדַח רמאל םִיְִצַמְּב ןילא ּונְרּד
 :רָכדמ ּונָתְמַמ םירצמתֶא רבע ו מ ןנְל ב בוט"יִּכ םירצמ

 רמאיו
 .יפר גנממ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 19 .אלמ םישלשו יללהב ,ימלשורי ןכ +. ל ,די
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 -תֶא וארו ובָצְיִתַה ּואְריִתִדלַא םַעָהִלֶא השמ רמאיו
 םתיאְר רַשָא יִּכ םויה םֶכָל הָשעידרשא הָוהְי עושי
 :םלועדרע רוע םתאְרל ופסת אל סויה םיִרָצְמדתֶא
 :ןושרחת םּתַאְו םכְל םֶחְלי הוהי
 % חיִנָּבִלֶא רד ילא קעצתרהמ השמחלא הָוהְי רמאיו ם

 , "לע ְּדַידתא הס טמ"תא םֶרִה הָּתַאְו :ּועָסִיו לאְרשי
 ;הָשֶּכִיִּב םָיַה ךותְּב לארשוהנס ּואָבָיו והעקְבּו םָיַה

 םהירחא ּואְבָיְו םִיִרְצִמ בֶלדתֶא קזחמ יננה יִנָאְ

 ועדיו :וישְרפְבו ָּּבְכרְּב וליחדלכבו העְרַּפְּב הָרְבָּכִאְו

 :וישרפבו וּבְכְרְּב העְרפְּב יִדְבְּכְהְּב הוחי ינארכ םורצמ

 ליו לארשי הנחִמ ינפל ףלהה םיהלאה דאלמ עָסיו
 :םהירַחֶאמ דַמַעַיַו םהיִנּפמ ןְנעַה דומע עפיו םֶהיִרָחַאַמ

 ןֶנעַה יהי לַאְרשי הָגָחִמ ןיבו םירצמ הנחמ ! ןיּכ אביו
 -לָּכ הֶזְלֶא הָז בָרְקאָלְו הל לֶהתַא רֶאָיַו ףשחהו
 תא | הָוהְי דל םָיהדלע 1 ודיחתַא השמ טו :הֶליִלַה

 םיַהְדתֶא םשיוו הל לַהדלָּכ הע םיִדָק חּורְּב םָיַה
 ₪ םיה ךותֶּב לארשיחינב ואָבִיו :םיִמַה ּושָקָּבּיו הברחל

 ופדְריו :םלאמשמו םנימימ המוח םֶהְל םימהְו השבי
 וישרפו בכר הערפ םּס לָּכ םֶהיִרַחֶא ּואְבְיו םירַצמ
 הָוהְי ףקשוו רקבה תַרָמְשאְּב יהיו :םוה ךְּתדלֶא
 הנחמ תא םהִיו ןנעו שא דּומעְּב םיִרצמ ּהנחמ "לא

 5 תֶדְבְכְּב ּוהְנָהְנְיַו ויִתבְּכְרַמ ןפא תא רסו :םירצמ

 םהְל םחלנ הָוהי ינ יִּכ לֶאְרַשי ינפִמ הָסּונָא םירצמ רָמאיו

 :םיִרְצְמְב
 ובשיו םיהדלע ּךְדיתֶא הָטנ השמחלא הָוהָי רמו
 הָשמ טו ּוישְרֶפ"לַעְו ובכרדלע םירצמ"לע ופה
 יללהב צ. 95 | .ם"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ירקו בותכ רשאּכ א"סב ,רשאכ ריבס צץ, 8

 1 2 .י"תו ש"ח ןכו ירקו ביתכ ּורמאיו א"סב ּורמאיו ריבס צ. 5 .אלמ תּודבכַּב
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 םִיִרצִמְו ונָתיאְל רקב תונָּפל םיה בָשיו םָוהדלע ודי
 ובשיו :םה ךותְּב םיִרָצְמדתֶא הָוהְי רעו ותארקל םיסנ :

 הערפ לוח לכל .םיִשְרַפַההתֶאְו בָכְרֶהדתֶא ּוָפַכיַו םימה
 ;דַחֶא-דַע םֶהָּב ראשנאל םיב  םֶקיִרָחִא םיִאְּבַה
 םחל םמהְו םָיַה .דוְְּ הָשְבְיב וכלה לארשי יִנְבו

 דתֶא אּוהַה םויּב הוה עשויו :םלאמשמו נימימ המח 00

 -לע תמ םיִרְצמתֶא לארשי ארו םירצמ דימ לארי
 השע רשֶא הלדִגַה דיההתא לארשי אריו :םיה תַפְש

 הוהיב ונימאיו הָוהְיִתֶא םַעָה ּואְרייו םִירָצַמְּב הָוהְ
 :ודבע השמָבּו
 ומ ּורמאיוהוהיל תאזה הָרישההתַא לֶאְרֶשי יִנְבּוהָשִמריִשְיַא
 סוס הָאָּנ הָאְגיִּכ הָוהיל הָריִשֶא רמאל

 יליהְיו ָּי תָרָמְְו יזע :םיב המר יָכְכִרְו
 יהלֶא והוְנִאְו ילא הז העושיל

)] 

 כ

= 

 ש

-4 

 הוהי המחלמ שיא הוה :ּוהנממרַאו יבָא 3
 רחב םיב ּהָרָי וליחו הָעְרפ תֶבָּכְרַמ :ימש
 רמָכ תלוצמב דריו ומיסכי תַמהִּת :ףוסדםיִב ועְּבְמ וישלש :

 דמו חָכַּ יִרְדִאְנ הוה נימי כא
 סרהת אנ בָרָב :ביוא ץערת הוה
 חח :שקפ מלכא לקה הלשִת | מק
 ךנומְכ וב םימ ומרענ ךיפא

 רַמָא :םָידבְלְּב תָמַת ּואְפִה םילזנ |
 ומָאָלְמִת ללש קלחא נישָא ףּדְרֶא בוא
 ָּתָפְשְנ ה" ומשירות יכְרח קיִרֶא ישפנ

 םִִמְּב תרְפשכ וללַצ םִ ומָפִּכ כ קרב
 םירידא

 .ונימאיו נ"ב א"נ צץ. 31 | ,ומש היב ןמיסו ,ףדה שארב הגומב צ. 9 ,ץמז נ

 יִתְרַמְזְו א"ס צץ. יזע יקובזב צ. 9  ,היופר דמלה וחיריב +. 1 .רישי א"ב א"נ

 ,איעגב והונאו גב הונא א"ב א'נ ,איעג אלב והונאו וחיריב +. 5 | .א"תו י"כ ש"ח ןכו

 .רסח תלצמ נבי ימלשו ורו תולצמ ב וללהב ל 5
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 ימ הֶוהְי םֶלָאְּב הָכַמְכִדימ :םיריִדא

 -הֶשְע תֶלַהִת אר שָדָקּכ רּדִאְנ הָכְמָּ
 ! תו :ץֶרֶא ומַעְלְבִּת ַמַי תימנ :אָלָּפ
 הָוְנְלֶא ּוָעְב ּתְלַהְנ קְלָאָ ו וזדםע ִּּדְסַחְב

 ליה = ןּוזנְרי םימע ועמש :ףשדק
₪ 

+ 

 : יפולא ּולַהְבְנ זַא :תשלפ יבשי וחֶא
 וג דעְר ומָחאָי בָאימ יליא םולָא
 : הָתַמיִא םָהיִלִע ל - :ןעְנַכ יבשי לפ

 רע ןבֶאּכ ומדי עורו לד דפו
 וסע רָבעְידדַע הָוהָי ךמע רבעי

 וז ןוָכַמ ףִתְלחְ רַהָּב ומָקַמִתו ימָאְבֶת :תינק

 ונופ נא שדקמ הָוהְי תְלַעפ ָּךַתְבְשְל
 15 וכ :דַעָו םלעל ְּלמִי | הָוהְ ידי
 םהלע הָוהְי ביו םָ וישְרפְבּויִּבְכְרְּב הערפ סוס אָב
 ּךותְּב - שביב וכלה לארשי ינו םיַה ימדתא

 :םיה
 הָדָיּב ףתההתֶא ןֶרָהֶא תִחֶא הָאיִבְגַה םיִרִמ 1 הקו
 ןעתו :תֶלחְמְבּו םיִפְתַּב ָהיְרָחֶא םישגההלכ ןאצתו
 מר ובְכְרְו סוס האג הֶאְגִִּכ ה היל וריש םִיִרמ םָהְל
 דםיִמ לֶאְרַשיְתֶא שמ עסיו :םיב
 רָבְדמִּ םיִמיתֶשלש וכליו רושדרבְרַמִדלֶא ּואצִיו ףוס
 םימ תֶּתְשל ּולָכי אלו הָתְרִמ ואבו :םִיִמ ואצמדאלו
 ונלו :הרמ ּהמשדארק ן ןכ"לע םה םיִרָמ יִּכ הָרָּמִמ

1- 

₪ 

 : הָוהְיילֶא קעצו :התשנההמ רמאל השמחלע םעָה
לֶא ףלשיו ץע לוו והרלו 0

 ה

 .קספ | םהילע א"ס +. 16  .יפר תלאָב ג'ב +. 8
 .איעגב ומעטתו נ'ב א"נ ץ. גל | .תינק יללהב צץ. 6

 .הינש הרוש שירב התא וחורי ןכ +. 19 = .ש"הו ו'ד
 .יתבר ו ץ. 95  .,ןאַצַ



 אט 96--צ\[ 0 תומש 198

 עומשהםַא רַמאיו :ּוהָסִנ םשְו טָּפָשמּו קח ול םש =
 תְנאהו השעת יֶנַעְּב רשיהו די והלא היה ו לולל עמשת
 יתמשדרַשֶא הלזומה"לכ ויקְחלָּכ תְרַמְשְו וי תוצמל
 :ךאפר הָוחָי ינָא יִּכ יל םישָא"אל םִיִרְצִמְּב

 הניע ּהָרָשָע םיתש ם שו ה הָמְליִא ואביו פד
 םליאמ ועָסִיו :םִיִמַהְדלע ם םשרה םיִרָמִּת םיעְבַשְו םִימ זט

 ךיב רשֶא ןיסירּבְִמלֶא ל ארשיחינְּב תֶדעדלָּכ ואבו
 ינשָה שדחל .םוי רשע השמחפ יניס ןיכּו .םליא

 לארשידינב תַדעְדלָּכ ונילוו :םירצמ ץֶרֶאְמ םֶתאצְל <
 יִנְּב םהְלַא ורמאו :רָבְדַמּב ןרהאדלעו השמדלע .
 ּנתְבְשְּב םיִרָצִמ ץֶרָאְּב הָוהְידדוְב ונתומ ןתידימ לאש
 םַתאצוהדיִּכ עבשל םֶחְל י וֶלָכָאְּב רָשְּבַה ריס"לע
 הוה להק קָה"לָכ"תא תימהל הוה רָבְרַּמ מההלא ּונָתִא

 פ ננה השמ"לא ? הָוהְי רָמאַו :בַעְרַכ +
 -רַבִּד וטקלְו םעה אָצְיו םימשההןמ םֶחְל םָכְל ריטממ

 הָיָהְו :אלדםא יִתָרותְּב דליה ונסנא ןטמל ומויב םוי 5
 לע הנשמ הָיָחְו ואיבידרַשֶא תֶא וניכהו יששה םויב
 -לָּכְדלֶא ןרהאו השמ רמאג :םויום י וטקלי"רשא
 ץראמ םפהא איצוה הָוהָי יכ םּתְעַדִיַו בָרָפ לארשי יִנב

 תֶא ועָמְשְּב הָוהְי דוְבְּכ"תֶא םֶתיִאְ רקבו :םירצמ :
 רַמאַַו :ּונילע ונולת יּכ המ ונחת הָוהְילַע םַכיִתְנְלִּת <

 קבב םֶחְלו לאל שב בֶרְָּב םֶכְל הָוחְי תֶתְכ השמ
 םנילמ םתאדרשא םכיתְנְלִתתַא הָוהְי ַעַמָשְּב עפבשל

 רַמאַיו :הוהידלע יכ םּכ ליִתְנְלִת וניִלעדאְל המ ונחנו וילע
 וברק לארשי יִנָב .תדעדלָכ"לא רמָא ןוָהֶאז לא השמ

 ןרהא קכהכ יהיו :םֶכיִתנל תא עמוש יכ חו ןהי יִנָפְל 10
 -לא

 יק ּונוליו 'תכ ּוניליו +. 5 ,?מ = .איעב אלב לָּב נ'ב א'ג צ.96  .רסח עמש יללהב +. 6
 י'ק ּוניִּלִת 'תכ גנולת +. ד
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 דובָּכ הָגהָו רָבְדִמַהְדְלֶא ּונּפַיו לֶאְרְשִיהיִנַב תרעדלָּכדלא
 :ןֶנָעּב הֶאְרִ הָוהְ

 יב תנולתה תא יתעמש :;רַמאָל הָשמדלָא הָוהָי רָבַדִיו

 רֶשְב ּולְבאִּת םִיִּכְרַעַה ןיּפ רמאל םֶהלֶא רּבד לָאְרשי
 שר - :םכיַהְלַא הָוהְי יא יּכ עַד םֶחְלְּבַשת רֶקְבִבּ

 : רקבבו הָגַחמַהתֶא סָכִּתִו ולָשַה לַעַַ בָרָעְב יהו
 לטה תבכש לעת :הנחמל ביִבָס למה תבָכש הָתָיַה
 -לַע רַפְכּכ קד סָפְסְחִמ קה רָּכְדִמִה יִנָּפילַע הגה
 5 אוה ןִמ ויחֶא-לֶא שיא ּורמאו לארשידינב וארו :ץֶרָאָה
 םֶחְלַה אּוָה םהְלַא השמ רַמאַּו אּוהדהמ ועדי 'אל"יּכ
 וצ רשָא רבה הז ;הֶלְבָאל םַכְל הוי ןַת רשֶא
 םִמ תל גלגל רַמַע ולָכָא יפל ש שיא ונָממ ומקל הָוהְ
 כ קרש עו ;וחהת ילַהֶאְּב דטאל שיא םֶכיִתְשְפִנ

 אָלְו רָמַעָב דמו :טיִעָמִמהְו הָבְרִמה וטקלימו לֶאְרְש
 ולָבָארַפְל שיא ריִפָחֶה אל טיעממהְו הָבְרַמַה ףידעַה
 9 "דע ּונָממ רתוידלא ש שיא םהלא השמ רַמאַו : :וטקל

 ?העו ונממ םיִשְנָא ּורתויו השמחלא .יעמשדאלו ;רֶהְּ
 .ו יטקְלו :השמ םֶהְלע ע ףצקיו שאביו םיִעלִּ םֶרָיַו רקב

 :סֶמְ שמשה םחְו ולָכָא יִפָּכ שיא רהב רָכְּבִּ ותא

 דחאל רַמַעַה יִנָש ּהָנָשִמ םהל וטקל יש יששה םָיַּ | יהיו

 םהלא רמאיו רפ ודינינ הדעה 2 אישנ"לָכ ואביו

 רַחַמ הוהיל שדקחתבש ןוָתְבַש הָוהי רָבּ רַשֶא אּוה

 תֶאְו ולשכ ולשבתדרַשַא תַאְו ופא ופאתדרָשֶא תא

 וחיניו :רקפהדדע תֶרָמְשמל םכל וחינה ףרעָהלְּ

 הָמַרְו שיאבה אָלְו השמ הּוצ רָשאָּפ רקבההדע ותא

 הָבשיק ם םוּ והְלכ א השמ רַמאַו וּבדהֶַתְי8ַה"אל
 5 . א
 א סב ,יללהב ןכו ירק וילָשַה +. 18 * .איעגב תא נ"ב +. 19 = .איעגב "לא נ"ב א": 0

 סמנו א"ס +. 91 = .ועדידאל יכ א"ס \. 15 = .ןכ 'תכ 'ב הילע רפמגו 'קו 'תכ ולשה
 .ובחההיה אָל א"ס ץ. 94 .התפב
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 ה
 רּפ
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 םיִמָי תשש :הָרָשְּב ּוהאָצְמִת אל םויה הָוהיל םיה
 םויב יהיו וּבְדהַיָהְי אל תבש יעיבשה םכּו והטקלת :

 :ּואָצָמ אלו טללל םַעָדְדִמ אי יפיבשה
 ם "רמשל םֶתְנַאְמ הָנָאדדַע השמדלא הָוהְי רמאיו .
 ן"לע תֶּבַשה םֶכְל ןַתָנ הוהידיכ ואָר :יתְהותו יִתוַצִמ ?

 לה שיא! ובש םימו םחל יִשְשַה םויב םכְל ןתְנ אה
 םַעָה יתְּבְשִו :יעיבשה םיִּב ימקממ שיא אצל 0

 אוהו ןמ ומשתא לֶאְרשידתיב ארק :יעבשה םויּכ
 הו השמ רמאּו :שַבְדַּב תַחיִּפַצְּכ ומעט ןבלב דג ערזּכ
 תְרַמְשמְל ונממ רמעה אלמ הוהי הוצ רשא רבדה
 םָכַתֶא יִתְלַכַאְה רֶשֶא םֶהְלַקתֶא ואְרָי | \ןעמל םכיִתְרדל

 השמ רָמאיו :םירצמ ץֶרֶאמ םֶכִּתֶא יִאיִצוהּב רָּכְרִמַּב 3
 ןמ רַמַעָהְהאְלִמ הָמָשְרַתְו תַחֶא תֶנ נצ ו הק ן והא"לא
 הָוצ רשָאַּכ :םכיִתְרדל תֶרָמְשַמְל הֶוהי ינפל ותא חַגַהְ
 :תֶרַמז שמל תֶדַשָה ינפל ןרהא ּוהָחיו השמ"לא הָוהי

 -לֶא םַאּפרַע הֶנָש םיִעְבְרַא ןמהדתֶא ולא לאְרשי ינבו ₪
 ץרא הָצְקדלֶא םָאְב"דע ופכַא ןָמֶהְדתֶא תֶבְשונ ץרא
 :אּוה הָפיִאַה תירשע רַמַעָהְו :ןַעָנַכ

 -לַע םָהיִעְסַמְל ןיסדרַבְדִמִמ לארשיחינב ב תַרְעדלָּכ ועָסִיַו זי
 בריו :םַעָה ?תשל םיִמ ןיאו םידיפרּכ ונחיו הוהי יפי

 םָהְל רָמאַיַו הָתשִנו םימ ונלרות ורמאיו הֶט שמדסע טעה
 אָמַצִו :הוהידתא ןוסנְתִחהַמ ידמע ןובירְתִהמ השמ +

 הז הָמְל רמאיו הו שמחלע םַעָק ןליו םיִמל םֶעָה םש
 ינָקְמתַאְו ינְּבִדתֶאְו יתא תימָל םירצממ ונָתילעה

 םעל השעא המ רמאל הוהי דלא השמ קַעציו :אָמְצּכ +
 רבע השמחלא הָוהְי רָמאיו .ינלקס טעמ דוע הזה 5

 - [ןש

 שכ

34 
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 ינפל
 א"ס +. 31 = .אלמ יִעיִבשה יללהב +. 0 .יתוצמ רמשל א"ס ץ. 98 .יעיבשה םויבו א"פ צ. 6
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 תיכה רָשָא ףךטמו לארשי ינקזמ תא" חקו םעָה נפל
 פל דמע יה יִתְכְלִהְו ְְָּב חה ראָוהְתֶא יב
 םָימ ּונטמ .אְצַו רוצב תיִכהְ ברחב רוצה"לע םש
 :לארשי ינקז יניעל ּהשמ ןַּכ שעיו םעָה הָתְשְ
 לארשי ינב | בירדלע הָביִרְמּו הָפמ םולמה םש ארכו
 ונפרקּב ה ןהי שִיָה .רמאל הָוהְיתֶא םִתפִנ לַעְו

 :ןיאיסא
 השמ רמאיו :םֶליִפרְּב לאְרְשידסע םֶהָלִיַו קלמע אב
 רָחַמ קלָמעּב לה אָצְו םיִשָנָא ּונְלירַחְּב עשוהיהלֶא
 :יִדָיּב םהְלֶאְה ה מו הָפּב גה .שארחלע בָצְנ יבא
 קלמפב ה השמ ולדרמא רשאּכ עשוהי שעיו
 ירי רָשָאּכ הָיָהְו :העבְגה שאר לע רוח | ןרהא השמו
 :קלמע רבו ודי חיִנָי רשָאְכו לאר ךשי רֶבָגו ודָי השמ
 ג ָהיִלָע בשיו ויתִחִַת ומישיו וןֶּבָאדחְקו ם םיִדָבָּכ השמ ידיו

 ירייה דחא הֶזִמו דַחֶא הֶזִמ וידָיב ּוכְמָת רוחו ןרַהַאְ

 קֶלָמְעתֶא עשוהי שלחו :!שמשה אבדדע הָנּומָא

 :ברחְרַפל מעת
 יואב םישְו רְפפַּכ ןורָכז תאו בתַכ השמדלֶא הָוהְיַרַמאַ
 :םימשה תחתמ קלִמע רֶקְתֶא הָחַמָא הָחְמִּכ עשוי
 "לע דְֶיּכ רַמאו :יפְנ\הָוהְי ימש ארקיו חכומ השמ כו
 7 - .רדמק קל מַעב ה והיל הָמָחְלמ הָיְסּכ

 עשוהי שעוו א'ס צץ. 10 | .חנומב םש י"כ םירפס בורב +. 6 = .ינקזמ ךתא חקו א'ס +. 5
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 .ּהָי סָנ ל"נו ,ןילמ ןירח ּהָי סָּכ יאחנדמל ,יאברעמל
 םדקומה רדסה םולשת ,יצחו 'ג הירדסו .האנס [אזוז 17--אטוז 16| השרפה םש צ. 6
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 ירפ הָשָע רֶשָאלָּכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ור עמשו ח
 דתֶא .הָוהְי איצוההיכ מע לֶאְרְשיִלו הָשמְל םיִהלֶא

 הָרפְצתֶא השמ | לרתי חקוו :םירצממ לֶאְרְשי :
 םש רֶשֶא ָהיִנָב ינש תַאְו :היחּולש רחא השמ תשא 3
 םַשֶו :הֶיִרַכְנ ץֶר יאְּב יי רג רַמָא יִּכ םשֶרַּג דָחֶאַה א

 בֶרַחְמ יגלו יִזעְּב יִבָא יהלָאחיִּכ רֶזעילַא דַחֶאַה
 השמחלא וּתְשִאְו ויִנָבו שמ ןתח ורתִי אביו :הערפ
 ףמאוו :םיהלאה רה םש הנח איה -רֶשַא רבדמהלא
 ָהיִנָכ ןנשו ךְתְשאו ףילא אָּב ורתי ךנַתְה ינא .השמדלא
 ולדקשיו וחתשיו ונָתְ תארקל "השמ אציו :הָמַע ז
 רפסיו :הֶלַהאַה ואביו םורשל והערלדשיא ולאשיו 6

 הערפל הָוהְי הָשָע רשַאדלּכ תֶא ונתחל השמ
 רַשַא הָאְלִתַהדלָכ תא לארשי ת דוא לע םידצמלו
 הבוטה" לע ודתי דחיו :הָוהְי םלציו ךרדּב םתֶאַצִמ
 :םיִרְצִמ דימ וליצה רשֶא לארשיל הוה הש טעדרשא

 םִירְצִמ דקמ םֶכְּתֶא ליצה רַשֶא הֶוהי ורב תי : למאי
 :םיִרַצְמ"דְי תחתְמ םַעְהתַא טיצְה רש הָעְרַּפ רָיִמּו
 רָבָּדְב יִּכ םיהלָאָק"לָּכִמ הָוהְי לּודְחיּכ יתַעְדְ הָתַע

 םוחְבִו הלע השמ ןתח ּרַתָי הלו :םהיְלְ ודז רשֶא
 4% םֶחְללָכָאְל לארֶשי ינקז| לכו ןרָהַא אבו םיקלאל

 בשיו תַרָחממ יהְיַו :םיִהְלַאָה ינפל השמ ןתהדםע +
 ו וש = וש 1 - | ו ₪ -

 שע אּוה"רָשַאלְּכ תא השמ ןתח אריו :בָרָעָהְדִ

 - ןמ השמדלע םַעַה ה דמז - םעָהדתַא ט טפש של יי

 על השע הּתַא רשנ . הוה הבכהלרמ רמאיו םעְל
 -- וה וה ==

 - .,% ₪ יי. - כו לדב ל הת . עודמ
 רק |= ד ףילע -3: םעה לכ ו בל דה 1 תא ע

 וללהב ט. 4 | .םורצמ ץיראמ ריבס ץ.1 .ו היעשיב תומ תנשב הרטפה צ. 1 ו[ י

 ,וללהב ןכ +. 8 = .הָנַה פ"הו ע"ת ש"חב 9. 6 | ,רבדמההלֶא א"ס +. 5  .אלמ יִנָליצַַ
 ,ב"ד ןכו דדַעְו א"ס צ.18 = .עובר הָוהְי וחירי ץ. 10 | .םֶליִצַה ריבס <.9 | ,תודא ימלשורי

 .ס"תו ש"ח



 13 ורתי צצזז] 15--צוצ 8

 % שרדל םַעָה ילא אָבְייִכ ןנתחל השמ רמו :ברעְדדע
 : שיא ןיּב יתטפשו ילא אב בד םֶהְל הָיַהחְיִּכ :םיהלא

 ויִתרוִתתֶאו םיהלאק יקח"תא יפה והער ןיבו
 ז התא רָשָא רַבְּדִה בומדאל ויִלֶא השמ ןתח רַמאָו
 "בע רשא . הזה םעהדמ םּג הָּתַאדִּ לכת לב -=י :השע

  הָתַע :ףדכל והשע לכותדאל רָבִּדַה ממ רבָכיִּ
 םִעְל הֶַּא הָיָה דמע םיִהלֶא יהיו דצעיא א יִלְקְּב עמש

 !ם יהלָאהדלֶאם םירבדהדתא הָתַא תאְבַהְו םיהלַאה לּומ

 תְעדוהְו תְרותההתֶאְו םיִקְחַהתֶא םֶהְתֶא הָּתְרהְזהְ
 :ןושעי רשא השעמה"תאו הָב וכְלי"ךִרְלהתא םַהָל
 ישנַא ם יהלא יאר ליחהישנא םַעָהדִלָּכִמ ה הוְחָת הָתַאְו

 תואמ יִרָש םיפְלַא ירש םָהְלַע תמשו עצב יאנש תַמָא
 9 תעֶלַכּב םַעָהדתֶא וטפשו :תרשע . ש םישמח ירש

 ןטקה רַבְּדַהדלָכְ לאו איבי לדָגה רבה" הִיַהְ

 רֶבִּדַהדתֶא םִא :ִּךִּתִא ּואְשְנ שנו יל לָהָה םהדוטָפְשי
 םעָילְּכ ם םנ | דמע לפה םיהלַא ףוצו ה לעת הָוַה

 נתח לו יקל השמ עמשיו :םולשב אבי ומקמדלַע הֶּזַה

 ג "לָּכִמ לוהדישנא השמ רחב :רָמָא רָשא לָּפ שעמ
 ירש םיִפְלֶא יִרש םַעָהְדלַע םישאר םתא ןַתִיו לאְרְשי
 : םעָהדתֶא וטפשו :תרָשע ירשו םישְמָח יִרָש תואמ

 -לָכ השמדלא ןואיִבי השק קה ב תַעדלָכְּב

 ףליו ונָתְחדתֶא השמ הלשוו :םֶה ּוטופשי ןמלה רֶבדַה

 ה ול

 םָיּכ םירצמ ץֶרֶאִמ לֶאְרְשייִנְב תאצל ישילשה שָרַּב
 רבדמ אבה | םידיפרמ ₪ עֶסיו :יניס רָּבְדִמ ואב הָּזַה

 < וש

 2 השמו יה (רשי םשחו . ריח-. יי
 -;(=- ₪ -- ו ָהֶה ד נ לֶאְר שדןחיו ו רָבְרַמּב ונֶח \) ניס

 הלע
 .ע"ת ןכ ואבו ָאבּו וא אב = אב ל"צ צץ. 6 :ס'תו ש"ח ןכו דדַעו א'ס 4

 .ס'תו עת ,ש"ח ןכו ירשו א"ס צ. לו .ש"ח ןכו וכלוקרשא אס ,הגומב ןכ צ 0
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 ַּפ רמאל ו הָוהְי ויִלֶא אָרְקיו םיִהלֶאָהְלֶא הָלִע
 םֶתיִאְר םתֶא :לארשי ו ינְבל דיגתו בלע תיִבְל רמאת
 םיִרָשנ יפְנּכִ"לַע םֶכְתֶא אָשֶאְו םירצמל יתישע רשא
 ילק קב ועמשת עומשדםא הָּתַעְ ;ילא םכתא אבָאְו

 םימעְהלָכמ הָלְַ יל םֶתְיִהְו יִתיִרְּבִתֶא םַּהְרמשּו
 יונ םִינָהְכ תכלממ ילחווהת םתַאְו :ץֶרֶאָהְילָּכ יִלדיִּ
 :לארשי ינ ְּב"לֶא רבת רַשֶא םידרְבּדה הלא שודק
 -לָכ תֶא םהינפל םשיו םעָה יִנְזל אָרְקיו השמ או
 ודי םעהְ"לָכ ונעו :הָוהי והוצ רשא הלאה םיִרָבְּדַה
 חתֶא השמ בשיו השענ הוה רָבִּדדרֶשַא 2 ורָמאיו

 יפנא הגה השמחלָא הָוהְי רמאיו :הָוהיחלא םַעָה יִרְבד
 ףמע יִרְבַרְּב םֶעָה עמשי רובע ןֶיְעָה בעְּב דיִלֶא אב
 דלֶא םַעָה יִרבִּדתֶא השמ ךניו םלשל ּוניִמָאְי ךּכ"סְנו
 םתְשדקו םעָקלֶא ךל השמדלַא הָוהְי רָמאו :הָוה
 ישילשה םויל םִנכְ ּיַהְו :םֶתְלמש יִסְּבְכְו רָחִמּו םויה
 רהדלע םַעָהלָכ יניעְל הָוהי דָרַי ישלשה ב ו יִּ

 כל משה רמאל .ביבס םעְהתַא תלבנהו :ןס +
 :תמּוי תומ רֶהָּב ענגהדלָּכ ּוהָצְקְּב ענו רֶהְּב תולע
 הָמהְּבִדסַא הָריי הרידוא לקס לוקסהיכ די וב ענת"אל
 :רָהְב ולעי המה לביה 3ךשִמְּב הָיִחְי אל שיאדבא
 סבו םַעָקרתֶא שקו םעה"לא רָהָהְִֶמ השמ דרי
 םיִמָי תשלשל םִינּכָנ ּוָה םעָהלֶא רמאיו :םֶתְלִמש
 רקפה תֶיְהּב ישילשה םוגכ יהיו :הָשא"לֶא ושגתדלַא
 קזח רָפש לקו רָהָהְדלַע ל דַבָּכ ןָנָעְו םיקְרְבו תלק יהיו
 "תא השמ אציו :הנחמּב רשא םַעָהְלָּכ לֶרָחִיו דֶאִמ
 תיִּתְחַתְּב ּובָצְיִתיו הָנֶחַמַהְִמ םיהלֶאָה ג תארקל ם ם עַה
 רהה ו

 עיבר רובעב א"ס ץ. 9 | .רסח עמש ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 = .םָיִרצְמּב א"ס +. 4
 ,גתמ אלב -וא נ"ב א"נ ל. 3
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 הָוהְי ויִלָע דָרָי רֶשָא יִנָּפִמ ולָּכ 0 יניִס רַהְו ּגרָהָה
 :דאְמ רַהָהלְּכ דִרָחיו ןָשְבּ רש כ נָשַפ לעו שאב
 םיִהלַאָהְו ר רבדי יהשמ דא מ קזח ּך לוה רפשה לוק יהיו

 ףהה שאר"לא ניס הזלע ה הוה דריו :לוקְּב ב ונָנש
 רמאלו :השמ לעיו רַהָה שאל ל הָוהְ ארק
 הָוהְידלַא סְרהְיְדִּפ םעַּב דעָה דָר השמדלא הוה
 הָוהְידלֶא םישָנּגה םיִנהְכִה םְַו :בֶר ונממ לפַּו תוארל
 8 הָוהְידְלֶא השמ רַמאיו :הוהי םַהְּ ץרפיפ ושָדְקְתִ
 הֶתְדַעַה הָּתַאיִכ יניִס רהדלא הֶלַפְל םעָה לָבּוידאָל

 ויִלֶא רמאיו :יִתְשדקְו רֶהָקדתֶא לָּבַהה רמאל
 םעהְו םִיָהְַּהְו מע ןְרָהַאָו הָתַא ילעו דרוזךל הוה
 = 5 השמ דָרָיַו :םֶּבְדְרֶפְיִדִּפ הָוהְילֶא תֶלעְל וסרהיילא

 רד :םֶהְלַא רמאיו םַעָהְדִלֶא

 :רמאל הָלֶאָה םיִרָבּדהְדלַּכ תא םיהלא
 ןזראמ ףיתאצוה רשֶא דו יהלא הָוהְי יבא

 םיִרָחֶא םיקְלֶא 5 היהידאל :םיִדְבַע תיִּבמ םיִרצמ
 רשֶא הנמל | לספ ל השעתהאל :ינָפלַע
 | םימכ רשָאו תחתמ ץֶראְּ רשאו לַעַממ | םיִמְש
 יִּכ סֶדְבְעָת אָלְ םַהְל הָוחְתשתיאל ץֶרֶאְל תחתִמ
 םִנָבִ"לַע ּתָבָא יש רקפ אָק לֶא ךיִהלֶא הָוהְי יִכְנִא
 . םיפלַאל - = ָסֶח ה ושעו :יאנָשל םיִעּבְרְדלְַו םישלשדלע

 אשת אל :יתוצמ ירמשְלּו יִבָהֶאְל

 -רֶשֶא תא הָוהי יהָקְנ אָל יִכ ור כ אָושל ףיהלַא ה ידםשדתַא

 ָי אושל ומשדתַא אשי

 ְתיִשֶע ו דבעת םיִמָ תשש ל תב ָּבְשַה םוידתַא רוב

 אל הלא הוהי ל | תּבש  יעיבשה םו :ףתְכאלִמ יל
 השעת א

 פושה אט התדעַה א'ס ?. 3  .אלמ תּולָעְל ימלשורי ,יללהב ןכ ++. 9%, 54  .אלמ רפושה א"ס +. 9

 .דםש א"ס \. ל  .הָיהי נ"ב הוחי א"ב א"נ +, 8 ,ָת | ,ץמק
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 ךְתִמִא רבע ףתבו נבו הֶּתַא הָכאָלְמִ"לְכ הָשַעַה
 הָשָע םימָידתשש יּכ רעש רַשַא ףךרגו ךֶּתִמ -
 -רַשָאלָּכְתֶאְו םֶיהדתֶא ץֶרָאְהתֶאו םימשחחתא | ןהְי
 םֶזחַתֶא הָוהְי ךרּב ןכילע יעיבשה םּיַּב חַנָיַו םֶּב
 ךיִבָאְתֶא דָבּכ :והשדקיו תָבַשה

 הָוהידרָשֶא הָמְדֶאָה לע  ףיִמָי ןוכרַאי ןעמל ד ףמאתאו

 אָל :צרת אל :ףל ןתנ ףיקלַא
 הנעתדאל :בְֶנִת אָל :ףאנת
 ףער תיִּב דִמְחַת אל :רקש דע ּךעְרְב

 ורושו ותַמָאְו ודבעו ער תשא דמחת אל
 :דערל רשֶא לָכְו ורמָחְ

 לוק ּתֶאְ םדיִּפַלַהְתַאְ תלופההתֶא םיִאר םַעַהלְכ :
 :קחרמ וָדְמעו שנו םעָה"אְרָיו ןשָע רֶהָקדתֶאְו רפשה
 רבדודלאו העמשנו ונמִע התאבד השמדלֶא ורמאוו

 זאריִת"לא םעָהְלֶא השמ רמאלו :תומנְפ םוהלא ונע ו
 הָיהִּת רובַעְבּ םיהלַאה אב םכּתֶא תוסנ רובעבל יִכ
 קחרמ םעָה דמעיו זואטחַת יִתְלַבְל םֶכיִנָּפִילע ותֶאְ

 :םיהלאה םשרַשֶא לָּפְרעַהְלֶא ו שנ | הושמו

 יִנָמִֶלֶא רמאת הָכ השמחלָא הָוהְי רמא
 !םכמע יִּתְרַכִד םימשהךמ יִּכ םֶתיִאְר םֶּתַא לֶאְרְשי
 ושעת אל בהָז הלאו ףסכ יהֶלֶא יִתא ןושפת אל

 -תֶא ויִלָע ּתְחְבְוו - השעת הָמָדַא הבז מ :םכל .

 -לָכְּב ךֶרְהְּבדתֶאְו ךְנאָצְדתַא ףימְלשדתֶאְו ּיִתלְע
 :ףיתכרבו ךילא אבא ימשדתא ריכזא רשָא ; םוקמה

 ןֶהְתֶא הָנָבִתדאל ל -הֶשַעִּת םיִנְבָא חבומ"םאו פל
 תיזנ =< |

 ן ן ,ו"כ י"ת ,י"כ א"ת ,י"כ ש"ח ןכו דתאו א"ס <. 11 = .י"תו ג"ד ,ד"דח ,ג"דח ןכו ףִדבָעְו א"ס צ. 0
 .ע"תו ש"ח ןכו ודבעו ּגהְרָש א"ס צ. 14  ,דחא קוספ ןהעברא צ. 13 .ס"'תו ע"ת

 ;רבריחלאו א"ס ץ. 16 .רַּבַּב הגומב צ. 16 .ע'תו ש"ח ןכ םעההלכ ואריו ל"צ צ. 5
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 : "אלו :הָלְלחתַו 5 תפנה ףּכרח יִכ תי

 ףתורע הָלְנְתִאְל רשא יִחְבומדלע תֶלַעַמְב הלעת
 ל
 דָבַע ה נק לת ב ;םַהיִנ פל םיִשָּת רשא ם יטפש ה הָלֶאְ

 דםִא :םח ח ישפחל אצי תעבשבו דב ל ש יִרְבַע
 שא הֶאְצִר אוה הָשא לעבדםַא אצי וּפַנְּב אבי ופָנְּב
 ז .- וא םיִנְּב ולדהדליו השא לְדַת נ דָאדםַא :ִּמִ
 5 "םא] :ופנב א אצי אוהְו ָהיְ ;דאל הָיַהּת הדל השאה

 -תֶאְו יִתשו ;"תא ינ ;דֶאתֶא יתְבַהֶא רַבַפ ה רמאי רַמא

 . ושינה | םיהלַאהדלא וינדַא ושיגהו :ישפח אצִא אל יִנּב
 עצרמפ יא וינדא עצרו הָוומהְ"לא וא תָלַָּהדלֶא
 -תֶא שיא רכְמְיְִ :םֶלעְל ודבעו
 דָבַעָה תאָצְּכ אָצָת אל הָמ בָאְל וּתְּ
 ִכָנ םעל ּהְפַהְו ּהָדַעְי אל-רשא הינדַא
 תנְבִה טפשמּכ הָנְדיי ונבל"םַאְו :הָבדודַנְבְּב הָרְכְמְל
 ּהָתְנְו ּהָתוסְּכ ּהָרֶאְש ולדחקי תֶרְחַאְִא :הָלדהשעי
 םנח הֶאְצו הל הָשַעְי אל הלאדשלשדסאו ְן עְר אֶל

 -.- = ז"םא

 :םי - 0 . 2 >= וו םא

 לשמיחאל ן-כ םע

4 

 ג :תַמּי תמ תַמְו שיא הכמ :ףסּכ ןיא
 םוקִמ ףָל יתְמשו דיל הָגִא םיִהלַאְָו הָדֶצ אָל רֶשֶאְ
 "לע שיא ריב :הָמָש םּוני רשא
 :תומל ּונְחָּכּת יחְּבִמ םעמ המרעב וגרֶהְל והער

 םבנג :תִמּו תומ מ ומאוו ֶבֶא הָכִמ בו -יי רי ריו לר .. .
 שיא ה" א ל א

 .איעגב תלעמב א"ס וחיריב ןכ +. 3
 םתאו ,(אצזזז 1] ורתי עמשיו ,'ב הירדסו ,לאולא [צאצ וז 1--צצ ] השרפה םש צ. 4

 שגר הרי הרי ולאב ורבהתהו .ףולח הב ןיאו .םיעבשו םינש םיקוספו .[אזא 6] ילדויהת

 האמו ףלא םילמו .הינש דוי לע שגד ,[אצ 3] ךל היהידאל ,[צזא 13] שדקה תפש גהנמ הזו

 -לכו | לפפ ךל השעתהאל 'א קספו .םימי '\ הימירפסמו .בכו םיפלא תעברא תויתואו .שמחו

 .[אא 4] הנומת

 .ר'תו סת ,ע"ת ןכו דסָאְו א'ס צ. 4  .'ח ד"ל הימריב ךלמה תרכ ירחא הרטפה +1 ,אכ
 וכ י"כ םירפס תצקמב ילב יפר 'ִל הילע רסמנו ,י"כ םורפס בורב ןכו ,יפר וללהב ן ןכ 4

 ירקו ביתכ אל א'סבו ,ר"תו ע"ת ,'רח ןכו ירקו בותכ ול א!פב ודק ול צ. 8  .דמלה שוגד

 .ק"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו סאו א"ס +. 10 | .ד"ידו ב"יד ,א"וד ,ה"דח ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ,ש"ח ןכו

= 

- 
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 אצוז 3 תומש 18

 ויבָא ללקמו :תמוי תומ ודיב אצְמנוְךְכִמו שיא
 שיאדהְּכהְו םישְנַא ןביריחיכו :תַמּוי תומ ומָאְ
 :בָכָשִמְל לַפָת תמי אלְו ףֶרנֶאְב וא ןֶכָאְּב והעְרתֶא
 קר המה הק ותנעשמ"לע ץחכ ךלַהַתַהְ םוקידמא
 הפיק :אפַרי אפרו ןתי יִתְבש

 ודי תחת תַמּו טָבָשַּב ּתָמָאדתֶא וא ודבַעְדְתֶא שיא

 יִּכ ₪ אל דמעַי םימוי וא םוידסא ךא :םקע םֶלָנ
 ופנִנ םיִשְנַא ּוצְנִַדיִכ ;אוה וָפְסַכ 5

 שנעי שוגע ןוסֶא הָיִהְי אלו ָהיִדְלִי ואצַיו הָרֶה הָשא
 ןוסֶאדסִאְו :םיִלְלַפִּ ןַתְנו השאה לע וילע תישי רשאכ +

 תחת ןש ןיע תחת ןיע :שפנ תחת שפָנ הָּתַתִה הֶיְהְי
 הְָּכ תחת הַָוּכ :לָגְר תחת לַנָר די תחת דָי ןש <

 :הָרּובַה תחת הָרוּכַח עַצַּפ תחת עצפ
 ןיעחתַאדוא רבע ןיעהתֶא שיא הָכְייִכְ

 דםָאְו ונע תחת ונחלשי ל ּהָתְחשְו וָתְמָא

 תחת ּוגְחְלשְי ישפחל ליפי ותְמִא ןשדוא ודבע ןש
 + :ונש

 לפפי לוקס תמו הָשאְדתַא וא שיאדתֶא רוש חנידיכו <
 לוש םאו :יִקָנ רושה : לעבו ורָשְבְדתֶא לָכְאְי אלו רושה
 וגרמשי אלו יִלעְבְּב דעוהו םשלש למתמ אוה חֶנ
 :תָמּוי ולב לקֶסִי רושה הָשֶא וא שיא תיִמִהְ
 תשוידרשא לָכּכ ושפנ ןירפ ןתנו וילע תשוי רַפְכִא |
 :ול השעי הזה טפשמּכ חגי תבדוא חני ןבדוא :ןוילָע 5

 ןַתִי םילקש םישלש | ףַסּכ הָמֶא וא רושה חני דָבַעְא
 הַתְפַיִכְ :לֶקפי רוש יינדאל

 שיא

 .ץמק םקי א"ס +. פג = .'ז "כ םירבה ןויע :ע"תו 'רת ןכ ורכמו לֶאְרְשי ינבמ שיא ל"צ +. 6

 ןכ צ. 99  .םֶליִלָּפַּב ימלשורי ,יללהב ןכ ץ. 99  .רסח שנע ימלשורי ,יללהב ןכ +.
 ולפב ריבס ץ.30 = .ס"תו ע'ת ,י"כ א"ת ןכו חםָאְו א"ס +, 30  .אלמ לומִּתִמ ימלשורי ,יללהב
 ,ירקו ביתכ לכַּב א"סַב
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 הָמָש -לַפָנ ונסכי אָלְ ב שיא הכוכב וא רוב שיא

 ויִלָעְבְל בישי ףַסָּכ םלֶשי לופה לעב :רומח וא רוש
 = שי א-רוש תידו רו .ש- ה תֶמַהְו

 . - ול |
 ו |צ - ן:: ו

 דתֶא וצחו | יחה רושהדתַא ּורָכִמּו תמו והער רושדתא

 : אוה חַנִנ רוש יכ עדונ א :ןוצחי תמהחתַא םגו ופסכ
 י

 רוש םלשי 'ם םלש ויִלָעְּב ּונְרָמְשי אלו םשְלש לומ םתְמ

 ןכ ;ולדהְיהְ תַמַהְו רושה תחת
 . מ וא וחָבַטו השדוא רוש שיאדבנני

 תחת ןאצהעְבַרַאְו רושה ּתַחִּת םלש
 ד ול ןיא תמו הָכהְו בָנגה אמי תֶרְתְחְמּב
 א א םלש םל ּש ול םיִמּד וילָע שמשה החד

 דָבַַָה ודָיְב אַצְמַת אַצְמַהדםִא ותְבְנְנִּב רַכְמִנ
 :םלשי םינש ם םייח השדדע רומחהדע

 הריעְבהתֶא הלָשְו םֶרָכְדּוא הרש שיאדרעְבו יִּכ

 םלשי ומְרַּכ בטימּו ו רש בטימ"רחא הָרָשְּב ךַעְבּו
 כאנְו ם םיצק | הֶאְצִמו ש ו . אצ] החיכ

 ++ ו

6 

 וז

 -תֶא רַעְבַמַה םֶלֶשי ם 5 דרשה וא המפה וא שיִדנ

 והערדלֶא שיא ןפורכ :הָרָעְּבַה
 -יי- (צמידסא שיאָח ז -%% =יי רמשל םילכדוא 5 ּףַסַּכ

.- 

 -- ו. -- -=5

 < תיבהדלעב בֶרְקְּ בגגה אַצִמְ אל"מ א : םינש םלשי
4 

, 
 ב :והער תָכאָלַמְמ וז חלש אלדמ א םיהלאהד לא

== 
 ו ו

 לש-לע | השדלע רומחדלע רישדלע עשפ"רבד"לַּ

-- 

 .₪-.! ו. וו ו

 :והערל םי תש םלשי םיהלא ל ןץישרָי רז שא םהינשדרַבד

 הלאה = או נב ו א. רַשֶא הרבָאדלָבְדלע

 .רסח למחמ ימלשורו יללהב ור 0 ף
 ןכ צ. 86  .רסח רב יללהב צ. 8

1 

 .4  .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו יִכְו א'ס +. 4

 זבו וללהב ןכ , 47
 זבו כו בָנְגְי ב'ב צ. 87  .ס'תו ץע"ת

 ו כו א'ס +. 6 = .ע"תו ש"ח ןכ 'וגו בטימ ריִעְבַי הָרשַהדִלַּב םָאְו התָאּובְתַ

 עג אלב דלע נ"ב א'ג +. 8 | .ם"תו ע"ת ,ש"ח ןכו -םִאְו א"ס צץ. ל | .ס"תו

 ,ףקמ אלבו רבד א'פ +. 8  .ס"תו ע"ת ןכו דל
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 דוא רומח ּוהָעְרְ"לֶא שיא ןּידיִכ
 רֶא רכשְנֶא תַמּו רמשל הָמהְּבדלָכְו השדוא רוש
 אלמא םהינש ןיב היה הוהי | תעבש :האר ןיא הב
 דסָאְו:םלשי אלו ויִלַעְּב הקְלו והער תָכאְלִמּ ודָי חלש
 ךע והאב ףרטי ףרטדמא אוילעְבְל םלשי ימעמ בני ב
 :םלשי אל הפרטה

 ךיא וילָעְּב תמדוא רּפשנו והער םעמ שיא לַאשיחיכו ₪
 ריכשדםא םלשי אל ומ וילעְּבְדמִא : :םלשי םלש ומָע
 שיא הֶּתַפָייְִּ :ורָכְ ַשֶב אב אוה

 ול הָנְרָקִמִי רֶהַמ ּהָמַע בכשו הו שרא"אל רשא הֶלּותב
 לכשי ףסּפ ול ּהָּתַתְל ָהיִבָא ןַאְמְי ןָאָמְדבִא :הָשֶאְל
 אל הפשכמ :תֶלּותַבַה רהַמָּכ
 :תַמּוי תומ הָמהְּבדםִע בכשדלָכ :;היחת

 :ודבל הוהיל יתלב םֶרָהָי םיִהלֶאְל חבו
 ץֶרֶאְּב םֶתְיַה םירגדיפ :ּונַצְחְלִת אלו הנותדאל רו
 הָנעָת הנעדסא ןּנעְת אל םותוו הָיְמְלאלּכ :םִיְרְצמ :

 :ותקעצ עַמשֶא עמש ילא ק קעצי קעצהםא יִּכ ותא
 תונמלא םכישנ יהו בֶרחְּב םכְתֶא יִתְנרהְו יפא הָרְחו <

 :םיִמתי םֶכיִנְבּו

 [₪ ול .ךוהתדאל ךמע יהא יִמַעְרתַא הול ףספדבא :
 תמלש לָּבְחַת לבֶחדבא :ךשנ וילע ןיִמיִשְתדאל הָשנּכ <

 התוסכ אּוה יִּכ זול ּונבישּת שמשה אָּבדדַע דער
 קעצוחיכ הָיִחְו בָּכְשי הָמַּכ ורעל ותלמש אוק ּהדבל
 םיהלא < נא ןוגז גחדיכ יִתַעַמש ולא
 אל עמדו דתאלמ :ראְת אל דמעב אישנו ללקת אל =

 רחאה ה

 ןכו דָאְו א"ס +. 19  .ש"ח ןכו דםָא א"ס צץ. 11 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו דיכְו א"ס צץ. 9
 א"ס +. 16 = ,ףקמ אלב כו א'ס ץ. 15 = .ע"תו ש"ח ןכו אלו א"ס +. 18 = .ס"תו ע"ת ,י"כ א"ת
 !תָּוסכ צ. 6 = .האלְו ריבס ץ.94  .קספ ןאכ ןיא א"סב +. 16 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו דםאְ

 .םיקוספב רפסה יצח +. 97 = .ירק
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 ףנאצל ּףרשל הָשַעִתְּכ :יִלְּתִת כ רו וכְּב רַחַאְּת

 :יִלחּונְתִת ינמשה םויב ומאדםע הָיָה םיִמָי תע בש
 ולכאת אֶל הָפְרַט הָדשּכ רֶשְבּו יל ןּויַהִּת שָדְמיַשְנ ;אְ
 אשת אל :ותא ןיכלשת בֶלָּכל
 :םמֶח דע תִיִהְל עָשְרדםע די תשתחלא אוש עמש
 תטנל ברדלע .הנעת"אלו תעְרְל םיִבְריִרַחא הָיִהְתְדאְל
 :וביִרָּב רָּדְרֶת אל לדָו :תמהל םיכר יִרָחַא

 בשה העת ורמח א ָךְבִא רוש ע עגפת יכ
 ףאנש רומח הֶא ךתהּכ גול ּונָביִשִת

 :ומע בועת בע דל בעמ ּתְלדֶחְו ואשמ תחת ץבר
 ; ?ןביִרְּב ניִבַא טפשמ המת אל

 -אְל יּכ :רהְתלא קידצו יקְּת קָחרת רקשדרבְּדמ
 םוחקפ ר רועי י דחשה יכ י- חקת אָל דחשו | :עַשְר קידְצא

 םָתְעְרְי םפאו ץֶחְלת אל ך :םיקידצ יִרְבּד "פלס
 ששו :םיר צמ ץֶרָאְּב ם תייה םירנהיכ רַנ וה שָפְנתֶא

 : | !הָתָאוְבָּתִתַא תפס או צרַאתַא עְרֶזּת םיִנש
 לכאת םרַתו ףמע ןניִבָא ּולְכַאו : ו 'הָתְש שמנו הָנָמִמְשּת
 ) םיִמָי תשש ו ףמרכל השעתהּכ הרשה תיח
 +5 יליפר שת הציווי םויבו ףישעמ + רשעת

 וה ני [ש =: > --8 =

 ג דרָשֶא לכו :רגהְו ִּת הכא שפע ףרמהו דרוש
 אל םיִרָהַא םיִהְלֶא םשו ּורַמָשִּת םָכיִלַא :יתְרַמִא
 5 ַחָת םירנ ה שלש :ליפהלע עַמֶשְי א אל וריִּכות

 גז הש 72

 : לכא ה םימי תעָבש רמשת תוצמה גחדתֶא :הְנשּב
 תאצי ןבצכ ביִבאה שדח דעומל ךְתיוצ רשאָּפ תוצמ

 :יִרּוכְּב ריִצְהַה ג :םקיר ינפ ואריאל םירצממ
 דו ."
 | שעמ

 ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו םּויַבּו ריבס ץ.99 = .אועגב -ןפ ג'ב ,איעג אלב דן א'ב א'נ ץ.

 .ס"תו ע"ה ,י"ת ,ק'ד א"ה ,ש"ח ןכו םיחקפ יגיע א"ס צ. 8 ,בכ | .ס"תו ע"ת ,י"ת ,שיח

 .ס"תו ע"ת ש"ח ןכו ּךֶתיזְלּו א"ס +. 11  .אועגב .ןפ ג'ב ,אועג אלב "כ א"ב א'נ ד 8

 . ש"ח ,י"כ םירפסב ןכו אלו ריבס צץ. 18 .לכּב ריבס +. 18 .איעגב .ןב נ"ב ,א"ב ןכ 9

 .ס"תו ע"ח
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 אא" 1 תומש 102

 הָנָשַה תאַצְּב ףֶסֶאְה גחו הָרָשּב עֶרְות רשא ףישעמ
 השב םיִמְעּפ שלש :הָרשהְדמ ףישעמדתַא ּךּפְסְֶּב
 תישאר :רקבדרע יגח"בלח ןילחאלו יח ןח ץִמָח + -לַע חפות"אל :הָוהי ןֶָאָה פלא ירו הָאְרְ
 לשבת"אל ףיהלַא הָוהָי תיַב איב ףתמדא ירוכב

 פ ףאיבהלו ךרדכ ךרמשל 0% לֶאְלמ חלש יכנא הנה <
 ולְקָּב עמשו וינפִמ רָמָשה ּיִתְנכַה רשא םוקָמַהְלֶא

 וכ :וּכרק ֶּב ימש כ םכפשפל אש אל יּכ ףטב) ב ₪5 רָמּתִלַא /

 יִּתְבִיִאְו רכדא . שא לָּכ ָתיִשַעְו ולְְּב עמְשת עומָשדםא

 יוחה יִנַטְנּכִהְו יִורְפהְו יתחהו ירמָאָהדלֶא ףאיבהו
 ךנ ןָפְל יִכָאְלמ ףלירכ :ףיררצחתא יתְרצו יִבָיִאְדתֶא א

 אל טהיַחְלאל הָוָחְתְשַתִדאְל :ויתְרהְכהְו יקּובְיהְו
 רבשו םֶַמְרַהּת פ רה כ םהישעמְפ השעת אְלְ םֶדְבִ עת

 רבו םכיהלא הָוהְי תא םֶתְרְבו :םהיתבצמ רַבַשִת ₪
 :ףכְרְקִמ הָלָחמ יתרסהו ףימימדתַאְו ףמחלחתַא

 ּףִצְרַאְּב הָרְקִע הָלְּכַשַמ היִהְת אל
 נפל חלשֶא יִתְמיַא -תֶא :אָלַמִא ףיִמָי רפסמדתַא +

 דלָּכתֶא יתתת םָהָב ובת רשא םַעָהְדלָּכ תא יתמהו 1

 השרגו ףינפל הערצההתא יתחלשו :ףרע דילא יביא :
 ונשלנא אֶל :ףינפְלמ יתְחהדתֶַאְ ינעְנְּכַהְדתֶא יוחַהדתַא <

 הָּבִרְ הָמַמְש ץֶרֶאְה הָיהּתְִּפ תה א הָנשְּב ףינפמ

 דע ףינפמ ונשרנא טעמ טעמ ּוהָרָשה תיח דיִלְע
 ףלבָנתַא יִתשו :ץֶראָההתֶא תלחת הרפת רשאי

 ויפ רהָנַהרדִע רָבְדִממּו םיִתְשלפ םָיְדדעו ףוסדסימ
 ןתא

 ןכו יּוְתַהְו א'ס צ. 93  ,רסח עמש ימלשורי ,וללהב ןכ +. 99  .רדס ןאכ ןיא א'סב צ. 0
 ק א'ה ,ו"כ םירפס בורב ןכו -תֶאְו ימלשורי ,יללהב ןכ +. 58 | .ס"תו ע"ת ,ק'ד אית ,ש"ח

 .קספ |טעמ א"ס +. 80 .דבל אבשב ונשרגא נ"ב א'נ צצ. 99, 30 = .ע"תו י"ת ,י'כ
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 59 -אְל :ףינפמ ומָּתְשְרְְ ץֶראה יבשי תא ם כ ןתא

 -ןּפ ּףצְראָּב וב ובשי אֶל :תירכ םהיַהְלאלְו םהל תֶרְכִּת

 ּףל הָיְהייִּכ ם םה יְלֶאתֶא דבעְת יִּכ יל ָךַתֶא ּואיִטָחי
 :שקימל

 בֶרְנ ןרַהֶאְו הֶּתַא הָוהְילֶא הָלָע רמָא השמ"לא
 :קחרמ םתיִוחְתְשהְ לאְרשי ינקזמ םיעְבְשו אוהיִבָאְו
 אל םֶעָהְו ושני ןי אל םהְו הוהידלֶא לחבל השמ שנו

 הוה דרבי תא םַעְל רַפסְיו השמ אביו :ומע ולעי
 ורמאיו דָחֶא לוק ל ןעיו םיִטּפשִמַהלָּכ תַאְ
 תא השמ בֶתְָכִיו :השענ הָוהְי רָבִּדִדרשֶא םיִרְבדהלָּכ
 רֶהָה תחת חָּבְוִמ ןבו ף קבב םכשיו הָוהָ יִרְבּדדַלְּ

 :לארשי יטבש רַשָע םינשל הָבַצְמ הָרָשַע םיִּתְשּו
 םיִחָבְז ּוחַבְזיו תלע .ולעוו לארשי יִנָב ירענחתַא חלש
 םשיו םּדִה יִצָה השמ חקיו :םירפ הוהיל םיִמְלַש
 תירּבַה רָפְס חקיו :חּבְומהְלַע קֶרָז םּדה יִצָחְו הְֶנאָּב
 השענ הוהי רָפְּדִדרֶשֶא לָפ ּורָמאיו םעַה יִנְָאָּב אָרְקיו
 רמאיו םעָהל קרזיו םֶּדַהדתא הָשמ 1 חכו :עָמְשְנ

 דל לע ם מע הוה תר רשֶא תיִרָבַהְד םד הגה

 תחֶתְו 0 2 תא וארו 5 = םעבשו
 :רהטל םיִמָשה םצעְכו ריפסה תֶנְבְל הָשַעַמָּכ וילנר
 םיהלַאהדתֶא וחיו חלש אל לֶאְרְשי ינּב יִליִצֶאדלֶאו
 השמחלָא הָוהְי רָמאיו :ּותשיו ולכאיו
 ןֶבֶאָה ז תֶהְלֶא ל הָנִּתֶאְ | םשדהוהו הָרָהַה ולא הלע

3 

 ב
- 

 ופ

 סמ

7 

5 

- 

 זיפ

 3 השמ םֶקו :םֶקרוהל יִתְבַתָּכ רשָא הָוצמַהְו הָרּותַהְ
 \ דלֶאְו :םיִהלֶאָה רהדלַא השמ לעו ותְרשמ עשוהוו

 *ף--.

 ם נקוה

 .אועגב וזחיו נ'ב .איעג אלב א"ב ד , ןכ צ.11 = .חלשיו ריבס +. 5 = .ּונָעִיַו ריבס +. ,ךכ = .ב'דו י"ת ןכו יבשידלפ א"ס + 4

1 



 צאזז 15--אצט 9 תומש 14

 הָגהְו םכיִלא בושְנרֶשֶא דע הָוְב ונלחובש רמָא םינקזה
 לעוו :םֶהְלֶא שעי םיִרְבּד ה םֶכְמַע רוחו ןֶרָהֶא +
 הוהקדובכ ןכשיו :רֶהָקתַא נעה כו רֶהָקְלֶא השמ +

 הָשמחלַא אָרְקיו םיִמָי תשש ןְנָעָה והפכו יניס רה"לע
 שאּכ הֶוהְי דובּכ הֶאְרִמו :ןֶנָעַה ףופמ יעיבַשה םּויּב
 השמ אבו :לארשי נב יִנָעְל רֶהָה שארְּב תלכא

 םוי םיִעָּבְרַא רָהָּב השמ יהו :רהָהְדְלא לעוו ןנעָה תב
 :הליל םיִעָּבְרַאְו

 ₪ לארשי יִנָבדְלֶא רכד :רמאל השמדלא הָוהְי רבַדָיַו הכס
 וחְקִּת וצל בדי רשא שיִאלָב תֶאְמ הָמּורְ ילהחקוו |
 בה םּתאַמ ּוחְכּת רָשָא הָמּורָּתַה תאו :יִתְמּוְרִתתֶא 3

 :םַעְו ששו ינש תעלותו ןמנְרֶאו תלכתו :תַשחְנו ףֶסָכ
 ןמש :םיטש יצעו םישחּת תֶרעו םיִמדִאַמ םליַא תרעו
 דינא :םימפה תרטקלו הָחשמה ןמשל םיִמָשב דֶאְמל
 שָדְקִמ יל ושעו + ןשחלו רַפאְל םיִאְלִמ ינְבאְו םהש
 תא תא האְרמ :ָּא רשא לכָּכ :םֶכותְּ יִתְנַכשו

3 

 ו

00 1 

 :ושפת ןכו וילכדלְכ תיבת תַאְו ןכשמה תינבת
 יצְְו םיתְמא םיטש יִצע ןדֶא יִשָעו 1

 תיפצו :ותמק יצחו הָמאְו ובְחְר יצְחְו הָמִאְו וכְרֶא
 רז ויִלָע תישעו ונפצְת ץוחמו תיכמ רהט בַהָז ותא

 לע התת בז תעּבמ עפרא 15 תק :ביִבְס בה ו
 עברא =

 הםא ,[צאז 1] השרפה שאר 'ג הירדסו ,לֶאיִזע [אצז 1--אצזט 18] השרפה םש ץ. 8

 םילמו .רשע הנמשו האמ םיקוספו .[צאזז 90] חלש יכנא הנה ,[צאוז 94] הולת ףסכ
 שפניו 'ב םיפולחו .גיו תואמ שלשו םיפלא תשמח תויתואו .בסו תואמ עבראו ףלא
 (אצזץ 11] וזחיו ,איעגב -ןּב לבא נ"ב ןכ אלו ךתמא סע ןּב ףטוח א'ב ,[צאזנז 19 ךתמא-ּב
 וריב אצמת אצמה -םא ףולח אלבו .איעגב וזהו נ'בו אועג אלב וזחו ארוק א"ב
 -םא 'ב תוקספו .סוי ומ הימי רפסמו ,[אאזחז 11] ורבחו ,[צאזז 9% השעתהןּכ .[אאק 3)
 -תא חלשו ,[צאז %] הדעי אלדרשא 'תכ 'גו .[צצנזז גד] י"י ןדאה ,[צצזז 16] ןאמי ןאמ
 .(צצזז 96] התוסכ אוה יכ ,(צצזז 4] הריעב

 ןמשו א"ס ,ירצב ןמש יקובנזב צ. 6 | .'ה 'א םיכלמב המכח ןתנ י"יו הרטפה +. 1 ,הכ

 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ול א"ס צ. גג .ןטק ףקז םהש א"ס +. ד .ע"תו ש"ח ןכו
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 תש ת תַחֶאָה יעלצהלע תַעָּבַט יִתְט שו וית מעפ עברַא

 ; םי בש יצע ידב תישַעו :תִינ שח ועְלַצלע תַעָּבַמ

 לע תעָבַּמְּב םידּבהדתֶא תאבהו :בהז םָתא יפו
 ג ןרָאָה תשְּבַטְּב :םֶהְּכ ןֶרָאָקתֶא תאשל ןֶראָה תעלצ
 ; תֶדעָה תא ןְרֶאָהדלֶא תַתִב ומ וס אל םיִּדּבַה ּוהְ

 םִיִתְמִא רוהמ בָהָו תְרפכ ָּתישָעְ :ףילא ן פא

מַאְו ּהָּכְרֶא יִצַחָו
 יִבְרְּכ ם םינש ַתיִשַעְו :הבחר יִצְהְו הָ

 , השעו :תרפּכה תוצק ינשמ םֶּתא השעה השק בה
 -ןמ הֶזִמ הַצקִמ דַתֶאדבוְרְּכו המ הֶצְקִמ דָחֶא בּורָּכ

 ויָהְו :ויָתוצק יִנשלָע םיִבְרָּכַהתֶא ּושַעֶּת תרָפַּכַה

 -לע םֶהיִפְנַכְּב םיִכָכְס הֶלעַמְל םיַפָנְכ ישרפ םיִבְרְכַה

 ינפ ּויַהְי תרּפַּכַהְדלֶא ו יחַאהלֶא ש שיא םַהיִנָפּו תַרּפַּכִה

 א הָלָעַמְלִמ אהל תֶרָפּכַהדתֶא ּתַתְנְו :םיִבְרְּכַה
 כ יתדעות :ףילא ןּתֶא רַשֶא תדעק"תַא ןתת ןרָאָה
 םיברכה ינש ןיִבמ תֶרפַּכַה - עמ ףתא יִּתְרַּבד םש

 דלא ד ּךָתוא הוצא רָשַאדלָּכ תא תַדַעָה ןירָאדלע רשא

 :לארשי נב

 א ובָהְר הָמִאְו ּכְרֶא םיִתְמא םיטש יצע ןחְלש תשע
 ול תשע רוהט בָהָ ותא ָתיִפַצְו :ותָמִק יִצָחְ הָמִאְ

 ד

 ָתישַעְו ביבָס חפט תרגסמ ו ל תיִשָעְ וביִבָס בָהָז רז

 :תֶעְבַמ עַָבְרַא ול תישָקְו :ביבס וּתְרְְמְל בָקָזדרז
 עּבראל רֶשֶא תאָּפַה עברא לע תַעָּבַמַהתֶא תתנו בַהְ
 םידבל ם םיתבל ת תַעָּבַטַה ןייהת תֶרָגסמַה הנעל וילנר
 98 םימש יָנ ִצע םיַּבַהתא ָתישַעו :ןֶקְלשהדתַא תאשְל

 ָתיִשְעְו :ןֶחְלַשההתֶא םֶבדאָשְ בָהָז םֶתא ָתיִפְְ ו
₪ 5 . - %\ . :7 1 
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 בה ןֶהְּב ךסי רָשֶא ויתְיִפְִמּו ויָתושקו ויּתּפָכְו ויתרַעה
 יִנָפְל םִנָפ םֶחְל ןחְלשה"לע תתנו :םתא השעת רהט
 :דיִמָת

 הָכְרִי הָרונָמַה הָשַעיִּת הש

 דָחֶאְה הדצמ הָרְִמ נק השלש ָהידצִמ םיִאַצי םינק

 םועבנ השלשו רו רֶתַפַכ ָחֶאְה הנקב םיִדקשמ
 םינָקה תששל ןכ חרפו רתפּכ דַחֶאְה הנק םיִדְשִמ
 םידקֶשִמ םיעבָנ הָעְּבְרַא הָרגְמְבּו :הָרְְטַהְִמ םיִאְצְיה

 יי ופייי' יי

 הָנַממ םינק ה ינש תח זת רתַפָכו :ָהיַחְרִּפּו ָהיָרּתּפַּכ 0

 ינשחתהת רַּפַכְו הממ םינה ינש תחת רתפכו
 :הָרמהךמ םיִאְציה .םיִנָפַה תשָשל הָנָממ םינקה
 בָהָז תחא השקמ הל ויהי הָנָפִמ םֶתְנְקּו םֶהיִרְּמַפַּכ
 ָהיֶתְרְנתֶא הֶלָעָהְ העְבש ָהיֶּתרנ חתֶא ָתישעו :רוהט

 :רוהט בָהָ היִתתהמו הי הָקְלִמּו :ָהיִנָּפ רָבַעדלַע ריאָהְו <

 :הֶלאַה םיִלְבַהלָּ תא התא השעי רוהָמ בָהָו רָכָּכ

 ;רַהְּב הֶאְרִמ הָּתַאְדרָשֶא םֶתיִנְּבַתְּב הָשַעְו הֶאְרּו
 ם שש תעירי רשע השעת ָּכָשמַהתֶאְ 0

 בו שח השעמ םי בֶרְכ יִנ ינש תַעְלתְו מנדא ו תֶלְבִתּו רָושמ

 םירשעו הנמש תחאה העיריה | ךרא :םֶתא הָשעְת
 תחא הדמ תַחַאָה הָעיִרְיַה הָמאָּב עברא בָחרֶו ו דמַאְּב
 דלא הָשא תרמה .ןייהת תע עיריה שמח :תֶע וי הלָכְל

 ָתיִשעְו :הָתחַא"לַא הָשֶא תרבח תעיִרָי שמָחְו הָתחַא
 א'נ ץ. 30 .ב'דו ש"ח ןכו םֶהָּב א'ס +. 99  .רסח ויתשקּו ימלשורי ,ילל הב ₪ 9

 .ס"תו ע'ת ,י'ת ,ש'ח ןכו השָעִּת י'כ םירפס בורב ,יללהב ןכ +3
 ,השעמ ריבס +. 3% = .ץמק רַּכִּכ הגו רוי רסח הֶשָעִּת ימלשוריו הגומ רפסב
 ןמקל ן ןייע :ש"ח ןכו האו א'ס +. 39 = .ס'תו ע"ה ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ הָשָעִּת א'סב
 .אלמ תעלותו יללהב +. 1 ,ןכ = .ו'רו א'ת ןכו םֶתיִנְבַתְּב א'ס +. 40 = .ד"כ ז"ל
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 תרבחב הָצְקִמ תֶחֶאָה הָעיִריַה תֶפְש לע תֶלַּבִת תֶאְלְל
 :תינשה תֶרָבְחַמּכ הֶנוציִכַה הָעיִרַיה תַפְשְּב השעת ןכו
 תאְלְל םישָמְחְו תָחֶאָה הָעיִרָיְּ הָשַעַת תאְלְל םיִשָמָח
 תליבקמ תינשה תֶרְּבִחַמַּכ רשֶא הָעיִרָיְה הַצקּב השעה
 : יסרק םיִשמָח תישְעְו :הָתחַאהלֶא הָשֶא תאְלְלַה
 םיִסָרָקִּב הָתְחאלֶא הָשֶא תעיריהדתֶא ּתְרַּבְחְו בה
 -לע לָחֶאְל םיזע ו ָתיִשָעְו :דִחֶא ןָבְשִמַה הָיַהְ
 | ףרא :םֶתא השעת תַשיִרָי הָרָשְעְדיִתְשע ןַבָשַמַה
 המ 5 עא בחרו הָמַאְּב םישלש תחאָה הָעיִרְיַה
 :תָעירְו ההשע יתשעל תחא הדמ תֶחֶאְה העיריה
 תעיריה ששדתֶאו דֶבְל תעיריה שמחהתא ּתְרַבְחְ
 ינ למלא .תיששה העיריה תֶא ּתְלפְכְו הבל
 ץירוה תַפָש לע תאְלְל םישָמָה תשע :להאה
 פש לע תאלְל םישמחו תרָבִחְּב הנציקה תַחֶאָה

7 

1 
 צה 2

 םיִשמְח תשחנ יסרק תיִשָעְו :תינשה תרבחה הָעיִרְיַה
 הָיָה לָהאָהְתַא תרה תאללבם םיִסְרְקַהדתֶא תאַבָהְ

 ; העירה .יצָח לֶהֶאָה .תעיריב ףדעַה הרסו ודא
 הֶזִמ הָמאָהְ :ןֶכְשמה ירא לע חַלֶסּת תַפְדעֶה
 חּורָס הָיהְי לָהֶאָה תַעיִרָי ּךֶרֶאְּב ףדעַּב הֶזִמ הָמַאָהְ
 הָסָכִמ ָתיִשָעְו :ּותַכְל ה הזמ ןָּכשמה ידצהלע
 םיִשְחֶּת תרע הפָכמו םיִמָּדֶאמ םליא תדע לָחאָל
 :הֶלְעמְלמ

 5 רשע :םידמע םימש יצע ןכשמל םישְרְכַההתֶא ָתישַעְו ||
- 

- 

 שרפה בחר הַמִאְ יצחו הַמאְו שרה וה ףרא תומא
 וד

 לצ

 ז דלֶא הָשא תבְלשמ דַחֶאְה ש פל תודָי יתש :דַחֶאַה
 ד הו

 הא [ תישעו :ןֶבְשמה ישרק טפ ל הז שעת ן ַּכ הֶתחַא

 8 :הָנִמיִת הָבְִּג תֶאָּפל שרק םיִרָשע ןֶכֶשמל םישְרִהַה
 םיעבראו הר
 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו םישרק א"ס צץ. 8
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 ינש שרקה םיִרשָע תחת שעת ףסֶפ"יִנְדִא םיִעָּכְרַאְ
 ינְדָא יִנְשּו ויָתְדָ יתשל דַחֶאַה שרק הדתחת םיִנְדֶא

 בשמה "עלצלו ;ויָתְדָי יתשל דָחֶאה שֶרקַההתַהִת 2
 םהיִנדֶא םיִעְּבְרִאְו :שָרְק םיִרְשע ןופַצ תאפל תינשה
 תַחַּת םִנְדַא ינשו דָחֶאַה שרפה תחח םיִנְַא יִנָש ףַסּכ
 השש השעת הָמָי ןָּכשמה יתרילו :רָחֶאְה שרה

 ןֶפשמה תעְצְקְמְל השעת פישרק .ינשו . :םיִשָרְק <
 דלע םיִמַת וה ודו הטמלמ םמָאַת ויה :םִיתְכְרִּב
 ינָשְל םָהיִנשְל .הָיהְ ןִּכ תֶחֶאָה תַעְּבמַה "לא ושאר
 השש ףַסָּכ םֶהיִנדַאְו םישרק רעמה וקונה תפצקמה
 ינדא יִנָשּו דַחֶאָה שרק גה תחת א יִנָש םיִנְדִא רָשָע
 הָשַמַח םיִמש יִצַע םהירב - :דחאה ה תחת

 ישרקל םחירב הָשַמָחְו :דַחֶאה שמ מה"עלצ ישרקל 7
 עלצ ישרקל םחיִרְב הָשַמָחְו תינשה ןָמִש שמהדעלע

 םיִשְרַּהַה תב ןפיתה -- המי םיַתְכְִיִל כשמה <
 הפצה םישרכַהדתֶאְו :הָצָהק ּקַהְדלַא הָצָקַהְְִמ חרבמ ₪

 ָתיִּפצְ םחירכל םיִתָּכ בָהֶז הָשַעָת הית ּבַמתֶאְו בָהָ
 |  רֶשֶא וטְפְשִמְּכ ןכשמההתַא תמקהו :בֶהָז םֶחיִרְּבַהדתֶא :
 [₪ הלכת תַכרַפ תישעו :רֶהְּב ַתְיאְרִה :

 הָשַפִי בשח השעמ ְךושמ ששו יִנָש תעלות ןָמָנראְו
 םיִטָש יִדּומַע הָעְּבְראדלע ּהָתא הֶתַתִו ;םיִבְרָּכ ּהָתִא 3
 הֶתְַ :ףסכ"ינרא הָעְּבְרַאִדלע בו םהיִוְו בַהְ םיִפְצִמ ₪

 תיִּכְמ הָמְש תאָבְהְו םיסְרְקִה תחת תֶכרֶפַהתֶא
 ןיּב םכְק תֶכרֶפַה הָלידְבַהְו תּוְדַעָה ןורֶא תֶא תכרפל

 ןירֶא לע תרפכההתא תנו :םישדקה שדק ןיבו שדקה :
 תדעה יי

 גי"ה ,א'ת ,ש"ח ןכו םישָרק א"ס ץ.90 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו םיִשָרִקַה א"ס ל. 9

 ,רסח חרַּבַהְו א"ס ץ. 98 | .גיִהיו ריבס צץ. 95  .ש"ח ןכו ּויָהְו א"ס צץ. 54  .ס'תו ץ'ת

 .ס"תו ע"ת ,י"כ םירפסב ןכו השעת ריבס +. 1

 שייק
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 ץוחמ ןָחְלֶשהת א משו :םישדְהה שֶדְקְּב תֶדַעַה
 כשמה עלצ לע ןָחְלַשה | חַכְ הרמה תָכרֶפל
 : חַתַפְל ֶסִמ תשע :ןוּפַצ עָלצ"לע ןתּת ןֶלְלָשה הָנַמיִּת
 השעמ רָושִמ ששו יִנָש ז תעלו תֶו ןָמְגְראְ תֶלָכּת לָהאָה
 ז םתא ָתיִפִצְו םיטש ידומע הֶשמָה ךַסֶמל תישעו : :םקר
 :תַשחְנ ינדא הָשִמָח םֶהְל תקצו בה םהיְו בה

 שמח םיטש יצע חַבְזִמַהתֶא תשע
 שלָשְו חומה הָיִהְ עוַבְר בחר תומַא שמָחְו ךרא תומא
 ונממ ויתנפ עְבְרא לעו יִתנרְק ָתיִשעְו :ותְמִק תומא
 ויתריפ ּתיִשְעְו :תַשְחֶנ ותא תיפצְו דיתתק יי
 ויִלָכְדְלָכִל ויָתתְחַמּו ויַתנלזמו ו יִתְקְרְזַמּו ויעָו ונשדל
 תַשחְנ תֶשְר השעמ רָּבַכמ ול תישְעְו :תשחנ השעה
 עַבְרֶא לע תֶשחְנ תַעְּבט עַּבְרַא תשְרְהדלע תשע
 הָטַמְלַמ חבה בכְרּכ ּתַחֶּת ּהָתא הָּתַתִַ :ויתוצק
 . חפומל םידב תישעו :חָבִַמַה יִצָח דע תַשרֶה הָתִיִהְו
 ויִּדְּבדתֶא אָבּו ְי :תשחנ םתא היִּפָצְו ם םיסש יצע ידב

 תאשְּב חָבְִמַה תנ ץֶלַצ יתשדלע םידפה ויה תַעָּבַטְּב

 רֶהְּב ךִּתֶא הֶאְרֶה רָשֶאַּכ ותא הָשַעַּת תָחַל בובנ :ותא
 ןפשמה צה את -יי- ₪

 הד ב

 א | קלק הָנְמיִתְדבָננ תאפ הֶאַמ רָוְשִמ שש רע ו םיעלל
 םהיִנְדֶאְו םיִרָשע ויִדְמעְו :תחֶאָה האפל ךֶרא מא
 תאפל ןכו :ףַסּכ םהיִקשחו םיִדָמַעַה יו תֶשְחְנ םיִרָשָע
0 
 - םֶהיִנְדאְו םיִרָשָע ודמעו דא הֶאַמ םיִעָלְק ךְראָּב ןופצ

 >% שי וו ד

 5 םהיכשו י.=-
 -ן2ש ם = - ו

 .ר

 םייז ְש

 | ררשע םֶהיִִמע המִא םישמח םיעלק םרתַאָפל רַצְחַה
 8 החרומ המדק תאפל רַצְחַה בחרו % רשע ? םֶהִיְנְדַאְו

 םישמח 0-0

 11 א"י חיל ןמקל ןויע :ע'תו ש"ח ןכ הָמָאְב ל'צ ע.11  ."לָּכ ריבפ 5 3
 ירק וידעו ,בותכ

 וש

0 

4 

+ 
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 צאאטזז 1+-אצאצזז] 5 תומש 10

 ףַתְכל םעְלְק הָמא הרשע שמחו :הָמִא םישמח +
 ינשה ףתָכלו :השלש םֶהינְאְו הָשלש םֶהיִדְמַע 5

 :השלש םהינְדאו השלש םֶהיִדִמַע םיעלק הָרָשַע שמח
 ןֶמְגרא תֶלַכִּת הָּמִא .םיִרְש שע \ סמ רצה רעשלו
 הָעְּבְרַא םָהיִדְמְע םקר השעמ ךושמ ששו ינש תעלותו

 םִיִקָשְחִמ ביִבָס רצקה יִרמעְילָּכ :הָעְבְַא םַהיְִדַאְו 7
 הֶאַמ רַצחַה ךרא :תשְחְנ םֶהיִנְִאְו ףַסִּכ םהְיוְ ףָּכ :8

 תוָמַא שָמָח המק םיִשִמָחְּ םיִשָמָח | בחרו הָמִאָב
 לַכַב ןַפָשמה יִלַּכ 555 :תשחנ םהינְַאְו ךושמ שש
 :תַשְחְנ רַצְקַה תַרְתִילָכְו ויָתְדְתַלְכ וקרבע

 רפ וחיו לארשי יִנָּבִדתֶא ו הָוצְת הָּתַאְ א ₪5
 ;דימה רַנ .תלעהל רומל תיִתָּכ ו תָיז ןמש לא
 | ףרעי תדעָההלַע רַשֶא תפל ו 6 לָהָאְּב
 | הכח הָוהְי ינפל רקְבדרע ברע נבו ןֶרְהֶא ותא
 | :לאְרשי יִנְּב תאמ םתרדל םֶליע

 ויִנְּבתֶאְו ףיחא ןרֶהָאדתֶא דלא ברקה הָּתַאְו א חכ
 אּוקיבָאְו בַדָנ ןרהֶא י ילדונהכל לארשי ל יִנָּב ךותמ ותא
 ןרהאל שרקהידנב תישעו :ןרהא נְב רמת או רֶזָעְלֶא
 דימכְחילָּכַא רָבדִּת הָּתַאְו :תֶרֶאּפְתְל דובכל ּףִחֶא
 ןרהא יִדנְּבִדִתֶא ּושעו הָמָכַח חור ויתאלמ רשא בל
 ןשח ושעי רֶשֶא םיִדָנִּבַה הָלִאְו :ילדונהכל ושדקל
 ושעְו טנבַאְו תַפְנצִמ ץֶּבֶשּת תֶנְתְכּו ליעמו דופָאְו
 וחקי םַהְו :ילרגַהכל ויִנְבְלּו ףיחֶא ןֶרָהַאְל שךק"ידנב

 -תא

21 

 וש

 שכ

= 

 ,לפ ריבס צ. 9

 ןכשמההתאו ,(אאט 1] יל-וחקיו 'ג הירדסו ולס [צצצ 1--אצטזז 1%] השרפה םש +. 9
 האמו ףלא םילמו .הששו םיעשת םיקוספו .([צאוז 31] תכרפ תישעו ,([אצצז ג] השע
 ולאב ורבחתהו .ףולח הב ןיאו .בצו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .שמחו םיעבראו
 .[אאוזז 99 ןכשמה יתכרילו ,(צצש 80] ןחלשההלע תתנו
 ןכ ןהָבְל ל'צו ,נָהַבְל ג'ב .א'נ +. 1 ,ןכ = .ג'מ לאקזחיב םדא-ןב התא הרט פה 0

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת .'רת ,ש"ה תו זה וה ה



 11 הוצת צצטצ[ז] 6--פל

 תעלותהתֶאְו ןָמְגְראָהְתֶאְו תָלְבְּתַהדתֶאְו בהְנַההתֶא
 :ששהתַאְו ינָשה
 3 ששו ינש 1 תעלונ = ןִמְנְרא תלכ כת בָהָ דָפאַהְדתֶא ישע

 דלא ולדהוהי תרבח ת ּפַתָכ י ּח ש ש :בשו השעמ רָוָשִמ ב

 והשעמְּ וילַע רַשֶא ותְּדַפֶא בשחו :רָכִחְו ויתוצק ינש
 ששו :ייִנָש תעלות ןמְְרֶאְו תָלְכִּת בָהְו הָיַהְ ונממ
 -1 שר ִֶּבַא יתשדתֶא . ָתְחְקְלְ :רֶ ָןָשִמ

 -תאו תחאה ןבאה לעסתמשמ השש :לארשיינ נב תמש
 :ם ה ת ינשה ןּבַאָהְדלִע םיִרְתוִנַה הָששַה

 םיִנָבָאָה יִתְשדתֶא חּתַפִּת םֶתח יחותפ ןבֶא שרֶח הָשַעְמ
 שעת 2 תוצְּכִשִמ תְּכַסִמ לֶאְרְשי נב תַמְשדלע
 יִנְבַא דפָאה הָפְתַ לע םיִנבָאְה יִּתְשתֶא משו :םתא
 הָוהָי ינפל םֶתְומְשתֶא ןרהא אש לארשי נבל ןרָכְו
 ָתיִשַעְו :ןֶרכ רָכּול ויפתכ יתשדלע

 ד

 תֶלְּבִנִמ רוהמ בַהֶז תרשרש יתשו :בַהָו הַצָּב בשמ

 <ד

 תת ובַעַה תרשרשדתא התַתַנְו תבע השעמ = םֶתא הש 2

 טּפַשִמ ןֶשַה תיש

 ָרַזו וכְרֶא תר לופכ

 כא םיִרומ הָעְּבְרַא
 ָבָאנ האמ וב תא

 רג -ריריבל
-- | 4.- 

. 

 ישילשה רּוטַהְו :םֶלַהָיו ריפס ּףֶפנ ינ נש להו ד רוטהְו :דַחֶאָה

 --ייי שישרּת יעיברה רוט ו ;המ לחַאו ובש םֶשל

 - = ו 20! +ו וש רופא |

 ןייהת םיִנָכַאַהְו :םֶתַאּולַמְּב ּווהָ בה םיִצְּבְשמ הפשיו

 יחותפ םתמשדלע הרשע םיתש לאְרשידנב תמשדלע
 תיִשַעו :םבש רשע ינשל ןיידת ןמשדלע ש שוא : םֶתוח

 *==-= - .- | וז ==
 וד שד דו עדי רב ל | ו

 צ.6 "תא י"כ םירפס בורבו ,איעגב התאו ג"ב ,א'ב ןכ צ 5

 ד ט*ל ןמקל ןייע :ע"תו ש"ה ןכ דלָע ל"צ צ. 7  .ס"תו ק"ד

 כא.11  .איעגב דתאו נ'ב ,איעג אלב תאו א"ב א"נ צ.10 | .ץ"תו

 איס ,א"ירו ג"ד ,א"ר ,י"כ םירפס בורב ירצב ןכ . 0 .ש"ח ןכ דפָאָה ל'צ +. 15  .אלמ

 91 | ..ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב"ד ןכו לוגס הפשיו
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 אאצוו זו 7 תומש 10

 רוהֶמ .בָהָז תָבָע השעמ תֶלְבִּג תשרש ןשְחַהדלע
 תְשהתַא תתנו בַהז תשבט יתש ןשחההלע תשע
 תקבע יתשדתא התת :ןשחה תוצק ינשדלע תועְבטה
 יתש תֶאְו :ןשחה תוצקדלֶא תַעְּבטה יִתְשדל : בָהָזה
 הָתַתַ תּוצְבַשִמַה י תשדלע תת תהבַעַה יִּתִש תוצק

 תועְּבַט יִּתְש ָתיִשעְו גו ןָּפ לּומדלֶא דַפָאָה תופַתְכ"לַע .
 רשֶא ותפְשדלע ןשחה תוצק ינשדלע םֶתִא ּתִמשְו בה
 הת םָהָ תעְבט יִתָש ישע :הֶתָיְּב דופאה רכעדלֶא
 ויִנָּ .לוממ הָטמְלמ רופאה תופתכ יתו שלע םּתא
 דתֶא ּוסְּכְרִיְו :דוּפְאָה בשחל לעממ וּתְרְּבְחמ תַמְעְל
 תֶלַבְת ליִתְפְּב דופאה תַעְּבַטדְלֶא ותעבטמ ןשחה
 רופִאָה לעמ ןשחה חזידאלו דופאָה בשֶחְדלַע תויָהְ

 טפַשמה ןשָחְּב לארשיחונב תומשדתא ןרֶהַא אשנו <
 ימת הוהיהנפל ןְרְכל שדה ; ואְבְּב וּבְלְדלַ

 ויָהְ םיִמְּתַהדתֶאְ םירואהדתַא טפשמה ןָשְחלֶא ָתַתַע :

 טפַשמדתֶא ןרהא אָשְנו הָוהְי ינ נפל ואב ןרהא בלדלַע
 ;דיִמָּת הוה ינפל ו בְללְע לאשר

 דיפ הָיהְו :תֶלָכֶּת ליִלּכ דופָאָה ליעמ =תֶא תיִשַעְ
 יִפָּכ גרא השעמ בִיִבָס ויפל הָיהְי הָפש וכותב ושאר

 נמר וילושדלע תשע :ַעְרהְ אל ולחהְוהְ אָרְחִת 3
 יעגעפו .ביבְס וילושדלע ינש תעלותו ןמגְראְו לכת

 ןומרו בהז ןמעפ ןומרְו בָהֶ ןמעפ ;ביִבס םֶכּותְּב בַהָז :
 עַמשנְו תרֶשל ןרהא-לע הָיַהְו :ביִבָס ליעמה ילושדלע
 :תומָי אלו ותאַצְבּו הוהי ונפל שדקההלא יאבב ו ולוק

 עו הְחַּתְפּו רוהָמ בָהָו ץיצ תשע

 ליִתְפילע 'תא משו :הוהיל ט שדק םֶתח יחּותפ ּויְלָע
 תלכת ו
 ,וללהב ןכ + 56  .רסה תפָחַּכ יללהב ,ימלשורי ןכ +. 95 = .ע"תו ש"ח ןכ דַלַע ל'צ + 4

 .עובר ןרהא א'ס +. 30 | .ירק ויתע



 13 הוצת צצו[ 365--+צצ[צ 9

 ++ היה תַפָנצַמַהְהיִנִּפ לומדלא ת

 רוווש-- יי=- ב
 םישד - ןועדתֶא ןרהא

 הִיַהְו םהישדק תנָּתמ כל לארשי נב : יד רז שא

 - חְצְּבְשְו :הוהי .יִנָפל םהְל ןוצרל דיִמָתְ :הצמ"לע

 השַעַמ השַעת טֶנֶבאְו שט הָפְנָצִמ ָתישַעְו ש .. 2 תֶנְתָּכַה

 : םיטנְכַא םהל תש תַָתָכ השעּת רהא ינבְל :םקר
 השיפו- 674 + ב

 | :תַרָאְפתְלּו דובְבְל םֶהָל הָשַעְת תועבְנמו רש ָבְל
 םֶתא ל רתא .וינמדתאה ּףיחַא ןְרָהאדתֶא םַתא
 םֶהְל השעו :ילרגהכו םתא ּתְשדְקְו םֶדְיתַא תאלַמ
 םיכריהדעו םִינְתִמִמ הורע רַשְּב תוסכל דָבדיִסְנְכִמ

 =. ו :."=ש=

 וא דקומ לָקאהלֶא םָאבְכ ויכלו |ןרַהֶאילעל יַהְו ויה
 יתמו ן ןוע ואשידאלו ט ושְדְלּב הרשל ַהָבְזִמַהדלֶא םתְשְנְב

 הז :וירהא וערזלו ול םלוע תקח

 חקל + יל ןֶהכְל ם תא שדְקְל םהל השעתהרשא רָבּדַה
 ₪ ָהְלְ + 9905 םייופו םליִאְ == דחֶא רַפ

 ם *== 7 -7 |ה= =

 ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלילב תצמ תַלַחְ
 דָהֶא לָפילע םֶתַיא תת :םתא הָשַעַּה םיִטח תֶלְס

: 

 -תַאְו :םליאה יש תַאו רַפַהדתֶאְ למ םַתַ + ָתְברְקִהְו
. 

 תְצַהְרְו דעומ לָהֶא הַקָפדלֶא בירק ּוינָבתֶאְו ןרהא
 ןרַהֶאדתַא קְשַּבְלַהְ םיִדָנְבִהתֶא אה ו :םיִמּכ םתא

 = קההתֶאְו דפֶאָהדתֶאְו דפאה ליעמ תֶאְו תָנְּכַהדתֶא

 == ו! =שו = |.
 לראש

 . ושאר"לע ג םכ יורד קמשְו דָפִאַה בָשַחְּב - ּקְדפֶאְ

 =- כמ

 ויִנְּבדִתֶאְו :ותא תְהְט למ ושארהלַע תקצו ּהָחְשִמַה

 ןמשדתַא תחְסלו :תֶפנִצִמַהְדלַע ש שֶדְקַה רזנדתֶא ָּתַתַת

 ירידא איש םח ב -- .,םיהה רתזזוה - רוירח
 הא טנבא 9 תר ו 1 +4 2 - - = ברל / | - ְרַקּת
 ז : ל : 0

 וירו
 ב4 ב

 תַעָּבִגִמּו ימלשורי ,יללהב ןכ +.40  .תנִּתַכ וחירי צ. 40 | ,דימת וחצמדלע היהו א"ס +. 8

 אלמ התחתנו יללהב א ניב א'נ צ. 3  .דדָע הגומ ץ. 8 רסח

 -4 1 יש
 .רואמל ןמש ןכו ירצב ןמש יקובנז ף וכו ורצב כ
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 אצ]א 10--2 תומש 141

 תחל הָגְהְּכ םֶהָל הָתָיָהְו תעְּבִמִמ םֶהָל תְשְבְחו וינְבו
 רפא תְבְרְקַהְו זויְנְבד ןרהאהדי ָתאלִמו ל

 -לַע םהידידתא :ינְבו ןרהא דךמסו דעומ לָהֶא ינ
 לא חתפ הוהי ינפל רֶפַהְדתֶא ּתטחשו :רֶפִה שאר
 חכמה תנרק"לע הָתַתְנ רָּפַה םדמ ּתְחַק קלו :דעומ
 :חבזמה דוסידלֶא שת םּדַהדלְּכ הא ּדעבְצֶאְּב
 תרתי" תֶאְו ברקַה"תֶא הָפַכְמַה .בלחה"לָכדתא תְחְקְלְ
 ןהילע רשֶא בָלַחַהְדתֶאְו תיִלְכַה יִתְש תֶאְ רבָכה"לע
 דתֶאְו ורע"תֶאְו רפה רָשְּבדתֶאְו :הָחְבְוִמַה ףרטקהו

 -תַאְו :אּוה תאטח הנחמל ץוחמ שאָּב ףרשת ושרפ +
 לע םֶהיִדְתֶא ינו ןרהא וטכמְסו חפת דַחֶאְה ליאה
 תְקרַזְו ומדדתֶא תָחְְל ליאָהְדתַא תַמְחַשְו ;ליִאָה ט שאר
 תְצַחְרְו ויחתְגל חַתְנִּת ליִאָהְדתֶאְו :םיבכ הבְומהְדלַע
 תרטקהו ושארדלעו ויחתְנְלע תַתָנ יערכו לפרק
 הנ חיר הוהיל אּוה הלע הַחָבְזַמַה טיאה"לָכדתא
 ןֶרָהַא ּךמֶסְו י ינשה ליאה תא תְחקלו :אּוה ההיל הָשא

 אא תְסחֶשי :ליאְה טאר"לע םהידהתֶא נב

 ד : |[ ו :

 סל ןהְפלטו תו למיה ד - תמה נב
 תקל ;ביִבָס הָבַמַהְדלע ם התא תקרֶזְו תינִמיה
 - תיזהו החשמה ןמשמו טכומה"לע רשא םדַהְמ
 שדקו יִתִא וָנְב יִדְנְּבִלַעו ויִנְּבילַעו וידנְּבל ו ןרהַא

 ליאה -ןִמ תְחְקְלו : ותא נב ₪ נבו וינבו ויָדְנְבּו אוה 9

 תֶאְ 5רלההתא הָפַכְמַה | .בלַחַהתֶאְו הְָלַאְָ בלָחַה
 ןָהילע רשֶא בלַחַהדתֶאְ תילָּכַה יתשו תאו דָבְּכַה תָרַתִי
 תאו 8

 יִליִאָה א'ס ,חתפב יקובנזב ןכ +. 15 = ."תאְו א"ס .אמרקו לוגסב תאו יקובנזב +. 8
 וללהב צ.18 = .ס"תו ע"ת ,ו"ת ,א"ח ןכו הירל א"ס +. 18  .אלמ ןורָהֶא וחירי שמוחב צ. 5
 .רסח ָםחיִנ



 1% הוצת אצזא 7

 תחא םֶחְל רּכְכְו :אּוה םיִאְלִמ לי יִכ ןימָיה קוש תַאְ
 רַשֶא תוצמה לַפִמ דָחֶא קיִקְרְו תחא ןמש םֶהָל תַלַח
 וינב יפּכ לַעְו | ןרהא י יִפָּכ לע לכה תמש :הֶוהְי יִנָפְל
 : םדְיִמ םֶתִא תחקְלו :הְָי ינפל הָפּונְת םֶתא תפנה

 ו

 הָוהְי ינפל חוה !זדינ ] ַחיִרְל הלעהדלע הָחָּבְוְמַה תְרטְקהְו

 םיִאְלִמַה ליאמ הָוָחְהתֶא חל :הָוהיִל אוה הָשֶא
 6 הָיָחְו הָוהְי ינפל הָפוִּת ותא ּתְפְִהְו ןרֶהאְל רשא
 ז הַָמּורָּתַה קוש תֶאְו הָפּונָּתַה הֶזַח | תֶא תְשדקו רו
 ₪ ₪ האל רשאָמ םיִאְלִמ ה ליאמ םֶרּוה רֶשֶאְו ףנּוה / שא

 א תֶאמ ב יל ןרֶהאְ הָיָהְו ויְנְבְל רַשֶאַמ

 שדקה יִרְנּכו :הָוהיל םֶתְמּוְרִת םֶהיִמְלש יִחְבזמ לארי
 -אלמלו םַהָב הֶחשַמַל ירח ונְבְל הי ןרהאל רשֶא
 ויִנָּבִמ ויתְ דתו הפה םַשָכְל םיִמָי תעבש :םֶדָידתֶא םָב
 ליא ת או וש דקפ תרשל דעומ לָהֶאדְלֶא אָבָ רשא

 דינְב תֶאמ היה הָמּורַתּו או וה : המור כ לארשי ינ

 ג לַכָאְו :שדק םֶקְמְּב יִרָשְּבתֶא לשמח קת םי אלמה
 לַסַּפ רֶשַא םֶהְלַהתֶא ליאה רש ותא ינְבּו ןֶרַהֶא
 אָלִמְל םהָּכ רָפְּכ רֶשֶא םֶּתַא שש ₪ :דעומ לא הַתַּפ

 דםאְו :םה ש שרקיכ לכאידאְל רו ם םתא ש יד קל ְ םֶדידתַא |

 תפרשו רכבה:רע הְלַהְדִמ םיִאְלִמַה רַשְּבמ רַתְָ |
 - ע םח

 + ןה ָתיִשַעְ + :אּוה שדק - וכ לָכָאְי אל שֶאְּב רַתּונה -תֶא

 ו 5

 עבש הָכְתא יתָיצרֶשֶא לָכְּכ הָכּכ ּונְבְ ןרָהֶאְ
 ו רפכה"לע םויל השעת תאמה גה רפו :םֶדָ אל מת םיִמָי

 :ושדקל ות תא ּקְחַשַמּו ויל 5 ==ר ְךּפְכְּב חב ומההלע ָתאטַחְ

 ןשדקו הבמה ז היו ותא תשדקו הבומההלע רפכה םיִמָי תַעְבש
 :שדקי חבומב עננהַלּכ םישְדק שדק ו הָבְזמַה

 והוה -------

 .םהב ההשמל א"ס צ. 99 | .איַָה ריבס צץ. 28 =
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 צאוצ 38--אצצ 8 תומש 16

 םיִשְבַכ חבְזמַהְ"לַע הו שעת רשא הזו 38

 השעת דָחֶאַה שָבְּכַהתֶא :דיִמָת םויל םיגש הנשדינב
 ןרשעו :םיִּבְרַעְה ןיב הָשַעּת ינשה שָבְּבַה תאו רקבב 0

 ןיקה תעיבר סנו ןיהה עבְר תיִתְכ ןִמָשְּב לּולּב תסס
 ןיכ השעת ינשה שככה תֶאְו :דָחֶאְה שָבַּכל ןיי 4

 חירל ּהָלְרהְשעת הָּכְסְְכ רֶקְּבַה תַחְנִמְּכ םִיְבְרַעָה
 -לֶהֶא חַתָפ םכיִתְרְדְל דיִמָּת תלע :הוהיל השא חחינ ₪

 ףילא רבדל הָמְש םָכִל דעְוא רֶשֶא הָוהְי ינפל דעומ
 ;יִדבְכְּב שָּדְקְנְ לארשי ינבל הָמַש יתדע :םש 3
 -תֶאְו ןרַהֶאיתֶא הבמַהְתֶאְו דעומ לֶהֶאתֶא יתשדקו 4

 לאְרשו יג ךוקב .יהנכשו ויל ןהכל שדקא דְנָּב ₪
 םָהיִהְלַא הָוהָי נא יִּכ ּושדָי ;םיחלתל םָהְל יּתיִיָהְו 6

 יִנָא םכותב יִנְכָשְל םירצמ ץֶרֶאַמ םתא יתאצוה רשא

 :םֶהיהְלֶא הוה
 :ותא השעת םיטש יצע תרטק רטקמ חפמ תישעו ל

 ותמק םיִתְמִאְו הָיְהְי עּובְר וּבָחְר הָמָאְו ופְרֶא הָמַא ל
 דתֶאְו וָנַזתֶא רוהְט בָהֶז ותא תיפצו : :ויתְנְרְק ּונָמִמ

 :ביבס בה רז ול תישעו ויתנרקהתֶאְו ביִבְס ויָתליק
 תש לע ורזל תחתמ | ולדהשעת בה תעבט יתשי
 םידבל .םיתבל הָיְהְו וידצ ינשדלע השעת ויתעלצ
 םיטש יצע םיִּהּבַהדתֶא תיִשְעו :המְְ ותא תאשְל +

 -לע רשא תכרָפה ינפל ותא התְתנו :בַהְז םתא תיִפַצ
 דעוא רשא תדָעֶההלפ רשֶא תְרּפַּכַה ל תָרַעָה ןרא
 רֶקְּבּב םיִמס תרטק ןרחא ויִלָע ריטקהְו :הָמַש ל

 ןרהא תלפקבו :הנריטקי תרגההתֶא יביטיחב רקּבּכ
 -תא

 ןא"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בוהב חתפב ןכ +. 48 = .ע"תו שייח ןכו ףְל א"ס +9

 ,ס"תו ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ּגיֶהְו א"ס +. 4 / .א"ד ןכו ןץימק שּצקנו א'ס ,ו"טדו ב"יד

 וביטיהב א'ס \.ל = .ןטק ףקז רקבב א'ס <. ד נפלו ג"דו ב"דב ,י"כ םירפס בורב +. 6

 .אלמ תולעהבּו יללהבו ,איעגב ויוה תלעהבו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 8  ,אכרמ
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 17 אשת יכ אאא 9-0

 ינפל דיִמָּמ תֶרָמְק הָנְרִ טקי םִיִּבְרעַה ןיּב תרגההתֶא

 הֶלע הָרָז תרטק ל ּולַע והאל :םכיתרדל הוה
 ות רקדלע ן ןרַה א רפכו ויְלָע וכְּפִת אל ךַסִת הָחְַמ
 רפַכִי הָנָשְּב ּתחא םיִָּפַּכַה תאטח םדמ הְנָשִּב תחא

 ;הוהיל אּוָה םישדקדשדק םכוקרדל ויִלָ
 נב שארדתַא אשת יִּכ :רמאל .השמדלֶא הָוהְי רדיו

 2 - וו רכפב הוהיל וש ןשפנ נ רַפּכ שיאונ תג םהירקפל לָאְרַשִ

 ג דלָּכ ּונִתִי | הז :םתא דקּפְּב ףננ םֶהָב הָיָהְידאְלְו םתא
 שדְפִה לָקָשְּ קמ תיצְחמ םיִדקָפַהילַ רבה
 :היהיל הָמּורִּת לקשה תיצחמ לקשה הר םיִרְשַע
 תי הֶלְע לבו הָנש םי שע ע ןֶּפִמ ם םידקפה"לע רבעה לכ

 5 םיִעַמָי אל טּדַהְ הבריזאל רישָעָה :הָוהְי תמורת

 -לַע רָפַכְל הָוהָי ת תַמּורָתדתֶא תֶתְל לקשה תיִצְחַמִמ

 לאְרְשי יב תֶאמ םיִרָפַכַה ףַסּכדתֶא תַהְקְלְו :םכיִתְשַפִנ
 לאְרְשי ינְבְל הָיהְו דעומ להא תֶרְבְטלפ ותא תת
 :םכיִתְשפנלע רפכל הוה ינפל ןורָּכזל
 וכו תֶשָחְנ רוּכ תישַעְו :רל מאל השמ"לא הָוהְי רדיו
 הבמה ןיבו דעומ - הֶאְדיּב ותא תַתְנְו הצהרל תשחנ
 םַהיִדְידתֶא ונממ נבו ןְרהֶא יצְחְרְו :םיִמ מש תת
 אלְו םימדּצַהְרְי דעומ לֶהֶאדלֶא םֶאְבּב :םֶהיִלְגִרתֶאְ
 השא ריטקהל תרָשל הבזמהְדלֶא םֶּתְשְנְב א ּותמָ

 הוהיל

1 - 

 רדסה ןמ םיקוספ הרשעו 'ב הירדסו .לאכלמ [צאוח 90--צצצ 10] השרפה םש +. 0
 תישעו ,[צצזא 1] רבדה הח ,[אאטוז 90] השרפה שיר ,אבה

 .םישלשו תואמ עבראו םיפלא תשמח תויתואו .ביו תואמ עבראו ףלא םולמו .דחאו האמ

 ארוק א"ב ,איעגב דתַאְו נ'בו ,[אאטנחז 5] תלכתה םע דת תֶאְו הלמ ףטוה א"ב 'ג םיפולחו
 נ"בו איעג אלב ,[אאטצזזז 33] י נמעפּו

 שאו ,איעגב ויוה .תלנ עהַבּו :נ'בו ,[אצצ 8]

 .(אצזא 34] רתוידסאו ,[אאזא 13] בלחה לכדתא

 יכלמב םיבר םימי יהיו ,םידרפסה גהנמכ ח"י 'א םיכלמב באחא הלשיו הרטפה + וו

 עגב איעגב ויוה ינז

 אאטצזו 10| תומשדתאו ףולח םהב ןיא

 .ירצב ןבמ יללהב צ. 14 .םיזנכשאה גהנמכ ח" 'א

1, 
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 אאא 8 תומש 1%8

 םַהְל הָתָיְהְו ותַמָי אָלְו םֶהיִלְגִרְו םהידי וצָחְרִו :הֶוהיִל
 :םתרדל וערזלו ול םלש"קה
 םיִמָשְּב ףלדחק הָּתַאְ :רמאל השמחלֶא הוה רפרו
 ותיצְחִמ םשָּכְדִמִנקְו תואמ שמָח רורדדרמ שאר
 הקו :םיְתאָמּו םישמח םֶשְבְדהְְקו םיִתאָמּו םישמָח

 ותא תיִשַעְו :ןיה תיז ןמשו שרקה לֶקָשְּב תואמ שמח +
 ] קל ;'כ ןמ מש חקר השעמ .תח קרמ חסה שרקהתחשמ ןמש
 תַאְו דשמ לֶהֶאדתַא וב תחשמו :הָיהְי שדכדתחשמ
 הָרְמהתֶאְו ויִלָּכדלְּכתֶאְו (חלשההתאְ :תַדעַה ןורא
 הלעה הכְזִמתֶאְו :תרטקה חַבֶזמ תאו היִלְּכְדתֶא :
 ָּהְו םֶתא ּתְשדקו :וגכ"תאו רִיִּכְהדתֶאְ ריִלָכְדלָכְתאְ ּ

 דתֶאְו ןְרֶהֶאדתֶאְו :שָדְקְי םָהְּב עגה" םישדק שדק
 לֶאְרְשִי יִנָּבדלֶאְו :יל ןהַּכְל םֶתִא ּתש שדקו חַשִמִ ויְנְּכ י
 :םכיִתְרדְליל הָו ה - שדק"תסשמ ןֶמש רמאל רדת
 והְמָכ ושעת אל יתנְכְתמְבו ףסיי אל םֶדֶא רשב"לע \
 ּוהמָּכ חקרו רשא שיא :םכל הָיַהְי שרק אוה שק -

 :וימעמ תר ךוחלע ונממ ןתי רשא
 | ףטנ םיִמס ךלחק .השמדלַא הָהְי רמאיו

 !היהי רבב דב ה הָנבְלּו םימס הָנְּבְלַח תֶלַחְשו
 רהְט חֶלַמִמ הקור השעמ חקר תרטק התא תישָעְו
 דעה ינפל הממ הֶתַתְנו קרה הממ תקחט ף :שדק
 םישדק שָדְק הָמָש ל דעוא רשֶא דעומ לָהאּ
 אֶל ּהָתְנְכתִמְּב הֶשַעִת רשא תרטקהו :םכל הָיִהִּת

 השעידרשֶא שיא :ה הוהיל ל הֶיִהָת שד םכל שנ עת 3

 :וימעמ תַרְכְ ּהּב ב חיה המ
 רבדיו

 תּודעָה יללהב ,ימלשורי ןכ +. .םלוחב ןמנקו נ'ב ,א"ב ןכ +. 93 = .ִעְרְזְלּו יללהב +. ג
 -תחשמ וא ,שדק-תחשמ א"ס +. 91 .ע"תו ש"ח ןכו הולכדלָּב א"ס צץ. 7 .אלמ
 .קספ דבב דב אס <. 84 - .שדק
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 םשְּב יתאְרְק האְר :רָמאְל השמחלֶא הָוהְי רדיו
 ותא .אָלַמָאְו :הָרּוהְ הטמל רוחךב ירואְדּכ לאְלַצְב
 :הכאלמדלכבו תעדבו הנובתבו הָמָכָחְ טיהלא חור
 :תשחְנבו ףספבּו בֶקֶזּכ תושעל תבשחמ שחל
 מ -לָכְּב תושעל יש ּתֶשְרַהְבּו תאְלַמְל ןבא תֶשְרַהְבּ

 ;ּב .בֶאילְַהֶא תא ותא יּתתנ הנה נאו :הָכאְלמ
 הָמּבָה יִּתַתְנ בלַכָהילְּ 5 ןדיהטמל מסי
 ןרָאָהְדתֶאְו דעומ להא!תא :ףתיוצ ב הא ושָעְו
 :להאַה ילָּבִלַּ תַאָו ויִלָע רשא \ .תרפְכהתֶא תדע ל

 -לָּכדתֶאְו ּהָרהַמַה | הרגמהדתו ף | וילָכדתֶאְ ןֶהְלַשַהתֶאו
 -לָּכדתֶאְ הלע :ה חָבְזִמדתֶאְו :תרטקה ח זמ תֶאְו היִלּכ
 יִדָנַבְדתֶאְו דרשה יִדָגַּב תאְו :ונַכדתֶאְו רויכַהדתֶאְ ייל
 ןמש תאְו :ןהכל וינְב יִדְגּבתַאְו ןהפה ןרֶהאל שדקה
 ףתיוצהרשַא לָכּכ שדקל ם םיִמּפַה תְרטקהתַאְו החשמה
 :ושעי

 אל השמ -לֶא הָוהְי רָמאַיו

 ב תֶא ףא רפאל לֶאְרְשי
 ות תרדל םֶָכיִניִבּ יִניִּב

 תָּבשַה"תֶא םֶּתְרַמשּו
 אוהה שפנה הָתְרְכִ הָבאָלִמ ּהָב הָשעַה"לָּכ יִּכ תמו
 שה םויבו הָכאְלִמ השעי םימָי תשש :הימעיברממ
 הכאְלִמ =שעה"לַכ הוחל שדכ זותבש תבש

 ] 2 ו = נוה < | ==
 1 רב ד .

 שָה"תֶא לאְרשיחינּב ורמשו :תִמוי תומ תָּבַשַה

 - יניב :םֶלוע תירב םִתרדל תָבשההתֶא תו שעל

 רזר יִנָּבדְלֶא רָבּד הָּתַאְ
= 

 אוה תוא יִּכ ורמְשּת ית שד =
 :םכשדקמ הָוהְ ינָא יִּכ תַעַדְל
 תומ ָהיֶלְלִחִמ םֶכְל אוה שדָק

 הש
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 :שפניו תבש יעיבשהיםויבו א םִיִמְשַהדִתֶא
 ותא רבְדְל ותל הֶשמדלַא תו

 עַבְצֶאְּב םיִבְתָּכ ןָכָא תֶהְל תַדַעָה תחל ינָש יניס רֶהְּב
 רַהָהְִמ תְרְרְל השמ ששבהיִּכ םָעָה ארו :םיִהְלֶא
 ונלחהשע | םוק ולא ורמאיו ןרָהאילע םָעָה להק
 רשֶא שיאָה השמ | הָוהיִּכ ונינפל וכלי רשֶא 0

 רַמאו ול הָיְהְהַמ ּונעַדְ אל םירצמ ץֶרֶאַמ .ונלעה 3
 םֶכיִשִנ ינְזָאָב רשֶא בָהָזַה יִמְזנ וקרפ ןרהא םֶהְלֶא

 דתֶא םעָה"לָּכ יקרפתיו ;ילא ואיבהו םֶכיִתְְבו םֶכיִנְב

 םדימ הקיו :ןרהארלא ואיביו םֶהיִזזִאְּב רֶשֶא בָהָזַה ימזנ

 הלא ורמאו הכסמ : לע יקשה \ טרחּב ותא רצו

 ;רחמ הוהיל גח רמאיו ןרהא א ארק 8 חבְמ מ ןכו ו
 םַעָה בשיו םימלש ושניו תלע ולעו תרָחַמִמ ּומיִּכְשיו
 :קפצל מקו ותָשְו לאל
 רשא מע תחש יִכ הרד השמילא היה הפדיו

 םתיוצ רשא ךרָדַהְ"מ רהמ ורָס :םִיִרְצמ זר תיִלָעָ
 תש ולדורב רי הָכְסמ ע םֶהָל רקס

 דסע הגהְו הוה םעָהדתא ותיאר ו הָוהְי מאי
 םלָכַאוםָהְב יפאדרחיו יל הָחיִגה הָתַעְו :אוה ףרעהשק
 הָוהְי ינפ"תַא השמ לח :לודְנ יל ּךַתא השעָא
 רשא ּךמַעְּב פא הָרַחִי הָוהְ הָמְל רמאיו ויהלֶא

 הָמְל :הקוח רָיְבּו לוג חָכְּב םירצמ ץֶראמ תאצוה
 םיִרָקּב םתא גִרָחְל םָאיִצּוה העְרַּכ רמאל םיִרְצמ ורמי
 -לַע םהנהו ףפא ןורחמ בוש הָמָדַאַה יִנּפ לַעַמ םַתְלַכְל

 הערה ו
 .ירצב טרָחַּב א"פ +. 4  .השוגד דמלה ּונְל א'פ +. 1 .בל = .יעיבשה םויבו א'ס +. ג
 איפ ד. 8 = .ו"טדו ב'ד ןכו םעטב 'ל וילע רסמנו קָחצל א'ס +. 6 = .ץמק גַח איס +. 5
 ;"תו ק'ד י"כ א"ת ןכו סתיו
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 ג יִרָבִ לאְרְשיִלּו קָחְצִיְל םֶהְרְבִאְל 7 ו הָעְרַה
| 

 -תא הָּבְרַא םָהָלַא רַבַדְתַו ךַּב םֶהְל ָתְעַבַשִנ רָשא
 יִתְרַמָא רשֶא תאוה ץֶרָאְהדלֶכו םיִמְש ה יבָכְוכַּכ םָכְערַ
 הָעְרֶה-לַע הָוהְי חו וטל ולח .םכערול | ןּתֶא
 ַבָעְל תושעל רָּכִּד רשָא
 ג תל דָיְּב תדַעַה תַחָל ןינֶשּו שו רחהְמ השמ דָרָּיַו ןפַיו 5

 : להו :םיִבְתָכ םה הזו הזמ םהיִרָבְ ינשמ םִּבָח
 תּורָח אוה םיהלֶא בָּתְכִמ בּתְכִמַהְו הָמַה ם יִהְלֶא הָשַעַמ
 2 רמג ₪ ו הָעָרְּב םַעָה ו ללקתא עועוהי עָמש קיו :תחְלַהְלע

 תנע לוכ ןיא רמאוו :הָנִחַמְּב הָמָחְלמ לוק הָשמ מ"לֶא
 / יהיו :עמש יכנא תונע לוק השּולַח תו ינע לוק ןיִאו ו ן ּהְרּובַּנ

 ירח תלחמו לָגעָהַתֶא אריו הָנְחְמהלֶא ברק ) רשאּכ

 חת םֶתא רבו תחלה-תֶא ודימ ּךְלשיו השמ ףא
 דעו זע ןהטיו ש שָאְּב 5 ףרשיווט רוש ע רשֶא לנפה"תא | חקיו :רֶהָה

 לֶארז שו .נֶבתֶא קשוו : םימה ה ינָפלע רזי קָּדרֶשֶא

 דיכ ּהָנַה םַעָה קי השעדהמ ןרהֶאדלא השמ רַמאו

- 

11 

 ' ףא רחל ןרהא רַמאַו :הֶלדְנ הָאְמַה וילע תאַבַה
 יל ורמאו :אוה ערב יִכ םַעָהדַתֶא ָּחְעְדְי הָּתַא ינדַא

 שיאה השמ | היפ ּונינָפְל וכלי רַשֶא םי הלא ונל"השע

 רמאו :ול הָיַהְהִמ ונעדי אֶל םירַצִמ ץֶרָאמ ונ ונלעה רַשא
 אציו שאב והכְלָשאְ ילו וגתיו .וקָרֶּפִתַה בַהָו יִמל םהְל

 9 "יִכ אוק עְרפ יִּכ םֶפְהִתֶא השמ ארו :הזה לנה
 , רעַשְּב השמ דמעיו :םהימקּכ הָצְמשְל ןרָהא הערפ
 יול יִנְבדלּכ וילא ופסאיו יִלֶא הוה ימ רַמאיו הָנָחַמַה
 -שוו . ומיש לאְרש יהלָא : הָוהְי רַמָא "כ םהְל רַמאיו

 הָגִחַמּב רַעָשְל רעַשמ ובּושו ורְבָע ורק וברח

 ונרהו -

 ודיִמ צ. 19 = .ירק וערב צ.17 | .עשוהי עמשיו א"ס ץ.נז | .איעג אלב תא נ"ב א"נ צ.8

 דז וערפ +. 5 .איעג אלב וכ ג'ב א'ג צ. 955 | .הרשא לגעה א"ס צץ. 0 .ירק ויִרָּיִמ ביתכ
 ב"ד ןכו רסח גבשו א"ס צץ. עד .הקובד 'ק יז 5 ,ירק
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 ;וברקדתֶא שיאו והערדתֶא שיאו ויחָאדתֶאדשיא מרה

 אוהה םּכ םעָהְדִמ פו השמ רבְדּכ יולחינב ושעיו :
 ויה םֶכְדָי ואלמ השמ רמאוו :שיא יפלא תשלשכ .

 :הָכְרב םיה םכילע תַתְלְו ויחֶאְבו בב שיא יִּכ הָוהיל
 םַתאָטַה םַתא םַעָהְדלֶא השמ רַמאָיו תרָחְמִמ יהיו
 \ עב הָרָּפַכַא ילּוא הָוהְידלֶא הֶלַעָא הָּתַעְו ו הלדנ האח

 םעָה אטַח אָנָא רמאיו הָוהְידְלֶא השמ בשיו :םכְתאטח
 דםָא הָתַעְו :בָהָז יהלֶא ל ושעיו הָלדְג הֶאְטַה הזה
 :ָתְבַתְּכ ₪ שָא ּףְרְפְפִמ אנ יג מ ןינ יאדםאו םתאָטַח אשת

 :יִרפפמ ּונָחַמָא ילחאטח רשָא . השמדלֶא הוה רמאיו 3
 הגה ףל יתרבדדרשא לא םעָהתֶא הָחָנו ךל התו

 םהלע יתדקפו ידְקְּפ םּויְבו ףינ נפל ףךלו .יִכָאְלִמ
 לָנעֶהְתֶא ושע רשֶא לע םעָהדתֶא הָוהְי ףגיו :םֶתאָטח
 הָוהְי רַבדִו :ןרָהֶא ּהָשָע רֶשֶא
 ץראמ תיִלְעַה רשא םֶעָהְו הֶּתִא הֶזמ הָלָע דל השמדלא
 קחציל םהְרְבִאְל יִתעּבְשנ רשא ץֶרָאָהְד לֶא םיִרְצמ

 ךאלמ דינֶפל יִתְחְלֶשו :הֶננְתֶא ףעְרזְל רמאל םקעילו ל
 תה .יזרפהו יתחקו ירמה יעְנּכֶהדתֶא .יתשרנו

 הלעָא אל יִכ שבדו בָלָח תַבָ ןיראזלא :יסוביהו 3
 שנת

 :ָּךִרַדַּמ ףלכַאְךּפ ּהָּתַא ףרעדהשקדםע יי ן= ּךְּבְרַקְּב

 ותשדאלו ּולְבַאְתִיו הוה עֶרֶה רָבְּדַהדתַא םַעָה עַמְשיו

 דינָבִלֶא רַמָא השמ -לֶא הָוהְי רמאּו זוילע ןיִדַע שיא +
 ּףֶּברקְב הלעא דָחֶא ענר ףרע-השקדםע םִּתַא לארשי
 רהשעא המ העדאו ףילעמ ףיךע דרוה הפו דיתילכו
 השמו :ברוח רהמ םידעדתַא לארשיחינב לצו :ךל

 חקי
 ןכ +. 8 = .הָּנִהְו ריבס +. 3+ = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו םֶביִדַי א"ס +. 99 | .םיִפְלֶא ריבס +. 8

 ַּ ם'ת ,ש'ח ןכו ירמאהו א'ס +. < ' .ץראה א'ס +. 1 ,1ל  .אלמ םֶהיִלְע יללהב ,ימלשורי
 :ס"תו ע"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןבו יגחהו א"ס צץ. .ןומדק םופד א'תו
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 -ןמ קָחְרה .הָיְחמְל ץוחמ | - לָהאָהדתֶא חלי
 הָוהְי שָקְבַמדלְּכ הָיְהְו דעומ לָהֶא ול ארק .הָנָחִמַה
 תאַצָּכ הָיָהְ :הָָחְמְל ץוקמ ר רַשֶא דעומ לָקֶאהַלֶא אָצְי
 ולָהא חתפ שיא ובנו םעָהלּכ ומּוקְי לָהאָהַלֶא השמ
 השמ אבָּכ היהְו :הֶלֶהֶאַה ואבדדע השמ יִרָחא ּוטיִּבהְ

 זםע רב ו לָחֶאְה חַתַפ דַמַעְו ןֶנָעַה דִמע דרָי הָלָהאַָה
 לָחֶאְה הפ דמע ןְנעַה דומעדתֶא םעָהלַכ הֶאְרְו :השמ
 הָוהְי רַבדָו :ולָהֶא חַתַפ שוא ווָחַתְשְהְו טעה סו
 וה עְרְ"לַא שיא רבדי רשָאּכ םיִנָפלַא םיִנָ השמחלא

 שיִמָי אֶל רע ]וב עָשוהְי ותְרָשמּו הָנָחמַה לֶא בש
 :לָהֶאָה דותִמ
 -תֶא לעה ילֶא רמא הָּתַא הֶאְר הָוהְידלֶא השמ 2
 ימע חַלשְּתִרֶשֶא תא יתרה ז אל הָּתַאְו ּהָאַה םעָה
 3 הֶּתַעְו :יֶניַעָב ןח ז ָתאצְמדםְנְ םשב ףיתעדי 9 0 הּתַאְו

 ע דאו ףַכְרִדתֶא אָנ יִנָעדוה דיִנִעַּב ןח יִתאָצִמ אמא ל-
 מאזו :הזק --- יביבזל י- האר ידיניטב ןזה חדאצמ ו ןעַמְל

- 2 == -'' | 5 = | 

 . םיכלה ל ףינפ ןיאדסא ולא מא אילו ו דל יִתָחְנַהו וכלי יִנָּפ

 | ץ = |: ו : לניב ןח ית אָצְמִיִכ אופ א עדויוהמ ו :הזמ ונלע ק"לא
 דלָכִמ מו י יִנַא ּניִלָּפְנְו | ונָמע ד ְִּּכְלְּב אולָה ףמעו יִנ יא

 :הָמדִאְה ינפרלע רַשֶא םַעָה
 ז ּתְרּכד רשָא הָזַה רָבִּרַהדתֶא םג הָשִמ"ַלֶא א הָוהְי רָמא
 ינארה רמאיו ּוםַשְּב ִּףעְדַאְו 9. יניִעְב ן ןח ָתאצמיִּכ השַעִא

 ו

 יתָמחְרְו ןחַא רשאדתֶא יתְחְ נפל ה ןהָי םָשְב יִתאָרְקְ
 יּכ יִנָפתֶא תֶאְרְל לכות אל רמאיו :םחְרֶא שא תא
 תבצנו יִּתֶא םוקמ הנה הָוהָי רמאיו :יחו דו םֶדָאַה ינאְרידאל

 / ףינפדלע יִבּוטדלָּכ ריבעא נא רמ איו :דִדבְּכתֶא אנ

 -לע

 .םחרא א'ס %.19 .ירצב רבדו יקובנזכ +. 9

 + ב
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 רוצה תֶרְקִנִּב ךיתמשו ידבַּכ רבעּפ הָיִהו :רוצהדלע +
 תוארו יפכ"תַא יתרקהו :יִרְבָעְדַע יְלָע יפכ יתכשו <

 ארי אק יפו יראת
 5 םיִנָבִא תֶקְלדיִנש ךְלְדלֶסֶפ השמדלֶא הָוהְי רַמאַיו דל

 וה רשֶא םיִרָבִּדַהתֶא תחלההלע י יִתְבַתַכְו םיִנשאְרֶּכ
 קבל ןוכנ היו :תרּבש רַשֶא םִיִנשאַרַה תחְלהדלע 9

 שארל םש יל תְבַצְנ יניס רהדלֶא רקבב תְילְעו
 לכ אָרילַא שיאדםנו מע הָלעיאל שיאו :רֶהָה

 :אּוהַה רֶהָה לּומדלא ופרחלא דָקּכהְ ןאצהדסנ ר רַהָה
 רקבב השמ םכְשיַו םיִנשאְרּכ םיִנָבַא תחְליִנָש לפה /

 יִנָש ודיִּב חקיו ותא הָוהְי הוצ רשאּכ יניס רה לֶא לעיו

 ארקיו םש ומַע בָצִיִתִיו ןעּב הוה דָרָיו :םיִנְבִא תחל 5

 היה החי אקו לנפל הָוהְי רבעיו :הֶוהְי םשב <
 7 רצנ :תמאְו רסה"ברו םיפא דר ןחְו םוחר לאז

 דקפ הָקְנ אל הק הָאְטַחְו עשו ןוע אשנ םי יפְלַאל
 /- םישלש"לע םִִנכ נבלע םיִנָבְלע תובא ןוע
 "םִא רָמאַיַו ּוחַתשיַו הצר דקיו השמ רהמוו :םיפר |

 יכ ּונבְרְקְּב ינדא אני ינדִא יניב ןח יִתאְצִמ אָ
 :ּנְתְלְחְנ ונתאטחלו ונ יעל תחלְסו אוה ףרע"השק לדם

 השעא למע"לכ דַגְנ תיִרְב תר כא הגה רַמא 0
 םוגה"לָכְו ץֶרָאָהְלְקֶב .אְרְבְנְאל רָשֶא תאְלְפ
 הָוהְי השמדת וברקְב הָתארֶָא םֶעַהדָכ הארו

 תא ךלירמש :ךמע השע יִנַא רשֶא אּוה אָרְותיִּכ ג
 ורמָאָהְדתֶא ףינפמ שרג ננה םויה ףוצמ יכנָא רשֶא

 ףל רַמשה :יִוביהְו יוחהו ּורְּפהְו יתחהו יענה ו

 1! ןש

 שכ

 יש

 שכ

 -ןפ

 קיר ,ה"דח ,ב'ד ןכו ּונונועל א"ס ץ. 9 = .יתבר 'ג צ. ל
 "תא ג'ב ,א"ב ןכ ץ.10 = .ס"תו ע"ת ,י"כ ש"ח ןכו ּגניִת

 א'ס ץ. 11 .ףקמ ילב רמש א"ס צץ. 11 ,ומש היב ןמיס סו ףדה שארב +. 11  .איעגב
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 היִלָע אָּב הֶּתַא רשֶא ץֶרֶאָה בשויל תיִרָב תרָכַתְדַּפ
 ןוצהת םֶתְחְּבְוִמתֶא יִּכ :ףְּבְרְְּב שֶקומְל הָיָה
 אל יכ :ןּותרַכִת ויִרשאתֶא ןורְּכשִּת םָתְבצַמתֶאְ
 :אּוָה אנק לא ומש אָנְק הוהְי יכ ררחא לאל הָחּתְשְת
 םֶהיהְלֶא ירח ועו ץֶרֶאְָה בשויל תב הַרְכתְּפ
 תְַחְקְלו :ּוְבמ תְלכָאְו ףל אָרְקַו םֶיהְלאל וב
 תֶא הו ןחיהְלַא ירח ויִתנב ה ףינבל ויתִנְּכַמ
 :ֶליהשעת אל הָכַפִמ הלא :ןחיהלא יִרָחֶא די
 א תוצמ לכאת םיִמָי תָעְבש למ שִּת תוצמה גחדתֶא
 יש ביִבָאָה ו שֶדְהְּב יב ביִבָאָה שֶרֶה דעומְל ךתיוצ
 כת ד קַמדלָכְו יל םֶחַר רֶטּפְילְּ :םִיָרְצִמִמ
 | ה או הֶשִּב הדפת רו ומַח רָטָּפּו :השו רוש
 2 ינָּפ ּואְרַדאלְו הַפַת ֶֶּב רוָכְּב 55 ותפרעו
 :ירַחְ תֶבָשּת יִעיִּבְשַה םויבו רבעת םימָי תשש
 ק יִרּוּכְב דל השעת תעבש גַחְו :תָבַשִּת ריצקבו
 םימעפ שלש :הָנשה תַפּוקְּת ףיסֶאָה גחו םיטח
 יהא הוי ןדֶאה יִנָּפ"תַא ךְרוכְודלָּכ הָאְרִי ּהָנָשִּב
 ּףְלְבְנתֶא יתבַחְרהְו ףונפמ ם םיונ שיָרואהיִּכ :לארשי
 יִנָּפִדְתַא תואר ּךְתְלַעַב ךצְר אתא ₪ שיא רַמְחְידאְלְ
 דלַע טחשָּתדאל :הָנָשִּב םיִמְעַּפ ש שְלֶש ףיָקלֶא הוה

. 
- - 
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 טי ₪ :
 [! דו ++
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 א תישאר :חספה גַחו בז רקבל ןילדאלו ו יקבודסד ץמח
 יִדְג לָשּבִתְאְל ףָיהלא הָוהָי תיִּב איִבּת ּךֶתְמְדא יִרּוכְּב
 :ימא בלחּכ
 הלא םיִרְבִּדִהתֶא ָךְליבֶתְּכ השמדלָא הָוהְי רמו
 דתֶאְו תירֶּב ךְּתִא יּרְּכ הֶָלֶאָה םירָבדה | יפדלע יפ
 םיִעְבְרִאְו םוי םיעפר א הָוהְידםע ם םשחי 4 :לֶאְרְשי

 הליל 4 ו -
 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ה ןכו רשֶאּכ א"ס צ.18 .יתבר 'ר צ.14  .םֶרשֶא ריבס 8

 רדס ןאכ ןיא א"פב ץ.97 = .י"תו ק"ד ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו ירקו'בותכ לכו א"סב ,לכו רובס 0
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 השע יהל הו והיל .
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 תחלה-לע בַּתְכו הֶתַש אל םִיִמּו לכָא אל םֶחְל הֶלִיל
 השמ תֶדָרָּפ יהָוו :םיִרָבִּדַה תרַשע תירבה יִרְבּד תא

 רַהָהְדִמ וָּפְדַרְּב השמדדיְּב תֶדַע ה תָחְל יִנָשּו יניס רהָמ

 ארו :ותא ופחב ויָנָּפ רוע ןרקה יכ רול השמו 3

 וינָפ רוע ןרק הגהְו השמחתא לאש ינְב"לַּכו ןרהַא
 ויִלֶא ובשיו השמ םֶהְלַא ארק :ּויְלַא תשנמ ארי \

 -ירחאו :םהלַא השמ רפדוו הָדעְּב םיִאְשְנַהְלָכְו ןרהא
 רָבּד רשָאדלכ תא א םצה לארשי יִנָבדִלָּכ ּושְגָנ ןכ

 -לַע ןתיו םֶתִא רַּבִדִמ השמ לכו :יניס רַהְּב וּתֶא הו יהי 8
 רי ותא רבדְל הָוהָי ינפל השמ אבו :הוסמ ייפ

 תא לארשי יִנְבלֶא רָבד אצוו | ותאַצְדַע הָוְסַמַהתֶא
 ןרק וכ וז שמ יִנָּפִתֶא טארשיחינב ּואְרְו :הוצְי רשא 347

 "דע וינָפלַע הוְסמההתַא השמ בישהו השמ יִנָּפ רע
 פ תא השמ לקקיו :ותֶא רּכדְל ואב
 םיִרָבּדַה הלא םֶהְלֶא רמו לארשי יִנָב תדע

 הָשָעִת םיִמָי תשש :םֶתַא תשעל הוי |[
 ף.-- םויבו הכא

 ןותְּבש תכש שד -%5 =

 1 שא ורעְבָתדאל :נ
 5 1 רי 4 לע .

 :תפשה בשמ לכ
 בש : ִויְּב םֶכיִתְב

 רָבְּדַה הֶז רמאל לאְרְשינּב תרעדלָבדלֶא השמ רמאיו
 הָוהיִל הָמּורְת םכתאמ ותק :רמאל הָוהְי הוצדרשא +

 לכ 7

 רדס םולש 'א קופפ תוחפ 'ד הירדסו .לאננח [אאא גו  -אאצזט 35] השרפה םש +. 8

 ,(אאאזש 1] תוחל ינש ךל-לספ ,[אצצזז 15] דריו ןפוו ,(אצאז 1] יתארק האר ,הבזמ תישעו
 העשתו האמ םיקופפו .[אאאזט לל] ךל-בתכ רדס איהו אבה רדסה ןמ םיקוספ העשתו
 -ןֶמנקו ארוק א'ב 'ב םיפולהו .ךכתו םיפלא תעבש תויתואו .בו ולמו .םישלש
 ,אועגב "תֶא נ"בו ,[אצאזש 10] השעמ םע דתַא ףטוה א'ב ,םלחב ןמנקו ג'בו ,[אצצ 93] ץמקב
 'ב "ותכו  .[אצאזש 14] הוחתשת אל יכ ,(אאצזוז 6] ינב ולצנתיו וילע ורבהתה רשאו
 [[אאאוץ 6| 'ה רבעיו ,([אצא 34] ףטנ 'ד תוקספו .ןאצצוז ו9] ודימ ,(צאצזז 17] הערב

 .םוי םינמש הימו רפסמו ,(אאצזצ 93] 'ה ןדאה אאצוצ 6| ה ה

 ז 'א םיכלמ םוריח שעיו ,םיררפסה גהנמכ



 1077 להקיו צאצא 9

 ףֶסְכְו בָהָז הוה ל ו תא .הֶאיבְי ובל ביד לָּכ
 : תרעו :םיזעו שש יִנָש ש תעלותו ןמנְרַאְו תלכַתו :תשחת
 רומל ןמְשו :םיטש יצעו םישָחּת תָרעְו םיִמְדאִמ םֶליַא
 םהשחונבאְו :םימפה תרטקלו החשמה ןמָשְל םיִמָשְב
 5 כב בליל :ן ו םיִאְלִמ י בא
 לָהֶאדתא ןָּכְשִמַהתֶא ;ההְ הָוצ רשָאדלְּכ תא ושעיו
 -תֶא .וחירבחתא .ויָשְרְקתֶאְו ויִסְרקְתַא יהסְכמדתַא
 2 תָרפַּכַהדַתֶא ויִּדְכְדתֶאְו ןֶרָאָהתֶא :ויִנְדִאדתֶאְ ן ויָדָמַע

 -לָּכְ-תֶא ויִּדְבדתֶאְו ןחְלָשהדתֶא ג תב תאו

 היֶלָּכדתֶאְו רואִמַה תֶרִִמְתֶאְו :םיִנָּפה םֶחְל תֶאְו יל
 5 תרטקה | חָבְומְדתַאְ ;רואָּמַה ןמש תאו ָהיְתְרְ ;תֶאְו

 "תֶאְו םימפה תרטק תֶאְו הֶחשִמה ןמש תַאָו וידאו
 ין הָלעַה חַפומ | תא :ןָכִשִמַה חת הַתָפה ךסִמ
 -תֶא א יילכלכְתא ויּדְּבְדִתֶא ולדרשֶא תשחגה רבכמ
 -תֶאּו ויְדִמעְתֶא רַצְחה יעְלַק תא וּכתֶאְו רכה
 ןכשמה תֶדְתַתֶא :רָצְחַ רעש ךֶסַמ תאו הינדַא
 \ דרשה .יִדְגְבַתֶא .:םֶהיִרְתִיִמתֶאו רַצְחַה תֶרָתִידתֶאְ
 -תֶאְו ןטפה ןרָהֶאְל שדה יִדְנבִתֶא שרק תֶרָשל
 למ לֶאְרַשִייִנַּב קרע" ואציו :ןהכְל וינב יד
 דג רש יא לכו יל אָשְנרֶשָאּו שיִאלָּכ ואביו :השמ

 לָהֶא תָכאְלְמְל הוחי תמּורֶתדתַא ּואיִּבַה ותא חור

 ינפ

 הב

 : םישנאה ואביו :ש שד ה יִדָנבְלּו ותְרְבַעְיִלָּכְלּו דעומ
 -לע תו

 א'ת ,ש"ח ןכו -תֶאְו א'ס צ. ג1 .רפת ראמל יללהב +. 8  .ירצב ןמשו יקובנזב 8
 ע"ת ,י"'ת ,ש"ח ןכו דתֶאְו א'ס +. ג1 = .ירק ּווָחיִרְּב בותכ חיִרּב +. 11 = .ס"חו ע"ח ,י"ת ,י"כ
 י"כ י"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו התאו א"ס ץ. 19  .ס"תו ע"ת ןכו דתַאְו א'ס +. 19 = ,ס"תו
 ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו התַאְו א"ס +. 16  .ס"תו ,י"כ א"ת ןכו דתַאְו א"ס +. 18 .ס"תו ע"ח
 י"כ ש"ח ןכו תֶאְו א'ס +. גז | .ס"תו י"ת ,י"כ א'ת-ןכו דתֶאְו א"ס +. 16  :ס"תו "כ ית
 .י"כ א'תו ש"ח ןכו הידּומע א'ס +. ג7 = .ס"הו ש"ח ןכו התאו א'ס +. 17 = .סיתו ייכ:א'ת
 "תֶאְו א'ס +. 19 = .ע"תו ש"ח ןכו תֶאְו א'ס +. 19 = .ס"תג י"כ א"ת ןכו דתֶאְו א'ס ץ. 8
 .ע"תו ש כ ואוביו ל"צ צצ. 91, ל9 | .,ס"תו ץ"ת ,י"ז כ א'ה ,שיה ןכו יו'תו "ה ור נשורו 5'צ . 9 ת'תו יי'ה תם ו'יו א'ה ץי'ה ורו
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 אאאז 5 תומש 8

 ומוכו תעכמו םֶזִנ חֶח ואיבה בל ביִדְנו לפ םישָנַהְדלַע

 :הוהיל בָהָז תַפּונְּת ףינה רָשַא שיִאלַּכְ בָהֶ ילכזלכ

 ינש תעלותו ןָמְגְראְו תלְכת ותא אצְמִנְרשא שיא"לכו <
 :ּואיִבַה םישָחְת תֶלעו םיִמְדֶאְמ םליא תרעו םִזעְו שש

 ה והְ הַמּורֶת תַא ּואיִבַה תשנו ז ףַסִּ ָּכ תמורת םיִרמדל ַ

 הָרבַעְה תכאלמדלכל םימש יצע ותא אָצְמְנ רשֶא לכו
 הוטמ ואיביו ּווָמ ָהיִדִיְּב - הָשא-לָּכְ ;ואיבה לה

 דתֶאְו יִנשה תעלותדתֶא ןָמְגְרַאָהד תאו תֶלָכְּתַההתֶא
 ומ הָמְכְחְּב הֶנְתא ןָמל אשְנ רַשֶא םיִשַָהלַכ :ששה 6

 תֶאְו םהשה ינְבַא תא ּואיבִה םָאשְנהְו :םיּזעָהדתֶא
 ןמשההתַאָו םָשָּבַההתֶאְו :ןשחלו דוָפַאְל םיאְלמה יבא :
 שיִאילָּכ :םיִמּפה תרטק גלו הָחְשִמַה ןמשלו .רואָמְל <

 הָבאְלִמַהְדלָכְל איב בהל םֶתא םֶּכִל בָדְנ רֶשֶא הָשֶאְו
 לארשיחנב ואיבה השמחדוב תושעל הוה הוצ רשֶא
 :הֶוחי ל הָבַדְנ

 ס םָשְּב הוהְי אְרֶק ּואְר לֶאְרשְי יִנָּבדְלֶא השמ רמאיו א
 ותא אלו ;הָרוהְ הטמל רוחב ירא לאלַצְב <

 :הָכאְלִמְדלְָכְב תַעְדְּבּו הָובְתַּב הָמָכְהְּב םיקלֶא חור

 :תשחנבו ףסּכבּו בהֶזִּכ שעל תכשחמ בשחלו :
 -לָכַב תושעל ץע תשרחבו תאְלַמְל ןָבָא תשרחבו ₪

 בָאיִלַַא אוה ובל ןתְנ תרוהלו :תבשחמ תכאלמ 3
 תושעל .בל"תמַבַח םתא אלמ :ןדחהטמל ד ּךֶמְסיִזַאְדִּב <

 יִבְשחְו ּהָכאָלַמדלָּכ יש הלוי ע ברג 6 | ששבו ינשה תעלו תב ןִמְנְראָבּו תֶלַכִתּב - בשחו | שְרַח תָבאְלַמדלָּכ

 תבשחמ
 לינעו תעבטו א"סבו ,ש"הו ,ב"ד ןכו תעבט א'ס +. 95 = .הַח א'ס ,ץמקב יקובנזב ןכ +. 9
 "תֶא א'ב א'נ +. 5 = .ס'תו י"ת ןכו -לַכְו א'ס ץ. 9  .ש"ה ןכו ליגע תַעַּבַט וא ע"ת ןכו
 ..ם"תו ע"ת ,י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ,ג'ד ,ב'ד ןכו דתֶאְו א'ס +. 5 = .איעגב "תא נ'ב ,איעג אלב
 7% הלכו א'סו ,א'ד ןכו ק'ז םישנההלכו א'ס ,ד"ודו ב"יד גר י"כ םורפס בורב עיברב ןכ +. 6
 רסח דַפאָל ימלשורי ,יללהב ןכ +. 7 .ויטר ןכו םישנה-לכו א'סו ,ה'דחו ב"ד ןכו םישנה
 .רדס ןאכ ןוא איסב +. 80 = .ע"תו י"ת ,ש"ח ןכו לָבְו א'ס עץ. 99 = .ד"ידו ב'דב ןכו
 ןייע :ע"ה ןכ בשחל ליצ +. 32 = .ס"תו ע"ת ,ק'דו י'כ א'ת ,שיח ןכו הָנּובְתַבּו א'ס +. 1
 תָעְלותְבּו א'ס +. 55  .ש'חו ביד ןכו דלָכּב א'ס +. 35 = .אוָה א'ס +. 34 = .'ד א'ל לועל
 ס'תו י"ת .ק"דו י'כ א'ת ,ש"ח ןכו
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 ול דםַכָח שיא ו לָכְו בָאיִלָהֶאְו לֶאלצב הָשַעְו :תבְשַחמ
 תפדל הַמַהְּב הֶנבְתּו הָמְכָח הָוהְי ןַתְנ רשַא בל
 שא לכל שדקה תדבע תַכאָלִמלָּכִתֶא תשעל
 0 לָאְלַצְּבְדלֶא השמ אָרְקִיַו :הָוהְי הו

 וָּבְלִּב הָמָּכַח הָוהְי ןתָנ רשֶא בלדםכַח ו שיאדלְּ טאו
 תשעל הָבאְלמַהְדְלֶא הָבְרְהְל ובל ּואְשְנ רשֶא לכ
 רֶשַא הָמּורְּתַהדלָּכ תא השמ ינפלמ וחקוו :ּהָתַא
 תשעל שרקה תֶדבָע תכאלמל לָאְרשי יִנָּב איבה
 :רקבּב רק הָבְדְנ דע וילא ּואיִבַה םַהְו התא
 שרק גה תֶכאְלְמהלָּכ תא םישעָה םיִמָכָחַהילָּכ ואבו
 דלא ורמאיו :םישע הָמְהְְרֶשא יּתַכאְלְמִמ שיא"שיא
 הָדבַעָה .יִדמ איבהל םַעָה םיִכְרִמ רמאל השמ
 : השמ וצי :התא תשעל הָוהְי הוצירשא הכאְלמל
 הושעידלא הֶשֶאְו שיא רמאל הֶנחְמְּב לוק וריבעיו
 :איִבְהְמ םַעָה אָלְכּו שפה תַמּורָתְל הכאְלִמ דע
 ז התא תושעל | דָכאְלִמ גה-לפל םיד ּהָתְיַה הָבאלִמִהְ
 ישעְּב בלדםַכַחילָכ ושעוו ;רֶתּוהְ
 תֶלָבְתִו רָשִמ שש תי רשע ןָּבְשַמַהְתֶא הכאְלמה
 :םֶתא הָשָע בשח | השעמ םיִבְרְּכ ינש תעלותו | מורא
 בֶהַרְו הָמַאְּב םיר שעְו הנמש תַחאָה העיריה ךְרא
 -לכל תחא הָּדִמ ּתַחֶאָה העיריה הָמַאָּב עָמְרַא

 תַהאדלֶא תחא תעיריה שָמָחְתֶא רָבַחָיו :תָעיִרָיה
 תֶלַכְת תֶאְלְל שעיו :תחֶאדלֶא תֶחֶא רפה תעירָי שמח
 הֶשָע ןָּכ תֶרָּבִחִמַּכ הָצָקִמ ּתָחֶאָה הַעיִרְיַה תַפָש לע
 ג םישמָח :תינשה תֶרבַָמּב הֶנוציִקה העירוה חפש
 הָשַע ּתאְלְל םישְמְחְו תַחֶאָה הָעיִריַּב ּהָשִע תל

 הצקב 0

 וש

2 

+ 

- 

1 

 א"ת ,ש'חב ץ. 8 .ה"דח ןכו שיא שוא א'ס צ. 4  .אועגב לא נ"ב א"ב ןכ + ,ול
 .יִמָכַח י"תו
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 תליּכקמ תינשה תַרְכְתמּכ רֶשֶא העירה הָצְקְּב
 | = בַהָז יפרק םישָמִה שעף :תָחֶאְדלֶא תחא תאְלַלַה
 |[ יהו םיסְרקּב תחאהלֶא קא .תעיריההתֶא רַבַחָי

2 | 
 | | הרשע-יתשע ןכָשְמהדלע לָהֶאְל םיוע תעיִרי שעי

 הָמִאַּב םישלש תחאה העירוה ךרא :םֶתִא השע תשיר 3
 יתשעל תחא הדִמ תֶחֶאָה העירוה בחר תומא עפְרַא

 ששדתאו ךבְל תעיריה שמָחחתא רבו :תעירי הרשע 5
 הָעיִריַה תפש לע םישמח תֶאְלְל שעיו :דבל תַעיריַה וז

 תפשדלע הושע תאְלְל םישמחו תֶרבְחַמְּב הָנציִקַה
 םישמח תַשחְנ יפרק שעיו :תינשה תרבחה הָעיִרְיַה
 להאְל הָסָכִמ שעיו :דָחֶא תיהל להַאָהְדתֶא רּבחְל
 :הֶלָעַמְלַמ םיִשָחִת תרע הָפְכִמּו םיִמְּדִאְמ םֶליִא תרע

 יצע ןֶפשמל םישְרְפַקחתֶא שעיו 0
 יצְחו הָמַאְו שרק ה ףרא תַמִא רשע :םיִדָמַע םיטש ?
 דַחֶאה שרקל תב יִתש :דָחֶאה שָרְהַה בחר המאה ₪

 :ןכשמה ושרק לָכְל ּהָשָע ןַכ תחא"לא תחא תבְלשמ
 בָנְנ תֶאפל םישרק םירשע ןָכְשמל ם םישְרְקַהְתֶא שעו
 םירשע תחת הש ףסכדינְדַא םיִעְבְרַאְו :הָנָמיִת ל
 ויתדִי יתשל דָחֶאְה ש .שרקה"תחק םיִנדֶא ינש ה

 עלצלו ויקי יתשל דָחֶאְה שֶרָקהדתחת םִנְדֶא ינשו <
 :םישרק םירשע הָשָע ןיִפְצ תאפל תינשה ןפשמה

 רחָאה שרקה תחת םיִּנְֶא יִנָש ףָסַּכ םֶהיִנְדַא םיִעָּבְרַאְו <
 ןָכָשִמַה יתכרילו :רַחֶאְה שרקה תחת םיִנָדֶא ןנשו

 תעצְקְמְל הָשַע ע םישרק ינשו :םישרק השש הָשָע המי <
 וודי ופה הטמלמ מאות :ווהו :םיתכריב ןּכשמה <

 םימת

- 

₪ 

 .ןומדק סופדו פ"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ויה א"ס צ.ל9 | ,ּויָהיַו ריבס צ. לכ
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 םָהינשְל השע ןּכ תַחֶאַה ד תַעָּבַמַהְלֶא . ושאר"לא םימת

 ףַסְּכ םהינדַאי ו םישדה הָנמְש ויה :תע עצקמה יִנָשְל
 שרפה תחת דה | םיִנְדא . ינש ם םינ דא ינש םינְדַא רשַע השש

 -עלצ ישרקל השמח םיטש יצע .יחירְב ש שעי ;דֶחֶאַה

 ןָכְשמהדעלצ ישרקל םיִרְב הָשִמָח :תֶחֶאְה ןֶּכשמה
 +5הי םיתכריל רייר ישרקל םחי כב הַשַמחְו תינשַה

 + = , ל 1

 -ןמ כ ףתְּב הרב ןֶכיִתַה היִרְּבַהְדתֶא שעיו
 יט שֶרָקַהד תֶאְו 5 הָצְקהדלֶא הצקה

1 

 ב 5% --יי
 2 , א - /

 םירְבהתֶא ףצוו םיִרְּבִל םיִתְּב בָהֶז הָשָע םֶתַעְבַ
7: 9 

 שש תעלו

 -תֶא 0 השפמ
 שר פלשו אמיול אר

- 2 
 רשו

11 

 ַש יצע ּ ראה | "תא \ לאלצמ שעוו
 ק יצחו המִאְו יּבָחְר יִצְחְו הָמִאְ
 בָהָז רז ול שעיו ץוחמו תִיּבמ
 עְלַצהלַע תַעָבַמ יִתְשּו ויתמַעפ עברא ו לע בָהֶז תַעְּבַט
 יצע וש שעיו ו :תנשה יעְלצדלע תעְּבִמ יִתשּו תַחֶאָה
 יִּדַכַהדתֶא אביו :בָהֶז םֶתא ףציו םימש שש י.. םיז <".

 וכְרַא יצחו םִיִתַמ פא םיט =

 רוהס בה והפציו : 1 תמ
 עפר . הול +י-
 = = >-= בב ול קצ ה %- [-

 0 יח

 : בַהָז - שעיו :ןראה זז תא תאשְל ןר ראה תעלצ

 ו ינש שעוו :הָבְחְריצַחְו הָמַאְו הּכְרֶא יצחְו םִיַתְמַא רוהמ

 :.םכפכה -ייי "יי - 5 -=9י "יי -- -=י - |
 == . ו | ינשמ םתא ו ָש ע הש קמ בה ם םיִבְרְכ

 רורר -

 צ .א"תו ש"ה ןכו דלע א'ס +. 9

 .רסח יִדָמָע א'ס ןוחיריב ןכ צץ. 86 = .ז"כ ו"כ רתהת רזכוי תרי י . גו: *ר \"ר
 א'ס צ

4) 

 ו



 כ

 לכ

3 
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 הזמ הָצְקִמ דָחֶאדבּורְכו הָומ הָצְקִמ דָחֶא ב
 והיו :ותווצק יגשמ םיכרפההתֶא הֶשָע תֶרָפַּכַהְדְמ
 לע םהיִפְנַכּב םיִכָכְס הָלעמל םִיִפְנַכ ישְרֶפ םיבְרְּכַה
 ִנָּפ ּויַה תרפכה"לַא ויחֶאדלֶא שיא םֶהיִנַּפש תרפכה
 ;םיבַרְּפה
 ובחר הָמִאָו יפְרֶא םיִתְמִא םימש יצע ןֶחְלשַהתֶא שעיו
 בָהָי רו ולש שעיו רוהָמ בָהָז ותא ףציו ו :יִתְמְק יצ יִצְחְו הָמַאְו

 בָהָזרַו שה ביבס הפט תָרָגְסִמ ל שעווה :ביִבְס י
 "תא ןתיו בָהְז תעְּבמ עָבְרֶא ול קצי בי בס ותְרְנְסִמְל 2

 תַמְעְל ויל עבְראל רשֶא תאפ גה עבְרֶא לע תעְּבַטַה
 תֶא תאשל םידבל םיִהְּכ תעְּבְטה וה תָרָגְסמַה

 בָהָז םַתא ףציו םיִמש יצע םידַּבַהתֶא שעוו :ןֶחְלַשה 4
 -לַע רָשָא \םיִלְּכַהדַתֶא שעף :ןֶחְלש התא תאָשְל
 דתֶאְו ויתיסנמ תאו ותּפַכתֶאּו ויִתְרָעְקְהֶא ןחלשה
 :רְהֶמ בָהָז ַהְּב ךפי רשֶא תש ב
 הָרְְמַהתֶא הָשָע השקמ רהט בֶהָז הָרְִמַהִתֶא שעיו
 השש גויה הממ היפו היְרתפכ היעיִבְנ הקו הכרי
 דַחֶאְה דצמ הרגמ ינכ| השלש הידצמ םיִאְצ םינק
 םיעב) .השלש ןינשה ּהדַצמ .הָרְִמ ינכ השלשו

2 
 םיעבג השלשו הפו רֶתַּפַּכ לָחֶאְה הנקב םיִדהש
 םינָקַה תששל ןּכ ; הרפְו רֶּתַפַּכ דָחֶא הָנְהְּב םי קשמ
 םיִדקַשִמ םעבו ה ֶּבְרַא הר מבו ;הָרְנִמהִֶמ ם םיאְציה

+2 2 

2 

 4 לתפכוהנפמ םינקה ינש תחּתְר פו יִחְרְפוהיִרתַפּכ

 הָנִמִמ םינקה ינשדתהת רתפכו הָנִמִמ םינפה ינש תחת
 הָנִמִמ םֶתנְקּו םהיִרְתְפַּכ :הָנָמִמ םיִאְציַה

 ָהיָתרְַתֶא שעוו :רוהָמ בָהָ תחא הָשְקִמ לכ ויה
 העבש

 קה
 םינפה תש תז שו של

 ו"
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 והְט בהָו רָכַכ :רוהְט בז היִתּתִחַמּו קיהקלמו העבש
 :ַהיִלְבדכ תא התא הָשַע
 5 המ םא| ןכרַא הָמַא םיט מש יִצַע תרטק קה הֶבְו מתא שעיו

 ; ותא ףַצַו :ויתנְרְק ויה ונממ ותמק םיִתמאְ עובר ּוּבָחְר
 שעיו ויתנרקדתֶאְו ביבס ויתריקדתַאְוינָנתֶא רוהמ בה
 תחת | ילדה בַהֶז תַעְּבִמ יִפשו :ביִבָס בַהֶז רז ול
 םידכל ם תב וידצ יִנָש לַע ויָתעְלַצ יִתְש לע יבול
 ₪ ףציו םיטש יצע םידְּבַהתֶא שעיו :םֶהּב ותא תאָשְל
 תרטקדתאו ט כ הָחשִמַה ו שדתא שעוו :בַהָז םִתא
 שעיו חקר השעמ רהט םיִמַּפַה
 שמחו וכרַא תומא שָמָח םיט גש יצע הֶלעְה הבְזמתֶא
 ויתנרק שעוו ִתִמִק תומא שלשו עובר וּבָחְר תומא
 :תשחְנ ותא ףצה תק דק רוממ ויָתְפ עּבְרַא לע
 -תַאְו םיעיהדתאו תריפה"תַא הפה יִלְּכדלְכתֶא שעיו
 הָשע ויִלָּכְדלְּכ תֶתְחַמהתֶאְו תגלומההתא תקרזמה
 תחת תשחנ תשר השעמ רָּבַכִמ חפזמל שעיו :תשְ
 עבְראְּב תֶעְּבט עפרא קצוו :ויצחהדע הֶטִמְלִמ יבְּכְרּ
 ;תֶא שעוו :םידפל םיִתְּב תַשְחְגה רַבַכמְל תוצקה
 םידבהדתא אביו :תֶשְחִנ םֶתא ףציו םיטש יצע םיחבה

 ת הל בּוכְנ םֶהָּכ ותא תאשל הָבְזִמַה תג עלצ לע תַעָבַטַב

 תַשחנ רכה תֶא שעו :יתא הָשע
 הַתַּפ ּואָבַצ רַשֶא תאְבַצַה תארמְּב תֶשְחְנ וכ תֶאְ
 רצְחהדתַא שעיו :דעומ לָהֶא
 האמ רָושמ שש לַצָחַה יעלק .הָנַמיִת בֶגְנו תֶאָפְל
 יו תשחְנ םירשע םקינְאְו םיִרָשִע םַהיִּוְמִע :הָמַאְּב
 המאב האמ ןיפצ תאפלו :ףספ םהיקשו םיִדומעַה

 םהידומע
 י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 .1ל  .ג'דו ר'דח ,ב'ד ןכו רַבָּכ א'ס ,ץמקב יקובנזב ןכ צ. 4
 אלב דתֶא איב אינצ. 8  .שמהו נ"ב ,רשמחו א"ב א'נ ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ב
 ,ס'תו י'ת ,ש"ה ןומדק סופד ןכו דתֶאו א"ס +. 8  .אועגב דתא ג"ב 4
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 םידּומעה יִוָו תשחנ םיִרשַע םֶהיִנְדִאְו םירשע םַהיִרּמַע
 הָמַאְּב םישָמַח םיעְלְק 5 -תֶאָּפלְו :ףסכ םהיקשחו

 םיִדָמַעְה וו הרשע םהיִנרֶאְו הרשע :םהי
 :הֶמא םישמח הָחְרַמ הָמְדַק תאָּפלו :ףסכ םַהיִקשַח
 הָשלש םֶהיִדּוָמַע * ףתפה"לא | הָמא הרשע 5 = םיעֶלְק
 רעש הומו הָּזמ תינשה ףתַכלְ :השלש םהינדאו
 הָשלש םהירמע הָמַא הרשע שמח םיע עלק רַצָתַה
 :רֶזשמ שש ביִבָס רצחה יעְלְמדלְּ :השלש םהינדאו

 םֶהיִקישַחְו םידומעה יו ּתֶשחְנ םיִדְמעְל ם ינדאהו
 לכ ףספ םיִקָשְחְמ םהְו ףֶסַכ םהישאר יּופצְו ףסּכ
 תְלַכִת םפר השעמ ררַצְחַה רעש דךסמו :רצְחה ילמע
 הָמַא םירו שעו רזשמ שש רגש תעלותו ןמְורא

 :רַצְחַה יעלק תמעְל תומא שמָח בחלב המוק וקו ךרא
 םָהיו תשחָנ הַעְּבְרַא םַהיִנְרַאְו הָעָּבְרַא םֶה רמו
 תדתוה-לָכו :ףַסּכ 8% .םתיִשאר יופְצְ 5

 :תשו בַס רצח

3 

 ווק
 :ןהכה ןרהֶאְִּב רַמָתיִא דִיּב םיולה תדבע הש שמ יפה .

 "לכ תא השע הדוהי הטמל רוחב יִרּואְרְּב לֶאְלַצְב
 ףֶמְסיִחֶאְדִב בָאיְלַהֶא ותָאְו :השמחתַא הוה הוצדרשא 9

 ןֶמְגְראְבּו תֶלְכָּת םלרו בשחו שֶרָח ןֶדדהַממְל
 בָהְוהַלָּכ :ששבו יִנשה תַעְלותְבּו ; +רפייי יי- ינש ו

 יושעה

 .ו"ו רפח םֶהיִרַמִַע יללהב ,ימלשורי ןכ +. 19  .ש"ח ןכו הַמָא א" +. 9

 םיקוספ העשת תוחפ 'ג הירדסו .האונש (צאצט 1--אצצוזזז 90] השרפה םש +0
 .(אאאווז 1] לאלצב שעיו ,[אאאט 30] 'ה ארק ואר ,[אאאזש פל| ךל בתכ רדס םולש
 .אנקו םיפלא תשש תויתואו .חנו תואמ שמחו ףלא םילמו .םירשעו םינשו האמ םיקוספו
 ,איעגב דלא גבו ,[אאאשז 2| -לֶא תחת איעג אלב לאלצב םע -לֶא ףטוח א'ב 'א ףולחו
 'א 'תכו .[אאאיץנזז 3] חבזמה ילכ לכ דתַא ,אאאש 95] תלכתה "תא וילע ורבחתה רשאו
 .[אצצ\הז 5] ותווצק

 םיכלמ הכאלמה-לכ םלשתו ,םיררפסה גהנמכ 'ז 'א םיכלמב םוריח שעיו הרטפה +.
 .םיזנכשאה גהנמכ 'ז 'א

 ורפ דָקְּפ רֶשֶא תֶדַעָה ןֶּבְשמ ןבשמה י
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 בה ויהיו שָרְפַה ּתַכאָלְמ לָכָּב הָכאָלִמַל יושעה
 םישלשו תוֶאמ עַבְשּו רָּכַכ םירשעו עשת הפונה
 5 רָכַּכ תאמ הָדַעָה ידוקפ ףסכְו :שָדְפַה למ קֶשְּב .לקש
 לקשְּב לקש םיעבשו הָשַמָחַו תואמ בש ףַלאְ
 א שלקה לקשכ לקשה תיצחמ תֶלְגְלְגל עקב :שדַהַה
 לַעַמְו הָנַש םיִרשע ןֶממ םיְִקּפַהדלע רבעה לכל
 אמ שמָחְו םיִפְלֶא תַשְלִשו ףלַא .תואְמְששְל
 ב דא תֶא תֶקְצְל פָסָּכַה רַּכְּכ תַאְמ יהיו :םישמחו
 ְָּכ רָכַּפדַה תֶאְמ . םיִנְדֶא תֶאמ תָכְרַפַה ;ךא תאו

 א םיִעְבְשו הָשמָחְו תואמה עבשו ףֶלֶאָהתֶאְו :ןְֶאְל
 א תַשָחְנו :םתא קשחְו םָהישאָר הפצְו םידומעל םִיִוְו הע
 :לקש תאמר עּבְרַאְו םִיפְלְַ רָכִּכ םעָבש .ּהָפּונְתה
 תשחנה חַבְזמ תֶאְו דעומ לָהֶא חתפ ינדאהתַא הב שעיו
 הבמה יִלָּכְילְּכ תֶאְו ול"רשא תשחנה רבְכְמדתֶאְ
 1 ל תֶאְו רצֶתַה רעש יִנְדאדתֶאְו ביִבְס רַצְחַה יִנְדאהתֶאְ
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 טל דןמו :ביִבְס רַצְהַה תדתידלָּכְדתֶאְו ןָּכַשִמַה תֶדָח
 תֶרָשְל דֶרשיִדְנְב ושע ינשה תעלות ןמְגראָהְו תלכתַה

 רשֶאּכ ןרהאל רשא שדקה ידְנּבדתֶא ושעיו שָדְקּ
 :השמחתַא הָוהְי הוצ
 פיש ש ינש תַעְלּותְ ןִמְנראְ תֶלַבִּת בה דָפאָהדתֶא שעיו

 ; תושָעְל םליתּפ ןץצקו בֶהְוה יחפדתַא שקרו שמ
 יִנָשַה תעלות ףותְב ןָמָגְרַאָה ותְבּו תלְכְּתַה וב
 , "לע תֶרָבְה וללושע תָפִתּכ :בשח השעמ ששה דיפ
 ג אוה ונפמ ויִלע רש ותְדּפַא בשחו ורב ותווצק יג
 רֶזשִמ ששו יש עלותו ןָמְנרַא - תלכת בקו השעמְּ

 6 ושעיו :השמחתַא הָוהָי הוצ רשֶאָּכ [
 -תא ------

 .ירק ויתוצק ביתכ ותווצק +. 4 = .אועגב -ןמּו נ"ב ,א"ב.ןכ 1 .טל
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 אאאזא 1 תומש 1560

 יחותפ תֶּתפִמ בה תצפכשמ תב סמ םהשה יִנְבַאדתֶא

 תַפַהַּכ לע םִתַא םִשיו ,:לארש ינב תומש-לע םֶתּוח

 דתֶא הָוהְי הֶצ רשאּכ לאְרשִי ינבל רכז יבא פאה

 בָהָ דפא הָשַעַמְּכ םשח הש עמ ןשחה- תֶא שעוו

 הָיָה עּוָבְר :רֶושמ מ ששו נט ש תעלו ותו ןָמָגראְו תלכת \
 :לּופָּכ וָבְחְר תֶרזְו כְרֶא לר ןשְחהדתֶא ּושע לּופּכ
 תַקְרְבּו הָדְמַּפ םֶדָא רוט ןָכִא ירוט הַעְּבְרַא יבראלמה
 רוטהו :םֶלָהו ריפס ינשה רּוטהְו :דָחֶאָה רּוטַה
 שישרַת יעיִבְרַה רוטהְו :הֶמָלַחַאְו ובש םשְל ישילשה
 םיִנָבָאְהְו :םִתאְלַמְּב בַהְז תצְבְשמ תָכַסִמ הפשיו םהש
 םתמשדלע הָרְשַע םיתש הָנַה לֶאְרָשיְּב תמשדלע

 ושעיו :טֶבש רשע םינשל ומשדלע שיא םֶתח יחותפ +
 :רוָהְט בָהְז תבע השעמ תָלְבִ תרשרש ןשההדלע

 דתֶא ותו בהז תעְּבַט יִתְשּו בָהָז תַצְכָשִמ יִּתָש ושעיו 6
 תבעה יִתש ותו :ןשחה תוצק י ינש=לע תעְבטה יִּתש

 יִתָש תאו :ןשחה תוצק-לע תַעָּבַטַה יִתש "לע

 םִתיִו הָצְּבְשַמַה יתשלפ ו נְתנ תתבעה יִּתש

 תַעְבְט יִתִש ושעיו :ויִנָּפ לומדלא דפאַה תפל

 1 רָשַא ותָפְשדלע ןָשָחה תוצק ינש-לע ומישיו בה

 םִנִתיו בַהָז תעְכט"יחש ושעיו :הָתָיַּב דפאָה רבע"לַא :

 תמעְל יָפ לוממ הָטמְלִמ דפאַה תפתכ יתשדלע
 | ₪ ןשחההתֶא סכר :דפאָה בשחל לעממ יּתְרּכְקמ

 "לע תיִהְל תלכת ליִתַפּב דפאָה תבל ייִתַעְבְִ

 הוצ רָשֶאּכ רפאה לעמ ןשחה | 7 רפאָה בשח
 :הש =תא הודו

 + א הוה

 שעיו

 יר'ידו ב"יד ,א'יד ,ה'דה ,גיד ,ביד ןכו הפשיו א"ס <. 13  .ש"ח ןכ רדפָאָה ל'צ ו. 8

 יאיעג אלב ויתעבטמ ג'ב ,א'ב ןכ +. 91 = .חנומ אלבו ףקמ דותש א'ס +. 0
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 דיפו :תֶלַבִּת ליִלָּכ גרא השעמ רַפאָה ליִעָמדתֶא שעיו
 זעקה אל ביִבָס ויפל הפש אָרְחַת יִפכ וכותב ליעמַה
 תעלות מרא תלת נמר ליעמה ילוט ש-לע ושעיו

 םינמעפההתֶא ּוָתַו רוהמ בַהָז ינמעפ ושעיו :רזשמ
 :םינפרה ךותְּב ביִבָס ליעָמַה ילושדלע םינמרה ךותב
 2 תרשל ב ביבס לוג עמה ילושדלע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ

 :השמחתַא הֶוהָי הוצ רשֶאּכ
 ושעיו

 ₪ תַאְ 7 9 האל גרא הָשעמ שש תנְתְּכַהתֶא

 ימנכמהתַאְו שש תָעְבְנִמה יִרָאּפִִתֶאְו שש תַפְנִצִמַה
 ה רשמ שש טְנֶבאָהדתֶאְ :רךושמ שש רבה
 הָוהְי ה צ רשָאָּכ 5 השעמ ינש תעלותו ןמגְראו
 -רזנ ץיצדתא ושש והשמה תא

 םתוח יחותפ בהכמ וילע ובתכו רהט בָהז שדה
 -לַע תֶתְל תָלַכַּת לי וילע וניו :הָוהיל שד
 :השמחתַא הָוהְי הָוצ צ רָשָאּכ הָלְעְמְלִ תָפְנְצִמַה

 דעומ לָחִא ןַּכָשִמ תלבע ל לתו
 השמחתַא הָוהְי הוצ רַשֶא ל55 לֶאְרְשִי יִנֶב ושעמו
 שע ןכ

 ₪ ויִלָכ"לָּכרתֶאְו לֶהֶאָהִִתֶא השמדלַא -- ואיבו
 תרוע הָסְכַמדתֶאְו :ויִנְדאְו ויִדְמַעְו וחירב וישרק ויפרק
 תֶאְו םישְחְּתַה תרע הפכמדתֶאְו םיִמּדְאְמַה םֶליִאָה
 ג :תֶרפַּכִה תַאְ ויּדְּבדתֶאְ תדעה ןוראחתא :ךסִמה תֶכְרפ
 -תא :םינפה םֶחְל תאו ייִלָכדַלְּכתֶא ןחלשה-תא

 "לָכְַתֶאְו הכרעמה תר היתר תא הרהטה הדעִמה
 הילכ

 ימלשוריו וחיריב ןכ +.98 = .'ו ח"כ לועל ןויע : פ"תו ע"ת ,ש"ח ןכו רזשמ ששו א'ס +. 4

 ח ןכו תֶלְכִּמ א"ס צץ. 99 | .איעגב התאו ג"ב ,א"ב ןכ צץ. 98 * .אלמ תזע וָּבְגְפַה יללהב

 ירק ויַחיִר ב ,ביתכ 1חיִרַּב יסרק א"ס צץ. 858 | ,"רזנ א"ס ט. 0 , .ד"תו ס"ת

 ת/,ו'כ א'ת ,י"כ ש"ח ןכו דתֶאְו א'ס צ. 85 | .ר'תו ש"ח ןכו וויָרְמַע א'ס +. 8

 כ א'ת ,ש"ח ןכו דתַאְו א'ס ץ. 86 | .י'תו ןומדק סופדוו"כ א"ת ןכו "תֶאְו א"ס זץ 6

 ח ןכו דתֶאְו א"ס ?- .ם'תו י'ת ןכו דתֶאְו א"ס צ. 37 .ס'תו י"ת ,ןומדק סופדו

 .ס"תו י"ת .ןומדק םופדו י"כ א'ת
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 ןמש תֶאְו בָהָּוה חַכזמ תֶַאְו :רואָמה ןמש תאו היִלַּכ
 :לָהְאַה חתפ כמ תַאְו םימפה תרטק תֶאְו ּהָחַש טה

 דתֶא ול-רשא תשחנה רבְכמתֶאְ תשחנה חַבְזמ | תֶא א
 יעְלק תֶא ּונּכתֶאְו רָיְּכַהדתֶא ויִלכְדלָּכהתֶאְו ויד
 רעל ךסמַההתֶאְו .הינְדַאהתֶאְו הידמעהתַא רַצְהַה
 תרבע יִלָּכדַלָּכ תאו היתדתיו .וירתימדתא רצחה
 ל - תֶרשְל דרשה יִדְגְּבִתֶא :דעומ לָהֶאְל בשמה
 :ןהכל וינב יִדנבתֶאְו ןהכה ןרהאל שדקה ידָנכְתֶא

 ו יִנָב ושָע ןכ השמחתַא הָוהְ הוצירשא לָבָכ +
 הָנהְו הָבאְלמהְדלַכְִתֶא השמ ארו :הָרבעהְלָּכ תא

 םֶתא רבו שַע ןּכ הוהְו הָיצ רשֶאּכ ּהֶתא ישע
 :השמ
 ןושארה שֶדְתהדויַּב :רמאל השמדלָא הָוהְי רבי
 תמְשְו :דעומ לֶהֶא ןכשמהתא ם םיִקֶּת ש שחל דָחאְּ
 :תֶכְרָּפַהדתֶא ןראהדלפ | תפסו תורַעַה ןורָא תֶא םש
 דתֶא תאבהו וכְרָעדַתֶא ּתְכְרַעְ ןחְלשה" תא תאכהְו
 ּבָהָזה חַבְומִתֶא הָתַתְו :ָהיֶתְרְנתַא תילעהְו הָרְִמה :

 הַתָפַה ךֶסֶמתַא תְמשו תֶדַעָה וה
 ןפשמ חתפ ינפל הלעה חכומ תא הֶּתַתְנ :ןֶכשמל
 ןיבו דעומ להאדןיב ריכה- תא תַתַנ :דעומהלַה הא

 תַתָנְו ביבָס רַצְחַה-תֶא ּתְמשו :םימ םש תתנו חבזמה

 א נפל תרטקל

 הֶחְשִמַה ןמשד תא תחקלו :רצהה רעש ּךֶסְמדתֶא '

 ותא ּתשדקו ראפ | או ןשמהתַא תְחשמּ
 הָלעַה חבְזמתֶא תחשמו :שדק הָיִהְ ילכו
 -תאו 8
 .ס"תו ןומדק סופדו י"כ א"ת ןכו דתאָו א'כ צ. 9 .ס"תו י"ת ןכו תֶאְו א'ס צ, 9

 ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו -תאו א"ס צץ. 40 | .ס"תו ןומדק סופדו י"כ א'ת ןכו דתֶאְו אס צץ 9

 יר"תו ס"ת ,י'כ י"ת ,ןומדק סופדו י"כ א"ת י"כ ש"ח ןכו דתֶאְו א"ס +. 40 = .ר'תו ס"ת ,י"כ י"ת

 ןכ +. 43 = .עובר ן3 א"ס ץ. 49  .ס"תו ןומדק םופדו י"כ א"ה ,ש"ח ןכו -תֶאְו א'ס 1

 א"פ צץ. 3  .רסח תַדָעָה ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 3 ,! | .אלמ םֶתְוא ימלשורי ,ילל הב

 .התתנו א"ס צ. 5  .י"תו ש"ח ןכו תֶרפַּכַה
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 שרק הבמה הֶיְהְו הּבְזִמַהדתֶא תשדקו ויִלָּכדלָּכתֶאְ
 :ותא ּתֶשדקו ּנְּכדתֶאְו רֶיִּכִהתֶא תחשמו :םישדק
 9 דעומ לָהֶא חַתַפלֶא ויִנָּבדתֶאְ ןרַהֶאדתֶא ָּתְּבִרק :ה

 | "יִדְנְּב תא ןרַהאדתֶא תְשַבְלהְ :םיִמִּכ םֶתא קצחרו

 ויִנָבְדתֶא :יל ןהּכְו ותא תשדקו ותא :תְחשמו"שדקה
 5 רשֶאַּכ םתא תחשמו :תֶנָתְּכ םתא תְשַּבְלַהְ בירקּת

 םָהְל תוהל .הָתְיָהו יל .ּטָהְקְו םַהיִבָאתֶא ּתְחַשמ
 רש א לב הָשמ שעיו :םֶתְרְדְ םלוע תַגְהכל םַתָחשִמ
 -פ יהיו :השע ןַּכ יִתא הָוהְי הּוצ

 :ןּכְשִמַה םקּוה שחל דָחֶאְּב תינשה הָנשב ןישארַה
 קדתַא םשוו ויְנְדאדתֶא ןתיו ןכשמ גה"תא השמ םק
 טהאהה תֶא שרפו :וידמעדתֶא םקָיו ויהירְּבתֶא תו
 הלעמלמ וילַע לָהֶאָה הָמְכִמִתֶא םשיו ןְכָשִמַהְדְלַע
 הקו :השמחתא הוה הָוצ רָשַאַּכ
 ןרָאָהְדלע םידּכַההתֶא םשיו ןרָאְהְדלֶא תֶדְעָהדתֶא ןתיו

 דתֶא אביו :הלעמ ָבְלִמ ןרֶאָהְדלע תָרפְּכַה תֶא ןּתיו

 לע ףסו ףסמה תַכְרֶּפ תא םשפ ןּכָשמַהלֶא |רָאָה
 :השמחתַא הָוהְי הוצ רשאכ תודעה ןורא

 : ןּכַשמה ךֶרָי לע לע דעומ לַהָאְּ ןחְלשהדתַא ןתיו

 \ הָוהְי ינפל םחְל ל ףרע וילע - ₪ :תכרפל ץוחמ הֶנָפָצ
 3( םשיו ;השמדתא הוהי הָוַצ רו שאּכ

 כשמה ד ' לע ןחלשה חַכנ דעומ לֶהֶאְּב הָרפַהתֶא
 .דתֶא הָוהְי הוצ רשאפ הוהי ינפל תרגה לעזו הב
 6 לָהְאְּב ב בַהּוה המתאם םשיו :השמ

 רשאכ םימס תרטק וילע רטקיו :ּתָכְרֶפַה ינפל רעומ
 ְּ ה -תא םשיו :השמחתַא הוה הוצ
 ךסמ =
 .תָּתַכ א'ס +. 14 ותא תהשמו שדקה יָדגב תֶא ןרהא-תא תשבלהו א"פ +. 8
 ּדָרַי יקובנזב +. 55 = .עיבר חקיו א"ס +. ע0  .הָלָעְמְלַמ אתגולפ +. 29 .ץמק םקוה א'ס ג
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 ןּפשמ חתפ םש הלעה חַבְזמ תאו :ןָּכַשמל חֶתַפַה ךסמ +
 רשָאּכ הָחְקִמַהדתֶאְ הֶלעהדתַא וילע לע דעומ"לַהֶא
 דתֶא םשיו !השמחתא ה

 םמ הָמש ןתוו הכזמה ןיבו דעומ לָהֶאְיִּב ריפה
 םידוחתא נבו ןרהאו השמ ונממ וצחְרו :הָצְחְרְל

 דלֶא םֶתְבְרְקְבּו דעומ לָהְאדְלֶא םָאבְּב :םָהיִלְנְרְדתֶאְו
 :השמדתֶא הָוהְי הּוצ רשאפ וצחרי הָבְזִמַה

 ןכשמל .ביִבְס רַצְתְהְדתֶא םקו
 "תֶא השמ לכו רצחה רעש ּךסַמתַא ןָתי
 לק

 ₪ ד
4 1 

 דתֶא אָלְמ הָוהְי דובְכּו דעומ לָהְאתֶא ןנעַה =
 ה דעַזמ ללָהֶאלא : אבל השמ לָכְאְל שָּמַה א

 :םֶיעסמ ו לארשי יג ינּב ועסי ₪ ןכשמה - ןנעה
 ןנע יִּכ :ותלעה םוידדע ועסי אלו נַעַה הל .אלדםאו 0

 דלָּכ ינִעְל וב הלול הָיִהִּת שאו מז ןכשמהדלע הוחי
 ;םהיִעְסִמדלָכְּ לֶאְרט שידתי יב

 ןיללהב ןכ .ץ. 85 = .ר'תו ע"ת ש"ח כו הלַּכדתא א'פ ץ. 83  .ש"ח ןכו ןרהא א"ס +. 1
 .ר'תו ס"ה ,ע"ת ןכו אל א'ס +. 37 .רסח אבל ימלשורי

 ,(אאא שזז 91] השרפה שייר ,'ב הירדסו ,ךיז ע (צצצ\זזז 91 - -אז, 88| השרפה םש +. 8
 .םינשו םינמשו האמו ףלא םילמו .םיעשתו םינש םיקוספו .[אאצזא 93] ןכשמה תא ואיביו
 ,[אאאזא 1] הלכתה-ןמּג 'ג םיפולחו .םינשו םישלשו תואמ עבראו םיפלא תעברא תויתואו
 א"ב ,[אאצזא ג] ויתעבטמ ןשחההתא וסכריו ,איעגב -ןָמּו נ"בו ,איעג אלב -ןִמּו ארוק א"ב
 םע תֶאְו ףטוח א"ב ,[אאצזא 98| דבה יסנכמ "תאו ,נ'ב ןכ אלו ,איעגב ויתעבטמ ארוק

 הָתָיָהְו ,(אאאזא 99] טנבאה "תאו ולאב ורבחתנו .איעגב דתַאְו ג'בו ,איעג אלב יסנכמ
 .(אז, 15] איעג אלב םהל תיהל

 אל םיהלא ויצחו ,"רא ןמיסו העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס
 שלש תויתואו .הרשע שלשו תואמ עבשו ףלא רשע השש םילמו .[₪אסה. אאזז ל7] ללקת

 הלילל הלילו ןמיסו םישלשו שלש וירדסו .העשתו םירשעו תואמ שמחו ףלא 0
 ןמיפו הרשע תחא ויתוישרפו .םירשעו העשת וירדסו א"ג ,ן[. אזצ 3] תעדדהוחי

 שמח תומותפהו ,םיששו עשת תוחותפה ןיינמ .[ז8. 1אט 1] ילהונבת רשא תיב הזחיא
 ךרעסי ןויצמו שדקמ ךרזע חלשי ןמיסו תוישרפ עבראו םוששו האמ לכה .םיעשתו

 ינב תאצל תינשה הנשה דע ףסוי תמשמ ,הנש םיעבראו האמ רפסה תונש .ן\. אצ 3]

 .ןכשמה םקוהש דע ,םירצמ ץראמ לארשי



 ארקיו
 א :רמאל דעומ לָהְאִמ ויָלַא הָוהְי רּבְדיו השמדלַא אָרְַ 2

 : בירקיהכ ם םדָא םהְלֶא ּתְרמָאְו לארשי לא רָּבִּד

 ןאצהְמו רקְּבִדְדִמ הָמהְּבִהְִמ החיל ןּפְרִק םפמ
 רכז רָקְּבַהְדְמ ונְּבְרִק הלעדמ א ב ובירק לת

 ונצְרל ותא בירקי דעומ לָהֶא חַתּפלֶא ונבירקי ם םיִִ
 ' רפכל ול הָצְרְנו הלע ָה שאר לע ודו י ףמְסו :הֶוהָי ינ נפל

 - ובירקהו הוהי ונפל רקְּבַה ןפיתא ט טחשו ;וילע

 הב מההלע םָּדַה תֶא זכרו םּדַהתַא םיִנָהְּכַה ןְרָהַא

 6 הָלעָהִתֶא טישפהו :דעומ לֶהֶא הַתַפרָשא ביִבָס
 -לַע שא ןהכה ןְרַהֶא ינָּב ונְתַּת :היחְתְנל התא חַּתִנ

 ןרהא ינָּב ּוכְרַעְ :שאהדלע םיצע ּוכרעְו חָבְוִמַה

 דלע רֶדָּפַהדתֶאְו שאְרֶהְתֶא םיִחְתְנה תא םינָהְּכה
 9 ויִעְרּכּו יב רמה הומה רשא ש חל אָהְלע ר רשֶא םיצעה

 -- ו

 יהלע -7 רבומה לפההתֶא ןהכה ריטקהו םימּב ץחרי

 וו "ןמדםַאְו :הוהיל חוהינחיר השא
 רבו הלל םּזעַהְִמ וא םיבשְּכהְהזִמ ונְּבְרִה ןאצה
 וג הָנַפֶצ הָבַזִמַה ךֶרָי לע ותא טחשו :ונבירקי םיִמָּמ
 דלע וִמְדדתֶא םִינַהְכַה ןרהא לָּב וקרזנ הָנחַ ינפל
 ג "תֶאְו ושארדתַאְו וורת יתא חה :ביבס הבמה

-1 

+ 

 םינהכַה א"ס צ. 7 .אריעז 'א ש 1  .א"כ ג"מ היעשיב יל יתרצי וזחםסע הרטפה +. 1 ,א

 . ע"ת ,ש'ה ןכו דתֶאְו א"ס צ. 8  .ם"תו ע"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו

 י"ת ,ש"ח ןכו אּוה הלע א'ס צ. 9 | .ר"תו ע"ת ,ש"ח
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 ז 8-9 ארקיו 19

 שאָהְלע רַשֶא םיִצעָה-לע םֶתא ןהפה ּךרַעְו ורדפ
 םימּכ ץֶחְרי םעְרְּכהְו ברְקִהְו :חבמה"לע רָשַא
 אוה הֶלע החמה ריטקהו לפהדתֶא ןהכה בירקהו
 :הוהיל חחינ חיִר השא
 םירתהךןמ ביִרְקִהְו ה ןוהיל וברק הלע > ףיעהְמ םַאְו

 דלֶא ןהפה יבירקחו :ונְּבְרְקדתַא הניה יבמ א 2
 ומד הֶצמִנ החמה ריטקהְו ושארהתַא : למ ַחָּבַזִמה
 די טשחו ּהָתְצִִּב ותֶאְרְמִדתֶא ריסהְו :חבְזִמַה ריק לע

 ותא עפשו :ןשדה םוקְמלֶא המרק הבמה לצא התא ו
 -לע הָחָבְזִמַה ןהכה ותא ריטקהו לידבי אל ויפנכב
 ַחָחִיִנ חיִר הָשֶא אוה הָלע שאה"לע רַשֶא םיִצעָה
 ןֶמְרְק בירקַתדיִּכ שָפִ :הוהיל
 ןתְ מש הילע ק צי ו ונְפְרִה היה תֶלָמ הוהיל הָחְנִמ

 ץמקו םיִנָהְכַה ןרהא ינבדלא הָאיִבָהְו :הנבל הילע ג
 ּהָתְנְבְלְדלּכ לע ּהָנַמָשמּו הָתְלְסִמ יצְמְק אלְמ םֶשמ
 ַחחיִנ חיִר השא הָחְּבְזִמַה ּהָתְרָכַאתֶא ןהּפַה ריטקהו

 שדְק יְנְבְּ ןרַהאל הַחְנִפַהְזִמ תֶרָתונהְ :הוהיל |
 ברקת יִכְ :הוהי ישאמ םישדק
 תָלּולב תצמ תולה תָלְס רות הָפֶאַמ הָחְמ ןּכרֶק
 :ןָמשַּכ םיִהְשמ תוצמ - קרו ןָמְשּכ

 הָלּולְּב תָלְס ּףִנְּבְרַה תבחְטה הדלע הָחְנמדַאְ
 ָהיִלָע תְקצְיו םיתפ התא תותָּפ :הֶיִהְת הצמ ןמשכ
 תחנמד םאו :אוה הָחְיִמ ןִמש

 דתֶא ָּתאָבְהְו :הֶשַעַת ןמשב : תֶלַס דנּברק תֶשָחְרמ

 ןהכה"לֶא ּהָביִרְקַהְו הוהיִל הָלֶאמ השעי רשא הָחְנִמַה
 דתֶא הָחְִַהְִמ ןהפה םירהו :חְָּמהלֶא ּהָשיִגהו
 התרכזא יי -
 ע"ת ,י"ה ,ו'כ אית ,ש"ח ןכו אלו איס ץ. גז | .ע'תו ש"ח ןכ 1תצנב = התצנב ל"צ ו

 .אלמ תוצמ ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 4 = .ןהכה א'ס +. 9

 ה יו "
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 :הוהיל חָחיִנ חיִר השא הָחָבְמַה ריטקהְו הָתָרָכְזא
 םישְדְה ש וכ וינבלו ןרהאל הָחְִמַהדְומ תָרַתונַהְו

 אל הוהיל | ובי בירק רשֶא ּהָחְנמַהלָּכ :הוהי ישאְמ

 ונממ רי טקתדאל ש שָבּד-לָבְ ראשדלָכ יִּכ ץִמֶח ּהשָעַת
 ג "לֶאְו הוהיל םֶתא ּובירְקַת תישאר ןפרק :הוהיל הֶשא
 ּףְתַחְיִמ ןּבְרְקלָו :חחינ חיִרְל ּולנ עידאל חבְזִמה

 לַעַמ ףיַאְלֶא תיִרְּב חלמ תיפשת אָלְו חֶלִמַּת חלב
 :חַלַמ ביִרְקַּת ָדְנַּבְר קל לע ּףְתַחְנִמ

 יּולק ביִּבָא הוהיל םיִרּוּכְּב תַחְִמ בירקתיסאו

 ריטקַהְו :אוה הָחְנִמ הנבל היְלע משו ןמש | היל
 הָתְנְבְלדלְּכ לע המשמו לערגמ הָתְרְואדֶא ןהפה
 :הוהיל השא
 בירקמ .אּוה רֶקְּבַהְִמ םִ כר םיִמְלַש חַבְזֶאְ
 ךַמְסְו :הֶוהְ ינפל ּונָביִרְקְ םינת .הָבְקְנםִא רֶכְזמַא
 וקרזְו דעומ לָהֶא חתפ ופָחְשו וָּבְרָכ שאר"לע ד
 :ביִבְס הָבְזמההלַע ,םָּדַהדתֶא .םיִנַָהְפַה ןרָהֶא יב
 בַלִחַהְ תֶא הוהיִל השא םימלשה הבזמ בירקהו
 :ברק םהילפ רשא בֶלַחַהדלּכ תֶאו ברק להדתֶא הָסַכְמַה

 רשַא ןֶהלע רַשֶא בֶלַחַהדתַאְו תב יִתש תַאְ
 הויָלַפַהְה לַע דבָכַהְה לע תֶרָתיִהְ תֶאְו םיִלָמְכַהה לע

 הָלעְהְדלע הָחּבְזמה ןרָהַאהינְב ותא ּוריטקהְו הנרי
 ַחְחיִנ חיה השא שָאָהדלע רַשֶא םיִצְעָהדלַע רֶשֶא
 :הָוהיִל
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 יפ -

14 

 . תת :ףירוככ תֶחְנמ תא .בילקת לָמְרַּכ שָרִג שָאְּב
, 

16 
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 וא רָפָז הָוהיִל םיִמְלְש הבול ְּבִרְק ןאצה"ןמדםאו
 -תֶא ביִרְקִמדאּוה בשכם םא :ונבירקי ם םיִמָּת הָבַקְנ

 ונברק

 .שָבַּכ א"ס +. ד | .רסח תיִלַּכָה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 4 1
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 "לע ודיתַא ךמסו :הֶוהְי ינפל ותא בירקהו ונָּבְרַכ
 יִנָּב וקר דעומ לָהֶא ינפל ותא טה שו ינפרק שאר
 הבזמ בירקהְו :ביִכָס הבמה לע ומדד תֶא ןְרָהֶא
 תַמְעְל הַמיִמְת הָיְלַאְ לכלה הוהיל הָשֶא םימלשה
 תֶאְו ברָקַהדתֶא הָפכְמַה בלה תאו הָנְריסִי הָצעָה
 דתֶאְו הלבה יתש תַאְו :בְרְקַהְלַע רֶשַא בֶלִחַה"לַּכ
 תְרַתְיִההַתֶאְו םיִלְסְּכִההלַע רָשא ןהלע רשאא בלחה
 הָחְבַזמַה ןקכה וריטקהו :הָנְריִסְי תילבהְלע" דבָּכַהְלַע
 :הָוהיל השא םֶחל
 דלע ודָידתֶא ךמסו :הָוהְי ינפל ובירקהו וברק זעדסַאְו
 ןח יב וקְרַו דעומ לַהֶא י נפל ותא טָחֶשְו ושאר
 ְּברְה ונפמ בירקהו :ביִבְס הָפַמַהְהלַע ומדתֶא
 "לָכ תאו ברא הפכמה בלחההתֶא ₪ השא
 -תֶאְו תילפה יתש תאו :ברפהדלע רַשֶא בֶלַחַה

 -לע ז תֶרָתְיַהדתֶאְו םיִלְסְכַהדלִע דשא : = רשא בל

 החכמה ןהכה םֶריטקהְו :הָנְריִסְי תִיְלְכה"לַע דבְּכַה
 םלוע תקח :הָוהיל בֶלַחְלָּכ חחינ חירל השא םחל
 אְל םָּהדלָכְ בלְהלָּכ םכיתבָשומ לָּכָּב פיתה
 :ולכאת
 ם לֶאְרשי יִנָּבִדלֶא רַבַּד :רמאל השמחלַא הָוהְי רפדוו
 רשא הָוהְי תוצמ לפמ הָנֶנשב אָטֶחְתְיִּכ שפנ רמאְל

 חיִשָמַה .ןהפה םא :הנהמ תחאמ הָשַעְו הָקשעִת אל 3
 אטַח רשא ותאטה לע בירקהו םַעָה תמשאל אז ַטַחְ
 רפהדתֶא איבהו :תאטחל הוהיל םיִמָּת רֶקְבְְּב רפ
 שאר"לע ודייתא דמו הָוהְי יִנפ פל דעימ ל לה א חַתַפדלֶא

 רפה

 ;ףקמ אלבו אכרמב םאו יקובנזב +. 19 = .י"תו י"כ א'ת ,ש"ח ,ב'יד ןכו דתֶא א'ס <. 9
 :אולמ םֶכיִתְובשּומ יללהב ,ימלשורי ןכ +. גז = .ע"תו ש"ח ןכו הָיהיִל חחינ א'פ <. 8
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 הישמה | חכלו :הוהי ינפל רָפַהדתֶא טהשו רפה
| = |.!='-! | 

 ןהכה : קצה ז לב :דעומ לֶהֶאדלֶא ותא איִבַהְ רפה םּדִמ

 הוהי ינפל םיִמְְ עבש םֶּדַהְִמ הוה םּדַּכ ועָּבְצֶאדתֶא

 תונרפ-לע םדהןמ ןהפה ןתָנ :שדקה תָכְרפ יִנָפִתֶא

 דעומ לָהֶאְּב רשֶא הוה י נפל םימסה תרטק הָּבֶזמ

 -רשֶא הָלַעַה חבְנמ דוסידלא ףךפשי רפה םָדלָּכ ו תַאְ
 םיִרָי תאָטִחַה רַפ בלחדלכדתאו :דעומ מ לָהֶא הַתֶּפ

0 

 בֶלַחַהלָּכ תא ו ברקהדלע הפכמה בלחההתַא ומ
 רשַא בלחה"תַאְו תיִלְכַה יתש תאְו :ברְפַהְ"לע רשֶא
 -לע דָבָּכַהְדלע תֶרָמיִהדתֶאְו םיִלָסּכ הל רשֶא ןהילע
 םיִמְלשה חב רושמ םוי רשֶאּכ :הָנְרס תזילבה
 דתֶאְו רפה רועדתֶאְו :הלעה חַּבְוִמ לע ןהכה םריטקהו
 9 איצוהו :ושרפו וָּכְרְקְ וערפל ושארדלע ו . שבַלָּכ

 דלֶא רהט םוקמ"לא הנחמְל ץוחו חמ"לא רָפַהדַלָּכתַא
 ןשדה רט - שאב םיצעהלע ותא * ףרשו ןש ןשְּוַה ד ןפש

 ד רש
\ 

++ 

 ;ומשו או העשעתהאל רַשֶא ה וה תֶיִצמְ"לָכמ תחא וו שַעְו

 ג

 רפ ה 0 היֶלָע ואטח רַשָא תאָמחְה הָעדִוְנְו
 ו :דעומ לָהֶא ינפל ותא ואיִבַהְ תאָטַחְל רֶקְּב ןכ
 טחשו הו ₪ ינפל רפה שאר"לע םֶהידְידתֶא הָרַַה ינ נק
 ה םָּדִמ השמה ןהפה איבהו :הוהי י ינפל רפַהדתֶא

 הָוהְו םּדהְהְמייְִּבַצא ןהכה לבַטו :דעומ לֶהֶאדלֶא
 םֶּדַהְִמּ :תֶַכְרֶפִה יִנָפ"תֶא הֶוהי יִנָּפְל םיִמָעְּפ עַבש

== 
 לָהֶאּב רַשֶא | הודי ינפל רשא הכזמה תנרק"לעוןתו

 ב לה דלה יניעמ רָבּד םֶלֶעְג ונשי י לֶאְרֶשי תרַעדלָּכ ם םאְו
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 -רשא הָלַעַה חַבְזִמ דוסידלָא ךפשי םְּדַהַלָּכ תא רעומ
 ריִטְקַהְו ונממ םִיִרי וָּבְלְחלְּכ תֶאְו :דעומ להֶא חַתַּפ
 ןפ תאפחַה רפל השע רשֶאּכ רָפל הֶשעְו :הָחבְוִמַה :
 דתֶא איִצוהו :םהל הֶלְסְנ הפה םהלע רפכו ולדהו שעי 9

 רפה תא ףרש רשֶאַּכ ותא ףכשו החל ץוחמהלא רפה
 :אוה לקקה תאטח ןושארה

 ויָחלֶא הֶוהְי תוצמדלַכמ תחא השעו אטחְי אישְנ רשא <

 ותאָטַח וילא עדוההוא :םשָאְו השב הנשעתחאל רשֶא <
 :םיִמָּת רכז םיזע ריעש ןכְרְְתֶא איִבַהְו הָּב אָטַח רשא

 "רשא םוקמּב ותא טחֶשו ריעָשה שארדלע ודי ךמְסו
 ןהפה חלל :אּוה תאָמה הוה ינפל הלעָהדתַא טחשי ₪

 הלעה חפזמ תנרקדלע ןתנו :שָּבְצאְּב תאָטְחה םדִמ
 ובְלָחְילּכדתֶאְו :הלעה חַּבְומ דוסידלַא ףפשי ומדדתַאְו >

 ןהפה וילע רפי םימלשה חב בֶלַחְּכ החְּפַזִמַה ריטה
 ;וִל הָלְסְנ | ותאָטַחִמ
 התשעב ץראה םעמ השב אָטְחִת תחא שפנ"םאו
 עדוה"וא :םשָאְו הָנ ישעתהאל רשָא הוה תוצממ תחא :

 םּזע תריעש ונְּכְרִה איבהו אָטְח רשא ותאָטַה ולא
 ודָידתַא לֶמְסְו אמה רשא ותאטה"לע הָבַקְנ הָמיִמְת
 :הלעה םוקמּב תאטהַהדתַא טחו שו תאטהה שאר לע

 הלעה חבזמ תר קלע ןתְנ ועְבְצֶאְב המדמ ןהכהו הכל <
 הְּבְלֶהלּכתֶאְ :הפזמה דוסידלֶא ךפשי המד"לכ"תַאו :

 ריטקהו םיִמלשה חַבו לעמ פלח רפוה רשַאּכ ריסי

 ןהפה ויִלע רפכו הוחיל הֶחינ חירל הָחְבְזמַה ןהכה
 ול הלסנו

 :הָנאיִבְי המימת הבה תאטחל וברק איב שבק
 תאמחְל ּהָתא טָשְו תאטהה שאר לע ודָידתַא ךמֶסְו ₪

 רח

 םוקמב ו
 שיח ןכ ּוטָחשְי ל"צ ץ. 94 = .ע"ת ןכ עַרונְו ל"צ +. 93, 98 = .תֶאְו א'ס יקובנזב ןכ צ. 8

 .ע"תו ט"ח
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 3 םדמ ןח פה חַקֶלְ :הָלעַהדתַא טחשי רשא םוקמּב

 לָּכתֶאְו הֶלעַה חבזמ תנרקדלע ןתְנ ושְּבַצֶאְּב תאטחה
 -.- 5 יסי הָּבְלֶחְלְּכדתֶאְו חב םזמה דוסידלֶא ףפשו המ

 ב הש ריטקהו םימְלַשה הב ןיר בשכהיבלח ב וי רו שֶאַּכ

:| 
=-- - - - 5 

 "לע ןהפה יִלָע רפכו הוי ישא לע החמה םֶתא
 גול הלסנו : אָטֶחְ"רְשא . ותאָטח

 ה וא הָאְר וא דע אּוָהְו הָלֶא לוק הָעִמְשְו אָטָחְתְיִכַשַפִנ ₪
 ג "לָכְּב גִת רשֶא שפ) וא וע אָשו דיג אולדמא עדי
 הָמָהְּב תַלְבִִּב וא .הֶאְמְמ יח תלבנב וא אָמֶמ רָבּד
 אממ אּוהְו ונממ םלעְנו אָמְמ ץרש תָלְבְְּב וא הֶאְמִמ
 3 אָמְטי רשא ותֶאמט לכל םֶדֶא תאמְְּב לי יִכוא :םַשָאְו
 + עַבְָשַת 2 שָפִנ יא :םַשֶאְו עדי אּוהְו ונממ םֶלְעְנו הב
 אמַבִי רָשֶא לכל ביפיהְל וא עְרֶהְל ם יתפשב אָטְבְל
 תֶתאל םשֶאְו עדָידאּוהְו ונממ םֶלָעְה הָפְבשְּב םֶדָאַה
 5 רָשֶא הדוְתַהְו הלאמ תחאל םשאירכ הָיָה :הלאמ
 6 רשַא ותאֶטה ולע הוהיל יִמְשָאְדתֶא איבהו היל אָטְח
 תאָטַחְל םיזע תְריעשדוא הָּבְשַּכ ןאצהךמ הָבְקְנ אָטֶח
 ז הש יד ודי עינת אלדמאו :ותאְטחְמ ןֶהְּפה ייָלָע רֶפּכְ
 נב יגעדוא םירת יִתש אָטָח רשֶא ומָשָאדתֶא איבה
 8 םֶתא איבַהְ :הלעל דֶַא תאַטַחְל דָחֶא הוהיל ה
 קָלַמּו הנושאר תאטהל רָשָאהתַא ביִרְקַהְ ןהכההלֶא
 9 תאָטחה םדמ הֶזהְו :ליִּדבִי אְלְו ופְרָ לומממ ושארהתֶא
 חומה דוסידלא דצמ םּדִּכ ראְשִנַהְו חָּבַזמַה ריק"לע
 וט רָפּכְו טֶפשמּכ הָלע הָשעָי יִנשַההתֶאְו ?אּוה תאמה
 ;וה הלְסִ אט טח"רשא ד יתאָטַחמ ןָהּפה וילע

 11 ינשל לא םי רת .יתשל ודי בישַת .אלדס או

 -וור .
 כב |

 ו ל"נ צ.5 | .רדס ןאכ ןיא א'"פב +.1 .קך = .ע"תו ש"ח ןכ וטחשו = טחשי ל"צ 85 |
 .ןאצה-ןמ א'ס צ. 6  .איד ןכו םשאו יקובנזב צץ. 5  .'ג קוספ ןמקל ןייע
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 הפאה תֶרישע אָמֶת רש וָבְרקתַא איבַהְו הָנוידיִנב
 הֶנבְל הילע ןתידאלו ןמש היִלַע םישיחאל תאטהל תלס

 הממ \ ןהפה ץמקו ןהכהדלַא הָאיִבְהְו :אוה תאטח יכ +
 ישא לע הָחּבְזִמַה ריטקהו ּהָתְרַכְואדְתֶא וצמק אולמ
 -רַשֶא ותאטח"לע ןהּכה ויִלַע פו :אוק ג תאטַה הוה
 :ּהָחְנַמַּכ ןהכל התו יל חַלְסִ הֶלְ אמ תחאמ אטח

 כ שָפְג :רֶמאַל השמחלַא הָוהי רדיו
 -תֶא איִבַהְו הָוהְי ישדקמ הָנָנָשְּב הֶאְטְחְו לעמ לָעְמִת
 םיִלְקְשףסּכ כרב ןאצהדןמ םיִמָּת ליא הָוהיל ימָשָא

 שדקהדןמ אַטַה רַשֶא תַאו :םשֶאְל שֶרְקַה"לֶקֶשְּב

 ןהכהו ןהכל ותא ןַתָנ וילַע ףסוי יתשיִמָחדתֶאְו םלשי
 ול הָלְסִ םשאה ליִאּכ וילע רפי
 רשֶא הוה תצמ"לָכמְ תחא הָּתְשַעְו אָמָחַת יִּכ שפנ"סאו
 ליא איבהו ונע אָשְנו םשֶאְו עדי -אְל הָנשַעִת אל
 וילַע לָפְכ ןהפח"לא שאל ּךְּכרְעְּב ןאצהדןמ םִיִמָת
 ול הלסת ג עדידאל אוהו נשרֶשַא וּמָננַש לע ןהּפה

 :הָוהיל םשֶא םֶשא אוק םשֶא
 הלעַמּו אָמֶחַת יִכ שפָנ :רמאל השמדלא הָוהְי בדיו
 וא די תָמּושְתבדוא ןודכְפְּ ותימעב שָחכְו הוהיב לעמ

 הָּב שחכו הָדְבִא אָצְמִוֶא :ותימעדתֶא קשע יא לב כ
 םֶדֶאְה השעירשא לָּכִמ תחא"לע רקְשלע עָּבֶשְנְו

 הז -תֶא בישָהְו םשֶאְו אט היד הִיָהְו :הָנהְב אטחל

 רַשָא ןוד דָקפהתֶא יא קשערו שא קשעָהתֶא ואל ו לזר שא

 -רֶשֶא לפמ וא ואַצַמ רשא הָדבָאָהְתַא וא ותא רקפה
 ףסי ויתשמחו ושארְּב ותא ם םלו שו רקשל ןולע עבָשי

 ומשא-תאו :ותמשא םויָּב ונ נתי ול אוה רש אל ו ילע
 איבי ל 4

 וללהב ץ. ל!  .רפח ןדקפַּב א'ס +. ל  .רדס ןאכ שי א"סב +. 90  ."אל א'ס 7
 ןכו !תשמחו א"ס +. 24 = .ןישבו ףלאב איעגב רשא נ"ב ,א"ב ןכ +. 91  .התפב תמושתב
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 -ַלֶא םָשֶאְל ָךְּכְרִעְּב ןאצהךמ םיִמָּת ליא הוהיל איִבָי
 תחא-לע ול חַלְסִנו הָוהְי ינפל ןהכה ויִלע רַפַכְו : ןקפה
 :הָב הָמשאְל השעידרשא לָּכִמ
 וונְבתֶאְו )רֶהֶאתֶא וצ :רמאל השמדלא הָוהְי רּכדו
 = לע הָדְקְומ לע הֶל יה אוה הלעה תרות תאָו רמאל

 :וֶּב דקות הבמה שאו רקבה"רע הלילה ו הפומה
 : ורשְּב"לע שָּבְלָי רברסנכמו דב ודמ ןהפה שבלְ
 "לע הָלנ עה -תֶא שאה לכאת רַשֶא ו םיִרַהְו

 שבלו ויִדְנְּבתֶא טשּפו :חבזמה לצא משו חמה
 דלֶא הנחמל ץוחמהלֶא ןשדהדתֶא איצוהו ם וטל םיִדָנְב

 7 הָבְכַת אל כדדקות | חָבְזמהדלִע שאָהְו + ט םִקִמ

 הילָע רעו רֶקְּבִּב רֶקְּבִּב םיצע ןקכה = דַעְּבּו
 רקותר יִמָּת שֶא א :םימלשה יפלַח ָהיִלַע ריטְקַהְו הלעה
 ז תָרות תא :הבכת ואל הָפְזִמַהה לע

 יִנָּפלֶא הָוהְי < ינפל ןרַהֶא "נב התא ברק גה הָחְנִמַה

 ּהְנְמַשִמּו הָחְנַמַה תֶלָסִמ א ונמִמ םירהו :הבְומה
 חומה ריטקהְ ב רשא הָנבְלַהלָּכ תַאְ
 ולכאי הָעַּפמ תְרתוגהו :הוהיל .הָתְרַכַא חָחיִנ חיה
 "לֶהֶא רצחב שדק םוקְמְּ טכאת תוצמ וינבּו ןרָהַא
 התא יתַתְנ םקלח ץֶמָח הפֶאִת אל ָּּולְכא רעמ
 רָכְלַּכ :םשֶאְכְ ִת תאָטחּכ אוה םישדק שק ישאמ

 הוה ישאמ םכיתרדל םֶלועה קח הָנְלְָכאְי ןרָהֶא יִנְבְּב
 :שָּדְקְי םֶהְּב ענידרשא לכ

 הבהלה

 שפנ ,|1 1] השמ לא ארקיו ,וצחו 'ב הירדסו .לא1/ד (ז ג--ט 96 השרפה םש <. 6
 האמ םיקוספו .(ץ 1] רדס יצח השרפה ףוס נחתהיכ שפנו ןמו ,[ז1טץ 1] הגגשב אטחתהיכ

 א ףולחו ,בכו םיתאמו םיפלא תשש ת .געו תואמ ששו ףלא םילמו .רשע דחאו

 ב איעגו ףלאב אי רשֶא נ'ב ,עבשי םע דרשַא ףטוח א"ב ,[ץ 94] עבשו"רשא

 .הלע רפוש אלב ,([1ו 35] ותאטחהלע ןהכה וילע רפכו ףולח אלבו

 איעגב יסנכִמּו א"ב א"נ צ.8 .אריעז 'מ צ.9 | .א"כ ז הימריב 'ה רמא הכ הרטפה +. 4 .1
" 

 "חה ןכ "גו חיר השא ההַבשַה

 .א"י קוספ ןמקל ןייע :ר'תו ע'ת ,ש"ח ,ו"כ םירפס תצקמב ןכ הוה ושֶאמ = * 8
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 פ וינָבּו ןרהא ןּכְרְק הָו :רָמאְל השמדלַא הָוהְי רדיו
 הָפֶאָה תרישע ותא השמה םויָב ל ובירקרשא |

 :בַָעְּב הָתיִצָחִמ ו רָהּכַּכ ּהָתיִצְחִמ דיִמָּת הָחְיִמ תָלְס
 תַחְנִמ יפת הָנְאיִבִּת הָכְּבְרִמ הָשַעִת 0 תבהמדלע 4
 ויִתְחּת חישמה ןָהפהְו :הוהיל חחיִנדחיִר ביִרָקִּת םיִתַפ 5
 -לָכְו :רָטְקִת ילכו הוהיל םֶלקַח התא השעי ויִנּבִמ 6

 :לכאת אֶל הית - לָּכ ןהפ תחְנַמ
 -לֶאָו ןרָהַא"לֶא רד גרמאל השמדלַא הָוהְי רד
 טַחְשִּת רַשַא םוקַמְּב תאָטַחה תָרוּת תא רמאל ו וינב

 :אוה םישדְק שרק הָוהְי ינפל תאְטַהְה טְחֶשת הלעה |
 לָכְאת שדק םוקמְּב הָנְלְכאְי התא אטחמה ןקפה 9
 רשַאְו שּדְקְי הָרָשְבְּב ענידרט ַשָא לָכ ;דעומ לַהֶא רצח 590

 םוקְמְּב םָּבּכְּת היל הז רָשא דגבה"לע ּהָמּדמ הז

 יִלָכְּבםִאְו רַבשי וָבלשְבת רַשַא שריל :שדק
 ינָהְּכִב רָכְזלּכ :םִיִמּכ ףטשו קרמי הֶלְשְב תשחְנ

 רַשֶא תאַטַח-לָּכְו :או םיטק שק ּהָתא לכאי -
 לכאַת אל שָרְקּב רפכל דעומ לָהָאדְלֶא ּהמְדַמ אָבּוי

 :ףרשת שאב
 רשֶא םוקמְּב :אוה םישדק שדק םַשֶאְה תָרות תאזְ
 קרוי ימת םשאההתא וטָחְשי הָלַעָהתֶא וטחשי
 תא ּונָממ בירק יפְלחדלְּכ"תֶאְו :ביבס הבַמהְדלַע

 יתש תֶאְו :בְרְקַהדתֶא הפכמה =לַחַדתַא ּהיִלֶאה
 םיִלָסָּכַהְ"לַע רשֶא ןהילע רֶשֶא בלחַהחתֶאְו תיבה
 ריטקהו :הָוְרְיס תילה"לע רבָבַהילַ תֶרָתיִהתֶאְו

 שכ

= 

 ךכְזלַּכ :אוה םשֶא הוהיל השא הָחּבְזִמה ןהכה םֶתַא <
 !אוה םישדק שֶדְקל לכ אי שודס םוקמּ ףנכבא םָהְכְּ

 | תאטחכ ב

 | ו'טדו ה"דח ,ר"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 3 .?

 | יאלמ תּויְלַּדַה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 4 = .ד"ידו ב"יד
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 וָברֶפַכְי רשא ןהפה םֶהָל תחא הָרות םֶשָאְּכ תאָמַחּכ
 הֶלעה רע שט שיא תלעדתַא בירקמה ןהכהו הְיִהְ ול

 הָפֶאִּת רשַא הָחְנמלֶכו :היחי ול ןהכל םירקה רֶשַא

 בי ברקמה ןהכל תב המ"לע עו תשהרמב השענלפורו נתב

 הברחו ןמשכדהלּול ולב הָהְנִמדלִּ :היהת יל ּהָתא

 :ויחְאְּ שיא הָיְהִּת ןְרַהא יִנְבדלֶַכָל

 : 5 ! םָא :הָוהיל .ביִרָקי רשא םיִמְלשה הבז תֶרּות תאו
 תולח .הָדותַה חכו" ו םילקהו יכיר הָדות"לע
 תלְסו ןמשב םיִחָשִמ תוצמ יקיקרו ןמָשּב תָלּולְּב תוצמ
 ץִמֶח םֶחְל תלח"לע :ןמשב לולב תלה תָכָּבְרִמ
 ונָממ מ בירק :וימלש תרות חבז-לע ונָּבְרַק בירק
 תֶא קֶרזה ןהכל הוהיל ּהָמּורִּת ןְּב ק"מ דֶחֶא
 5 םויכ וימלש תדות הַבָו רשְבּו :הָיְהְי ול םיִמְלָשַה
 וא | רדנסאְ :רקב-דע ונממ היעדאל לכ כָאַי ונְבְרִה
 לכָאְי .תְבז-תֶא ובירקה םּויְּב ונָבְרִב חב . הָבְָדְנ
 הכוה רשכמ רָתונְהְו :לכִאְי ומממ רתונהו תרָחמִמו
 -רַשְּבִמ לַכָאְי לַכֶאָה םָא :ףרשי שָאְּב ישילשה םויּב
 ותא םיִרְקמַה הָצְרִי אְל 'שילשה םויב ויָמְלש חב
 ּהַָע ּונממ תֶלְכאַה שפנהו הָיהְי לּונפ ול בשטחי אל
 / שאב לכ יי אל אַמְטילֶכַּב ע עני רשַא רַשָּבַה ו :אָשּת

 -רַשֶא שפנהו :רשב לכאי רוהְמלָכ רַש שבה .ףַרשי
 וילע ותָאַמְמְו הָוהיל רשא םימלשה הבָזִמ רז ַשְּב לכאת

 2 -לכב ענתי שפנו :הימעמ אוהה שפנה התְרְכִּ

 ץקשדלֶכָּב וא הֶאמִמ המהבּב| וא םֶדָא תאְמְמְּב אממ
 הָתְרְכִּנו הדו והיל רשא םיִמָלַשה הַבודרשְבמ לָבָאְו אַמִמ

 9 :רָמאל השמחלא הֶוהְי הבאה :ָהיִמעְמ אוהה ש שפה
 רבד -

 ."סַאְו א'ס צ. 18 | .זבירקה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 16 .חתפ תאטחכ יללהב ץ.7
 א'ת ,ש"ה ןכו ץרש א"ס +. 91 = .ירקו בותכ הנָמִמ י"כ'םירפס בורב ,הנָטמ ריבס 8
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 אל ועו בשְכו רוש בֶלַח-לָּכ רמאל לֶאְרְש קי ל רכד 3

 הָבאְלִמלָכְל הָשָעְי הפרַמ בֶלַח הָלבְנ ב לַחְו :ולכאת
 הַמָהְּבַהְדִמ בלה לָכא"לּכ יִּ :ּוהָלְב את אל לָכָא לה

 שפנה הקרכת הָוהיל השא הָעַממ בירק רֶשֶא
 םכיתבשומ לכְּב ולָכאַת אל םדדלַכְו :הימעמ תֶלְבאַה 9

 הֶתְרְכְ םדַלָּכ ל לכאתדרַשַא שפל :הָמָהְּבְלְו ל ףועל

 :הימעמ אוהה שפנה
 לארשי יִנָּבְלֶא רפד :רמאל השמ"לא הָוהְי רפדיו ₪
 ונּכרקדתַא איב הוהיל ייִמְלשו הבָזחתֶא בירקמה 7

 -תֶא הָוהְי ישא תא הָניִאיבִּת ויִדִי :וימלש חבזמ הָוהיל 3
 הָפּונָּת ותא ףָיִנ גהל הָוחה תא ּונָאיִבָי הָזָח חהְדלע בלחה

 הָיָהְו החמה ה ןקפה ריטקהו :הֶוהְ ינפל ּ
 הָמּורְת נפת ןימיה קוש ש תַאּו :וינבלו ןֶרַה זאְל הָוחה 3
 םיִמְלַשַה םָהְדתֶא בילקמה :םכימלש יחבזמ ןקפל 3

 :הנמל ןימיה קוש הָיהְת ול ןרהא ינְבמ בֶלָחַהְדתֶאְ
 תֶאמ ותחלל הָמּורְּפַה קושו תֶאְו הָפּונְתַה הָזָחתֶא יִּכ <

 ןהפה ןרהאל םֶתא ןִּתֶאְו םהימ לש יִחְבְזִמ לארשידינב
 ןרהֶא תַחְשַמ תא :סארשי יִנָב תֶאמ םֶלועדִקַחְל נבל 2

 ןהכל םֶתא ביִרקה טיב הָוהְי ישאמ וב תהשמו
 םמא וחָשִמ םויכ ם םהְל תַתְל הָוהְי הוצ רשא :הוהיל ₪

 הרותה תאְו :םֶתרדְל םֶלע תקח לאְרְשי נב תאמ +
 חבַזְלּ םיאולמלו םשֶאְלו תאט גלו הָחְמל | ּהֶלעְל

 םּויְּב יניס רהב השמחתֶא הֶוהְי הָוצ רשָא :םיִמְלְשה 8
 הוהיל םקינפְרְתַא בירקהל לארשי :נבתֶא ותוצ
 :יִנָס רַבְדִמְּב

 רבדיו

 כו תאו א"ס ץ. 80 .המותס םירפס תצקמ צ. 98  .ש"חו י'כ א'ת ןכו ּובירקי א"ס +. 5

 [ ןו'ס ץ. 97 .ם"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ רַשֶאַּכ א"סב ,רשֶאַּכ ריבס צץ. 36, 38  ,ר"תו י"ת
 .ס"תו ע"ת ,ש"ה כ א'ת ר"דח וכו ההנמרו
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 ְ וְּכְתֶאְו ןרהֶא"תא חס :רמאל השמחלא הָוהְי רבדוו 5
 תאָטַחָה רֶפ | תֶאְו הָחְשִ מה ןמש תַאְו םיִדָגְבַה תֶאְו ותא
 הָרעַהילכ תֶאְו :תוצמה לס תַאְו םיִליאָה ינש תאְ
 הָוצ רשָאּכ השמ שעיו :דעומ לָהֶא חַתַפדלֶא להקה

₪ 

 שכ

 ו

 : רמו :דעומ לֶחֶא התפ"לא הדעָה לַהְִתַו ותא הוה
 :תושעל הָוהְי הָיצְדרַשַא רַבּדַה הָו הרעל השמ
 : :םִיָמַּב םֶתִא ץחריו ו דתַאְ ןרהאחתַא השמ בֶרָקו
 : תא שליו טיְבאָּב ותא רח תֶנְּכַהדתֶא ויל ןתיו
 בָשַחְּב ותא רח דָפַאָהְתֶא ויִלָע תו ליעְמהתַא
 -לֶא ןח ןָשְחַהְדתֶא וילע םשו יב יל דָפֶאִיו דפאָה
 תַפְנצְמַההתֶא םשיו :םיִמְּתְהדתֶאְו םיִרּואָהדתֶא ןשחה
 ץיצ ג תא ונָּפ לומחלא תַפָיִצְמהְדלַע ם םשיו ףעאר"לע
 7 השמחתא הָוהְי הוצ רשֶאַפ שךקה רָזְנ בָהֶּזה
 -תֶאְו ןָכַשִמַהְִתֶא חשְמיו הָחַשמַה ןמשדתַא השמ
 עבש חבומהדלע ונממ זיו :םתא שדקיו וֶּבררָשַאלָּכ
 רָיְכַהדתֶאְו ויִלַּכדלָּכדתֶאְ הפומה"תא חשַמָיַו םיִמַעָּ
 ג שאר לע הָחְשִמַה ןמשמ קציו :םשדק קל .נּכתֶאְ
 4 ןח ינָבִִתֶא השמ בריו :ושדקְל ותא חשמוו ןְרַהא
 תוָּכְנִמ םֶהְל שבח טנבַא םֶתַא רנו תַָתַכמַשּבלַ
 תאטחה רפ תֶא שעו :השמחתא הָוהְי הוצ רָשָאַּכ
 :תאָטַחה רפ ש שאר"לע םֶהיִדְיתֶא ּונָּבּו ןְרָהָא ךמְס
 ג חפומה תונרמלע ןּתִיו ם םִּדַהתֶא השמ חלו טטשיו

 -לֶא קצָי םִּלַהְדתֶאְו חָּבַמַהְרתֶא אטחיו וְּבַצֶאַּב ביִבָס
 6 "לָּכְִתֶא חו :וילע רַפַכְ והשדקיו חַבְזמַה דסי
 יתשדתַאְו - רַבָּכַה תִרַתי תֶאְו ברקה"לע רשא בֶלִַחַה

 ז רָפַהתֶאְו :הֶחבְזִמִה הָשמ רמק הפלא תֶיְלָּכַה
 -תאו

 י"ת ןכו ותא א"ס צ. 10 | .רזנ א"ס צ. 9  .יקובנזב ןכ צ. 9-= .םיקוספב הרותה יצח +. 8

 .תנמפ וחיריב צ. 18  .ץ"תו
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 ץוחמ שָאְּב ףרש ושרפדתַאְו וְרָשְּבדתֶאְו ורעדתֶאְ
 ליא תא ברקיו :השמחתא הָוהְי הוצ רשָאּכ הנחמל
 :לִאָה שאר"לע םַהיִדְידתַא וינַבּו ןֶרָהֶא וכמסיו הלה

 זתֶאְו :ביבס ָּבַומַהְדלַע םּדַהְדתֶא השמ קרו טחש

 דתֶאְו שארֶהתֶא השמ רַטְקיו ויחָתְנל | הת .-
 ץחר םִיִעְרְּכַההתֶאְו בֶרְקַהדתֶאְו :רֶדָּפַהדתֶאְו םיִחְתְנַה 5

 אוה הלע החמה לאָהְדלְּכתא השמ רטקיו םִמּכ
 -תֶא הֶיהְי הּוצ רש הוהיל אוה השא חחינ"חירל

 וכְמְסִיו .םיאְלמה ליא יִנשה .ליאָהְדִתֶא ברקו :השמ :
 חכו טמשיו :לִיִאָה שארדלע םֶהיִדְיתֶא וי ;ָבּו ןרהא
 ןקבדלעו תינָמָיה ןרהאךזא ףוגת"לע ןתַיו ומְּדִמ השמ
 יִנָבדתֶא ברקו :תינמיה ולר ןהְפדלע] תיִנָמָיַה :ודָי
 "לַעְו תינמיה םהֶא ךונתדלע ז םדהְמ השמ יו ןרהא
 השמ קרזמו תינמיה סלה ןָהְּבְהלַעְו תינָמְה םֶדָי ןֶהְּ
 דתֶאְו בלַחַהדתֶא חקוו :ביִבָס הָפמַהְלע םֶּדַהתֶא
 תֶרֶתְי תַאְו בֶרָקַהְדלע רשא בלחה"לָכְדתֶא הָיְלַאַה
 :ןימיה קוש תַאָו ֶהְּבְלְחְתֶאְו תִיְלְכה יִתְשתֶאְו דבְּכה
 תַחַא הָצמ מ תלה חל הָוהְי י ינפל |רַשא תוצמה לסמו 9

 םיבְלַחְה"לע םשוו דחא קיקרו תהא ןמש םֶהָל תלו
 יפּכ לעו ןרהא יִפּכ לע לכהדתא ןתיו :ןימיה קוש לו 5
 םתא השמ חכיו :הָוהְי ינפל הפות םֶתא ףניו וינב ל

 םה םיאְלמ הלעהדלע הָחְּבַומַה רטקיו םהיפּכ לעמ
 הָזָחְהתֶא השמ חיו :הָוהיל אוה השא חחינ יל א

 הָיָה הַשמְל םיִאְלַמה ליאִמ הָוהְי ינפל הָפּונִּת ּוהָפיִנַו
 ןמשמ השמ חקיו :השמחתא הָוהְי הוצ רָשֶאַּכ הָימְל
 זלַע ןרהא"לע זיו טבמַהדלע ר רֶשֶא םּדַהְמו הָמְשמה
 ןרהאדתא שדקיו ותא וינב ידנּכדלעו ויְנְבלַעַו ויִדנְב

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י'ת ,ר'דח ,י"כ א'ת ,ש"ח עו א'ס 0 ב ריבה 0 -תא
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 השמ רמאיו :יתא וינָב יִדְנבְתֶאְו ונְבחתַאְּו ויָדְגְּבדתֶא
 מ להא חתפ רָשְּבְהְדתֶא ילשפ וינְּבְדלאְו ןרֶהאְדלֶא
 םיִאְלמה לַסְּב רָשא םֶהְלַהדתֶאְ ותא ילכאה םשו
 רתינהו ;והְלַכא וינְּבז ןֶרָהֶא רמ באל יִתיוצ רשַאַּכ

 אֶל לעימ לָחא ו התפמו :ּופְרַשָּת שאָּב םֶהְלבּורשבב
 יִּכ םכיאלמ יִמָי תאלמ םּוי דע םִִמָי תַעְבַש ּואַצְת
 ּהָּזַה םויּב הש , רַשאּכ :םכְרידתא אלי ם םיִמָי תעְבש
 דעומ לָהא חַתַּפו :םכילע רַפַכְל תשע היה הָוצ
 תֶרָמַשמדתֶא םּתְרַמשּו םימי תעבש אל םַמּוי ובְשִּת

-==%% 
 ו

 : תא ויְנְב ב שעוו ּיתְוצ ןכרפ ותומָת אָלְו הוה
 הָשמדדיּב הָוהְי הָוצ"רַשא .םיִרָבדַהלָּ

 וינָבְלּו ןרַהאל השמ ו אָרְק ינימשה םויב יהו

 רקּבְדִּב לנע ףלדחק ןרַהַאדלַא רָמאָ :לארשי ינקו
 -ַלֶאְו :הָוהְי ינפל 0 םַמיִמְּת הָלעְל לָיאְ תאטחל
 תאָּמַהְל םיע"ריעש וחק רמאל רכַדִת לֶאְרְשָי נב
 לא רושְו .:הלעל - מה הָנָשנְב שכבו לע
 יכ ןמשב הל ולב ּהָחְנמּו הָוהי ינ נפל חול םימלשל
 : השמ הָוצ רשֶא תֶא וחקיו :םֶכיִלֶא הֶאְרִנ הָוהְי םולח
 | ינפל ּודַמַעיַו ה ועה"לכ וברקיו דעומ לקא יִנָּפילֶא

 : ושעת | הְוהְי הָוצדרֶשַא רָבּדה הו השמ רַמאי :הָוהְי

 ןרהַאדלֶא .השמ רַמאּו הוה דובְּכ םכיִלֶא אָרְ
 רפכְו ףִתְלעתַאְו ךתאטה"תַא השעו הפְזְמַהְלֶא בה
 םֶדעַב רפכְו םַעָה ןבְרְכְדִתֶא השְעו םעָה רעב ףדעב

 ר שאכ
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 טחשיו חבומהדלֶא ןרהא ברכיו :הָוהְי הּוצ רָשַאּכ
 דתֶא ןרָהא 23 וברקיו :ולרשַא תאָטחֶה לעתֶא
 חבומה תונרק"לע ןתיו םּב ועָבְצָא לָּפְטיִו יִלַא םּדַה

 דתֶאְו בָלָחַהדתֶאְו :חבְומַה דוסיילֶא ק קצָי םָּדַהדתֶאְו 0

 רוִטֶקַה תאָטַחְהְדִמ דכְּכהְדמ תֶרָת התאו תיל
 רָשְּבַהדַתֶאְו :השמדתא הָוהְי ךוצ רשאּכ החכמה +
 תֶא טחשמ :הנחמל ץיִחמ שאָּב ףֶרָש רועְהתַאְו ו

 -לע והקו םזהדתֶא ויִלַא ןֶרֶהֶא נב ואצמיו הלה
 -תֶאָו היִחַתְְל וילא ה הֶלעַהדתֶאְו :ביבס חבה 3
 -תֶאְו ברמה תא ץחרוו :חָבְמַהְהלַע רטקוו שאְרֶה +
 ןּכרק הא ברקו :הָחְבַזמַה ה רטק םִיעְרְּכַה 5

 והטחשיו םַעְל רַשֶא תאָטהֶה ריעשתַא חקיו םעָה
 :טפשמפ השעיו הֶלעָהדתֶא ברקיו :ןושארכ והֶאטחְו +
 -לע רטקוו הממ ופכ אלמיו .החְִמהתֶא ברקו וז

 -תֶאְו רושהדתא טחשיו :רקפה תלע רבלמ חבה
 דתֶא ןְרָהְא יִנָּב ואצמָיו םעְל רשֶא םיִמְלַשה חב לָיאָה

 םיבְלְחְהדתֶאְו :ביִבְס חבזמה"לע והקרזמ ויִלֶא םּדה ו
 תרַתו תיִלְּכַהְו הטכמהו הָיְלַאְ לאה ןמו רושהדךמ

 םיכָלְחה רטקיו תזה םיבְלִחהֶא מישה :דבָכַה צו
 ןרחא ףיגה ןימָיה קוש תֶאְו תּוָחֶה תֶאְו :החְבְזמה 3

 דתֶא ןָרַהֶא אָשיו :השמ'הוצ רשֶאּכ הוה ינפל הָפּונְת
 הֶלעהו תאטחַה תשעמ דריו םכרביו םעָהְדלֶא ודי

00 

 ואְציַו דעומ לָהֶאדלֶא ן ןרַהֶאְו השמ אביו :םימלשהו =
 אָצְתִו :םעַהלָּכלֶא הָוהידדובכ ארו םַעָהדתֶא ו סרבר,
 . דתַאְו הֶלעַהְִתֶא חבומהדלע לכאתו הוהי ינפלמ שא
 וחקיו :םֶיִנְּפיל לפיו ונרַו םֶֶהלָּכ או םיכלַחְה .

 ₪יגב ---7---77--₪-

 .ףקמ אלב ןמּו א'פ ץ.19  .רסח ּואָצִמַה הגומב +.15 = .אלמ תיִַּכַה יללהב ,ימלשורי ןכ +0
 ויִרָי ,ביתכ ּודָי צ.25 = .'וגו ג"י 'ח ליעל ןויע :ע"תו י"ת ,ש"ח ןכו דתֶא הָוהְי הוצ א'ס צ. פו
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 שא ןהְב ּנתַו ותֶּתִחַמ שיִא אּוהיִבָאו בדג ןרָהארנְב
 הדז שא הָוהְי נפל ובירקו תרטק ָהיִלָע ימישוו
 לכאתו הָוהי ינפלמ שא אצתו :םתא היצ אל רָשֶא
 אּוה ןּרַהֶאדלא ּהשמ רַמאיו :הְוהָי ינפל ותמָיו םָתוא
 -לָכ יִנפילַעְו ש שדָקֶא יִבְרקְּ למאל |הָוהְי רֶבּדִדִרֶשַא
 לאו לֶאָשי כ"לֶא השמ ארק :ןרָהא םדיו דבכָא םַעָה
 ואש וברק םָהלֶא רָמאַָ ןרחא רד לע נב ָפצְלֶא
 :הנחמל .ץוחמהלא שָדְפהְדְינִפ תאמ םֶכיַחֶאדתֶא
 רַשָאָּכ הנמל ץיִחמד לא םֶתְְתְכְּב םָאָשּיַו ובְרְקו
 \רַמָתיִאְלּורָועְלַאְלּו ןרָהָאלֶא השמ רַמאַָו :השמ רבד
 אְלְו מרָפִתְאל םכידְבּו וטרפת"לא םֶכיִשּאְר יב

 לֶאְרְשי תיבְדלָכ | םַכיַחֶאְו ףצקי הָדעְהדלַּכ לעו ּותַמָת <
 לָהא חַתְפמו :הָוהְי ףרֶש רַשא הָפְרָשַהִתֶא ּופְב
 םכילע הוהי תחשמ ןמשחיּפ ּותמָק 5 ואַצַת אָל דעומ
 השמ רבדכ ּושעיו
 | תְשתִדלַא רֶכַשְו ןיי ?רמאל ןרהא"לא הָוהְי רָּבַדָי 5

 ותמַת אָלְו דעומ לֶקֶאדלֶא םֶכָאְבּב ךִתא נבו הָתַא
 ןיבו שְדלה ןיּב לידבהְלו :םכיתרדל םלש תקח
 יִנְבְתֶא תְרוהלו :רוהְטה ןיבו אמה ןיִבּו לחה
 "ריב םֶהיִלֶא הָוהְי רֶבּד רֶשֶא םיקַחהלָּכ תֶא לֶאְרש
 :השמ
 ג נב רָמְתיִא"לֶאְו רָעְלֶא לֶאְו ןרָהֶאלַא שמ רַבְָיַ
 יִלְכָאְו הָהְי ישֶאְמ תרַתוגה הָחְנּמַהתֶא וחק םיִרְתּונה
 םִתְלַכָאְו :אוה םישְדְק שָדֶכ יּכ חָבַזִמַה לַצַא תוצמ
 הוה ישאמ אוה יִנָּכְיקחו ףִקֶח יכ שודק םוקְמְּב ָּתא
 | הָמּורּפַה קוש  תֶאְו הָפּונְתַה הַָח תֶאְו :יתוצ ןָביֶּכ

 ירכ ךתא ִּףיַתְנְבּו ּדָיְנָבּ הָּתַא רוהַמ םיקְמְב .ןלכאת

 . .איעגב םוקַמּב וחיריב +. 8
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 קוש :לֶאְרְשי ינֶּב ימלש יחְבְזִמ ות ינְּבַקַחְו קח
 ףינְהְל ואיִב םיכלַחה ישא לע הפנתה הָזַח ומ ּורֶּתַה
 םֶלשקָחְל ךֶּתַא ףיִנְּבְלּו ףל הָיהְו הָוהְי ינפל ל הָפִִ

 שָרְּד שר תאטחה רעש תאו :הָוהְי הוצ רשאכ
 נב רַמָתיִא"לַעו רֶועְלֶא"לע ףצקיו ףרש הגה השמ
 תאָטַחַה"תֶא םתלכַא"אל עודמ פאלם םֶרְתונה ןרַהֶא
 ןתְנו ּהָתאְו אוה םישְדְק שדק יּכ \ ח םיקמב
 ינפל םֶהיִלָע .רפָכְל הָדַעַה ןטדתא = םֶכְִל
 הָמְנַפ שָדְפַהְלֶא ּהָמְּדדִתֶא אבוהדאל ןה הוה
 פד ::יתוצ רָשֶאַּכ שדְקּכ התא ולכאת לוכָא
 תֶאְו םֶתאָטַחְתֶא ובירקה םויה ןֶה השמדלָא ןרֶהַא
 יִתְלַכֶאְו הָלַאָּכ יתא הֶנאָרְקִּתַו הוהְי ינפל .םֶתְלִע

 בטייו השמ עמשיו :הוהְי יִנִעְּב בטייה םויה תאמה :
 + ויִנִעְּב
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 ם םָהְלֶא רמאל ןרהאדלַאְו השמדלא הָוהְי רדיו אי
 ולכאת רשא היחה תא רמאל לארשי נבדל ורד

 הסרפ תַסְרַפִמ ו לכ :ץֶרֶאָהרלע רשא הַמהְּבְַדלּכִמ :
 :ולכאה התא המהכב הרג תלעמ תסְרַפ עס תעסשו
 הסרפה יסרפממו הרגה ילעממ ּולְכאַת אל הוהתא דא
 םילפמ נא הסרפו אוה הרג הלעמהּכ .לָמגְהְדתֶא
 הסרפו אוה הֶרָג הלעמהּכ קה :םכל אוְה אָמְס

 תלפמרפ תראה :םכְל אוה אממ סיר אל
 -ַתאְו :םָכְל אוה הֶאמְט הְסיִרפה אל ה 5 אוה הרג -

 אוהְו הסרפ לפש עסשו אוהד הָסְרפ םירָפמהכ רוחה
 ולכאת אל םֶרָשְּבִמ :םכְל א אּוָה אמט מ רנידאל הרג 3

 םתלבנבו < 6

+ 

.- 
- 

 לכמ אנקסמ ת"לד ,תוביתב הרותה יצח איהו ,ומש היב ןןמיס הטיש שארב שרד צ. 6

 ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 4 | .ם"תו ע"ת ,ש"ח ןכו תסרפ יתש עסש א"ס . 3 ,א' | .ת"לד
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 ולכאת הָודתֶא :םָכְל םה םיִאָמְמ ועָנִת אָל םּתְלְבְנְבּ
 םיִמּב תשקשקו ריפִמ ול"רשא לָּכ םִיִמּכ רשֶא לָּפִמ
 ריס ולדיא רשא לכו :ולכאת םתא םיִלָחְנִבּו ימי
 שָפִנ לכִמּו םיִמַה ץרש לפמ םיִלָחְנְבּו םיִמיִּב תשקשקו
 כל ויהי ץקשו יםכְל םה ץקש םִיִמּמ רשא היחַה
 ; רשא לָּכ :וצְפשִּת םֶתְלְבְתֶאְו ולכאת אל םֶרָשְבִמ
 \ דתֶאְו :םכל אה ה ץקש םִיָמְּב תשקשקו ריס ולדיא
 רשָגהדתֶא םה ץמש לכי אל ףועָהְִמ צכשְּת ד
 :ּףָניִמְל היִאְהתַאְו הֶאדִההתֶאְו :הינעְה תֶאְו סְרפַהדתֶאְ
 : רתֶאְו סמְחְּתַהְתֶאְו הֶנעיִה תב תַאְו ְנִמְל בָרעלָּכ תא
 -תֶאְ דְלָשההתֶאְו ם םוָּכְהתֶאְו גוהנימל ץנההתַאו ףחשה
 תַאְו :םהרהדתאו תֶאְקַהְתַאְו תָמשְנִתַהְתֶאְו :ףושנַה
 /-- געההתַאְו תפיכודההתאְו העמל הפְנאַה הריסה
 :םכל אּוה קש :בראדלע דסהה ףועָה ץרש לכ
 עבְרַאדלע 3 להה ףועָה ץרָש לכמ ּולָכאַת הָזדתֶא דא
 :ץרֶאָהְדלע ב רתנל וילנרל לעממ םיעְרַכ אלדרַשַא
 םַעְלְפַהדתֶאְ ונמל הָּבְרַאַהְתֶא ולכאת םהַמ הֶלאדתא
 < לכו :והעמל בָגְחַהְתֶאְו והעמל לגרחההתַאְו והנימל
 :םכְל אּוה ץקש םילגר עּפְרַא ולדרָשַא ףשה ץרש
 ג :ברעההדע אמי םֶתְלְבְִב עג גה" ואממִּת הָלֶאְלּו
 :בְרַעָהְדדִע אממ ילנּב סָּבּכְ םֶתְלְבְנמ אָשִנַהְלָכו
 : הָנֶנִיִאו עסשו | הטדט תַסְרַּפַמ אוה רשא הִמהְּבְהלָכְל

 טגנההלָכ םכל ם םה םיִאָמְמ הָלָעַמ הָנָניִא ( הרגו תעסש

 ז תָכְלהַה יחה"לֶכְּ ויָּפָּכְ"לַ ּךלוהולָכְ :אמטי םַהְּב
 אמי םתְלְבְנְּב עְגנה"לְּכ םכל םֶה םיִאְמִמ ערד
 רע 0

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ק"ד י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו תֶאְו א"ס צץ. 18 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו לו א"ס 9

 .ירק ול +. ל1 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו לכו א"ס צץ. 50  .ץמקב תפיכודה הגומב צץ. 9
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 אָמְטְו וידָנְּב םּככְו םֶתְלְבִנתֶא אשה :בֶרָעְהְדדע <
 :םֶכָל הָמִה םיִאְמְ ברעְה"דע

 דלחה ץֶרֶאָהדלַע ץרשה ץֶרָשְּב אָמטַה םֶכְל הזו
 :7 טִמָחַהְו הֶאָטְלַהְו חָפהְו הקְנאָהְו :והנ מל בצַהְו רָבַכַעַהְו 3

 עָגִהלּכ ץֶרָשהְ"לֶבְּב םל םיאמְטה הלא :תמשנתהו
 ויִלְע לפי"רשַא 55 :ברעה"דע אָמְטְי םֶתְמְּב םֶהְּב

 וא רשדוא דֶנַב וא ץעהיִלָּכילַּכִמ אָמְטי םֶתַמְּב | םֶהַמ
 אבוי םִיַמְּכ םֶהְּב הָכאְלְמ השעיזרשא לבל קש

 םהְמ לפידרָשַא שרחחילְּכדלַכְו :רהֶטְו בְרַעָהְ דע אמטו /
 -לָכִמ :ּורְּבַשִת ותאו אמי וכותְּב רָשֶא לכ וכ ותדלא .

 -לַכְו אמטי םִיִמ רילָע אובי רַשֶא לָכְאְי רשָא לָכאָה
 לפירָשֶא לכו :אָמְי יִלּכלֶכְּב הָתְשְי רשא הקשמ
 םה םיִאמְט ץָּקִי םִיְריִכְו דּונִת אמט לע | םֶתְלְבְנמ

 הוה םימדחוקמ רובו ןיעמ ךא :םכל .ָי םיִאְמִמו
 -לע םַתְלְבִמ לפי יכְו :אָמְטְי םֶתְלְבְִּב ענו רוקט
 -לע םמְדִתִ יכו :אּוָה רוהט עזי רשא עוז עְְֶלְּכ
 :םָכְל אּוה אמט וילע םתְלְבְִמ לפִּת עדו

 הָלָכִאְל םָכְל איִהְדרַשַא הָמַהְּבַהְִמ תּומָי יכְ
 הָתְלְבְנמ לָכאָהְו :בֶרעְהְ"דַע אמטי הָתְלְבִנְּב עגה
 םּכַכְי ּהָתְלַבְתֶא אשנהו ברעה"דע אמטו וידְנּב סבכ
 ץראה-לע ץרשה ץרשההלְכְו :ברְעָהדע אמט ווד ;ב
 ףלוה ו לַכְו [וחנ-לע ךלוה לפ :לכָא אֶל אה ץקש
 ץרשה ץֶרשהדלָכְל םיִלְגר ּהָבְרַמדלָּכ דע ו
 וצקשתהלא :םה ץקשדיּפ םֶּלְכאִת אל ץֶראָהְדלע
 ב ואמטת אָלְו ץרשה ץֶרָשה"לְכְּ םָפיִתְַפְִא

 םתמשטנו

 לכו א'ס +. 9 ,רסח אבי ימלשורי גאובי ריבס +. 34 = .הלָכְו ג'ב ,לָכָו א'ב א'נ
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 41+ םִּתַשדִקְתְ זו םֶכיִהְלֶא הָוהְי ינָא יִּכ :םכ םתממּת

 -תֶא ּואָמְטִּת אֶל ינא שו דק יּכ .םישדק םָתייהְ
 ₪ נא יפ :ץֶרֶעְתִרלַע שמרה ז ץֶרשההלָכֶּב סֶכיִתְשְפִ
 | םכְל תֶיַהְל .םיִצמ ץראמ םֶכְתֶא הלעמה הָוהְ
 : תרות תא ּיִנָא שודס יּכ םישדק םַתיִַהְו םיקלאל
 םִיִמּב תֶשָמרה הָיִהַה שָפְנ לכו ףשָהְו הָמהְּבַה
 אמה ןיב לידבהל ץֶרֶאָה"לַע תַצְרשה שָפְִלָכְלּו

 אל שא הוה ןיכו תל הוה ןובו רמה ןיכו
 :לָכִאַת

: 

7 

 5 בי לָאְרְשי נָּבְדלֶא רָּבַּד :רמאל השמזלֶא הָוהְי רבדוו

 - שמי תעבש הֶאְמְטְו רב ז החל ַעיִרְזַת יִּכ הָשֶא רמאל
 ג רָשְּב למ יניִמָשה םויכו אָמְמִּת ּהָתוְד תַהִנ ימי
 + הָרְהְט ימְדְּב בשָת םיִמי תו שלו םוי םישלשוו ותְלְרַ
 תאלְמדדַע אבְת אל שדִק קָמַהְדלֶאְו עָ :תדאל שֶדְקלַכְּב
 ּהָתְדְגָּכ םִִעְּבִש הֶאְמְטְו .רלת הָבְקַהַאְו :הרהט ימי
 | תאלמבו :הרהס ימדחלע בָשּת םיִמָי תֶשָשְו םוי םיִשֶשְו

 הלעל ותְנָשְרֶּב שֶבָּכ איִבְּת תבל וא ןבל הרה יִמָ
 -לֶא דעומ"להֶא הַתַפִדלֶא תאָטַהְל רֶתא נוב
 רֶקמִמ הָרְהז ַטו'ָהיִלָע רַפָּכְו הָוהְי יג נפל ובירקהַו :ןהפַה

 אלדםִאְו ;הרקל וא רָמְל תדלי ה תָרוּת תאָו ָהיִמּד
 הב ינש וא םירתהתש הָחקְל הש יִּד ּהָדָי אָצְמִת

 ןהּפה ָהיִלָע רַפְכְ תאט ָגחְל דַחֶאְו הֶלעְל דָחֶא המ

 :הֶרֶהְסְו

4 

 רבדיו
 .איעג אלב הלעמַה נ'ב ,איעגב הלעמה א'ב א"נ צ. 45  .ירק םתאמטנו ז 8
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 הָיהְייּכ םֶדֶא :רמאל ןרהאדלַאְו השמחלָא הֶוהְי רב
 זרָשְב :הָיְהְו תרהב וא תחפסחוא תאש 'ורשְּבְדרו עב
 דחא"לא וא ןהפה ןרָהֶאדלַא אָבּוהְו תערצ על ורָשְב

 רָשָבַה רועב עַגָּנההתֶא ןהּפה הֶאְרְו :םיִנָה הכה וינְבמ <

 רועמ קמע ענְנה ּהָארמו ןֶבְל דפ ענב רעשו
 ותא אמטו ןהפה ּוהֶאְרו אּוה תַעְרָצ עַנְנ ורָשְּב
 ןיא קמעו ּורָשְּב רשְּב אוה הָנָבְל תַרָהְּבדםִא
 ןהפה רָיגְסהְ ןֶבְל ךפַהאְל הָרְפִשו רשָקִמ הֶאְרמ

 יעיבשה םויּכ ןהכה ּוהֶאְרְו :םיִמָי תעבש ענָנההתֶא <

 ויִגְפִהְו רעָּב עָנָנה הָשָפאְל ויָנעְּב דַמָע ענה הנחו
 םיּב ותא ןָהכה הֶאְרְו :תינש םיִמָי העט * ןהבה
 ענה השָפִדאְלְו עגנה הָהּכ הָגהְו תינש יבשה
 :רהְטו וִדָנִּב סָּבַכְו אוה תֶחפסמ ןהפה ורהטו רעְּב
 ותאְרה יִרָהַא רֶשָּב תַהּפְסַמִה השָפִת השָּפםָאְו
 הארו :ןקפהדלֶא תונש הארו ותרהטל ןהכהדלֶא
 ןהכה .ואמטו רעב תחַפְסְמַה הֶתְשַּפ הגה ןהפה
 :אוה תַעְרָצ
 הֶאְרְו :ןהפהדלֶא אָּבּוהְו םֶדָאְּב הָיְהְת יִּכ תַעְרַצ עַנְנ
 ןֶבְל רעש הָכּפַה אוהְו רְּּב הָנְבְלרתאש הֶגהְ ןהפה
 רועְּב אוה תֶנָשונ תַעְרְצ :תֶאשב יח רֶשְּב תיחַמו

 דםִָאְו :אַּוה אָמְט יִּכ ּונְרְנְסִי אל ןקכה אממ ורָשְּב +
 רועדלָּכ תא תערצה הָתסַכ ו רועְּב תערַצה החרפת ַהורַפ

 !ןהפה יניע הֶאְרְמדלָכְל וילג" רעו ושארמ ענה
 רַהְטְו ורָשְּבְדלָּכְתֶא תַעַרָצה הָתְסַכ הָנהְ הכה ז הארו
 -תא .

 ,י"כ םירפס בורב ןכו קספ | ךּפֶה וחיריב ןכ צ. 3 = .דרועַּב נ'ב ,דרוְעַּב א'ב א'נ + .בי

 ןיאברעמל ןכ +: 4 = ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,א'ד ןכו קספ אלב
 א'ס +. 6 = .ה'ג קוספ ןמקל ןייע :וניעּב ל'נ +. 5 = .ע"ת ןכו 'ה קיפמ נדמל

 יאחנרמל ,יאברעמל ןכ + 7 = .ירק ּושָּמ א. 7  .'ה קוספ ןיינ
 ,אלמ ּונְיִגְי יללהב ,ימלשורי ןכ +. גג  .שגד תאָלַּב יקובגזב +. גט = .תָרָהפל

 תיחשב רה ב ברוש

 וויי
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 תוארה ם םויבו ? איה דּוהָמ ןֶבְל ּךֶּפַה וְלָּכ ע עננהה התא

 כ

 יחה רֶָשְּבַהדתֶא ןקכה הארו אמש יח רֶשָּב ּּב
 ;יכ וא :אּוה תַעְרְצ אּוה אָמְמ יהה רשמה ואָמְטְו

 והָאְרְ :ןהפַה לֶא אָבּ ןֶבְלְל ּףךּפַהְנְו יחה רָשְּבַה בוש
 עגְנַההתֶא ןהפה רהט ןבְלל עגְנה ְךּפְהָנ הָגַהְו ןהּכה

 :אּוה רוהְמ
 2 קמ הָיַהְ :אָפְרִנְו ןיִחִש רעב \ההההמב רַשְּבּו

 הֶאְרְּו תמָּדְמְדַא \ הָנְבְל תֶרָהּב וא הֶנֶבְל תֶאש ןיחשה
 רעָהִֶמ לָפֶש ֶאְרַמ הגהְו ןהכה הָאְרו .?ןהפַהלֶא
 = ןיחַשפ אוה תַעְרְצדַעְגְנ ןהפה ואָמְטְ ןֶבְל ּךַפָה ּהָרָעְשו

 ןֶבְל רעש הביא ּהנהְו ןהפה הארי !םאו :הֶחְרַּפ
 ןהפה וריִנְסה ּהָהַּכ איהְו רועָהדְוִמ הָנְִא הָלְּפַשּו
 לפ ןהכה אמסו רעב הז שפת השּפדםִאְו :םיִמָי תַעְבש

 דמעת ַהיִּתְחִּפִדמ או :אוה עָגָנ ותא
 ' הֶתַשּפ אָל תֶרָהְּבַה

 :ןהכה ּורָהְטְו אוה ןיחֶש שה תָבְרַצ
 תי מ ּהָתיִהְו ש שאדתוכמ ורעב ג היה רש תב וא

 ₪ הת א" הֶאְרְ :הֶנְבְ וא תַמ א הנְבְ תרֶהּב הֶוָכִמַה
 קמע ָהֶאר מּו תָרַהְּבַּב - רעש ּךַּפָהְנ הָנהְו ןהפה

 ד

 ןהפה ותא אמטו הָחְרַּפ הוכמּב אוה תַע ;רצ רועָהְדִמ

 , תֶרָהְבַּכְדיִא + הגהְו ןהכה הָנִארי | םִאְו :או תַעַרָצ עַגְנ
 ₪ ההָכ אוהו רועָהדןמ הָנְנ א הלפשו בל רעש

 םא יעיבשה םויּכ ןָהְּכַה ווד ארו :םימי תַעְבַש ןהפה

 :אוה תַעָרָצ עַָנְנ ותא' ןהכה אמטו רו - הֶשָפִת הָשָּפ
 אוהָו רשָב הֶתשְפראל תרָהְּבַה דמעת ָהיִּתְחַתִסַאְו
 תָבְרַצדיִכ ןֶהּכַה ורה אוה הָוכְמִה תאש הב

 1 ןיא א'ָס צ ו .איעג אלב התיהו א"ס צ. 59 .אָּוַה א'ס צץ. 9 .ירק ושפ צ.

 .ר'תו ס"ת ,ע"ח ,ש ןכו ןהכה ותא א'ס צ. לז | .ירק ושפ צץ. ל ך- תורת תתכ דפת "7 ירו יח" יא - 7 כ ושכ ש ל
 ה

9 



 אוז 8% ארקיו 2041

 פ הֶאְרְו :ןקזכ וא שארְּכ עַנְנ יב הָיַהְייִּכ הָשֶא וא שיִאְו
 רעש וכו רועההמ קֶמַע ודארמ הגהְו עָנְנַהתֶא ןהכה
 וא שאְרֶה תַעְרָצ אוה קָתְנ ןהפה ותא אמטו קד בהָצ

 יא הגהְו קתנה עגהתֶא ןהפה הָאְרַיהִכְו :אּוה ןקוה ה
 ןקפה רגסהְו וכ ןיִא רֶחֶש רָעְשְו רָהְדִמ קָמְע יהָאְרמ
 םויּכ עּנְנַהְדַתֶא ןקפה הָארְו :םיִמָי תעבש קָתְגה עָנְנתֶא
 בֶהֶצ רע וב הָיָהאלְו קַתְנה הָשָפִדאְל הָהְו יעיבשה

 קָתְנַהתֶַאְו חַלַנְתַהְו :רעָהְִמ קמע ןיא קת הֶאְִמּו ₪
 :תינש םיִמָי תעְבְש קַתְנהְתֶא ןהפה ריְִפִהְו חלני אָל
 הָשָפדאְל הגה יעיבשה םּויּב קָתְנהתֶא ןהכה הָאְרְו
 ןתא רהט רועָהְדִמ קמע ּונניִא והָארמו רשָּב קָתַנה

 רעְּב קָתְגה הָשְפְי הָשְפדמִאְו :רֶהְו ויִדְנִּב ככ ןהפה ₪
 רָשָּב קָתַנה הָשִּפ הגהְו ןהפה ּוהָאְרִו ותְרַהְט יִרְחֶא ₪
 ליְניִשְּבִדםִאְו :אּוה אמָמ בָהֶצַה רעשל ןהפה רקבידאל =

 רוהְט קָתְנה אָפְרִנ וּכְ"חַמָצ רחש רֶעַשְו קָתְנה דַמְט
 הָשֶאְרוא שיִאְו :ןהפה ורָהְטְו אוה 3

 הֶאְרְו :תֶנֶּבְל תֶרָהְּב תֶרֶקַּב םֶרֶשְּבְדיִעְב הָיהְיְדִּכ ₪
 אוק קהְּב תֶָבְל תוָהּכ תְָהְּב םֶרָשְּבדרעְב הגה הפה

 יִּכ שיִאְו :אּוה רוהָמ רועְּב חַרֶפ 0
 וינָפ תַאְּפִמ םִאְו :אּוְה רוָהָט אּוה חרק ושאר טָרָמי ו
 וא תחרקב הָיְהְידיִכְו :אּוה רוהמ אּוָה חַּבִג ושאר טרי 9

 ותְחְרְקִּב אוה תחרפ תַעְרָצ םְּמדֶא ןָבְל עְנְנ תחבנב
 הֶָבְל עננהדתַאש הָגהְו ןהכה ותא הָאְרִו :ותְחַּבִנְב א <

 רוע תַעְרַצ הֶאְרַמּכ יִּתְחַּבִנְכ וא יּתְחְרְקְּב תָמדִמְדַא
 ןהפה ונָאָמְטְי אמט אּוה אממ אוה עורַצדשיא :רָשְּב 4
 םיִמָרֶפ ויהי ויִדָנִּב ענה וָּבדרְשַא עּורָצהְו ועְגנ ושארְּב 5
 ושארו 8

 :ונועב ל"נ ץ.37 = .ירק !שפ +. 85 = .יתבר 'ג ץ. 83 = .איעג אלב ןיַא נ'ב ,א'ב ןכ +. 1
 מקל וע : . .ה"נ קוספ ןמקל ןויע
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9 
 :אָרְקי אָמְט | אמו המעי םֶפשדלעו עורפ הָיהָי ושארו
 ץוחמ בשי דרב אוק אָמְמ אָמְי וב ענה רשַא יודל

 יתשב וא :םיּתשפ דֶגְבְּב יא רַמָצ דָנְבְּב תַעְרַצ ענ וב
 תַכאָלְמ"לֶכְב וא רשב א רַמצלְ םוהשפל בֶרָעְב וא

 רשב וא דָנָּבּב םֶּדַמדַא א קְרְקְרָ עַנָנה הָיַהְ :רוע

 אּוְה תַעָרָצ עַנְנ רעב וא בֶרעְּבוֶא יִתְשַברֶא
 דתֶא ריִגְסַהְו עננההתֶא ןהפה הָאְרו :ןהפההתֶא הָאְרַהְ
 =יִּכ יץיבְשה םויב ענָנהתֶא הָאְרְו :םיִמָי תעְבַש ענה

 לָכְל רַשָב וא בֶרְָבַדוֶא יתשבחוא דָנָכִּב ענה הָשָפ
 אָמְט ענה תֶרֶאָמִמ תַעַרַצ ּהָכאְלַמל רועָה השעירשַא
 בֶרעַהדִתֶא ואו יתשההתֶא וא דנּבהדתא ףרשו :אּוה
 הָיָהְידרַשֶא רשָה ה יִלָּכְדלָּכדִתֶא וא םיִתְשפב וא רָמָצְּ
 ₪ םאו :ףרשת שָאְּב אוה תֶרֶאְמִמ תעְרְצהיִּכ עננה וב
 וא יתשב וא דֶנּבַּב ענה הָשָפאְל הגהְו ןהכה האר
 -רָשַא תא ּוסְּבִכְו ןהפה הָוצו :רועילְּכלָכּב וא בֶרְַב
 ןהּפַה הֶאְְ :תינש םיִמָיתַעְמַש ּריִגְקהְו ענה וב
 ניָעתֶא עגנה ףֶפֶה האל הגהו ענָגההתֶא םּבַּכַהְוירַחֶא
 אוה תתָחפ ּונָּפְרַשִּת שֶאָּב אוה אממ הָשֶפדאל עֶנָנהְ
 ענה ה הֶהָּכ הָגַהְ ןהפה הֶאְר םַאְו :ותְחְּבנְב וא ותְחרְקְב

 וא רועָהְֶמ וא דָגְבַהְִמ ותא ערקו ותא םּבַּכִה יִרְחֶא
 דוא דָנָּבַּב דש הָאְרתִדִאְ :בעהה ןמ יא יִתְשַהִדמ
 שָאְּב אוה ּתחרפ רועיילָב"לכ ב וא בֶרְָבדֶא יתשב

 בְרַעָהוא יתשההוא דָנפהְו :עננה וָבִרִרשַא תא ונפרש
 סכָּכְו ענה םָהִמ - םבַכִּת רָשַא רועֶה ל וא

 ןפ

 - כז
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 ז הָיהְירּ רגָּבַהְ :ובשומ הָנַחמְל

 ן

 ₪ לא| רמְצַה נב תערַצדעְננ | תרות תאו :רַהַטְ תינש
 םיתשפה --

 יללהב צ.פ7 | .ברעה א"ם +. | .איעגב 7ןמ ג'ב ,א'ב ןכ צ. 56 .חתפ םֶדמדא א*ס ץ. 9

 .שגר ימשב
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 ורַהטְל רועדיִלָבדלָּב וא בֶרָעָה וא יִתַשה וא םיִתְשּפה

 :יאמטל וא
 ?רפ עְרצְמִה תרות הָיהִּת תאו :רמאל השמדלֶא הָוהְי רבי
 ץוחמהלא ןהכה אָצו : ןהכחהלא אבהו וִתְרַהְמ םָיְּב
 :עּורַצַהְדִמ תַעְרָצַהְדעְננ אפר הגה ןהכה הָאְרו הנחל
 תורהמ תויח םיִרפצִִתַש רהטפל חַקְל ןהּכה הָוצ
 דתֶא טָחשְו ןהפה הּוצְו :בַאְ העלות יִנָשּו זִרֶא ץעו

 רפצהדתֶא :םייח םימדלע שָרַח"יִלְכדלֶא תַחֶאִה רופצה
 תעלותַח .יִנָשדתַאְו ראה ץעחתֶאְו התא חי .היחה
 רפַצַה םדֶּב הִיחַה רָפצַה תֶאְו םֶתוא למ בואה"
 ךןמ רקטה לע היה :םייחה םָיִמַה לע הָטֶחְשַה
 היחה רפצה"התא חלשו ורָהְטְו םימעפ עבש תַעְרְצַה
 -תֶא חַלְַו ויִדָנְּברִתֶא רקטמה סָּכַכו :הָרְשַה ינפ"לע
 הְָחְמהְ"לֶא אוב רחאו ראו םיִמּכ ץחרו ורעשלכ
 יעיבשה םויב הָיָהְו :םיִמָי תעבש ולָהֶאְל ץוחמ בֶשָיו
 ויניע תָּבִג תַאְו ונקזחתַאְו ושארהתֶא ורעָשדלָכתֶא חל
 ורשְּבְדתֶא ץחרו ויִדְנְּבִדִתֶא סָּכַכְו חלי רעשי תֶאְו
 םַמיִמִּת םיִשָבָפהִנֶש חֶקְי ינימשה םויבּו ?רהטו םִיִמַּ
 םיִנרֶשע השלשו הָמיִמְּת ּהָתְנַשתַּב תחא השבכו
 רומעהו :ןמש דָחֶא גלו ןמשב .הֶלּולְב החְנמ תל
 הָיהְי ינפל םפאו רהטמה שיאה תא רָהטמַה ןהפה

 דָחֶאָה שכפההתַא ןהפה חַקֶלְו :דעומ לָהֶא חתפ +
 בירקהו >> 2
 שיאו ,[אזז 1] ,עירזת יכ השא 'ב הירדסו .ההינב [צזז 1--אזחז 59] השרפה םש 9
 םיפלא תשלש תויתואו .הרשעו ףלא םילמו .םיששו העבש 0 .[אזזז 99] השא וא
 -ןיִא נ'בו ,איעגב -ןיִא ארוק א"ב ,[אזנז 3] והארמדְןיִא הנהו ב םיפולחו .וסו תואמ ששו

 אלבו :,איעגב -ןמ נ"בו יתשה םע -ןַמ ףטוח א"ב צום 56] יתשה ומ וא ,איעג אלב

 אמט | אמטו 'א קספו .[אזזז 48] חתפ אלב יתשב וא ,[אזזז 96] םיחבנה ןיִא הנהו ףולח
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 207 ערצמ אזט 7

 ות םֶתא ףיגהו ןמשה גֶלדתֶאְו םשָאְל ותא םידלהו
1 

 \ּט שי רשֶא םוקמַּכ שָבְּכַהדתֶא טחַשְו הַוהַי"ינפל
 תאַטַהַכ יפ שדמה םוקְמְּב הֶָלַעֶההתֶאְו- תאטההדתא
 םּדִמ הפה הקלו :או םישָרְק ש שרק ןקפל אּוה םֶשאָה
 לַעו תֶיִנִמִיִה רהטמ הָו \ דנתדלע | ןהפה ןתְנו םָשֶאָה
 5 ןהכה חַקָלְו :תינָמָיַה ול :הב"לש תיִנָמְיה ודי ןֶהִּב

 : לַבֶמְו :תילאמשה ןהּפה 3 -לע קציו ןמשה נֶלַמ
 ופכדלע השֶא ןָמ עהדןמ תיִנָמָיה .יִעָּבַצְאדתֶא ןהפה
 ינפל םיִמָעַפ עבש יְִבְצְאְּב המה ךמ הָוהְו תיִלאָמָשַה
 ז נקלע ןהכה"ןתַי ופפ"לע רשא ןמשה רֶתְמו :הֶוהָ

 רָשָא ןֶמָשַב רֶתוגהְו :םשֶאְה םה לע תינמוה ולנר
 ןהכה ויל רָפַכְו רהטמה שארילע ןִַי ןהפה ףּבְילע

 ןָהְברלַעְו תונמָיה ודי -- ו תמה רהטמה ןא

 9 רה רהטמה"לע פו ה אָמחַה התא ןהפה הָשָעְו :הְוהְי ינפל
 תֶא ןקפה הָלַעָהְו :הָלעַהיתֶא טחשי ראו ותאְמטמ
 :רֶהְטְו ןהפה -וילע רפכו הָחְבזמַה גה החה הָלעָה

 : הקלו תנשמ ין ןיאָו אוה להד

 תֶלס ןורָשַעו ויל רַפַכְל - םשֶא דַחֶא שָבְּכ
 נ לא םירת יִתְשּו מש בלו הָחְנמְל משב לּולָּב דָחֶא
 דָחֶאָהְו תאָטַח דָחֶא הָיָהְו וִדָי גישת רשצ היי נב ינש
 \ ןהפהדלֶא ותרהטל ינימשה םִָּב םַתֶא איבָהְו :הֶלע
 גו שָבָּכ"תֶא ןקכה חַקְלְו זהָוהְי י ונפל דעומדלַהֶא חַתַפדלֶא
 ינָפל הָפּונִּת ןהפה םתא ףיז ָהְ משה לדתֶאְ םשֶאָה
 םשאה םדמ ןהכה ו חקלו םשָאַה ש ָכדתֶא טחשְו :הֶוהָי |

 תנָמָיַה ודי ןָהְּבְדלַעְו תיִנמְיַה ו ףונת"לפ ן ןַתַ
 : ףכילע ןהכה קצי ןמָשהְךמו :תנְמַיה לג וקלע

 ו

 -ןמ ּיִנָמָיַה ּשָּבְצְאְּב ןהכה הָזהְו :תילאמשה ןהכה
 שה

 ןד<= 0
 ןכו רפכו א'ס ,ו'טדו ד'דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ <.19 * .ןהכה ןתו א"ס שו
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 ינפל םימעפ עבש תילאָמשה ופפדלע רשָא ןָמָשה
 ןַא דּונְתלַע ופּכ"לע רשָא \ ןמשההןמ ןהפה ןתנו :הוהי
 רָשֶא ןמשהךמ רֶתוגהְו :םֶשָאָה םָּד םוק קמ"לע תֶינמיה < לה ןָהְפִלעְו תינָמיה ודי ןהָפדלעו תיִנָמִה רהשמה
 ונפל וילע רפכל רהשמה שארדלע ות ןהפה ףּכְ"לע
 היה ןנבְדִמ יא םירתהְךמ דָחֶאְהְרתֶא הָשעְו :הָוהְ

 תאָטח דֶחַאָהתַא ודָי גישפ"רַשַא תֶא וי גישת רשָאְמ
 רהטמה לע ןקפה רַפּכְו החְנמַהְ"לַע הָלע דֶחֶאָהתֶא

 דאל רשא תַעְרְצ עגנ ובְיִרֶשא תרוה תא :הֶוהְי ןנפל >
 ִּתְרָהְמּב וי גישת
 פ דלֶא אבַת יִכ :רָמאל ןֶרָהֶאדַלֶאְו השמחלַא הָוהְי רד
 תַעְרָצ ענְנ יתתִה הזְחַאְל םכְל ןתנ יִנֶא רש ןענּכ ץרא

 ןהכל דיִגהְו תִיבַה וָלְדרָשֶא אָבּו :םֶכְתזְחַא ץרא תיִבְּב <
 תבהחתַא נפו ןהפה הוו :תִיְבַּב יל הֶאְרְנ עַננָכ רמאל =

 רשַאילָּכ אָמְשי אָלְו עַּנְנהתֶא תוֶאְרל ןהכה אָבְי םְְַּ
 דתֶא הָאְרְו :תִָבַהתֶא תוארל ןהפה אָבְי ןּכ רחאו יב =

 תקרקרי תרורעקש תיּכה תל עגה הנה עגנה

 ןהכה אָציו :ריקהךמ לּפַש ןהיִאְרִמו תמדִמדַא וא
 תעָמש תָּבַהְדתֶא .ריגְסהְ תיבה חַתַפדלֶא תיּבהְִמ

 ענה הָשָּפ הגהְו הָאְרו יעיִבָשה םויִּב ןהפה בש :םיִמָּי ₪

 רשא םיִנָבַאָהְתֶא ּוצְלחְ ןהפה הָוצְו :תָּבַה תְריִקְּ
 םוקְמדלֶא ריעל ץוחמ"לָא ןהְתֶא וכילשהו ענה 0
 רפעַהְתֶא וכפשְו ביבס תִיָבִמ טלצקית תיּבְהדתֶאְו :אמִמ
 וחקלו :אָמְט םוקַמלֶא רעל ץוקמדלא וצקה רשָא
 רחא רַפַעו םיִנָבַאָה תחְּתלֶא ואיִבהְו תורחא םיְבִ
 רחא תיּבּכ חַרְפּו ענה בּושידסאו :תִיבַהְתֶא חמו חק
 ירחאו תיבהדתַא תוצקה יִרָחַאְו .םִיְנְבָאְהדתֶא .

 חוטה 2 =
 ז .אלמ אובָי יללהב ,ימלשורי ןכ +. 86  .ה"דחו ב'ד ,א'ד ןכו דרחאו א'ס צ. 6
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 4 תערָצ תיבּב עגה הָשָּפ הגהְו הֶאְרְו ןהפה אָבּו חומה
 ₪ "תֶא תיבת ץֶתָנ :אוה אמט תיִבַּב אוה תֶרֶאַמִמ
 ץוחמדלָא איצוהְו תָיְּבַה רפַע"לָּכ תַאְו ויִצעְתֶאְּו ויְנְבַא
 4 ריגסה יִמָידלּכ תובהדלא אּבַהְו :אָמְט םוקְמ"לֶא רעל
 וז וידָנְבִדִתֶא סָבַכי תיבּב בכשהו :בֶרָעָהדדע אָמְשי ותא
 4 ןהכה אבי אּפ"םִאְו ויִדְנְבדִתֶא סּבְכָי תָיִבּב לָבאַהְ
 תיבהה הא חטה יִרָחֶא תיבב ענה הָשְפדאל הגו הא
 א אָטַחְל חֶקְלְו יענה אפְרנ יּכ תיּבהדתֶא ןָהבַה רהשו
 :בֶזִאְו תעלות ישו זרא זו םיִרפִצ יִּתְש תיָּבַהתֶא
 5 !םייח םימחלע שֶרָהְיִלָפְדְלֶא תַחֶאַה רפצההתֶא טחְשו
 גו ןואָו תעלותה יִנָשו תא | באָקְדתֶאְו ורָאָקְדיעְרִתֶא חַקְלְו
 םימבו הטוחשה רפַצְה םַדְּב םֶתא לַבְטְו היחה רֶפצַה
 תִיּבְהדַתֶא אטחו :םיִמָעַּפ עבש תִיַּבַהדלֶא הּוהְו םייחה
 ורֶאָה ץעְבּו הָיִחה רֶפַב ו םייחה םימכּו רופצה םְַּב
 > "לא הָוחְה רֶפצַהְרִתֶא חלשו :תַעְליִתַה ינשבו בואו
 תאז :רהטו תיבה"לע רפכו הרשה ינפדלַא ריעל ץוחמ
 ₪ :תֶיּבְלְודַנּפה תעְרָצלו :קָתְנְלְותעְרְצַה עָנָקלָבְל הרתה
 5% םויבו אמטה םייְּב תלוהל :תֶרָהְּבִלְו תחפפלו תאשלו
 :תַעְרְצה תרות תאו רהטה
 ט יִנָּבילֶא ּורְבִד :רמאל ןרהַאדלַאו השמחלֶא הָוהְי רבדיו
 = שב בָו הָיִהְי יִכ שיא שיא םהְלֶא םּתְרַמָאו לאְרשי
 ג ירשְּב רֶר יבזְב יִתֶאָמְמ הָיְהְת תאו :אּוה אָמְט ובו
 "לָּכ אוק ותֶאמט ובוזמ ישב םיִתְחָהא ובוזדתא
 -רשא ילָכְה"לּכ אמט בה וילע בָּכְשי רז שא בָכְשִמ לבה

[ 
 ןש

 / וידנב סבכי בְּכשִמְּב "יי שא שי או :א 8% ומטי וילְע בשי
 == =< == - שא
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 "רע אָמְטְו םימכ ץחרו ויִדְִּב םפכו בה וילְע בשי
 םיִמּפ ץחרו ויִדְגְּב םֶּבַּכְי בזה רַשְבִּב ענגהְו :בֶרָעָה ז

 ויִדְנְּב םֶבַכְו רוהָמְּב בזה קרחיִכו :בֶרעָהִדדִע אָמָטְ
 בכרי רֶשֶא בָפְרמַהלְכו :ברָעְהדדִע אָמְטו םימּכ ץחרְו
 ויִתְחַת הָיִהְי רשָא לכְב עגנה"לָב :אמטי בזה ויִלִע
 ץחרו ויָדָנַב םבכָי םֶתיא אשונהו בֶרַעָהְ"דִע אָמְטי
 ודו בה ובדענ רַשֶא לכו :ברַעְהְדדַע אָמַטְו םיִמּב
 -דע .אמטו םימּכ ץחְר) ויִדָנְּב םֶּבַכְו םִיָמְּב ףטשדאְל

 הלכו רבשי בזה .ובדעִניִדרַשא שֶרָחְיִלָּכּו :בֶרַעָה +
 ול רפסו ובוזמ בזה רמבו :םִָּפַּכ ףטשי ץַעְלָּכ 4

 םִמְּב ורָשְּב ץחרו ויִדְִּב סּבַכו ותרָהטל םיִמָי תעבש
 ינש וא םילת יתש ולחחקי ינימשה םויבו :רֶהָטְו םיוח
 םגָחִ דעומ לָהֶא הפלא הָוהְי ינפל אבו הנוי יב
 הלע דָחֶאהְו תאטח דָחֶא ןהפה םֶתא הֶשַעְו :ןהכהדלא
 !ובוזמ הָוהי ינפל ןהפה ויִלָע רַפּבו

 םִּב ץחרו ערוהתבכש ונפמ אצתהיכ שיאו
 רעל דָנְבדלְכְו :בֶרְעְהדדע אָמְטְו ורָשְּבלּכְדתא
 -רע אממו םִִמַב סָפַכְו ערָותבכש ויִלע הָיהְרֶשֶא
 צָחְרְו ערזחתבכש התא שיא בכשי רשא הֶשאְו :ברֶעַה
 : :ברעָהדדע ואְמְטְו םימב

 תַעְבְש ּהָרְשְבְּב ּהָבּו הָיְהְי םד הָבָ הָיִהַתיִּ הָשֶאְו ו

 :ברעַהְדדע אמש הב טנוה"לכו ּהָתדְנּב הָיִהְח םיִמָי

 בשת"רשַא לָכְו אמי תב ויִלַע בכשת רשֶא לכו
 ץחרו ויִרְנְב בכי הָבְכשמּב ענההלֶכְו :אָמטי לע

 "רש יִלָּכְדִלְַכּב עגנה"לכו :ברעְקְ"דְע אמו םימּ :
 :םבְרעַהְדדַע אמטו םימכ ץחרו ומ סבי ויל בשּת

 םאו =
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 -תָבשי אוההרַשַא . יִלָּבַההלַע וא אוה בָכַשִמַהְדלְע םאו

 שיא בָכְשי בכְש םִאָ ב עהדדע אמסי ובְועְנֶנִב ויִלָ

 בָכָשִמַהלָכְו ם םיִמָי ו תעבש אמטו .וילָע ּהָתְּדִנ יָת התא

 == י\* א התְדנקתע אלְּב םיכר ם םימי המ ב בוז בּוזְיִּכ

 הית הת ימי ּהָתאמְמ בז ימידלַּכ הָתְדנלע מ
 ימָילּכ ויִלָע בּכַשת רֶשֶא בָפָשמַה"לְּכ :אוה האט
 בשת רש יִלְּכַהילַכְו ּףְלהְיָהי ּהָתְדִנ בכָשמּכ הבוז
 אמי םָּב עְונהדלָכְו :הֶתְדִנ תֶאְמְמְּכ הָיָה אמ וילט
 הָרהְטדִַאְו :בֶרָעָהְרדַע אמט םיִמּכ ץחדַו ויִדְִּב סב
 םויבו :רֶהֶמִּת רחאְו םיִמָי תעְבש ּהָל הָרְפְסְו הכוזמ
 הֶאיִבַהְו הנוי ככ ינש יא םירת יתש הָלדחַהת יִניִמָשַה

 דתֶא ןהכה הֶשַע :דעמ לָהֶא חַתְפ"לֶא הפה"לא םֶתוא
 ינפל ןהבה ָהיִלָע רֶפכְו הלע דָחֶאָתֶאְו תאָפִח דָחֶאַה
 םתְאְמְטִמ לארשידינכרתא םת םתרזהו :הָתֶאְמִמ בז ןמ הֶוהְ
 :םֶכותְּב רשַא יִנָּכְשִמַתַא םאמטּב םֶתְאַמִמְּב ןתמי אֶל
 -הֶאְמְטְל ערַוהתַבְכַש ּונָממ אצת רו שאו בזה תֶרות תאו

 גג שיאְלו הבקנלו רכזל ובוזחתא בזו הָתְדְְּב הודחו :הב
 :האממדםע בּפשי רשא
 ןרהא נב .ינש .תומ יִרַחֶא השמחלא הָוהי רָבדַַ
 השמחרא הוהו רַמאיו :ותמיו הָוהידינפל םֶתְבְרַקּב

 שֶרְקַהְלֶא תַעלְכְב אבל ףחֶא ןרהאדלא רבה
 אַלְו ןרָאָהדלַע רשא תֶרפָּכַה יִנָפְִלֶא תכְרַפל תיִּבמ

 .איעג אלב דלע נ'ב ,אועגב דלע א'ב א'ג +. 9%

 צ +. 31 = .ם"תו ע"ת ,י"ה ,י"כ א"ת ןכו לַבְו א'ס ,אועגב

 ג הירדסו ,ןדעי [צזט 1-צט 88] השרפה םש <. 8

 בז היהי יכ ,(אזצ 33] תערצ עגנ יתתנו ,[א1ט 4] [

 .דעו ףלא םילמו .םיעשת םיקוספו .[א .9] בוז |

 כ ףטוח א"ב ,[או 96] בכשמה -לַּכ 'א ףולחו צו |

 אקזחיב . . . 'הדרבד יהיו הרטפה +.1 .?₪ |
 .'א 'י ליעל ןויע :ר"תו ם"ח ,ע"ת ,י"ח ,א"ח ןפ
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 ןרהֶא אָבְי תאְוְּב :תֶרַפַּכַהִ-לַע הָאְרַא ןנָעָב יִכ תּומָ
 -תֶנַתִּכ :הלעְל ליִאְו תאטחל רֶקָּבְִּרַפְּב שק קה"לא

 באו ירָשְבדע ּוָהְי דבסְנְכְמו שּבְלי שרק דב
 ץחרו םה שרקדידנְּב ףנצו רב תַפְנצִמְכ רח דב
 לֶאְרשי נב תדע תאמו :םשָבְלו וְרשְּבתֶא םִיִמּכ

 ;הָלעְל דָחֶא ליאו תאטחל םיע יריעשדינש חי
 ודעב רֶפְכְו ולדרֶשֶא ּתאָטחַה רַפדתֶא ןְרהֶא בירק
 ינפלו םתא דימעהו םֶריִעַשַה יִנָשדתַא הקלו ותיִּב ךַעְב
 םריעשה ינשדלע ןרהא ןתנ :דעומ לָהֶא חַתַפ הָוהְי
 בירָקהְו :לזאועל דָחֶא לר הוהיל דָחֶא לוג תולְרג
 והשעו הוהיל לרוגה ויִלָע 'הֶלַע רֶשֶא ריִעַשַהדתֶא ןרַהֶא

- 

 00 3-1 של

 לואעל לרוגה .וילע הֶלַע 'לשֶא ריעָשהו :תאטה +
 לואזעל ותא חַלשְל וילע רפכל הָיהְ ינפל יח"דמעי

 ולחרשַא תאמה רפת ןרהא בירקהו :הֶרְבְדּמה :ו

, 

 ;ולדרַשא תאטחה רפדתַא טָחשְו ותיִּב דעָבּו ורעב רפכי

 הוהיינפלמ חכמה לעמ שאהילַחְג הֶתְחמההאְלְמ חַקָלְו
 :תכרָפל תיִּבִמ איִבְהְו הקה םיִמס תרטק וי פה אֶלִמּו

 ןש | הפכו הוה ינפל שָאָה לע תרָמָקַהְדתֶא ןַתְנ
 :תומי אלו תּודעָה :לע רַשֶא תרפכה"תא תרטקה

 המרק תַרַפַּכִה ינפ"לע ְּּבְצֶאְב הוה רֶפִה םדמ הא לו 4
 :ִעְּבְצְאְּב םֶּדַהְִמ םיִמָעְפַעְבַש הז תְרפְּכה ינפלו
 ומדתֶא איבהו םעְל רשֶא תאַטְחַה ריעשדתא טחֶשו
 םדל הָשַע רשָאַּכ ומְדדתֶא הָשָעו ו תַכְרַפל תב מלא
 "לע רפכו :תֶרָפִַּה ינפלו תְרפּפהדלע ותא ה הו רֶפַה
 םתאטחלָכל םַהיִעְשָפִמו לֶאְרְשי יִנָּב תאמ נטמ שדפה
 :םתאַמ ךותְָּב םָּתִא ןכשה דעומ לַהאְל | הָשעְי ןכו

 שֶדְקְּב רפכל ואבְּב דעומ לָהָאְּב והָיְהיאל סדאי וד
 דע

- 

- 

 .ומש היב ןמיס ,ףדה שארב הגומב +. 8
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 רָפָּכְו :םלוע תָקִח םכיִתְשְפִתתֶא םֶתיִַעְו םכל איה
| 

 : ! .ירק וידי ביתכ 1די צ. 1

 13 תומ ירחא צלז 8

 לֶהְקלָּכ רַעְבּו ותיִּב דָעְבּו ודַעַב רֶפַכְו ותאצהדע
 ויִלָע רַפָּכְו הוהידינפל ר רשֶא ו הבמה לֶא אציו :לארשי

 חבה תונרקדלע ןתְנו ריִפשַה םִדִמּו רָּפה םדִמ חַקְלְ
 ' םימעפ עבש שְּבְצְאְּב םּדַהְדִמ וילע .הָּוהְו :ביבְס
 -תֶא רפּכמ הָלְכְו :לֶאְרשי יב 5 תֶאְמְטמ ושדקְו ורַהְטְו
 תֶא .ביִרְקִהְו הפומה תֶאְו דעומ לֶקֶאדַתֶאְו שדה
 שארדלע ודי יִתשדתַא ןרהא ךמֶסְו יִחֶה ריעשה
 לֶאְרְשִי יִנְב תועדלֶּכְדתֶא .ויִלָע הַותַהְו יח ליעָשה
 שאר"לע תא ןתְנְו םתאט חלל םֶהיעָשפלָכְדתֶאְ

 עשה אָשְנְו :הָרְבְדַמה יִּתְע שיִאדדָיְב חפשו ריעשה
 ריִעָשַהדתֶא חלשו הָרזג ץֶרֶאדלא םֶתְנְעְלָכַתֶא וילע
 יִדְגְּבתֶא טשפו עומ הא ןרַהַא אָבּו :רָבְדַמּב

 ץחרו :םש םֶחיִנהְו שךהַהדלֶא ואבְּ ג שָבְל רַשֶא דָּבַה
 צי ויִדָנְּברתֶא שָבְלו שודק םקְמְּב םימב ורָשְּבתֶא
 :םעה דעבו ודעפ רפכו םָעָה תלעדתאְו יתלעהתַא הש
 הלשמהו :הֶחבְִַה ריטקנ תאָטחה בלח תֶאְ
 = == םימּכ ורָשְּבְדתא ץחרו ויְדְנְּב סבַכְ לואָועל יעשה

 הנ

₪" 
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 7 ן , האו תאטחַה רפ תַאְו הנ חמהה לא א בי י ןָּכִִרָחֶאְו

 איצוי שדקּב רפכלם טָמְדתֶא אבו וה רָשַא תאטחה ריִעָש

 םֶרָשְבתֶאְו םתְרעדתַא שאָב ופרש הגָחְמְל ץוחמדלא
 -תֶא ץחרו מ סָּבַפְי םֶתא ףרשהְו :םשרמה

 : םכל הָתִיַהְו :הְָחְמַהְלא אובַי ןּכְדיִרָחְאְו םִיָמַּב ירָשְּב

 קל
 רנה רג הָרֶזָאַה ושעת אל הָכאְלִמ מ"לָכו םָפיִתְשַפִנ

 -תֶא ונעה שחל רושעּב יעיבשה שדדחַּב םֶלוע תה

 םכתַא רהט םכילע רפכי הזה םויברּכ :םֶכְכותְּב

 ןותכש תפש :ּורְקְמִּת הָוהְי ינפל םכיתאטה לפמ
0 

1 
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 אט] 33--צוזז 0 ארקיו 21

 ןהכל .ודָיתֶא אָלַמְי רשֶאְו ותא חשמידרָשַא ןהכה
 :שדקה יִחָנַּב בה .יִרְנּבתֶא שבו ויִבָא תחת

 דתֶאְו .דעומ לָהֶאתֶאְו שדה שדְקִמִתֶא לֶפכְו 3
 :רפכְ להק הקה םע"לָּכ"לְעְ םיִָהְּפַה לעו רפַכְי חָבְזִמַה

 לארשי ינבילפ רַפָכְל םלוע תֶקְחְל םכל תאזחהַתיהו 4
 הָוהָי הָוצ רשאכ שעוו הָנָשּב תֶחַא םתאטַחדלָּכמ
 :השמחתֶא
 פ ונָבִדלֶאְו ןרָהֶאדלֶארָּכִּד :רָמאָל השמחלא הָוהְי ךּבדְיו
 "רשא רָכִּדַה הָו םהילֶא תְרמָאו לאְרשי ינְּבדלָּכ לאְ
 טַחשי רשא לארשי תיִּכמ שיא שיא :רמאל הוה הוצ
 ןץחמ טחְשי רשא וא הנחמְּב ועדוא בשכדא רוש

 ביִרְקְהְל איִבַה אֶל לעומ לָהֶא חַתפדלֶאְו :הנחמל +
 אוהה שואל בשחְי םָּד הָוהי ןפשמ ינּפְל הֶוהיִל ןְּברֶק

 רֶשֶא ןעמל :ּמַע גל ברקמ אּוהַה שיִאָה תֶרַכְנ ו ךִפַש םָּה 5
 -לע םיִחְבְ 27 רשא םהיחבוחתא לארשי ינב איב

 -ַלֶא דעומ לָהֶא התקלא הָוהיל םָאיִבָהְ הרשה יִנפ
 ןהפה קרזו :םֶתוא הָוהיל םימלש רו יִחּבְז ּוחבְזְו ןהכה <

 ריטקהְו לעומ לָהֶא חַתַפ הָוהי חכומ"לע םֶּדַהְדתֶא
 םַהיִחְבְזִתֶא דוע וחְביאָלְ :הוהיל חַחיִנ חי רל בַלַחַה

 דהיהֶת םלוע תפח םָהיִרָחִא םיז םה רַשֶא םריעָשל
 תיִּבְמ שיא שא רמאה םהְלַאְ :םֶתְרדַל םַהְל תא
 הלע הלעורו שא םכותְּב רּונַידרַשֶא רגַהְדִמּו לֶאְרֶשי
 ותא תושעל ו נאיבי .אל דעומ לֶהֶא חתפ"לאו :הבוהוא

 תיפמ שיא שיאו :וימעמ אּוהַה שיִאָה תֶרַכִו הוהיל ו
 יִתַת םדלּכ לכאי רשֶא םכּותּב רֶגה רגהדןמו לֶאְרְשי

 ינפ 2 / : 1
 ,חתפ טהשי יללהב +.8 ,?* | .י"כ םירפס תצקמו ש"ח ןכו לע יאהנדמל ,יאברעמל ןכ ו
 הנוגנ אלבו ףקמב -רשא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,הידה ,ר"דח ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +

 וע'ת ,י"ת ,א"ת ןכו םֶכַכּותְּב א"ס צ. 8 .םדה-ןמ וחירי שמוחב +. 6 = .ב"ודו ג'ד ,ב'ד ןכו
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 215 תומ ירחא אצזז 11--אצזה 9

 בֶרקמ התא יִתרְכִהְו םִּדהדתֶא תֶלָבאַה שפנב ינפ
 םֶכל 7 גָאְו אוה םּדִּב לָשְּכַה שָפְניִּכ :הָמע
 שפנב אה םההדיּכ םכיתו שפנ"לע רפכל חפמה"לע
 ו םֶּכְמ שָפְלָּכ לארשי נבל ִּתְרַמָא ןמ"לע רפי
 :םִ לכאי -אל םֶכְכִתְ רגה ךנהו םָּד לָכאָתדאל
 : רַשַא םֶכותְּב רגַה ה -ןמו .לֶארשי יִנְבִמ שיא שיאו

 ומְדְתֶא לפשו לכֶאְי רשֶא ףועדוא היה .דיצ לצי
 אוה לשָפנְב מד רָשְּבדלָּ שפַתיִּכ ּ:רָפְעַּב ּוהָסִּבְ
 שָפִנ יִכ ולכאת אֶל רָשּבלָכ םּה לארשי ינבל ל רַמאָו
 ג רָשֶא שָפְלַכ :תֶרָכִ וֶלָכאילָּ אוה ומ רָשְּבדלְּ
 ץחרו וירְְּב סָככְו רגבו חַרִָאְּב הֶפְְטּו הֶלבְנ לכאת
 ורָשְבּו סבי אָל םאְו :רהמְו בְרְעָהְרדַע אמו םִימּב
 קט אש ץחרו אל

 לֶאְרְש יִנָּבִדְלֶא רָּכִּד :רמאל השמדלָא הָוהְי רבדיו ם
 ד

16 

 חי

 \ םירְצְמְדִרֶא הֶשַעְמְּ :םכיהלא הוה ינא םהלא תרמָאְ
 רשא ןַעְנָכְקרא הָשַעְמְכּו ושעת אל ּהָּכדֶתְבְשי רשא

 :וכלת אל םֶהיִתְקחְבו ושעַת אל הָמְש םֶכְתֶא איבמ ינ
 יִנַא םֶהָּב תכְלל יִרְמְשת יתקחתֶאְו ושַעַת יִטּפָשִמ מ"תא
 רֶשֶא יִטֶּפשמתֶאְו יתקַחדתא םָתְרַמשו :םפוהלֶא הוה
 :הָוהָי יִנָא םהָּכ חו םֶדֶאָה םִתא הָשעי

 1 תוְלְנְל ובְרקת אָל ורשְּב ראשדלָכדלא ט שיא שיא

 בא תורע :הָוהְי יִנָא הְָע
 :הֶתַורע הלנְת אל אוה ךפא הלנְת אל פא תורעו

 תורע הלנת אָל ףיִבָאהתשֶא תורע
 ₪ באחת ִּדְתוחַא תורע :אוה יבא

 הָלִנֶת אְל ץוח תֶדְלומ וא תי תדלומ מאת א
 ןת

 השעמכּו נ"ב ,א"ב ןכ ,זךי | .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,י ת ,א"ת ,ש"ח ןכו םֶכְכותַּב א"ס +. 8
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 יףתכדתב וא ָנְּכתַּכ תורע :ןתורע
 הגה ףתורע יִכ ןתורע הָלְִת אָל

 איה ּךִתוחא יִּבָא תְדְלומ ךיבָא תשאדתפ תֶוְרָע
 -תוחַא תורע :ּהתְורע הָלִנִת אל +

 זאוה ףיִבָא ר רֶאש'הַלְנִת אל יְבָא
 :אוה ךמא רַאְשיִּכ הלנת אֶל ּךְמִאדתוחא תורע

 -לא הלנת אל ףיִבָאדיִחַא תורע
 :אוה ָּךְתְדד ברקת אָל ותשא

 הָלְנִת אל אוח ךָנְּב תשא הלנת אל דַתְלַּכ תורע
 אל ךיִחֶאְתֶשא .תורע :הָתְורְע
 השא תורע :אוה ףיחא תורע הל
 הקפת אל הָתְּכ"תַבתֶאְו הָנְּברתַבתַא הָלְנְת אל תב
 0 הָשאְו :אוה המז הגה הָרָאְש ּהָתְורַע תוְלנְל
 -לֶאְו :ָהייִחְּב היִלַע הָתַורַע תולנל ררצל חֶקִת אָל

 -לֶאְ :הָתורְע תיל ברְקַת אל ּהָתאְמְט ג תַדְִּב הש 3

 הבד הֶאמְטְל ערזל ךתבַכש ןתת"אל ּךָתיִמ בע תַשַא
 םשדתַא לָלַחַת אְל ףלמל ריבעקל ןתתדאל לערזמו 2
 השא יִבּכשִמ בָכְשִת אל רָבְזתֶאְו :הָוהָי ינא ךיהלַא ₪
 דהֶאמְטְל ףתבכש ןהתדאל המ ל :אוָה הבעות ₪

 :אּוה לבת ּהָעְבְרְל ּהָמַהְב ינפל דז רמעתהאל השאו הב
 םיוגה ּואָמַמְ הֶלֶאדלַכְב יִּכ הֶלֶאה [- ואמטת"לא .

 הע דקפִאְו ץֶרָאְה אָמְמתו :םכינפמ חלשמ ינאזרשא
 "םַּתֶא םָּתְרַמְשּו :ָהיִבשידתֶא ץֶרָאָה אָקְתו הילע +

 תבעותה לָכִמ שעת אל יְִּפְשמהתֶאְו יַתְקָחְתֶא
 תבעותה"לּכתַא כ :םֶכְכוִתְּכ רגה רָגהְו הֶָאַה הלאַה =

 :ץרֶאָה אממתו םֶכיִנ פל רשא ץראָקדיש שנ נא ושע ע לֶאַה

 -אלו 6
 ריה ,םית ,ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו -לֶאְו א"ס צץ. 14 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו ראשהיפ א'ס

 וג'ר ,ב"דב ןכו ךתימע נ'ב א'נ ו"טדו ד"דח ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.90 = .ןומדק סופדו
 בורב ץ. 25  .איעג אלב ךערזמו נ'ב ,איעג ךערזמו א"ב א'נ צ. 21 = .ד"ורו ב"יד ,ה'דח
 ןש'ח ןכו םִּתַא תלמ אלב -תֶא םָּתְרַמַשּג א"ס +. 96  .אּוַה סופדה תואחסונבו י"כ םירפס
 .הָלֶאַה ריבס +. 7 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת

 שה = שחה = קח הצ הכ החטא
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 רַשָאַּכ התא םֶכַאָמְטִּב םֶכְתֶא ץֶרָאָה איִקֶתדאְלְ
 הָשַעְי רו רש אדלָּכ יכ ; :םכינפל רַשֶא .. גהה תֶא האק

 | נה ּותְרַכִּ הלאה ד תבַעוִתַה לָפִמ
 לּבְל יִּתְרַמַשִמְדתֶא םתְרמְשו :םָמע
 ו אל םֶכיִנָפְל ּוט ושענ נ -רֶשֶא ז תבע ותה

 <  :ָפיִקְלַא הוהי
 דיִנָּב תָרַעְדלָּכ"לֶא רד :רמאל השמחלַא הָוחְי רדיו
 היה יִנָא ש שודקס יִּכ ויהת םיש דק ם םהְלַא ז תְרמִאְו לֶאְרֶשי

 ורמשת 0 תבַשדתֶא ו | ואדי תו ויב או ומא שיא :םֶכיִהְלִא

 ג

 הָכָפמ יהלאו םלילֶאָהְדלא ינָפִתִלאְיסכיִהְלַא הוה ינא
 חַבו ּוחְּבְוִת יִכו :םכיַהְלִא ה הוהי ינ א ם םכל ושעה אל

 לָּכָא | סב וה וקם םכ :ִצְְל הוחל .םימלש

 ויִלְכֶאְ :הצרי ואל אוה ל ו עישילשה םויכ :לָָא לאה

 אוהה שּפּגַה הָתְרְכִּנ ללה ו הוה שְדְקְדתֶאיִּכ אָשַי ונוע

 תַאּפ הלכת אָל םכַצְרַא ריצקדתַא םכְרצְקְבְו :הימעמ
 אל ּדָמְרַּכו :טקְלָת אָל ףריצק טקלו רצקל דש
 םֶתא בועת רַנְלְו ינעל טקלת כ מר טרפו לֶלועת

 ורשת אלו ישחכת"אלו ובנגת אל :םכיִהְלַא הוה ינא
 דתֶא תְלִלַה זדו | רָקְשל ימשב יעבשת"אלו :ותימעב שיא

 למת אָלְו ףעְרדתֶא קשעָתדאל :הָוהָי יִנָא יז הלא םש

 <|< ו שרח ללקתדאל ;רקבדדע ּךִּתִא ריכש ע תל ןיִלָתְדאְל
 ינפלו וקו

 :ןֶהֶּב ריבס צ. 80  .רסח תשָפְּנַה ימלשורי ,יללהבי ןכ +. 9

 רדס םולשת םיקוספ העשת תוחפ 'ג הירדסו .ודע (צצו 1--אצזוז 30| השרפה םש +0

 .םינמש םיקוספו ,[אצנוז 1] ץרא השעמכ ,[צצזז ג] תיבמ שוא שוא ,[צוז 95] בוזו"וכ השואו

 4 א ףולחו .רצרו םיפלא תעברא תויתואו ל ףלא םילמו
 ולח אלבו איעגב השָעמַכּו ג נ"בו איעג אלב הָשָעַמְבּ ארוק

 מכו

 .איעג אלב "תא

 כ אולה ,םידרפסה גהנמכ 'כ לאקזחיב ילא הדרבד יהיו הרטפה +. 1 .טי

 ון אס צ.13  .איעגב דלא נ'ב א'ג צץ. ל  .םיזנכשאה גהנמכ 'ז 'ט סומעב

 .ע"תו י"ת
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 צזא 1 ארקיו 8

 ;הָוהָי יִנֶא ךיהלַאמ תאְרִיו לשכמ ןתת אל רש יִנָפלְ
 רדַהָת אָלְ לדחונ 5 אַשַתְדאְל טָפָשִמּב לוע ו שעתחאל :

 ּףיִמַעְב ליר | ךלתדאל :יףתימע טפשּת קדַצְּב לוד ינפ
 ּףיִחֶאדתֶא א ןשתדאל :הָוהי יִנ א ךער םד"לע דמעה אֶל

 ויִלַע אשתהאלו ףתימעהתא חילות חוה ּףֶבְכְלּ
 שרל תְבַהאְו ףמע ינְּבְתֶא רטתחאְלְו םפְתאְל :אָטְח
 -אל לתְמְהְּב לרמשת יִתְקַחדתֶא :הֶוהְי ינא ומ
 םיאְלִּכ דנו םיאלּכ עָרותִאְל ףרש םיִאְלַּכ עיפְרת
 הָשָאְַתֶא בלשידיכ שיאו לע הל אל ונמעש .

 אל הדפָהְו שיִאְל תָפְרֶחִנ הָחַפְש אוהְ ערו"תְבְכש
 ותמי אל הָיִהֶת רהב ּהָלְַתִנ אל הָשפִח וא הָתְדְפ

 הָתָפִדַלֶא הָוהיל ומשא תֶא איבהו :השפח לכ :
 טשֶאה ליִאַּב ןהפה וילע לפכְו :םֶשֶא ליא דעומ לָהֶא
 ותאטחמ ול הלס ת אָמְח רשא ותאָטַחְדלַע הָוהְי יִנָּפְל
 :אטח רשָא

 ם םּתְלרַעַו לָכָאמ ץעדלַּכ םֶּתְעַטְנ ץֶרָאָהְדלֶא ואְבָתְיִכְו <
 אל םילרע טל היה םיִנש שלש וירפדתא ותלרע

 םילּולה שרק ויִרֶפדלָּכ היה תעיברה הָנָבו :לָכָאי
 ףיפוהל וירפדתא ולכאת תשימחה השב :הוהיל <
 םדה"לע יְלָכאְת אל :םכיִהְלא הוה ינָא ותְאוְבּ םֶכְל .

 אלו םכשאר תאפ ופקת אל :ונועְת אלו ושנת אל :
 נְתִת אֶל שַפְנְל טרשו :ףנקז תַאְּפ תא תי שת :

 :הוהי ינ נא םֶכָּב ונָתִת אל עקעק תבַתְּכּ םֶכְרשְּבִּב

 האלשו] ראה הָנותחאְלְו ּהַתונוהל ּףִתְבדתֶא ללַחְתְִלַא
 ( ואָריִת ישדְקִמו ורמשת יִתתְבְשתַא המ ץֶרֶאָה <
 ושקבַת"לא םיִנעדְיַהלֶאְו תבאָהדלָא ּונפִתִדלַא :הָוהְי 3

 ןואמטל
 ;א'ת ,י"כ ש"ח ןכו -אלו א'ס +. 16 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י'ת ,א"ה ,ש'ה ןכו ָףָטָעְב א'ס צ.ג
 תישימחה יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 25 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ּךדָעְו א'ס +. 19 = .ק'דו י"כ י"ת
 | ס"תו ת ,י"כ א'ת ןכו םכיִהלֶא הוהי א'ס צ אלמ
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 ג םּוכְּת הָביש ינֶּפִמ :םֶכיהְלַא הָוחָי ינִא םֶהָּב הֶאְמְמְל
 :הָוהְי יִנָא ךיָהלֶאָמ ָתאְרַו ןקו ינפ ּתרדהו

 ₪ :ותא ונות אל םֶכצרַאְּב ךנ ךִתא רוני
 4 מ תְבַהַאְ םֶכְתַא רה ו רגה םֶכְל הָיְהְי םֶּכִמ חַרֶזֶאָכ
 םכיַהְלֶא הוה יגא םירצמ ץֶרֶאְּב םֶתיִיָה םיִרְיִּ ּומָּכ
 ₪ :הרושמבו .לקָשמּ הָלִמַב טָפָשמְּב לוע ושעת"אל
 % הָיַחְי קדצ ןיקו קֶצ תפיא קדצ"ינבא קדצ ינאָמ

 - שכ

 הצרה

 ץראמ םַכְתֶא יתאצוה"רשַא םכיַחְלֶא הוה ינא םכל
 וז יטָפְשַמילִּתֶאְו יתְקְהלכְיתֶא םתרמשו :םירצמ
 :הָוהְי יִנָא םֶתִא םֶתישעו
 רמאת לֶאְרְשי יִנְּבְדְלֶאְו :רמאל השמ מ"לא הוה רָבַדָיַ
 רשֶא לֶאְרְשיִּב רֶגה \רגההמו לאְרְשי יִנְבִמ שיא שיא
 :ןֶבָאְב והמגְרי ץֶראָה םע תמו תומ למל ועְרזמ ןתי
 ומע בֶרְקִמ ותא יתרְכהְו אוהה שיִאְּב יִנָפדתֶא ןתֶא יִנָאו
 לֶלַחְל ישדְקִמַתֶא אמט ןעמ בר ףלמל ןַתָנ וערזמ יִּכ
 -תֶא ץֶרָאָה םע ּומיִלְעְי םלעה םאְו :ישדק םשדתַא
 יִתְלבְל ךְלֶמַל וָעְרזמ יּתַתַּב אוהה שיאְָד םֶהיִגיט
 יתחפשמבו א והה שיִאְּב ינפִדתֶא ינא יִתְמשְו :ותא תימה
 דלה יִרָחֶא תונזל וירחא םיִנוהדלָּכ תאו ותא יתרפהו
 : "לֶאְו תבאהדלַא הָנַפִּת רָשֶא שָפהְו יםמע ברק
 אוהה שב יִנָפתֶא יתנו םֶהיִרָחֶא תל םישדוה
 ז םישרק םֶתיִיְְו םֶּתְשדִקְתִהְו :ומע ברָפמ ותא יתרְהְ
 8 םתישעו יִתְקְחתֶא םֶּתְרַמְשּו :םֶכיַהְלַא הוה ינאי
 ' ללקָי רשֶא שיא שיִאהיּכ :םכשדקמ הָוהְי יִנַא םתא
 יב וימד ללק יִמַאְוויִבָא תמי תומ וִמִאדתַאְ ויבָאתֶא
 \ תַשָאדתֶא ףא ינ רשֶא שיא תשאדתַא ףאני רשֶא שיאו

 שכ

= 

 והער
 ןכ + 3 .2 = .ר"תו ם*ת ,ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו םֶכִּתִא א"ס +. 88  .רוגי א'ס 8
 גאו .א'ס .ו"טדו ד'יד ,ב'יד ,ה'רח ,ר'דח ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב
 ע'ת ןכו רשָאְו א"ס \. 10  .עץ"תו ש"ח ןכו ינא שודק יכ א'ם צץ. ל | .ּהתא ריבס 6
 .ר"תו ס"ת



14 

18 

 צא 4 ארקיו |00

 בָכָשַי רָשֶא שיאְו :תַפֶאְגְהְו ףאנה תמוידתומ והער
 םהינש ּותְמודתומ הָלִג ויִבָא תורע ויבָא תשאדתא

 ּותְמוי תומ ותָלַּכתֶא בָכְשִי רשא שיאו :םכ םהימד +

 דתֶא בפשי רֶשֶא שיאו :םָּב םהימד ושע לָבִּת םהינש

 ותמי תומ םהינש ּושע הבעות השא יִבְּכַשמ כ

 הָמאְדתֶאְו הָשאדתֶא חה י רֶשֶא שיאו :םּכ םֶהיִמִּד

 המ הָיַהְתְדאלְ ןַהַתֶאְו ותא ופְרַשי שאָּב אוה הַמְו
: 

 תמוי-תומ המהבב ותְבַכְש ןתי רשֶא שיאו :םֶכְכותְּב 15

 -לָכְדִלֶא בָרְקִּת רֶשֶא הָשאְו וגרַהּת הָמ :הְּבַהתֶא
 הָמהְבַהְתאְ הָשֶאְהדִתֶא תגרהו ּהָתא הפמהל הַמָה

 ותחַאהתֶא הָקיִדרֶשַא שיאו :םֶּב םָהיִמִּד ּוהַמּו תו
 הֶאְרְת איהְו הָתְורְעתֶא הֶאְרְו ומא "תבע ויבָאדת
 תורע מע יִנּכ נעל ותרכלו אוה ּרָסַח ותורעהת
 הוה הָשאהתֶא בפשידרשא שיאו :אָשי ונע הָלג וִתֶא
 -תֶא הָתְלִג אול הרעה ּהָרְלִמדתֶא ָתְורעְתא הל
 "תוחַא 7 :םמע 8 םיגש ותרכנו הימד רוק קמ
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 תַשאדתא | א הק רשא . שיאו :ותמ שם ד רע ג שו י םָאְטְ

 םִּתְרַמְשו ויה םיִרי רע | הלו ויחַא תורע אוה הד ויחא :
 דאלו םתא םישעו יִטָּפְשִמדלּכְתֶאְו יִתְקָחילָכְתֶא
 המש .םכְתֶא איבמ יִנֶא רשא ץֶרֶאְה םֶכּתֶא איקֶת

 חלשמ ינָארְשַא יוגה תֶקָחְּב ובלת אָלְו :הֶּב תָבְשְל ₪
 םֶכְל רמאָו :םֶּב ץֶקָאְו ושע הֶלֶא"לָּכדַתֶא יכ םֶכיִנָפִמ 9

 תשרל םכל הּנְנִתא יאו םֶתְמְדַאדתֶא ישְריִּת םֶּתַא
 םכיהלַא .הוחי לא שבדו בֶלִח תבָו ץרא ּהָתא

 הרשא ְי
 חתַאְו א'ס ץ.18 | .איעג אלבו רפושב וא א"ב ,נ"ב ןכ <. גז = .איעג אלב -תומ נ"ב א'ג צ.0

 םיוּגה א"ס ץ.93 | .ךמא-תוהא תורעו א"סבו .אכרמ תוהא א"כ צ. 19 | .ס"תו י"כ א'ת .-

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו
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 5 יב םֶתְלּדְבַהְו :םימעההןמ םַכּתִא .יִּתְלְְּבַהדרֶשַא
 רהטל אָמְטה ףועהדןיבו האמ הָרהְטַה ּהָמָהָבַה
 טפו ףועְבו .הָמחְּבְּב םֶכיִתְשּפְנִתֶא וצְקשתדאְלו
 :אמטְל םכְל ִתְלְדְבַהְ רַשֶא הַמְדֶאָה שָמְרִּת רַשֶא
 . םַכְתֶא לדבאְו הוה ינא שודק יּכ םישדק יל םֶתייַה
 ז םֶהָב היה השאדוא שיאו : ;יִל תווהל םימעהדךןמ
 םֶהיִמִּד םֶתא ּומְגְְי ןְבאְּב ותמי תומ יִשדָי וא בא
 :םֶּב
 ןרהא נב םיִנָהְכהְדלֶא רַמָא השמדלָא הְוהָי רָמאו
 וראשלדסא יּכ :ויִמעְּב אמטיִאְל שפנל םָהְלַא תרמאו
 \ יִתחַאְלְו :ויחָאלוותבלו ונבלוויבָאלו מאל וילא ברה
 ּהָל שיאל הֶתְיִהְאל רשֶא וילא הכורקה הל ורבה
 : הָחרטיאל ;ילחהל וימַעְב לע עב אמש אל :אָמטי
 אל םֶרָשְּבְב וחלני אל םֶנְקז תֶאָפו םֶשארְּב הָחְרכ

 ד

 ; ללי אָלְו םֶהיִהְלאְל ּויָהְי םי שדק :תַטְרְש וטרשי
 םה םָהי ַהְלַא םחל הוה ישְאדתַא יפ םהיהלא םש

 ז ּהָשאְו וחי אָל הָלְלַחְו ה גו ז הָשֶא :שדק ויהו םבירקמ

 :ויהלאל אּוְה שדקהכ וחקי אָל .הָשיִאָמ השור
 -הַיִהְי שדק בירקמ אּוה יא םֶהְלְדתֶאְִכ ותשללו
 כ ןהפ שיא תו :םֶכְשדִקְמ הָוהְי ינָא שודק יִּכ ךל
 :ףרשִּת שָאָּב ּתלְלִַחַמ אוה היִבָאדתַא קול .לַחַת

 קצוידרשא ויַחֶאמ לוד ה
 -תֶא שּבְלְל ודָידתַא אלמו הֶחְשִמַה ןמש | ושארזלע

 םידנבה

 יכו ,([אזא 1] ויהת ושרק 'ב הירדסו .לאיזי] [אזא 1--אא 9ז| השרפה םש \. עז
 תויתואו .חסו תואמ הנמש םילמו .םיששו העברא םיקוספו .[אזצ ] ץראה-לא ואבת
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 שכ

 אא] 11--אא]] 4 ארקיו 9

 לעְו :םֶרפִי 3 ויִדָנְבו עְרפי אל ושארהתַא םידנְבה
 ךמו :אָמטי אֶל ל יִמִאְלּו ויִבָאְל אָבָי אל תמ תשפנ"לְכ
 רי ויָחלֶא שדְקִמ תא לָּלַחְי אְלְו אַצְי אָל שמה
 היְלּותבב השא אה :הָוחי ינא וילע ויהלא תתשמ ןמש
 חש אל הלאדתא הנו הֶלְלַחְ השור | דָנְמְלְא ( :חקי

 ודגעב וערז ללחידאְלְו :השא חָקי ויִמַעמ מ הלותכ"םא יכ וכ ג
 הָוהְי רָכדיו :ושדקמ הוי ינא יכ
 ףערזמ שיא רמאל ןרהֶאְלֶא רבד :רמאל השמדלֶא
 םָחְל בירקהל ברקו אל םומ וב הָיִהְי שא מל
 לוע שיא ברק אָל םִמ וֶברֶשַא טיאדלכ יּ :ויָקְלֶא

 וב היהיירשא שיא וא :עּורש וא םֶרֶח וא הספ וא +
 וניעְּפ ללַבִת וא קדחוא ןּבְא :דָי רבש וא לר רש

 -רַשֶא שיִאלּכ :ףךשא חורְמ וא תַפְל וא בֶרָנ וא ל
 דתֶא .ביָרְקַהְל של אל ןהפה ןֶרָהא עמ םומ יב
 :בירקהל שע אל ויהְלֶא םָחְל תֶא וב םּומ הָוהְי ישא

 :לכאי םישדקהדןמו םישְדּכה ישדקמ ויקלא םחל :
 שני אל חָּבְזמַדדלֶאְ אבי אל תַכרֶּפַהְדלֶא דא ₪

 הָוהִי :יִנָא .יִכ .ישְדְקִז =תֶא טְלַחְ אָלְו יב םומחיכ
 "לָכְדלֶאְו ונְבדלֶאְו ןרהאדלַא השמ רבו :םשדקמ י

 :לארשי .. נב

 דלֶאְו ןרהא-לא רפד :רמאל השמדלָא הָוהְי רד
 םשדתֶא ולְלחי אלו לארשיחינב ו ודומיו :וינָב
 םַהְלֶא רַמָא :הָוהי נא יל םישדקמ םֶה רשא ישדק
 דלא םֶכעְרזלָּכִמ ברקידרש שא | שיאדלָּכ ם םכי תרדל

 . ותֶאְמ במו הוהיל לֶאְרְשִייִנְב ושיִדְקְי רשא ם םיִשְדַהַה

 שיא שיא ;הָוהי ב נא ינָפְלמ אוהה שפנה הָתְרַכִנ ויִלָע 4

 ערזמ %
 .ז" קוספב אלו רדס ןאכ שי א'פב +. 1 .בכ = יב א'ס צ. ₪ | .אלמ םּורָח א'ס ץ. 8
 ,איעג אלב דלָּמִמ נ"ב ,א'ב ןכ +. 8
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 דע לכאי אֶל םישְדְקּב בז יא עורָצ אַּהְו ןרֶהא ערזמ
 אַצַתְדרַשֶא שיא וא שפנ"א אמטדלכְּב עַגַהְו רהט רשֶא
 : רש ץֶרָשלְכְּב ₪ עני רשא שיאדוא :ערֶזחתְבַכש ונממ
 | שָפָנ זוְתֶאְמִמ לָכְל ולדאמטי רשֶא םֶדָאב וא ולמי
 םישרקהה ןמ טכאי אָלְו בְרַעָהְדרַע הֶאמְטו וּבדעָנֶתרַשַא
 ז לחַאְו רֶהטְו שמשה אבו םִיָמַּב וִרָשְּב ץחְרדמָא כ
 אל הָפְרַמּו דָלְבָג :אוה ומחל יִּכ םישדְקַהְךמ לָמאי
 יִתפרמשמהתַא ּורָמשְו :הְוהָי נא הבהאממל לכאי
 הָוהְי נא ּוהְלְלחָי יכ : וב ותמ כו אטח ויִלע ּואשידאְלו
 גו ריִבָשְו ןהפ בשות שָרְק לפאדאל ךלָפְו :םשְדִקְמ
 וג אּוה ּופְסַּכ ןִיְנְק שָפָ רק ןהכו :שָדְק לכאידאל
 וג יכ ןהכ"תבו :ומחלְב ולכאי םה ותוב דיליו זמ לכאי
 :לכאת 6 םישדְקה תַמּורְתּב אוה ךֶו שיִאְל הָיְהִת
 3 הָבַשְו הל ןיא ערֶזְו השורנו | 8 הָיָהְת יִּכ ןהכדתבו
 רוזלכי לכאת היִבָא םחלמ ָהיְרשְנַּכ ָהיבָא תִּבדלֶא
 ו ףסוו הננשב שדק לכאידיב שיאו ::ּוָּב לכאָידאל
 וג דתֶא ּוללחְי אלו :שָרְקהדתֶא ןהפל ןתְנווילָע ותישמה
 4 ואיִשַהְו :הָוהיל ומירידרשא תא לארשי נב ישדק
 הוה נא י םהישְֶקתֶא םֶלְכְאּב המשא ןפ םֶתא
 :םשדקמ
 9 ןרָהאדלֶא רָפד :רָמאְל השמזלַא הָוהְי רבדו 8

 יא שיא םֶהְלַא תְרמאְו לארשי :ינּבְדלְּכ לֶאְו וְּ
 לברק בירק רשא לארשיּב'רגַהמו לארשי תיפמ
 היהיל וביִרְקידרשֶא םז ָתובדְנהלָכְלּו םהירדנדלָכְל
 4 :םיִזעְבו םיבשככ רֶרְכּכ רַכְ םיִמּת םֶכְנַצְרִל :הלעל
 או הֶיחְי ןוצְרְל אְליִכ ּובירקת אל םומ וּמדרַשַא לכ

2 
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 לניאלפל הוהיל םימלשדחבז ביִרְקייִּכ שיאו :םכל 2
 םּומדלּכ ןוצרל הָיִהָי םימז ִת ןאָצְב וא רֶקְּכּ הבדל וא
 וא .תלביחוא ץּורָחרא רובָש וא תר וּכדהְיִהְי אל

 דאל הֶשאְו הוהיל הלא ובירקת-אל תַפְלִי וא בֶרָ
 טולקו עורש השו רושו :הוהיל חָּבַמַהִהלע םְֶמ תִת <

 תותצו ועמו :הצְרְי אל רֶדְנְלּו ותא השעת הבד
 !ושעת אל םֶכְצְרֶאְבּו ו הוהיל וביִרְקַת אל תּורָכְו קת

 -לָּכִמ םַכיִהְלֶא םֶהְלְדתֶא + מירק אל רַבְנְדִב דימו ₪
 :םכל ּוצְרי אָל ָּכ םּומ םֶהְּב םֶתְחשִמ . 4

 רוש גמאל השמדלָא הָוהְי רדיו
 ומא תחת םיִמָי תעבש הָיָה 5לוי וכ זערוא בשכדוא
 רוש :הָוהיל השא ןּבְרקְל ּהַצְרְ האלו ינימשה םוימו

 וחכותדיכְו :דֶחֶא םויּב ומָהְשת אל בתאו ותא רשדוא ג
 לבא אוהה םויב :ּוחבְוִת םֶכְצְרְל הוהיל הדותדהבו |

 יתוצמ םֶתְרַמשּו :הָהְי ינ א רקע ונממ וריתותדאל
 ישדק םשדתַא ולח 9 :הָוהְי יִנֶא םתא םֶתישַעְו
 :םכשדקמ הָוהְי ינא לארשי נב ד דת יִתְשדַקְִו
 םוהלאל םֶכְל ו םירצמ ץראמ םֶכַתֶא איצומה
 :הוהי ינא
 לארשי נָבִלֶא רפד :רמאל השמדלֶא הָוהְי רפדיו
 יארקמ םתא ּוָאְרְקִתִדרְט שֶא הוי יִרְעְוְמ םַתְלַא ּתְרמָאְ
 םזו הכאלמ השַעִּת םיָיַנ תשש :ידעומ םה הֶלֶא שרק
 ושעתאל הָכאְלִמילָּכש רקדארקמ ןותבש תכשיעיבשה
 ו שומ לב הוהיל אוהנ הבש

 םֶתא ּואְרְקִתִיִרִשַא שדק יִאְרְקִמ הָוהְי ידעומ | הלא
1 ₪ % 

 ןיפ שרחל'רשע הָעְּבְרַאְּב ןושארה שָדֶחְּב :םֶדְעומְּב
 םיברעה
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 : הָאִה שךֶחל םוי רָשָע הָשִמָחַבּו :הוהיל חספ םִיִבְרַעַה
 וי :ולכאה תוצמ םיִמָי תעבש הוהיל תוצמה גה
 הרבע תֶכאְלִמלְּכ םכל ָיִהי שךקחארקמ ןושארה
 םמָי תעְבש הָוהיל השא םתְבְרְקהְו :ושעת אל
 אל הרבע תַכאְלִמלְּכ שב "ארקמ יִעיִבְשַה םֶיּכ
 :ושעת
 לארי :נְּבְלֶא רפד :רָמאל השמדלָא הָוהְי רד
 םַכְל ןתנ נא רַשָא ץֶרָאְקְ"לַא ואְבְתִרִכ םָהלֶא מאו
 תישאר רַמַעְדתֶא םֶתאבָהְו .הָריִצְקדתֶא םתְרצקו
 הָוהי ינפל רַמָעָהִתֶא ףינהְו :ןקכהדלֶא םֶכְריצְק
 9 םויְּב םתישעו :ןהפה ונָּפיִנ תָבַשַה תרח ןממ םכנצרל

 :הוהיל הֶלעְל ותְנָשְְּב םיִמְּת שַבִּכ רֶמָעָהְתֶא םֶכַפיִנַה

 \ הוהיל השא ןמשב הֶלּולְּב תלס םינרשע ינָש ותחְנִמו
 למָרַכְו ילָקְו םֶחְלְו :ןיקה תעיבר ןו הכס חחינ חיר
 ופרק -תֶא םכָאיִבַה דע הוה םויה םצעדדע ולכאת אל
 ָכיִתְבְשִמ לַכּב .םכיתרדל םלוע תה םכיהְלא

 ימ תכשה תרָחְממ םכל םּתְרַפְסו
 תַמיִמָּת תוּתְבש עבש פונתה רָמעדתֶא םֶכָאיִבַה
 : םיִשָמח ּורְפְסִת תעיבשה תבשה תָרָחְמַמ דע :הָנייַהִת
 ז םֶפיִתְבְשוְמִמ :הוהיל הָשְדַח הָחְיִמ םֶתְּברְקהְו םוָי
 היית תֶלְס םינרשע ינש םופש הָפּונְת חל וואי
 םחהייכע םִּתְברְקַהְ :הֶוהיל םיִרּוכְּב הָניִפֶאְּת ץִמָח
 דָחֶא רֶקּבְרִּ רפו הָגָש יִנָּב םַמיִמָּת םישְבַּכ תעְבש
 ּהשֶא םיִּכְסְְו םֶתָחְִמו הָוהיל הל ְּהְי םינש םליאו
 ו תאָטַחְל דֶחֶא םע"ריעש םתישעו :הוהיל .החינ"חיר
 , ו ןהפה ףיגהְ :םימלש חַבְול הָנָש יִנָב םיִשְבָכ ינשו

 םתא הורה החא
 ה 18 = .ו'ט קוספב רדסה א'פב +. 9 = .ר"תו ס"ת ,ע "ת .ש"ח ןכו םּיִבּ א'ס +. א
 .אלמ םכיתובשוממ יללהב ,ומלשורי ןכ +. גז = .ירק אלב הָפְסנְו יללהב ,ירק וגס
 .סתיִשָעו א"ס +. ג9  .םיִתָש כ"ב ,הגומב ןכו ,םיתש א"ב א"ג ץ. 17  ,השוגד 'א צץ. 7
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 צצו 85 ארקיו |56

 ינשדלע הָוהְי ינפל הפות םיִרְכְּבַה םָחְל לע םתא

 םויה | םֶצָעְּב םֶתאְרְ ו :ןהכל הָוהיל ויָחְי שדק םישָבָּכ :

 הרבע תָכאְלִמד לכ כל היה שדקדאְרְקִמ ב הוה

 :םכיתְרדְל םכיתְבו שומ"לכב םֶלו ש תֶקִח ושַעְת אְל

 ףרש תאְּפ הלב כתדאל ם םפְצְרַא ריצְקתֶא םֶכְרְצְהִכ :

 בועת לנלו נעל טֶקלְת אל ּףריצק טקלו ִרְצְקְּ

 םֶכיִהְלַא הוהי יִנָא םֶתא |

 לַאְרְשי :יִנָּבִדְלֶא רב 1 השמחלא הָוהָי ר דיו

 ןותכש םכל הָיַהְי שדחל דו ֶאְּב יעיבשה שָדִחַב רמאל

 אל הרבע תכ 5אְלַמ ִמ"לָּכ ושרקרורקמ \ הערת ורב

 :הָוהיל השא םּתְברְהַהְ ושפה

 שרחל רשע ךא :רֶמ גאל 0 הָוהְי ךבדו

 םַכָל הָיָה שךקדארקמ אוה םיִרְפַכַה םַי הזה יעיִבשה

 -לָכְו :הוהיל השא םּתְברְקַהְו םֶכ יתשפנרתא םתיִנעְו 2

 םיִרְפְּכ םִוי יפ הוה םויה םַצָעְּב ושעת אָל הכאְלמ

 שפנהדלכ יִכ :םכיהלַא הָוהְי ינפל 0 רפכל אּוה <

 :ָהיִמעַמ התְרַכִע הוה םויה םִצ עב הנעתדאל רשֶא

 םויַה םַצְעְב הָבאְלמַלָּכ השעה רֶשֶא שָפָוהְילַּכְו <

 -לָכ :המע 5רקמ אוהה שפְההתֶא יתְרְבָאהְו הזה >

 לָבְב םכיתרדל .םלש תקִח ושעת אל .הָכאְלִמ
 דתֶא םָתיְִעְ םֶכל אוה ןוז וז הָמש .תבש :םכינ תבשמ :

 =יכי

 בֶרֶעְדדִע .בָרַעִמ ברב \ שֶרהל הָעְשתְּב םֶכיִתְשַפִנ
 :םֶכְתְבש ּותְּבְשת

 לארשי נְּבדַלֶא רד :רמאל השמ"לֶא הָוהָי רָּבְדְה *

 תוכְסַה נח הוה יעיבשה שדָחל םוי רשע הֶשמחב רמאל

 -לָכ ש שדק"ארקמ ןושארה םּיּכ :הוהיל םמָי תעבש ₪
 תכאלמ



 7 רמא צצווז 36--צצזץ 4

 השא וביְרְקּת םימָי תעבש ושעת אלק הרבע תֶכאְלמ
 םֶּתְברְקַהְו ם כל הָיָה שרקדארקמ יִניִמָשה םויפ הוהיל
 :ושעת אל הרבע תָכאָלַמלָּכ אוה תָרצְע הוהיל השא

 דרכה םיִכָמִנ חבז הָחְנמו הָלע הוהיל השא בירקהל
 ז שדק יאְרְקמ םֶתא ּוָאְרְקִתִִרשא הָוהָי יִדעומ הלא

 ₪ םֶכיִתְונתִמ -- הָיהְי תתְכש דבְלמ מב םּו
 נְתִת רשֶא םֶכיִתְבְְנ -לָּכ דָבְלַמְו םֶכיִרַדנילָּכ ךבְלמו
 םֶכּפְסֶאְּב יעיבשה שדחל םוי רַשָע המח דא :הְ הוהיל
 םיִמָי תָעְבש .הָוהודגחהתֶא .ּוקִּפ ץֶרֶאה תַאובָתתֶא
 םֶתְחַקְלּו :ןוִתְבש ינימשה םויִכּו ןותְּבש ןושארָה םּכ
 ףגעו םיִדְמִת תַפַּכ רֶרֶה ץע ירפ ןושארה םויּב םֶכְל
 םכיִהְלֶא הוה ינפל םּתְחְמְשו לַחְנהיִברעו תַבָעְִֶע
 הָנָשַּב םיִמָי תעבש הָהיל גה ותא םַתְחָו :םיִמ 8

 :ותא ּוגְַת יעיבשה שדחב םכיִתְרדל םֶלוע
 ובשי לארשיב הָרְזֶאָהלָּכ םיִמָ תעבט ובשת תב
 -תֶא יִּתְבְשוה תופְפב יכ םֶכיִתְרד ִּעְדַי עמל תב

 וא םרצמ .ץראמ .םֶא יאהב לארי
 נבדל הָוהָי יחעמדתא השמ רד :םֶכיִהְלֶא הָוהְ
 :לארשי
 וחקיו לֶאְרְשי יִנְּבתֶא וצ :רמאל השמחלֶא הוהירכדוו ם

6 

 שכ

5 

- 1 

₪ 

3 

 ךכ *

 "ימת רג תלעהְל רואְמל תיִתָּכ ךו תו ןמש ךילא
 ןְרָהֶא ותא ךרעי דעימ לָהֶאְּב תְדַעָה תֶכרֶפְל ץיחמ
 :םכיתרדל םלוע תֶקח ימת הָוהְי ינפל רקָבדרע ברעמ
 הודו נפל תורגההתא דר הרדמה הבמה לע

 5 :דיִמִּת +-

 תחקלו .2

 םֶכיִתְנְתִמ יללהב ,ימלשורי ןכ צץ. 88 = .ר"תו ם"ת ע"ה ,ש"ח ןכו םויבו א'פס ץ ₪6

 א"ס ,רדפ ןאכ ןיא א"סב צ. 1 ,ךכ = .איעג אלב התא נ"ב ,א'ב ןכ צ. 44  .רסח

 .ע'תו ייכ א"ת ,ש"ח ןכו וינַבּו ןרהא
 דד

10* 



 אאזןז 3 ארקיו 208

 ינָש תולח הָרָשָע םיִתש ּהָתא ָתיִפָאְו תְלס תקל
 םיִתֶש םֶתוא משו :תחֶאְה הלחה הָיְהְי .םינרֶשְע
 :הָוהְי ינפל רהטה ןחלשה לע תַכְרַעַפַה שש תוכרעמ
 הרבְאל םָחְלל הק הבז הנבל תַכְרעִמַהלַע תתנו
 ינפל ונכרעי תכשה םוְּב תֶפשה םזיְּב :הָוהיל הָשא

 "התה :םלוע תיִרְּב לֶאְרַשיחיִנְּב תֶאְמ דיִמָּת הָוהְי \
 םישדק שרק יפ שרק םּוקְמְּב והְלְכִאְו וינכלו ןֶרהֶאל
 :םלועדקַח הָּוהְי ישאמ ול א

 ךּותְּב יִרָצמ שיִאְְּב אּוהְו תולארשי הָשֶאְרִּב אַציו
 שיאְו תילֶארשיה ןֶּב הְָהִמְּב וצו 0 נב
 םשהדתא תיִלֶאְרְשיִה הֶשַאָהְְּב בקי :ילארשיה
 דתַב תימלש מא םשו השמזלֶא ותא ואיביו ללקו

 -לע םֶהְל שָרַפל רמשמפ והינו :ןרדהטמל ורבה :
 :הוה י 2 יפ

 דלא ללקמהדתא אצוה :רמאל השמדלָא הָוהְי רבי
 "לע .םָהיִדַיִתֶא םיִעָמְשַהלָכ ּוָכִמְ ל ץוחמ

 רבת לאְרשי יִנָבדלֶאְ :הָרְעְהלְּ ותא ּומְגַרְו ושאר 2
 בק ּ:ואטָח אשר ויָהְלֶא לָלְהייִּ שיא שיא רמאל
 כ הָרְעָהלָּכ ובדומנרי םונה תמי תומ הוהידםש
 םֶדֶא שפקלּכ הָּכִי יִּכ שיאו :תַמּ םש 3 הֶַזֶאכ
 תחת שָפְנ הנמלט הָמהְּבִרַשְפנ הכמ :תמוי תומ

8 

 השעי ןכ הו ַשָע רֶשַאַּכ ותימעב םומ יש שיאו :שָפַנ

 דו ַשֶאְּפ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רָּבַש תחת רָבָש ול 2

 הנמל הָמהְב הָפִמּו ּזּוְּב ןֶתַע ןּכ םֶדָאְּב םומ ןתי פו
 פפ

33 

 חַחאָכ ךנל םכל היה לָחֶא טפשמ :תֶמּי םֶרָא קמו
 ינְבילֶא ּהָשמ רבו :םכיהְלַא הָוהָי נא .יִּכ היה
 - "7" יש ה שבב 2-7

 אחרטב םש ובקנב נ"ב ,א'ב ןכ +. 16 = .איָה ריבס צץ. 9 = .ןרהאל הָחיהו א'ס +. 9
 .אכראמו
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 - רהב צצו 0

 ומגְריו הָנחְמְל ץוחמ"לֶא ללְקְמהדתֶא ואיצו לאְרשי
 דתֶא הָוהְי הוצ רָשֶאַּכ ושע לֶאְרְשידנְבּו ןכא ותא
 :השמ

 יִנּבלֶא רַפִּד :רמאל יניִס רֶהְּב השמדלֶא הָוהְי ךְּבדְיַ
 ינַא רשא ץֶראְָלא ואבְּת יִּכ םהְלַא ְּרַמָאְו לארשי
 עַרזּתיִנֶש שש :הוהיל תָכש ץֶרֶַה הָתְבְשְו םכל ןתנ
 ;הָתְאוְבְּתתֶא ּתּפַסֶאְו ךמְרּכ רמזת םינש ששו ףרש
 הוהיל תש ץֶרֶאל הָיַהְי ןותְכש תכש תפיִבְשה השב
 / ףדיק ה היפס תא :רמזת אל מרכו ערות אל רש

 ןופ רָבַש תנש רצבת אל רי יבָנעְדתֶאְו רוצְקִּת אָל
 דל הבל םֶכְל ץראְה תפש הָתִַהְו :ץְרֶאְל ה
 :ףמע םיִרְגה לבשותלּו ףריכשלו ּףתְמאלו דב
 ּהָתְאוְבְּתֶלָכ הָיְהְּת ףצְרַאְּב רָשַא הָיחְלְו ּךִּתִמַהְבְלְו
 תֶתְּבַש עַבְש ךל תרפסו :לָכָאְל
 תתָבְש עבש ש יִמָי ל ויהְו םיִמָעּפ עבש םיִנֶש עבש ינש

 הָעּורְת רפוש תְרבעהְו :הָנָש םיִעָּבְראְו עשת םיִנָשה
 יבעְּת םיִרפְּכַה םייְּב שדחל רושָעַּב יִעְבְשַה שְדֶחּב
 הָגַש םישמחה תנש תא םֶּתְשדְקְ :םכצְרֶא"לַכְּ רפוש
 ה יהת אוה לבו היבשידלכל ץֶרָאְּב רורד םֶתאְרְקּ
 םכל ==

 [אצז 1) םינהכה-לא רמא ,יצחו 'ג הירדסו ,ידע' ןצאז 1--אצזצ 93 השרפה םש
 ךז תיז ןמש רדס יצחו ,[אצננז 10] הריצקדתא םתרצקו ,[אאזז גל] ונברק בירקי רשא
 תשש תויתואו .ריו תואמ ששו ףלא םילמו .םירשעו העבראו האמ םיקוספו ,[אצתק 4]

 נ'בו איעג אלב םיִנָהְּכַה ארוק א'ב ,]אאז 1] םינהכה"לא רמא 'ז םיפולחו וקו םיפלא
 הפטוח א"ב ףכה תחת איעגב ַלִּמ ארוק א"ב ,[אצננ ₪ םכערזהלכמ ,איעגב ּםיִנָמּה

 נ"ב ,איעג אלב ו 7 ת םעדרש שא ףטוח א"ב ,[אאננז <] אמרק םתא וארקתהרשא ,םכערז ם

 ארוק א'ב ,(אאוזז : | םכתבש ותבשת ,[אא[]נ 4] אמדקכ ארתב וארקת רשא ואיעגב -רשא

 איעגב דתא ארוק א א"ב ,[אאנזז 44] ידעמ-תא ,איעגב םכתבש נ"בו איעג אלב םכִתבש

 בָקְנְּב וארוק נ"ב םש םע ובְקְנַּב ףטוח א"ב ,[אאזצ 16] םש ובקנב ,ידעמ םע ופטוח ג*ב

 ,!אאווז 30 םתא ןהכה ףונהו 'א קוספו .[אאוח ול] | םיתש ףולח אלבו ,אכראמו אחרטב
 .[אאוזז 13] הכסנו ,[אצז 5] החרקי 'ב 'תכו

 ןכ + .'ו ב"ל הימריב והימרי רמאיו הרטפה +. 1 .ךכ
 כצ.7 | .אועג אלב התיָהְו נ'ב ,איעגב התיקו א"ב א"נ צ.6 | ,ר"תו ס"ת ,ש"ח ןכו ירי

 איעג אלב ךתמהבֶלְו נ"ב ,איעגב א"ב

 א"ס ו : ןזגונמ וחוריב

 הכ

 שכ
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 אצט 8 ארקיו 200

 ותחפשמהלֶא שיאו ותְזִחֶאדלֶא שיא םֶּתְבַשְו םֶכְל
 אל םָכְל הָיהִת הש םישָמָחַה תש אוה לבי : יבשת

 :היִרנְתֶא ורצבת אלו היחיפסחתַא ורצקת אלו שר
 -תֶא ּולְכאָּת הָרָשהְהִמ םכָל הָיָהִת שדֶק אוה 6 2 :
 :ותזְחֶאדלֶא שיא ּובָשִת תאְזה לבויה תש 7
 5 לא ףתימע דמ הָיִק וא ּףַתִמִעְל לָכְמִמ ּורְּכַמַתְְִ

 הָנְקּת לבויה רחא םינ ;ַש ְךָפְסְמְב ;ויחֶאדתַא שיא ונות 5

 ;יפל :ִּךלרֶקִמ תֶאּובְתְדינש רַפְסִמְּכ ףתימַע תֶאִמ
 טיעְמִת םיִנָשַה טַעַמ יפלו ותְָקִמ הכרת םיִנָשַה בר
 שיא לנות אלו ל רכמ אוה תאּובת רפסמ יִכ ותְנקמ
 :םכיִהְלַא הָוהְי נא יּכ ףיהלאמ תאַרְו ותימעדתא
 םֶתא םֶתישעו ורמשת יִמָּפְשַמדתֶאְו יתפחדתֶא םֶתישַעְ
 םהְלַכַאְו הָיִרפְלְרֶאְה הגנו :חטבל ץראה"לע םִתְבשְיו

 לכאנזהמ ודמאת יב :הְיִלָ הבל םתבשיו עבשל 9
 :ונתֶאובְתחתַא ףסאנ אלו ערזנ אל ןה תעיבשה הֶנְשב
 דתֶא תַשְעְו תיששה הָנשִּב םֶכל יִּתָכְרַּבְִתֶא יתוצו

 תנימשה הנשה תא םֶּפַעְרְּו :םינשה שלשל הֶאּובְתַה ₪
 -רע תעישתה הָנָשַה ו דע ןשי הָאּובְתַהִמ םֶתְלַכְ
 תתִמַצְל לַכָמִת אל ץֶרֶאהְו :ןשי ּולְכאִּת ּהָתְאוְבִּת אוב
 לכבו :יִדמע םֶתַא םיִבשותְו םיִרְגיִּכ ץֶרָאָה יל
 :ץֶרָאְל ּונְתִ .הָלֶאְג םֶכַזִחֶא ץֶֶא

 ברקה ולָאְג אָבו יִתָזִחֶאמ רָכִמו ףיחַא ךומידיכ
 לֶאג ולדהיהי אֶל יכ שיִאְו ויִחֶא רַכִממ תא לֶאְ וילא

 ורָּכְמִמ יִנשדתֶא בשחְו ;ותְלְאְג יִדַּכ אָצִמו ודי הָנישהְ פד
 ותְוחֶאל בשו ולרכמ רשא שיא * ףדעָהְתֶא בישהו
 לוב ּורָכְמַמ הָיִהְו ול בישָה יח ודי הֶאצְמְאל םאו

 הנקה
 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ו"ד ןכו ּוניְתֶאּובת א"ס צץ. 90  .עיבר ּגערזת א"ס ,וחיריב ןכ צ.גנ

 ד , ,יזו ,

 ,ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו -יִכְו א"ס צץ. 55 ,אלמ תַתיִמִצְל יללהב ,ימלשורי ןכ +. 3



 1 רהב אאא 5

 :ותזחאל בש לָביִּכ אָצְיו לבויה תק דע ותא הָנַה
 הע בשומדתיב רפמידיּכ שיאו

 היְחִת םיִמָי ורְכִממ תנע םִתְידַע ותְלְאְּג הָתָיהְו המוח
 םֶקְו המ ימת הָנָש ול תאְלִמִ"רַע לָאְני"אל םִאו :ותְלֶאְ
 ותא הָנְפל תַתיִמ צל המח אלחרשא ריִעָּבְדרְשַא תיבה
 םהלדיא רַשֶא םיִרָצַחַה יִּתְבּו :לביּכ אָצַ אל ויתרדְל
 ולהֶיָהִת הֶלֶאְ בשחי ץראה הרש-לע ביִבָס הָמה
 םלוע תַלֶאְ םַתְוחֶא יִרָע יִתָּב םיולה יִרָעְו :אצי לביבו
 תיבְדרְּכִממ אציו םולהךמ לַאְניירָשֶאְו :םיולל היהת
 םֶתָזִחַא אוה םיולה ירע ית יכ ליב ותָוחֶא ריִעְו
 דיפ רֶכַּמְי אל םֶהיִרַע שָרְנַמ הדשו :לארש עי יִנָב ּףותְּב
 - דומידיכו :םֶהְל אּוה םלע תֶזְחא

 ה

 :דָמע יִחְו בשותו רנו וכ הקוחהו ךמ בע ודָי הָמַמּוד ךיחֶא
 | וד

  יחו ףיהלאמ תארו תיּכְרתְו שנ ותאמ חַפתדלא
 ז תיִּבְרַמְבּו ךָשִנֶב ול ןתתהאל ֶפְסּכתֶא :ףמל ד ּףךיחֶא
 יתאצוהה רשא םֶכיִהְלַא הְוהְי יִנָא לכ א ןּתַתדאְל
 תויהל ןענָּכ ץְרֶאדתֶא םֶכְל תַתְל םירצמ ןראמ םֶכְתֶא
 יחֶא  ךומידיכְו :םיהלאל כל
 יִכָשְּכ :דָבַע תדבע ּוָּב דבעתִאל ףלדרכמנו מע
 יצר :ךמע דבעו לביה תנשדרע ףמע הָיִהְי בָשותְכ
 ןזחַאדלַאְו וּתָהָּפְשמְ"ְלֶא בֶשְו ומע ויו אּוה ּףִמִעִמ

 1 ו 5

.- 

 ג ץראמ םתא יתאצוההרַשַא םה ידבעהפ :בושי ויתְבָא
 % ךרפְּב וב הדרתדאל :דבע תְרַכִמִמ ורכמי אל ם םיִרצמ

 תֶאמ ךְלַהי רשא תמו ףדבפו :ףיקלַאמ תא
 : :הֶמָא דָבַע ונקת םקמ םֶכיִתְביִבְס רֶשֶא םיוגה

 רתלפופרארה יי ב בור לו חי הילר "יי
 םּתֶז פשו ממו קת םהמ ם בם'מע ם רגַה ם 4 תה י ִנָּבִמ

 רשא
 ְי "תו א'ה ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ 1ל א"סב ירק 1ל + 010

 ל א"סב ,י'כ א"ת ןכו ספ א'פ צ. 84  .איִה ריבס צ. 4
 > .איעג אלב דיִּכ א'ב א"ג צץ. 49 | .אוענב "תא נ'ב ,א'ב
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 אאצ 46--אא([ 4 ארקיו 20

 :הזחַאל = ויו םכצְראְּב ו ה ה רשא םֶכְמִע רָשָא

 דאל .-- שיא .לארט סב .םכיחאבו ודבעת םַהּב
 רג דָי גישת יִכְ :ּךְרַפְּכ וב הּדְרִת
 ףמע בָשות רָגְל רַכַמְו מע ףִיִחֶא דמו מע בשותו
 ולדהיהת הָלֶאג רַכְמְנ יִרָחֶא :רַ תחפשמ רקעל א
 דוא ולא ודדךב וא ורדחוא ונלאת יחֶאמ דהא
 :לַאְנִ ודָי הנישא לאי ותחפשממ ורשּכ ראשמ

 הֶיהְו לביה תנש דע ול ורְכִמִה תנָשמ ּוהָנקדםַע בשחו :
 דמא :ומע הָיְהְי ריכש יִמיִּכ םיִנָש רַפְסַמְּב ורָכמִמ ףֶסכ
 גותנקמ ףסכמ ותְלֶאְג בישי ןֶיפְל םינשּב ובר דע
 יִפָּכ וקיבשחו לבה תנ שדרע םינשב רַאָשנ טעמדאְו

 יִמַע הָיהְי ּהָנָקְּב הָנָש ריכשְּכ :ותְלַאְנְתֶא ב בישי ויִנָש ש 3

 אַצְיְו הָלַאְּב לַאְני אָלְדָאְ לסל ּךרפְּ והרי
 םיִדָבַע פארשיחינ ב ילחיכ מע ויִנָבּו אוה לבה תנשנ
 הוהי יִנֶא םירצמ ץֶרֶאמ םֶתוא יתאצו הדרַשַא םָה יִרָבַע
 קשב אֶל הָבַצַמּו .לספו םלילא ם םכל ושעתהאל :םכי הְלֶאו

 תֶוחתשַהְל םכצראּב לתת אל תיפשמ א |םֶכְלּומיִקְת
 ּורמשת יִתְתְּבַשדתֶא :םכיהלַא הָוהָי ינָא יִּכ ָהיִלָע 9

 :הָיהְי ינא ּואָריִת ישדְקמי
 פ !םתא םתיִשַעוי ּורָמְשִּתִי יתוָצְמדתֶאו וכלת יתקחבדסא 3

 הָרְשה ץעו הָלּובְי ץראה הנתנו םתעב םֶכיִמְשנ יִתַתַ
 ןהי :רכ/שמע"ש
 נ'ב ,איעג אלב דםָאְו א"ב א"נ צ. 55 = .ס"תו ע"ת ,י"כ א"ת ,ש"ה ןכו בשותו א"ס +. ול

 ינבהתא וצ ררס יצח ,יצחו 'ב הירדפו ,ליטח [אאצ 1--צצצז 9] השרפה םש +. + ,ןכ
 העבש םיקוספו .[אצצ 35] הטמו ךיחא ךומידיכו ,[אאצ 14] רכממ ורכמתהיכו ,לארשי
 ּךְתִמָהְבְִ ארוק א"ב ,[אא ד] ּףּתִמָהְבְלְו 'ב םי ה .זיו תואמ עבש םילמו .םישמהו

 ,איעגב התא א"בו ךפסכ םע דתֶַא ףטוה א"ב ,|אאצ 97] ךפסכ ע ב אבו גב

 המח אלדרשא 'א 'תכו .(אצצ 5 טע ומהםַאְו ,[אצט 9] איעג םכצראהלכ
 .(אאצ ₪0|

 .םתישעו ורמשת יתוצמדתאו א"ס צ. 3 | ט"ו ז"ט הימריב יזעמו יזע 'ה הרטפה צ. 3
, . , 



 8 יתקחב צצו 1

 ישו ריִצְבּו ריִצָּבִתֶא שיד םכל גישהְו וירפ ןתי
 חַמְבְל םֶּתְבָשיִו עַבשְל םכמחל םּתְלַכַאְו ער זדתַא
 : דירחמ ןיאו ם םִּתְבַכְשו ץֶרְב םולש יִתְתָנְו :םֶכצְרַאְּב

 רכעתהאל ברַחְו ץֶרֶאָקְןמ הָעְר היח יּתּבְשַה
 :ברחל םפיפל ולָפִה םֶכיְביאתֶא םּתְפדרו :םֶכְצְרַאְּב

 ופדרי הָבְּבְר םֶכִמ הֶאַמּו האמ הֶשַמַח םּכִמ ּופדרו

 יִתירְפַהְו םכילא יִתיִנָפ :בֶרָחְל םכיִנָפל םֶכיִבְיִא לפה
 :םכתֶא יִתיִרְּבדתֶא יִתְמיִקַהְו םֶכְתֶא יתירה םֶכְתִא
 יתַתָנ :ּואיצות שדֶח ינָּפִמ שו ןשונ ןשי םּתְלַכַאְ
 יתכלהתהו :םֶכָתֶא ישפנ לעְנְתאְל םכְכיִתְּב שמ
 :םעל ילדויהת םַּתֶאְ .םיהלאל םכל יִתְיָהְ 5

 \ םירצמ ץֶרֶאַמ םֶכְתֶא יתאצוה רַשֶא םָפיִהְלַא הָוהָי
 םֶכְתֶא דלואו םֶכלַע תטמ רּבשֶאְ ן םיִדְבַ םהל תי המ
 זתומ מוק

 :הָלֶאָה תֶוְצְמה"לָּכ תא ושעת אָלְו יל ועמש ת אלדסאו
 5 םכְשְפנ לעְִּת יִמָּפָשִמדתֶא םִאְו וס אמ גת י ותקפה םאו

 ;יִתיִרְּבִתֶא םכרפהל יִתוְצְמדלָּכִתֶא תושע יתְלְבְל
 : הָלַהָּב םכילע יתדקפהו םכְל תאזהַָשַעֶא יִנַאדףא

 שפג תבי דמו ם םיניע תולכמ תחדקההתֶאְו תַּפְחַשַהְדִתֶא

 ז יִנָּפ יִּתַתָנ :םכיִבָיא והלב או םכפרו קירל םתְעַרְוו
 םַתְסִ םֶכיִאְנש םָכָב ודו םכלממ יא ינ ינפל םָתְפַּגְנְו םֶכָּב

 .יּתַפסִיִו יל ועְמְשת אֶל הָלֶאדדַעדאְו :םֶכתֶא ףדדיאְו
 ו ןואְנְתֶא יִתְרְבְשְו :םכיִתאְטהדלע עבש םַבַתֶא הָרְפִיל
 :הֶשחנכ םכצרא-תאו לּורְבַכ | םֶכיִמְשדתַא יתנו םֶכְּוע

 עו ץעְו הלּובידתֶא םכצרא ןתת"אלו םַכָחְפ קיִרְל םתו
 גו ובאת אֶלְו ירק מע ּוכְלֶתְסִאְו :וירפ ןָתי א ץראה

 ץמק םַתַו יקובנזב צ. 9 | ,םַתא יללהב ,ימלשורי ןכ +. 9 .יתבשהו א"ס +. 6
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 צצו 6 ארקיו 4

 :םכיִתאמחּכ עבָש הָּכִמ םֶכיִלַע יתפסו יל עמשל
 םֶכְתֶא הֶלְּכָשו הָרשַה תִיַחתֶא םֶכּב יתחלשהו
 ומָשָנְו םכתֶא הָטיִעָמִהְו םֶכּתְמַהְּבִתֶא הָתיִרְכַהְ
 :ירק מע םתְכְלַהְ יל ורסות אל הָלֶאְּבְדִאְו :םכיכְרד

 ינאיבנ םָכַתֶא יתיכהו .ירקּב םקְמע נא ףא יתכְלַהי 1
 מנ ברח םכילע יתאבהו :םכיִתאטח"לע עבש

 דש יתחלשו םֶכיִרעְד לֶא םֶתְפַסָאְנ תיִרְּב םֶל
 םהל"הטמ םכל יִרְבָשְּב :ביוא-דִיְּב םתַתִנְו םֶכְכותַב ₪

 םכמחל ובישָהְו דָחֶא רוְנִתְּב םָכְמְחל םישָנ רשע ופַאְו

 :ועבשת אלו םהְלַכַא לָהְשִמַּ
 ירְקְּב שש ם םֶתְּכלַהְ ל עמשת אל תאזְּבדםאְו

 יִנָארְףִא םֶכְתֶא יתרסיו ירקזתמַחַב םֶכּמַע יִּתְכַלַהְו ל
 רשבו םֶכיִנְּב רשְּב םתְלַכ או םכיתאטה"לע עבָש
 "תא יִּתְרְכִהְו םֶכיִתְמְּבדתֶא יִתְדמ שהו ;ולכאת םֶכיִתְנִּב
 הלענו םכילּולג ירגפ-לע םֶכיִרְנַּפתֶא יִּתַתְנְו םָכיִנָמַה
 "תֶא יִתומשהו הָּבְרַח םֶכיִרְעְדתֶא יִּתַחְְו :םֶכְתֶא ישפִנ

 ינא יתמשהו :םכָחחיִנ חיִרְּב ירא אלו םכישדקמ
 םֶכַתֶאְ הב םיִכְשה טיכו % וממשו ו
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 -תֶא ץֶרָצָ הצרה א הבר לה סכרת .הָמְמט
 א םקיִבִא ץראְב םתאו הש מו לָּכ היִתתֶבְש

 הָמְשֶה ימידלָּכ :ָהיִתתְבשתֶא תַצְרהְו ץֶרֶאָה תַבְשִּת *
 םַכּתְבְשְּב םֶכיִתְתְּבִשְּב התְבשדאל רשא תא תְבְשת

 תַצְרֶאְּב םַבְבְּב למ יתאבהְו םֶכְב םיִרָאְשַנהְו :היִלָע א
 ברח"תסנמ וסת ףדנ הָלָע לוק םפא ףררו םַהיִבְא

 ולפנו :

 שכ 41
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 9 יתקחב צצאטצ] 87--צצאצזז 6

 א ףררְו בֶרחִנּפִמְּכ ויָחֶאְּבְדשיִא ּוֶלשַכְו :ףדר ןיאו ולפו
 ₪ םתְרַּבָאְו :םֶכיִבְיִא ינָפל הָמּוקִת םכל הוהת"אלו ןיא
 א םֶכְב םיִרָאְשנַהְו :םכיביא ץרָא םֶכְתֶא הָלְכָאְו םווגּב
 םֶתא םֶתְבִא תֶנעּב ףאְו םכיִבְיִא תַצְרִאְּב םַעְב וקמי
 9 רַשַא םֶלַעַמְּ םֶתְבָא ןועדתֶאו םְ םֶנועתֶא ּודַוְתַהְו :וקמ
 ו ךלא ינַאְיףא יקב מע כְלָהרַשַא ףאו יברלעמ
 עפ ואדוא םהיביא ץֶראְּב םתא יתאבהו ירָקְּב מע
 א יתיִרָּבִדְתֶא יתרכוו :םנעדתא וצרי או ללעה םֶבְבְ
 םהְרְבִא יִתיִרְּבדתֶא ףאו קָחצַי יִתיִרְּבִדתֶא ףאְו בוקעי
 ₪ "תֶא ץֶרִתְו םָהְמ בועת ץֶרֶאְקְו :רֶכְא ץֶראָהְו רָכְא
 ןעיִבו ןעי םנועדתַא צרי םהְו םֶהְמ הָמשַהָּב ָהיִתתְּבש
 4 תאחסנ ףאו :םשְפנ הֶלַעְג יתקְחְדתֶאְו וסִאַמ יטּפשַמּב
 םיִּתְלַעָנהאְלְו םיִּתְסַאַמ -אְל םָהיִבְיא ץֶרֶאְּב םֶתויָהְּב
 :םהיִהְלַא הוה ינא יּכ םתִא יִתיְִּב רַפָהְל םֶמלַכְל
 ₪ ץֶרֶאְמ םֶתאדיִתאצוה רשָא םינשאר תיִרָב םֶהְל יתְרכזו
 :הוהי יִנַא םיהלאל םהל תו ד הל םיוגה יניעְל םִיִרָצִמ

 6 וב הָ ןהי ןִתָנ רֶשֶא תר ותהו םיטפשמהו ם םיקחה הָלֶא
 :השמדדיִּב יניס רהב לֶאְרְשְי יִנָּכ ןיבו
 וכ לארשי ינָבִלֶא רַבָּד :ר מאל השמ"לא הוהְי רכדופ

 :הוה ויל תשפנ ןְּבְכְרעְּב רדנ אָלָפִי כ יור פ שיא םהֶלַא ּתְרַמָאְ

 3 הש םיִשָשְְּב דעו הָנַש םירשע ןבמ רָכָזה ךַּכְרִע הָיַהְ
 + דםִאְו :שדפה לֶהְשְּב פףַסַּכ לקש םיִשָמָח ףכִרע הָיהְ
 5 שָמָחְְֶּבִמ םאְו :לקש םישלש כר הָיַהְו אוה הָבְקְ
 םיִרָשָע רכה ְכְרִע הָיהְ הָנַש ם ירשעדב דַעְו םיִנָש
 5 לע שֶָךהְְֶּבִמ םָאו :םיִלָקָש תרשע הָבְקְנלְ םילקש

 ףַסֶּכ םיִלְק ש הָשִמַח רֶכְוִה ףפרע הָיָהְו םיִנָש שָמָחְרְּב
 -|נ 22! 7

 ב הגומב ןכ +. 9
 ת ,ש"ח ו"ד ,ה'דח ןכו

 וררו רותר תחורו כ םור | בו רבו - כת רוא ר . ,
 ביתכ םהיביא י פס ירק םהיביא בותכ םכוביא א ףכ

 .ףקמ דףאו א"ס צ. 44 |.  זא א"ס צ. 41  .ס"תו ע ,



5% 

 אצוזז 1 ארקיו |16

 םיששדְּכמ םאְו :ףַכְּכ םילקש תשלש ִִכְרְע הבל ז
 לקש רָשַע השמח דּכְרע היה רבא הֶלָעַמְו הָנש
 ודימעהְו ףּכְרִעַמ אוה מאו :םילק קש הָרשַע הָבקְנל
 רָי גישת רשֶא יפדלע ןקכה ותא ךירעה | ןהפה יִנָּפל
 הָמָהְּבְםִאְ :ןהפה ונכירָעְי רדנה +
 ונפמ ןתי רשֶא לכ הוהיל ןָּבְרִק הָנֶמִמ ּוביִרקְי רש
 בוט ותא רימידאלו ונפילחי אל :שָרָכדהֶיַהְי הָוהיל
 הַמָהְבּב הָמָהְּפ ריִמָי רמָהְדםַאְ בומכ עְרחוא עָרְּב
 הֶאָמִמ הַמְַּבלּכ םאְ | :שֶדְקדהְיהְי ותְרּומְתּו אּוהדהְיהְ
 דתֶא דיִמַעָהְ הוהיל ןּפְרְק הָּנְממ ובירקידאל רֶשא

 ןיבו בוט ןיּב ּהָתִא ןהכה ףירעהו ןהכה ינפל הָמַהְּבַה +

 ףסְה הנלאע לאתפאו החי ןכ ןהכה ךכרעכ ער
 שרק ותיב"תא טלקויוכ שיאו :ךפרפדלע יתשימה
 ףירעו רשאפ ער ןיבו ביס ןיּכ 5 וכירַעָהְו הוהיל

 ותיְבדתֶא לאי שידקמהדםאו :םוקי ןּכ ןקכה ותא ₪
 הבשמ ו םַאָו :ול היו ויל ךכרע"ףסכ תישימח ףסנ
 עַרֶז יעז יִפְ ָךְּפִע הָיְהו הָוהיִל שיא שידקו וזְחֶא
 לבוה תנשמהםא :ףסכ לקש םיִשמַחְּב םירעש רֶמה
 שיִדְקִי לביה רחאדםַאְו :םוקנ ָךְּכְרַעּכ וחדש שיִדְקי
 םינשה יִפ"לע ףַסַפַהְהתֶא ןהפה ולדבשחו 'הרש
 פאני לָאנְיסאו :ףכרעמ ערגנו לביה תנש דע תרתונה
 ךכְרעהףֶסּכ תישמח ףסיו ותא שידְקמה הָרָשהתֶא

 דתֶא ךכְמדםִאְו הָרָשַהתֶא טאי אל"םַאְו :ול םקו ויל 9
 ותאצְּב הדשה הָיַהְו :רוע לאניחאל רחא שיאל הָדָשה
 :ותָזְחַא הָיִהִת ןהכל םֶרְהה הָרָשְּכ הוהיל ש שדה לביב

 םאו

 :ש"ח ןכו בירק א"ס צץ. 9 | .חתפ ךמְדטאו נ'ב ,ץמק ּךָמדםאו א'ב א'נ < 8 זכ
 .ףסיו א"ס ץ.15  .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,י"כ ש"ח ןכו ירקו ב .- הָנֶמִמ א'סב ,הָנַמִמ ריבס +.
 ,ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו -םאְ א'ס זז
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 שיִּדְכִי וִתְוְחַא הרש מ אָל רשא א ותְנָקִמ הָדְשדתֶא םָאְ

 תנָש דע ְּכְרעָה תסכמ תא ןהפה ולדבשִ ְו :הוהיל

 תנָשּב :הָוהיל שדק אּוהה םּויּכ ְּכְרְַהתֶא ןַתְנ לבה
 ולרע ותאמ יהנק רעאל הרשה בש לבו
 ג םיִרשָע שרה לֶקָשְּ ּהָיהי ּכְרֶעלְכ :ןֶרֶאְה תּוחא
 ; הוהיל ךֶכְבָי רַשַא רוכְּבדְּדַא :לקשה הָיַהְ הָרּג
 הוהיל השדסא ושדסא ותא שא שידקידאל הָמַהְבְּב

 ותשמח ףסיו ִכְרעְב הָדפו הֶאמְטה המַהְּבּכ סאו :אּוה
 בדד

 רשָא םְֶלָכ ףא :ּכְרַעַּב רַכְמִּ לֶאְ אלדםַאְ ויל
 הָדָשִמּו הָמַהְבּו םֶדָאַמ ול"רָשאילֶפִמ ההיל שיא םרָחָי
 אּוה םישדק"שדק םֶרָה -לָּכ לא אָלו רכִמי אל ותזחַא
 ָךֶפי אל םֶדאהְדִ םֶרחי יי רשֶא םֶרָחילָּכ :הוהיל
 ץַעֶה ירפמ ץֶרֶאָה ל רשעו מלכו :ת מי
 ורשעממ שיא לֶאְנִי לֶאְנדםִאְו :ה 2 שרק אוה
 -רשא לָּכ ןאצְו רהב רשעמהלֶכו :וילע ףסי ותישמח
 אר :הוהיל שדק-הוהי ירישעה טבשה תחת רָבַעַ

 -היהו רומי -5-= םאו ונרימי אלו עַרְל ב ב רכבי

 רשַא תוצמ ה הָלֶא + יל אָנ אל ש שָדָקדהְיהְ ותרומתו אּוה

 :יניס ר הב לֶאְרשי ינָפלֶא הט שמחתא הוה הוצ

 תומ ה

 ורוה

 \ד

, 

 א"ס +. 98 = .איעגב דַלָבַו נ'ב ,הלָכְו א'ב א'נ צ. 95 | .!תאמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ח ןבו ירפמג א"ס +. 80  .עיבר םרחהלכ

 שיא ,[אצטז 3] יתקחב םא 'ב הירדסו .אָזְע [צאטז 3--צצצזו 34] השרפה םש +. 4

 םיפלא תשלש תויתואו .גיו ףלא םילמו .םיעבשו הנומש םיקוספו .[+צ1ז 1] אילפי יכ

 ] 4 ךמדסאו ,ףולח םניאו ףולח םובשחי תולמ יתש לבא ולה הב ןיאו .בצו תואמ עשתו
 .(אצשזז 25] איעג אלב ךכרעהלכו ,([אצשזז א]

 .[מצ04. אצצ 34) כ ןמיסו ,העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקוו רפס לכד יקוספ םוכט

 השלשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו .[1,64. אט 7] בזה רשבב עגנהו ויצחו

 שעו השמח וירדסו .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש

 שע ויתוישרפו .[. 1 | .הלילו םמוי 1171' ותרותבו

 תוישרפ םיעשתו הנמש לכה .םיעבראו שש תומותסהו םישמחו םיתש תוחותפה ןונמ

 ןושארה שדחל רחאב ןכשמה םקוהשמ רפסה תונש .[634. / 10] םודאו [1% ידוד ןמוטו

 ש



 ברמפב

 5 דָחָאְּב רעומ לָהֶאְּב יניס רֶבְרַמְּב השמ"לֶא הוהי רָפדיו א
 םירצמ ץֶרֶאמ םתאצל תינשה הָנשּב ינשה שרחל
 םתהפשמל לאְרשיחינב תַדעדַלּכ שארדתַאואש :רמאל
 ןפמ :םתלגלנל רֶכְלַּכ תימש רפסמּפ םֶתַבֶא תיל :

 ודקְפּת .לארשיב אָבְצ אָצידלָּכ הלעמו הש םיִרָשע
 שיא שיא ויהי םכּתאו :ןרהאו התא םֶתאְבצְל םֶתא +
 תומש הלאו :אוה ויתבאדתיבל שאר שיא הטמל %

 -ןכ .רּוציִלָא ןפוארל םכתא ודָמעו רשא םישנָאה
 הָדוהיל :ּוידשיִרוצְֶּב לאימלש ןועמשל :רוָאיִרָש
 ןלובזל :רעוצְְב ל תג רָכששיל :בָדְניִמעְּ ןושחנ \
 ב עַמְשיִלַא טיפל ףסוי נבל .:ןלַחדןב .בָאילֶא ו
 ןריבָא ןמַינבל ורוצהךפּכ לאילמנ השנ עמל דוהימע וו
 לֶאיִעְגפ רשֶאְל : ידשימקדןב רָזעיִחֶא ןדל :יִנעדִגְןְּב 5
 עַרְיִחֶא יִלֶּתְפפְל :לאּועְדּ סא 0 ןֶרכַעְדּכ 3 :
 םֶתובַא תיטמ יִאיִשְנ ּהָדַעָה יאירק הלא ןֶניִעדְְּב 6
 תא ןרהאו השמ חיו :םה לֶאְרְשְי יפְלַא ישאר וז
 הָדעָהְילָּכ תֶאְו :תומְשְב ּובּכִנ רשֶא .הָלאָה םיִשְנאַה 8

 םתְהפשמדלע ודְלותיו ינשה ו שרחל דָחָאְּב וליהקה
 הלעמו הגש םירשע ןפמ תומש רַפְסִמְּב םתְבַא תיִבְל

 םתלנלגל
 .רבְששיל נ"ב ,א"ב ןכ צ. 8  .יתבר 'ג ץ.9  ,'ב עשוהב רפסמ היהו הרטפה +.1 ,א

 .ירק יאּורק ביתכ יאיְרק צ. 16 = ,ירק 0 ןירת יש ימַע ביתכ יִּבשיִמַע א'ס +. 9

 :קש אלפרלותכ'ב וע גב ודליתיו א"ב א"נ ץ. 8
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 , רבְרִמְּב םֶרְקְפַיו השמחתא הָוהְי הָצ רַשאּכ :םֶתְלְגְלְנְל
 לֶאְרשי םפב ןבוארדינב ויה ₪ :יִנִס

=| + 
 תומש רַפְסַמְּ םתְבִא תיל םֶתְפְשַמְל םֶתְדְלִת
 -: | 2 - == \-: אצי -כ ּהָלָעַמְ שיט םיִרְשע זפמ 0 םִתְלְנְנְל

 ףלא םיִעָבְרִאְו השש ןבואר הטמ ל םֶהיִרְקּפ ואָבְצ
 :תואמ שמחו
 ויִדְקַפ םֶתְבִא תי בל םֶתְָפְשִמְל םַת םתדְלות ןועמש י ינבְל
 ו 2- |== =: הנש םיִרשע ןֶפמ רָבְולָּכ םֶתְלְנְִנְל ג תומש רַפְסִמְּב

 4 העְשִּת ןעמש הטמל םַהיִדְקִּפ :אָבַצ אצי לָּכ הָלָעַמְו
 :תו 5 שלשו ףַלֶא םישָמחו

 רַפְסִמְּב םֶתְבַא תיבָל םֶתְחְּפְשִמְל םֶתְדְלוְת ינבְל
 :אָבְצ אצל לכ הָלְעִמְ 5% שע .ןֶבִמ תומש
 רטמל םֶהיִדְהּפ
 :םישמחו
 םֶתְבִא תיבל םֶתְחַּפְשַמְל טל ּהָדּוהְי :ינֶבל
 ּ ב הנש םיר זע ןכמ תמש רַפְסִמְּב
 ששו ףלא םיעבשו הָעָבְרַא הרוהי \ הטמל םהיִרקפ
 :תואמ
 םָהבָא תבל םֶתחְּפְשִמְל םֶתְֶליִּת רָכְשֶשי : יִנָבְל

 =ז

 :אבצ אצי לכ

 :אבצ אצי לָּפ הָלָעַמְו הֶנָש ם םיִרָשָ מ תמש רַפְסִמְּב
 עּבְרַאְו ףלא םישמחו הָעְּברַא ?י דטמל ₪5

 םֶהְבָא תיִבְל םֶתְּפשִמְל םֶתְדְלּוְת ןֶלּובְ ינבל
 :אבַצ אצי לַפ הָלָעַמְו הָנָש םיִרְשַע ןֶּבִמ כ תמש רַפְסִמְּב
 עבְרַאו ףלא םישמחו הָעְּבַש ןָלּובָ הטמל םֶהיִדְקַּפ

 50 :תיאמ
 יע : ס"תו ע'ת ,י"ת ,י"כ א'ת ,ג'ד ,ב'ד ןכו וידקפ תלמ ןאכ ןוא א"סב 8
 .רמל לכמ אדיגמ דמל הגומב יתבר 'ל ץ.99 | .'וגו וכ

 ּ םירש

 5 תואמ ששו | ףלא םיִעָּבְרַאְו הָשִמָח דג המ
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 תיבְל םתְחַפְשמְל םֶתְדְלות םִיִרַפִא ינבל ףסוי ינ
 לכ הֶלְעַמְ הגש םיִרָשע ןפמ תמש רַפְסַמְּ |
 ףלֶא םִעָבְרַא םִיִרְפא הטמל םהידקפ אָבָצ אצי
 :תואמ שמחו
 םָתבא תיִבְל םֶתְָּפָשַמְל םֶתדְלּת הָשנְמ נבל
 אצי לָּפ .הָלְעַמְו הגש םיִרשַע ןפמ תומש רפְסִמְּב
 ףלא םישלשו םִיִנש השנמ הטמל םהידקפ אָבַצ
 :םִיִתאַמּו

 רפסמב םִתבַא תיבל םתחְפְשמל םמדְלות ןמינב ינבְל :

 :אבְצ אצי לכ לעמו הנע .םירשע ןכמ .תמט
 עפראְו ףלַא םישלשו הָשִמִח ןמָינב הטמל םהידקפ

 :תואמ

 רפְסְמְּב םֶתְבִא תיִכְל םֶתְּפְשִמְל םֶתְדְלִת ןָד יִנֶבל
 אָבָצ אצי לָּפ הָלְעַמְו הֶנָש םיִרשִע ןֶּבִמ תמש
 עבשו ףלֶא םיששו םִיְגֶש ןֶר ּהָטַמְל םֶתיִדְקפ
 :תואמ
 רָפְסמְּב םֶתבָא תיבל םֶתְחְּפְשִמְל םתדְלות רשא ינֶבְ
 :אָבְצ אצי לָכ הלעמו .הָנש .םירשע ןֶּבִמ תמש

 שמחו ףלא םיעכראו רַחֶא ךשא הטמל םֶהיִדְקפ
 :תואַמ
 רַפְסַמְּב םתבַא תיבְל םֶתחפשמְל םתְדְלות יִלָּתַפִ יִנּב
 :אבַצ אצי לָּכ הֶלעמו הָנָש םירשע ןֶּבִמ תמש

 עפראְו ףלא םישמחו השלש יִלָתְפנ הטמל םֶהיִדְ
 :תואמ

 ואישְנ ןרהאו השמ דקּפ לָשֶא םיִדקְפה הֶלֶא
 ויתבא-תיבל דחֶאְדַשיִא שיא רַשָע םינש לֶאְרְשִ
 ןכמ םתבא תיבל לארשיחינב יִדּוַפלַּכ ויהי ויה
 םירשע א
 .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו יִנְבְל א"ס ל. 9
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 4 ויהיו :לֶאְרְשיְּב אָבְצ אָצְידִלָּכ ּהָלְעַמְו הָנָש םיִרשַע

 שמחו םיִפלַא תֶשְלש ףלא תואמחשש םידָקּפַהלָּ
 א ּודקָּפְתַה אל םִתְבָא הַטַמָל סיולהו :םיִשָמְחְו תואָמ
 | :םֶכּותְּב
 8 יול המָמדתֶא ְךא :רִמ באל השמדלֶא הָוהְ רָּבדַו

 :לאְרְשִי ִנַּב ךותְּב א אשת אל םשאר"תַאְו דְכּפִת אָל
 ₪ "לָּכ לַעְו תרעה ןֶשמדלפ םיולהדתא רקפה הָּתַאְ
 -ֶתֶאְו ןּכָשמַה"תֶא אשי הָמַה ושאל לַעְו לכ
 גו ענב נח ובשל בֶסְו יהָתְרשי םהְו ויִלָכדַלּכ
 ותא ומיקי ןֶּכָשְמַה תנַחְב םיולה ותא = ןָכָשִמַה
 ₪ "לע שיא לאְרשי יִנּב ונח :תַמּוי ברכה ךּוהְו םיולה
 ₪ ביבָס ּונָחִי םולהו :םֶתַאְבַצְל ולנדדלע שיאו ּוהְגַחְמ
 לֶאְרַשי נב 5 תרעדלע ףצק היה ידאלו תדעה ןפְשמל
 ₪ ושעיו :תודעה ןָּכְשמ תָרָמְשמדתֶא םיולה ּורָמשְו

 ןּכ הָשמחתַא הוה ָּנצ רשא לכָּפ לאו וב
 ישָע
 ב ילָנִיִלַע שיא :רָמאל ןרֶהאדלֶאְו השמדלָא הָוהְי רד 8

 ביִבָס .דָנַמ לארשי נב ּטָחְי םָתְבָא תיבל תתאב
 ג הָנִחַמ לָּנָד הָחְרּומ המדק ם םיִנחַהָו נחי דעומדלֶהֶאל
 :בָדְִמ מערב ןושחנ ּהָדּוהְ ינבְל אישה םתאָבַצְל הָדּוהְ
 :תואמ ששְו ףֶלֶא םיעבשו הָעְּבְרַא םֶהיִדְקִפּו אב
 : לאְנִתְנ רָכְשִשִי ינבל ישנו ךֶכששי הטמ יל םינחהו
 : עּבְרַאְו ףלֶא םישמחו הָעְּברא וידְקפו ואְבְצּו :רָעוצְְּ
 :לַחְדְּב בָאילא ןלּובז ינבל איִשְנ ןלובז הטמ :תואמ
 :תואמ עבְרַאְו ףלֶא םישָמִח הָעְבש ויִדקְפו ואְבַו
 ףלא ם ינמשו ףֶלַא תֶאְמ הוה הָנְחְמְל םיִדְקְפה"לּכ

+ 

/ 

 .ב | .ּוהְתְרשי א'ס +. 58 .המותס יאדרהגל ,החותפ יארוסל ןכ +. 8
 ,ט"כ .ב'כ ,ד"י קוספ ןייע :ש"ה ןכו הטמו א'ס צ. ל .רכששו ג'ב
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 :ועָפי הָנשאְר םֶתאְבַצְל תוֶאְמדעַבְרֶאְו םיִפְלֶאתֶשֶשְו
 םֶתאָּבַצְל הֶנְמיּת ןבואר הגְחִמ לנד

 ויָדְקְפו ואְבְצּו :רואידשדּב רוצילא ןמואר ינָבְל אישה
 הטמ וילע םעחהו :תואמ שמחו ו: ףלא םיִעְּבְרַאְ השט ש
 :יִמְשיִרוצְדּב ל ןיעמש ינֶבְל אישְג ןועמש
 :תּואמ טלש ףלא םישמָחו הָעְשּת םהי רק א
 אבו :לֶאשרְרְּב ףסילא דג ינבל איש דג הטמ
 :םישמחו תואמ ששו ףלֶא םיעְּכְראְו השמה םֶהיִדְקֶפ
 םישמחו דָחֶאְו ףלא תאמ ןבואר הנחל םידקפה"לכ
 :ועסי םיִנשו םֶתאְבצְל ישמחו תואמ"עבראְו ףלא

 םָולַה .הַָחִ דעומדלַהא עָסְנ
 וידלע שיא ּועָפי ןּכ .וָחִי רשָאּכ תֶנְחַמְה ךוְְּ
 םרפֶא .הגהמ לד :םהילגרל
 ךֶּב עַמְשילֶא םירפא ינבל אישה המי .םתאבצל

 :תואמ שמחו ףלֶא םיִעְּבְרַא םהיִדְקְפ ואְבְצְו :" והיִמע +
 דןַּב לאילמג הָשנַמ .. ינבל איש הָשַנִמ הממ וילו ַפ

 = ע= ו

 ףלא םישלשו םינש םֶהיִדְקפו וָאְבְצּו :רּוצה רפי
 ב ןד דיכא ןַמָיְנְ .. ;בל אשת ןַמְיְנְב לב הממ + :םיח האמ

 עבַראו ףלֶא םישלשו הָעמִח םה דפו ואב :ישדנ <
 ףלא .תאמ םִירְפִא .הנָחמְל םיִדְקְּפַהדלָּ :תואמ :
 ּועָסְי םישלשו םַתאְבַצְל הא 0

 איִשְת םתאבצל הָנְפֶצ ן הנחִמ
 םינש םהידקפו ואָבצו :יִדְשי ל רעיחַא ןד ינבל ₪
 רשֶא ה ו מ ויל ינח הַהְו :תואמ ע עבשו ףלֶא ם םישטשו 3

 םידקפו לאָב ו :ןרכעְּב לאיענפ רַט שא ינבל אישנו
 איִשְנ יִלָּתְפִנ הז הטמי :תואמ שמחו ףלֶא םיִעְּבְרַאְ רחא .

 ינבל

 ןיחח יבש יִמַע א"ס +. 25 = .ר"תו י"כ י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו לֶאּועְב א'ס ל. 4
 ורה וורח
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 ₪ הָָשלָש םהידקפו יאְבְצִו :ןֶניעְרְּב עָרִיִחַא יִלּתַפִנ ינבל
 ןֶ הגַחַמְ םיִרְקָפַהילָּכ :תואמ עבְרַאְו ףלֶא םישמחו
 ה;רחאל תיִאמ ששו ףלא םישמָחו העְבשו ףלא תאמ
 :םהילנדל יעְסי
 ידְוקַפלָּ םֶתְבָא תיבל לארשיחינב ידוקפ הלא
 םיפלַא תַשְלְשּו ףֶלֶא תואְמשש ש םתאְבצל תֶיָחַמַה
 יִנָּב ךותּב דקת אֶל ה םיִשָמַחְו תִאמ שמחו
 לארשי ינְב ושעיו :השמחתא הוהי היצ רשאפ לארשי
 ןכְו םָהיִלּ + ונחּכ השמחתא הוהי הָוצְדרָשֶא לכ5
 :ויִתְבָא תיבדלע ויָתְחפשמל שיא וע
 השמחתַא הוהי רד םוּב השמו ןרַהֶא תַדְלוִת הָלֶאְו
 אּוהיִבָאְו בָדְנ רכְּבה ןֶרָהָאדיִנְּב תמש הלאו :יניס רֶהְּב
 םִִגָהְּכַה ה נב .תומש הָלֶא ּגרֶמַתיִאְו ְךעְלֶא
 אוהיבאו בדג תמו :ןהכל םֶדָי אלְמדרֶשֶא םיחשמה
 יניס רֶבְדַמְּב הָוה נפל הרֶז שא םֶבְרְקהְּב הזהְי ינֶפל
 ןרהַא ינ :פ"לע רַמָתיִאְו דזְעְלֶא ןהּכיו םהל ויָדדאל םֶינְבּ
 :םָהיִבַא
 יול ּהָמַמִתֶא ברקה :רמאל הָשמדלָא הָוהְי רב
 ז ּורְמְשְו :ותא ּותְרשו ןהכה ןרהֶא ינפל ותא תְרמעהְ
 לָהֶא יִנָפְל הרַעָהלְּ תֶרָמָשִמדתֶאְו ותְרַמְשִמַתֶא

 -לָכדתַא ּורמָשו כשמה תרבעה תא רבעל .ךעומ
 רבעל לארשי יִנָּב תְרָמְשִמהתֶאְו דעומ לָהא "לכ
 וי 0 ןרהאל םיולהתא הָּתַמְ :ןָכשמה תדבעדתֶא
 ו :לארשי נב תאמ ול הָמַה םגתנ ות
 ברקה רֶזהְו םָתְהְּכתֶא "ּורמְשְו" דכפת ינְבתֶאְ
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 -תֶא יּתְחְקְל הגה יִנָאְו :רָמאְל השמדלַא הָוהְי רדיו
 רָטּפ רובל תַחָּת אש ִנָכ ךוהמ םיולה
 וכְּבדלָּכ יל יּ :םוולה יל ויקְו לארשי ינפמ םֶחָר
 יל יִתְשּדְקַה םירצמ ץֶרָאְּב רוכְּבלָכ יתכה .םויב
 ינא ּוַהְי יל הָמהְּבדִרַע םָרְאְמ לֶאְרֶשִיְּב רּוכְּבדַלְכ
 :הָוה
 תֶא דקָּפ :רמאל יניס רּכְדִמְּב הָשמדלא הָוהְי רבו
 שדחְרפמ רול .םתחפשמל םַתְבַא תיבְל וול ינּב
 הוה יפדלע השמ םֶתא דֶקָפַו ב הֶלַעַמְ
 תקְקו ןושרג םתמשב יולדינב הלאדויקוו :הֶוַצ רָשָאּכ
 ינבל םֶתְחָפְשִמְל ןושְרֶננְּב תמש הלאו :יִרְרִמ
 ןורכח רַהְצִו םרמע םֶתְחַפְשִמְל תֶהָק י ינו ::יעמשו
 םה הלא ישומו יִלָקמ םֶתְחְפְשמְל יררמ ינו :לאיזעו

 ינבלה ג תַחַּפְשִמ ןוטרנל :םִתְבָא תובל תָחְפְשִמ :
 םהידקפ :ינשְרגה תֶחְפשמ םה הֶלֶא יעמשה תחפש
 תעבש םָהידְקּפ הָלְטַמ שְדְהְהְּבִמ רָבְולּכ רפסמ

 ןָּכְשִמַה ירח ישרה תחפשמ :תואמ שמחו םיפלא .
 :לאלךּב ףֶסלא ינשרגל בָאדתוב אושו הַמַי ונחי <
 לָאָהְ ןֶכְשמה רעומ -- ןושְרָנדיִנְּב תָרַמְשִמּו ₪
 ךסמדתֶאְו רַצְחַה יעלו :דעימ לָהֶא הַתַּפ ףסִמּו והסכמ <

 תֶאְו ביִבָס חַבְ ומהדלעו של ומה"לע רָשֶא רַצְחִה חַתּפ
 תָּהְקְל :ותדבע לכל ויתימ
 ינרבחה תחפשמ כו ירהציה תחפשמו ימרמעה תחפשמ

 לַפָסַמְּב :יִתָהְלַה תֶרְּפֶשִמ םה הלא יִלֶאְעַה תחפשמו ג
 תואמ שש םיפלא תנמש הָלַעַמְו שדחְךּכִמ רֶכְזלנ ו מ רָבְזלָּכ
 ירמש ו
 ,הֶהְק םידוקנ םלכ וחיריב צי. 17, 19  .ה"מ קוספ ןייע :י"כ א"תו ש"ח ןכו יִנְבְּב א"ס ץ. 9
 א'ס צ. 95  .םֶתהַּפָשַמִל ןאכ ןיא י"כ םירפס .תצקמב צץ. 90 = .ד'דח ןכו ןורבחו א'ס +. ג9
 וללהב +. ?ז = ,איעגב "לע .נ'ב א"נ א 6 = .ר"תו ם'ת ,ע"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו ּוהָסכַמּ
 ,יתהקה וחירי ץ- 28  .חתפב יִלָאיִזעָה יקובנזבו
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 לע .נָחַי תַהְקְיִנְב תֶחָּפְשִמ :שדְקה תְרְמְשִמ יִרָמש
 יִתַהְקה ז תחָפָשַמְל ב בָאדתיב איט - :הָנמיִת ןָכְשִמה ךִרָי
 הָרְֶמַהְו ןחְלשהו ןְרֶאְה םֶתרמשמו :לֶאזְּב ןֶפצילא
 לכו ו םֶהָב ותרשי רַָשֶא ש שרקה * יִלָבו תחְבְזִמַהְ

 יה הפה ןרַהָאְרִּ רזְעְלֶא יולה יִאישְנ ישנו :ותְדבע
 לחמה תַחּפָשִמ יִרֶרָמְל :שָךקה תְרָמְשמ ירמש תילקפ
 םֶהיִדְּפּ :יררמ תחפשמ םָה הלא ישומה תחפשמו

 םיִפְלַא תשש הָלַעַמ | שדֶחדְֶּבִמ רָכְו"לָּכ רַפְסְמְּב

 4 לַאיריַצ יררמ תחפשמל בָאדתיב אישנ :םֶיָתאַמ
 : תֶדְקַפו :הָנפֶצ וחי ןָפשמה ךרי לע לחיבָאְּכ

 \ נוה

 ויִדמִעְו .ויָחירְבּו ןּכְשמה ישרק יררמ יִנְּב תִרָמשִמ
 ז ביִבָס רַצְחַה ידמעו :ותְדְבַע לכו וילפדלֶו וונדא

 קב

 פשה יִנָּפְל םינחהו :םֶהיִרְתִיִמו םתְדְתו םהינְרַאו
 5 ןרָהַאְו ו השמ הָחְרַומ | דעומהלָהא יִנָפל הָמְדַה
 הְו לאְרְשי נב ג תְרָמָשִמְ שקמה תֶרָמְשִמ םירמש
 . ןח השמ דפ רָשֶא םיולה ידוקפדלּכ :תמוי ברקה
 הָלְעַמְו שֶדָחְרַּכמ רָכְזלּכ םֶתְחְּפְשִַמְל הָוהְ יפ"לע
 הָוהְי רָמאיו :ףְלֶא םיִרשַעְו םִיְנש
 שדחְךּבִמ לארשי נבל רֶכְו רָכְּכילָּכ דָקָּפ השמדלֶא
 םיולהדתא תְתַקְלְו :םְתמש רפְסמ תֶא אָשְו הָלְַמְ
 תמָהְּב תאו לארשי ינָבְּב רָכְבדלָּכ תחת הֶוהְי יִנָא יל
 : רקפיו :לארשי נב תַמָהְבְּב רוכבילּכ תחת םיולה
 יִנְבְב רָכְּכ"לָפתֶא ותא הָנהְי הּוצ רַשֶאַּכ הָשמ
 4 : שָךָחְרְּבמ תמש רפְסִמְּב רֶכְ רוכְּב"לּכ יִהָיַו :לֶאְרשי

 םיעבשו השלש ףַלֶא םירשעו םִינש םהידקפל הֶלְעַמְ
 :םיתאמּו

 רבהי

 קנ צ.39 = .ש"חו ב'ד ןכו ןרָהַא א"ס צ. 38  ,יתהקה ,תֶהְק וחיריב צ+. 99, 0

 .ןרַהֶאו ןאכ ןיא ס"תבו ש"חב ,י"כ םירפס תצקבו



= 

5 

10 

 זז 44--זט 0 רבדמב 2466

 תחת םיולההתֶא חקק :רָמאל השמדלָא הָוהְי רבדוו +
 תַחּת םיולה תַמָהְּבדתֶא רש יִנבְּב רוכְּבלְּכ
 השלשה ייודפ תאו :הָוהְי ינֶא םיולה ילחויהו םּתְמָהְב
 ינָּב רווָכְּבִמ םולקילע| םיפרע ה פד םיִעְבשהְ
 תָלְלנל םיִלְקַש תַשְמָח תַשַמִח תְחַקְלְו :לארשי
 ּףַסְּכִה ה הָרְג םיִרשע ה :ת שפה לקשְ

 תא השמ חקיו ּוֶהְּב םיִפָדְעָה יורפ וינכלו ןרהאל ,
 תֶאְמ :םיולה ייודָּפ לע םיִפְדעֶה תֶאמ םוידפה ףַסּכ :

 םיששְו הָשְמָה ףַסְּכַהתֶא חכ רד לארשי ינָּב רוָכְּב
 דתֶא השמ ןפיו :שדקה לקו שב ףלאו תואמ שלש :

 הע רעאק הוה יפ"לפ וכל ןרהאל םירפה ףסכ
 :השמחתַא הוה
 -תֶא אשְנ :רמאל ןרהאדלַאְו השמחלא הָוהְ כד ד
 :םַתְבַא תיבל םֶתְחְפְשִמְל ןול נב ומ תה יִנְּב שאר "
 -לָּכ הגש םישמָחְדִּב דעו הָלְעַמְו הָנֶש םישלש ןֶפִמ <

 תדבע תאו + רטומ לָהֶאּ הָכאְלַמ תושעל אָבְצְל אָּב
 ןרהא אבו :םישרפה שרק רעומ לֶהֶאְּ תהָקב
 ּהָבִרַפַכְו ךסמה תֶכְרֶפ תא וררוהו הנהמ :ַה ענבי
 יושרפו שחת רוע לוס ויִלָע נְתִת :תדעה ןֶרֶא תא
 ןֶחְלָש ו לעו ויְּדַב ּומָשְו הלעמלמ תֶלְכּת לילכ"דנב
 התאו תרעקהחתַא ויִלָע נתנו תלת רב ושרפי םיִנָפה
 דימתה םֶחְלְו ךֶסנה תושק תאו תיקנפהתֶאְו תפכה
 ותא ופכו יִנָש תעלות דַגָב םהיְלע ושרפו :הָיהְי וילע
 תלבת דב  וחקל :וידבדתַא ומשו שחת רוע הָסְכמְּב

 היִחְקְלַמהתַאְו .היֶתְרנדתֶאְו רואמה תַרְגַמ-תֶא ושּכו
 הלדותרש רשֶא ּהָנִמש יִלָּכדלְּכ תאו ָהיָתתֶהַמהתֶאְ
 שח רוע הָסְכמִדלֶא היִלָּפדלָּבתֶאְו הָמא ומ :םהּב
 ונתנו 1
 .תֶהְק וחיריב +. 4 ,ך .ירק םיּורּפַה ,ביתב םיִדָּפה צץ. 91  .ףקמ אלב תא א"ס צי 1

 .ע"תו ש"ח ןכו ויִלע ושרפו א'ס +. 6
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 תָלַבִּת דִּגַּב ושרפי בהוה חַבזִמ | לעו :טוְמההלש ונתנו
 חק] : וחקלו ;וידָבְדתֶא ומשו שח ִת רוע הָסְכִמְּב ותא ופכו
 ונתנו שרכב םבדּותְרָשְי רשֶא תרשה יִלָּכלָּכְדִתֶא

 ונָתְת שחת רוע הסכמְּב םֶתוא וסַכְו תֶלְכִת דָנְבדלֶא
 3 :ןמגרא דב וילַע ישרפו חבֶלְפַההתֶא יטשדו :טימהדלע
 -תֶא םַהּב "ויל ותרשי רשא ויִלְָּילָּכְתֶא וילָע ונתה
 לָּפ תר זמהדתַאו םיעיהדתֶאְו תגְלזמַהדתֶא תֶּתְחַמַה
 ימשו שחה רע יס ויִלָע .ּושְרַפּו חבזִמַה יל
 ג דלָּכתֶאְו ש דהא תפכל וּיִנְבו ןרחא הָלְְו :וידב
 תָחְקדינְב ּואָבָי ןָּכְדיִרֶחַאְו הָגָחמַה עָסְנִּב שדקה יִּכ
 דינב אשמ הלא ותמָ שדקה"לא עָניִדאְלְו תאָשְל
 ןהכה ןרָהאְדּב \רָשְלֶא תדְקַּפּו :דעומ לַהֶאְּב תק
 משו דיִמָתַה תהנמו םימפה תרטקו רואמה מש
 שב ובְדרָשֶאדלָכְו ןּכשִמההלָּכ תַָּּפ הָחשמה
 :ויִלְכְב
 ו :רמאל ןרַהֶא"לֶאְו השמ"לָא הָוהְי רד פ

 שע | תאו :םיולה ךותמ יתהְקה ּתֶחְפְשִמ טֶבשדתַא
 וה שדקדתַא םֶתְשַנִּב ותמי אָלְו ּויָחְו םָהְל
 תְרְבְעלַע שיא שיא םֶתוא מָשְו ּואבָי *ֶנֶבו ןרהא
 שדקה -תֶא עַלְבְּכ תוֶאְרל :ּואָבְיאְלְו :וֶאשמחלָאו
 :ּותָמְ

 רבדיו

 איעגב -ןרהא ג"ב ,א"ב ןכ צ. 15 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ַתֶאְו א'ס צ. 4

 -ןֶב ג'ב ,איעג אלב דֶַּב א'ב ,א'נ צ. 16 | .יִתָהְקַה ,תֶהַק וחירי צ+. 15, 18 .שירה תחת

 א'ד ןכו דלַעְו א'ס צץ. 19 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו דלא א'ס דץ. 19 ,איעגב

 .ש"חו

 ו .והיקלח [ז 1--1צ 90) השרפה םש +. 0

 םיקוספ 'דו ,(ז11 ג] ןרהא תרלות הלאו ,[זז 1]

 ו תואמ הנמשו ףלא םילמו .םישמחו העשתו

 א ארוק א"ב ,[1 15] וינבו ןרהא הלכו 'א ףולחו .גצו תואמ

 מהדלע רשא וולע ורבחתה רשאו .שירה תחת איעגב ןרהא

 תוקספו .[1 16) הדעה יאירק הלא 'א 'תכו .[1/ 16] ןהכה ןרהאדןב | רזעלא ,(וצ 14] וילע

 .(גנז 88] החרזמ ,[זנז | רוכבה 'ב
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 רפ יִנְב שארהתַא אשנ :רמאל השמדלֶא הָוהְי רבדו 2
 םישלש ןֶּבַמ :םתחפשמל םָתבִא תיבל םהדסנ ןישרג -

 דלָּכ םֶתוא רקפת הָנש םישְמָחְרְּב דע הֶלַעַמְו היט
 תדבע תאו :דעומ לֶהֶאְּ הרבע דבעל אבַצ אָבְצְל אָּכַה ₪
 תָעיִרְיתֶא ואש :אָשמְלו דבעל ינשְרגה תֶחַפְשִמ ₪

 -רַשֶא שחתה הסכמו והסכמ דעומ לֶהָאחתַאְו ןָּכְשִמַה
 עלק | תַאְו :דעומ לֶהֶא חַתַּפ ףךסַמדתַאְ הֶלעמלמ וילָע ₪

 ןפשמה"לע רֶשֶא רַצְחִה רעש! חַתַפ | ךִסַמדתַאְו רצחה
 םתדכע ילְּכדלָּכדתֶאְו םהיִרְתיִמ תאְ ביִבָ הָבומה"לעו
 ינו ןרָהָא יפ"לע :ודבעו םהְל השעי רשָאדלָּכ תאו |

 לָכְלּו םֶאָשְמְלְכְל ישרה יִנְּב תרבעדלָּכ .הֶיְַת
 :םֶאָשַמדלְּכ תא תְרָמְשמְּב םהלע םתְדקפו םתְרְבַע

 ךעומ לָהאְּב ינשרגה ינְּב תֶחְפשמ .תרבע תאו <
 :ןהפה ןרַהֶאדְַּב רָמָתיִא דָיִּב םֶתְרמש

 דקפת םֶתבַאתיִבְל םֶעחַּפְשִמְל יררמ נב עו
 הנש םישמחהּב דעו הָלעמְו הָנְש םישלש ןּכמ :םֶתא ₪

 :דעומ לָהֶא תָדבַעְתֶא דבעל ל אָבֶצַ אבל םדקפ
 גשרק ךעימ לַהֶאּב םֶתְדְבַעלָכְל םֶאָשַמ תֶרמשמ ל 1

 ביכְס רַצְהְה ידומעו :וינדאו דידּומעו ויָחיִרְבּו ןָכַשמה
 םתְדְבַע לכל םָהיִלָּכלָכְל םהירְתימּו םֶתדְַיו םהינדַאְו

 תדבע תאז :םָאשַמ תֶרָמְשִמ יִלְּכדתֶא ודְקפִת תמשבו ₪
 ב ךעומ לָהָאְּב םֶתְרְבַעְלַכל יררמ יב תחפשמ
 יאישת ןרַהאְו השמ רקפיו :ןהכה ןרהַאדְּב רַמָתְיִא

 ןֶּבִמ :םֶתבַא תובל םתְחְּפְשִמְל יתהְקַה ינּב"תֶא הדעה >
 / אָבַההלְּכ הָנָש םישָמָחְדִֶּב דעו הֶלַעמְו הָנָש םישלש
 םתהפשמל םהירקפ ויהיו :דעומ לָהאְּב הדבעל אבצל
 םיפלא ₪
 ב 5 ןמקל ןיוע :י'תו ש"ח ןכו דעְו א"ס +. 93 | .'ב ג'ו םיטפש ,דחא שיא יהיו הרטפה +. לו
 .ע"תו י'כ י"ת ,ש"ה ןכו -לפ-תא א'ס +.32  .אלמ םסֶהיִלָע יללהב ,ימלשורי ןכ +.פק  .'ל קוספ
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 א תַחָּפְשִמ ידוקפ הָלֶא :םיִשָמָחְו תואמ עבש םִפְלַא
 ןרהאו השמ דֶקָּפ שא ךעומ לָהֶאְּב דבעַהלּכיִָהְפַה
 ₪ ידּוקפּו :השמדדיְּב הָוהְי יפדלע
 ו םישלש ןפמ :םִתְבָא תיבלו םֶתוחְפשמְל ןושרנ יי
 אָבְצַל אָּבַהדַלָּכ הָנַש םישָמָחְדִֶב דעו ו הלעמו | הגש
 .ו תיבל םתחפשמל םהידקפ ויהיו :דעומ לָהֶאְּב הבעל
 4 ידוקפ הלא :םישלשו תואמ ששְו םִיּפְלַא םתבַא
 רקּפ רֶשֶא ךעומ לֶהֶאְּב דבעַהלָּכ ןושרג ינְּב תחפשמ
 ט יְדְמ נֶּב תחְּפְשִמ יִדּוקָפּו :הָוהְ ימ-לע ןרהאו השמ
 הָלַעַמְו הָנְש םישלש ןפִמ :םֶתְבָא תיבל םֶתְחפשמל
 לָהֶאְּב הָרבְעל אָבַצל אבל הגש םיִשְמָחְַּב דעו
 + םיִפְלֶא תשלש 0 םהידְקפ הו ?דעומ
 ₪ לֶקפ רָשֶא יִרְרִמ נב תְחְפְשמ ידוקפ הָלֶא :םֶיְתאַמּ

 4 שכ

 6 םיִדקפהְ"לפ :השמדדוּב הוה יפחלע ןרָהַאָו השמ
 םיולְהדתֶא לֶאְרֶשָי יִאישְ ןרהֶאְו שמ דֶקָּפ רֶשֶא
 ₪ הֶלְעַמְו לְנְש םישלש ןּפִמ :םֶתְבָא היכל םֶתַּפְשִמְל
 הרבע תרבט רבעל אָּבַה רב הָנָש םישָמָחְדֶּב רעו
 ₪ תנמְש םֶהיִדְקּפ ויהיו :דעומ לֶהָאְּ אָשִמ תֶרבַעְו
 < םֶתוא דקפ הָוהְי יפדלע :םינמשו תואמ שמחו םיפְלא
 וידכפו ואשמדלעו ותְדְבַעְלַע שיא שיא השמד
 :השמחתא הָוהְי הוצירָשַא
 ₪ לארשי יִנְּבדתֶא וצ :רָמאָל השמ"לָא הָוהְי רּפדו
 אממ לכו בולו עּורָצְדלָּכ .הָיָחְמַהְדִמ וחלש
 : הנחל ץוחמהלֶא ו והלשת ה הָבְקְָנְהדע רכזמ :שָפְנְל

 ןכש נָא רשא םַהיִנחִמְְתֶא ואמטי אלו .םחְלשִ
 םכותב ₪
 וחירי ש. 87 | .ס"תו י"ת ,ש"ח ,ג"דחב ןכו ירקו ביתכ עבשו א"סב ,עבש3 ריבס +. 86
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 -לֶא םֶתוא וִחְלשיו לֶאְרְשִי יִנְּב ןכדושעוו :םֶכותְּב
 ושע ןּכ השמדלַא ! הָוהְי ךֶּבִּד רשָאּכ הָנַחְמְל ץוחמ
 :לארשי נב

 לארי נפלא לָבד :רֶמאְל השמחלָא הָוהְי רד :
 לעמ לעמל םֶרֶאְה תאטַהלְּכִמ ושעי יִּכ הֶשָאוֶא שיא
 םֶתאטְחתֶא ּודותהְו :אוקה שפנה הָמְשאְו הוהיב
 ףסי ותשימחו ושארְּב ומָשָאדתֶא בישהו ושָע רֶשֶא
 לאנ שיא .ןיאדםאו :ול םשֶא רשאל ןח ויל
 ןהכל .הוהיל בשומה םשָאָה וילא םשָאְה בישהל
 ב ויל וָּמדרֶפַּכי רשֶא םיִרְּפְּכַה - יא דבְלַמ
 :הָיִהְי ול ןהפל וביִרְקירָשַא .לארשיחינב ישדק"לכל
 ול ןהכל ןת ןתידרַשַא שיא ויה ול וישדקה קא שיאו

 :היה
 5 לֶאְרְשי יִנְבִדלֶא רַּבִּד :רמאל השמדלָא הָוהְי רבַדַו
 וב הלעמו ותשא הטשתחיכ שיא שיא םֶהְלֶא תרמו
 השיא יניעמ םלעת ערזחתבְכש התא שיא בֶכְשְו :לַעמ
 ;הָשַּפַתְנ אל אוהו הָּכ ןיא לעו הָאְמְטְנ איִקְו הָרתְסִ
 דא הֶאְמְטנ אוק וּתְשאדתַא אגקו האנקדחור ויִלָע רע
 :הֶאְמְנ אל איְִו ותשאדתַא אקו הֶאְנקדהור ויִלָע רבע

 הָנְּבְרְקְהִתֶא איבהו ןהכהדלֶא תֶשאהתֶא שיִאָה איבהו +
 ןמְש וולפ קצידאל םיכע יש המק הפיאה תֶרישַע ָהיִלָע
 ןורָּכְ תחקמ אּוה תאְנַק תחְנמהיִּ הנבל ליש ןתידאלו
 הוה ינפל הרמעהו ןהפה ָּתִא בירקהו :ןוָע תרכ זמ
 רשא רַפעַהְדִּ ּו שרְחיִלְכַּב םישדק םיִמ ןקפה הקל
 ?םיִמהדלַא .ןתנו ןהּכַה חה ושמה עקרַקְּב הָיָהְי
 שארדתַא ערפ הָוהָי ינפל ּהָשֶאָהְִתֶא ןהפה דיִמְעָה

 השאה
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 תֶאְנְק תחְמ ןורָכּוה תחְנִמ תֶא ָהיֶפּכילע ןתְנְו הָשאָה

 ו יבשה :םיִרְרֶאַמַה םיִרְמה ימ ויהי ןהכה דו אוה
 ףתא שיא בכָש אלדםִא השַאָהלֶא רַמָאְו ןהכה ּהָתַא
 םיִרָמַה וממ יקנה ךשיא תחת הֶאְמִט תיטָש אלדסאו
 יִכְו ךשיא תחת תיִמָש יִּכ ּתִאְו :הָלֶאָה םיִרְרָאְמַה
 :ףךשיא יִעְלּבִמ ותְבְכְשתֶא ְךְּב שיא ןּתיו תאמְמְנ
 ןהכה רַמָאְו הֶלֶאַה תַעְבְשּב אהא ןהכה ַיִּבָשַהְ
 ךמע ךִיִתְּב העבשלו הָלֶאְל ךָתוא היה ןָתו הָשאל
 פ ּואָבּו :הָבָצ ךְנֶמְּבתֶאְ תֶלִָ דכְרְידתֶא הוהי תַתּב
 רי לַפִנלְו |ןָמֶּב תוְּבָצְל ךיעמְב | דלא םיִרְרַאַמִה םימה
 . הלא אה תלֶאָהדתֶא בָתְכְו :ןמָא  ןִמָא הָשאָה הָרָמָאְ
 הָשֶאָהִתֶא הקשהו :םיִרָמַה ימדלֶא ּהֶחַמּו רפפכ ןהכה
 םיִרְרֶאָמִה םימה הב ּואָבּו םירְראְמה םיִרְּמה ןמחתַא
 ג תֶאְנְקַה תחנמ תא הָשֶאְה דימ ןהפה חק לְלְו :םיִרְמְ
 דלֶא ּהָתא ביִרְקִהְ הָוהְי ינפל החלמה" תֶא ףינהְו

 : ריטקהְו הָתְרָּכְזַאדתֶא הז ְנמַהִמ ןהפה ץמקו :חַבְזמַה
 הקשה :םיִמההתֶא הָשאָהתֶא הקשי ךחאו הָחּבְזִמה
 ּהָשיִאְּב לַעַמ לעַמִתַו הֶאמְטְנְםִא הָתְיָהְו םִיִמהדתֶא
 הָלַפְ הנטב התְבְצְו םילמל םירְרֶאמִה םימה הב ואל
 אלְ"אְ :הָמַע בֶרָכִּב הָלֶאְל השאה .הֶתַיַהְו הכר
 א תאו :ערֶז הָעְרַזנו הָתְקְִנ אוה הָרהַטו הָשֶאָה הֶאְמְטִנ
 :הֶאְמְְנו השיא תחת השא הטשת רָשֶא תֶאְנְקה תר
 יִּתְשאתֶא אנו ה חור ויִלָע רבַעִת רֶשֶא שיא וא
 -לָּכ תא ןהפה הל הֶשַעְו הוהְי ינפל השאָהְרתֶא דימעהו
 אָשִּת אוהה הָשאָהְו ןועמ שיאָה הקנו :תאָּוה הָרּותַה

 רבדיו :ּנָעדִתֶא
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 פם לאְרשי נְּבְ"ַלֶא רַּכִּד :רמאל השמדלַא הָוהְי רדיו ו
 רינ רֶדְג :רדנל אָלַפְי יִּכ השאדוא שיא םהֶלֶא ּתְרַמָאְ

 אֶל רכש ץמחו ןיי ץִמָח ריי רָכִשְו ןיימ :הו היל די ּזָהְ :
 םיחל .םיבנעו התשי 6 םיכנע תֶרשמדלָכו התשי
 ןפנמ השעי רשֶא לכמ ודזנ ימי לָּכ :לכאי אל םיִשָביו
 רַעַּת ור רֶדְג למולכ :לכאי אל גז"דעו םינצרחמ ןייה
 הָוהיל רָציִרַשֶא םמּיַה תאלמזרע ושארדלע רבעידאל
 הוהיל וריזה יִמידלּכ ;ושאר רעש ערַפ לּדַנ היִהי שדק
 ותחאלו ויחֶאְל ומָאְלּו ויבָאְל אבי אל תמ שפנ"לע
 לָּכ :ושארדלע ויָהלֶא רזג יפ םתמּב םֶהְל אקו

 עַתַפְּב ּויְלָע תמ תומיחיכו :הוהיל אּוְה שדק ורזנ ימי
 םויּב ותרהמ םיְּב ושאר הלגו ור שאר אָמְטְו םאתפ

 א םירת יש אָבָי יִנִמשַה םויבו :ּוְהְלני יעיבשה
 "השַעְו :דעומ להֶא הַתְפ"לֶא ןהכַהדלֶא הי ינב ינש
 רשאמ וילע רֶפְכְו הְלַעל ַחֶאְו תאָטַחְל דַחֶא ןהכה

 רֶצַהְו :אּוהַה םויּב ושארדתַא שקו ש שפנה"לע אט ו
 םַשָאְל תְנשהְוְּב שָבַכ איִבַהְו ורזנ ימידתֶא .הןהיל
 תָרּות תאו :ורמ אָמָמ יכ ולפי םיִנשאָרֶה םימָהו
 לא חַתָפלֶא ותא איב ור ימי תאלמ םויפ רינה
 יִתְנָשְְְּב שָכָּכ הוהיל וטְבְרְקְדתֶא .בירקהו :דעומ
 הָמיִמָת הָתְנָשדִתְּב ּתַחֶא ּהָשְּבַכְו הֶלַעְל דָחֶא םיִמָת
 תֶלַפ תוצמ לפו :םימלשל םיִמָּת דָחֶאדליאְו תאטחל
 ןמשב .םיִחָשִמ עמ יקיקרו משב תֶלּולְּ תלח
 הָשעו הָוהָי ינפל ןהפה בירקהו :םיִּכְסִ םֶתָחְנִמּו
 םיִמְלש"חַבְ הש ליאת ותלָעהתֶאְו וִתאטַחְדתֶא
 דתֶאְ ותחְנמתֶא ןהכה הֶשָעְו תוצמה לס לע הָהיל
 וכסנ ו
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 ורנ שאר"תא דעומ לָקֶא חַתָפ ריזה חַלְנְו וְּכְסִ
 תחַתְְרֶשַא שאָה"לע ןתֶה ורזנ שאר רעשהתֶא חקלו
 לאָהְדִמ מ הֶלשְּב ערזההתֶא ןהפה חל קל :םימְלשה חב
 ה דֶחֶא הָצִמ קיקרו לפההןמ תחַא הֶצמ תֶלַחְו
 תוא .ףיִַהְו :ּורזנתֶא וחְלנ תה רחא רינה יכיל
 הז לע אוה שְדְכ הוה יִנָפְל הָפּונת | ןהכה
 :ןיי ריזה הֶתַשְי רחאו הָמּורְתַה קוש לעו הָפּונתַה
 ורקהלע .הוהיל :ּונּבְרַמ לו ר רשא ריזה רות האו
 השעי ןָּכ רדי רֶשֶא - יִפָּכ ודי גישת" שא ךבְלִמ
 נ תָרוח לע
 ויִנְּבְיַלֶאְו ןרָהְאְדלֶא ךכד :רמאל הו ל הָוהְי רדיו ס

 ;םֶהל רָמְא לארשי יבא ּוכְרְבִת הָּכ רמאל
 :ףרמשוו הָוהְי ָךַכְרבִ

 :םולש ּףְל םשָיַו ךילא ּוינפ | הָוהְ
 כרב ינֶאְו לארשי נבלע ימשדתא ומשו

 "תא - השמ תולכ | םויָב יהיו
 -תֶאְ טפיל" ותא שדְקְיו ותא חַשִמיו ןָּכָשִמַה
 ובירקו :םתא שדקיו םחשמיו ויִלָּכְ"לָּכתֶאְו חָבֶזמה
 תטטה יִאישנ םה םקבא תי ישאר לארשי יאישנ
 ינָפְל םְֶּבְרְקדְתֶא ּואיִכַיו :םיְִקּפהלע םיִדְמָעֶה םה

 ינשדלע הָלָנַע רַלְּב רשע ינשו בַצ תלָנעשש הוה |

 :ןֶכְשִמה ינפל םֶתוא בירק דַחֶאְל רושְו םיִאָשְנַה
 רבעל ויה ֶּתַאַמ חק :רָמאל השמדלא הוה מא
 שיא םיולהדלֶא םתא הָתַתְנְו דעומ לָהֶא תֶהבַעְַתֶא
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 ןתיו רֶקְּבַהדתֶאְ תָלנעַהתֶא השמ חקיו :ותרבע יִפּכ <
 תַעַּבְרַא תַאְו תולנעַה יתש | תֶא :םיולה" לֶא םֶתוא ז
 עָברא | תַאְו :םֶתְרְבַע יפּכ ןושרנ י נבל ןפנ רֶקְּבִה <
 םַתְדְבע יפּכ ירֶרמ ינבל ןתְנ רבה תנמש תַאְו תנע
 =יכ ןֶתִנ אל תַהָק נבל :ןהפה ןרהַאְרב רֶמָתיִא דב

 םיאשְנה ובירקיו :ואשי ףתָכּכ םָהלְע שדפה תרבע ו
 םָאיִשְנה ּוביָרקיַו ותא חשֶּמַה םויְּב חָּכְזִמה תָכְנַח תא

 אישְנ השמ מ"לא הָוהְי רַמאַיו :חכזמה ינפל םנְּבְרְקתֶא ו
 תַכְנִחְל םָּכְרְהתֶא ובירקי םויל דָחֶא אישנ םּל דָחֶא

 םָּכ ביִרְקַמַה יהיו :חבזמה ו
 :הָרּוהְי הטמְל בָדְִמַעְרְּב ןושחנ וִּבְרְקדתֶא ןושארה

 קרזמ הלקשמ הֶאמוםישלש תַחַא 7 לפרו ₪
 | םהינש שדקה לקשב לקש םיִעְבְש ףסּכ לָחֶא
 הרשע תחא ףּכ :הֶחְיִמְל ןמשכ -- תֶלְס םיִאלִמ

 "שָבּכ דֶחֶא לא רֶקּכְְִּב דַחֶא רפ :תַרְטְק הֶאְלִמ בה 5
 :תאטחל דָחֶא םיע"ריעש :הלעל ותנש"ןב דָחֶא 6
 םילותע הֶשִמָה םליא םינש רֶהְּב םימְלַשה הבל ו

 ב ןושחנ ןפרק הו השמח הָגְשְנְּב םישָבְּכ שמח
 | במ

 :רקשָשי אישְנ דַעוצְרְּב לֶאְנִתְנ ברקה ינשח םויּכ ₪
 ּאָאְמְו םישלש תחא ףסָכתרֶעְק יפק תֶא ה ה

 שדקה לֶקַשְּב לקש םיעבש ףסּכ דָחֶא קמ ֶּלְקְש
 ףכ .:החמל ןמשכ הָלולְּב תַלְס םיאלמ \ םהינט 5
 רקְּכְרֶּב דָחֶא רַפ :הרטק הֶאלִמ בָהֶז הָרָשַע תחא ו

 ּףֶחֶא םזעיריעָש :הֶלַעְל ותְנשְַּב דָחֶארשְבּכ דָחֶא לא
 הֶשַמַח םליא םִיָש רקְּב =מלשה חב בול :תאטחל 93

 םידתע

 .רכששי ג'ב +. 18 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,ש"ה ןכו ריעָשצ א'ס +צ. 16 ל | .תֶהק וחירי +. 9



 5 אשנ 1[ 0

 ןפרָק הו השמה הָגשדִיִנְּב םיִשְכְּכ הָשִמָח םיִדָּתַע
 :רַעּוצְדַּב לאְנַתְ
 4 ינכרק :ןלחכ בָאיִלֶא ןלובז ינֶבְל איש שלשה | םוּב
 דָחֶא קָרְומ ּהֶלְקֶשִמ הֶאִמו םי ישלש תהא ףסָכְרתְרַעְק
 םיאלמ | םֶהיִנש שָרְכַה לקשְּב לקש םיעבש מ
 ₪ בָהֶז הָרָשַע תחא ףכ :החנמל ןמשב הָלּולְּב תֶלְס
 א "שָבָּכ דָחֶא לא רֶקּכְרִּב דִחֶא רפ :תרטק .הֶאלמ
 98 :תאטחל דַחֶא .םיִזעדריִעָש :הֶלעל ותנט"ןב דַחֶא
 ג םיִרתע .הָשמְח םליא שמש רקְּב םימלשה חבל
 בַאיִלַא ןפרק .הָו הָשמְח הָנָשרנְב םיִשבְּכ השמה
 :ןלחְּ
 א :רּאידִשְרְּ רּוציִלֶא ןבואר ינבל איִשנ יִעיִבְרַה םויב
 . ה הֶאְמ םיטלש תחא .ףסכ"תרעק ברק
 | םֶהיִנֶָש שדקה לֶקָשְּב לָקש םיִעְבַש ףַסָּכ דָחֶא קמ
 א הרשע תחא 5 :החמל כ כ הלולב תלס םיִאְלִ

 4 כ דחא םיזעד ריִפְש "נהלעל ל .דחא
 % םיִדָּתַע הָשמָח םליא א יינש רַקְּב .םימְלשה חבל

 ךּכ רּצילַא ןפרק הו המ הנשנב םיִשָבּכ השמה
 :רּואיִרֶש
 ו :יִדשיִרוצְרּכ לָאיִמְלַש ןיעְמש יִנְבְל איש ישימה םויִ |
 גד \ ףטקשמ האמ םיעלש תַחַא ףַסָּכ תרעק פרק
 | םָהיִנְש שְלה לָקָשְּב לש םיעְבש ףָסָּכ דָחֶא קמ
 ₪ הָרָשַע תחא ףכ הָחְנִמְל משב ב הָלּולְּב תֶלָמ םיאלמ
 ּ "בכ דָחֶא לא רֶקָכְַּב דָחֶא רפ :תרמק האלמ בַהָ
 4 :תאטחל דָחֶא םיזעריעש :הלעל תש דחא

 חבזלו

 .ר'תו פ"ת :.ע"ת ,ש"ח ןכו ריעשו א"ס צצ. 98, 84, 0
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 םידּתע הָשַמָח םֶליִא םִיִנש רק םיִמְלָשַה חַבְוְלּו + -
 לַאימלש ןברק הז השמח הָנָשנְּב םיִשְבִּכ השמה

 :יִדָשיִרוצְדְזְּ
 ילָּכרְק :לֶאועְדְְּב כ ףָסָיְלֶא דג ינבל אישנ יששה םּויִּ -

 דָחֶא קָרזמ הלקשמ מ הָאְמּו םישלש תחַא ףסּכ"תרעק
 תחס םיִאְלִמ | םהיִנְש שדְקה לֶקָשְּב לקש םיִעְבְש ףַסּכ

 הֶאְלְמ בָהָז הָרָש תחא ףּכ :החמל ןמשכ הֶלּולב 4
 ותנָשְֶּבדִתַאְשֶבְּכ דֶחֶא ליִא רָקּבדְּב דָחֶא רפ :תרטק 4
 רַקְּב םימלשה חבל :תאטחל 0 םיזעדריעש 1 הלעל -

 ּהָנָשינּב םיִשְבַּכ ּהָשִמַח םיִדְּתַע הָשִמָח םליא םינש
 :לַאועדדּכ ףַסיִלא ןּבְרְק ּה הָשמָח

 פ :דוקימַעְְּב עמשילא םירפא ינבל אישְנ יעיבשה םויב <
 ףלקשמ האמ םישלש תהא ףסקהתרעק ּונָבַרְק +

 | םהיגש שָדְקַה לקָשְּב לקש םיעָבש ףסַּ לָחֶא קָרַומ
 הרשע תחא ףכ :הָחְנמְל ןמשב הָלּולְּב תָלְס םיִאלִמ >\
 דַחֶא .ליא רֶקּפְדְּב לָחֶא רפ :תְרָטק כ .הֶאְלְמ בהָו 4
 :תאָטחְל דָחֶא םיזע-ריעש :הלעל ותְנְשִּכ רחא-שבכ >:
 םיִרּתע הָשמָח םליא .םינש רֶקְּב מלטה חבזלו ₪

 עמשילא ןפרק הז השמח הנש"ינב םיִשְבָּכ ּהָשַמָח
 :דּוהיִמַעדּ
 ;רוצהַדַפְדְּב לָאילְמְנ השנמ ינֶבְל איִשְנ ינימשה םויכ

 הלקשמ הֶאְמו םישלש תַחֶא ףספהתרעק .נָּבְרק =
 \םהינש שרְקַה לקשּב לקש כ ּףַסַּכ דָחֶא קרזמ

 הָרָשְע תחא ףכ :הָחְנמְל ןמש ב הָלּולְּב תֶלְס םיאלמ -
 דָחֶא .ליא רֶקְּבִּכ דָחֶא רפ :תרטק הָאְלִמ בה ה
 :תאָטהל ָּתֶא םָעְדריעַש :הלעל ותְנָשְרִּב דָחֶאְישְבּכ ₪

 חבזלו

,\ 

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו רועש א'ס צצ. 46, פל, 8



 7 אשנ \1[ 59--דפ

| 
 םידתע - ל- םליא םיְנש רקָּב ם םיִמְלַשַה הבול

 ן=> :|< 8

 :רצהְדָפְְּ

 :ינעְדְגדןֶב ןדיִבא ןמינב יִנְבְל אישְנ יי שָּתה םּויְּב

 לֶאיִלְמִ ירת-- הֶז השמה | ּהָנָשַדיִנְּב םיִשְבְּכ הָשַמַח

00 

 |נ ץ ₪ ּהלָקַשמ ּהֶאַמּו םישלש תַחַא ףספהתרַעְק קה .ּוְּבְרֶה

 ו = שידכה הקשב לָקָש ם םיעבש ש ףַסָּכ דַחֶא קָרָזמ
 -2= = | קו ?|? ₪ =

 תחא ףּכ ּ:הָחְנִמְל ןמשב הָלּולְּב תלס םיִאְלִמ 4 וב ןּ=-

 + ליא רַכָּבִהְֶּב דַחֶא רַפ :תרמק הֶאְלִמ בָהָז הרשע

 דַחֶא םיועדריעט : דלעל + ותְנשֶּב דָחֶאשַבַּכ דָחֶא
 הָשַמָח םליִא םָיִנָש רקַּב םיִמָלַשה חבְולו :תאטחל
 ןמרק ּהָ השמה הש" ינְּב םיִשְבְּכ הָשְמָח םיִדִּתַע
 :יִנעְדנְִּב ןֶדיבָא
 וָכְרְק יד ךש ימע ריח ןה ודינבל אישָנ ירישע זה םו

 דָחֶא קָרזמ ּהָלְסַשִמ ּהָאַמּו םיטלש תֶחא ףסַכרתרַעק
 םיאלמ | םהינש 5 לֶקָשְּב לקש םִעְבַש ףַסִּכ
 5ַהָז הרשע תחא ףכ הָחְנִמְ ןמשב הָלּולְּב תלְס

++ 

 םיִדְתַע הָשַמָה םליא םָינש רֶהְּ םיִמְלָשה חבל

 תאָטחְל דַח א םיִזעדריעש :הֶלעְל ותנש"ןב דָחֶא

 רָועיִחַא ןברק הו השְמח הָנָשְדְיִנְּב ם םיִשְבַּכ השמה

 :יִדשיִמַעְרֶב

 חויב לֶאיִעְנַפ רשע . א נבל אישְנ ם םוי רו שע יתשע םויִּב

 לָקשְּב ל םיעְבש ףַסַּכ דָחֶא קמ ּהָלְקְשמ |
 + החנמל משב הָלּולְּב תלס םיאלמ | םהיִנָש שד ה

+ = 44 

 ליא

 9 "שבָּכ דָחֶא לא רב דָחֶא רפ :תרטק הֶאלִמ

 \ האמ םישלש .תחא ףַסַכְ-תרעק פרק :ןְרְכַע

 - רַסָּבְַּב דחא א רפ :תרמק | האָלִמ ב בה ָז הר שע תחא א

 כ

6 
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 זז 9 רבדמב 208

 דחֶא םזעדריִעְש :הלעְל ותְנשְַּב דֶחֶאדַשִבּכ דחַא ליא >
 ן-

 הָשַמַח םליא םינָש רהב 8 םימְלשה חב זלו :תאטחל

 ןפרק ָהָו הָשִמַח הָנָשְדיִנְב םישבָּכ | השמה םיִדָּתִע
 ףךש

 ָ :ןֶרָכַעדִב לאיִעַ 5

 ךָב עְריחַא ילָתפִנ ינבל אישְנ םוי רשעדםינש םויב :

 ּהלְקְשִמ הֶאְמּו םישלש תחא ףסכדתרעק ונְבְרְק :ןניע

 | םהינש שדה ה לָקשְּב לקש םיקְכש פףַסַּכ דָחֶא קָרְומ

 הרשע תחא ףכ :החנמל ך מש ב הָלּולְּב תֶלָס םיִאְלִמ

 "שָבכ דָחֶא לא רֶקּבְרִּכ דָחֶא רפ :תרטק הֶאְלְמ בַהְ

 :תאטחל ּדָחֶא םעְ"ריעָש :הלעל ותְנְטְּב דַחֶא

 םיִרְּתַע השמה םֶליִא םִיִנָש רכב םיִמְלְשַה הכל

 עָריחַא ןפרק הו השמח ּהָנָשינְּב םישבַּכ הָשִמַה
 / :ןֶניִעדוֶּב

0 
 יִאישֶנ תֶאמ ותא חַשֶמַה םּויּב הבמה תַכְנָח | תאז

 םינש ףסקהיקרַומ הרשע םיִתְש ףָסָּכ תלעק .לארשי
 הרעה הֶאַמּ םישלש :ּהְרְשְע םיתש ב לב הָז תוּפַּכ רשע

 םילּפַה 5 ףַסּכ לכו דַחֶאָה קרמה םיעבשו ףָסָּכ תחֶאה
 ויס

 בָהָו תופָּכ :שָדְכַה לק ָשְּב .תואמדעבראו .םיפלא

 ףּכִה הָרשַע הרשע תר ךטק תֶאְלְמ הרָשָעהםיִתש

 -לּכ :הֶאמּו םיִרשָע תּפַּכה בַהָולָּכ שדפה לֶקָשְּ

 לָשָעְדסִינָש -םֶליא .םיִָּּפ רָשע םָנש הָלַעְל רֶקְּבַה

 סע יִריעְשּו םַתְחְנִמו רשע םינש .הָנשדינב -

 םיִרְשע םימְלשַה הַבְזורֶקְּב לו :תאטחל רשע םיִנש

 םישָבִּכ םישש םיִרְתַע םישש םַליא םיִרּפ העבר

 !ותא השמה יִרָחַא חּבְזמה תַכְנַח תאז םיש שש הָנָשינְּב

 -תֶא עמשיו ותא רּכְדְל רעומ לֶהֶאלֶא השמ אבבו
 לוקה

 .הָרָעְקה א'ס ץ. 55 = .ם'תו ע"ת ,ש"ח ןכו ריעשנ א"ס צצ. 76, 9 יג 'ָָ
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 רמאל ה שמ"לא הָוהְי רּכדו יש

 9 ךתלעהב לז 83

 תדָעָה ןראדלע רֶשֶא תרפכה לעמ ויִלֶא רָּכּדִמ לופה
 , :ויִלֶא רדיו םיברְּכה ינש ןיּבמ

 תְרַמָאְו ן ההאדלא הבד <

 וריִאְי הָרוָמַה יִנָּפ ל תינההתא ךתלַעהְּב וילא
 הר ונמה יִנָּפ פומדַלֶא ןרַהַא ןּכ שעיו :תורגה תעְבש
 השעמ הזו :השמדתא הָוהְי הוצ רשאּכ היתר הלעה
 אוה השקמ הָחְרפִ"דע ּהָכרידע בָהָז השקמ הָרְמה
 דתֶא הֶשָע ןּפ השמחתַא הָוהְי הארה רֶשֶא הֶאְרִמַּ
 :הָרְמה
 יִנָּב ףותמ םיולהדתֶא חק :רמאל השמדלָא הָוהְי רדיו
 הוה םרהטל | םֶהְל ָּ טעתדהכו + םתא רהטו לארשי
 פלה םֶרָשְּבְדלָּכְדלַע לעת וריבעהו תאטח ימ םהילע
 הֶלְס ותָחְנִמּו רֶקּכְדְּב רפ וחקְלו :ורקטהו םֶהיִדְנב
 ה חֶקִּת רבב ןנשדרפו ןִמשב הֶלּולְּ
 דתֶא תְלהְקהְו דעומ לָקֶא ינפל םיולהדתֶא ּתְבַרְקַהְ
 הָוהְי ינפל םיולההתא תְבְרְקַהְ :לאְרְשִי נב תֶדְעלּכ
 ןרהא ףיגהו :םיולה"לע םָהידידתֶא לארשידינב וכמסו
 ויהו לארשי נב תֶאמ הוה ינפל הָפּונִת םִיולַהדתֶא
 םֶריִדדַתֶא וכמסו םולהו :הֶוהי תרבעדתֶא דבעל
 רֶהַאָהְתַאְו תאָטח דָהֶאְקְתֶא השעו םיִרּפַה שאר לע
 םיולהד תא ּתְרמעַהְ :םיולהדלע רַפַכְל .הוהיל הלע

 ות נפל

 רשא 6 ספה תעברא תוחפ 'ה הירדסו .3ע זץ 91--ט1ז 89] השרפה םש +. 9

 אלפי יכ ,[ץ 11] הטשתדוכ שיא שיא ,[זו 17] ותירכתהלא :יניס רבדמב תשרפ לא ורבחתה

 .םיעבשו הששו האמ םיקוספו .[ץזז 48] אישנ יעיבשה םווב ,[/ז 99] וכרבת הכ ,[ץז נ]

 לבא ,ףולח הב ןיאו .בלו תואמ ששו םיפלא תנמש תויתואו .דסו םיתאמו םיפלא םילמו

 ורבחתה רשאו ,איעג אלב וארקי םתצקמו איעגב םירראמה לכ וארקי םדא ינב תצקמ
 םירְרֶאמה םימה הב ואבו ,[ץ 19] םירראמה םירמה יממ יקנה איענב תולמ יתש וילע

 אשי .,[ץז 95] ראי ,[טז 90] ףינהו ,(ט 99] ןמא 'ד תוקספו .איעג אלב אראשו ,[ץ 94]
 .ןטז 90]
 יי'תו י"כ א'ת ,ש"ח ןכו "דעו א"ס ץ. 4  ,ד"י 'ב הורכז ,יתמשו ינר הרטפה +.1 ,

 .ץמקב תדמָעָהְו יקובנזב +. 18 = .ע"תו ש"ח ןכ ָהיֶהְרּפ = הָחְרפ ל"צ +. 4
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 :הוהיל הָפּונת םתא תפנהו ויִנָב ינפלו ןרהא ינפל
 :םיולה ל ויהו לארט ו יִנָּב ךותמ .םיולַהדתֶא תְלדִבַה
 תרהטו דעומ לָהֶאדתֶא רבעל םיולה ּואְבָי ןכ"ירָחאְו
 יל; הָמָה םִיִנתְנ םיִנתְ יִּ ;הָפּונָּת םֶתא תפנה םֶתַא
 יטָפירוכְּב"םֶחְרלְּכ תַרָמַּפ תחת לארשי :יִנָּ ךותִמ

 ינְבְּב רוכְדלכ יל יכ ויל םקא יִתָחְקְל לאְרְש ינּמ
 ץֶרֶאְב רוכְּבְדלָכ יתכה םּיֶּב המהְּכַכו םֶדאְּב לאְרשי
 תחת םיולהדתֶא חהֶאְו :יל םֶתִא יתשדקה םִיִרָצִמ
 | םיִנְתְ .םיולהדתֶא התאו :לארשי יִנָבְּב רוכְּבִדלְּכ
 תרבעהתא רבעל לארשי ינְּב ךותמ יינבְלּו ןרהאל
 אלו לארשו ינבְרלע רפכלו דעומ לָהֶאְּב לֶאְרשיחינּב
 :שדלַהלֶא לארשיחינב תשגפ ףנ לארשי ונבּב הֶיהְ

 לכּכ םיולל לארשיהנב תרעהלֶכו ןרהאו השמ שעיו :
 נב םהל ושעדןּפ םיולל השמחתא הוה הוצדרשא

 ןרהא ףנוו םַהיִדְִּכ וסְככְו םיולה ּואטחתיו :לארשי י
 :םרהמל ןרהא םהילע ךפכוו הודי ינפל הָפונְת םתא
 לָהֶאְּב םֶתְרְבַעְתֶא דַבָעְל םיולק ּואָּב .ןָכְדיְחִאְ
 דתֶא הָוהְי הוצ רשֶאַּכ וינב ינפלו ןרהא ינפל דעומ
 :םהְל ישע ןַכ כ םיולהדלע | השמ

 םיולל רשא תאָו :רמאְל השמדלא הָוהְי רבו
 אָבְצ אַבְצְל אּובָי הֶלַעמְו הגש םירשעו שמח ןּכמ

 אבצמ בושי הָנש םישמח ןָּכְמו :דעומ לָהֶא תדבעב >
 לעומ להֶאּב ויחֶאהתֶא תרשו :רוע רבעי אלו הדבעה <

 םיולל השעת הָכְּכ רבעי אֶל הרבע תרמשמ רמשל
 :םתרמשמב

 וד : : - .

 רבדיו
 .ע"הו י"כ א"ת ,ש"ח ןכו תרבעְהתא א"ס +. 15 = .ע"תו י"ת ,א"ת ןכו הָוהְי יִנָפְל א'ס +. 8
 ,ר'חו ס"ת ,ו"כ א"ת ,ש"ח ןכו ינבב א"ס +. 16  .ש"ח ןכ םִחְר רטפ רוכְבהלַּכ תחת ל"צ +. 6

 .איעגב כ נ"ב ,א"ב ןכ ץ 0
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 ט תינשה .הָָעּב .יניס"רבדמב | דָשמדלֶא הָוהְי רב
 ּושעַיו | :רמאל ב שְָדֶחְּב םִירַצִמ ץֶרָאַמ םֶתאַצְל
 \ אר הָעְבְראְּב :וְדַעמְּב חַסֶפַהְדִתֶא לארשיהנב
 ויָתקַחְדלְכְּכ וְדַעָמְב ותא ושעת םיִּכְרְעַה ןיּכ הזה שךחב
 , לֶאְרְשי ינְּבְלֶא השמ רדיו :ותא ושעת ויטְּפְשִמדלכַ
 ג הַעְּבְראְּב ןושארְכ חספהדתֶא ּושעיו :חַסֶפִה תשעל
 רש לכּכ ניס רבְדַמְּ םיכרעה ןיּכ שדחל םּוי רשע
 | םיִשְנַא יהוו :לארשי נב ושע ןּכ הֶשמדתֶא הוה הוצ
 חספַהתשפל וללא ם % -% םיִאָמְט ּויָה רָשַא
 :אוקַה םויּכ ןרהא ינפלו השמ ינפל וברקיו אּוהַה םּיּב
 םֶדֶא שפל םיִאָמְט ּונֶחְנַא וילא הַמָהַה םישנ אה ּורמאיו
 ודעַמְּב הוה ברל -תֶא בירקה יתלבל עַרְִנ הָמָל
 הָעַמְשֶאְו ודמע השמ םהְלַא רמאוו :לארשי יב ות
 :םכְל הוהי הוצחהמ
 , לארשו ינְּבְ"לֶא רד :רֶמאַל השמחלָא הָוהי בד
 הקחרד ןרדב וא שפנל | אמט הָיְהְיִּכ שיא שיא רמאל
 יִנָשַה שְדחַב :הו היל חספ הֶשַעְ ו םָפיְתְרִדְל וא םֶכְל
 תוצמ"לע ותא ושעְי םִִבְרַה ןיכ םוי רָשָע הָעְּבְַאְּב
 : אל םצעְו רקב"דע ּוָפִמ וריאָשידאל :ּוהְלְבאַי םיררמו
 ג דרָשֶא שיִאָקְו :ותא ושעי חַספַה תֶקַחלְכָּכ ובררְּבְשִי
 הַסְפַה תּושעל לדָחְו הָיהדאל ְרְדְבּו רוחט .אוה
 םירקה אל הָוהְי ןכרְקויּכ היִמעַמ אוהה שפנה הָתְרַכִ
 . םכתא רוגידיכְו :אּוהַה שיִאָה אשי ואְטָח ודַעְמְּב
 השעו ןִּכ וטֶפשַמְכּו הספה תֶקְחְּכ הֶוהיל הספ הֶשע
 :ץֶרֶאְה חַרזֶאְלּו ךג 2 םֶכָל הָיְהְי תחא הקח

 ו "תֶא ןֶנְעֶה הָסָּכ ןָּכְשִמההתֶא םיִקָה םויְבּו
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 -הֶאְרַמְּכ כְשמההלע הָיִהְי בְרְעְבּו תרעה לקֶאל ןָּכשמַה

 שאדהַארמו ונפכי ןנעֶה דימָת היה ןּכ :רקְבדדע שא

 עי ןכ ירחַאְו לָהאָה לעמ ןְנֶעַה תולַעה יפלו היל וז

 נב ונחי םש ןנעה םשְְּכִשְי רשֶא םוקמבו לֶאְרְשי יִנּ
 הָוהְי יפדלעו לארשי נב עָסִי הָוהְי יִפדלַע :לארשי +

 ךיִרָאהבו נחי ןכשמה"לע ןנעה ןפשי רשא ימי"לּכּנחְי
 תֶא לאְרשיחנב ורמשו םיכר םיִמָי ןכשמה"לע נעה

 םיִמָי ןנעָה היה רשֶא שח :ועָפִי אלו הוה ה 2
 :ועפי הוה יפדלעו נח י הָוהְ ב ןֶבְשמה"לע רֶפְסַמ

 ןנעה הלענו רקבדדע .ברעמ .ןנעה החי ר רֶשֶא שף גו
 םומידוא :ּועסנו ןנעה הלענו הלילו םמוי וא ועָסְו רקבּב ₪

 ןָּכָשל \משמה-לפ ןנעה יאהב םימידוא שדחהוא
 ימלע :ועפי ותְלָעַהְבּו ועָפִי אלו לארשיחנב ּוַחְי וילע ₪

 ּורָמָש הָוהְי תְרָמְשַמדתֶא ועָפְי הָוהְי יפדלעו וחי הוהי
 :השמדדוּב הָוהְי יפדלע
 5 תַרָצוצַח יתש ךל השע :רמאל השמדלָא הָוהְי רבי
 עָפמְלּו הדעה ארקמל ל הו םתא השעת השקמ ףסכ
 -לֶא הָדעָהלּכ ףילא ורעונו ןהְּב ועקַתְו :תונְחְמַהְדְתֶא <
 ללא ודע ישקתי תַחַאְּבִדִאְו :דעומ לָהֶא חַתָפ +
 ָסְנו הערת םַתְעקְתִו :לאְרשִי יפלא ישאר ם יִאישְנה
 עס תינש הו ו םהעקַת | :המדק םינחה תונְחמה <

 :םֶהיִעְסִמְל ועקתי הערת המת םינחה .תוגחמה
 ןרַהֶא ינְבו :ועירת - ועקתת לָההַהְַתֶא לוהקה
 םלשע תקחל םכל ה תורצצחב ועקתי .םיִנָהְבה
 ררצה לצה"לע םכצְַאּכ הֶמְחְלמ ואבְתדיכְו :םכיִתְרדְל
 םֶכיִהְלֶא הוהי נפל םֶּתְרַּכַנְו תרצצהב םתעְרַהְו םֶכְתִא
 םתעשונו 7-77

 א'נ ,איעגב ךיראהְבּו נ'ב ,א"ב ןכ צ. ג9 = .ימוחלכ א'ס צ. 18 = .איעג אלב דלע כ"ב א'ג +. 5

 .ףקמ אלבו וא א'ס +. ל = .איעג אלב ךיראהבו נ'ב ,איעגב ךיראהבו א'ב
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 0 םֶפיִדְעומְבְו םֶכְתִחְמש םוויְּבּו :םֶכיִבְיִאִמ םֶתְעַשוע
 לע םֶכיִתְלְ לַע תרָצְצְחּכ םֶּתְעַקְתּו םֶכַשְרַח ישאְרְבּו
 יִנָא .םֶכיִהְלָא י ינפל ןורּכל סבל ויהְו םכימלש יִחְבְ
 :םֶכיִהְלֶא הוה
 הֶלַענ שדחב םיִרשָעְּב ןנשה שָדְחּב תינשה הְנָשִּב יהיו
 9 םֶהִי עסמל לארשידינב עס :תַדַעַה ןפשמ לעמ ןנָעָה
 3 הָנשאָרֶּב יעסיו :ןֶראָּפִרבְדַמְּב ןח ןבשח" יניס רַבְדַממ
 + הָדוהְיְִנְב הנחמ לָָּד עסיו :השמדדוּב הוה יִפִדלַע
 5 *"לַעְו :בֶדְנְמַטְְְּב ןושחנ יאבצילע םתאָבצְל הנשר
 4 ךטמ אבצ"לעו :רעוצהב לא ַתָנ רכששי יִנָב הממ אָבצ

 וז דינב ועסנ ןּפשמה רֶרוהְו :ןלחְְּב בָאילא ןלּובז ינּ נ
 ו ןבואר הנחמ לנה ענו :ןִּכָשמה יאש יררמ יב ןושרג
 ו אָבְצדלַעְו :רואיִדְשְךּב רּוציִלֶא ואָבְצ"לַע .םתאָבצְל
 פ הטמ אָבְצ"לעְו :יִדשיִרוצְְּב לאימ מלש ן ןועמש יִנָּב הטמ
 גו אָשְנ .םיִתָחְפַה ּועְסִנ :לאשי ְךֶּב ףסילא רנזינב
 ₪ הנְחַמ לָגִר עַסְנו :םָאּפדדע ֶּכְשִמַהְדתֶא ומול שקמה

- 1 

 ₪ ש

%- 

 לבנטל

 ;דּוהיִמעְִּב עמשילא ואָבַצְדלַעְו אַ םיִרְפָאְחיִנְ
 ,ךלל :ריָצהַדפְְּ לאילמנ ה השנמ יִנְּב הטמ אָבְצְדלעו
 5 הנחמ לנה עסנו :ינעדְְדב ןדיבָא ןמזנב 5 הממ אָבְצ
 ואָבְצְדלעְו םתאבצל תֶנָחַמְהלָכל ףסצמ ןדדונפ
 +; לאיענפ ךשָא ינְב הטמ אבצ"לעו :ידשימעְּב ו זעיחֶא
  ןניָעדְזַב עְריִחא ילּתְפ ינָּב הטמ אָבְצ-לַ :ןֶרְכַעְְִ
 8 :ועפיו םַתאְב בצל לארשיחנב יִעְסמ הֶלִא

 עו ןתח לנידמה לַאוערְּב .בבחְל השמ רמאו
 ותא הֶוהָי רָמָא רָשַא א םיקמַהלֶא י וגָחְנַא | םיִעְסְנ השמ
 בוטירְּבִּד הוהיהיּכ ךל ונבטהְו ונפא הָכְל סל ןּתַא

 -לע

 ַ א"ס צ. 15 = .ב"ודו בד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו אלמ םֶכיִשְרַח יללהב ,הגומב ןכ +. 10
 א'ס +. 95  .םותהקה וחיריב א. עו = .רֶבָשַשְי ג'ב ,א'ב ןכ +. 15 = .א"ד ןכו אבצחלעו
 ורה זולמ וי ידש וזהו
 .ירק ןילמ ןירת יבש יִמַע
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 יצְראדלֶאדמא ּכ ךלא אֶל ויִלֶא רָמאְו :לארשידלע 3
 -לַע יִכ ונְתא בזעת אנ"לא רמאיו :ךלא יתְדְלומחלאְו |
 דיפ הוה :םיניעל ונל יהו רּכְדמּכ תה תְעדָי ןּכ <

 מע הוהי ביטי רשֶא אוהה בוטה היו מע ךלת
 ןורָאו םיִמָ תשלש ףרד הֶוהי רקמ שס ל ובמה 3

 רּותְל םיִמָי ת תֶשְלש ףְרד. םָהיִנְפל עס ה%הידתו ַךֶּב
 מ |[ - םמוי תיל היה ןנעו :הָחּוְמ םֶהְל 3

 ףואנשמ וסר ,ךיביא ּוצפיו הוה | הָמּוס השמ
 יפלא תובְּבְר הָוהָי  הבוש ךמאי הָחְנְבּו :ףינפמ ₪

 ₪ 0 + :לאְרשי

 רחיו הָוהְי עמשיו הוי ינזָאְּב עְר םיִננאּתְמָּכ םַעָה יִהָיַו אי

 ש

%- 60 

00 - ₪ 

 :הנָחמה הָצְקְּב לָכאָּתו הו י שא םּכְדרַעְבִתַו ופא

 עקשתַו היהיילא תשמ לפיו השמדלא םַעָה קעצַו
 םב הָרְעְבִִּכ הָרְעְבִת .- ה ארק יו :שַאָה 3

 ורכז :רָשְּ שנ אי ימ ורמאיו לארש עי נב םג וכביו
 תֶאְו םיאשקה תא םח םִִרַצַמְּב לכאנרַשַא הָגִּדַהתֶא
 :םימּושההתַאְ םיִלְָּבַהדתַאְ יצְחָהתֶאְו םיחטכַאה
 ןמהו :ּוננ הלא יִתְלַּב לָּפ ןיא השבי ונשפנ הּתַע
 וטקְלְו םעָה וטש הלב ה ןיִעְּב ונעו אוה נער
 ותא ושעו רורפכ ולשבו הָכדִמּב וכד וא םיחרְכ וחש
 לטה תַדַרְבּו :ןמשה דשל םעַמְּכ ומעט הָיְהְו ונע
 דתֶא השמ עמשיו :ויְלע ןמָה דרי הָלִיִל הנחמה-לע
 הוה ףאזרחוו ולְהֶא חתפל שיא ויִתְחפשמְל הכּב םֶעָה

 דאמ

 יקוכנזב +. 36 = .ירק 1חנבּו ץ.36 .הכופה ןונ צצ. 35, 46 = .איעגב "םא נ'ב ,א'ב ןכ +0

 ופ'תו ע"ת ,י'ת ,א"ת ןכו יִניְעְּב א"ס +. 1 ,אי | .קספ | הבוש א"ס צץ. 36  .ץמק רמאי
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 הָמָל הְוהְידלֶא השמ רַמאוו :עְר השמ יניעְבּו דאמ
 -תֶא ם םושל ףינשּב ןח ח יִתָצְמְדאְל המ ףדבעל תרה
 םַעָהלָּכ תַא יִתיִרָה יִכְנָאָה ;יִלָע הוה םַעָה"לָּכ אשמ
 ה והאש יִלֶא רמאתחכ והיתדלי יכנאדםא הוה
 תעְַּשנ ר שא הָמְרַאִה לע קניַהתַא ןמאה אשי רשָאּכ
 וכביחיכ הוה םעְה"לָכְל תתְל רֶשָּב יל ןיאמ ןויתבָאל
 יכנא לכואדאל :הֶלכ א רשב סדנה רמאל יל
 דםִאְו :ינממ רבָכ יּכ הזה םעָה"לָכ -תֶא תאַשְל יצבל
 ףיניעב ןח יתאצמדמִא גרַה אָניִנָגְרְה יל הָשעדֶתַא הָכִּ
 :יתַעְרְּב .הֶארֶאדלאו
 ינקזמ שיא םִיִעְבְש יִלדהַפְסֶא השמחלא הָוהָי רמו
 תָחְקְלְו וירטשו םַעָה ינקז םהריּכ תְעדָי רשֶא לארי
 יתרפדו יִתְדְרַיְו :ךמע םש ובציתהו דעומ :להא"לאְנ םִּתִא
 םהילע יִּתַמשו ףילע רשא חורהדןמ יִּתְלַצַא םש מע
 -לֶאְ ודב הָתַא אָשַתְדאלְ םִעָה אָשַמְּב ךּתא ואש
 םֶתיִכְּב יִּכ רֶשְּב .םתְלכַאְו ַּחְמְל ושדקתה רמאת"םעָה
 םיִרְצמּב ול בומיִּכ רֶשְּב ינלכַאְי ימ רמאל הוה ינזְְּב
 ןולָכאָּת דָחֶא םֶ אל :םֶתְלַּכִאו רָשְּב םכל הָוהְי ןתו
 אָלְו םיִמָי הרשע אלו םיִי הֶשמ מָה | אָלְו םָימי אָו
 הָיָה םכפאמ אציירו שא ךע םימי שדה | דע :םוי םיִרָשָע
 םֶכְּבְרְקְּ רשֶא הֶוהְידתֶא םתסאמ ניי ןענ ארל סל
 רמאיו :םיִרצממ נאָצְי הז הטל רמאל וינפל ּוכְבִתו
 וָבְרְקְּב יִכְנא ךשֶא םַעְה ילגר ףלא תואָמדשַש ּהָשמ
 ןאצה :ם :םיִמָי שדה לָכְאְו םְַל ןִּתֶא שב תְרַמִא התא
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 םוה נְדְדלֶּכדתֶא םֶא םַהָל אָצְמּו םֶהְל טחשי רקבו
 :םֶהְל אָצַמו םֶהְ סא

 פ הֶאְרְת התע רָצְקּת הָוהְי ריח השמ"לא הוה רמאיו ₪
 תא םעָה"לֶא רדיו השמ אציו :אלדסא ירבד ד ףרקיה >

 םתא דמי םָעַה ינקזמ שיא םיִעְבש ףסאיו הוהי ורבה
 לצאוו ּויִלֶא רּבדיו ןנעּב | הוה דריו :לֶהֶאַה תביִבְס
 ויו םינקוה שיא םיקכש-לע ןפמנ וילָע רשֶא הורקְדמ
 "ינש וראשי :ופסי אלו אְּבִנְתַו חורה םֶהיִלַע חנְכ

 רָדימ ינשה םשו דדְלָא | דָחֶאָה םש הָנְחַמְּב | םיִשְנַא
 הָלַהאַה ואְצִי אלו םיִבַתָּכִּב הָמַהְו חורה םהלע התו
 דלא רמאיו השמל דגיו רעה ץֶרינ :הָנחַמְּב ואְּבִנִִו
 תרשמ ןּוטְדְּב עשוהי ןעיו :הָנַחַמְב םיִאְּבְנְתִמ דדי
 ול רָמאיו :םַאָלַּכ השמ ינדַא ךמאוו ויִרְחְּבִמ השמ
 םיִאיִבְנ הוה םַעדלָּ ןּתי מו יל הֶתַא אָנְקִמִה השמ

 דלֶא השמ ףסאיו :םֶהיִלָע וחורדתַא הָוהְי .ןתוחיכ 3

 ה תאמ ו עס ולו :לארשו :ינקה וה הקחמה
 הפ םּוי ףְרַרַּכ הָיְחְמְהְ"לַע ששוו םִיַהְדִמ םיולש דנו
 ינפילע םֶיַתְמאּכּו נחמה תוביבס הב םי ל

 | לָכְו הלילה"לֶכְו אודה םקילְּכ םעָה םקיו :ץראה >
 הָרשַע ףסַא מיִעְממה ולשהחתא ' ופסַאְיִו תרחמ גה םוי

 רָשְּבה :הָנַחַמַה תוביבְס חומש םהל וחמשיו םיִרָמַח -

 םעְב הָרָח הוה ףאְו תֶרכְי םֶרַמ םַהיִש ןיּ ונע
 דםשדתַא אָרקיו :דֶאָמ הָּכְר הָּכִמ שָּב הָוהְי ךַיו

 םעָהְתֶא ורבה םֶשדיִּכ הואתה תורָבְק אהה קה
 םיואתמה

 יללהב ,ימלשורי ןכ ץ. %6 = .ר"תו י"ת ןכו לארשי א"ס צץ. 94 = .איעג אלב ףסאיַו כ"ב אנ <. 4
 יק'רו י'כ א'ת ןכו ץראהדלָכ א"פ +. 31 = .אנקַמַה יקובנזב צי. 9 | .אלמ םֶהיִלְע

 .ןכ 'תכ 'ב הילע רסמנו ירקו ביתכ וָלשַה א'סב ,יללהב ןכו ירק ויָלַשַה +.
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 : ויהיו ורצח םַעָה יִעָסִנ הואקה תורבקמ םואְתִמַה
6% 

 תיִשְּכַה הָשֶאָה תוךאדלע הָשמָּב ןרָהֶאְו םירמ רדת
 -ַּא קרה ורמאו :חקְל תיִשְכ הָשֶארִכ הקל רַשֶא
 וו :הוהְי עמשיו רבד ּונָבְיסנ אָלַה הָוהְי רֶּכּד הָשִמְּב

 וד 5

 יִנָּפִחלַע . רָשֶא םדאָה לפמ דֶאְמ ןָנַע השמ שיִאָהְ
 ָתּפ הָוהְי מאי :ּהָמדאְה
 לָהֶא"לא םכת תְשְלַש ואצ םיִרָמְדלֶאְו ןרַהאדלַאְו ה השמ

 רמעוו ןֶנע דִמַעּב הָוהְי דריו :םתשלש או רעומ

 -לֶא ם

 : רָמאָי :םהינש אצה םירמו ןרהא ארק לֶהֶאָה חַתַפ
 ויִלָא | - ארִמְּב הֶוהְי םֶכָאיִבַנ : יהידמא . לרבה אָנעָמָש

 - -לַכְּב השמ ידבע ןכזאל ?ּבדרְמדַא םיִלְחְּב עּדותֶא

 אָלְו הֶארַמּו ופדרְבְא הפלא ₪ ִפ :אוה ןַמָאְנ יִתיִּב
 לכלל םָתאַרי אָל עודמו ט טיבי הָנהְי תַנָמְתּו תדיִחְב

 רַס נעה :ףליו םָכ הוה ףאדרחו + השמב יִדְבְַּ
 ןרהא ןפיו גלשכ תעְרצִמ םירמ הנה לָהאַָה לַעַמ
 יב השמדלא ןרהא רמאלו ;תַעְ 2 הָנהְו םיִרָמדלֶא
 רש ונלאונ רשא תאמח ּונילְע תשָת אָנְלַא יִנדַא
 2 זמִא םֶחְרַמ ותאַצְּב רשא ג תמּכ יהת א;"לא ;ּונאָטְח
 3 לא רמאל הָוהְידְלֶא השמ קע יו :ורשב יצֶח לכָאו

 :הל אָנ אָּפְר אָנ
 אָלַה הינָפְּב קרו קר יִבֶאְו השמדלָא הֶוהְי רמו
 הָנָחְמְל ץיִחמ םיִמָי תעְבְש רַגָּפִּת םיִמָי תעְבְש םֶלָּבִת
 : םיִמָי תעבש הָנָחַמל ץוחמ םירמ ג רָגָפִתַ :ףסֶאּת רַחַאְו

 םִא ג'ב ,א'ב ןכ צ. 6 - .ירק וינע צ 8 בו

 1%  .ס'תו ע"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו הָאְרְמּב

 ניכש אלא ּונרשב יואר היה :םירפוס ןוקת צ. 8 .בותכה
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 םעָה עְסְנ רחאו :םירמ ףסאה דע עַסְנ אל םעָהְו 6
 :ןֶראָפ רכְדִמְּפ נחי תורצְחמ
 !רפורתיו םיִשְנַא ָףְלדחלש :רָמאַל השמדלָא הוה רד כ

 דָחֶא שיא לארשי ינבל ןתנ ינאזרשא ןענכ ץֶרֶאדתא
 הלְשו ומה איִשְנ לָּכ וחְלְשַת ויִתְבַ העמל דָחֶא שיא 3

 םיִשְנֶא םֶלַּכ הוה יפילע ןֶראָּפ רפדממ השמ םתא
 ןבואר הטמל םתימש הלאו :המַה לארשיחינב ישאר \
 הטמל :ירוחְךּכ טפש ןועמש הטמל רוכב עומש ?
 :ףַסויִדְּב לֶאְ רכששי הטמל :הָנָפיִִּב בֶלָּכ הָדּוהי ז
 9 = -ךּפ ימלפ ןמנב הטמל נב עשוה םִיִרְפִא הטמל *
 | ףסוי הטמל :יִדּוסְְּב ליד ןלּובז הטמל אופר 0

 | יִלַמְְְּב לאימע ן הטל :יססרכ יִדנ השנמ הטמל
 | יכְחנ 6 הטמל :לֶאְכיִמִהַּב רּותְס רשֶא הטמל !'
 ?8 כ תמש הלא :יִכמדְִּב לָאואָנ ד הטמל ;יִסָפְודְזִּב 5

 אָרקיו ץֶרָאָהדתֶא רול השמ חלש"רשא םישנֶאה
 רול השמ םֶתא חלשיו :עשוהי ןּנְּב עשוהְל השמ וז

 םהילעו בגג הָז ולע םהלא רמאוו עָנַּכ ץֶראדתֶא
 בשיה םַעָהתֶאְו אוהדהמ ץֶרָאָהדתֶא םַתיִאְרּו :רהָהדתֶא 8

 הָמּו :בָרדםא אּוה טעמה הָפְרַה אוה קָזְחַה הילָע

 הֶמּו העְרְדסא אוה הָבוטָה הב בשי אוה"רשא ץֶרֶאְה
 םירעה 0 בב

 השע ,[טוזז 1] ךתלעהב 'ד הירדפו .לאללהמ צנחו 1--אוז 16| השרפה םש 6

 ףלא םילמו .םישלשו הששו האמ םיקוספו .[צז 94] י"י דיה ,[אז 16] ילדהפסא ,(צ ג ךל
 | ושע-ןכ 'ה םיפולחו .השמחו םישמחו םיפלא תעבש תויתואו .םיעבראו תואמ הנמשו
 | א"ב ,[זא 9] ןנעה ךיראהְבּו ,ןִּכ תחת איעגב ג'ב ושע םע -ןכ ףטוח א'ב ,[וזזז 20] םהל

 | א"ב ,[א 80] יצרא-לא-םא יכ ,איעגב ךיראהבּ כ'בו ,ו"יוה תחת איעג אלב ךיראהְבּו ארוק
 | איעג אלב ילדהפַסֶא ארוק א'ב ,[צז ג6] ילההפסא ,איעגב =םָא נ'בו אועג אלב דםָא ארוק
 נ"בו היהי םע .םִא ףטוח א"ב ,[אזז 6] םכאיבנ היהידםא ף'לאה תחת איעגב -הַפְסֶא נבו
 'א 'ותכו .[אז ל9] םיה י גרהלכהתא סא ,(אז 16] םש ובצי תֶהְו ורבחתה רשאו ,איעגב דםַא
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 וב 'ב .[אז ל6] וראשיו ,[אז 99] לצאיו ,[זא 10] שפנ נל | | אמט 'ד ז תוקספו .([אזז 8] דאמ ונע

 .םוי םיששו השלש הימי רפסמו .[צז 96]

 ,אלמ הופי יאחנדמל ,רסח יאברעמל ןכ צ.6 = .'ב עשוהי ,עשוהי חלשיו הרטפה +. 1 ,
 .רכששי ניב \ ,איב ןכ ל
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 :םיִרְצְבַמְּב םא םִיִנְלַמְּבַה הָנַהְּב בשוי אּוה"רָשֶא םיִרָעָה
 ע ןיִאד סא ץע בשה הָוְרְיִא אוה הָיִמָשַה ץֶרָאָה הָמּו
 ירוכב מו םימוהו ץראה יִרָפִמ םתְחְקְלּו םָתְקזחַתהְ
 =הרדדע ןצ-רּכדממ ץֶראָהְתֶא ורתיו ולעיו :םיבנע
 ןמזז חַא םעו ןורְבַחַע אבו בב ולעיו :תֶמָח אבל
 הָתְַבנ םיִנָש עבש ןורְבָחְו קנה ידיי ימלַתו ישש
 םשמ ותְרַכיַו לכְשֶא לחְנרַע ע ע ואביו :םיִרָצמ ןעצ ן ינפל

 םינשפ מב והאי דַחֶא .םיִבְנע לּכְשֶאְו הומו
 לַחַנ אָרְת אּוהַה םוקמל :םיִנָאְּתַהדְִמּו םיִנמְרַהדְזִמּ
 ינָּב םשמ יִּתְרָכדִרֶשַא לוכָשֶאְה תודא לע לָּכְשֶא
 2 וכליו :םוי םיעָּכְרַא ץקמ ץראה רּומ ּובָשיו :לארשי
 לַאְרְשיחינְּב תדעלכילאו ןרָהֶאלַאְו השמדלָא ואביו
 -לָכתַאְ רֶבִּד םֶתִא ובישיו השדק ןֶראָּפ רבְרמדלֶא
 נאָּב ורמאיו ולדורפסיו ,ץֶרֶאָה ירפדתא םּואריו הָדעַה
 אוה שברו בָלָח תב םִ וחלש רַשָא ץֶראָהלַא
 םירעקו ץֶרָאָּב בשיה םַעָה ועדיִּכ סֶפֶא :הָיְרְפדהְז
 כ קלִמע :םש וניאר קָנעַה יי ידליד נו דאָמ תלדנ תורָצְּב

 רַהְּב בשוי יִרמָאָקְו יסוביהו יִתְחְהָו בננה ץֶרֶאְּב בשוי
 בכ סי :ןירוה ךָי לו םָההלע בשוי יִנִָנְכה
 ּהָתַא שרו הֶלַעְנ הָלָע רָמאּ השמדלָא םַעָה"תֶא
 אל ּורַמָא מע ולעירשֶא םיִשְנָאְְו :הָל לכּונ לוּ

 ץֶרָאְה רמאל לאְרשי נְּבדלֶא התא ּורָּת רשא ץֶרָאָה
 אוה היִכשוי תלכא ץֶרֶא הא רּותְל הב ורבע רשֶא

 9 תַכְּדו / (יצלו :ונמממ וה קָוחְדיִּכ ם םעָהְדלֶא תולעל לכו

30 

 ּּ ּוניִאְר םשו :תודמ ישְנַא הכותב ּוניאְררשַא םעָהלפ
 -תא

 ואביו א'סב אביו ריבס צ.92 | .חשוה נ"ב א"נ ץ.90  .אועגב םינחמבה נ'ב ,א"ב ןכ 0

 הידח ,גיד ,ב'ד ןכו ץימק ןַמיִחַא א'ס ץ. 99 | ,ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ

 אלב דלאו א"ב א'נ א. 96  .רסה לפשא ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 94 | .ר"ידו ב"יד ,א"ד

 ירק ולע )  .ץמק סהָיו א"ס +. 80 | .יתבר 'ם צץ. 30  .איעגב ַלֶאְו נ'ב ,(אועג

 ה'דח ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו רשא א'ס ,ו"טדו ד"דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 1

 .יפר גנפמ יאחנרמל ,יאברעמל ןכ צ. 81 | .ד"ידו ב"יד
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 םיבָנחְכ ויניעְב יהו םילפנהדןמ קָנַ יב םיִליִפְנִהתֶא
 םלוקדתא ותו הדעָהְלָּכ אשתו :םֶהיְִעְּב ויה כו

 ןחהאזלע השמחלע לנליו :אוקַה הל לב םַעָה ּוָכְביו 2
 ונתמדול הדעהדלָּכ םֶהְלֶא ורמאיו .לארשי ינב לכ
 הָוהי הָמְלְו :ונתמדול הזה רֶּבְדִמַּב וא םירצמ ץֶרָאְּב
 ונפטו ונישָנ ברח לפנל תאוה ץראה"לא ונתא איבמ
 שיא ּוְרמאיו :הָמיְרַצִמ בוש ונ 0 בוט אולה ובלו ויה
 השמ לפיו :הָמיִרְצַמ הָבּושְנו שאר הנִנ ויְחֶאדלֶא <

 :לארשי ינּב תדע להקלָּכ ונפל םֶהיִנפִדלע ןֶרָהֶא
 ץֶראָהְדתֶא םיִרְתַהְמ הָיְפיִדִּב בלו ןּנְרְּב עשוה
 רמאל לֶאְרָשיְּב תרעדלָבלא ורמאיו :םהידנב ושרק
 ראמ ץראה הבוט ּהָתִא רותל לב ינרבע רשא ץראה
 תאזה ץֶראהלֶא ונתא איבהו הָוהְי ונְ ןיפח"ס םא :דֶאמ
 ףא :שכדו בָלָח תָבָו אוקדרַשֶא ץרָא ול הָנְסְ
 ץרָאָה םעחתֶא ּואריתדלא םֶּאְו ודרמתדלא אוהב
 דלֶא ּונָּתַא הוהיו םהילעמ םלצ רפ םַה ינמחל יכ
 ינבַאּב םָתא םְָרל הָדעָה"לְּכ ורמאוו :םֶאְריִת
 ונְּבְד לָּכד לא רעומ לָהאְּ הארי הֶוהָי  דוְבְב
 :לארשי
 5 "דעו הוה םַעָה יצא ני הָנָאְדדַע הָשמ"לַא הָוהְי רָמאיו

 ְּבְרְהְּב יִתיִשַע רש א תותאה לכַּב יִב ונימאידאל הָנִא
 םּוצעְו לוד הטל ךהא הָשַעַאְו ונשרואו רבדב ּונָכִא +

 :תילעההכ םיבצמ ועמשו הוהיחלא השמ רמאיו :ומממ
 ץֶרֶאָה בָשוידלֶא ּורַמָאְו :טרקמ הוה םַעְהדתֶא ָךַחְכְב
 ןיע ושֶא הוה םִעָה ב ְרְקְּב ה והי הָתַאיִּכ נ עמש תאזה

 ןיעב ל

 ןכ +. 5 .ך' | .'םדק דוי רסח םיִלּפִנַה ימלשורי ,אגינת דוי רסח םֶלִי יפנה יללהב +. 3

 יקובנזב ץ.9 = .אלמ הופי יאהנדמל ,רסח יאברעמל ןכ צ.6 מלשורי ,יללהב
 ,רסח תתאָה יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 31 = .רסח םג ורי ,יל ץ.10  .התפ רס
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 ןָנע דַמַעְבּ ּהלע דִמ ע דננעו הוהי הֶּתַא | הֶאְרִנ ןְּב

 : הֶתַמַהְ הל ל שא דמַעְבו מז םֶהיִנפל ךלה התא
 ועמשדרָשַא םיוגה ורַמָאְו דָחֶא שיִאּכ הוה םַעָקתֶא
 : "תֶא איִּבַהְל הָוהְ תלכי יתְלְבַמ :רמאל ּךעְמשתא

 :רָכְלִּכ םטְשיוסהל עפֶשרָשַאְְרֶאָהילֶא הוה
 הָוהְי :רמאל ּתרּבִד רשאּכ נא חּכ אלנו הת
 הק אל הל עשפו ןוע אשנ"דסח"ברו םיפא ךרא
 ;םיִעָּברְדלעְו םישלשדלע טו תובָא ןוע דקפ
 ו הָּתאָשְנ רשָאְְו ִּהְסח לֶדָנַפ ּהָּוה םַעָה ןועל א;דחלס
 יִּתְחְלְס .הָוהְי רמו :הֶנהְהְרִעְו םירצממ הוה םעל
 ,ו דלָבְַתֶא הוהידדובכ אמו .ינאיח םֶלּואְו דרב
 : יתתאדתַאְו יִדבַּכּתַא םיארה םי ישֶנַאָהְדלכ יִכ יִץְרַאָה

 רשע הו יתא ופנו ךֶכְדמבּו םיִרצמב יתישעדרָשֶא
 \ רש ץֶרֶאְקחְתֶא וארידסא :ילוקּכ ועמש אלו םימַעּפ
 בֶלָכ ידבעו :הּואְרי אל יצָאנ עמ"כו םתְבַאל יִתְעבְשְנ
 ויִתאיבַהו ירח אלמיו ימע תֶרְחַא חור הָתִיָה בקע

 : יקלמעהו :הָנַשרוי יער הָמָש אָבְירָשֶא ץרָאה ךדלא
 ףרד רָכְדִמה םכְל עס ונפ רֶחַמ קַמַעְּב בשוי ינענְכהְ
 :ףוסדםי
  יִתְמִדַע :רמאל ןֶרָהֶאדְלֶאְו השמ"לא הֶוהְי רב
 תוְלֶתתֶא ילָע םינילמ המה רשא תאוה העְרַה הָרעְל

 א רַמָא יִתְעָמָש ילע םינילמ המה רשֶא לֶאְרשי
 יֶאְּב םתְרּכִד רשאּכ אלדסא הָוהְידִאְנ נאוה הלא
 "לָכְו םֶכיִרְנַפ ולַפִי הזה רֶכְדִמִּב :םכל הָשָעֶא ₪

 םכידקפ
 ש"ח ןכו תַמָאְו דסח א"ס +. 18 = .ב"ד ןכו הָוהְי י"כ םירפס בורב +. 17 = .יתבר "7
 . ו י"ת ,ש"ח זכו האטחו עשפו א'ס ל. 8-8 דיל תומש ןייע :ע"חו י"ח

 קנו יקובנזב +. 18 :.'ז ד'ל תומש
 הב ,ימלשורי ןכ +. 91 = .ו*דו
 יעגב -לבו ג "ב ,א"ב ןכ צ. ₪
 ורהו רותר .ד"וי אלמ הנָש נשורוו וללהב ,ימלשורי

 .אועגב דתֶא ג'ב ,א" 'ב ןכ צ. לד | .ש"חב ןכו

 יש

 ןש 5



 צח 4 רבדמב יש

 הָלָעְמְו הָנֶש םיִרְשַע ןָּמִמ םֶכְרַפְסִמיִלָכְל ,םלידקפ
 רשַא ץֶרֶאָהלֶא ואבְת םָּתַאְדִא יִלע םתע לָה רשֶא
 הָוַפיֶּב בָלָּכיםִא יִכ ּהָּב םֶכְתֶא ] כשל ידידתַא יתאשנ

 יתאיבהו היהְי זבל םֶתְרַמַא רשא יפו :ןונב עשה
 םֶכיִרְנפו :ּהּב םֶתְסַאמ רַשֶא ץֶרָאָהדתֶא עָדְיו םֶתֶא +
 בְלַמְּב םיער וי םֶכיִנְבו :הזח רֶבְדִמּכ ולפי םתא >

 םֶכיִרְנְּפ םתדדע םכיִתּונְזתֶא אש הָנָש םיִעָּבְרַא

 ץֶרָאְתְד תֶא םָּתְרִּתדרֶו שא םיִמָיה רַפְסַמְּב הבככב |

 םֶכיִתְנועתֶא אשת הנשל םוי הנשל םוי םלי םיעָּבְרַא

 יתְרַבִּד הו ןהי יִנָא :יִתֶאּו ;ֶּתתֶא םּתַעדיו הנש םיעָבְרַא ₪

 םידעונה תאזה הערה הָדעָהְלָכל השעָא תאו אדא
 -רֶשֶא םישְנָאָהְו ּותַמָי םשְו ומָּתִי הזה רְבְדִמב יִלָע <

 -תֶא יְלִע וליו ובשיו ץראהחתַא רּותְל השמ חלש
 םיִשָנָאָה ותמוו :ץרָאָהְדלַע הכד איצוהל הָדעָהילְּכ
 עשוהיו :הָוהְ ונפל הָפנמַּכ הער ץראהחתכה יאצומ
 םיפלהה םַהָה םישנ ;ִאָהְִמ יח הַָפְיְרִּב בלְכְו ןינְּ

 הָלֶאַה םיִרְבִּדַהדְתֶא הו שמ רדיו :ץֶרֶאָהְתַא רותל ₪

 רקבב ּומְּכִשִיו :דֶאָמ םעְה ולְּבַאָתִו לֶאְרשי ינבְ"לַכילא
 םקְמַהְלא ונ ילו וגה רמאל ראד ולעוו

 םתֶא הז הָמְל השמ רמאיו :ּונאָטֶח יּכ הָוהְי רמָאְדרֶשִא +
 ןוא יּכ ולעתדלא :חַלצִת אל אוהְו הָוהי יפדתא ם סירב ל +

 יללמעַה כ ! :!םכיבויו 0 ינפל ּופָננת אלו ָבְּבְרָכְּב רודי
 = | יט

 טתכש ןביכעהמ בֶרְחּכ םֶתְלַפְו םכינפל םש .. ןעִנֶכַהְו

 תולעל ולפשה :םָכְמַע הָוהְי היהידאלו הֶוהְי יִרָחֶאִמ +
 5רָקִמ וש ישמדאל השמוו הוהְידתיִרּכ ןורָאו רַהָה ד שאר"לא

 הנחמה
 א'סב ץ. 84 = .'י אלמ וחיריב ןכ +. 31  .אלמ הנּופי יאחנדמל ,רפח יאברעמל ןכ צ+.30, 8
 יירק ניל ,ביתכ ּונוליַו +. 86 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ןכו תינש ם עפ הנ של םוי אצמנ אל

 ןכ צץ. 43  .אלמ ּומוְּבַשיו ימלשורי ,יללהב ןכ +. 40  .איעגב ולב באתוו כ"ב א"נ + 9
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 0 ג אוהה רַהָּב בשיח יענה יקלמפה דריו :הנחמה
 :הַמְרָחַהְדע םּתְכַיו םּוָכַַו
 וט לֶאְרֶשי נְּבלֶא רָּבּד ;רמאָל השמחלֶא הָוהְי רבו 5

 ' נא רשא םֶכיְתְבשימ ץֶרָאלֶא ואבְת םהלֶא תְרמָאְ
 \ "אלפל חבזהוא .הֶלע הוהיל ּהשֶא םֶתישַו :םכְל ןתנ
 הָוהיל תחינ חיִר תושעל םֶכיִדְְמְּב וא הָבְדנב וא רד
 \ החיל וְּבְרְק בירקמה ביִרְקהְו *ןאצֶהְמ וא רקְּבַהְדִמ
 ןויו :ןמש ןהה ג תיעברְב לולב ןורשע תלשמ .החנמ
 שָבָּכל חבָוְל וא הלעהדלע הָשַעּת ןיהה תיִעיִבְר לסל
 ; םִנְרָשע יש .תַלְס הָחְנמ השעת ליאל וא :דָחֶאָה
 ז ןיקה תישלש ךסנל ןיזו :ןיקה תישלש ןמשב הָלולְּב
 הלע רֶקְּבְרַּב השעתחיכו :הוהיל חַחיִנַחיִר ביִרְקִת
 -לִע ע בירקהו ו והיל םימְלשדוא רֶדְנְ"אַלַּפְ הָבזְדוא
 משב לּולָּב םינר\ שע הו שלש תֶלָס הָחְנִמ רקָּבַהְְּב
 \ "חיר השֶא ןיהה יִצָח ךסנל .בירקת ןייו :ןיקה יִצַח
 וו דָחֶאָה ליאְל וא דַחֶאָה לושל הֶשָעִי הָכָּכ :הֶוהיִל חָחיִ
 ו הָכָּכ ושעת רש רָפְסִמַּכ :םיזעב וא םיִשְבְּכב הָשלחא
 וג תֶא הכה גי חָרֶזֶאָהילָּכ :םֶרְּפְסִמְּ דַחֶאְל ושעת
 \\ םֶכּתִא רוגדיכו :הָוהיל חָחיִנְחְיְר השא ביִרְקהל הלא
 הָחיִַחיִר השא הֶשָעו םָכיִתְרדְל םֶכְכותְּבִ"רשא וא דג
 ו םכל תחא הָקַח להקה :השעי ןכ ושעת רשאכ הוהיל
 ינפל ּהָיַהְי ךַנָּכ םֶכְּכ םכיתרדל םֶלוע תקח רה רגלו
 : נה רגלו םֶכל היהי דֶחֶא טָּפָשִמּו תחא הָרות :הָוהְי

 :םֶכְתַא
 הבהמה 4
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 ריבס +. 11 | .שגד ילב ד"ויה השעו א'ס +. 11 = .'ינת ד"ןו רסח תשילש ימלשורי ,וללהב
 .איעג אלב ג"בו איעגב רשא א'ב א'ג .איעגב רשא כ"ב ,א"ב ןכ +. 14  .םיִבַשְּפב

18 



 א 83 רבדמב 4

 לֶאְרְשִי ינָבלֶא לָּכִּד :רמאל השמחלַא הָוהְי רבו /
 איבמ נא רשא ץֶראָקְלֶא םֶכָאְבְב םהְלֶא תְרַמָאְ 0
 ומיִרִּת ץֶראְה םֶחלַמ םכְלָכַאַּ הָיָהְו :הָמַש םֶכַתֶא 9

 ּהָמּורת ּומיִרֶּת הֶלַח םכתסרע תישאר :הוהיל הָמּורָת

 ֶּתִת םֶכיִתְסִרֶע תישארמ :ּהָתא ּומיִרֶת ןּכ ןֶרְג תַמּורתַּכ ₪

 יו :םכיִתְרדְל הָמּורִת .הוהיל פפ

 רֶבִּדדרָשַא הָלֶאָה תֶוצְמַהד -ב תא ושעת אָלְו ּוגָשִת

 "די םכיִלֶא הָוהְי הָּוצ רשָאלַכ תא :השמדלַא הוה ₪

 :םכיִתרדְל הֶאְלַהְ הָוהְי הָגַצ רֶשֶא םויהךמ הש
 הָדַעְהדלָב ּושַעְ הנשל ּהֶתְשַעְנ הדעה יניעמ םִא הָיַה 4

 ותָחְנִמּו הָהיל | החיג חירל הלעל דָחֶא רָקְּבְַּב רפ

 ןהּכַה רֶפְכ :תטחל רַחֶא םזעדריעשּו טפְשִמּכ וּכְסְ

 אוה הָנֶנַשיּכ םהל חלסנו לארשי נב תרע"לָבְ"לְע

 ונפל םֶתאַטחְו הוהיל השא ם ֶבְרְקדְתֶא ואיבה םַהְ
 רגלו לארשי נב תרעלפל חלסת :םֶתְנַשלע הוה

 שב םַעָהלָכל יִּכ םֶבּותָּב רֶגַה

 דת וע הבירה ה הננשב אָטָחִּת תַחַא שּפְםִאְו ₪

 הָאְטָחְּב תגנשה שפנהדלע הכה רֶפַכְו :האטחל ּתְנש

 יִנָבְּב חַרֶוָאָה :ול חַלְסִנוויִלָע : רפכל הָוהְי ינפל הָנְנש

 השעל םכל היה תחא הרות םֶכותָּב רנה רגלו לארש טי

 חרֶואָהְדִמ המר רָיְּב | השעת"רשא שפָוהְ :הננשב 0

 אוהה שפנה הֶתְרְכִנ ףִדִמ אוה הָוהְיתֶא רמו

 \תֶהּכִהרפה ותְוצמדתַאְו הָזָכ הוהידרבְד יּכ :ּמַע ברק א

 :הב הָנַש אוהה שפנה תַרכִּת
 םיצע ששקמ שיא ּואצִמ בר רבדמפכ לארשידינב ויהיו ג

 םיִצָע ששקמ ותא םי אצמה ותא ובירקיו :תּכשה םוָיְּב 3
 -לא ה

 א'ס +. 93 = .אלמ סֶכיִתְסיִרְע יללהב ,הגומב ןכ +0

 ₪ וש
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 ותא וחיעו .:הַדעָההלָּכ לֶאְו ןרהַאְדלֶאְו השמדלֶא
 :ול הָשָעיִִרַמ שרפ אָל יִּכ רָמְשִמב

 ; תא םוגר שיאָה תמוי תומ השמ מ"לֶא הוה מאיו
 -לָכ ותא ואיציו :הָָחמְל ץוחמ הָדעָהילָּכ םיִנָבָאב
 תמו םִנָבאְּב ותא ומְגרו הָנְחְמְל ץוחמ"לֶא הדעה
 :השמחתַא הָוהְי הוצ רָשֶאְכ
 לֶארֶשְי ינָּבִילֶא רָּבִד :רמאל השמדלָא הָוהְי מא
 םהידנב .יפנפ"לע תַציִצ םֶהָל ּושע םִהְלֶא ּתְרמָאְו
 ₪ הֶיָהְו :תלכּת ליתפ ףָנֶבה תציצ"לע נַ םַתְרְדל
 הָוהְי תוצמדלָבתֶא םּתְרַכִ ותא םֶתְיִאְר תַציִצְל םֶכְל
 םכינע ירחאו םֶכְבבְל יִרָחֶא ורותֶת אלו םֶתא ו
 -תֶא םתישעו ו ורכז ןעמל :םקירחא םיז םתאדרֶשֶא
 הוה נא 1 םפהלאל םישדק םֶתיִיָהְ 0

 תויהל םִירַצִמ ץֶרֶאְמ םֶכַתֶא יתאצוה רָשֶא םָכ ;יהלא
 :םכיהלא הוה ינָא םיהלאל םכל

 נב םֶריְבַאְו ןֶתד יול תה ןֶּב רֶהְצְיֶּב הרל חקוו ישי

 השמ ינפל ומקיו :ןבואר ינ ינפ ּתֶלַפְרֶּב ןוִאְ באילא
 הדע .יאישנ םיִתאמּו םישמח לארשידינְמ םישָנאְו
 ןרהאדלעו השמ"לע ולהקיו :םשרשְ א דעומ יארק

 םישדקיםֶלַּכ הָדעְהִלָכ כ 5 5לדבר םֶהְלַא ּוְרָמאַ
 ד

 .ו"ל קוספ ןייע .ד'דחו ב'ד ןכו ץוחמהלֶא א"ס ץ. 5

 ינצאנו הנאדדע ,(צוזז 1] ךלדחלש 'ג הירדסו .טלפ (צווז ג--אצ 41] השרפה םש +. 1
 .םיעבראו תואמ שמחו ףלא םילמו .רשע העשתו האמ םיקוספו .(צצ ג] ואבת יכ ,(אזא וג
 א'ב אוחז 19 םינחמבה 'ז םיפולחו .םירשעו תואמ הנמשו םיפלא השמח תויתואו
 םִע -- ףטוח א"ב ,(אזט 93] יצאנמדלָכְו ,איעגב םינחמבה נ'בו איעג אלב םינחמבה ארוק
 נ'בו תונלת םע דתא ףטוח א'ב ,[אזש 97] תונלתדתֶא ,ףכה תחת איעגב "לַכְו ג'בו יצאנמ
 יפענכהו נ"בו איעג ב ינענכהו ארוק א"'ב ,ןאזצ 43] ינ ענפהו איעגב דתַא ארוק

 ע דרשא ףטוח א"ב ,(אצ 14] םככותב רשא וא ,איעגב
 הז ולָע דףולח אלבו ,איעגב "לכ נ'בו הדעה םע דלָּכ ףטוח א'ב ,|אט 94] הדע ה"כ
 .(אוזז 96] תדע נ=לכהַלֶאְ אווז ו

 .תהְק והירי +. 1. .סקיַו ל"נ צ- 1 .א"י 'א .לאומש ,לֶאומש רמאיו הרטפה <. ג ₪
 .אלמ:יאירק ימלשורי ,יללהב ןכ +. 9" .ע"הו ש"ח ןכו ןב א" צץ.
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 עמשיו :הוהי להקדלע ּואְשִנתִת עודמו הוהי םכותְבּו +
 ותַדַעלָּכלֶא חרק הלא רבו + ינָפִלע לפול השמ
 שּודּכַהדתֶאְו ולד רשאתא הָוהְי עדי רק למאל
 תאו גוילא בירקו יּבדרחְבְי רשֶא תֶאְו וילא בירקהו
 שא! ןהָב ונְתו :וִתְדַעְְלָכְו חרק תותחמ םכְלוחק ושע 1

 שיִאָה .הָיִהְו רַחְמ הוה ינפל תרטק | ןהילע ימישו
 רַמִאיו :יול ינּכ םכלדבר שודהַה אּוה הָוהְי רתְבְידרָשַא

 למ םָּכִמ טעמ מה :יול ד ינב אָנְחּועמש חרקה לֶא השמ 9

 בירקהל לאְרְשי תדעמ םכְתֶא לאְרשי הלא לידְבה
 נפל דִמַעְלְו הָוהְי ןכשמ תדבעהתא רבָעל ויִלֶא םֶכְתֶא
 יולדינב א"לפ"תא תא ברקו :םֶתְרַשל הרעה
 ִףתְדעהלֶָכְו הָּתַא ןַכְל :הָנהְּכדםִנ םתְשְקכּו תא
 חלו וילע ונולת כ אוהההמ ןרהאו הוהיהלע םיִרָעְנ
 אֶל ורמאיו בָאיִלַא ינּכ םֶריבָאְלו ֶתְדְל ארקל השמ
 שבו בֶלָח תבז ץֶרֶאְמ \טתילעה יכ טַעְמַה :הֶלענ
 0 :ררתשהדמנ י ;יִלָע רֶרּתְשַתִיִכ רכְדִמְּב ונְתיִמָהל
 -ןתתו ּונָתאיִבֶה שבדו בֶלֶח תַבָ ץֶרֶאְדלֶא אל
 3 רָקְנָּת םהָה םישְנֶאָה יניעה םֶרבְו הרש תלחנ
 ןפת"לא הָוהְידלֶא מאיו דאמ הָשמְל רחיו :הֶלַענ

 וע ב

 יִתָשְרַה אֶל יִתאשְנ םֶהְמ דַחֶא רומָח אל םָתַחְנְמדְלֶא
 "לַכְו הֶתַא חרל"לֶא השמ רַמאַו :םֶהַמ דחַאדתַא

 !ותקו :רחמ ןרהַאְו םהָו התא הוהי ינפל ויה ּךֶתְרַע וז
 ינפל םתְבְרְקהְו תרטק םֶהיִלַע םּתַתִ ותֶּתְחַמ שיא
 ןרהאו התאו תִתְחַמ םִתאִמ םישמָח ותְּתִחַמ שיא הוה
 שא םהילע נתי ותתַחַמ שיִא וחקיו :יִּתֶּתְחִמ שיא
 השמו דעומ לָהֶא חַתַפ ודמעיו תרטק םהילע ומישיו

 ןרהאו
 אלבו ףקמ האל א'ס צץ. 15  .ףקמ אלבו סג א"ס +. 13 | .ירק ּניִלַת ,ביתכ ּונולת +. גג
 ם"ת שת ןכו השמ א'כ ן8  .הניננ
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 ג חַתָפִדְלֶא הדעָה"לָּכְ"תֶא חרק םקילע להק +ןרהאו
 :הָרְעה"לֶּכְדלֶא הָוהְידוְבְכ ארו לעומ "לא

  ?רמאל ןרהא"לַאי 0 .השמחלא הָוהְי רבה
 יו ולפיו ענר םתא הלכָאו תאָוה הדעה ךֶּפִמ ולְְּבַה
 שיִאָק רָשּבדלָכְל תֶחורְ יקל לא ורמי םֶהיִנָפְלְע
 :ףצקת הָרְעה"לָּכ לעו אָטָחִי דָחֶא

 3 הָרָעָהדלֶא רד ;רמאל השמ מ"לא הָוהְי רבו
 ₪ םקיו :םֶריבַאְו ןָתִד חרקְךּכ ָכְשִמְל ביִבְפמ ולָעַה רמאל
 :לארשי ינקז וירְחא וקליו םֶרְיִבַאְו ןַתְדלֶא דל השמ
  םישְנֶאַה יִלָהֶא לעמ אנ ורּוס .רטאל .הדעָהדלֶא רו
 ופסת"ןפ םהְל רשא"לֶכְּב יעָגְתְְלַאְ הָלַאָה םיִעָשְה
 אז םֶריִבַאְו ןָתד חרֶקְדְכשמ ל לעמ לע :םֶתאטַהיִלָכְּב
 םֶהיִלָהֶא חַתָּפ םיִבָצִנ ואי םֶריִבָאְו ןֶתְדַו ביבָפִמ
 ₪ "וכ ןועְרת תאּוְּב השמ רָמאיו :םפטו םֶיִנְב םֶהיש
 אָליִּכ הָלַאָה םישָעְמַה"לָּכ תא תושעל יִנחְלש הָוהְ
 עו "לָּכ תדקפו הלא ןית מי םֶדאָה"לָּכ תומְּכְיסִא יִבְל
 30 הֶאיִרְבְדםִאְ | :ינחלש הָוהְי אֶל םֶהילע דָקּפַי םֶדָאָה
 םֶתא העל היִפתֶא הָמְָדֶאְה הָתָצַפּו הָוהְי אָרְבִ
 יִּכ םָּפְעַדִיו הֶלֶאְש םייח ּוְרְרָ םהְל רָשָאלָּכְתֶאְ
 \ו תא רפדל ותלכַּכ יהיו :הָוחְיתֶא הָלַאָה םיִשְנָאַה וצַאְנ |
 םהיִּתְחַת רשֶא הָמְדַאָה עֶקֶּבִת הָלֶאָה םיִרְבּדהדלְּ |
 או םהיתְכ"תֶאְו םתא עלְבתו ָהיפדתֶא ץֶרֶאָה התפתו |
 ה דרו :שּכְרָהדלָּכ תַאְ הרלל רַשֶא םֶדָאָק"לָּפ |
 ץרֶאה םהילע .סכִּתַו הְלֶאש םיָיַח םֶהְל רשַאלֶכְו |

 34 םֶַהיִתְביִבְס רָשֶא לארשי =לֶכו :לַהה ה ךותמ ודְבאַ |
 ₪ הָאְצַי שאו :ץֶרֶאָה ונעלבתךפ ורמ כא כ םלקל וסנ |

 תאמ

-- 
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 יבירקמ שיא םִיַתאָמּו םישמָחה תא לכאתו הֶוהְי תֶאְמ
 השמחלֶא הָוהְי רָּכדיו :תרטקה

 =תֶא םֶרָיו ןהפה ו רָוְעְלֶאדלֶא רמָא :רמאל ּ
 יִּכ הָאְלְהְדהרֶו שָאָהְדתֶאְו הפרשה ןיִּכמ תּתחַמַה
 ושָעְ םֶתְשַפְְּב הלאה םיאָטחה תותחמ תֶא ;ושדק :

 הָוהְירנפל םבירקה"יפ חּ בזל יופצ םיחפ יעקר םֶתא
 ןהפה רֶזעְלֶא חליו :לארשי ינָבְל תוֶאְל ּויְהָיְו ושדקיו
 םָשקריו םיפרשה ובירקה רשא תַשחְנה תותח תא

 ריטקהְל אוה ןרָהָא עְרָזִמ אל רַשָא רז שיא בקי
 רשאכ ותרפכו הרסכ היהידאלו הוה ינפל 0

 ל השמ"דיב הוהשה

 דלעו השמ"לע תַרָחָּמְמ לארשיחינְּב תַדעלָּכ ּונ לה
 לֶהָּקהְּב יהו :הָוהְי םעדתא םּתְמַה םּתֶא רמאל ןרהא
 הָגִהְו דעומ לֶהֶאדלֶא נפוו ןרַהֶאדלַעו השמלע הדעה
 "לא ןרהאויהשמיאביו :הָוהְי דובְּכ ארו ןנעה ּוהפכ

 אל רֶשא עמל לאְרְשי נבל ורכז :ח בזמל יופצ ה

 -לֶא הָוהְי רדיו :דעומ לָהֶא יִנָפ
 לא הלאו תאוה הָדַעְה ךותמ ומה :רמאל השמ
 ק ןרהַאדלא הָשמ מא :םהינ ופ"לַע ולפיו עַנְרב
 אה םישו הּכְמַה לעמ שא ָהיִלעְְתְו הּתְחִמהתֶא
 ףצקה אָצְירִּכ םֶהיִלִע רֶפַּכו 0 הָרַהְמ ךְלוהו

 רּבּד|רֶשֶאְּכ ןרָהא חלקיו :ףננה לֶחַה .ה והי ינפלמ י
 ןַיו םַעְּב ףננה לחה הגהְו להקה ד ךותלַא ץֶריו השמ
 ןיפו םיתמהדןיב רמו :םַעְהְדלַ רפכו תרטקַהתא
 הָעְבְִא הָפְנִמּב םיתמה ויהיו :הפנמה רצעתו םייחה
 :חרקדרבד"לע םית מה דבלמ תואמ עבשו ףלא רש
 בשיו ,
 והרז א'ס +. 2 = .איעגב .ןּב נ'ב ,איעג אלב -ןב א'ב א'נ +. 5 .?' = .יקובנזבו יללהב ןכ א. 5
 וירוצ הָלְכָאְו וחיריב +.ג0 = .ןרהאו השמ אביו א'ס +. 8 = .ץמק ותדעָכְו יקובנזב +. 5



 29 חרק אצח 15--צ\ זו[ 1

 ג הָפנִמַהְו דעומ לֶהֶא חַתְפ"לֶא השמדלָא ןרָהא בָשיו

 : לארֶשי יִנְּבְלֶא \ רפד :ר מאל השמחלָא הָוהְי רבו ם
 םָהָאיִשְנילָּכ תֶאמ | תפל המ הטמ םֶּתאמ חַכְו
 בתַכִת ומָשַתֶא שיא תוטמ רַשָע םִִנָש םּתְבִא תיכל
 יִכ יול .הטמדלע בָתְכּת ןרֶהא םש תַאְו :והטמ"לע
 דעומ לָקאְּב םּתְחְגהְו :םתובִא תיב שארל דחַא הממ

 רַשֶא שיִאָה הָיהְוייהֶמַש םֶכְל דעּוא רשֶא תודעה לנפל
 יִנֶב תונְלתְדתֶא ילָעַמ יִתכַשהְו חרְפי והטמ ָּּמרַחָבְא
 ינֶבלֶא השמ רבדוו :םֶכיִלַע םנילמ םה רשֶא לארשי
 דָחֶא איִשְנְל הטמ םָקיִאיִשְלָּכ ולא ותו לארשי
 תוטמ רַשָע םיִאש םֶתבָא תובל ָחֶא איִשְנְל הטמ
 ינפל תֶטמַהתֶא השמ חעו :םתוטמ וב ןרהא הטמו
 -לֶא השמ אבו תְרְחְממ יהיו :תֶדַעַה לָהאְב הוה
 אציו יול תיבל ןרהארהטמ חַרַפ הגהְו תּודַעַה להא
 -לָּכְִתֶא השמ אציו :םידקש למעו ץיצ ן'צְיַו דפ
 וחקיו ואריו לארשי נבל הוה יִנָפפְמ תטמה
 :והטמ שיא
 י ינפל ןרהא הטמחתַא בשָה השמדלֶא הֶוהְי דָמאַ
 םתְלִּת לָכְתּו יִרָמדינְבְל תוֶאְל תרמ טשמְל תודעה
 ( ןּפ ותא הָוהְי הָוצ רשָאּכ השמ שעיו ותמי אלו ילעמ
 :השַע
 ינְדְבַא ּוַעוְנ ןה רמאל השמדלָא לארשי יִנָּב ורמאמו
 תּומָי הָוהְ ןפשמ"לֶא ברקה ברקה לפ :ּנְדַבִא ּונלּ
 דלֶא הוה רַמאיו :ַעְנל ונמת םאה

 ןועדתֶא ּואָשִּת ּךֶּתֶא יִבָאדתיבו דינָכּו התא ןרהא
 שדקמה , .ץ ₪

 יללהב ןכ צ. 99 .םיקוספב רפסה יצח +. 90  .ר'תו"ע'ת שיח ןכו ָּךְל א'ס +9
 הב ,ימלז :  .ידצב ןוגנה קר וב ןיא וחיריב +. 88  .אלמ תוטָמָה ימלשורו

 ."לַּכ א"ס צ. ל8  .רסה םִתַנְל -לַּכ א"ס ץ + ם
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 ;םֶכְתנְהְּכ ןועדתא ואשת ךתא ףינ נבו הָתַאְו שדְקִמה

 וולו תא ברקה ףיבָא טבש ייל הטִמ ּיִחַאדתֶא ם םנְו 2

 :תדעֶה לָהֶא ונפל ּךִּתַא יִנְבו הָּתַאְ ףוקתרשיו די לע
 יִטדלֶא לא לָחֶאְהלָּכ תְרמשמו ּּתְרַמְשִמ ורמשו

 םהדסנ ותמָידאלו וברק אל הָפמַהלֶאְו שָדְכַה
 דעומ לַָהֶא תְרמשמתַא ורָמשו ףילע וולו :םתא"סנ
 םָתְרַמְשּו :םכילֶא ברקידאל רֶזַו לֶקֶאָה תרבע לכל +

 היהיראלו חכמה תרמשמ תֶאְו שדִּפַה תרמשמ תא
 דתֶא תְחְלְ הגה יאו :לארשי יִנְּבִדלָע ףצק רוע
 םיִנתְ הנח םכְל לארשי יִנָּב ךותמ םיולה םַכיִחַא
 לינבו הָתאְו :דעומ לָהֶא תרבעהתֶא דבעל .הוהיל
 תיִּכְמְלּו חָבְזמַה רבד"לָכְל םַכְתְנְהְּכְתֶא ּורָמָשת תא

 רוחו םָּתְְַּכרתַא | הקמ תרבע םתרבטו תכרפל
 :תמוי ברקה
 תְרָמְשְמתֶא ףל יּתְתָנ הנה ינָאְו |רֶהאלֶא הוה רבדיו
 החשמל םיִתַתְנ ףל לֶאְרְשיחנב ישדק"לכל יתמורת

 -ןמ םישדפה שדקמ ל היְהְידהְ :םליעק חל נבל |
 -ִלָכְלּו םָהאטַהילְכְלְ םַתָחְנִמלַכְ -- לָּכ שאָה
 נבל אּוה ל םישדק שְדְק יל ובישי רשֶא םמשא
 שדק ותא לכאי י יוכזילכ ולְכאְת םישְדהה שדקְּב
 ינּב תפונתדלֶכְל םֶנִָמ תמורת לה :ךֶלדהָיהְ
 םלועדק כחל ְָּתִא ףיתנבלו ףינבְלּו םיִּתַתְנ ףל לֶאְרְשי
 -לָּכְו רה בָלַח לָּכ ותא לכאי ךתיִכְּב רוהֶטלָכ
 דל הָוהיל ינתידרָשֶא םתישאר ןגו שורית בלה
 הָוהיל ואיבירשא םצְרִאְּב רשַאדלָּכ ירוככ :םיקתנ
 לַארשיּב םֶרְחדלָּכ :ּונלְכאַ ףתיבְּב רוהטדלָּכ היה יָּךְל
 וביִרְקִידרֶשֶא רָשְּבלָכְל םָחְר רַטָּפִלּכ :היהי ל

-] 
 .ףקמ אלבו רפושב הז כ"ב ,א"ב ןכ ץ. 9 = .עיבה םכל א"ס צ. (



 1 חרק אצווז 6-8

 תֶא הדפת הדפ  ךא ךלדהְוהי הָמהְּבבּו םֶדָאְּב הוהיל
 ;הָדְפִת הֶאְמְטַה הימחבה"רוכב תַאְו םֶדֶאָה רוָכְּב
 םיִלְקָש תשמח ףַסּכ דּכעִּב הּדְּפִת ש שדַהְדּבִמ וודפ
 דוֶא רושדרוכְּב דא 1 :אוָה הָרְג םיִרָשע שרה לֶקָשְּב
 מתא םה ש שדק הַָּפִת אל זע רוכְבְרֶא בטפ רוכב
 הָהִיִנ ַחיִרְל השא ריטקת ם ּבְלָחְתֶאְו הבמה ע קרות
 . ןימיה קושְכו הָפּונְתַה הזַחּכ ליהי םֶרשְבו :הוהיל
 9 נב .ּומיִרָי רָשֶא םישָר מה תמורת | לכ :היהי צל

 -קָחְל תא ףיע רנבלו יג ןָבְל ּףל יתַתְנ הָוהיל םארשי
 ףערולו ל הוהי ינפל אוה םֶלש חַלָמ תיְִּב םלוע
 ו קֶלָחְ לָחְנִת אָל םְראְּ ואל הָוהְי מאו :ףתא

 נב ךותב ףתלחו ףקלח ינא כב ל הוהויאל
 יִתַתַנ -=%- יוס ינבלו :לֶאְרְשי

 וש

 םה"רשא םֶתְרְבַע ףלח הָלָחְנל לארשיְּב רשעמילְּכ
 ₪ יִנָב דע ופרקייאל :דעימ לָהֶא תרבעהתַא םיִדבַ
 יִילַה דבָעְו :תּומל ל אָטח ה תאשְל דעומ לָחֶאדלֶא לאְרשי
 םלוע תקח םנע ו ואשי םַהְו דעומ :לַהאְ תדבעהתַא אוה
 "תא יִפ :הלחנ -- אֶל .לארשי יג יִנָב ךותבו םֶכיִתְרְדל
 יּתְתָנ המור ו הוהיל ומיִרי רָשֶא .לארשיחינב רשעִמ
 לֶאְרְשי נב פ לותּכ םהל יִתְרַמָא ןּכְלַע .הֶלְחְְל םיולל
 :הֶלחנ ּולַחְ אל
 רבת םִיולְהדלֶאְו :רמאל השמדלַא הָוהְי  רבדוו
 רשעמַהדתֶא לאְרשידינב תֶאְמ ּוחַקְתחיּכ םֶהְלַא תְרמָאְ
 טממ םִתְמְרֶהו םֶכְתְלָחְִּב םֶתַאמ םכל יִּתַתְנ רֶשֶא
 םֶכְל בשחְנְו :רשעמההןמ רשעמ | הָוהְי תמורת

: 
 כ :בקיהדןִמ \ הֶאְלְמְכְ | ןרגהדןמ כ םכתמורת

 ןמירת 0
 .ם'תו ע'ת ,י'ת ,ו*כ א'ת ,י'כ ש"ח ןכו רתַאו א'ס צ. 17  .אועג אלב הרוכב נ'ב א"נ +5

 .אועגב ךערזלּו ג'ב א'ג צ. 19 | .ס'תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו תמּורפ א"סב ט. 9

 .האלַמכְו הגומב ,יללהב ןכ צ. טל א .רדס ןאכ שי א"םסב 5
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 צטווז 99--צזצ 8 רבדמב 09

 רשֶא םֶכיִתְרְשֶעִמ לפמ הֶוהָי תַמּורֶּת םֶּתאדסִנ ּומיִרֶּת
 הֶוהְי תַמּורָתְתֶא ּוְמִמ םּתַתְנ יאר :כ תאמו וחַקִת

 תַמּורתדלַּכ תא ּומירּת םכיִתְנִמ לפמ :ןהפה ןרהְאְל <
 םהלַא ּתְרמָאְו :ונממ א ובְלָחְילָּכִמ הָוהְי :

 ןרָג תאובתכ ם םנלל בשחְו ונממ וּבְלָחתַא םֶכְמיִרַהּכ
 םכתיכו םּתַא םוטמ"לכב ותא 8 5קי תאובתְכ :
 -אְלְו :דעומ לֶהֶאְּב םכְתְרְבַע ףלח םכְל אוה רכשדיכ 3

 ישדָקתַאְו ונממ יּבְלְחתֶא םֶכְמיִרַהְּב אמ וילע אשת
 :ותומַת אלו ּולְלַחְת אל לארשיחינב

 תֶקַח תאז :רמאְל ןרַהאדלאו הָשמ"לָא הָוהָ רָכדוו שי
 לאְרַשי ינּבלֶא | רָבִּד רמאל הָוהְי הָוצדרַשֶא הרותה
 םומ הָּפְךיא רשֶא הָמיִמִת הָפְדַא הָרְפ ךילֶא וחקוו
 רֶזְעְלֶאלֶא התא םֶּתַתִ :לַע יל הלעדאל רַשֶא
 התא טחשו הָנְחְמְל ץוחמ"לא .הָתא איצוהו ןהפה
 דלֶא הזה ועְּבְצָאְּכ ּהָמּדִמ ןקפה רַזְעְלֶא הסל ונפל

 דתֶא ףרשו :םימעפ עבש ּהמְדִמ דעומדלַהֶא יִנָּפ חכנ 3

 טכ

= 

 "לע .ּהָמִדתֶאְו הָרָשְבתֶאְו הָרעַַתֶא ויניעל החרפה
 תעלות ינשו בוזַאְו זרֶא ץע ןהכה | חקלו :ףרשי השרפ
 ןהפה ויִדְנְּב סֶּבַכְו :הָרֶפִה תָפרָש ךותדלַא דיִלָשהְ
 ןהפה אָמָטְו הנח מה"לא אבי רחאו םימב ףרשְּב ג ץחרו

 ץחרו םימּמ וידנב בכי ּהמא ףרשהו :ברעָהְרַע <
 ורשב רע

1 

 ;י'ה ,א'ת ,ש"ה ןכו םֶכיִתְבּו א"ס +. 91 = ,ר"תו ע"ת ןכו לכ תלמ אלב תמורת תֶא א"ס +. 9

 םתאמ חקו ,(א\ז 1] הרק חקיו 'ב הירדסו .לאינד [אטשז 1--א שזז[ 39 השרפה םש +. 9

 תשמח תויתואו .העשתו תואמ עבראו ףלא םילמו .םיעשתו השמה םיקוספו .(צצזז גו
 ןארוק א"ב ,[אטנ ל8| םישעמההלכ תֶא 'ב םיפולחו .םירשעו שמהו תואמ שלשו םיפלא
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 28 תקח צוא 1

 תא רוהָט שיא | ףַסָאְ :ברפקְ"רע אָמְטְו םָיָמַּב וְרָשְב
 הָתָיַהְו רוקט קמ הנמל ל ץוחמ חיה הָרְפַה רפא
 :אוה תאטח הדנ ימל תרמשמל לארשיחנב תדעל
 -רע אמט ייִדְנְּבִתֶא הֶרפה רֶפִאדתֶא ףסאה סָּבִכְ
 תקחל םֶכותַב רגה רגלו לארשי ינבל התִיִהְו ברַעַה
 :םימי תעבש אמו םֶרֶא שפנ"לכל תמּב עגה :םלוע
 ג רָהְטי יעיִבשה ם ויבו ישילשה םֶּיְּכ ובדאָטַחְתִי אּוה
 אל יעיִבַשַה םבּו ישיִלָשה םיְּב אטַחְתְי אלדו
 אָלְו תּומידרַשֶא םֶדָאַה שָפְנְּב תַמְּב עִַנַהלָּכ רחש
 אוהה שָפְגַה הָתְרְכִ אמט הֶוהְי ןכְשִמִדִתֶא אָמַחְתִ
 רוע הי הי אמ במ ליִלַע קרוחאְל הדָנ יִמ יִּכ לארשימ
 אָּבַה"ַלּ לֶהֶאְּב תומידיכ םֶדֶא הֶרותה תאז :וב וַתָאמִט
 : לכו :םיִמָּי הֶעְבְש אָמְמְי לָהאָּב רשאי פָהַאָהְלֶא
 : לכְו :אוה אמט ויל .ליתּפ דיִמצְדיִא רשָא חּותַּפ יל
 םַצעְבוֶא תַמָב וא ברְה"ללַחּכ הדשהיִנפילע עפדרַשַא
 7 אָמְטְל לחקלו :;םיִמָי תעבש אָמְמי רָבְקְב וא םֶדֶא

 :יִלָכְדלֶא םיוח םיִמ וילע תנו תאָמחַה תפרש רפעמ

 טַהאַהְ"לע הָּנִהְו רוה שיא םיִמּב לכ בַמְו בוזא הֶלְלו

 טגנהדלעְו םשחויה רשא תושפנהילע 1 0

 י "לע רהֶטַה ּהָזִהְו :רבְכב וא תמב וא ללֶחב וא םֶצָפּפ
 םויב ואָטַחְ יעיבשה םויָבו רש םויְּב אָמְטַה

 90 שי יאו :בֶרַעְּב רַהְטְו םִיַמְּב ץחרו ויִדְנַּב םּבַכְ יעיבשה

 ךותמ אוהה שָפָ ה םכנְו אטַחְתִי אלו אָמטירשא
 ויִלָע קָרזאַל 0 ימ אמט הֶוהְי שדְקְמדתֶא יכ להקה

 הָדְנהדיִמ | תֶקְחְל םהל הָתָיַהְו :אּוה אמט קוע
 סבכי . ₪ . : . -% .

 .תנומ תאז א'ס צ. ן4  .ע'תו ש"ח ןכ רֶהְטְו ל'צ ץ. 19  .איעגב התיקו כ"ב א'נ 9
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 הותופה אא 3 רבדמב 1

 לָכְו :בְרעְהִדדִע אָמָמְי הדג יִמָּכ ענח ויִדְנְּב סָּבַכְי <
 -דע אָמְטִת תענה שפנ הו אָמְטי אמטה וְּבדַשְניִדִרשֶא

 ברעַה

 ן ושארה שדחב ןצ"רַבְדִמ ּהָרַעָהְדלָּכ לארשינב ּואְבִיו
 דאל :םש רבה לתו םִיִרַמ םש תמו שָדְקְּב םעָה בשיו 2

 בריו :ןרהא"לעו ו השמדלע ולָהְקיו הרעל םימ הָיָה
 ינפל ונחא ענב ונענ ולו רמאל ורמאלו השמדמע םַעָה
 הזה רֶבְרְמה"ַלֶא הָוהְי להְקדתֶא םֶתאַבַה הַמְלו :הוהי
 םִיִרַצַמִמ ּונְתיִלָעַה המלו + :ּונָריעְבּו ּונחַנַא םש תומל :

 ער םוקמו\אל הָּזַה עֶרֶה םוק לֶמַהלֶא ונתא איִבָהְל
 ןרַהֶאְו השמ אביו :תותְש שֶל ןא םימו ןומרו ןפְו הנאתו
 אָרו םַהיִנָפ-לַע ולפיו דעומ לא הפלא להקה ינפמ
 :םהילא הוהידדובכ

 להְקַהְו הָטמַהִתֶא חק :רָמאָל הו שמדלא הָוהְי רּבדַיַ
 עלפה"לֶא םִתרּכְדְו ךיחֶא ןרהאו התא הֶרְעַהתֶא
 עלמה מ .םימ םהְל תאצוהו וימימ ןַתְו םהיניעל

 -תֶא "שמ חקו !םֶריִעְּבדתֶאְו הָדעָהדתֶא ה 9

 ןְרֶהֶאְו השמ ילהקוו | והוצ רַשאַּכ הָוהְי ינפלמ הָטִמַה

 םידמה אָנּעְמש םָהְל רָמאיו עַלָפה ו הָקַהדתֶא
 ודידתַא השמ םֶרו :םָימ םכְל איצונ הזה - ןמה
 תשתו םיבר םימ ּואציו םימעפ והטמְּב עלָפהדתֶא יו
 -לֶא הָוהְי רמאיו :םֶריִעְבּו הדעַה
 יניעל ינעידקהל יב םֶתְנַמָאָהְדאל ןעי ןרהאדלַאו השמ
 ץֶרָאְהְדלַא הזה לָהְקַהתַא ּואיִבְ אל ןָּכְל לארי נב
 דינב וברדרשא הָביִרמ ימ המה :-רכ יִתְתְקִרַשַא

 :סָּכ שקו הָוהידתֶא לֶאְרְשי
 חלשיו

 .ע"ת ןכ ַתאַבָה ל'צ ץ.4 ,2 = .1ב םע עי ףטוה אלו איעגב רשֶא ארוק נ"ב ,א'ב ןכ+צ.9
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 8 תקח אא 9

 הָפ םּוְדֶא ךלמדלֶא שרקמ םיכאלמ השמ חלשיו
 רַשָא | האְלְתַה"ל תא ּתְעְדִי הָּתַא לק ףיחֶא רַמָא
 : םיִמָי םִיִרְצִמְּב בשגו הָמיִרְצִמ נ יִתבָא על :ּונְתֶאצִמ

 הָוהְילֶא קַעָצְנו :יניתבאלו םיִרְצִמ ונל ועריו םיפר
 ונחנא הגה םיִרְצִמִמ ּונָאציו ּךֶאְלמ חלשיו ונלכ עַמָשיו

 ; רבענ אֶל ַּצְרֶאְב אָזהַרבִעִ :ְלובנ הצק ריע שדקְב
 ףלנ 'ךלמה ףרה ךאְב ימ הָתְשנ אָלְו םרָכְבּו הָדְָשְּב
 רַמאַ :ךלב רבעְְְרָשֶא דע לואמשו ןימָי מנ אל
 :ףתארקל אַצֶא רפפ יכ רבעה אל םודָא ולא
 ףיִמיִמדִאְ ; הָלַעְנ הָלפְמּכ לארֶשיִנּב ולא ורמאיו
 יִלָנרְּ דָכִּדְדא לר םֶרָכִמ יִּתַתַנ ינקו יִנא הָּתָשנ
 םעּב ותאְרקל םודָא אציו רבעת אל רַמאיו :הרבַעַא

 רבע לֶאְרְשיתֶא ןתנ םּודָא | ןאְמְו :הקוח רבו רבְּכ
 :וילעמ לאְרְשי טיו ולב
 ג ?רָהָה רה | הרטה לארשיחינב ואָבַיו שדקמ ועְסו
 לובי ג"לַע רַהָה ר הָּב ןרַהאדלֶאְו הש מ"לָא הָוהְי רמה

 אבי אֶל יִכ ויש ;"לא ןרַהֶא ףסַאְי :רמאל םודָאְדִרֶא
 םתירמ"רשַא לע לארש יִנְבְל יִתִהְנ רשא ץֶרָאָהְלֶא

 וכ רו :עלֶאתֶאְ ןרַהַאדתַא חק :הבירמ יכל יפִדתַא
 יִדָנְבְתֶא ןרָהאזתא טשפהו רֶהָה רֶה םֶתא לע
 :םש תמּו ףסִאְי ןרהאו נב רועלֶאדתֶא םֶּתְשְּבְלַהְ
 ןיעְל רָהָה רהדלֶא ולעיו הוה הָיִצ רַשָאַּכ הַשמ שעיו
 שלוו ויִדָנְּבתֶא ןרַהארְתֶא השמ שפה :הָדְעְהַלְּ
 רה שארְּב םָש ןְרָהא תֶמָיַו וָּב רֶזַעְלֶארתֶא םֶתא
 3 עו יִ פ ּהָדְעָהלְּכ ואריו 1 רַהָהְֶַמ רזעְלֶאְו השמ דֶרָיַו

ש ןרַהַאדתא וּכְביו ןרהא
 :לארש ".. תיכ לכ םוי םי של
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 אא[ 6 רבדמב 06

 בשי דרעדךלמ ינענְכַה עמשיו אכ
 לַאְרָשיִּב םֶחָליַו םיִרְתַאָה ףְרַה לארשי אָּב יּכ בנה

 רמאיו הָוהיִל רֶדְג לארשי רדיו :יבש ונממ | בשיו 2
 :םהיִרְעְתֶא יתְמרחהְו יִדָיְּב הזה םַעָהתֶא ןתת ןתנ"םא

 םַהְתֶא םֶרחְיוינעְנַּכַהתֶא ןתיו לארשי לּוקְּב הְוהְי עמשיו 3

 :הָמָרַח קמה ארק םהיִרְעֶא
 םודֶא ץרא"תא בָבְסל ףוטיסי ףרד רֶהָה רַהְמ עס

 ּהָשמָבּו םיהלאב םָעָה רבו :ךרדב םעָההַשֶפְנ ךצקתו :
 םֶחכ ןיא .יִּכ רֶבְדִמִּב תּומְל םירצממ ונְתילעה הָמְל
 הָוהְי חלשוו :לקלקה םֶהָלַּב הַצְק ונשפנ םימ ןיאו
 דםע תמו םַעָהדתֶא ּוָכְשִנו םיפְרָשה םישָחְנַה תא םַעְב

 דיפ ּונאַמֶח ורמאיו השמ מלא םַעָה אביו ":לארשימ בר ז
 תא ונילעמ רסיו הָוהְידְלֶא טלַּפתַה ּךֶבְו הוהיכ ּונְרְבִד
 -ַלֶא .הָוהְי רמאיו :םעַה דעּב השמ ללפִתו ש שחְנַה
 ושְנַהלָּכ היה םִנ "לע ותא םישו ףרש ףל השע השמ

 זלע ּוהַמשִיו תשחְנ שָחְנ השמ שעוו :יִחְו ותא הֶאְרו <
 שחנדלַא טיִּבַהְו שיאדתא שָחְנה ךשנדבא הָיְַו סגה

 עְסיו :תבאּב נהיו לארשי יִנְּב ּעְסיִו :יִחְו תֶשָחְנה יי
 בָאּומ ינפ"לע רשא לָּבְדִמּכ םיִרְבְעַ עבו תבאמ
 םשמ :דֶרֶז לחנְב וחיו ועסנ םשמ :שמשה חרזממ
 לבָנמ אציה רּבְדַמְּב רָשֶא ןונרא רָבעִמ ונח ָסְ
 :יִרָמָאָה ןיכו בָאומ ןיב בָאומ לבג ןונרא יּכ ירמאה
 הָפּוסְּב בַהיְתֶא הָוהְי תמְחְלִמ רפְסְּב רַמָאְי ןכדלע

 תבשל הָטְנ רשא םיִלָחְנה דשֶאְו :ןונרא םילַחְנהְתא .
 רֶאְּבַה או ו םשמו :בָאומ לּובְנל ןַעָשְנְו רע 6

 רשא ,
 ינענכה ל"צ ב .איעגב נכה נ"ב ,א"ב ןכ ל. 1 +עיבר עמט יו
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 7 תקח אצז 83

 םֶהְל הנִתֶאְו םָעְהִדתֶא ףסַא השמל הָוהי רַמָא רֶשֶא
 דתֶא לֶאְרשי ריש זא :םימ

 :םירש ָהּורֶפָח ראְּב :הֶלדּונע רֶאְּב ילע תאָוה הָרישה
 :הנ ָתִמ רָבְדִמִמ ו םתְנָשמְ קקחַמְּב םִע םַעַה יִביִדְנ הורּכ
 אָיִנַה תומָּבִמו :תומב לאיִלָחְנמו לאילחנ הָנתַמִמּ

 ינפףלע הָפְמשִּת הָגְסִפה שאר בָאומ הָדָשְּב רַשֶא
 :ןמישוה

 :רָמאל יִרמָאָקְְרלִמ ןחיסדלֶא םיִכָאְלַמ לֶאְרַשי הלשיו
 ג ימ התשְנ שנ אל םֶרְכְבּו הָרָשְּב המ אל ףצראְב הָרּבְעא

 ומ לב רבענרַשַא דע ףלנ למה ּדְרְדְּב רֶאְב

 ימַע"לַכהתֶא ןחיס ףסַאיו ו ולְבְנְּב בע : לארשידתא ןהיס

 םֶחָליַו | הנ ַצָהְ אביו הָרְּבְדִמַה טארשי תאָרקל אצו
 יצרָאדתַא שרייו ברח"יפל לאְרשי והיו :לֶאְרשיִּב

 לה חקיו :ןומע ינ ןנש ליב וע יִּכ ןומע י ינְּבִ-רע ע קפי"דע ןנראמ
 ירַעדַלָכְּב טארשי ב בשיו ו הֶלאָה ם - ַעָהלָּכ תא לא ןשי

 , יס ריע ןוּבשַח | יִּכ :הי תנבלכבו ןוּבְשֶחְּב ירמָאה

 ןושארה בָאומ ּךְלַמְּב םחְלְ אוהו אוה יִרמָאה למ
 ז ּורָמאי ןָּכְדלַע :ןנראד דע ודימ וצר" תֶא חכו
 שאחיכ :ןוח וחיס ריע ןנופתו נב ןיְּבְשח ואב םיִלָשִמַה

 בָאימ רע הָלַכִא ןחיס תיְרְקמ הָבָהל ןובשָחמ הָאְצַ
 7 שמכם ּחדְבִא בָאומ ףלחיוא :ןכרא תומָּב ילעּב
 :ןוחיס יִרמָא למל תיִבָשּב ויִתְנְבּו ם םטיִלּפ ויָנְּב ןַתָנ

 דרק רַשַא חפנהדע םישנו ןֶבידדרע ןיִבשח דַבִא םֶריִנו
 השמ חלשיו ;ירמָאה ץֶראְּב לֶאְרְשי בשיו :אבדימ

 דרָשַא ירמָאהדת) . שרייו ָהיִתְנּב וצכליו .רזעידתֶא לגל
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 רמאַו :יִעְרְדֶא הָמָחְלמל יִמַעדלַכְו אּוָה םֶתאְרְקְל 4
 ותא יִּתַתָנ ךדוב יִּכ ותא אָריתְִלַא השמחלא הוה
 ןחיסל ָתיִשָע רשָאּכ ול ָתישָעְו וצְראדתַאְו ומעְלָּכְתֶא

 ויָנָּבִדתֶאְו ותא ּוכיו :ןוְּבשָחְּב בשוי רשָא ירמָאה ףלמ -
 -תֶא ה דרש לראש ו ומע"לַפתא

 ירפ רוצה ל אריו וחי ןדריל : -
 יִנּפִמ 0 רעו :ירמאְל לארשי | השטירשא-לס תא :

 :לארשי נב ינפמ בָאומ ץקיו אוה"בר יכ דֶאַמ םַעָה
 -תֶא לָהְקה וכחלָי הָתַע הש" לא בָאִמ רמאיו \

 קלְב הרשה קָרִי תֶא רושה ךחלכ וניִתביִבְסדלְּ
 םיכאלמ הלשיו :אוקה תַעָּב בָאימְל ךלִמ רווָפצְְּב
 דב ץרא רהנההלע השֶא הרות רעְּבְדַב םעְלְבדלֶא
 הָפַכ הנה םיִרְצממ אָצְי םע הגה רמאל ומדארקל מע
 דהַרֶא אנההכל הֶתַעְ .ןילממ בשי אּוהְו ץֶרָאָה ןיעדתא
 "המנ טכוא ילוא יִנָמִמ אוה םּוצָעדיִכ הֶזה םָעְהְתֶא ל
 ףךרבמ ףךרֶבְתִרֶשא תא יתעדי יכ ץראהְדמ ונשאו וב
 םימפקו ןידמ ינקו בָאומ ינקז וכליו :רֶאּי ראְת רשאו
 :קלמ יִרְכד ויל ּורְּבדִו םעְלּכְדַלֶא ואכוו די

 רַבּד םֶכתֶא יתבשהו הלילה הפ ּונל םַהיִלֶא רמאיו ₪
 :םעְלְבְםע באומדירש ובשיו יִלֶא הָוהְי רבדי רשאּכ

 אביו

 ,(אזא 1] הרותה תקח תאז 'ב הירדסו ,יזע [צנא ג--אצזז ג] השרפה םש +. 1 .בכ
 םיעבראו םיתאמו ףלא םילמו .םינמשו העבש םיקוספו .[צא 14] םיכאלמ השמ חלשיו
 ,(אזא 99] וב עגידרשאהלכו 'ג םיפולחו .םיעבשו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .השמחו

 עמשיו וב םע עַּגַי ףטוח אלו איעגב רַשֶא ארוק נ'ב ,זב םע דעו עּגְי םע דרַשֶא ףטוח א'ב

 ןתנ"אלו ,א'הה תחת איעגב ינעְּכַה ג'בו איעג אלב ינעְנְּכִה ארוק א'ב ,(אצז ג) יִנענְּפה
 בבסל ףולח אלבו .איעגב תא נ"בו לארשי םע דתֶא ףטוח א'ב 0% ] לארשידתֶא ןחיס
 .[אצז 3ל] שרויו 'א 'תכו ,[אאז 4] יפרב

 גיב ,א'ב ןכ +. 5 .ףקמ וא חנומ םא גילפ +. 8 .'1'ה הכימ ,תיראש היהו הרטפה +.

 ירקו ביתכ הָּגִהְו א"סב הָנָהְו ריבס +. 5 = .ר"תו פ"ת ,ש"ח ןכו ןומע א"ס צ.5 | .איעגב דל
 .איעגב ורבדיו נ"ב א"נ +. ד .ּונשַרְנַאְו יקובנזב + 6 :םיתו ע"ח ,י"תו יב אית ,ש"ח ] כו

- 



 9 קלב צצו 4

 ו-5 ' הָלֶאָה םישְנֶאְה יִמ רָמאו םעְלְּבדְלֶא םיָהְלֶא אביו

+ 

 ,\ "תֶא םכו םירצממ אציה םַעָה הגה :ילא חלש במ
 םָחְלַהְל לכוא ילוא ותא וליהכק הָכְל התַע ץראה ןיע
 ופ םֶהָמַע ףלת אל | םִעְלְּבלֶא םיהלָא רַמאּוו ויּתְשדְגְו וב

 3 רק םעְלְּב קוו :אוה ורב יּכ םִעְהתֶא ראָת אל
 הָוהְי ןֶאָמ יִּכ םכצהאילא וכל קלב ירשדלא רמי
 \+ דלֶא ּואָבו בָאומ יִרָש ומּוכיו :םכמע ּךְלַהל יִתַתְל
 8 קָלָּב דוק ףסוו :ּונמִע ךְלַה םעְלִּב ןאמ ולמאיו קל
 + םעְלְּבְדלֶא ואביו :הלאמ םיִדְּבְכִנו טוב ר םירָש חלש
 עְָמִת אָנְדלַא רופְצְְְּב קֶלְּב ַמָא הפ 5 ּודְמאו
 וז רמאּתירָשֶא לָכְו דאמ ףדַּבכַא דּבכרכ יִלֶא ךלַהִמ
 ,ג םֶעְְּ ןפיו :הזה םַעָה תא ילדהְבק אְְהַכְל רשעא ילא
 ותיב אָלְמ קָלְב יתד א סלב ידבעדלא ל רַמאיו
 תושעל יהלֶא ה יהי יפרתֶא רבעל לכּוא אל בה ףַַּכ
 9 הל לה ם א"םנ הוב אנ יבש הָתַעְו :הלודנ וא הָנטק
 0 -לֶאו | םיהלא אביו יִמַע רָּמּד הָוהְ ףסידהמ הָעְדאְו

 םיִשְנַאַה ּואָב לל ארקלדס א 15 רַמאַיו הֶלְיל םעְלְב
 ותא ףילא רכדא"רשא רבּדהדתֶא ךאו םתֶא ףל םוק
 ו לוו ונתַאתֶא שָבָחִיו רקבב םעְלִּב םֶקּו :הטפמ
 כ בצי יו אוה ףלוההכ םיהְלא ףא"רחיו :בָאומ יִרָשְדִע
 ישו ונתא"לע בכר אוהְ ול ןמָשְל ּףִרדַּב הָוהְ .ךאְלמ
 ₪ ףךְרְּדַּב בָצִנ הָוהְי ףאלמהתֶא ן ןותֶאָה ארתו : ומַע ויָרָעְ
 דלתו ףרּדההןִמ ןּותָאְה טתו ודב הָפולש וָבְרַחְ
 |3ּה ו א למעּו :ךֶרדה הָתטהל ןותֶאָהדתֶא םָעְלּב ףיו הָרָשב

 ו \ז

 10 ףלמ רָפְצְרִּב קלב םיהלאה"לא םעְלִּב מאו :ףַמַע

 :הזמ רדנו הָּנִמ רֶדִג םיִמָרְכַה ליעשמְּב הוה .ךאלמ
| ₪5 0 
 י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו אלו ריבס +. 19 = .ע"תו י"ת  ,ש"ח ןכו הֶתַעְו אפ שש ₪ |

 .רקבב םעלב םקיו א'ס ץ. 13  .ר"תו ס"ת ע"ת ,י"ת ש"ח

19 

| 
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 ץחלפתו ריקהדלָא ץֶחְלִּתַו הָוהְי ךאְלמחתֶא ןותַאָה אְרּתַו
 -ףךאלמ ףֶסי ןהסממל ףסיו הקהל םַעְלַּב ל לָגְרְתֶא
 תוטל ךְרָהְיא רשא רָצ םוקְמְּב דמעיו רובע הָוהְ
 ץפרתו הָיהְי ךאְלמתֶא | ןותאה אָרְתַו :לואמשו ןימָי
 :לקמפ ןיתאהרתֶא ךיו םֶעְלִּכ ףאזרחיו םעלּכ תחת
 יתישעדהמ םעלבל רַמאַתַו ןוִתְאָה יִפדְתֶא הָוהְי חַתְפִיַו
 ןותָאל םעְלּב רמאיו :םילָנְר שְלַש הָז יפיפה יּכ ל
 :ףיִתְנְרֶה הת יכ יב בֶרָתְשי ול יב .תללע תה יִכ

 -רשָא נְתֶא יִכְנָא אולה םעְל לכלא ןותֶאה רַמאתו א

 יִתגפְסה ןפסהה הוה םויהדדע לרועמ יִלָע ְבַכְר
 טעלב יניעתַא הָוהְי לו אל רָמאיַו הָכ ךל תושעל +

 ודי הפלש וברחו ךרדּב בָצְנ הָוהְ ךאלמחתֶא ארו
 המלע הוה ךאְלמ ולא רמו ויִפַאְל וחתשיו קיני

 יתאצַי יִפנָא הגה םיִלָ ְּח שילש הז נְתֶאדְתֶא ָתיִּכה

 הכְתאהםנ הָתַע יכ יִנָפִמ הת ילוא םיִלְגר ש לט הו
 הָוהי . ךאלמדלֶא םעְלִּב רַמאו :יִתייָחַה ּהָתְואְו ו יתרה
 ףרדּכ יתארקל בצְנ התא יִכ יְִעְדָי אֶל יִּכ יִתאַמָח

 ינפל טו ןותֶאָה לנארתו :ידנל ךרדה טריהּכ ןטשל

 הָוהְי ךאלמ \ מאו יל הָבושַא ףיְניִעְב ע עְרְדםא התו ₪
 "רֶשֶא רָבִּדהדתֶא םפֶאְו םיִשְנָאָהְ"םְע דל םעְלְכְלא
 קֶלָב ירשיסע םעְלּפ ךלו רֶַת ותא ףילא רכְדא

 ריעדלֶא ותאְרקל אציו םעלב אָבדיִּ קָלְּ עמקי ₪
 רמאיו :לובגה הצְקְּב רשָא ןנרא לובנדלע י רשא באומ 3
 < ארקל ףילא יתחלש חלש אלה םָעְלְבִלא קל

 רמאוו :ךִרְּבּכ לכוא אל םִָמִאה יִלֶא תְכְלָהאל המ ,
 םעלב 8

 ןוללהב ןכ +. 6  .חתפ רצ יקובנזב +. 6  .אלמ ּהָתְוּכַהְל יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5
 ,סָפָאְו יקובנזב +. 85  .ירק בל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 28 .רסח לאמש ימלשורי

 .ירק ףל יאחנדמל .יאברעמל ןכ +
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 לָכּוא לכְיַה הֶּתַע ףיִלַא יתאָבְדהְנה קֶלָּבדלֶא םעְלּב
 ותא יִפְּב םיהלֶא ם םישי רשֶא רַבְּדַה הָמּואָמ רָמּד

 ₪ !תוצח תירק אבו קלְּבִסַע םעְלּב ףליו רבא
 רַשֶא םירשלו םֶעְלְבְ חלשוו ןאצו רֶקְּב קָלְּב חזו
 תומָּב והלעיו םעְלִּבִתֶא ל כ חפיו רק גבב יהוו ותא
 לבא םעְלִּב רמאיו :םעה הצק םשמ ארו לַעְּב
 םיִרּפ העְבְש הְָּב יל ןכָהְו תֶחבְומ הָעְבְש הֶוְב ילדה
 לעיו םַעְלַּב רָּבד רשאכ קָלְּב שעיו :םיליִא הָעְבשְו
 יִלָבְל םעְלִּב רמאיו :הבזמב ליִאְו רֶפ םַעְלְבו קֶלָּ
 יתארְקל הָוהְי הָרָ ילוא הָכְלֶאְו ףִתְלְעלִ ביתה
 םיהלֶא רָקיו :יפש לו ךל יִתְדגהְו ינארידהמ רבדו
 יִתְכרָע תחְבְוִמְה תַעְבְשדתֶא וילא רמאיו םעְלְּב"לֶא
 ם עלב יִפָּב רָבִּד הָוהְי םשיו :חבְזִמּב ליִאָו רפ לַעאְ

- 

 הָכְל םלק"יררהמ לָאמהְדְלַמ קָלְּב יִנְני םֶרַאְִמ
 אל .בלֶא המ :לֶאְרְשְי המעו הכל בטעו ילדהרא
 םיִרָצ שארמהיפ :הֶוהָי םע אל םא המ לא הָּבִק
 אל םיוגבו ןשי דָדְבְ םעְְָה ּונְּ שָא תוָעְבְנִמו וגָארֶא
 לאְרשי עברדתַא רפסמו בעי רפע המ ימ :בשחְת
 רַמאָּו ּוהָמָּכ יתיִרָחא יהתו םירשי תומ ישָפנ תַמִּ
 הגהְו ףיתָחְק ל יביא בקל יל ישע המ םָעְלְּבדלֶא לב
 היהְי םישי רֶשֶא תא אלַה ךמאי ןעוו :ךרב רב

 הֶאְרִת והצק םּפֶא םֶשַמ ּונָאְרִת רשֶא לחֶא םוקַמדלא
 םיפצ הלש והקו :םשמ יִלָּבַהְו האר אל יל
 7 ליאְו רפ לַעיו תחְבומ הָעְבְש ובו הָגְספַה שאר"לא
 ל ונבקו .ג'ב א'נ צ. 18 | ,ץ"תו ייכ ש"ח ןכ רפס ימּו = מו ל"צ ץ. 10 ירק 152 /
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 : הָגהְו ולא בשוו ּורְּבְדִת הָכְו ק קלְּבלֶא בוש רַמאו
 ז רמאיו ולשמ אשיו :בָאמ יו טדלכו אּוה יִתְלְעְלַע ב
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 \ יתא אשד | לב וילֶא רָמאיו ?ורבדל רַמְשֶא ותא יִפְּב

1) 
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 יכנאו ףתלע"לע הָּפ בציתה קָלְּבְדלֶא רמו :חָבֶזּמַּב 5
 ויפּב ְרָבָּד םשיו םֶעְלְּבלֶא הָוהְי רפי ּוהְכ הרתה 6
 םָצנ גהְו וילא אביו :רבדת הָכְו קֶלָּבדלֶא בוש רָמאַיַו וז

 רָבדִהַמ קל ןל רמו יִתֶא בא ירשו יתְלְעלע
 הָיְּוַאַה עַמָשְו קֶלְּב םק רמאיו "ולָשמ אשיו :הָוהי
 םַחְנִתִיַ סא בָּוְכו לא שיא אל :רָפצ לב ידע

 ףרב הנה :הָנְמיקְ אלו רָבַדְו השעי אלו לַמָא אוהה גו
 דאְלְו בלַעיִּכ ןיֶא טיבה"אל :הָנְביִשִא אלו ךרכי יתחסל .

 וב ךלמ תעורתו ומע ּיָהלֶא הוהְי לארשיּב למ האר
 שחנזאל יּכ ול םֶאְר תַפַעוִתְּכ םירצממ םֶאיציִמ לא 5

 לארשילובקעיל רמָאְי תַעָכ לארי םסַק קאלו בטעיּב
 אֶל אָשַנְתִי יִרָאּכְו םּוקְי איִבְלִּכ ז םע לא לעפ"המ .
 לֶלָּמ רמו :התְשי םיללחדמדו ףרט .לבאידרע ל בָכְשי 5

 ןשיו :ונכרבת אל ךרְּבְדסנ ונכקת אל בקדסנ םֶעְלְּב"לֶא
 לָּכ רמאל ךילא יּתְרַב אלה הָלְבילא רמו םֶעְלִּ

 םַעְלְּבלֶא קֶלָּפ רַמאַיַו :השַעְא ותא הוה רפכדידרשא א
 יַעְּב רש .ילּוא .רחא .םוקמ"לא .ּךָחְפִא אָנהֶכְל

 שאר םַעְלְּבְרתֶא קֶלְּב חֶקיו :םשמ יל ותָּבִק קו םיהלאה ₪
 קֶלְבדלֶא םְִלִּב רמאינ : ןמישיה ינפדלע ףקשנ גה רועָּפַה 9

 טיר העבש הְָּב יל ןָכְהְו תחּכומ העבש הָוּב ילדה
 רַפ לעוו םַעְלְּב רַמָא רשאכ לב שעיו :םליא העבשו 30
 דִרָבְל : הוה ינִעְּב בופ יּכ םעְלְּב אריו :חָבַזמּכ ליאְו ד

 םישָחְנ תאָרְקל םעַפְביַַפְּכ ךלֶהאְל לארשדתא
 אריו ויעדתא םעְלב אָשיו :ויִנָפ רֶכְדִמַהדלַא תשיו
 !םיהלא חור ויִלע התו ויטבשל ןכש 0

 אשיו
 | = יףקמ האל א'ס ץ. 19 = .ןֶב ריבס +. 18 = .םיתו ש"ח ,ב'ד ןכו ףיתל

 1 ,תעב א"ס ט.93  .רסח תפעתפ וחורי ,ימלשורי ןכ צ.95 | .ע"תו ש"ה ן]
 ,דו גילפ צץ. 1 .ךכ | .ם םַעְלַבְ וחירי שמוחב ש ל
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 4 םִאְּו רעָב ּוְּב םֶעְלִּב םֶאְג ךמאיו וֶלָשִמ אשיו
 ש הוָחמ רֶשֶא לאחירמא עָמש םִאְנ :ןיִעָה םתש
 ; ו בקע לא ובטדהמ :םֶיני יּולנו לפנ הָוח
 < עַטְ) םיִלָהֶאַּכ ךַהְנ ילע תֶַּכ ּויִסְ םיִלַחְנּ ל
 ז םִיִמְּב ועְדזְ - םימדלזו .:םימחילע יזְרָאּכ הֶוהְי
 \ ואיצומ לא :וְתַכְלִמ אשתו וכלמ גנאמ םריו םיבר
 םהיִתְמְצְִו וירצ םיוג לכאי ול םאר תַפַעותּכ םיְצִממ
 . ו ומ איבְלְכו יִרָאָּכ בכָש ערֶכ :ץֶחְמִי ויצחו םֶָ
 ו "לֶא קֶלָּב ףאזרחיו :רורא ךיִרְרֶאְו ךורַב ךיכרבמ
 בקל םעלב"לא קָלָּב רָמאוו ויפַכדתַא קָּפְסיו םעְלְּב
 :םיִמָעַפ שְלֶש ה ףרֶב תר הגהְו ףיתאְרַק יִבָיִא
 וג הָנְהְו ףךְּבכ נא דב יתרמָא ףמוקמדלא ףלדחרב הָתַעְ
 ּט אלה קְלְּבלֶא םַעְלְּב רמאוו דוְבָּכִמ הָוהְי ךענמ
 וג "םֶא ;רמאל יִתרְּבּד יִלֶא תְחְלְשרו שא יב כָאְלמ"לַא
 ףבעל לכּוא אל 5ָהָוו ףסכ ותיב אָלַמ קֶלְב יִלְָתי
 רּבְדְירָשא יפלמ העְר וא הבט תושעל הי יִפתֶא
 ,\ ףצעיא הָכִל ימעְל ךלוה ננה הפעְו :רַּבְדא ותא הָוהְ
 8 אשיו סימה תיִרָחֶאְּב מעל הוה םַעָה השעי רַשַא
 םתָש רֶבְגַה םָאְנו רעב נַּפ םֶעְלִּב םֶאְנ ךמאיו ולֶשִמ
 6 הזַחַמ ןוילע תַעד עַד לאדירמא למש אנ :ןיעָה
 וז ּונָרּושָא הֶּתַע אָלְו ונָאְרֶא :םִניִע יול לפנ הָוחְי ידש

 לארשימ טבש םקָ ה בָכּוכ רד בורק אָלְו |
 8 םּודָא הָיַהְ ;תשדינבדלב רקרקו בָאימ יִתַאּפ ןרְמו
 :ליח השע לארשיו ויביא ל הָשרָי ּהָיָהְו ּהָשְרי
 9 קלַמַעְתֶא ארו :ריעמ דירש דיבאהו בקְשמ דרי ,
7 

 אשיו
 ,יתבר 'מ צ. 5 .אלמ רועב ימלשורי ,יללהב ןכ צצמ. 3015  ,ן5 ריבס צצכ 4 4

 ר"תו ס"ת ומש היב 0 ףדה שארב דהַמ הגומב +.

 ליעל ןייע :ס .ס"תו ע"ת ,י'ת ןכו םיִלָהֶאְּב א'ס +. ]
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 | .השע א'ס צ. 18 ,ה"מ הימרי
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 ידע ותיִרחַאְו קלָמע םיוג תישאר רמאיו ולשמ אשיו

 ףבשומ ןתיִא ךמאיו ולשמ אשיו יניקההתַא אריו :דבא ₪.
 המחדע ןוק רעבל הָָהְיא יכ : :ףנק עלפב םישו ₪

 "ימשמ הָיַחְי ימ יוא רמאיו וֶלָשִמ אשיו : :ָךְּבְשִת רושא ₪
 אוהדסנו רֶבעַּעְו רושא ונעו םיַכ ךימ םיצו :לא

 קלְּביסִנו ימקמל בשיו ףליו םעְלְּב םקיו :דבא ירע ₪
 :וכרדל לה

 פ :בָאומ תנְבְלֶא תל םעָה לָחַיו םיטשפ לארשי בשיו הכ

 ווקתשיו םעָה לכאיו ןהיהלַא יחבול םעְל .ןארקתו .

 הָוהְיףאדרחיוו רוָעְּפ לעבל לארשי דמציו :ןהיהלאל

 ישאְרלֶּכתַא חק השמדלֶא הָוהְי רמאיו * :לארשיב ,
 -ףא ןוְרֶח בשִיו שמשה דג הָוהְיל םֶתוא עקוהו םִעָה

 וגרה לאש ימפשדלַא השמ רמאיו :לארשימ הָוהְי :

 ינֶבִמ שיא הנה :רעָּפ לעבל םיִדָמְצְגה וישא שיא +

 השמ יעל תיניִדְמהחתַא יחאלֶא ברקיו אב לארשי

 לָהֶא חַתַפ םיכב הָמַהְ לארשיחינּב תֶרְעּכ יניעלו

 פקוו ןהפה ראד .רֶָעְלֶאְדְב ן סֶחְנִּפ ארי :דעומ

 לארשיישיא רַהַא אבה ודב חמר קיו הדעה ךותמ
 "תֶאְו לֶאְרְשי שיא תא םהינשדתא ר רקדיו הָבַקהלֶא

 ויהיו :לארשי ינב לעמ חפגמה רַצְעתַו התבקדלא הֶשֶאָה \

 :ףְלַא םירשעו העָבְַא הָפָנִמּבםיִתַמַה

 ש
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 שכ
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 יו'דו ב'ד ןכו הלמ אדח וחירי שמוחב +. ₪ ,אועג אלב דםָא נ'ב ,א'ב ןכ +.

 "לֶא נ'ב א"נ <. 5  .החותפ השרפ ןאכ שי א'סב צ. 4 ,הכ | רבע א'ס צץ 4

 .איעגב

 הנמ ימ [אצזז 9| קלב ארו 'ג הירדסו .חונמ ןאצזז < -צאט 9] השרפה םש % 9

 עבראו ףלא םילמו .העבראו האמ םיקוספו .[אצצ נ] םיטשב לארשי בשיו ,[צצ1וז 10]

 םיפולחו .םישמחו העשתו תואמ שלשו םיפלא תשמח תויתואו .ם ושמחו השמחו תואמ

 ,(אאזוז 2 לעּפדהמ ,איעגב =לע נ'בו רהנה םעדלע ףטוח א'ב ,(צאוז 5] רהנה- = רשא 'ג

 ![אאזע טפ] רעבל היהידםָא / ןיעה תחת איעגב לע ומ נ"בו ל עפב א'פה תחת איעגב א'ב

 אביו 'א קספו ,[אצזזנ 8] הבק אי א 'תכו .היהי סע -םא ףטוה נ"בו -םא תחת איעגב א"ב

 .(אצזז 90)] םע עפבלא םיהלא
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 ךֶּב רֶוָעְלְאְִּב סָחְנִפ :רמאל השמדלֶא הָוהְי רדיו 'שי
 ואְנְּב לֶאְרשיהנְּב לעמ לתָמָחדתֶא בישה ןהפה ןרהא
 חנק לאְרשרכ"תאיתילכראלומקותיתאְנקדא
 5 הָתְיַהְו :םלָש יִתִיִרְּבדתֶא ול ןתנ יננה רמא ןכל
 ויחלאל אנק רשֶא תחת חֶלש תֶהּכ תרְּב וירחא דל
 רַשֶא המה ד לאְרש עי שיא םשו :לארשי נבלע רפכוו
 בָאדתיב .איִשְנ אּלְסְרַּב יִרַמְז תינידמההתֶא הָּכִה
 ; רוצדתב יִבְְּכ תינידמה הָכִמַה הָשֶאְה םשו :ינעמשל
 :אּוה ןיִדַמְּב בארתיכ תומא שאר
 םיִניִרְמַהתֶא .רוָרַצ :רמאל השמ"לא הָוהְי רבדיו
 -רֶשַא םַהיִלְכְ ִּפ םָכְל םה םיִרְרְצ יפ :םתוא םֶתיִּכהְ
 אישקתב יִבְְּכ רבד"לעו רועָּפ רבדדלע םכָל לכ
 יקיו :רועָפ רבדדלע הָפנמַהְדסויב הָכמַה םֶּתְחא ןידמ
 < הפנמה יִרַחַא
 ןקכה ןרהאְרְּב רֶועְלַא לאו השמדלַא הָוהְו רָמאַו
 כמ לֶאְרָשְייִנְּב תַדַעדלָּכ ו שארחתֶא ּואָש :רמאל
 אָבִצ אצילְּכ םתבא תיבל הֶלַעַמְ הגש םיִרשָע
 תַבְַעְּב םֶתִא ןקכה ד עְלֶאְו השמ רפדיו :לֶאְרָשיב
 הלעמו הנש םירשע ןּמ :רמאל וחרי ןדרידלע בָאומ
 ץראמ ם םיאצ ציח לֶאְר עי יִנְבּו השמדתֶא הָוהְי הָוצ רשָאּכ
 תחפשמ וגה ןבואר ינְּב לארי רוכב ןבואריוםיִרצמ
 : תחפשמ ןרָצָהְ :יאלפה תַחָפשְמ אּולַפל יִכנָחַה
 תֶחפשִמ הָלֶא :ימרכה תחפשמ ימרכל יִנורַצֶחַה

 עבשו ףְלֶא םיִעְּבְראְו השלש ם םהידְקפ והיו ינְבּוארֶה |
 לאומ) בָאיִלֶא ינבּו :בָאיִלֶא אּולַּפ נבו :םישלשו תואמ
 ןתדו 0%

 .העוטק 'ו צ. ג = .איעגב -ןב נ"ב א'נ +. 11 = .ו"מ ,ח"י 'א םיכלמ התיה 'ה דיו הרטפה +. 10 |

 רוכב ןבואר א'ס +. 5 ,ןכ | .קוספ עצמאב ו קספ .19 | .ףקמבו חנומ אלב די א"ס +8

 .ןֶבּו ריבס צ. 8 .קספ אל לבב רפס הילע רסמנו החותפ
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 ּוצֶה רֶשֶא הְָדַעָה יאורק םריבָאו ןתְדדאּוה םֶריְבַאְ זֶתְדְ
 :הוהילע םתַהּב הרקדתדפב ןרָהאילעו השמדלע
 תומְּב חַרְכדתֶאְו םֶתא עלְבּתַו היִּפדתֶא ץֶרֶאָה חַתְפִתִ
 :סנל ויהיו שיא םיִתאָמּו םישמח תֶא שָאָה לכאב הרעה
 ןועמש יִנְּב :ותמ"אל | חַרֶקחיִנְב
 תחפשמ ןימיל ילאומנה תחְפְשמ לַאומְנְל םֶּתְחְּפָשמְל
 יחרזה תוחסשמ חרול זיניכוה תֶחפשמ ןופיל יו ינימיה
 ינעמשה תַחָּפְשִמ הָלַא :ילואשה תחפשמ לאש
 נב :םיִתאַמּו ףלֶא םירשעו םָיִנַש
 תֶחפשמ יִנְחְל יִנופצה תה הַפטִמ ןופצל םֶהחְפשמְל * 2
 ינוַאה תחפשמ יִנאְל :ינושה תחפשמ של | יגחה
 ילאְראל יִדְורַאה תחפשמ הוא ול :יִרעה תחפשמ רעל
 םהידק קפל ריִנְב תחפָשמ הלא :ילֶארַאה תַחַפְשִמ
 נב :תואמ שמחו ףלא םיִעָּבְרַא

 דינַב ויהיו :ןעְנָכ ץראְּב ןנואְו רע תַמיו ןנואו רע הָדּוה
 ץרפל ינלשה תַחפשִמ הלשל םקחפשמל הדו
 ץֶרפחינב ויהיו :יתרזה תחפשמ חרול יצרפה תחפשמ
 :ילומַחַה תַחָפְשִמ .לומחל יִנרַצֶחַה תַחַפָשִמ ןרצתל
 ףלֶא םיעבשו השש םהידק קפל הָרּוהָי תַחָפָשִמ הֶלֶא

 רָכַששִי נב :תואמ שמה 2
 תחפשמ הופל יעלותה תחפשמ עלות םתחְפשמל
 תחפשמ ןרמשל יבשה ה פשמ  בושיל נופה
 ב הָעְבְרא םהירקפל רכששי תֶחְפְשמ הָלֶא :ינרמשה <

 ינב :תואמ שלשו ףלַא םיששו >
 ןולאל ירה .תחפשמ רֶרַסְל =תרפשמל ןלובז
 הלא :ילאלחיה תחפשמ לאלחיל ינלַאָה תחפשמ

 תחפשמ 2
 ,אלמ ןורצְחל ה יללהב ןכ צ. 91 = .אָל א"ס +. 11 = .ירק יִאיִרְק ,בותכ יִאּורְק צ. 9

 שוקי | ןכ +. 6 = .ע"תו שיח ןכו עלותל א'פ +. 33 | ,רָכשְש נ"ב ,א"ב ןכ יא
 .אלמ ינולאה יללהב
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 :תואמ שמחו ףלא םישש םהידקפל לכה תחפש
 5 הָשנֶמ םִת הפשמל ףסוי יִנְּב

 / רמו יריכמה תחפשמ מ ליכְמל ה ה סירא

 : - תחפשמ קל ירועיִאה תחפשמ מ רזעיא רעב
 :יִמָכשה תחפשמ םֶכָשְו ילאְרשאה תַחּפשמ -
 :יִרֶפְַחִה תחפשמ רֶפְחְו יערימשה תחָפָשִמ עָדיִמְש
 שו תונְבְדסִא יִּכ םִנָּב ול ויה"אל רֶפַחְּב 6
 הלא :הצרתו הָכְלִמ "הֶלְנח הָע גו הָלִחִמ דָהְפְלצ תוָנְב
 עבשו ףלֶא םישָמחו םִיִנֶש םהידקפ פו הָשַנָמ תחְּפַשִמ

  םֶתחפשמל םירְפָאהנב 5הֶלֶא :תואמ
 יִרְכְבִה תַחפְשִמ רכבל יחלתשה תחפשמ חלתושל
 6 תחפש זמ ןרעְל חהלתוש יִנְב ב הֶלָאויִָ ַהּתַה תַחַפָשִמ ןחפל
 ז םִיְנֶש םֶהיִדְקְּפל םיִרְּפאהינְּ ןֶּב תָחְפְשִמ הָלֶא :יִנְרַעֶה
 ו ב הלא תואמ שמחו ףלא םישלשו

 ל הבה תחפשמ לבשל יעלבה תחפשמ
 פוחל ימפושה תחפשמ םפו פשל :ימְריִחַאה תַחָּפְשִמ

 תחפשמ ןמעת ּףךְרֶא עְלָּביִנְב ויהיו +ימפוחה תחפשמ
 ד דנה: ₪

 ןמנבדינב הלא :ימעג תחפשמ 2 יראה
 שש ףלא םיִעָּכְרַאְו ּהָשְמָח םֶהיִדְקְפ םקחפשמל |

 2 5 ןִדדינְּב הלא *!תואמ

 :םֶתְחְּפְשמְל ןּד תִחָּפְשמ הָלֶא ימחושה תחָפְשִמ םחושל

 , ףלא םיששְו הָעָבְרַא םהידקפל ל ימחושה תחפשמ ב"לָּכ
 5 ו ו . :

 םֶתחְּפְשִמְל רשֶא יִנְ :תואמ עבראו
 הנמיל : 006 -
 יִלָאיִרָשָאָה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 81 = .ר'תו ב"ד ןכו קלָחְו א'פ ץ. 80  .הלא א'ס צ. 0
 .הצרְת לבב רפסב ,יאברעמל :ןכ ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו הָפְלִמּו א'ס +. 8 .אלמ
 .ע'תו י"ת ,ש"ח ןכו הָלֶא א'ס צ. 86 | ..ע"תו ש"ח .ןמו םֶהיִדקפְל א" + 4 1
 א'פ צ. 40  .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו ינדעה . . - . ןדעל א'סב ,חתפ ןרעל יקובגזב + 6

 .המותס ןאכ ןיא א'סב +. 49 = ,ןמענל

; 
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 העירבל יושיה תחפשמ יושיל הָנִמַּיַה תַחַפָשמ הָנִמיִל
 יִרְּבְהַה תחפָשִמ רָבַחְל הפיה בל :יעיִרְּבַה תחפָשמ
 :חרש רשֶא-תכ םשו ץילאיכלמה תחפשמ איבלמל
 םישמָחְו "השלש םהידק כפל רַשֶאהינְּב תַהְּפָשִמ הלא
 נב :תואמ עבְרֶאְו ףלא
 ילגְל יִלֶאְצְחַיה תחפשמ לֶאְצָחיִל םֶתחְּפשמל יִלָּתַפִ
 תחפשמ םלשל יִרצ8ַה תחַפָשִמ רציל :ינוגה תחָפָשמ
 םַהיִדְקִפ םתחפשמל יִלָּתְפנ תַחָּפשִמ הלא :ימלשה :
 יִדּוקּפ הלא :תואמ עָבְרַאְ ףלא םיִעָּבְרַאְו שמח
 תואמ עבש ףלאו ףלא תואמדשש לארש שו ונב
 + ;םישלשו

 :טעמל בר ןיב ותלחנ קַלָחִּת 2 וגה
 תחפשמ ןושרגל םפשמל ולה יִדוקפ הָלֶאְ

 תַחָפשִמ ירְרְמל יתָהְקה תחפשמ תקל ינשרגה
 תחפשמ יִנְבְלַה תחפשמ ייל תַחְּפְשמ | הֶלֶא :יִרְרמ
 תחפשמ ישומה תקפשמ ילחמה תחפשמ .נרֶבָחֶה

 םרמע תשא | םשו :םֶרָמעְדִתֶא דלוה ּתָהָקּו ירק =
 דלתו םִיִרְצַמְּכ יולל ּהָתַא הדל רֶשֶא יולדתב דבי
 דלווו :םֶתחַא םיִרמ תֶאְו השמחתַאו ןרהאדתא םרמעל +

 ;רָמָתיִאתֶאְ רֶזעְלֶאתֶא או אּוהיִבָאתֶאְו בָדְנתֶא ןרהאל
 !הוהי ינפל הָרֶזשא םֶביִרְקהְּב אּוהיִבִאְו בֶדָנ תמו <
 / ךּבִמ רב ףלא םירשעו השלש םהידקפ ויהיו <

 יפ לארי יִנּב תב וקפה אלי הָלְעְַ שָדְח
 -אל 2
 ייתהקה וחיריב +. 57 = .ס"תו ע'ת ,ש"ח ,ג'דח ןכו ירקו ביתכ עַבְשּו א 'סב ,עבשג ריבס צ. ג

 5 ץרֶאְה קֶלָחִּת הָלֶאְל :רמאל השמזלָא הָוהְי רֶבַדַו
 טפמלו ותל ; הָּבְרִת 5 :תימש רַפְסַמְב הָלָחְּב

 לְונְבִדִא : ותְלַחְ ןתי וידקפ יִפְ שיאו ותְלַחְ טיעמת =
 יִפְילַע ולח םהכא-תושמ תומשל ץֶראָהדתַא | קלי ₪

| 
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 : יִלוקּפ הָלֶא :לֶאְרְשי נָּב ךוְתְּ הָלַחְנ םֶּהְל ןתנהאל
 לֶאְרְשִי ינְּבדתֶא ודקְּפ רֶשֶא ןקפה רֶזְעְלֶאְו השמ
 שיא הָיַהְאל הָלֶאְבּו : והרי ןקרי לַע באומ תַבְדעְּב

 לאְרְשי יִנָּבדתֶא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו ו השמ יִדּוקְּפִמ
|= = 

 : רב ותָמָי מ םָהְל הוה רמ ָאהיִּכ :יעס רבְדַמְּב
 עשוהיו הָנַפיְּב בֶלָּכְ"ִא דִּכ שיא םֶהמ רֶתונאל
 דָהְפְלִצ תונָּב הָנְבְרְקִתַ :ןּנןב
 הָשַנָמ תֶחּפְשמְל הֶשִנמְרְּב ריִכְמְְּב דֶעְלְְדַּב רָּפַחְדּב
 הָּבְלִמּו הָלְנחְו הָעִנ הֶלחמ יָת כ תמש הלאו ףסוידב
 ןהכה רזעְלֶא נפלו השמ ינפל .הָנְדִמַעִתַו הצר
 :רמאל דעימדלָהֶא התַּפ הָדְעְהלָכְו םאישגה ינפלו
 םיִדעונה הָרָעָה ל אל אודו רב תַמ ניבא
 :ול ויהחאל םיִנָבו תמ ואטקברכ הרקדתדעב הוהְילע
 ןב ול ןיא לכ ותָח פָשִמ ףותמ וניבאדמש ערנ וי הָמְל

 -תֶא השמ ברקו ניבא יח תב הֶזְחֶא מלה
 = ִ ינפל ןטפשמ
 : תר דָחָפְלָצ תב + :רמאל השמדלֶא הָוהְי מאיו
 תְרְבַעהְו םֶהיִבִא יִחַא ּךותְּב הלָחִ הֶּזִחַא םהְל ןתת ןתֶנ

 רמאל רבת לארשי ינב"לאו :ןהְל קב לח ;חתַא

 :וּתְבְל וַתְלַחִ 0 םתְרבעהו ול ןיִא ןֶמּו תּומייִּכ שיא
 ול ןיאדםאְו זויִחֶאְל ותְלַחְתַא םתתה תב - ןיִאדסאְו
 םיחא ןיאדסאו זויִבא "יחאל ותְלַחְנְַתֶא םתַתְנו םיִחַא
 ותְחָפְשִמִמ קא קא ברקה דאל ותל =תֶאְּתַתְנוויְב באל
 רשָאּכ טֶּפשמ תֶקחְל לֶאְרשי יִנֶבְל הָתִיָהְו התא שד
 :השמחתא הָוהְי הוצ
 ג הֶאְרּו הזה םירבעה רהדלֶא הלע * השמחלֶא ; הָוהְי רָמאַ

 -תא 2
 ןכ .דּונִּת ל'צ צ. 4 ,ץכ | ,אלמ הָנּופָי יאהנדמל ,רפח יאברעמל ןכ ₪ 5
 א | ןכו .ןֶהיִבָא י"כ םירפס בורב צ. ל = .,ש"ח ןכו ןהָל א'ס צ.. ל" ..יתבה "ן ₪ 4

 .איעג אלב התיָהְו ב'ב צ. 1

 י-
 ו-

 כ

+ 

0 
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 ּהָּתא הָתיִאְרְו :לארשי נְבְל יּתַתְנ רשא ץראְקדתַא 3
 :ףוחֶא ןרהא ףסַאְנ רָשֶאָּכ התאים ףימע"לא ק תְפְסֶאְגְ
 ינשידקהל הלעָהתבירִמּבְצְרַבְדמְּבִיִפםֶתִיִרַמלַשֶאּכ
 :ןצירבְרְמ שרק תכירטהמ םה םהְיִנעְל מב
 ט דפי :רמאל הָוהְידְלֶא השמ רד .
 -רַשֶא :ה הדעה"לע ט שיא רשְּבִלַכְל תחּורֶה יהלַא הוה וז

 רָשַאְו םאיצוי רשאו םהינפל אבי רשָאְו םהינפל אצי
 :הער םֶהְלְֶיִא רשא ןאצכ הָוהְי תדע הָיְהְת אלו םָאיִב
 שיא ןּוטְדְּב עָשוהיתֶא ףלדחק השמחלא הָוהְי רמאלו
 ותא תדמעהו ויִלָע ףדיהתַא ּתְכמסְו וָּב חּוררָשֶא
 ותא הָתיוצְו הָדעְהלָּכ יִנָּפלְו .ןהפה רזְעְלֶא נפל

 תַרַעלְּכ יעמשי ןפמל ויל ףרוהמ הָתַתְ + םהיניעל ₪
 ל לאש רמעי ןהפה רזעלא ינ פלו :לארשי ינֶב
 ואבי ויפדלעו ואצי ויפדלַע הָוהי ינפל םיִרּואָה טָּפָשמְּב

 השמ שעוו :הָדעָהדלָכְו ותא לאְרְשיִדְינְּבלָכְו אוה ₪
 לנפל והדמעיו עשוהיהתא חקיו ותא הוה הוצ רָשאּ

 וילע ויִדַדתֶא ּףךֶמְסיו :הרטה-לכ .ינפלו ןהכה רזעְלֶא .
 :הָשמדְִּב הָוהְי רב שאב והָוצו

 לֶאְרְשְי ינְּבדתֶא וַצ :רָמאַל השמדלא הוה רבו חכ
 וחחינ חיר. ישאל ימָחל יִנְבְרְקתֶא םהלא ּתְרמאו

 השאה הז םהל תרמו :ורעימב - יל םירקהל ורמת <
 \ םיִגָש םמימת הנשהינּפ םיִשְבְּכ הָוהיל ּוביִרְקִּת רש

 תֶאְורקְּבּב הָשעִת דָחֶא שָבָכַהְדתֶא :דיִמְת הל ם . |
 הפיאה תיִרישע :םיִּכרַעַה ןיּכ הָשַעַת יעה שָבְּכַה >

 :ןיהה תעיבר תיִתַּכ ןִמָשְּב הָלּולְּב החל תֶלֶס
 השא חחינ .חירל נס רֶהְּב הָישַעֶה ימת תלע +
 שרק דָחֶאְה שָבָּכִל ןילה תעיבר ָסִ .והותיל ד
 ןיפ השעת ינשה שָבְכַה תַאְו :הוהיל רֶבש ךַסִנ ךפה +

 םיברעה

 ש

- 
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 ַחיִר הָשֶא השעּת וּכְסנְכו רָקְּפה תחְנִמְּכ םיברעה
 :הוהיל :חָחיִנ
 ינשו םַמיִמּת הָנֶשַיִנֶּב םיִשְבַכְדיִנָש -תָכַשַה םויְב
 תבַש תלע :וִכְסִו ןמשכ הל לָּב הָחְנמ תָלָס םיִנרֶשָע
 :הָכְסִנְו דמתה תלעדלע יּתְבְשְּ
 רקבהינפ םירפ הוהיל הָלע ובירת םֶכישדַח ישארבו
 :םֶמיִמְּת הָעְבַש ּהָנָשינְּב םישָבַּכ דָחֶא ליִאְו םינש
 דֶהֶאַה רָפל ןמשב הָלּולְּב הָחְנמ תֶלַס םינרשע השל
 ה דַהֶאַה ליאל ןמשכ .הָלּולְּב החְנמ תָלָס םינרָשע ינשו
 ג דָחֶאָה שבכל ןמשב הָלּולְּב הָחְנמ תֶלְס ןורשע ןרשעו
 הָיִהְי ןיהה יִצָח םַליִּכְסְִו :הוהיל הָשֶא חחינ חיִר הלע
 תאז ןיי שבכל ןיהה תעיברו ליאל ןיהה תש שו רַפְל
 ַחֶא םיזע ריעשו :הָנָשַה ישְדְחל ושדָחב שדח תלע
 :ִכְסִנ הֶשָעְי ד מתה תלעדלע הוהיל תאָטַחְל

 םוי רָשַע הָעְּברַאְּב ןושארֶה שְדֶחְבּו
 הָזַה שָדֶחַל םִ רשע הָשמָהְבּו :הוהיל חַסְּפ שדחל
 -ארקמ ןושארק םויּב :לָכֶאְי תוצמ םיִמָי תעבש גח

 הַעְב שו דַחֶא לָיִאְו ם םינש הלם ו

 -ז : וז

 תֶלְס םֶתָחְנמו :םכל ּוהְי םַמיִמְּת הש | ינב םישבכ
 ןשי וו םינרשע ינשו רפל םיִנרַשָע השלש ןמשב הֶלּולְב

 רָחֶאְה שבכל השעת ןורשע ןורָשַע ושעת ליאל
 :םכילע רפכְל דחא תאט 5ח ר ויעשו :םישבכה תעְבשל

 השא םֶחַל םיִמָי תעבש םויל ושעה הָלַאָּכ הְלֶא
 :וּכְסִנ ּהָשָעִי דיִמָּפַה תלועדלע "הוחל ַהָחיִנְַחיִר

 תררורררדר
 --- ןץ' =

- 

 \ השֶא םֶּתְברְקִהְו :ושעַה אל הָרְבַע ה שדק
 אמ | ב

 4 "תֶא ּושַעִּת דיִמָּתַה תלעל רשא רקפה תלע רַבָלַמ

90 

 - תָכאָלִמדִלָּכ םכל ריו ו שָרְקְדאְרקמ יעיִבְשה םויבו

 א םיִרּוכְּבַה םוב :ושעת אל הָדבַע 8
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 דאַרְקִמ םֶכיִתְְבָשְּב הוהיל הֶשְדַח הָחְנמ םֶכְביִרְקהְּב
 ושעת אל הָרבַע תַכאְלַמדלְּכ םֶכְל .הָיִהְי שדק
 - זש ו םִפ היל | החינ חיל הל ם ו

 לש ראה 0 םינר שע ' השלש ןמשב 0 לס
 דָחֶאְה שבכל ןורָשע ןורשע :דֶחֶאָה ליאל םינרשע ₪
 :םכילע רפכְל דָחֶא םיזע ריעָש :םישָבְּכה תַעַבְשל ₪
 םכְלחויהי םַמיִמָּת ושעת ותְחַנִמּו דימָּתַה תלע דבלמ >

 :םהיִּכְסִ
 םֶכָל ּהָיָהִי שרכרארקמ שדחל דַחֶאְּב יעיבשה שדחבו טכ

 :םכל הָיהְי העּורְּת םיי ושעת אָל הרבע תַכאְלִמלָּכ
 לא דָחֶא רֶקְּבְדִּב רַפ הוהילו החינ חירל הלע םֶתישעו 2
 תָלַס םֶּתְחְנַמּו :םֶמיִמְּת העְבש הָנשהִנְב םיִשְבַּכ רַחֶא 3

 םינרֶשע ינש רַפל םינרשע ּהשלש ןמשב ב הֶלּולְב
 :םישבְּכְה תעבשל דֶחֶאְה שבכל דָחֶא ןורשעו :ליאל +
 תכע רבלמ :םכילע רפכל תאמה דא יזעדריעשו 5

 םַהיִּכְסִת .הָתָחְנמו דמתה תלעו ּהָתְחְמו שדחה
 :הָיהיל השא חחינ חיִרְל םָמָּפשַמָּכ

 הָיְהְי שרכדארקמ הוה יעיבשה שחל רושָעְבּו 7
 ושעת אל הכאלמילכ םכיִתשפתֶא םתינ עו 2

 דָחֶא רֶקָּכְדִּב רפ חחינ ַחיִר הָוהיל הֶלע םָתְבְרְכ
 !םכל ּויָהְי םמיִמִת הָעְבש הָנְשְינְב םישְבָּכ דָחֶא לא
 רַפְל םינרשע השלש ןמשב הָלּולְּב תַלָ םֶתְחְמ

 דַחֶאַה שָבָּכִל ןורשע ןורשע :דחֶאה ליאל ם רשע יִנ 7 0

 דבלמ תאטח דָחֶא םיזעדריעש :םיִשְבְּכה תעְבְשְל וו
 תאטח 7

 ;ס'תו ע"ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו ינשג א"ס ל. 98 | .ם"תו י"ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו ליִאְו א"ס +. ד

 ינשו א"ס לט. 3,9 | ,םתחנמו א"פ צ.3 ,")כ | .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח א"ס +

 .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו רועשנ א"ס +. 11 | ,ר"תו פ"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו
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 :םַהיִּכְסִ ה ;מּו דימָּתַה תלעו םיִרָפַּכִה תאטח
 וג יפיפשה שדחל .םיי רֶָשָע הָשַמָחְב

 ושעה אל הָדבַע פא למילפ ם םכְל הִָהְי שדלדארקמ
 ג השֶא הָלע ל :םיִמְי תעְבש הוהיל גה םֶתְגחְ
 םֶליִא רָשַע הָשלֶש ו םיִרָּפ החיל חחיִנ חיִר
 :ּויִהְי םִמיִמְּת רָשָע הָעְּבְרַא הָנָשַדיִנְּכ םיִשְּבַּכ םָינש

, 

 ו רֶּפְל םיִנרֶשע השלט ןמָשב הָללָּב תֶלָמ םֶתחְנַמּו
 דַחַאָה ליאל םינרשע יש םיִרּפ רשע הש עלשל רחאַה
 ג הָעְּבְראְל דָחֶאָה שבכל ןורשע ןורשעו 0 ינשל

 6 תלע 'דבלמ תאטַה דחֶא םועדריעשו :םישבַּכ רשע
 - זכו :הָבְסְְו התה ריִמָּתַה

- 

 םיִשָבְּכ םִיְנְש םליִא רשע םִיִנָש ר הקינכ םיִרּפ ינשה
6 

- + 1 ₪ = 5 1 '.. 0 ₪ 
2 
 ₪| ד

7-2 
"7 
 י% בז רט בא2 - ו

 ו
6% 
 ן3
2 

 עו םיִרָּפ ישילשה םֶב :םקיקסנו
 הָעְּברַא הָנָשְנִּב םיִשְבְּכ םיִנְש םליִא רָשַעהֶתְשע
 גג םליאל .םיִרֶּפל .םתיִּכְסו םֶתְחְנמו :םִמימְּת רשע
 א דחֶא תאטח .ריעשו :טפְשמּכ םֶרְפְסִמְּב םיִשָבְכלְ
 :ּה מו דיִמָּחַה תלע דַבָלַמ

  םירפ יִעיְּבְרֶה םוֶיבּו
 רשע הָעְבְרַא הָנָשְיִנְּב
 ןּפְסִמב םיִשְכְכל םליאל םירפל

 גָתַה תלע דבלמ תאטח דֶחֶא םזע
 םליא הַעָשּת םירפ ישימחה םוֶיְבו

 ;"ת ,ש"ח ןכו ינשנ א'ס צ. 14 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו הָּזַה יעיבשה א"ס +.

 ץ.17 | .ר'תו ס"ת ,ש"ח ןכו ּהתחנמו א"ס צ.16 .ארתב 'ו לע דוקנ צ.5

 ת ,ע"ת ,ש"ה ןכו תאטה רחֶא םיזעדריעשו א"ס צ. 9 .ןטק

 .ר'תו ס"ה ,א"ת ,ש"ח ןכו ּהָתַחְנְמּו א"ס ץ, 95  .ק"דו ס"ת ,ץע"ת ,ש"ח ןמו |
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 םתָחְנמּו :םמימת רשע הַעָבְרַא הָנָשיִנַּב םיִשְבָּכ םינש
 : טפשמפ םֶרפְסִמּב םישבפלו םֶליאְל םירפל | םֶהיִכְִ

 ּהָתַחְנַמּו דיִמָּתַה תלע ד דבלמ דָחֶא = תאטח * ריִעָשו :
 הָנמש םיִרָּפ יששה םויבו : הכס .

 :םמימת רשע העפרא הָנשינְּב םישָבַּכ םינש םליא
 םֶרָפְסִמְּב םישבכלו םליאְל םירפל םֶהיִּכְסִנ םֶּתַחְנַמּו :
 ריִמָּתַה תלע הבל דָחֶא " תאָטַח ' ריעשו :טפשִמּכ 3
 יעיבַשה םויבו :ָהיִכְסִנ ּהָתַחְנִמ :

 הָעָּמְרֶא הָנָשדְיִנֶּב םיִשָבָּכ םיִנש םליא העבש םיִרָּפ
 םֶליִאְל םירֶפְל .םּכְסִו םֶתְחְממו :םִמיִמְּת רשע <

 דָחֶא * תאמה ריעָשו :םָמְּפְשמָּכ םֶרְפְסִמְּב םישכפלו
 :ּהָכְסְ ּהָּתַחְִמ דיִמָּתִה תלע דבְלִמ

 תֶפאָלְמלָּכ כל הָיִהִת תרצע יִנַמָשַה םויּב
 החינ חיר השא הלע םקברקהו ושעת אל הרבע
 הטבש הנשדונ 6 םיִשְבְּכ דָחֶא ליא דָחֶא רפ ; ההיל

 םיִשְבְכלְ ליאל 9פ- םָהיִּכְסְִו םֶּתַחְנִמ :םִמיִמָּת הז
 תלע .לָבְלַמ דָחֶא ' תאָטח" ריעשו :טפשמכ םֶרְפְסִמְּב 3
 םכיִדעומְּב הוהיל ושעת הָלֶא :ּהָכְסִנ הָתחְנִמּו די מָּתַה 3

 םכיתַחְנמְלּו םָכיִתְלְִל םֶכיִתְבְדִ  םֶכיִרְרִנִמ דַבָל

 לאש יִנָבַלֶא השמ רמ נאיו :םכימְלשלו םַכיִכְסִנְלּ
 | ןה שמחתא הָוהְי הָוצדרֶשֶא לָכּכ

 ,רפה רמאל לארשי נבל תוטמה ישארדלא השמ רבדוו \
 רבדה

 א"ס לש. 31, 34 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו תאָטַח דַתֶא םיזע ריעשנ א"ס לט. 98, 30 8

 טָמָשַמַּב א"ס שץ. 88  .ס"תו י"ת ןכו סנו א"ס צץ. 1 .ק'דו ס"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ּהָתָחָנִמּו

 ןכו םֶתָחַנִמְּ א'ס ץ.37 | .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו םזיבּג א"ס צץ. 35 | ,י"שרור"ת ,ש"ח ןכו

 .ר"תו ס"ת ,ש"ח

 !אאט 10] סחניפ 'ד הירדסו .והלפילאו [אאט 10--אאא 1] השרפה םש +1 .ל

 האמ םיקוספו .[אאטזזז %] םירוכבה םויבו ,[אאטזז 18] י"י - אצטז פ9] הלאל

 .םיששו הנמשו הנמשו םיפלא תעבש תויתואו .העבשו םינמשו תואמ הנמשו ףלא ם םילמו
 .השלשו םישמחו תואמ
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 3 "וא הוהיל רדָנ רדירּכ שיא :הָוהְי הוצ רשא רָבִּדַה

 ורְבִּד לחי אל ושפע רָסִא רָסִאְל הָעְּבַש עָבָשה
 ו הוה יל רדנ | רָּדַתיִּ הָשֶאְו : השעי ויפמ אצ הלב

 5 תא היִבָא עמשו : היִרָשְנּב ָהיְבָא תיִבָּב רֶפַא הָרְסִאְ
 ּהְל שיִרָחָהְ השפלע .הרסא רַשַא ּהָרְסֶאְו הרדנ

 -לע הָרְסֶאדרֶשַא ךֶסא"לכְ היֶלְְִלָּכ ו 5 ָהיִבָא

 6 "לָּפ יעָמְש םויְּב התא ָהיִבָא אינהדםָאְ :םּוקָי ָשָפ

 הָוהיו םּוקָי אל השפע הרסאזרשא הרסו הירדנ

 שיאל הי הת ויקִאְו :ּהֶתא ָהיִבָא איִנַההּכ .הלדחלסי
 -לַע הָרְסִא רָשֶא היִתַפַש אַטְבמ מ א ָהיֶלָע היִרְד
 . ומהו ּהל שיִרָחַהְ . עמש םויכ השיא עמשו :ּהשפנ

 9 םויָּב םִאו :ּומְקְ השפקלע הָרְסֶאדרַשֶא ָהָרְסַאְו הירדנ
 ָהיִלָע רשֶא ּהָרְדְנִתֶא רפה ּהָתוא אי השיא עמש

 הוה הושפנהלע הָרְסֶא רשא ה ַתָפַש אַטְבַמ תַאְ

 0 "לַע ּהָרְס סֶאְרֶשַא לכ השור רַדְגְונהְ לדחלֶסָי

 ו הָרְסַאדוא הרד נ השיא תיבדסאו :ָהיֶלָע םּוקָי ָּשָפִנ

 19 אלו ּהל שרחהו השיא עַמָשְו :העְבשב השפנילע רפא
 -לַע הרְסֶארְשא רפאדלָּב היְרדְנלְּ מקו התא אינה

 + וג זעמש םויּב השיא | םתא רַפָי רֶפָהםִאְו :םוכי הש טפנ
 יי - השפע
 םוקי אק ּהשפ

- 

 רפאל היִרְדנל היתפש אָצומ"לְּכ

 : ו 7₪- צו ו

 | ּונְרפָי ה השי או ונמיקי השיא שפנ תֶשְל רָסִא |
 דתֶא םיקהו םוידלא םוימ ּהָשיִא ּהל שירָחְי שרחַה
 םיקה היִלע רשא ָהיִרְסֶאדלֶּכתֶא וא הירְרלְּ
 6 יִרַחֶא םֶתִא רַפָי רפְהְדִאְו :ּועָמש םִיְּ ּהָל שָרָחַה כ

 ד

 4 :הלדחלְסי ה הוהיו םַרָּפַה השי

 הוצ רַשֶא . םיקחה הלא + - נועה תֶא אש ועִמ שש - 1: ו

 ד < א פ]

 -תא ל ופה |
 .ץמק רפאלג יאהגדמל ,יאברעמל ןכ צ.18 | .ר"חו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו הירדנחלפ א"סצ. .

 .אלמ תונעל ימלשורי ,יללהב ןכ |

20 | 

| 
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 תוּכ ָהיְרַעְנִּב תבל בָאדןיִּכ ותשאל שיא ןיפ השמחתֶא
 :ָהיִּבַא
 לאְרְשי יִנְּב תמקנ םקנ :רמאל השמ"לַא הָוהְי רדיו
 השמ רפדַיו :דיִמעלַא ףסַאת רחא םינידמה תאמ <

0 

- 

 ויָהְו אבצל םיִשְנָא םֶכָתַאְמ ּצְלַהַה רמאל םַעָהדלֶא
 ףלא הטמל ףלֶא :ןידמב הָוהְידתְמְקִנ תֶתְל ןידמדלע
 ּורסַמַו :אָבְצַל וחלשת לֶאְרֶשִי תוטמ לבל הממ +

 יצולח ףלא רשעדסינש הטמל ףלא לארשי יפלאמ
 םֶתא אָבְצל הטמל ףלא השמ םֶתא חלשיו :אָבְ
 שָרָכַהייִלָכּו אָבַצל ןהפה רועלַאדןִּב סחְנִפדתֶאְ
 א רַשָאּכ ןירמ"לפ ואְָּבְצִיו :ויִּב הַעּורְתה תוְרצְצַהְ
 ורה ןידמ יכלמהתֶאְו :רֶכְחלָּכ ונרַהְיַו השמחתא הוה
 לוח"תאו רּוצחתַאְו םֶקְרדתֶאְו יִואדתֶא םהיִלְלַחלַע
 ּגְרָה רשּכְדִּב םַעְלִּב תֶאְ ןהמ יו יכלמ תֶשָמָח עבְרדתֶאְ
 םָפשדתַאְו ןידמ ישְנתַא לֶאְרשידנְב ָּבְשיו :בֶרְחָּב

 חב םֶליַחְדלָכתֶאְ םהְקִמלָכתֶאְ םּתִמ הְּבדַלְּכ תַאְ
 ופרש םתְריטילּכ תאו םֶתבְשומְּב םֶהיִרְעדִלְּכ תא
 םֶדָאְּב חוק קְלמהלְכ תַאְו לֶלָשַה"לֶּכְדתֶא ּוחקיו :שאְב
 תרעדלאו ןחפה רֶועְלאדלֶאְו השמחלא ואבו :המְהְּבְב
 -לֶא לֶלֶשַהְדתֶא חוק קלמהחתַאו יבשה"תא לארשיחינב
 :ּוחְרָי ןדרוהלע ר רשא בָאומ תברעדלא הָנְחַמַה

 יִאיִשנלָכו ןהפה רָזְעְלֶאְו השמ ואנו
 לַע השמ ףצקיו :הנחמל ץוחמ"לֶא םתארקל הָרעַה
 אָבְצִמ םיִאְבַה תואמה יִרָשְו םיִפְלֶאה ירש לִיִחַה יִרוקפ

 :הָבְקְנלָּכ םָתיוחַה השמ םֶהיִלַא רמו :הָמְחְלִמַה =

 'ח ןכו ירקו ביתכ רַחַאְו יכ םירפס בורב ,רַחֶאְו תו ויהל ךירצ :םירפוס רוטע <.? .אל
 ת עז .ר"תו ס"ת ,ע"ת



 ו

[ 

 א "יִנָּב תַצְהְמִמּו :הָוהְי תמורת ןהפה רפאל הָתַתַת |
 סֶהֶאְהִמ .םישמחְהדןמ חֶא ו דֶחֶא ו חֶקִּת לֶאְרְְו |

. 
 ח ןסו דתֶאְו א'ס +. 55 .השא-לכו א'ס צ. 17 |

| 
 כ: א"ס +. 30 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח א'ס +. 30  .יללהב ןכ +. 6 |

 ו
| 

/ 
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 6 לַעָמ"רֶסְמְל םִעְלִּב רָבְדִּכ לֶאְרְשִי יִנְבִל ּוָה הָנַה ןה
 \ הֶתַעְו :הוהי תדעב הָפְנמה יהו רועפ"רבדדלע הוהיב
 רכז בכשמְל שיא תעדי הֶשא"לָכְו ףטפ רֶכְלַכ וגה
 וג רָכְז בָּכִשַמ ועדידאל רַשֶא םיִשְנַּב ףטה לכו ּוגְרַה
 .: לכ םיִמָי תעבש הנְחמְל ץוחמ ונח םּתַאְו :םָכְל ויחה
 ישילשה םויּב ּואטהַתֶּת לֶלָחְב עפ | לַכְו שַפַ גרה
 או רוע"יִלָּכְלָכְו דְָבדלָכְו :םכיִבְשּו םַתַא יעיִבְשַה םויכו
 :ואָטחַתַת ץעדי לָכְַלַכְו םיזע השעמ"לפו

 2 םיִאְּבַה אָבְצַה יו ישְנָא"לֶא | ןהּפה רו :עלַא רַמאיו
 דתֶא הָוהְי הָוצְדרֶשַא הרותה תקח תאָו הָמְחְלִמְל
 ג רתא תשחנההתא ףסְּבַהדתֶאְו בָהָוהתֶא ךא :השמ
 2; אבַידרשַא רבְּדְלּכ :תְרְפעְהתֶאְו ליִדְּבַהִֶא לורה
 לכו אטחתו הנ יִמָּב ךא רַהָטְו שאְב וריבעת שאב
 ₪ םֶכיִדְגּפ םֶּתְסַּבַכְו :םימב וריבעת שאב אביאל רשא
 :הָנְחְמהְדלֶא ואְבְּת רחאו םתרהטו יִעיִבְשַה םוּכ

 ₪ !רמאל השמחלֶא הָוהְי רמאו
 א הּתַא הָמהְּבַבו םֶרָאְּב יבשה הוכלמ שאר תא אש
 א "תֶא תיִצְחְו :ּהָדַעַה תוְבָא ישארו ןהפה דֶזְעְלֶאְ
 פו צל םיִאְצְה ממה שפת [- הוק ֶלִמַה

 2% תאמה שמָחמ שפנ ; דחַא אָבְצל םיאצה
 הק םֶתיִצַחְמַמ :ןאצהדןמו םירמחהךמו רֶלְּבַהְדִמו

 התו המָהְּבַהְדלָּכִמ ןאַצהדןמו םירמחהדמ רקָבַהְרִמ
 םתא

 ו ןכו דןמ
 .ר'תו פ"ת ,ע"ת ,י"ת ,יי'כ ש"ח
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 השמ שעיו :הָוהְי ןפשמ תרמשמ ילמש םיולל םֶתֶא <
 הו :השמז תֶא הָוהְי הוצ רשאּפ ןקכה רזעלאו
 -שש ןאצ אבצה םע יזָּב רשא ָּכַה רֶתָי חוקלמה
 םינש רֶקָּב :םיפְלַא תֶשמָהי ףלא םיעְבשו פלא תואמ
 םֶדֶא שפת :ףַלֶא ם םיששו דַחֶא םירמחו :ףלא ם יעבש
 םינש שפלָּכ רכ ן בָכְשמ ועדידאל רשא םיִשְגַהְדִמ
 אבצּכ םיאציה קל הצָחַמַה יהתו :ףלֶא םישלשי
 תַעְבְשְו ףלא ם םישלשו תלא תואמדשלש ןאצה רַפְסִמ
 עד -:- שש ןאצהךמ הו היל סכמה יהיו :תואמ שמחו םיִפְלַא <

 ףלֶא םישלשו השש הָּבַהְ ןםי עבשו שמח תואָמ :

 ףלֶא םישלש םירמח ו :םיעְבשְו םינש - נכ םסכמו .
1 
 כ .

 םִדֶא שפנו :םיששְו דַחֶא הָוהיִל םֶפְכִמּו תוֶאְמ שמח
 :שַפָנ םישלשו םיִנָש החל םֶסַכִמ ףַלֶא רשע השש

 ןהכה רזעְלֶאל הָוהְי ּתמּורת 5 השמ ןתיו
 שי == לארשי נב תיִצָהְמִמו :השמחתא הָוהְי הוצ רשאכ

 1 המ יהִּתו : !ם םיאָב בצה ם םישְנַאָהְדְזִמ השמ הָצֶח רַשא

 לֶא םישלשו ףלא תואמרשלש ןאצההמ .הָרְעַה
 שלשו : שש רכבו :תואמ שמחו םיִפְלַא תעבש

|-= 

 : שָּפִנ , רואמ שמחו ףלֶאם םישלש םירמחו :ףלא

0 2 6 

 ו

[ 

 - ₪רשירנב תצחממ השמ חלו :ףלֶא רַשַע הָָעַש

 המהְבהְרמּו ָדֶאָהְדִ םישָמְחהדמ דִחֶא חֶאָהְתֶא
 רשאכ הוה ןָּכְשמ תַרְמַשִמ ירמש םיולל םֶתא ןתיו
 רֶשֶא םידקפה השמדלַא ּובדקיו :השמחתֶא הָוהְי הי
 ורמאיו :תואמה יִרָשְו םיפלַאה ירש אבה יִפְלַאְל
 רֶשא ו הָמְחְלִמַה ישְנא שארדתא יאשנ ּףיִדְבַע השמחלַא

 הוהי ןכרק -תֶא ברקת :שיא ונממ דקפנ"א ל ב
 י
 שיא

 ןפ ו 49 = .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו תעבשו א"ס -. יה הוה וב 5
 ₪ 48 ןיטדו | ר"יה ,ב"יד ,ד"רח ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד

 יפר נפמ יאהנדמל .יאברטמל ן
 .יפ
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 ליִנִע תַעַּבַט דיִמָצְו הָדְעְצֶא בָהְזיִלַכ אצמ רשא שיא
 4 השמ חקוו הוה ינפל וניתשפנלע רפכל זמוכו
 וש גז | :הֶשַעמ ל לָּכ םתאַמ בָהֶזהְתֶא חסה לא

 9 ל ירש תאמ - םישמחו תואמ"פבש

 9 הקמ חקיו גול שיא ּוזָּב אָבְצַה ישנא :תואמה יִרש
 תואְמַהְו םיפלַאְה ירש תֶאַמ בָהָזהְתֶא ןקפה רָזְעְלֶא
 ינפל לארשיחינבל ןוָרָּכּו דעומ לָהֶאדלֶא ותא ואביו

 :הוהי
 בל רֶאְמ םּוצָע דנדינבלו ןבואר ינבל הָיָה ברו הָנְקִמ ס

 םוקָמה הָנהְו רעל ץֶרָאדתַאו רעו ץרָאדתא וארו
 -לֶא ורמאיו ןבואר יִנְּבּו דנינב ואביו :הָנְקִמ םוקמ

 ;רמאל הָדעָה יִאיַשְנהלֶאְ ןהפה רזעְלֶא"לֶאְ השמ

 םבשו הָלָעְלֶאְ ןיּבשְח רמו עו ןבידו תורטע
 לארשי תדע ינפל הוה הָּכִה רשֶא ץֶראַה :ןעְבּו ובנו
 :הנקִמ לירבטלו אוה הנקמ ץרֶא

 זק ץראָקתא ןפְי ּףיִנַעְּב ןח ונאָצְמִדםִא ּורָמאיו
 | 59 מ רָמאַו 7 הדתא ּוטָרְבַעִתִלא הֶזְחַאְל ד ּףיִרְבְעְל
 םִתַאְ המ ל ואבי םֶכיִחַאַה ןבואר ינבלו הנינפל
 רבעִמ 0 ינָּב בלתַא ןואונת הָמְלְו :הָפ ובשת
 םכיִתְבַא ּושע הָּכ :הוהי םָהְל ןתקרשא ץֶראְהדלֶא
 ולעיו , ץֶרָאְקְדתֶא תוארל ענרב מ םַתַא יִחְלָשְּב |

 ינכ בלדתא ואינו ץֶרֶאָהְִתֶא ואריו לוכשֶא לחנ"דע

 :הה םֶהְל ןַתְקרַשַא ץֶרֶאָהְדלֶא אָבְיִּתְלְבְל לֶאְרֶשי
 10 וארידט א ;המאכ עבשיו אוהה םויּב הָוהְי ףא-רהמ |

 זס

5 

= 

4 

 םיש שנאה ר
 ָבָשּג א"סב ,הַעַבְשּו רובס +. 55  ,י"כ םירפס תצקב ירקו ביתכ ןכו דוַלַכ רובס +. 80 |
 .רפח תרטע יללהב ,ומלשורי ןכ +. 3 .בל = ,ר'תו ם"ת .,ע"ת ,י"ת ,ש"חב ןכו ירקו בותב |

 רוקנ ןּואּונְה יאחנדמל ,ירק ןּואיִנִת ,ביתכ ןּואונת יאברעמל +.7 = .לוגס הלע עלו יס |
 .האמדק ו לע|
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 תא הלעמו הגש םיִרָשִע ןָּפמ םירָצִמִמ םיִלעָה םיִשְנַאָה
 יִּכ .בקעיִלו קחציל םהרבאל יִתְעּבְשנ רשא הַמדַאַה
 עשוהיו נקה הָנַפיִּכ בֶלְּכ יתלּב :ירחא ואלמ נ"אל
 לאְרָשִיּב : וה + ףאדרחמו :הָוהְי ירחא ואְלִמ יִכ ןוְּ
 השעה רודה"לְּכ םתדדע הגש םיִעָּבְרִא רָבִרִמב םעניו
 תָבְרִּת םֶיִתְבִא תחת םִתְמַק הָגהְו :הָוהְו ייעְּב עְרַה
 -לֶא הָוהיחףא ןורח לע דוע תופסל םיִאָטַח םישְנא
 רד יחיגהל דוע ףסוו וירחאמ ןבושת יכ :לארשי
 ולא וש :הזה םַעָה"לָכְל תחש
 :ונפמל םיהו הפ נק 3 הנבנ - תררג יי

 רצבמה ורעב לנפט בשיו ה םָנאיִבָהְ"בִא
 טַחְְתַה דע ּניִתְבְדלֶא בוש) אל :ץראה יבשי ינפִמ
 רבעמ םֶּתַא טחְננ אל יּכ :ותלחנ שיא לֶאְרשי נב
 ןהרוה רֶבַעַמ ונילא ונתְלַחְנ הֶאְב יּכ הֶאְלַהְו ןדריל
 :הָחְרַזמ
 דםִא ךנה רָבְּדַהדתֶא ןושפקהבא השמ םֶהיִלַא רַמאָיַו

 -תֶַאְץולֶחלָּכ םָכְל רבע :המחְלמל הוהי ינפל וצלחת .
 השבכנו זוינפמ ויביִארתַא ושירוה דע החי ינפל ןָהְרה
 הוהימ םִילנ םתייהו ובְשָּת רחאו הֶוהָי ינפל ץֶראְה
 הוי ינ נפל הֶזְחֶאל םכל תאָוה ץֶרֶאָה הָתְיִה לארשמי
 םכְתאַמח עדו הוהיל םתאָמח הגה ןפ ןישעת אלא
 תרדגו םֶכְפִמְל םיִרע םֶכְלדַּב :םֶכְתֶא אצמת רשא

 ינְבּו דָגיִנְּב רַמאיו :ושעת םֶכיִּפְמ אָציַהְו םֶכַאְנ ;צְל :
 ןבואר

 א'נ צ. 13  .אלמ הנּופי יאחנדמל ,רסחה יאברעמל ןכ צ.19  .יתעבשנ רשא א כ ו. גג

 ש"ח ,ב"ד ןכו ּונינקמל א"ס צ. 16 .א"ידבו חתפ הגומ רפסב ןכו ערָה ג"ב ,ץמק עַרַה איב

 .םייקְנ ימלשורי ,וללהב ןכ צ.95  .ק'דו י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ןריל א'ס א ג9 .ע"חו

 ּורְמאיָו א"סב ּורְמאיַו ריבס ץ. 95 .הָּנֶהְו ריבס צ. 98  ,איעגב התיקו ג'ב א'נ 5

 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"חב ןכו ירקו בותכ
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 מ יִנדֶא רשאכ וש ישעי יי ןידבע רמ טאל הֶו שמדלָאְ י.- . בואר

 1% 5 .:רעלגה ירַעְּב םשדויהי ונתמ ְָּבִלָכְו וננְקמ ישנו נפט
 ₪ המחלמל | הוהי \ יִנָפל אבצ ץּולח -לָּכ ורבע ףידבע בעו

 ןהפה רָועְלֶא ג 1 א השמ חה וציו :רבד יִנדַא רז שאכ

 ינבל תוטמה תוְבָא ישאְרדתַאְו ןּונְדּב עשוהְי תַאְו

 חינָכּו דָניִנֶּב ּורָבעידמא םהְלֶא השמ רַמאיו :לארשי

 ינפל הֶמָתְלִמל ץּלְח"לָּכ זרה םֶכָתִא | יאר
 ץראדתא םהל םֶּתַתְנ םכינפל ץֶרֶאָה הָשְּבְכִנ הוהי

 וזחאנו םכָתַא םיִצּולַח ורבע אָלְדםִאְ :הֶזְחַאל רעלה

 רמאל ןבואר ינבו רנר ונעו ןעָנַכ ץֶרֶאְּב םככתב
 ₪ רָבַעְנ ונח :השענ כ : בעל הָוהי רָּבִּד רָשֶא תא
 וגתְלַחְנ תֶזחַא נא ןנּכ ץרֶא הָוהָי ג נפל םיִצּולַח
 ןבואר יִנָבְְו דָנְינְבל השמ! םהל ןתיו :ןדריל בעמ
 ףלמ ןחיס תַכְלִמַמדתֶא * ףסוידִב הָשנִמ ו טָבָש | יצָחל
 ה הילעל ץֶראה ןָשְּבַה ףְלִמ גש תָכְכִמַמתֶאְו ירמָאה
 דתֶאְו ןבידדתֶא דנה ונבוו :ביִבְס ץֶרֶאְה רע תלָבְּב
 :הָקּבְְו ְךזָעְידתֶאְו ןפוש תֶרָמַעְדתֶאְו :רערע תֶאְו תר
 : :ןאצ תרְדנו רָצְּבִמ ירע ןָרֶה תיִבדתֶאְו הָרַמְנ תיבדתַאְ
 . ז :םיתירְק תַאְ אָלעְלֶאתֶא ןוְּבְשַחְתֶא ּונְּב ןֶבואר ינו
 וארקיו הָמְבְשדתַא 1 וםש תכסּומ ןועִמ לַעָבדתֶאְ ובָנ -תֶאְ

 9 ריִכָמ יִנָּב וכל :ִּּב רֶשֶא םיִרְעַה תומשדתא תמשְב
 :הבְררַשִא . יִרמָאָההִתַא ש שחייו .הַָכְלו הרעל הֶשָנָמְְ

 ריִאָיו :ּהֶּב בשיו השַנֶמְּב ריִכְמְל רעל ההתֶא השמ תי
 תוח ןַרְּתֶא אָרְקיו םהיתוח"תא ד כליו ּךֶכַה הָשנַמְדּב

 ויצו =

 הָיהְי ינפל הַמְחְלִמל םכתא ןאכ אצמנ ע'תב +. 30 .ש"הו ב'ד ןכו ּונינקמ א'פ 6

 5 גו וזהאנו ןָעַנִּכ הצר םֶכינפְל ָּתִמְהּבדתֶאְו םהישַנתַאְו ָפָטדתֶא םָּתְרַבָעַהְ
 א כ א תאו ניב א אלמ ת ללהב ןכ +.84 .הָצְוַא

 ררה ו ד ר 1 ,:ש'ח ןכ ש - ר צ ש ש יו
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 ארקיו יִתְּבדתֶאְו תָגְקדתֶא דֶכְלִו ףלֶה חַבְנו :ריִאָי 4
 :ימשב חַבִנ הָל
 ירפ םִיִרְצִמ ץֶרֶאמ ּואְצָי רשא לֶאְרְשייִנְב יִעְסַמ הלא

 םֶהיִאצומחתֶא השמ ביו :ןרַהאְו השמדדְְּב םתאבַצְל :
 :םהיאצומל םֶהיִעָסַמ הָלֶאְו הוה יפדלע םהיעְסמל
 םוי רַשָע הָשַמָחְּב ןושארֶה שרחּב םֶסְמְעַרִמ ועְסיו
 דָיְּב טאר רשיחינב ּואצי הספה תרָחַמִמ ןושארה שרחל
 רֶשֶא תא םירָּבקִמ םִיְרְצמּו :םִיִרְצַמדלָּכ יניעְל ּהָמְר

 הָיהְי הָשָע םהוהלאבו רְּבילָּכ םֶהָּב הָוהְי הֶכה
 :תֶכסְּב נחש ספמערמ לֶאְרְשִיְנְב ּועְסיַו :םיִטְפש
 שעסוו :רָבְדְמַה הצקּכ רַשֶא םֶתְאְב ּונָחַיו תֶכְּסִמ ועְסַי
 ןופצ לע ינפ"לע רָשֶא תליחה יפ"לע בֶשיו םֶתֶאמ
 -ָּךותְב ּוְרְבַעַו תריחה ינּפִמ עסוו :לְֶנַמ ינפל נחי
 םֶתֶא רּבְַמְּב םיִמָי תשלש ףרד וכליו הָרְּבְדִמה םָיה

 -םיפש םַליִאְּבְו המלא ואו הָרָמִמ עס :הֶרמּבִָּי +
 -ו-- ועסיו :םשדוטהיו םיִרָמּת םיִעְבְשְו םימ תנע הָרָשַע

 "רַכְדִמְּב ונַחְיו .ףוס"סימ ּועָסיו : ףוסדםודלעונ וחיו םליאמ
 הֶקּפְדִמ ועסוו :הָקפַדְּב נחי ןיס"רכְדִממ עס :ןיס 0

 הראל םדיפרב חיו שלא ועו :שולָאְּב ד +
 רָכְדִמְּכ ּוטָחִיו םדיפרמ ועְסיו :תותשל םַעָל םיִמ םש 5
 ועסיו :הָוֶאתַה תֶרָבְקֶּב ּונחָי יניס רּפְדממ ועְסיו :יניס ןז
 תרבקמ 1
 םקנ ,([אאא 9| תוטמה ישאר 'ר הירדסו .יקב [אאא 5--אצאא[[ 49| השרפה םש צ. 5

 האמ םיקוספו .[אאאזז 1] היה ברדהנקמו ,[אצאז 95] שאר תא אש ,[אאצז 1| תמקנ

 הנמשו םיפלא תשמח תויתואו .העבראו םינמשו תואמ .עבראו ףלא םילמו .רשע םינשו

 ,(אאא1 9] לזרבההתא תשחנההתַא ורבחתהו ,[אצצז 19] יבשההתא 'א ףולחו .בגו תואמ

 'תכ 'בו .חתפ אבר ארוזחמ האר יכ ילתפנ ןב רמאו ,[אאאזז 13] חתפ ערֶה השעה

 ,(אאא 13] רפי רפה-םאו 'ג תוקספו .[אאא1ז 39] ירמאההתא שרייו ,([אצאננ 7] ןואונת המלו

 .(אאאזז 38] השמ | םהל ןתיו ,(אאצזז 99] דגהינב ורבעידםא
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 18 יעסמ אאא ז 9

 ₪ וחיו תרצחמ ועסיו :תִרַצַחַּב וחיו ה תרָבַמ
 2 ןמרמ ישְסיו :ץרפ ןמרב ונח ו המִתְרִמ ּועְסִיְו :הָמַתְרְּב
 יו ועָפיו :הָפרְב נְחיו הנְבלִמ עְסי :הנבלב וחיו ץרפ
 4 דרַהְּב נחי התלהקמ ועְסיו :הֶתְלַהְקּכ וחיו הפרמ
 2 הָדְרְחִמ יעְסיו :הָדרַחַּב ּונָחַיו רפשדרהמ ועְסיו +רפש

 2 ועו :תחתב ונחיו תלהקממ ועסוו :תֶלַהְקמּב נחי
 ₪ ועו :הֶקתַמְּב נחי חרתמ ועְסיו :חרֶתְב וחיו תחתמ
 30 נָחַַ הנמשחמ ועְסו :הָנמְשחְּב ונח הקתַמִמ
 4 ועמו :ןקע נב .ונְחיו תורסממ ועסיו :תורסמב
 ₪ ונחַו דגדְגה רֶחִמ ועְסיו +דנְדְגה רחב ונֶחְיו ןטעי ינּבִמ

 ₪ ועסיו :הָנרֶמַעְּב חה הָתָבְמִמ יִעְסוו :הָתָבְסְיְב
 5 וחיו רב .ןיצעמ ועסיו רבנ ) ןיִצְע צעב ּוטחיו הָנרְבַעַמ

 7 ל הָה ר ודָב ּוטָחָיו שָדְקִמ ועסיו ;שָדָה .אוה ןצ"רַּבְדִמב

 8 רַהָה רה"לא ןהכה ןרֶהַא לעיו :םודא ןץֶרֶא הָצְקְּב
 נב תאַצְל םיִעָבְְ אה תָנָשִּב םש תֶמָיו הָוהְי יִפִלַע

 :שרחל דֶחֶאְּב ישימָחה שָרְחּב םירצמ ץֶרֶאמ לָאְרש
 :רַהָה רַהָּכ ותמ נב הש תֶאָמְו םיִרְשַע עו שֶלֶשְְִּ ןרַהאְ

 דאוהו דרע למ ינָענִּכַד עמשיו
 רהמ ועסיו \ :לֶאְרשי ינב אָבְּב ןענ כ ץֶרֶאְּב בָנָנּכ בשי

  ּועָסַו :ןנופב וניו ךנמלצמ ועְסיו :הנמְלצַב וחיו ךהה
 םיִרָבעה ייִעָב ּונְחיו תבאמ ועְסיו :תבאָב ּונחִיַו ןנופמ
 ;יעקו +דָנ ןבירב ינו םייעמ ועסוו :בָאמ לוב
 ןמלעמ עס :המיתלבה = ונחוו דג ןבידמ
 ירהמ ועְסיו וב יִנָּפְל םיִרְבַעַה יִרַהְּב ונחיו הָמיִתְלְבד

 וחְרָי ןדְרַי לע בָאומ ּתָבְרְַּב ּונָחַַו םיִרְבַעַה
 תַבְרְעְּב םיטשה לָבָא דע תמשיה תיכמ ןדְרוה"לע

 .אלמ ןויצעב ימרשורו ,יללהב ןכ 0 .אלמ תורבקמ נלשורו ,יללהב ןכ +. וז
 קמ ימ ןכ

 .ר'וי אלמ תמישְיַה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 49  .אלמ ןויצְעַמ ימלשורו ,יללהב ןכ 6
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 אאצ[ז[ 50--אאאזז 9 רבדמב 4

 הָשמדלֶא הָוהְי רבו :בָאומ ₪
 עפ: ינְבלֶא רד :רמאל וחרי ןדרלע בָאומ תברעב

 ןָקְרהְדתֶא םיִרְבִע םִתִא יּכ םהְלֶא ּתְרמֶא לארשי
 םכיִנפמ ץֶרָאַה יבשלָכְדתֶא םתשרולו :ןענפ ץֶראלא
 םֶתכַפמ יִמְלַצלָּכ תַאְו םֶתיִּכְשמ"לְּכ תֶא םֶּתְדּבִאְ

 דתֶא םֶּתַשרוהְו :ּודיִמְשִּת םֶתומָּבדלָּכ ּתֶאְו ּודבִאִּת ₪

 תַשְרל ץֶרָאָהתֶא יּתַתְנ םכל יּכ ּהָּבְדֶּפְבַשיִו ץֶרֶאְה
 םֶכיִתְחְּפְשִמְל לָריְּב ץֶרָאָהְדתֶא םֶּתְלַחְנְתִהְו :ּהָתא +

 לא ותלַחנ"תַא טיעָמת טעמלו ותָלָחְנדתֶא ּוָּבְרַּת ברל
 םֶכיִתְבַא תוטמל היה ול לרוגה הָמש ול אצידרָשא
 םֶכיְִּפִמ ץֶרָאָה יבשידתַא ושירות אלדםאו :ּולַחְנְתִת

 םנצַלְ םֶכיִניעְּב םיִכָשְל םָהָמ ּוריתות רָשֶא הָיה
 םיבשי םּתֶא רָשֶא ץֶרָאְתְ"לַע םֶכְתֶא ּורְרְצְו כיב

 הָשעא םֶהְל תושעל יִּתיִמד רָשָאַּכ הָיְהְו :הָבא
 :םכל
 5 לֶאְרְשי :נְּבִדִתֶא וצ :רמאל השמ"לָא הָוהְי רדיו
 תאו ןעְנּכ ץֶראְקְדלֶא םיִאְּב םּתַאְיּכ םְלֶא תראו
 :היקלבנל ןַעְנָּכ ץרא הלחנכ םָכְל לָּפִּת רֶשֶא ןיראָה
 הָוהְו םּוְֶא ידוזלע ןצְרְכְרִמִמ בָגנְתאְּפ םכְל הָיְהְ
 םֶכְל בַסָּנ :הָמְדְכ רה הצקמ בָגְ לוב --
 ויָתאַצות היהו רצ רבעו םיִּברְקע הלעמל במ לובגה
 ;הָנְמִצַע רבַעְו רָּדאדרַצַח אצה ענרּפ שָדָקְל בָנָנמ

 :הָמִיִה ויִתאַצות ויהְו םיִרְצִמ הָלָחִ ןומצעמ סובגה בס <
 םָכְל הָיִהְדהְו לבנו לודגה םיה "כ הָיָהְו םָי לוב
 לנה -ןמ ןוָּפַצ לבג םֶכְל הָיְְידהְו :םִי לוב
 ויהו תמח אָבְל ואתה רַהָה רהִמ :רֶהָה רה םֶכ כל ּואָתת

 ויתאצות ויהו הֶנרֶפ טבגה אציו :הדדצ לבְגַה תאצות
 רצח

 ,ירק ּויָהְו ,ביתכ הָּיַהְו +. 4 .ש"ח ןכו ירקו ביתכ ץֶרֶא א'פב ,ץֶרֶא ריבס +. 9 ,ךל
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 וו םָכְל םתיואתהְו יןִפָצ לבג םכְל הָיהְידו נע רַצָח
 .\ םפשמ לָבָגה דריו :המפש ןניע רצחמ המק לובנל
 דם ףתכ"לע הָחְמּו לבגה דריו ןיעל םדקמ "הסברה
 םִי ויתאצּות ּוָהְו הניה לּובְגה דרו :המרק תַרָנּכ
 ₪ וציו :ביִבָפ קיתלבנל ץֶרָאָה םכל הָיהִּת תאו חלמה
 לח רֶשא ץֶרֶאָה תאז רמאל לארשי ינְבְתֶא השמ
 תוטמה תעָשַתְל תַתְל הוהְי הוצ רשא לֶרנְּב התא
 ,+ םֶתבָא תִיִבְל ינְבּוארַהיינְב יהטמ 5 יִכ :הָטִמַה יִצָחו
 וחקל הָשַנִמ הָטִמ צח םֶתְבָא תיִבְל יִדְנהְדיִנִכ הטמו
 ; רבעמ םַתְלִחג וחקל הטמה יצחו תוטמה ינש :םֶתְלַח
 :הָחְרמ המדְק יחרי ןדריל
 5 םיִשָנָאַה תומָש הָלַא :רֶמאְל השמחלא הוהי רד
 עשוהיו ןהפה רָזְעְלֶא ץֶרָאָהתֶא םכל ולחְיְ"ִרָשַא
 וא לֶחְנְל ּוחְקִּת הטמִמ דָחֶא אישְנ דָחֶא איִשְּת ןֶנְךב
 4 בָלְּכ הדי - הטמְל םישְנאה תמש הלאו :ץֶרֶאָקתַא
 ע :לוהיִמעְְּב לָאמש ןועמש יִנְּ הָפַמְלּו :הָנַפיְֶּב
 איש ןדדינב הטמלו + ןָלְסְכְרְ רָדיִלַא ןמָינב ּהָטמְל
 5 לאינה אישנ השנמרנב הטמל ףסוי ינבל :יִלְָָּביִקְּ
 ו !ןמפשְְּ לאומק איש םִִרפֶאְינְב הטמלו :דפאְּב
 5 דינב הטמלו :ךנרפרּפ ןפצילֶא אישנ ןלובזינב הטמלו
 וז איִשְנ רשָאְדיִנְב הטמלו :ןּועְדְב לאיטלפ איש רכש
 ₪ לַאָהְרְּפ איִשְ יִלָּתְפנְִ הטמל מלב דּוהיִחַא
 9; לארשיחינְּבדתַא לחנל הוהי הוצ רשא הלא :דוקיִמְַרב
 :ןפנפ ד

 ש

- 

 רבדיו

 .איעגב ולחנתת נב ,א"ב ןכ +. 13 .חתפ תרנּכ יללהב ץ. 11  .אכרמ לבגה א'פ ש. 48" |
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 אצאז 6 רבדמב 16

 ותרי ןהריילע בָאומ תֶבְרַעְּב השמ"לַא הָוהְי רּבדיו הל
 םַתָוִחֶא תלחנמ םיולל וג ונתנו .לארש שי יִנָמִִתֶא 'צ :רמאל
 :םיולל נָתִת םֶהיִתְבִ בס שם רעל שדנו תָבַשְל םיִרָע

 םִּתְמְהְבְל ויהי םֶהיִשְרְנַמּו תָכָשְל םָהְל םיִרָעַה ּוָיְ
 נתת רשֶא םירעה ישְרְנִמו :םֶתָיח לכל םשכְרְל

 םֶתדִמְו :ביִבָס ּהָמַא ףלַא הָצּוו ריִעָה ריקמ םיולל >
 -תאפדתַאְו הָּמַאְּב םִיּפְלַא הָמְדְקְ"תַאְּפדתֶא רי ץוחמ
 תאו הַמַאְּב ם יִפְלַא | םיתַאפ"תאו הַמַאְּב םיִּפלַא ב בַנָנ

 םהְל הוה הז ךותפ ריעָהְו הָמַאְּב םיפלא ןיפצ תאפ
 תֶא ול נתת רשא םיִרָעָהיתאְו :םיִרְעַה ישְרַנמ
 םהילעו ה המש םנל ותת רשא טלקמה יִרְעִרַשש
 תת רשֶא םיִעָהילְּכ :ריע םיּתְשּו םיִעְבְרַא ּוְִּת
 :ןֶהישְרְנמתַאְו ןֶהְתֶא .ריע .הָנמְשּו םיִעְּכְרַא םּוְלְל
 ברה תֶאַמ לארשיחינב תָוְחַאְמ ּונָּתִת רַשֶא םירעָהְ
 רֶשֶא ותְלַחְ יִפּכ שיא ּוטיעְמִת טעמה תאמו ובְרּת
 :םיולל וירעמ ₪ ולחני

 5 לארשו יִנְב"לֶא רּכד :רָמאְל השמדלָא הָוהְי רבו י
 :ןַעְנֶכ הָצרא ןדריהדהתֶא םירְבַע םּתַא יִּכ םהלא תרמָאו

 הָמש םִנ םכל הָנייִהִת טלקמ יִרע םירע םָכְל םת רקהו 4
 טלקמל םיִרָעַה םֶכְל יה :הָננשְּב שפנ"הְכמ חצר ו

 :טפשמל הרעה יִנָפְל ודמעְדע הצרה תּומָי אֶל לֶאְגִמ

 |תַא :םֶכְל הָעְיַהִת טלקמ יִרְעשש נתת רשא םירעַהְו
 םיִרָעַה שלש תַאְו ןדְריל רֶבַעַמ ּונּתִת םיִרָעַה שלש
 לאְרשי ינכל :הָעְיִהְ ל רע ןעְנּכ ץֶרֶאְב ו תה

 הלאה םירעההשש .הָעְיַהּת םֶכּותְּב בשותלו רגלו
 7 - שפנ ₪ 4[ ילכבדםִאְו :הָנִַשב שפנחהכמהלַּכ הֶמש סגל טלקמל .

 ןש

4 
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 לזרב
 ןווס 6  .ק"רו ס"ת ,ע"ת ,י"ה ,ש"הב ןכו ירקו ביתכ םכְל א"פב ,םֶכָל ריבס ל . . -₪ " - ופ-- . - 9- "סב - - .

 .ברה א'כ צ.8 | ,םירעההתאו



 37 יעס אאא%ט 3 1\

 םִאְו :חצרֶה תמוי תומ אּוה חצר תמיו והכה | לורב
 תומ אּוה חצר תמו ּוהְכִה ָּּב תומידרשא דָי ןבאּב
 תמו והכה יב '- כ תומיזרשא . די-ץע יִלכְב וא ןח חצרַה תמו

 -תֶא תיִמָי אּוה םףה לֶאְג :חצרה תמוי תומ אוה חצר
 הא ונפְדהְי הֶאְנשְּבְדאְו :ונְַמָי אוק ובְדעְגַפְּב הצרה
 ודיב והכה הביאב וא :תמיו היִדְצּב ויִלָע ךילשה
 דתֶא תיִמָי םֶּדַה לֶאג אּוה חצר הָכִמַה תמזחתומ תמו
 דוא ופְדַה הָביאדאְלְּב עתַפְבְיסִאְו :ובדענפפ חצרה
 -רֶשַא ןבָאלֶכְב וא :הָיְִצ אָלּב יִלְּכדלָּכ ויִלע ךילשה
 ביואדאל אּוהְו המי ף ויִלְע לפו-ת וואר אָלְּב 2 תּומָי

 .הפ.-- הרמה הפ הדעה יטפשה שקבמ | עֶר שק אָלְו ול

 ו | = תה:

 ית

 הדעה וליצהו :הָלֶאְה םיִסֶפְשִמַה לע םּדה לא
 רעדלא הָדעָה ותא ביש הו ד דה לֶאְנ למ הצרה
 לדָנַה ןֶהּכַה תומדדע ּהָּב 0% הָמש סָערַשֶא וטלקמ
 : חצרֶה אצי אָצְידבִאְו :שרלה ןמשב ותא השַמדרַשא
 2 לא ותא אצמו :הָמש סוני רַשָו א וט גלקמ יע טובנדתַא

 -תֶא םֶּדה לֶאְג הצו ומלקמ ריע לּובְגְל ץוחמ םִַּה
 2 תומדדע בשי לטָלְקִמ ריעב יִכ :םָּד ל זיא חַצרַה
 -לֶאו הצרה בושי \ לדַנַה ןֶהּכִה תומ ירח לַדָּגַה ןהפה

 : םכיתרדל טָּפשִמ תקחל םכל הלא יהו ותזחֶא ץֶרַא
 חצר םידע יפְל שפנ"הכמ"לּכ :םכיתכשומ לָבָּב

 -אָלְ :תומל שפנב הָנָעוהאל דַחֶא דעו חצרהד תא

 5 תּומְל עשר אוה"רשא חצר שָפְנְ רָפַכ וחקת

 יטלקמ ריעדלא סל רפכ וחקתה אלו :תַמּוי תומ

 4 ופינחתהאלו :ןקכה תומדדע ןרֶאְב תָבְשְל בושל |
1 . 5 - = 

 -תֶא ףיְִחְי אוה םִדה יכ הב םִּתַא רשא ץֶרָאָק"תֶא
 6 , 4 5 ו

 ץראה 7-7
 ועגפכ א"ס צ. 9 .ר'תו ע"ת ,ש"ח ןבו פאו א"ס ט. 8 .קספו אגרד |הב א"ס צ. 7

 אועגב דת ב א"נ צ.91  .יאחנדמ גלופ צ.90 | .יאחנדמ גלופ הילע רסמנו
 .ג'ר ןכו ףקמב חורחאו א"פ ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,ד"דה ,ב"ד ,א"ר ,ויכ םורפס

 םתא א ח"כ קוספ ליעל ןיוע :פ"תו ע'ת ,ש'ח ןכו לָּגַה ןהכה א'"פב 8
 ד"ל קוספ ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,שיח ןכו הב םובשי |
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 אאאט 34--אאאטז 1 רבדמב 118

 םַאיּכ הָכְ"ְדִפָש רשא דל רפכאל ץראלו ץֶראְ
 םיבשי םֶּתִא רָשֶא ץֶרָאְקדתֶא אָמַמְת אלו :וכפש םַדְב <

 תב ן ןפש הוה יִנא יִּת ּהָכותְּב ןכש יִנא רָשֶא ּהָּב
 :לארשי יב
 ריִכְמְדַּב ַעְלִננִּב תחפשמל תוובְאַה ישאר וברקיו
 ינפלו השמ ינפל ורפדיו ףסוי ינְב תחפשממ הֶשנֶמְּ
 ינדָאתַא ורמאיו :לארשי נבל תובא ישאר םיאשנה
 לארשי ינבל לרב הֶלְְַ ץֶרָאָהתֶא תַתְל הָוהְי הוצ
 דוד ועחֶא דָחַפְלַצ תַלָחְְִתֶא תַתְל .הוהיב הָוצ ינדאו

 םישנל טארשידינ 5 ימבש ינָבִמ דַחֶאְל ויהְו :ויתְנבל |
 הטמה תלָחְנ לע ףסונ ּוניתבָא תלָחנמ ןתלחנ הערגנו
 הָיהדמאו :עָרְ ּונתְלָחִנ לֶרגמו םֶהְל הָנִיְהִת רשא
 הטמה תָלַחִ לע ןתְלח הָפְסּונו לֶארשי ינבל לביה
 :ןַתְלְחנ ער וניתבא הטמ תלחנמו םהל העיהת רשא
 הטמ ןּפ רמאל הוהי יפ"לע לארשי יִנְּבתֶא השמ וצו
 תבל החי הצרשא רפדה הז :םירכד ףסוירנב
 ףא םישְנְל הָניִיהְת םַהיִנִעְּב בוטל רמאל דִחְפְלְצ
 בַּפַתחאְלְו :םישנל .הָנייהְת םֶהיִבִא הטמ תחפשמל
 תַלָחְנְב שיא וכ הטמדלֶא הטממ לארשי ינבל הָלְח
 הָלָחִ תַשְרִ תַבלָכ :לַארשי נב וקְּבד ויְתבִא הטמ
 היִבָא הטמ תחפשממ דָסֶאְל לארשי נב תוטממ
 תלחנ שיא לארשי :נָּב ושריי ןעמל השאל .הוהת
 שיאחיִּכ רחא הטמל הטממ הֶלַחנ בָפַתְאְלְו :ויָתבָא

 הוהְי הוצ רשָאּכ :לארשי ינְּ תוטמ ּוקְּבְדָי ותְלְחַנְּב

 הלחמ הְַהְַו :דחפלצ תב ּשע ןכ העמדתא
 הצרת ו

 ןובדיו נ'ב ,א"ב ןכ +. 1/ ,1ל = .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,א'ת ש"ח ןכו ּואָטַמְת א'ס + 4
 .רשא א'ס צ.6  .חתפ ּוניחא יקובנזב צ. 2  .איעגב דתֶא נ'ב א'כ צ 5  .איעג אלב

 .לוגסב הָטַמְל א'ס ,הגומב ןכ +. 9 = .ש"ח ןכו ןֶהיִבָא א"ס +. 6
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 ןהידר ןנ ינְבְל דָחָפְלַצ תוְנְּב הע הָכְלִמּו הָלָנחְ ָחְו הָצְרִת
 םיִשָנְל ויה ףסויִדְּב השנמדיִנְּב תחפשממ :םיִשָנ
 תיצמ בה הלא :ןָהיִבַא תחפשמ הָטַמדלַע ןֶתְלַחְנ יהו

 לארשי יִנָּבדלא הַשמדדיָּב הָוהְי הו רַשֶא םיסֶפְשַמַהְ

 :יחרָי ןדרְנ לע בָאומ תברעב

 תאז .(אאצווז ג| יעסמ הלא 'ג הירדסו .קלב [אאאזוז 1--צצאטז 13] השרפה םש +. 3

 עבראו ףלא םילמו .סישלשו םינשו האמ םיקוספו .[אאאצ 9] םתירקהו ,[אאאזצ 1] ץראה

 ּגלַחַנְתֶּת רשא 'ב םיפולהו .שלשו םיעבש תואמ עבשו םיפלא תשמח תויתואו .אסו תואמ
 ּגרּבַדַיו ,אמדק ו"יתה תחת איעגב ולחנְתת כ"בו איעג אלב ולח ִֶתִּת ארוק א'ב ,[אאאזט 13]

 תספחה תרחממ ףול ולח אלבו ,נ"ב ןכ אלו איעגב ורבדו ארוק א"ב ,[אאאטז 1] השמ ינפל

 .(אאאזצ 4] ויתאצות היהו 'א 'תכו .(צצאא 16] לזרב ילכב סאו 'א קספו .[אאאזזז 3]

 שיאה היהו ויצהו .חרפא ןמיסו הנמשו םינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקוספ םוכס

 .הנמשו תואמ עבראו ףלא רשע השש ויתולמו .[אותו:. אץזז 90] הרפי והטמ ובדרחבא רשא

 א'נ ,םישלשו השלש ויררסו .םינשו םישלשו תואמ שמחו ףלא השלשו םישש וויתויתואו

 יו ןמיסו הרשע ויתוישרפו .ן. זז 19 םיהלא יל-ארב רוהט בל ןמיסו םישלשו םונש

 ,ששו םישש תומותסהו ,םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ .ןפשטו. אאא ג9] ונחני דדב

 .ןאטמפ. טז 20] ךתלחנו ךקלח ינא ןמופו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה

 .הריציל ף13ב ןמיסו םישרח העשתו הנש הנמשו םישלש רפסה תונ

 1 כ



 םירבדה הלא
 פם רָבַעְּב לֶאְרשידלָּפלֶא השמ רָּבִּד רֶשֶא םיִרְבּדַה הָלֶא א

 != | -ש == 2 לָפַתְריִב ןֶבאָּפְךיּב ףופ לומ הָבְרַעַּב רָבְדִמַּב ןדְריה

 -רה ךרַד ברחמ םוי רשע דחַא :בהָו ידו תְרצחו ןֶבְל :
 "יתט שַעְב הָנָש םיִעָּבְרַאְּב רדיו :ענרְּב שד 1 דע ריעָש 3

 לארשי ינָּבלֶא השמ רד שחל ד חֶאְּב שרה רשע
 תא ותפה יִרָחֶא :םֶהְלַא ִתא הָוהְ הוצ רַשֶא לכ +(

 למ גוע תאו ןּוּבַשְחְּב מ 9% רשא ירמאה ףלמ .שאיאה
 - -- - וש

 ןדרוה רָבעָּב :יִעְרְדְאְּב תַרֶתְשַעְב בשייחרשא ןשְּבַה :
 תאוה הרותההתֶא ראְּב השמ ליִאוה בָאומ זר

 "בר רָמאְל בר ונילֶא כד וניהלֶא הָוהְי :רמאל +
 ירמָאה רה ואבו םכל עמו :הֶוה רֶהְּב תבש םכל :

 ףוחְבו בָגִנִבּו הלפשבו רהב הברעב לנֶבְשדלָּכְדלאְו

 :תרפ רהְנ לדַגה רָָנַהדדַע / ןונבלהו יִנעְנְּבַה ץרא םיה
 ץֶראָהְהתַא וש ושרו ואב ץֶרֶאְהְדתֶא םֶכ נפל יתתָנ האר

 בקעילו קח ַהְצַיל ם םה הרבאל םכיתבַאל הָוהְי עבְשנ רֶשֶא
 אוהַה תֶעָּב םֶכלֶא רמאו :םֶהיִרָהֶא ם םערזלו םָהְל ג תתל +

 םֶכיִהְלַא הוהי :םכְתֶא תֶאְש ידכל לכואזאל רמאל 0

 הוה :ברל םימשה יִבָכוְכִּכ םויה םֶכְנִהְו םכתֶא הכרה \
 ףרביו םיִמעְפ ףלֶא םֶכָּכ םכילע ףֶסי סּכַתובָא י יהלַא

 ג

20 

 םכַחְרְמ ירבל אָשֶא הֶכיִא :םכל רּכד רשָאּכ םְֶתֶא 3
 םכאשמו שש"

 פיה ע'ה ןכו יִעְרדאְבּ א'ס ,יערדאב א'ס צ. 4  .'א היעשי והיעשי ןוזח הרטפה +. 1 .א *ת : בנ איט .יטרראב אס הועשי והועשו ווזח .ררטפה
 וו ןוווו *ר"תו ,לבב רפסב 'תכ םכיתובא וילע רסמכו ו"יו רפח םכיִתְבִא א"ס צ. 11 = .'ד ב"ו עש

 וב .רק
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 םִיִנבְ םיִמָּכִַה םיִשָנַא ה ובָה :םֶפְּביִרַו םכאְשִמּו
 יתא נעְתו :םכישאְרְּב םמישאו םֶכיִטְבַשְל םיעְדְיו
 -תֶא חַקֶאְו :תושעל תרכד"רשא רבְּרַה"בוט ּוַמאָתו
 םִת וא ןִתנ או םיעְדָיו םיִמְכַח םישְנַא םכ ימבְש " ישאר

 םישָמח ירשו 1 תו אמ ירו שו םיִפְלַא ירש כילע ם םישאָר

 . םֶכיטפשדתֶא הָוצַאְו ו :םֶפיִטְבש ל םירמשו תרשע יִרָשו

 קדצ םִּתְמְפְשּו םֶכיִחֶאְדי עָמָש רמאל אוָהה תב
 טפשמב םיִנָפ וריכתדאל :ורנ ןיבו ויחֶא"ןיבו שיאדיב
 טפשמה יכ שיִאיִנפמ ּודוגָת אל ןי ןועמשת לדְנּכ ןָּהּכ
 יִלֶא ןוברקת ם םֶּכִמ הָשְקְי רָשֶא רָבּדִהְו אּוָה םיקל לאל
 םיִרְבְּדַהלְּ תֶא אוקה תֶעָּב םֶכְתִא הָיִצַאְו :ויתְעַמְשּו

 רָבְדִמַה"ַלְּב תא לה ברחמ עס :ןושעת רשא
 ירמָאָה רַה ךְרד םֶתיִאְר רשא אוהה אָרונהְו לודנה
 :ענרב שלק דע אב ונָתא וניהלַא הָוהְי הוצ רשאכ
 : וניהְלֶא הֶוהְידרָשַא ירמָאה רהדדע םֶתאָּב םכלַא רמאו
 ןֶרָאְהְדתַא נפל ףיהלֶא הוה ןתנ האר :ונל ןתנ

 דלא יל ּףיִתְבַא יהלֶא הָוהְי רֶבִּד רַשָאַּכ שריהלַע

 : דקלשנ ורמאַתו םכְלַכילא ןובְרְקתַו :תֶקָתְילַאְו אָריִ
 רֶבִּדּו תא ובשיו ץֶרָאְהְתֶא ונלחור ופחיו ניִנָּפְל םיִשָנָא

 :ןהילא אָבְנ רשו אםירעה תאו ן הביהלענ רשא ףךְרדהדתֶא
 שיא ם םישנו . רשע ם םיִנָש םּכמ האו רָבּדַה יניעב במייו

 ו לָּכִשֶא לחנרע ו ואביו הרהָה ולעיו ונפיו :טבשל דחא
 ונילא ּודְרויו ץרָאָה יִרָפִמ םֶדָיְב והקו :התא ולגריו

 הָוהידרֶשַא ץֶרֶאְה הָבוט ּורָמאיו לבל ונתא ובשוו
 \ הוהי יִפדתַא ּורָמתו תלַעל םֶתיִבַא אֶל : :נְל ןתנ וי יהלֶא

 םכיהלא

 א"ב א"נ ,רבדה בוט א"ס ץ.'14 .רפח םמשֶאו א"ס אלמ וחיריבו לבב רפסב ןכ צ. 8
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 [] 1 םירבד 9

 הָוהְי תאְנשְּב ּורמאתו םֶכיִלָהֶאְב ּונְנרתו % 1
 ירמאה דב ותא תתְל םירצמ ץֶרֶאמ ּנָאיִצוְה ונתא
 וגבבלדתא ופמה ניחא םילע ּונחְנא | הָנֶא :ונרימשה יהל
 םִיִמשְּב תרצְבו תלדנ םִיִרְע ונממ םַָו לודָג םע רמאל

 ןיצרעתדאל םָכְלֶא רמאו :םש יאר םיקנע ינפדסנו <
 אּוה סכינפל ךלהה םכיהלא הָו + :םֶהמ ןאְריִתְדאלְו
 :םכיניעל םיְרְצִמְּ םכתא השע רשא לכַּכ םַכְל םחְלי
 רשָאּכ ףיהלא הוהי ךאשנ רשא תיאר רשא רָבְדִמְּו
 -דע םֶּמַכְלַה רֶשַא ךרדה"לֶכּב ונְּמדתֶא שיִאדאשי

 םנימִאמ םֶכְעָא הזה רבב :הזה קמה םכָאְּב ₪

 רשֶא לרדכ טכתארל 2 פו \ שָאְּ "םכתנחל םמ
 םכירבד לוקדתא הָוהְי עמשיו :םִמּוי ןנעְב ּהָבְדוכלת 3
 הָלאַה םישָנָאָּב שיא הֶאְרידא :רמאל עב עבשיו ףצקיו 5

 תֶתְל יִתְעְּבָשנ רשֶא הבוטה ץֶרֶאָה תא הזה ערה רודה
 ןּתאדולו הָנארְ אּוָה הָנפְִרִּב בלְּ יתְלּז :םכיִתְבַאל
 ירחא אלמ רשא ןעי וזנבו הָּבְ"ְדִרִד רשא ץֶרָאָההתֶא

 הָתַאְדסְנ רמאל םַכְללְנִּ הוה ףנאתה יבדםנ :הֶוהְי גז
 אבי אּוה ךינפל דמעה 0 עשוהי :םש אבתחאל

 םכפטו :לארשידתא הָנְלִחְע אוהדיכ קזח ותא הָמש 9
 פווה ועדידאל רֶשֶא םֶכְִנְבּו הָיהְי ובל םתְרמַא רשא
 !הושריי םהו הָנְגִתֶא םהלו הָמש ואבָי הֶמַה עְרְו בוט

 !ונעתו :ףוסדםי ךרד הָרְבְדִמַה יעְסו כל ונפ תא
 לֶכְכ ונמְחְל הלענ ונחְנַא הָודיל ּנאָטַח ילא ורמאתו

 דרשא
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 393- - םירבִּד ] 48--ח 9

 ותמחְלמ יִלָּכַתֶא שיִאוְנְִתַו וניהלָא הָוהי ונוצר
 ₪ אל םֶהְל רַמָא ילא הוה י רמו :הָרֶהָה .תֶלע : ּוניהֶּתו
 ינפל ּופננת אלו םַכְּבִרְּ יא יפ ומְַלְת אָלְו ולפת
 9 9 רמתו םּתְעִמְש אָלְו םֶכיִלֶא רבדֶאְו :םֶכיִבְיא
 רָהָּב בשיח ירמָאָה אצו הָרהָה ולעתו ּודוַּתו הוי
 הָקישעת רשָאּפ םכְתֶא ּופדְרו םֶכְארְקְל אּוהַה
 9 ּובָשְּתו :הָמְרֶחְדדִע ריִעְשְּב םֶכִתֶא ותָּכַו םיִרבּדַה
 ןיזאה אלו םכְלְְ הָוהְ . עמשדאְלו הוהי יִנָּפל ָּכְבִתו
 % רשא םִמָּכ םיכר םִמָי שרקב ובשתו :םכילַא

 ב רֶשֶאַּכ ףוסדסי ךרד הרְבְדִמה עפנו ןפתי :םֶתְבשי
 :םיִכַר םיִמָּי ריעשדרהדתֶא במו יִלֶא החי רָּכד
 2 במ 5 םכלדבר :רמאל יִלֶא הוהי רַמאיו ס

 + למאל וצ םָעָההתֶאְו :הְנפִצ םכְל ּנַּפ הזה רֶהָהתֶא
 רעָשְּב םיבשיה ושעְרנב םֶכיִחַא לּובְנְּב םיִרְבְק םֶתא
 : דאל יִּכ םִב ורְנְתִתִלַא :דאְמ םָתְרַמָשְנְו םֶּכִמ וארו
 ושעל הָשרידיכ לנְר"ףּפ ךרדִמ דע םצְראמ םָכְל ֶּתַא
 + ףסכב םֶתַאַמ ורְּבְשִּת לָכָא :ריִעְש רֶהדתֶא יִּתַתָ
 ז לכ :םֶתיִתְשו כב םֶתַאִמ ִרְכִּת םימדסנו םֶתְלַכָא
 -תֶא ּךִּתְכְל עדי ףדי השעמ לכְּב ףכרב ףיַהלֶא הוה
 ףיָהְלֶא הָוהְי הָגְע םִעְבְרִא | הז הָנה לדנה רָּכְדִמַה |
  ושעדינב ניחא תֶאמ רבע :רבד ּתְרַפַח אל מע |

 רָבַג ןיִצָעְמּו תליִאמ הָבְרַעַה ךרדמ ריִעָשְּב םיִבָשיַה
 :בָאומ רָּכְדִמ ךרד רבע פו

 \ םָב רֶנְתִתִַלַאְו בָאיִמדתֶא רַצְתִלֶא ילֶא הוה רמא |
 טולדינבל יִכ הָשרָי וצְראמ ל ןּתֶאאל יּכ הממ

 יתתנ 1
 ו
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 םע הב ובשי םִנָפְ םימאה :השרו רַעְְתֶא ית
 םהדףא ּובשָחִי םיִאְּפְר :םיִקְנעַּכ :םֶָו בֶרְו לוד
 ובשי רישְבו :םימא םָהְל וארקי םיִבָאָּהְ הנע
 םַתיִנפַמ םודימשיו םושריי ושע ינו םינָפל םירחה
 תשרי. ץרֶאל לארָשִי הָשָע רַשֶאַּכ םֶתְחּת ּובְשיו
 לֶחְנתֶא םֶכְל ורבו ומה הפ :םָהְל הוה ןתנרשא
 שדקמ !ּונכלָהְרֶשא םימָחְו :7ֶרְז לחנדתא רבע רָרָ

 הָנמְשּו םישלט דרו לחְנְתֶא ּונְרְבָעְרשֶא דע ענר
 הָיָחְמַה בֶרּפִמ הָמְחְלמה ישא רודה"לָּכ םהדרע הנ

 םֶּב הָתְיַה הוהידדי םת :םהל הָוהְי עבשנ רשאכ 5

 -לָּכ ימָתְ"רשאכ יהיו :םמ כת דע החמה ברקמ םַמהְל
 :םעָה בֶרּפִמ תומְל הָמְחְלִמַה ישָנא

 -תֶא םויה רבע התא :רָמ - יִלֶא הָוהְי רבו
 םרצְתדלא ןימע ינּכ לומ ברקו :רעדתא במ לוב
 הָשרָי ףל ןומעהינְּב ץראמ ןִּתַאדאְל יִּכ ם ב רגְתִּתדלַאְ
 בָשָחּת 8 דרו ו :השְרָי היתתנ טולדינבל .יּכ
 םהְל ואְרקְי םינמעקו םיִנָּפְל הבדובשי םיאפר אוה"ףא

 הוה םרימשיו םיִקְנַפִּפ םֶרָו בֶרְו לדג םע :םימזמז 2
 ינמל השע רשאּכ :םֶתְחּת ּובשיו םשרייו םהינפמ +

 םָהי נפמ ירחההתַא דימשה רַשַא ריע שב םיִבְשיה ושע

 םיבשיה םיּוַעָהְו :הֶַּה םויה דע םּמַחַ ובשיו םַשְרְיו 3
 םֶדיִמְשה רּתפַּכִמ ם יִאְצְיה ם םיר ןתפַּכ הזע"דע ם םירצחב

 האר ןנרא לחנתַא ורבו ועָּפ ומוק :םֶּתְחַ ובשיו
 וצרַא"תאְו יִרמָאָה ןוָּכָשַת"ְרלִמ ןחיסהתא יב יִּתַתְ
 תת טָחַא הוה םויה :הָמְחְלִמ ומ רָנִתִהְו שָר לֶחַה |

 רשא םִיִמְשהדלָּכ תחת םיִמעה לנפדלע ּףְתֶאְרְיו דדחפ
 ןועמשי 8

 ,ביד וא"ד ןכו חתפ םיקנעפ א'ס ,ה"דהו י ו ו 8 ד ,א'וד .,ר"רה ,ג'ד
 ןא'ר ןכו התפ םיקנָעְּב א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ +. ט
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 5 םירבד 1 56--11 8

  םיִּכָאלמ חַלֶשֶאְו :דנמ 5 ולֶחְו וז 1 ש ןּועָמְשי
 םולש ירבד רד מ ןח זיסדלא תומ דק רַבְדַמַמ

 טד רּוָסֶא אְל ףלא רד כ ךרדב ּףצְרֶאְב הָרְבְעֶא :רמ טאל

 םימו יִתְלְבֶאְי ינרבשת ףָסָּכִּב לָכִא ;לואמשו ןימי ַק

 9 רשאּכ יל ָגרְב הָרּבְעֶא קר יתיִתש ן יִלְדּתִת ףסכב
 םיבשיה םיבג אימה 1 ריִעָשְּב םיִבְשּיַ ושע יִנָב ילחושע

 הָוהְירֶשֶא ץרָאָהְדלֶא ןורוקהתא רבָעָאדרשא רע
 9 ונָרְבַעה ןובשָה למ ןחיס הָבְא אלו ונל ןתנ וניהלֶא
 ובבְלתֶא ץּמָאו - חתֶא יָהלֶא הָוהְי ּהשְכַההיִכ יב
 :הָוה םּיַּכ מ ותת ןַעָמְל
 גו "תֶא ףיִנָפְל תת יתלחה האר ילא הוה רמאו | 8

 אט אַצְו :וצְראדתֶא תשרל שב לָחָה וצְראתֶאְו ןֶחיס
 ₪ ּוהנתיו :הָצְהְי ה הָמָחְלַמְל ימעדלְבו אוַה ונתארקל : ןחיס

 :יִמעְלָּבדתֶאְו ןנבדתאו ותא גו ' נפל ועקלא הוה
 1 יעיל דתֶא םֶרָחְנְו אוהה תַעְּב ויִרעדלָּכְדתֶא רָכְלּ
 ₪ המחבה ,קר ּוריִרָש ּוראָשה אל ףטהְו םישָגַהְו םתמ
 ;רשַא רערעמ :וטדכְל רשא םיִרְע ללשו ל נב
 -עלְגהְדדִעְ לחנב רַשַא ריִעָהְ א לחנ תפוז שדלע

| 2- 

 הָוהְי ןתָנ לכההתֶא ונממ הָכְנַש רשא הירק התה אל
 37 -לּב ּתְּבְרַק אל ןימענְב ץראדלא - ּויִנָפל ו ני הלא
 :ּוניִהְלֶא הָוהְי הָוצרַשַא לָכְו רהָה יִרַע | קב לחנ רי

 ונתארקל הל גוע או ושפה ףרד לע ןפוו
 דלא לאה הּוהְי מאיו :יִעְרְדֶא הָמִח למל מע לָכְו אּוָה |
 דתֶאְו | יִמעלָכתֶאְו ותא יתְתְ דדיב יִּכ ותא אָדְיִת

 ירמָאה ּףלִמ ןחיסל תיִשָע ע רשאכ ול תישעו וצרא
 זתא םג יניב וללא הוה |תיי :ןיבשחפ בשוי רשא
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 וז 6 םירבד 106

 ראשה יִתְלּבְרִע הפנו מעדלָּכדתֶאְו ןָשְּבהְּדִלִמ גוע

 ּהָתִיַה אל אוהַה תַעָּב ויד ע"לָבְדתֶא דַכְלּו :דירש ול
 -לָּב לע םישָש םָתִאַמ ונָחְקְלדאְל רֶשֶא הירק

 םיִרָע הָלֶא לָּכ 1 ןשְּבַּב גיע תכלממ בגְרא לָבַה 5

 יזרפה ירעמ רכל חרב םיִתְלִד הָהבְנ המוח תֶרְצְּ
 למ ןחיִסְל ונִשַע רשָאּכ םמוא םרחע :דאמ הפרה
 -לָכְו :ףטהו םישְנה םתְמ ריעְדלָּכ םרָחַה ןְּבשֶח
 אוהה תַשַּב חטנ זול ונזמ םירעה ה ללֶשּו ּהָמָהְּבַה
 ןרריה רבב רשֶא ירמָאְה יכלמ ינש רימ ץֶראָהדתֶא
 ןומרחל ּוארקי םינדיצ :ןומְרִח רהדדע ןנהא לחנמ
 "לכ רשימה ירו לָּכ :רינש ולחוארקי ירמָאהְו ןירש
 תָכְלַמִמ יִרַע יעְרְֶאְו הכלסדרע ,שבַהְדלָכ דָעְלַנַה
 רַתְיִמ לאשנ ןֶשְּבַה ךלמ גועדקר .יּכ :ןָשְּבַּב גש
 נְּב תבְַּב אוה הָלָה לורכ שרע ישרע הגה םיִאּפְרַה
 "תַמאָּבהָבָחְר" תומא "עּבְרַאְו הָּכְרֶא תומא עשת ןומע

 רער עמ .אוהה תַעְּב ְּשְרִי תאזה ץראָהדתֶאו :שיא +

 יִתַתָנ וידעו דעה .יצַחְו ןנרא לחאלערשא
 גוע תָכְלְממ ןָשְבַהדלָכְו דעלגה רתזו :ידנלו ינבוארל
 -לָכְל בגְראָה לבה לָּכ השמה םבש יצחל יתַתָנ
 הקל הָשַנְמְְֶּב ריִאְי :םיִאּפְר ץֶרֶא אָרְקִי אוהה ןָשְּבה
 ארק יתכעמהו ירושה לוב הדע בגְרא לָב בהיפ
 :הזה םויה דע ריאָי תוח ןָשְּבַהְדְתֶא ומָשדלַע םֶתא
 ךמ יִּתְנ יגל ינבוארלו :דעְלּגַהְתֶא יתַתְנ ריִכָמְלו
 לחנה קב דעו לבג לחנה ו ןנרא לחנהדעו רעלה

 לובג
 "ה ןכו םישָנָהְו א"ס +. 6 .איעגב םרהנו כ"ב א"נ צץ. 6  .לָבָח יללהב צצ- 4, 10 4

 ,יריצ יערדאו א"ס +. 0 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו -דֶעְו א'ס +. 8 .ר"תו ס"ת ,ע"ח

 בורב ןכו ירקו ביתכ אלָה ימלשורי ,ירק אלה ז. 11  .יתבר 'ש +. 11  .הָנֶהַו ריבס ד. 1

 לחנ"תפשדלע ; רשא א"ס ץ.15  .שיא תמאב הבחר תומא עבראו א"ס +. 11  .י"כ םירפפ

 א'ס+.13 .אלמ ןונרַא יללהב הגומב ןכ +. 15 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,י"כ א'ת .ש"ח ןכו

 .ב'דו ש"ח ןכו בּגְרַאָה א'ס +. 14 = .ר"תו ם"ת ,ע'ת ,י"ח ןכו =לַכְו
/ 
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 : םי רַעְו תרנכמ לב ןדריהו  הָבְרַעַהְו :ןומע נב לוב
 8 . יצאו :החרזמ ּהָגְספה תדִשא תחת הלמה םָי הָבְרַעַה
 -תֶא םָכְל ןַתָ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רמאל אוהה תַעְּב םֶכְתַא
 םכיִחֶא ינפל ּורְבִַת םיצ צולח ּהָתשרל תאזה ץֶראַה
 9 םכנקמו ם םכפטו םכישנ קר :לַחרּבילָּ לארי
 יתתְנ ךשֶא םֶכיְִעְּב ובשי םכל בר ה ךנְקְמיִּכ יעד
 א םנ ּושרָיו םֶכּכ םכיחאל | הוהי הינידרשא דע :םֶכְל
 בעב םהל ןתנ םכי ליָהְלֶא הוה רַט שא ןֶרֶאְהְתַא םה
 -תֶאְו :םכְל יּתַתְ רשא ותשריל שיא םָּתְבִשְו ןִדְרה
 תא תארַה ףיניע רמאל אוהַה תַעָּב יתיוצ עושוהי
 הָלֶאָה םיכְלמה ינ ינשל םכיהלַא הָוהְי הע רֶשַאדלּכ
 9 רבע הָּתַא רשא .תובלממה"לָכל הוהי .השפיהןכ
 םהלנה אּוה םֶיִהְלֶא הָוהָי יִּכ סות אֶל :הָמש

 ג תַעְּב הָוהְידלֶא ןנחתאְו :םכְל '
 גג "תֶא תו וארהל תלחה הָתַא הוה יִנדַא זרָמאל אוקה
 לֶאדיִמ רשא הקוחה ףרידתאו "ּףלְרַנתֶא דב
 ;ךָתרובנכו ףישפמל השעידרשא , ץֶרָאְבּו םִיִמְשּב
 = 5 רפעב רשא הבוטה ץרפהה תא הֶארַאו נ"הֶרְּבָעֶא

 : יב הֶוהַי רַבַעְתִיו :ןנְכְלַהְ הזה במה רהָה ןָרריה
 ףל-בר ילא הָוחְי רמאיו ילא עָמָש אלו ם םֶכְנְעַמְ
 פד שאר \ הלע :הֶזה רֶבְּדּב דוע ילא רב ףסותדלא
 ו-3 2 הארו הָחְרְזמּו דנמיתו | הנ 1 המי ףיניע-אשו הספה

 ד.

= 
 ךינ ניעב

 ריבס . 0 .ר"תו ע"ת ,ש"ה ,ו"ד ,ב"ד ןכו םכינקמג א"פ צ.9 ןדריהו הברעהו א'ס א. 1

 .י"תו ג'דחב ןכו קב בותכ םֶכָל א'סב ,םֶכָ
 ,זזז 9| םכל בר ,[1 ג] םירבדה הלא 'ג הירדסו ב ןז 1--1זז 99| השרפה םש +. |
 .([1 44] ותכיו וזב ורבחתהו ףולח הב ןיאו . מחו האמ םיקו ספו .(זו 31] יתלחח הא
 םיעבשו תואמ עשתו םיפלא תשמח תויתואו .הנומשו םיעבראו תואמ שמחו ףלא םילמ|
 .ןזוז 90] י"י חיני 'א קספו .|1זז גג] אוה הלה 'א 'תכו . ,םינש|
 יעגב ךושעמפ נ'ב א'ג +. 4 מ היעשי ימע ומחנ ומחג הרטפה +.
 ב ןגונמ .וחיריב ןגונמ ןכ +. טז = .רסח ףִסּת יללהב ,הגומ
| 

1 
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 זז 58--תו 0 םירבד 12508

 עשוהיהתַא וצו :הוה ןדריהדתַא רבעת אלהיכ ףיניעב
 אּוהו הוה םעָה ונפל רבעי אוההיכ והָצמאְו והָקוחְ
 לומ אָיַנב בש :הֶאְרִת רשא ץראָהדתַא םמוא לח
 גרעּפ תיִּב

 םתשריו תא כו ויחת של ל םֶכַתֶא : רמלמ יכנא
 אל : ל ןתנ יִתְבַא יהלֶא הו ןהי רש ., ץֶרָאָהתֶא 9

 וערנת ל םָכַתֶא הוצמ יכנִא רשא רָבְדַהלַע יפ ופסת

 הָוצמ יכנָא רשָא םכיִהְל א הָוהְי תוצמדתַא רמָשְל ונַממ
 לַעְבְּב הוהי השעדרָשֶא תא תוארה םֶכיִניִע :םֶכְתֶא 3

 רעפ"לעב ירחא ךלֶה רשֶא שיִאְהְדלֶכ יִּכ רָשפ
 הֶוהיִּב םיקבדה טאו :ףךּכְרקִמ ףיהלא הֶוהַי ודיִמשה

 םֶּכְתֶא יִּתְדַמְל | האְר :םויה םָכְלְּכ םייח םכיהְלֶא
 ןפי תושפל יהלַא הָוהְי ינוצ רשאכ םיטפשמו םיִקֶח
 :התשרל הָמָש םיִאְּב םַתא רשֶא ץֶרֶאָה בֶרָקְּב
 יניִעְל םְַתִנַבּו םֶכְפִמְכְח אוה יִּכ םתישעו םֶתְרמְשו
 ורמאו הָלאָה םיקְחְְדלָּכ תא ןועמשי רַשֶא םיִמַעְה
 לּודָנ יולימ כ :הזה .לודגה יוגה ןובו םֶכְחִִסע קר
 -לָכב וניִהְלַא הָוהיִ ולא ם ב םיהלֶא ולזרָשַא
 םיִמָּפשמּו םיקח יל"רָשֶא לוד יונ מו :זוילא ּונאר ל
 םכינפל ןתנ יִכָא רשא תאוה הָרותַה לַכְּכ םקידצ

 הכשתפ דאמ ִּךשפִנ ר משו ףל רמשה קר :םויה +
 לָפ .ךֶּבָבְלִמ ' ורוסידפ ו ףיניע יארירשא םיִרְבִּדַהדתֶא

 ּתְַמַע רשֶא ם םוי נב ב בלו ףינְבל םֶתְעדיִהְ ם% ימה

 ילְדלַָהְ קה ילא הָוהְי רמָאְּב בַרהַּב ּדִיָהְלֶא הָוהְי ינ ;פל

 יתא האל ןודמלי רֶשֶא  יִרָּבְּדִתֶא םַעָמְשַאְו םג פה תֶא
 ןלכ -

 קח גיב איעגב תא א"ב א"נ = 9 | .ןכ תושעל איפר.ש 47" ראלשכ בי"ב איב. ל
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 םֶהיִנְּבתֶאְו הָמְרֶאְה"לַע םייח םה רֶשֶא םיִמָוהיִלּכ
 שָאָּב רעב רהָהְו רֶהָה תחת ןודמעתו ןוברקתו :ןודמלי
 םכילא | הָוהי רכה ₪ ו :לפרעו ןנש ףשח םימשה בלחרע

 םכניא הָנומתּו םיקמש םֶּתַא םיִרָבִ לוק שָאָה ךותַמ
 3 הָוצ רַשֶא וחי בתא םֶכְל דעו :לוק יִתְלו םיאר

 תוָחְל יִנ ןוש-לע םֶכּתְכִ ו רשע תושעל םֶכְתֶא

 םֶכְּפִא .דמְלְל אוהה תַעַּב הֶוהָי הָוצ יתאו ?םינבא
 םִּתִא רָשֶא ץֶרֶאְּב םֶתא םֶכְתְשַעְל םיִטָּפְשִמ םיקח
 5 ים תשפנל דֶאְמ םתְרמשנ ;התו שרל המש םיִרְבְ

 בֶרְּב םכיִלַא הָוהי רָבּד םויב הָנומָּתְדלָּ םֶתיִאְר אל

 :.תנומִּת לָסָפ םֶכְל םָתישעו ןותחשַתפ :שאה ךּותִמ

 ז הָמַהְּבלָּכ תינכת :הבקנ וא רכז תינבת למָמ"לְּכ
 :םימָשּב ףועְּת רשֶא ףְנָּכ רופצ-לָּכ תִנְבַת ץֶראְּב רשא
 םימּכ"רשא הנִדִלָּכ תינְבת המְדאב שמרילּכ תיבת
 -תֶא תיִאְרְו המימשח דיניע אשתו :ץֶרֶאְק תחתמ
 םימשה אָבִצ לּכ םיִבָכוְּכַהתֶאְו חרוהתֶאְו שמשה
 הָוהְ קלח רֶשֶא םֶתְדבַעַו םֶהְל תיורַתְשהו תחּדנ
 םכַתֶא :םיִמשה"לְּכ תחת םיִמַעָה לכל םֶתא לוהלֶא
 תויָהְל םיִרצממ לזְרְבה רּוָכמ םֶכַתֶא אציַו הוהי חקל
 עו "לע .יפיףנאתה הוה :הוה .םּוּכ הֶלָחִנ םעל יל
 אב"יתלבלו ןררההתַא רבע יתלבל עבשיו םכירד
 :הָלַחְ ףל ןתנ ףיהלַא הוה לשא הבוטה ץֶראָקְדלֶא
 םּתַאְו ןהריהדתֶא רבע יִנָנִא תאזה ץראְּב תַמ יִכְָא יִּכ
 \ ומשה :תאוה הבוטה ץֶרָאְקדתֶא םֶתְשרְִו םיִרְבְ
 רַשֶא םכיִהְלַא הָוהי תיִרְּבְדתֶא ּוחְּכֶשַתְְזפ םכְל
 ףוצ רשא לפ תמת טספ םכל םֶתיִשעְו םכמע תרּכ

 הוהי
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 לא אוה הָלַּכִא שא ּךיִהלֶא הָוהְי יִּכ :ףיקלָא הוהי 4
 | :אנק

 פ םֶּתחַשהְו ץֶרָאְּב םַּתְנַשוְנְו םיִנָב יִנְבּו םיִנָּב דילותחיִּכ ₪
 הָהי"ינעְּב עָרֶה םתישעו לכ תנומת לָסְּפ םתישעו
 םימשה"תַא .םויה םֶכְב יתדיעה :יסיִעְכהְל הלא

 ש

 06 ש

1 

 רשא ץֶרֶאְה לעמ רהמ ןודבאְּת דֶכָאיּכ ץֶרָאָקְתֶאו
 ןכיראתהאל הָתשרל המש ןדרוהדתא םיִרבְע םּתַא
 םֶכְתֶא הָוהי ץיפהו :ןורמשת דמה יִכ היִלָע םיִמָי
 הוהי גה רָשֶא םיוגצ רֶפְסִמ יִתָמ םֶּתְרַאְשְנְו םיִמָעַּב

 םֶדֶא ידי השעמ םיהלַא םשדםֶתדבעו :הַמש םֶכתִא 5
 ןלָכאָי אלו ןועמשי אלו ןיאריאל רשא ןבִאְו ץע

 תאָצִמּו הלא הָוהְיתֶא םשמ םתשקבו :ןחיִרי אָלְו <
 ל רַצַּכ :ףָשפְנ-לָכְבּ ףְבְבְלדַלָכְּב ונשרדת כ

 ָתְבשְו םימָיה תירָחאְּב הָלֶאָה םיִרְבִּדה לָפ ךּואְצִמו
 הָוהְי םוחר לא יִּכ :ולקְּב תעמשו ףיללַא הוהידרע |
 תִרְּבדַתֶא חַּכְשִי אָלו ףקוחשי א אַלְו ףסדיו אל הלא

 םינשאר םימיל אָנְ"לֶאְש יִּכ :םהל עבשְנ רָשֶא ףיִתְבַא 9
 םֶדֶא םיהלא אָרְּב רֶשֶא םויה מל די 5 ויָהְ"רָשַא
 ההגה םימשה הצקדדעו םימשה הצקמלו ץראָה"לע
 לוכ םע עמשה :ּוהְמּכ עמשנה א רוה לודנה רבְדּכ
 וקו התא תעמֶש"רשאכ שאָהךותמ רכדִמ םיהלָא

 לג ברָפמ לג ול תחקל אובל םיּהלֶא הָפְנָה | וא 3
 הקח דיו המחלמבי םיִתפוִמְבּו תתאְּב תַפַמְּב
 םכל השעירשא לכפ םילדנ םיאְרומְבו הוט עורב

 | = תעדל ארה התא :ףיניעל םירצמְּב םכיִהְלַא החי <
 | םִימְשַהְמ :ודבלמ דש ןיא םיקלאה .אוה הָוהְי יכ

 ושא"תַא ףארה ץרָאקְ"לעו ךרפיל ולקתֶא דעימשה
 | < הלודגה

 | ,תלדב םעטה הגומב +. 6 = ."הָוהְי יניעב א"ס +. 95 | .רדס ןאכ ןיא א'סב <. <
 | ,גיכ 'ה ליעל ןויע :ע"תו ש"ח ןכו םייח םיהלא א'פ +. 38 = .ש"ח ןכ ּתָשְקְבּו ל"צ ץ. 9
 .רסח אבָל ימלשורי ,יללהב ןכ צץ. 4
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 זש
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 בַהֶא יִּכ תחַתְו :שָאָה ףיִּתְמ ָתַעַמְש דרָבְדִו הָלודִנה
 וחְכְּב וְנַּפַּב ָךָאְצי וירחא ועְרזְב רחְבִיַו ףיִתְבָאדתֶא
 ףממ םימצעו םיִלדג םָוו שיִרוהְל :םיִרַצְמִמ לדה
 םויכ | הקמ םצראדנ תֶא ךְלתַתַל ּףָאיבַהְל ףךינפמ
 אוה | הוהי יִּכ ףבבלה לֶא ָתבשַהְו םויה ּתְעדַיְו :הזה

 :רוע ןיא תַחָתמ .ץֶרֶאָהלַ לעממ םִיִמְשְּב םיללָאָה
 לוצמ "כנא רשא ויִתוְצַמְתֶאְו ויָּבִחהתֶא תרמשו
 ףיראת ןָעַמְלּו ףירחא יג בלו .ךל פה רַט שא םויה

 -לָּכ ףל ןתנ ףיחלא הָהי ַשֶא הַמְדַאָהְדלַע םיִמָ
 :םימיה

 הָקרזמ ןָקריה רבב םירע שלש הז שמ ליִּבְבָי א 2
 ו ןור

 ִפ -ילבב והערדתַא חַצְר ירו רֶשֶא חצו - הָמש סל :שָמש

 ה חאדלֶא ם סנו ם םשלש .למתמ ול ל אּוהו תעד

 ג רשימה ץראּב רכְדִמּב רַצְּבדתֶא חו לאָק םיִרָעַהְדמ
 ןָשְּבַּב ןלוגדתֶאְ ידנל ָעְְנַ תמ טארה תֶאְו ינבּואְךל
 :לארשיינ יי=- ב ִנָפל השמ םשדרשֶא ּה ךותה תא ו ןישנמל

 :אינּב ןורוה רֶבְעִּב :םירצממ םתאַצְּכ לאְרשִי יבא
 בשוי רַשֶא ירמָאָה ךלמ .ןחיס ץֶרגְּב רֶשָּפ תב לּומ
 םֶתְאצְּב לארשי ינבו השמ הָּכַה רֶשֶא ןֶבְשֶחְּב
 -ףלמ ג גוע | ץראז תאו וצְרַאדתֶא ושרייו :םירצממ

| 

 חַרומ ןדריה רָבַעְּב רשא . ירמָאה יכלמ ינש ןשְּבַה

 ןֶאיש רה"דעו ןנרא לחנ "הפטל רו שא רֶקרעִמ :שָמְש |
 ₪ םי דַעְו הֶחַומ ןדרוה רָבַע הָבְרַעַהדלכְו :ןומרֶח אּוה
 :הגספה תשא תחת הבְרעַה
 עמש םהְלַא רַמאיו לֶארשידלּכלֶא השמ ארק |

 רבד יִכְנַא רָשֶא םיִטֶפַשמההתֶאו םיקְחַהתַא לֶאְרְשָנ |
 םכינזאב

 .הָלֶאַה ריבס +. 48 .םויה ךוצמ יכנא א"פ ץ. 40* |

 5 השמ ה רשא םיטּפשִמַהְו םיקחהו תדעַה הלא

37 

+1 



 שכ [פ

4 

6 

192 

18 

14 

 ל 6 םירבד 10

 :םתשעל םִתְרַמְשּו םתא םֶּתְדַמְלּו םויה םֶכיִנאְּב
 וניתבאהתא אל :בֶרְְּב תיִרּכ מע תֶרכ ונוהלֶא הֶוהְי
 הָלֶא .ונחנַא ּונָתִא יכ תאָוה תיִרְּבַהְדתֶא הָוהְי תר
 םכִמַע הָוהְו רד םיִפְּב םִִָפ :םייח ּונְלְּכ םויַה הפ
 תַעָּב םֶכיעַבּו הוהיךיב דמע יכנָא :שאָה ךותמ רָהְּב
 ינפמ םֶתאַרָי יִּכ הָוהְי רבּדדתֶא ם = ריגהל אוהה
 רמאל רַהְּב םֶתילַעאָלְו שאה

 םיִרצמ ץֶרֶאְמ ףותאצוה רשָא ףיחלא החי יא
 :ינפדלַע םיִרחַא םיהלֶא דל היהיאל :םירְבע תִיּב
 לעממ | | םיִמְשּכ רשֶא ה הִמָּתלָכ ולָספ 8

 :ץרָאק תחתמ | םִִמּכ רשאו תחתמ ץֶראְּב רֶשָאו
 ₪ הלֶא הָוהְי יכנָא יִּכ םֶדְבַעִת אלו םֶהְל ּהָוָחּתְשִת תל
 -לַעְו םישלש"לעו םיִנְּבְלַע תבָא ןוע דקפ אָק לא
 ירמְשלו יבָהֶאל םיפלאל דס השעו :יאְנַשְל םיעּבר
 הוהידםש-תֶא אשת אל :ותוצמ
 תַבָשה םּותַא רומְש :אָושל ימש "תֶא אָשירשא תא הֶוהְו הק אל יכ אשל ףיָהלַא

 הָוהיל | תֶבְש יעיבשה םויו +ףִתְכאַלְמדלּ תשע
 ִּתְבוְדְנְב | הָתַא הָכאָלְמ"ַלַּ הש עתדאל ףיהלא

 רֶשא רג ףתמהְּב"לכו ל זר מחו רוש ּךתִמ או"דדבעו

 לבעת םימי תשש :ףיהלַא הוה | ףוצ רשו כ .שדמל

 תְרַכו מכ ךתמִאו רבע חו ןעמל .ףירעשב +
 והלא הָוהְי ףאציו םיִרָצִמ ץֶרָאְּב ו ָתייִה דָבַעְהִּ
 ףוהלַא הוהי ךוצ ןכדלע היוטְנ ערובו הקוח לָיִּב םשמ
 דתֶא רָבַּכ :תָבַשַה ם םוידתא הושע על

 ךיבא 6

 בותכ לכו א"סב ;הַלָכְו ריבס <. 8 .י
 ;י"ת .א'ת ,ב'ר ןכו דלע .א'ס +. ד



 2 ןנחתאו + 6

 ןָיראי  ןץמל דיהלא הָוהְי דוצ רשאכ ד ּףּמאדתֶאְו ףיבָא
 ףילֶא ; הָוהְידִרְשֶא הָמְדַאָה לע דל ּב מיי ןפמלו .ךימנ
 אלו :חצרת אָל :ךל ןתנ
 : אלו :אוש דע דשְרְּב הנעת דאלו :בְִֶ אלו :ףאנת
 אלו ףער תשא דָמִחַת
 לכו ורמחְו ורוש יתמַאְו ודבעְו והדֶש דער תיּכ הָואְתִ
 ; הָלֶאָה םיִרְבְּדַהדִתֶא :ּףעְרל רַשַא
 ןְנָעֶה שָאָה ךותמ רֶהָּב םֶכ פְלַהְק" לָּכְיַלֶא הוהְי רָּבד
 תַהְל יִנָשדלַע םֶבְּתִכִו ףסי אְלְו לוד לוק לָפְרַעָהְ
 ּךותִמ לוקההתַא םֶכעְמְשְּ ו :ילֶא םֶנתַ םִָבִא
 ישאְרְלָּכ ילא ןוברקתו שָאְּב רעב רַהַהְ ףשחה
 וניחלַא הוהי ּוטָאְרַה ןָה ורמאתו :םכינקז םכיטבש
 0 שאה דותמ ונעִמְש ולקדתַאְו ולְדְנדתֶאְו ובְּכתֶא
 ל הָּתַעְ :יהוםי דאְהְתַא םיָהְלֶא רבי וניאר הזה
 ונחנא | םיפסי"םא תאָזה הָלדְגְה שָאָה ונְלָבאִת יִּכ תּומָ
 ₪ "לכ "מ יָּכ זונתִמו דע וניהלא הָוהָי לוקדתַא עמשל
 שאָהְדְךותִמ ןמ רבדמ ם םיו םיהלא לוק עַמֶש רֶשַא רָשְּב
 הָוהְי רמאי רש א"לָּכ תא א עָמְשְו ה הא ברק :יחיו ּונַמָּב
 הָוהי רפדי רשָאדלְּכ תֶא ושלא רבת ו תַאְו וניִהְלֶא
 . לוקדתֶא הָוהי עמשיו יושע ונעמשו ףי ףילא ני :הלא
 -תֶא יִתעמְש יִלֶא:הֶוהְיירָמאו יִלֶא םַכְרְּבְַּב םֶכיִרְּבּד

 רַשָא"לָּכ ּוביִטיִה לא ורב רשא ה זה םַעָה יִרָּבּה לוק |
 > רַמָשִלְו יתא האריל םָהְל ה םֶבָבְל הָיָהְ ןתיחימ : :ור
 םהינבלו םהְל ביי ןעמְל םיִמָיְַלּכ יִתוצְמדלָּכְדתֶא

 | םלעל
 ו

 .ס"תו ע"ת ןכו 1רושו א"ס צ. 8 .רקֶש א'ס + ל .ס"תו ע"ת ,ש'ח ןכו אל א"ס צצ 8
 רמאיו א'ס צץ.5 .ע מש א כ יקובנ זבו יללהב ןכ ע. 98 .איע דםַא ג"'ב וב ןב שי. 98 |

 .ימ א'ס צ. 56 | .ילא הוהי
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 הָּתַאְו :םכיִלַהֶאְל םֶכִל ובוש םהל רמָא דל וטל פד

 םיקְחהו הָוְִּגהדלּכ תא ףילא ּהָרְּבדַאְו ידע דמ
 ןתנ יבא רשֶא ץֶרֶאְב ישָעְ םֶדָמְלָת רשַא 6 םיטפשמהו

 הֶוהְי הוצ רשאּכ תושעל םּתְרַמ םשו :ּהָתְ שרל ם םהל 6

 והלב :לאמשו ןימָי ּורְסְת אל םכַתֶא םָכיַהְלַא
 במו ןויחת ןטמל וכלת םֶכְתֶא םכיהלֶא הו ןהי הָוצ רֶשֶא

 תאו :ןּושְריִת רשֶא ץֶרָאְּב םיִמָי םהְכרַאה םָכְל
 םכיהְלֶא הָוהְי הוצ רשָא םיטְפְשמה םיקְחְה הָוצְמַה
 הָמַש םירְבע םתא רש ץֶרָאְּב תושעל םֶכַתֶא דמלְל
 -תֶא רמשל ףהְלַא הָוהְידתֶא אית 3 :הֶתָשְרְל
 נבו הָּתַא דצמ יכְנִא רַשָא .יִתוְצמּו יָת
 תעמשו :יִמָי ןכראי ןפַמְל דיה ימי לכ כב
 ןּוּכְרִת רֶשֶאְ ב ביי לָשֶא תושעל ּתְרַמָשְו לארשי
 תבז ץֶרֶא 5 דיתבָא יהלֶא הָוהָי רָבּד רָשָאַּכ דִאַמ
 :שבדו בָלַח

-- 

₪ 

 טו =

 :ףראמלָכְב פנל ּךְבבְלדלכְּ ןיהלא הוה

 -לע םווה ּךוצמ יכנָא רֶשא הָלֶאָה םיִרָבּדַה .ּויהְו <
 ףַתיִבְּב ָףִתְבְשְּב םֶכ תְרּבדְ דיִנְבְ םֶּתְנַנַשו :ףבְבְל /

 תואל םתרשקו :ךִמּוקבו ָּדִכְכַשְבְו ךרדב ּתְכְלְבּ
 תוזזמלַע ם הבחכו :ףיניע ןיב תפמז מל ויהְו די לע

 איביי היה ודי ְךְֶשְבו ךתיּב
 ףיתבָאל עָּבְשְנ רשֶא ץֶרָאָהְד לֶא ִךיָהלֶא הָוהְ
 תֶלרָנ םִרָע דל תַתְל בָקַעִיִלְו קָחְציל םהְרְבַאְל

 רשֶא בּוט"לּכ םיאְלְמ ם יִתָב תינמל רַשֶא תכטו גג
 םיִמָרִּכ תְבַצְהְדאְל רַשֶא םיִבּוצָח תרבו תאְלַמדאְל

 םיתיזו
 ן'ס ץ. 8 = .ו"יוה תחת איעגב ךתכלְבּו ג"ב ,א'ב ןכ ץ.7 = .יתבר 'דצ.4 = .יתבר 'ע צ.4 ,
 .יקובנזב ןכ צ. 11 | .איעגב חיהו נ"ב א'נ צ. 10  .ש"ח ןכו אלמ ידי
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 5 תא ָּתְּבַהֶאְו :דחֶא | הָוהְי וניהלֶא הָוהְ לארשי עמש
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 ףל רמשה :ִּתְעְבָשו תְלַכְאו חְעָמְנאְל רַשֶא םיִתו
 םירצמ ץֶרֶאמ ָךֶאיִצוה רַשֶא הָוהְידתֶא הָכְשִּתִדֶפ
 רבעְת ותא אַריִּת ףיהלֶא הָוהְידתֶא :םיִדְבַע תיִּבִמ
 םירחא םיהְלֶא ירחא ןוכלת אָל :עבָשּת משב
 ג הוי | אק לא 5 :םָכיִתוְביִּבְס רשא םימעה יהלַאמ
 2 ליָהלֶא הוהיהףא הָרְחיהִפ ףבְרקְּב ףיהלא
 ל :הָמְדֶאְה ינָּפ לעמ ןדימשהְו
 מב םֶתיִסִנ רָשַאּכ םֶכיהְלֶא הוהְידתֶא וסנת
 עו ם םכיהְלַא הָוהְי תִוְצְמדתֶא ןּורמַשּת רומש
 הק יִנִעָּב בוטה רַשָיַה תישעו :ךוצ רש ויהחו
 הָבטַה ץֶרָאָהְ תא תשרי תאבו 5 = ועמל

 ף |
%- 

- 
 וד

₪ 
 יב 1

 9 ףיִבְיְ ;"ֶלָּכתֶא ףדהל :ּףי תבָאל הָוהְי עֶבָשְנַרֶשַא

 די :הוהי רד רשאכ ינְפִמ
 םיִמָּפַשִמַהְו םיִקְחַהְו תדעה המ רַמאַלרַחְמ ָדנְבּדְלִאשי
 םידבע ףנבל ּתְרַמָאְו בתא וניהלַא הָוהְי הָצ רש
 דָיְּב םִיְרְצִמִמ הָוהְי ונאיצו םיִרצִמְּ הערפל נה
 | םיִעְרְו םיִללָנ םיִתְפְמּו תתוא הָוהָי ןֶּתַו :הָקזַח

* 

 ז

 | איצוה ונתואו ;וניניעל ותיִּבִלֶכְבּו הַעְרפְּב םִיְרְצְמְב
 רשֶא ץֶרָאְהתֶא ּנֶל תָתָל ותא איִבָה מל םשמ

 םיִקְחַהלָּכ"תֶא תושעל הוי ונּוצְַנ וויתבָאל עפשנ ||
 םיִמָיהדלָּכ ונל בוטל 7 הָוהְיְתֶא הָאְרְיְל הָלאָה
 רמָשניִּכ .ּונְלדְיְַּת ההד :הוה ונתיִחְ
 ונוהלַא הָוהְי ינפל תה הָוְצְמַהלְּכדתֶא תושעל |
 ו ילֶא הוה איב יִּכ :ונוצ רֶָשָאּכ |

 -םיוג לָשְ ּהּתשרל הָמָשדאָב הֶתַאְדרֶשַא ץראָהדלֶא
 יורפהו ינעְנָפהְו ירמָאהו ישָנְרגהְו יתחה 'ינְפִמו םיב |
 יוחהו 1
| , 

 איעגב 7ןפ ג'ב ,א"ב ןכ צ. 5 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו ףיהלַא הָוהי א'ס צ. 18 |
 .איעגב ינענפהו ג"ב ,א'ב ןכ צ. 1 = .איעגב "םַיַוג נ'ב ,א'ב ןכ צ. 1 1 .ףךהל א'ס |

%-< 

19 



4 

9 

 זז 1 םירבד 06

 םִָתִּ :ךממ םימוצעו םיכר םיונ הָע ;בש . יסּובָיהְו יוחהו 2

 דאל םתא םיִרָחִּת םרַהְה םֶתיִּכהְו ךינפל ףיהלא הוה
 תב םָכ ןתחתת אלו :םְחת אלו תיִרָּב םֶהְל תרכת |
 בתא ריִסָירִּכ :ףנכל ח הקתדאל ותְבּו ונָבְ ןתתדאל
 םֶכָּמ הָוהְיַא הָרֶחְו םירחא םיִהְלֶא ודְבעו ירחאמ

 םַהיִתְחְּבְִמ םֶהָל ושעת הָכְדִא יִּכ :רקמ ףרימשהו
 םַהיליִסְפו ןועדנְּת םֶהריִשֶאְו ורשת םֶתבַצַמו וצתת
 ב ךז הְלֶא הָוהְיִל הָּתַא ש שוחק םע יִכ :שָאְּב ן ןופרשת
 םיִמַעְה לכִמ הָלָנְ םעְל ול תייַהְל והלא הָוהְי רחְּב
 קשָח םיִמעָקדלְּכִמ םַכְּכרִמ אל :הַמ ראה ינפ"לע רש
 :םיִמעהְדלְּכִמ טעְמַה םֶּתַאיִּכ םכְּב ב םַכָּב הָוהְ
 רָשֶא הָעְבָשַהדתֶא ורְמָשִמּו םֶכְתֶא הָוהְי תבהאמ יִכ

 הקוח דָיּב םַכְתַא הָוהְי .איצוה םכיתבַאל עַּבְשַ
 :םידצמ"ךקמ .הערפ דָיִמ םיִדְבַע תיִבמ ךדפוו
 ןמאָנְה לאַה םיִהלָאָה אּוה ףיקלַא הָוהְיחיִּכ תְעדיְו
 ףלֶאְל ותוצמ ירמשלו ויבהֶאל דָסַחַהְו תיִרְּבַה רָמש
 רָחַאָי אל וד דיבאהל וינפדלא ויאנשל םפשמּו ?רוד
 -תֶאְו הֶצמַהתֶא תְרמשו :ילדםלשל ויִנָפְלֶא ואְנשל
 םויה ִּףוצְמ יִכְנָא רַשֶא םימ טּפָשִמַהדתֶאְו םיקָחַה

 היהו י
 ןייע :שיהו ו"ד ,ביד ,א'ד ןכו סָהיִרשַאְו א"ס +. 5  .ר
 ב ד" ןמסל וי 'תו ע"ת ,י'ת ,ש'ח 1
 איג 3. ןמקל ןייע :ס'תו ע'ת 1

 .ירק ויתוצמ ,ביתכ הכו בוב ןי"ה ,ק"ד א'ת ןכו אלו א'ס צ. 0

 [ז/ 95] דילותהיכ ,[זזז 93] ןנהתאו "ז הירדסו , לפ [ז 933--טח 11] השרפה םש צ. 1

 הנמשו ףלא םילמו .הרשע עשתו האמ םיקוספו
 'ה םיפולחו .השלשו םיעבראו תואמ שלשו

 .[טז 4] לארשי עמש ,[זט .41] לידבי זא
 א תעבש תויתואו .ה ;בשו תואמ
 ןויב ,(טז 7| ךרדב ךתכְלְבּו ,איעגב דא נ"בו אועג אלב -םִא ארוק א םיפסודסָא

 ףטוה א"ב ,[טז 18] הרחידֶוָפ ו"יוה תחת איעגב ךתכלֶבּ ג'בו ,אי

 ג'בו םיבר םע -םיִוּג ףטוח א"ב ,[טנז 1] םיברחס!ג לשנו

 ןוויעגב ינענכהְו כ"בו- איעג אלב ינענְבַהְו ארוק א"ב ,[טזז 1] יִנ

 ,ןוז ג0] ךאיבְוהיּכ ,[ץ 9] םירבדההתא ,[ט 15] ףקמ דבעדיִּכ ,(זזז 94| ךדבעדתא ףולח אלבו

 ןהסיוג ,(טז 4] דהא | י"י ,[ט 5] לספ ,[ 4] םינפב | םינפ ,[1/ 99] םדא | םיהלא ארב 'ה תוקספו

 .[טנז 9] ורבחו ,[ץ 10] ותוצמ 'ותכ 'בו .[טזז 1] ךינפמ | םיבר
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 : םתרמשו הָלֶאָה םיִטֶּפְשִמַה תא ןיעְמשת בקע ! הָיָה ש -
 -תֶאְ תיִרְּבַהְדתֶא ףל ףיהלַא הָוהי רמשו םתא םתישעו
 ףכרהו כרב ךְבַהֶאְ :ךיקבאל עָבֶשֶנ רָשֶא דָסֶחַה
 - ּךְשְִיִתו נד ּףֶתְמְדאהְרֶפו ףגמבהירפ ךֶרבו
 עְבָשְנררֶשֶא הָמְדֶאָה לע ףנאצ תרתשעו ליפְלַא רנש
 4 היהידאל םימע ו מ היה ךְרֶּב :דךל תֶתְל 6 ָתְבָאל
 ₪ יִלָחלָּכ ממ הָוהי ריפה :ףתמהבכו הרקעו רקע ב
 ְךֶּב סמישי אָל ּתעדְי רשֶא םיִעְרַה םירצמ ו
 4 הָוהְי רֶשֶא םיִמַעָהלַּכתֶא תלכו :דיאְנשלַכפ נו
 -תֶא לבעת אלו םהילע נע סוקַתחאל ךל ןתנ הלא
 וז יּכ :ףַל אּוה שקומהּכ םָהיִהְלֶא
 לכּוא הכי יִנָממ הָלֶאָה םיוגה םיכר ךבָבְלַּב למאת
 אא הֶשָעְִרשַא תֶא רפת רכז םהמ אָרְיִת אל :םשירוהל
 פ תלדגַה תפמה :םי רצמ"לְכְלו הערפל הלא הוה
 ערוהו הקוחה דָיהְו םיתפמַהְו תַתאַהְו ףיניע ואְררשא
 הָוהְי השעידןכ ףיָהְלַא הָוהְי ףֶאצוה רשֶא היומנה
 א םנו :םינפמ אָרְי הֶתַאְרֶשֶא םיִמעָהד לכל לוקלַא
 םיִרָאְשנה דבָאדדע םּכ הלא הוהְי חלשי הָעְרַצַהְִתֶא
 גו והלא הוהידיכ םהינפמ ץרעת אל :ףינפמ םיִרתְסְּהְ
 ₪ "תא ףיהלא הוהָי לשְנְו :אָרּוִו לדג לא כרב

 רקמ םֶתְלַּכ לכות אל טעְמ טעמ ףינַּפִמ לאה םיוגח

- - 

 9 ונפל יהל הֶוהְי םְתְנ :הֶרָשה תיח ףילע הּבְרִתְדַפ
 ₪ ףדְִּב םהיכלמ ןַתְ :םָדְמַשה דע הָלנ הָמּוהְמ םמָהְו
 שא בעותידאל םימשה תחתמ םֶמְשתֶא תְדַבַאָהְ
  ןופרשת םַהיִהְלַא יליסֶּפ :םתא ףךרמשה רע נב
 ו

 שאב

 ּףָשריִת א"ס +. 18  .איעגב היהו נ"ב א"נ ץ. 19 = .ד"י ט"מ היעשי ןויצ רמאתו הרטפה +.

 ןכו הָודמ א'ס +. 15 = .הניגנ אלבו ףקמב הרגש א'ס הגומב ןכ +. 18  .י'תו ש"ח ש

 יהָּפַאָה ריבס +. ₪ = ,ס"תו ע"ה ,י"כ י"ת ,ש"ח ןכו תתאָה א"ס +. 19 | ,ר"תו ע'ת "|!

 ,ר"תו ס'ח ,ע"ת ןכו ָיָדַּב א'ס +. |
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 ןפ ךל הקלו םֶהילע בָהֶזו ףַסַכ דמחְתאְל שָאְּב
 איב" :אוה והלא הָוהְי תבעות יכ וב שקות :

 ונָצְקְשִּת  ץפש ּוהָמָּכ שח תיִיָקְו ףֶתיִּבדלֶא הָבַעות
 אּוה םֶרָחְיִּכ ּונָבעַתִת | בעַתְ
 תושעל ןּוְרמשת םוה ףוצמ יכנא רשֶא הֶוְצּגהלָּכ
 "רשֶא ץֶרֶאָהְתֶא םֶּתְשרִיְו םֶתַאְבּו םתיִבְרּו ןויִהת ןעמל
 רֶשֶא ףְרּהלְּכדתֶא תְרכָו :םֶכיִתְבָאל הָוהְי עָבְשְנ
 עמל רכְדמּכ ּהָנָש םיִעָּבְרַא הו הלא הָוהְי ךכילוה
 ותוצמ רָמְשּתַה בכלב רש שאחתַא תַעְדְל ּךְתסִנְל ףתש
 דאל רָשֶא [מהְדתֶא ךְלַכָאַו ףכעְריו ףנשיו :אלדמא +

 -לע אֶל יִּכ דשידוה ןעמְל ףיתבא ןועדְי אלו תְעדְי
 הָוהְירפ אצומ"לּכילע יִּכ םֶאה הָיָה וחבל םֶחְלה
 אָל דלה .ףילעמ ּהָתְלב אל ל :סֶלָאה החי
 רָשֶאּכ יכ ףבכלדםע עדו :הֶנְש םיעְכְַא הז הקצב <
 תְרמַשו :ךרפימ .ףיהלא הוה ונָבְתֶא שיא רפי 6

 :ותא "האלו ויכרב תכלל ףיהלַא הָוהְי תֶוצמדתא
 ולח ץרא הבוט ץֶרֶאדלֶא איב ךַהלֶא הָוהָי יִּכ
 הָטח ץרָא :רֶהְבּו העקב םיאצ תמהְתּו תנע םיִמ
 ץֶרָא :שכדו ןמש תוודרא | ןימרו הָנאָתו ןפו הרעש
 לס רפַחְת"אל םחל הב"לכ 5אְּת תֶנְכְסִמְב אל רֶשֶא
 תַשָחְנ בצחת היררהמו לורכ ָהיִנְבַא רשא א ץֶרֶא ּּב

 ץראהדלע והלא הָוהְידתַא תכרבו תעבָשו תלכו

 וש

 ד

 ש

 שכ

- 

0 

 | ."תֶא חַכֶשַתְְְּ דל רַמָשה :ףלרתנ רַשֶא הבט גה
 | ומלח ו ויִמְּפָשִמּו ויִתוצַמ רמש יִּתְלְבְל ּךיַהְלֶא הָיהְ

 םִתְבּו תְעבְשְו לכאת -ןפ :םויה ףוצמ כנא רשא ו
 7<| . בקו ףסכו ןיפרו ךנאצְו ךרקבו :תבשנ הנבת םיבמ

 -הברי ==
| 

 | ותוצמ +. 5 = .איעג אלב ךבבְלַּב נ"ב ,א"ב ןכ +. 9 ,[ך = .איעג אלב ּנְבָעַתִּת נ'ב ,א"ב ןכ +. 6
 .ירק וו ָתּ עמ בותכ
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 גו תְחַכַשו ףבכל םֶרָו :הָּבִרִי ףלדרַשַא לָכְו ךלְדהֶמַרָ
 תִיִּבִמ םיִרָצִמ ץֶרֶאמ ָךַאיצומה ףַהלֶא ההד תֶא
 5 ףרֶש \שָחְנ אָרונהְ לֶדְגַהורְבְדִמַב ףכילימה :םיִדָבַ
 רּוַצַמ םימ ףל איצומה םִיְמְדִיִא רָשֶא ןִאְמִצְו ברקו
 4 ןועידאל רֶשֶא רָבְדִמַּכ ןַמ ףלכַאמה :שימלחה
 :ףתירְאְּב ל סטיה ףתפנ ןעמלו ףתש ןעמל ףיקבַא
 וז ליִחַהְתֶא יל הֶשַע ידי םצשְו יחכ בְבְלִּב ּתְרַמָאְו
 ג חַּכ ףל ןתנה אוה יּכ הלא הָוהידתַא תְרַכו :הזה
 עָבָשִנְרֶשָא ּותיִרְּבְדתֶא םיִהָה ןעמל לוח .תושעל
 :הה םִּ יקבל
 9 ירָחֶא תכלהו ףיהלֶא הוהיהתֶא חָּכשת חָכָשמִא הָיָהְ
 םֶכָב יתדעה םַהְל תיוחּתשהו םתְדַבַעַו םירחא םיִהְלֶא
 ₪ דיבָאמ הֶוהְי ךָשַא םיוגכ :ןודבאת רבָא יִכ םויה
 הוה לוקְּב ןועמָשת אל בקע ןוךבאת ןַּכ םֶכיִנְפִמ
 :םקיַהְלֶא
 תַשְרְל אבל ןדְריהתֶא םויה רבע הֶּתַא לארשי עמש ₪

 :םיִמְשְּב תִרָצְכּו תֶלדִג םיִרַע ךממ םיִמצְעו םיִלָנ םיונ
 הָתַאְו תעדְי הֶּתַא רָשֶא ₪ נב םֶרָו לוְדָנמע

 ג היהְי יִּכ םויה עדו :קנע יב ינפל בצוחי ימ ָּתָעַמש |
 םֶדימשי אּוָה הלכא שא ונפל רבעָה"אוה והלא
 רשאּכ רהמ םּתְרַבְאהְו םֶתְשרוהְו ֶינפְל םעינכי אה |
 ףיקלָא הָוהְי ףדַהָב ד בבל רמאה"לא :ָל הָוהְ בד |
 תשרְל הָוהי ינאיבה יתְקדצְּב רמאל ףינפלמ | םֶתִא ₪
 םשירומ הו והי הֶלֶאַה םיוגה תַעְשְרִּבּו תאְוה ץֶרָאַהדתֶא ן

 ספ

 ה

 : תַשְרְל אָב הֶּתַא ךכַבל רֶשיִב ףתקדצְב אל :ףינְפמ |
 ףוהלא .חָוהְי הָלאַה םיונה | תַעָשרְב יפ םָצְראדתֶא
 םשירומ =
 הגומב ןכ צ.4  .איעג אלב ָךְבבֶלַּב נ'ב ,א'ב ןכ צ.4 | .איעג אלב דםַע ג'ב א'נ +.9 ,₪ |
 .ּיִנָפְלַמ יללהב ||

 פפ* |
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 עַּבְשִנ רָשֶא רָבִּדַהדתֶא םיִקָה ןעמְלּו ףינְפמ םשירומ
 יִּכ ּתְעַדְיְו + בקשלו | קחציל םֶהְרְבִאְל באל הוה
 הבוטה ץֶרָאָהדתֶא דל ןָתִנ ףיהלא הָוהְי ף ףְתְקְרצְב אֶל
 -לַא רכו והָּתֶא ףרעיהשק"םע יִּכ הת שרל תאָּוה
 רכִדִמְּב ד ףיהלא הָוהְיִתֶא תפצקההרַשַא תא | הָכֶשִּת
 -רע טפאפ"דע םירצמ ץראמ | תאצ"רשא םויהךמל
 םתְפצקה בֶרַחְבּו :הָוהְידםִ םתיִיַָה םיִרָמִמ הָוַה םוקָמה
 יתלעב :םכְתֶא דימשהל םֶכּב הָוהְי ףְנאתְיו הָוהְידתֶא
 "רַשַא ּתיִרָּבַה תחול םינָבַאה תחול תחקל ּהְרהַה

 םיִעְּכְרַאְ םוי םיעְּברא רָהְּב בָשֶאְו םֶכִמִע הָוהְי תַרכ
 הָוהָי ןתיו :יתיתש אל םָיַמּו יּתְלְכָא אל םָהְל הליל
 םיהלָא עַּבְצֶאְּב םיִבָתָּכ םיִנָבָאָה תחול ינשדתא ולא
 רֶהְּב םֶכָמַע הֶוהְי רֶבִּד רשא םיִרָבדַה"לֶכְ םָהיִלַעו
 םוי םיִעְבְרִא ץקמ יהי :לָהְקַה םּוְּב שֶאָה דותמ
 םיִנְּבִאַה תַהְל ינשדתַא ילא הו י ןתְ הָלִיְל םיעָכרַאְו

 הזמ רהמ דר םוק ילא הוהְי רמאוו :תיִרְבַה תחְ
 מ רהמ ּורָס םִיְרַצְמִמ תאצוה רַשַא ףמע תחש יִּכ

 הָוהְי רמאיו :הָכְסמ םֶהל ושע םתיוצ רַשֶא ךרדה 3

 ףרעדהשקדמע הְהְו הָוה םעָהְתֶא יתיאְר רָמאל ילא
 תחתמ םמשדתא הָחְמָאְו םדימשאו יִָממ 0% וה
 ןפאו :ונממ ברו םוצעחיונל ןתוא הֶשַעָאְו םימשה
 תירְּבִה תחול ינשו שאְּב רעב רַהָהְו רַה = דַרָא
 םֶכיִהְלַא הוהיל םּתאָטַח הָגהְו אָרֶאְו ירי יתש .

 "רשא ךרדהךמ רַהמ םּתְרס ּהָכְסִמ לש םכְל םתישע
 םכלשאו תלה ינש כ שפָתֶאְו :םכְתֶא הָוהָי הוצ
 הוה יה נפל :םכיניעל םֶרְבְשַאְו ידי יִתש לַעַמ

 אָל םֶהְל .הֶליל םיִעָבְרַאְו םוי םיִעְּבְרַא הֶנשאְרֶכ
 יתלכא א ל
 ד: 1 2 0 יהשָעאְו הגומב +. 14 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו םתאצי א"כ צ.ד | .איעגב רשא נ"'ב א" <.7
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 רשֶא םֶכַתאָטַהילָּכ לע יִתיִתָש אל םָימּו יִתְלַכָא
 יִתְרגְי יִכ :וסיעכהל ; ה ןהי יִנַעְב כ ערה ב םֶתאַטַה
 דיִמָשַהְל םֶכיִלַע הוה י ףצק ר רשנ מחהו > ףאַה יִנָפמ

 | ְ רַהֶאְבְו :אוקה םעָּפּב םג 0 ,הה עמשיו םֶכְתֶא

 ןרהא דעְּביסנ ללַּפַּתֶאו וךימשהְל דֶאַמ הָוהְי ףנאָתַה
 םֶת

 צ-

 ו

 לנפֶחְתֶא תשעה שא לאנה חתֶאְו :אוהה תַעְּב
 דע ביה ןח ותא תכָאְו שאב ו ותא ףרשאו יתְחְקְל
 -ןמ דריה לַחְגהלֶא ורָּפַעתֶא דלא רַפִעְל קדירשא
 םיפצקמ ואתה תֶרבְקּבּו הָּפִמְבּו הָרעְבַתַבְו גרֶהַה
 ערב שדָקִמ םֶכתֶא הָוהְי חלשכו :הָוהידתא םָתיה
 ורמתו םכָל יּתַתָנ רשא ץֶרָאָהדתֶא ּושרו לע רמאל
 תעמש אלו ול | םֶּתְנַמָאה אָלְו םֶכיִהְלֶא הָוהי יִפדתֶא
 :םכתא יתְעד םוימ הוהידמע םֶתיַה םירְמּמ ולקְּב
 יעְּבְרַאְהתֶאְו םויה םיִעְּבְרַא תֶא הָוהְי ינפל לַפְנִֶאְו
 :םכתא : לימשהל הֶוהי רמָאהיִּכ יתלפנתה רשנ א הלילה
 מע תחשת"לא הוה יִנדֶא רמאו הָוהְלֶא לַלַּפתֶאְ
 זיכ םירצממ תאצוה"רשַא ךָלְדִנַּב תיִרְּפ רשא תלו
 ןפתדלא בקעילו חציל ם םַה הראל ףידְבְעל רכז :הֶקח

₪ .₪ 

 ו
 ד

6 
| 

 ₪ ּורָמאְיְּפ :ותאָטהדלֶאְ יעשר"לאו ה הזה םַעָה ישקלֶא
 םִאיִבַהְל הֶוהְי תָלְּכָי יִלָבִמ םשמ ּונָתאַצְוְה רשַא ץראה
 םָאיִצוה םֶתוא ותָאְנַשַמ םהל רָבּדְדרֶשַא ] ץראָהלא
 תאצוה רַשֶא ףתלַח מע םהְו ּורְבְדִמִּב םֶתְמָהל
 :היוט גה ערזבו לָנַה ּךַהְכֶּב |

 םיִנָבַא תָחּולדינש ּףְללֶסָּפ ילא הָוהְי רַמָא אוַהַה תַעָב
 בְּכָאְו :ץע ןורא ל ָתיִשַעְו ּהָרָהַה ילא הלעו םיִנשאָרְפ |
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 םיִנשאְרַה תחלה"לע ויה רַשֶא םיִרָבְּדַהדתֶא ת תחְלַה"לפ | |
 : םי מש יצט ןּורָא . טשעג 6 | :ןוראְּב ם תמשו | תרְבש רַשֶא |
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 ינשו ּהָרֶהָה לעֶאְו םיִנשאַרְּכ םִנָבָא תֶתְלדינש לֶסְפֶאְו
 תא ןושארָה בָּתְכמּכ .תחלהלע בכי :ידָיִב תַחְלַה
 ךופמ רֶהְּב ָלֶא הוה רבה רַשֶא םיִרָבִּדה תֶרַשַע
 ךמ דראָו ןפִאְ :ילֶא הוה םְִתיִו להקה םויְּב שאה
 םָש ּוָקַו יתיִשַע רשָא ןורָאְּב .תחלַהחתא | םשָאְו רֶהָה
 ןקעיחינפ תֶרָאְּבִמ ועְסנ לארי נבו :הָוהְי ינוצ רשאכ
 נָּב ךֶָעְלֶא ןהכו םש רכקיו ןרהא תמ םש הרסומ
 ץֶרֶא הָתְפְמְו הָדגְרְגהְְִמּו הדג יִעָסְנ םשמ ויתְחַת
 יזלה טָבָשתֶא הוהְי ליּדְבַה אוהה תַעָּב .:םימחילחנ

 לתרשל הוה ינפל * דמעל הָוהְידתיִרב ןורָאתַא ת תאשל

 יולל הָיָהְדאל ןּפ"לַע :הָוה םויה דע ומָשְּב דרב

 רָּכד רשֶאַּכ למ אּוה הָוהָי ויַחֶאדע הָלַחְע קלח

 םיִנשאַרֶה םיִמָיּכ רֶהְב יִתְדַמָע יִכנָאְו :ול ףיִהְלֶא הָהְ
 םַעּפַּכ םִג ילֶא הָיהְי עמשיו הלל םי עֶּבְרַאְו םוי םיִעָבְרַא
 םוק ילֶא הָוהְי רמאיו :ִתִַחְשַה הָוהְי הָבָאְדאְל אורה
 -רֶשֶא ץֶרָאָההתֶא ושריוו לאביו םעְה ינפל עמל ּףךל
 :םהְל תל םֶתְבְאְל יתעבשנ
 דסא וכ ףמַעַמ לאש ףיהלַא הָוהְי המ לאְרָשְי הת
 הָבָהְאְלּו יִכְרִ"לָכְּב תָכְלְל ףיהלַא הָוהְידתֶא הֶאְריל
 :ףשפנ"לַכבו בָמְל"לַבְבד ףיהלַא הָוהְידתֶא דבעלוותא
 ךוצמ יכנָא רשא ויָתְקְחתֶאְו הָוהְי תֶוצְמִדתֶא | <

 ימָשּו םימשה הלא הָוהיל ןה :ףל בוטל ם
 קשח ףיתבאּב קר הבד רא"ל ץֶרֶאְה םימשה
 | םָכָּב םָקיִרְחַא םפרזב רַחְבִו םֶתּוא .הכתאל הוה
 | םכבבל תלרע תא םֶּתְלַמּו :הָוה םויכ םיִמעְְדלָּכִמ

 והלא אּוה םכיִהְלַא הָוהָייִּכ :דע ּושקַת אל םכְּפרְ
 | םיהלאה

 | וע'ת ,ש"ח ןכו האלו א'ס +. 10 = .עובר ןכדלע א'ס +. 9 = .י"תו א"ת ,ש"ח ןכו םכמע א'ס +4
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 אְָךונהו בג לדָנַה לֶאְה םנדַאָה ינלאו םיהלָאָה
 ₪ טפשמ השע :דַחֶש חה אלו םיִָּפ אשאל לשַא
 :הָלמשו םֶחל - תַתְל רג באו הָנִמְלִאְו תי
 גו :םיִרַצְמ ץֶראּב םתיִיָה םירגדיכ ךגההתֶא םֶתְבַהַאְ
 9 ימשבו קָּכְדִת ובו דבעת ותא אָרְיִת ף ףיהלַא הָוהְיתֶא
 או לתֶא הָשְעְ"ְרשא הלא אה ךתלהת אוה :עָבְשּת
 :ףיניע ִאְר רשֶא הָלאְה תאְרוְנַהתֶאְו תֶלדְנַהדתֶא
 הוה ךמש הָתְַו הָמְיְרַצִמ ףיתבא יִדְרָי שפנ םישְּבְשְּ
 אי יהלֶא הָוחְי תא תְבַהֶאְו :ברל םימשה יבְכוכְּכ ךיַהלֶא
 -לָּכ יויָתוְצִמּו ויָמְּפָשַמּו ויִתְקְחְו ותרמשמ תרמו
 דאל רַשַא םָכיִנְּבְתֶא אֶל! יִּכ םויה םֶּתְעדִיְו :םימיה
 ולדנדתַא םֶכיִהְלֶא הָוהְי רסומדתֶא ואְרְ"אל רַשַאְו ועדי
 ; וישעמהתאו ויָתת ָאתֶא | הומו וש רו ו 3%
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 םכידחא סַפְרְרּ כ ףסד ם מתא .ףיצה
 : טל השע רשאְו :הָוה םויה דע הָוהְי םֶרְּבַאְו
 | הֶשַע רַשָאְו :הזה םוקָמהְדרְע םַכָאְבדדִע רבְדמַּב
 הָתְצַּפ רָשָא ןבוארְְּב כָאיִלֶא י ;ּב םריבַאלו ןָתדל

 םהילָהֶאתאְו םהיִּבְדתֶאְו םעָלְבִתַו ָהיפתַא ץֶרֶאָח |
 יכ :לאְרְשי"לּכ ברְקּב םהיִלְנרִ שא םּוקיה"לָּכ תא
 :השע ךשֶא לָדְגה הָוהְי השעמ"לּכ תא תארה םֶכיִַע |
 ןטמל םויה ףוצמ יכנָא רשא הָיצְַהְלָּכתֶא םֶּתְרַמְשּו |
 םירבע םֶּתא רשָא ץֶרָאָהְדתֶא םֶּתשרִיְו םֶתַאָבּו וקְוחְמ |[
 רַשֶא : המראה"לפ םיִמָי ּוכיִראְת ןעמלו ;הֶתשרְל הָמְש |
 תב ץרא םערזלו םהל תַתְל םֶכיִתבִאל הְוהְי עַּבָשנ|
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 ם הֶּתִא רָשֶא ןראְה יִכ :שָבדו בֶלח 4
 רַשֶא אוה םירצמ ץֶרֶאְכ אל ּהָּתְשְרְל הָמָשאַב
 ּדְלנרְ ָתיִקַשהו ךטרוהתַא ערות רשא םֶשמ םֶתאְצְי
 ּהָּתְשרְל הָמָש םיִרּבְע םֶּפִא רָשַא ץֶרֶאְהְו :קרָיה ןגָּכ

 ץֶרא :םִיִמדהַתְשת םִיִמָשה רטמל תַעְקְבּו םיִרָה ץרא 35
 והלא הָוהְו יניע דימָּת ּהָתא שרד והלא הָוהְירֶשא
 :הָנָש ּתיִרָחַא דעו הָנָשַה תישרמ הָּב

 יכנָא רש יִתצמלֶא ועָמְשת עמשדםָא הָיָהְ -
 ודבעלּו םכיְַלֶא הָוהְירתֶא הבָהַאל סויה םֶכְתֶא הוצִמ

 םכַצְרַאדרַמִמ תתנו :םכשפנדלֶכְב םֶכָּבְבְלדלָכַּב 4
 :ףרהְציו ףשריתו דננד תפסאו שוקלמו הרי וע
 ורמשה :ּתַעְבְשְו תְלַכְאְו ףִתמַהְבְל ָּךְרְשְּב בשע יִּתַתַב ?

 םיִרָהֶא םיהלֶא םֶתְדבַעְו םָתרְסו םכבְבְל הָּתַּפְְרִּפ םֶכְל
 דתֶא רַצְעְו םֶכָּב ההיא הָרחו :םהְל םֶתְיִוקְתשהְו
 ּהלּובידתא ןתת אל הָמְדַאְהְו רטמ הָיהְיאלו םימשה
 ןתנ הָוהְ רשא הָבטַה ץֶרֶאָה לעמ הָרַהְמ םִּתְדַּכָאְ
 םֶכְשַפַנ ;ןזלעו םכבבְלחלע הלא יִרָבְּדדתֶא םֶּתמַשְו :םכל
 ןיּב תַפָטוטְל והְ םכְדַידלע תואל םתא םּתְרַשָקּו
 ֶתְבְשְּב םָּפ רּכְדְל םכיִנְבִתֶא םתא םתְדמלְו :םכינע

 םֶתְבַתְכּו :ףמוקבו ּךְּבְכְשְבּו ךררב ּךְתְכְלְב ָתיִבְּב ₪
 ימיו םֶכיִמִי וָּבְר ןטמל : :ףירעשבו ַתיִּב תו ומדלע .

 תחל םַכיִתְמִאל הֶוהְי עּבָשנ רשֶא הָמְדִאַה לע םָביִנְב
 יִכ :ץֶרֶאָהלע םִיִמְשַה יִמיִּ םהל ₪

 כנא רשא תאוה הָוצְמה"ַלָּכרתֶא ןורמשת רמשדסא
 םכיהלא " הָוהְיתֶא הבָהֶאל הָתשעְל םֶכְתֶא הָיצִ

 תכלל

. ' : 
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 ₪ "לָּפְדְתֶא הוי שירה :ּוְבדהַקְבְדְלּו ויִכְרדדִלָכְּב תָכְלְל
 םיִמְצַעְו םיִלדְ םיונ םֶּתִ שרו םַכיִנָפלמ הֶלֶאָה םיוגה
 םכְל וב םקֶלגר"ףּכ ּףךְרְרִת רֶשֶא םִוּמַהלָּ :םֶּכִמ
 דעְו תֶרָפדרַהְ רַהָגַההֶַמ ןונְבְלַהו רָבְדִמַהְדִמ :הָיַהָ
 ₪ םַכיִנְפּפ שיא בצְיְתַידאְל :םכלבנ הָיַהְ חה םָיה
 "לכ נפלט םֶכיִהְלא הוי | תי םֶכָאְרומּו םֶכִּדִחַפ
 :םכל רָּבּד רשֶאּכ הָבדּכְרִרִּת רשא ץראָה

 :הָלְלְקּו הָכְרְּב םווה םַכינַפְל ןתנ יִכְַא האר 'שי
 םֶכיהְלַא הָוהי תוצמדלָא ועָמשת רָשֶא הָכְרְבַהתֶא
 ועמְשִת אל"םִא הכלל ּקַהְו :םויה םֶכתֶא הוצמ יכנא רשֶא
 יכנא רָשֶא ; דרדה"מ םּתְרַסְו םֶכיִהְלֶא הוה תוצמחלֶא
 רשא םיִרָחֶא םיקלָא יִרָחֶא תַכְלְל םויַה םֶכְתֶא הוצמ
 הוה איב יִּכ הָיָה :םתְעדיאל
 ָּּתְשְרְל הָמָשדאְָב הֶּתַאְדרֶשֶא ץֶרֶאַהלֶא ךַהְלֶא
 רה"לע הָלְלקהתֶאְו םיִזרְג רהדלע הָכְרְּבַהדתֶא הַתַח
 אובמ רד יִרֶחַא ןּרה רֶבַעְב המהדאלה :לביע
 לָגְְ גה לּומ הברעב בשיח :יִנעְנָּכַ | ץֶרֶאְּב שָמְשה

 אֶל ןררוההתא םיִרְבִע תא יִּכ :הְרמ ינולא לַצא
 םכְל .ןתנ םֶכיהְלֶא .הוהוהרָשא ץֶרֶאְקִתֶא תַשְרֶל
 תֶא תושעל םֶּתְרַמְשּו ּוהָבדסֶּתְבַשיִו ּהָתא םּתְשרִ

 =פםר
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 כינפל ןתנ יִכנָא רשא םיטפשמההתַאְו םיקְחַהלָּ
 8 ןורמשת רַשֶא םיִטְפַשִמַהְו םיקָחַה הלא גם :םוי
 -לָּכ התשרל ףל דךיתבא והלא הָיהְי ןתְנ רשֶא ץֶראְ
 ןּודְּבַאְת לָּבִא : הָמְדאָהְלַע םייח םֶּתַאדר שא םיִמָיה
 םִתֶא רַשֶא םיוגה םָשרְבַע רָשֶא תומק קמה"לָכדתא
 דלַעְו םימֶרֶה םיִרָהַהְדלַע םֶהיִהְלֶאדִתֶא םֶתִא םישרי
 םִּתְחְּבְומדתֶא םֶּתַצַתִ :ןֶנָעְר ר ץַעדלְּכ תחתו תב
 יִליְְפו שָאְּב ןופרשּת םֶהיִרְשֶאְו םתבצמתַא םתרַבשְו
 םוקְמַהְוִמ םֶמָשדתֶא .םּתְדַבִאְו ןִעדנִּת םהי ַהְלֶא
 הלא יִכ :םֶכיִהְלֶא הָוהיל ןפ ןושעת"אל :אוהה
 םכיטבשדלכִמ .םכיהְלַא הוהי רחבידרשַא םולָמַה
 :הָמש תאָבּו ושרדת ונכשל םש ומשדתַא םּושְל
 םֶכיִּתְרְשְעִמ תֶאְו םֶכיִחְבִ םכיתלע המ םתאָבהו
 םכְרְקּב תֶרְכְכּו םֶכיִתְבַדְִו םֶכיִרְדְנְו םֶכְדָי מורת תַאְ
 םתְחמשו םליחלא הָוהְי . ילופל שתל ו :םכְנאְצְי

 םּה הפ םישע טחנא רשֶא טבפ ןושעת ו אל :ף הלא

 -לֶא הָתעְדדִע םֶתאְבְאְל יִּכ ּויִעְּב רשָיה"לָּכ ש שיא \
 :ףל .ןתנ הלא הוהירֶשֶא הלחנה"לאו 2 ּהָחּונמה
 הוהי-רֶשֶא ץֶרָאְּב םֶּתְבְשיו ןדריה-תֶא םֶתרְבִעְ
 םכיבְיאדלְּכמ .םֶכָל הינהְ) םכְתֶא .ליחְנמ .םכיִהְלא
 הָוהְי רַחְבְירְשַא םוקמה הָיהְו :חַטבְדֶתְבַשְיַו ביִבָסִמ
 רָשָאלְּכ תא ואיִבַת הֶמַש םש ומש ןכשְל וב םֶכיהְלֶ
 םֶכיִתְרַשעִמ םֶכיִחְבְְ םכיתלוש םֶכתֶא הָוצְמ כא
 :הוהיל וררת רשֶא םֶכיִרד רחְבִמ 2 םֶכְדי תמרַתּו
 םֶכיִתְנַבּו םֶכיִנְבּו םָּתַא טכיִהְלַא ה זוהי לנפל םּתַחמשו

 םכידבעו = שיש ל "ירחי
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 ינִעְב רשיח השעתחיִּכ ףירחא ינבלו ףל בטי ןעמל |

 7 האר אז --פפ

 ןוא יּכ םכרְעְשְּב רשא יולהְו םכיתהמאְו םכיִדְבַעְו
 ףיתלע | הלעתה ןפ ףל רמשה :םכִּתַא הָלַחְו קלח ול
 רחבי"רשא ( םוקָמַּכְדִא יִּכ :הֶאְרִת רשא םיקמ"לכב
 הָשַעַּת םשו ו ףיתְלְע הָלַעִּת םַש ּףיסְֶבְש דַחַאְּב הָוהְ
 ג | חַבְִת ּףשַפִנ תָואדלֶכְּב קר :ָךְוצְמ יכְנָא רָשֶא לכ
 לד רשא ףיהלַא הָוהְי תַכְרְבַּכ שב :ּתְלַכָא
 :ליאָכו יבצכ ונלכאו רוהטהְו אמטה .ףירעש"לָכב
 דאל :םִִמַּכ ונכפְשִּת ץֶרֶאְהלַע ולכאת אל םדה קר
 ףְרְהְצְו ףשריתו ףנד רשעמ ףיִרְעְשּב לָכָאְל לכות
 ףיתבדת רדת רשֶא די דנו ףנאצו ףךרקּב תָרכְבּו
 | םוקָמּב ינלכאת די הלא הוה לנפלדסא יפ :ףד תַמּורָתּו
 ףדְבִעְו תב ו נבו הָּתַא וב יה ָהלֶא הָוהְי רחבי רֶשֶא

 הלא הָוהְי ינפל תחמשו ףיִרְעְשב רש יולהו ףַתַמַאו
 ( "לָּכ יולהדתַא ב ןעתדְפ כ ל רַמָשִה + :ףדי חלשמ לָּבֶּב
 הָוהְי ביחריחיכ :ףתמְרַא-לַע ימי
 רָשָב הָלְכִא ּתִרַמָאְו ךלְדרַבִד רשאכ ְלְבְנתֶא הלא
 לכאת ףשַפנ תא"ל רָשְּב לַכְאְל ףשפנ הֶואְתִחיִכ
 ףיקלַא הָוהְי רחבי רֶשא םּוקִמַה ךִמִמ קחרהיכ שב
 הָוהָ ןתְנרָשֶא ךנאצמו ףרקּבמ תחבזו םש ומש ושל
 :ףשפנ תוא לָמב כ יל רעשְּב ַתְלְ א 2 רוס ל

 לכא ל קמ קר ו וחי .רוהטהְו אמטה
 :רָשְּבַהיְע שָפָּוה לכאתהאלְו שפנה אּוה םּדה יכ םּדה

 :ונלכא :ּת אל :םִיִמַּכ ונכפשת ץֶראָהדלע נְלְכאָּת אל |

 הוהי
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 אזו 56--א1ו1 6 םיהבה 1155

 תאָבּו אָשּת ךירדת ל ּויחְידרְשֶא ףישדק קר :הָוהָי ₪
 רַשְּבַה ףיתלע תישעו :הָוהְי רחבדרָשָא םיקמה"לא טד

 -לַע ּלָּפָשי הוכחו ךיִהלֶא הָוהְי חפומדלע םיזהו
 תא תעמשו רמש :לכאת רַשְּבַהְו אלא הָוהָי חכזמ
 דל ביי ןעמל ךְוצְמ יִכְִא רשֶא הלאה םיִרָבִּדַהלָּ
 יִניִעְב רשיהו בוטה השעת יכ םלוע ן"דךע ףירחא ךָינְבְלו
 הָוהָי תירְכיּכ :ףיִהְלֶא הָוה
 ָחוא תַשְרְל הָמָשדאְב הֶתַא רֶשֶא םּגַהתֶא ףיַהלֶא

 דפ ףל . :םצְרַאְּב תְכשיו םֶתא תשרי ךָינָפִמ ₪
 שררתְךפו ךִינפִמ םֶרָמשה .ירחא םהירְחא שק
 דתֶא הלאה םיוגה ודבעי הָכיִא רפאל םֶהיִהְלאל

 הָוהיל .ן5 השעתחאל :ינאדסנ ןכרהַשעָאו םהיהְלֶא 2
 םוהלאלי ּושע אָגָש רשָא הָוהי תבַעיִתְ"לָכ יִּכ ףיז הלא
 :םהיהלאל שאב ופרשי םָיִתְנּבדתֶאְו םהיִנּבתֶא גי

 2 ש
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 ורמשת ותא םֶכְתֶא הָוצְמ יִכנָא רשֶא רֶָבְּדהַלָּכ תא
 :ינממ עַרְנִת אלו ויל ףָסתאָל תושעל

 פ תוא לא ןתת םולַח םלח וא איב ְּּבְרקְּב םוקידיכ \
 המאל ףילא רּבדדרשא תפומהו תואָה אכו :תפומ וא <
 !םֶדְבַעְנ םתְעדְידאְל רַשֶא םיִרַחֶא םיהלא ירחַא הכלנ
 םלוחהלָא וא .אוהה איבה ירְּבְדדְלֶא עַמְשַת אל
 תעדְל םַכְתֶא םֶכיִהְלֶא הוה .הָפִנִמ יּכ אּוקה םִלָחַה
 םֶכְבַבְלדלָכְּב םכיִהְלַא .הָוהְי-תֶא םיִבָהֶא םֶכשז

 ותאו וכלה םכיהְלֶא הוהי ירחא :םֶכשַפִנדלָכְבּו
 יִתאו ועָמשת יקב ּורמשּת ויָתוצְמדתֶאְו ּואָריִת

 םולחה םלח וא אּוהה איבה ְןקְּבְדִת ובו ודבעת <
 איצומה םַפיַהְלַא הֶוהְיילַע הָרָדרְּבד יִּכ תמוי אוהה
 לחידהל םידבע תיִּכמ ךרפהו םירצמ ץֶרֶאִמ 0%
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 תְרַעְבּו ּהָּב תָכְלְל ךיָהלֶא הָוהְי ךוצ רשא ףרהְךמ
 / ףיחָא דתי יכ :ףכרקמ ערה

 ךעְר וא ל תֶשָא !וא ךתְבדוא ךנבהא ל
 םיהלָא הב | הפלג רמאל רַתַפּב ָךשפְִּכ רשֶא
 םימעה יהל ₪ תבאו התא תְעְדָי אָל רט שא םירָחֶא
 ךממ םיקחרה וא ףיִלֶא םיברקה םֶכיִּתְביִבְס רֶשֶא
 אלו ול .הבאתדאל :ץֶרָאָה רצקזהע ץֶרֶאָה הצקמ
 -אְלְו למחתדאלְו וילע ףניע סחָתְאְלְו וילא עמשת
 הושאר וְּבדְיהְת ְדָי ונרהת גרה יּכ :וילע הָפַכְת
 תמו םיִנְבאְב ותלקְסו :הָנרַחֶאְּב םַעְה"לָּ ריו ותימהל
 ץֶראמ ךאיצמה ףוהלֶא הָוהי לעמ 'ףחידהל שב יִּכ
 =אלו ןּואְרַו ועמשי לארשידלכו :םיִדְבַע תיכמ םירצמ
 :ִךְבְרקְּב הזה עְרֶה רֶבּדַּכ תו שעל ּופְסו

 ןתנ ףיהלא הָוהְי רָשֶא ו רע תחאְּב עמָשתיִכ
 לַעיִלְבדיִנְּב ישא ּואַצַי :רמאל םש תכשל ךל
 הדבענ הכלנ רמאל סר יבשת וחידוו ףכרקמ
 תרקחו תש :םתעדידאל רַשֶא םיִרָחַא םיהלֶא
 רתשענ ג רָבְּדַה ןוָכְנ תַמָא הגהְו בטיח תְלַאשו
 ריִעָה יבשידתא הכת הָּכִה יִּּבְרְקְּב תאזה הָבעוְתַה
 -תַאְו הָּבְדְרֶשַאלְּכתֶאְו התא םֶלָחַה ברחחופל אוקה

 ז ותלֶא ץבקת ּהָלְלַשדלָּכְדתֶאְו :ברחדיפל ּהּתמַהְּב |
 ליִלָּכ הֶלְלַשלָכדתֶאּו ריעָהדתֶא שָאְב ּתְפרֶש | ּהָבחר |

 אלו :דוע הָנְּבִת אָל םלוע לת התיקו ףיהלַא הָוהיל |
 ןורחמ הוה בּושי ןעמל םרחההןמ הָמּואְמ דוב קב |
 עַּבְשִנ רַשָאּכ ףכרהְ ּךְמְחְרְו םיִמָחְר לר תנו ופא |

 -תֶא רמשל ד ףיהלֶא הָוהְ לוק עמשת יִּכ :ףיתבָאל
 יִניָעְּב רֶשיַה תושעל םויַה ףוצמ יִכְנַא רשא יִתִצמְלָּכ

 הוהי
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 אזןטו 1 םירבד 100

 5 הָוהיל םֶּתַא םיִנְב :ףיהלָא הָוהְי די
 םכיעע ןיפ החְרְק ומישְמִדאְלְו ודדְנְתִת אל םכיִהְלֶא
 רַחְּב ּךִכּו ףהלֶא הָוהיל הָּתַא שודק ₪ יִכ :תמל |

 יִנָפלע רַשֶא םיִמַעְה "לכמ הל םעל ול תויהל הוה
 :הָבַעותְדלָּכ לכאת אל :הָמְדֶאְה 3
 השְו םיִבָשְכ הש רוש ולכאת רַשֶא ּהָמַהְּבַה תאו +
 -לָּכְו :רמז ואָתו ןשידו וקִאְו רומח יב .ליא :םיזע :

 תוסרפ יִּתָש עסַש תע סשו הָסְרֶפ תָסְרַפמ ּהַמָהְּב
 אל הָזתֶא ךא :ולכאת התא המ ָכהְּבַּב ּהָרנ תלעמ
 העופשה הסרפה יסירפממ ו הרגה ילעממ ולכאת
 הָרג הלעמהיכ ןפְשַהְדתֶאְו תבנראה"תאְו לַמְגְהְדתַא
 -תֶאְו :םכְל םה םיִאָמִמ ּוסיִרַפַה אֶל הָסְרַפּו המה
 םכְל אּוה אמט הנ אלו אוה הסרפ סירָפמדיכ ריִוַחַה
 :וענִת אל םתלבנבו ולכאה אל םֶרָשְּבִמ

 -רָשֶא לָּפ םִוָמַּב רֶשֶא לָכִמ .ולכאת הוחתא 9
 ריִּפְנַס ולחיא רֶשֶא לְ ;ולכאת תשקשקו דיפ ול 0

 :םכְל אוה אָמֶמ ולכאת אֶל תשקשקו
 ולכאתהאל רַשָא הו ;ולכאת הָרהָמ רוּפְצלִּכ

 הָיּדהְו הָיִאְהדתֶאְו הֶאְרהְו :הֶיִנְזעַהְו סְרַפַהְו רשנה םהמ 3
 "תֶאָו הנעה תב תאו :וקמל בֶרעדלָּכ תאְו :הָעִמְל .
 "תֶאְו סוכה"תֶא :ּוהנימְל ץנההתַאְו ףחשההתֶאו םסמָהַתַה 6
 :ףךלשההתַאְ 0 תאְקהְו :תַמְשְנִתַהְו ףושְוה וז

 לכו :ףלטעהְו תפיכודהו הניִמְל הָפְנָאְהְו הָדיִסַחַהְו
 רהט ףועדלָּכ :ּולָכָאי אל םכל אּוה אמט ל ףועה ץרש

 ףירעָשּבְדרשֶא רגל הֶלַבְנלַכ ולכאַת אל :ולכאת <
 הננתת 1

 -ב
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 1 האר גנט 99 --אז 5

 הוהיל התא שודק םע יּכ ירָכְנְל רכִמ וא הָלָבַאְו הָנִנִתִת
 מא בלחב יִנ ;לשבת"אל ד שה הלא
 ₪ הָנָש הדשה אציה דערז תובת תא רשעְּת רשע
 93 "חבירשא םוקמּב * דיהלא הָהָי וינָפל תְלַכָא :הָנש

 תֶרַכְבּו ףְרֶהָצַיְו ףשרית ךננד רשעמ ו ומש ןּכשל
 ךיָהְלַא הָוהְירתַא דאל דַמְלִּת ןעמל ₪ אצו ָּךְרָקְּב
 7 לכות אל יִּכ ףרדה ךממ הָפְרַיְִו :םיִמָּוהד לכ
 ףיהלָא הָוהְ רחב רַשֶא םוקמַה ממ קחריהיכ ּלתאָש
 - הקלה הָתַתִה 6 הלא היה ל דורה כ יכ םָש ומש םושל

 א הָאָתְדרָשַ - ב ףספה הת יי רש הוה
 הלאשת רָשֶא לָכְבו רַכשב ןיכו ןאצבו רקְּבַּכ ףשפנ
 התא תְחמשו - הלא החי ינפל םש לבא ּףֶשְפִנ
 ש ול ןיא יִכ ונבועת אל שדרש יולַהְו :ףקיבו
 98 שלש | הצקמ מע הָלַחִּו ק קלח
 אוקה הָנָשּב ךִתֶאּובְּת רשעמהלָּכתֶא איִצות םיש
 ₪ הֶלַחּת קלה ללדןיא יִּכ ינלה אָבּו :ףיִרָעַשִּב תְחְנַהְ
 לכ לרעש עָשְּב רשא הְֶיְמְלַאָהְו םותָוהְו רגהְו ךמע
 ד | השעמ"לָכְּב ףיהלא הָוחְי ףכְרבי ןטמל ועבשו
 וט םיִנָשדעבש ץקמ :השעְת רשֶא
 טַעַבלָ טומש הָטמשה רבד הו :הממש השעה
 -תַאְו והערדתֶא שגיחאל ּוהעַרְּב השי רָשָא ודי השמ
 רֶשַאְו שנת יִרָכְנַהדִתֶא :הוהיל הטמש אָרְקיִכ ויִחֶא
 -הָיַהי אֶל יִּכ ֶפֶא די טמשת לז חֶא"תא ףל היה
 הָוהְי רָשֶא ץֶרֶאְּב הוה כרבי רבי ןויְבָא ָךִּ
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 םפ

 שכ

₪- 

 5 עַמָשִּת עומשדא קד | :התשרל הלחנ ףלדתנ ּךיָהְלָא |
 וכ 2 ל |
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 הָוצְמַהְילֶּכרתֶא תושעל רַמשל ףיקְלֶא הָוחָי לוקְּב
 כרב הלא הָוהְידיּכ :םויה ךוצמ יכנָא רשָא תאזה
 טבעת אל הָּתַאְו םיּכר םיוג תטבעהו לרבה רַשַאּכ
 :ּולְשַמָי אל ָךְבּו םיכר םִיב לשמו

 ףירעש רחאְּב ךיהא דחאמ ןויִבָא לב הָיְהְידיִ
 -תֶא ץמאְת אל ךל ןתנ ףוהלא הֶוהְידרַשַא ךַצְרַאְּב
 חָתַפִייִּכ :ןויבָאה אמ ךדיהתא ץפקת אלו ףבַבְל
 רשא ורסחמ יד ּונטיבעְּת טבעהו ול ךרדתא התפת
 לעילב ףבבלדבפ * רָבָד הָיָהְיְִּפ ףל רמשה גול רְַחָ
 לנוע הערו הטמשה תנש ?בשההתנש הברק רמאל
 הָיַהְו הוהידלַא לילע ארק ול ןתת אלו ןויבאה ףיחָאְּב
 יפ ולּדתתְּב ףבבל עְרידאְלו ול ןת ןיתְנ :אְטח ףב
 לשעמ"לַכפ ךיהלא הָוהָי ךכרכי הזה רבדה | ללב
 ץראה ברקמ ןויְבא לדחְידאְל יכ ד חלשמ לכו

 ףיחֶאְל ד ףדדתא חתְפת חתֶפ רמאל לוצמ יכנָא ןפ"לע
 רָכַמייִּכ :ףצרַאָּב דְניִבִאְלּ ףיטל
 הָנַשּבו םיִנָש שש ףדבעו הָיִרְבַעַה וא יִרְבַעַה ךיחא ךל
 ישפַח ונחְלשתרכו :ךמעמ ישפח ּונְתְלַשִת תעיִבשה
 ףנאצמ ול קינעת קינעה :םקיר ונחְלשת אל ךמשמ
 :ּולִתִת והלא הוהי ךכרְּפ רשֶא ףבקימו רנו

 [- 7 - 2 4 דָבַע כ טרפו

 ףתיב"תאו ףבהא כ ממ אצא אל לא רמאייכ
 אב הֶתַתִ עצרךמההתַא ּתחְקְלו :ףִמַע ול בוטה
 :ןפ"השעת מאל ףאו םלוע רבע : ףל היה תלרבו

 -אל
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 שעת רשָא -

 שידקת רכה דָנאַצְבּו ךְרֶהְבּכ -- א רוכָּבַלָּ
 טַת אְלְו ךרוש רַכְבְּב דבעת אל הלא הוהיל
 : = הָנָש ּונְלְבאִת הלא הָוהָי ינפל :ףנאצ רוכְּב
 וב הָיהְיְיִכְו :ףַתיִבּו הֶתַא הָוהְי רחְבידרַשַא ,םוקְמַּב
 הָוהיל נחכה אל עָר םּומ לכ רע וא הפ םימ
 נ יבָצַכ וּדִחִי רוהטהְו אָמְטַה ונלכאת ּףיִרעֶשּב הלא
 ונכּפְשַת .ץראה"לע לכאת אֶל ימְּדדִתֶא קר :ליאְכ
 :םִיִמּכ

 :הֶליִל םִיִרְצִמִמ ךיִהלֶא הָוהְי ךאיצוה ביבאה שדְחְב
 -רַשַא םוקמּכ רֶקְבּו ןאצ ףוהלא ה הוהיל חַסַּפ ָּתְחַב
 ץִמָח ויִלָע לכאתהאל :םש ומש ןּכְשל הָוהְי רַחְבִ
 ןוזפהב יפ יִנְע םהל תוצמ וילעדלכאת םיִמָי תַעְבְש

 ץֶרֶאמ ףתאַצ םּוידתֶא רכזת ןטמל םִירצמ ץראמ תא
 ּךְלְבְנילֶכְּב רֶאְש ל הרר :ףייח ימי לָּפ םיִרָצִמ
 בֶרָעְּב חַבְוִּת רָשֶא רָשְּבַהְרִמ ןילידאלו םימָי תעבש

 הבת םש וש ןכשל ףיִהלֶא הָוהְי רחְבַיירָשֶא םוקמה |
 :םירצממ ךתאצ רעומ שָמָשַה אובְּכ ברעב הספה"תא |

 ב והלא ה י רחבי רשא ו תְלּכָא ָתְלַשְבו
 לפאת םיִמָי תשש :ףיִלַה ל ּתְכַלַהְ רקכב ָתיִנפ |

! 

 לוגסב יקובגזב ןכ +. 18 = .ס"תו ש"ח ,ר'דח ,ג'דח ,ב'ד ןכו אלמד אלמ ֶנעְב א"ס 88 |
 גלכאת א'ס +. ₪ .הָנשֶמ א'ס |

 שיר לכאת אל יאחנדמל ץ. 8  ,רשא |
33 

 ט יִכ ףיהלֶא הוהיל חספ ָתיִשָעְו ביִבָאְה שֶדָחתַא רומש
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 : הַסָפהתֶא חבל לכות אָל :רקְּבל ןושארה םמּ
 : "לֶאְדִא יּכ ודל ןָנ ףקלא היא רעש דֶחאָּב |



 אצ]נ 8 םירבד 4

 הָשעְת אֶל ךיִהלֶא הָוהיל תרצע יִעיִבשה םויבו תוצמ
 ףךלדרפסת תעכש העבש :הָכאְלִמ
 :תועבש העְבְש רפסל לֶחֶּת הָמָקְּב ש שמרה לַחַהַמ
 ףְדי תבדנ תפמ והלא .הוהיל תַשָבָש :ח תשע
 !ינפל תחמשו :ףיהלא הוהי ףכְרבְי רשאכ ןתּת רש
 ּולַהָו ףתְמַאְו ףדבעו ףתבו ךנבו התא ףהלַא הָוהְי
 ּףבְרקְּב רשא הָנִמְלאָהְו םותיהו רגהו ףיִרְעשְּב רשֶא
 :םש מש ןפשל הלא הָוהְי רחבי רשֶא םוקִמּפ
 -תֶא תישעו ְּּרמשו םיִרְצְמּב תייה דָבַעְִּכ תר
 :הלה ָה םיִקְחַה

 ףנרגמ ַפְסָאְּב םיִמָי תעְבש ףל השעת תֶכְסִה ה 2
 ףדבעו ףתכו דנבו התא ךִנהְּב תמש .:דבקימו
 :ףירעשב רשא המלאה םותיהְו ךגהו יולהו ךַתְמַאְ

 רקביירשַא םוקמּב ךיהלֶא הוהיל גחַת םיִמָי תעבש +
 לבב ףתאובת"לכב ּףַהלֶא הָוהְי ךַכְרְבי יִּכ הוה
 הֶנָשּב ו םיִמָעְפ שולש :חַמש ךא תייהְו ףירי השעמ
 רֶשֶא םוקמַּב ד הלא הָוהְ | ינפדתֶא ףרוכז"לָכ הארי
 אָלו תמה גחְבו תעְבְשה גחְבּו תוָצמה גַחְּב רָחְבִ
 תכרככ ודי תֶנְּתַמְּכ שיא :םקיר הוה ינָפְתַא הֶאְרִי
 רפ םימָפש :דלדַתנ רשָאְדְי הלא הוה
 = ןתנ ו הלא הָגהְי רשֶא די הפשיכפב ףלדהז תת םירטשו

 ךל
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 ןויבא ךב היהי-יכ 0 1] םתא םינב | -/ ב [אזז 90] ביחרידיכ ,בקע היהו

 תויתואו .םישלשו םינשו תואמ עשתו ףלא םילמו .םירשעו השש האמ םיקוספו .[אצ 7]
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 |לֶא אבו וב ףיָהְלֶא הָוהָי רחב רשֶא םוקמה"לא

 9 םיטפש אצז 19--אצ ו 9

 א הטתדאל :קדצרטפשמ םעְהתֶא יטפשו \ךימְבשל ל
 רחשק יִכ חש ְ חַכַתאְלְו ם םינפ ריכִּת אֶל טֶפְשִמ
 ₪ קָדַצ קדצ :םקידצ יִרְכד ףלסו םיִמָכַח יניע רוע
 הוהידרָשַא ץֶרֶאָהד תא ּתשרר הָיִחִּת ןעמל ףדרת

 או ךל עטת"אל :ךל ןתנ .ףוקלא
 -השעת רשא ו הלא הוהי חבְומ לָצֶא ץעלָּכ הָרשַא
 פ ּףיַהלֶא הָוהי אש רשא הָכצמ ףְל םיִקְת"אְלְו :ְּדְל

 זי רוש הלא הו תיל חַבְ :תדאל
 הָוהְי תַבַעוִת יִכ עֶר בד לָּכ םמ וב ּהָיִהְי רֶשַא ּהֶשו
 ; ףּברקב אצמ" "וכ :אּוה די הלא
 דוא שיא ּףךל ןתנ ּףיָהלֶא הָוהְידרָשַא ףירעש דַחַאְּב
 רבְעל ₪ הלאה ינעְּב עָרָהְְתֶא השעו רשא הֶָשא

 וע 1
4 | -- 

 4 יל ו = 1 -
1 
 שש 4 3% - דל

1 
4 14 

 י-
 ל 1 *
 דאל 2 שא םִיִמ משה ב וא חל ו אוז שמשלו
 תַמָא הָנַהְ בטיה ּתְשרדו ּתעְמְשְו נה ;יִתיְוצ
 : תאַצוהו : לאְרָשיִּב תאוה הבעותה הָתְשעְנ רָבְּדה ןוְכְ
 דתֶא ושע רשָא אוהה הָטאָהְתַא וא אוהה שיִאָהְדתֶא
 הָשֶאָהדתֶא וא  שיאָקְדתַא ףירעשדלֶא הוה עַרֶה רֶבְּדַה
 ;וא .םידע .םינש | יפדלע | :ותמְו םֶנבַאְּב םתְלְקסו
 :דִחֶא דע יפ"לע תמוי אל ףמה תמי םיִדַע הָשלֶש

 םַעָהלְּ דיו ותימָהְל הֶנשאָרְב ומדהְיְהֶּת םיִדָעָה

= 

 :ףכרקמ ערה תרעבו הָנרַחאָּב
 ןידךיפ םדְל םדְדיִּכ טָפשמל רָבְד ממ אלפי יִכ

 תיִלָעְו פמקו ףירעשּב תמיר יִרְבִד עַנְְק ענו ןיפו ןידל
6 

 םֶהָה םיִמָיב רה רשא טפשה"לַא םוולק םיִנָהְפִ
 תשרדו - -

 .לודג ףקז לצא א'ס +. = .פ"תו ע"ת ,י'ת ,ש"חב ןכו ירקו ביתכ "אלו א"סב ,"אלָו רובס +.1|
 .סיתו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו דןיבּו א'ס +.8 = .ץמק עַרֶה יללהב ,הגומב ןכ <. ,)
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 צצנז 10--צו וז 1 םירבד 106

 יפילע תישְעו" :טפשִמה רכד תא ל ּודיגהו תשרדו גט

 רַחְבִי שא אוהה םוקְמהְרִמ דל ודיני רַשֶא לָבִּדה

 הרתה יִפלע :ףורוי רשא ; לָכְּכ תושעל תרמשו הוהי
 אָל השעה ףל וִרְמאְורֶשֶא טפשמהדלעו רזי רשא

 שיִאָקְוי :לאמשו ןימָי ףל ודיניזרשא רכדהְךמ רּוכְת 9
 דמעה ןהכהדלא מש יְּלְבְ ןודוב השעידרָשַא

 שיִאָה תמו טפשההלֶא וא ףיהלַא הָוהְידִתֶא םש תרשל
 וארו ועמשי םַעְהְדלָכְו :לארשי מ ערה תרעבו אוהה

 5 ץֶרֶאָקְלַא אבָתדיכ :דוע ןודיזי אְלְו 4

 ָּּב הָתְבְשְו ּהָתְשרִו ךל ןתנ ףיקלֶא הָוהְי רֶשֶא
 ;יתביבס רשֶא םייגה"לככ ּףלִמ יִלַע הָמיִשֶא פרמָא

 ִפ ךיָהלַא הוהְי רחְבי רשֶא .ךלמ לע םישָּת םוש 4
 לע תֶתְל -בוק אל ךְלמ ךילע םיִשֶּת ףיִחִא בָרְּכִמ

 םיִסּוס ולחהברידאל > קר :אּוה חֶאאְל רשָא יִרְכְ שיא 6

 הָוהיו סּוס תופרה ןטמל המָירצִמ םעְהתֶא בישידאלו
 אל :דוע הזה ךרדב בּושל ןופסת אל סל רַמָא וז

 -הָבְרִ אל בַהָוו ףַסּ ובבל ד אָלו םיִשנ ללדהברי

 ול בַתְכְו יִּתַכלְמַמ אָפְּכ לע ותבשכ הָיָהְו :דֶאְמ ול 4
 םיִנָהְּכַה ינָפלמ רפס"לע .תאּוה הָרותה .הנשמ מדתא

 דמלי ןעמל וייח ימָידלָּכ וב אְרְקַו ימע הֶתִיִהְו :םָיולַה

- = 

9 - 

 תרותה יִרְבד"ַלָּכְדתֶא 5 ויָהְלֶא הָוהְידתֶא | ארי

 בָכְלדםור יתלכל :םתשע ל הלאה םיקְחַהתֶאְו תאָוה

 מל .לואמשו ןימי הומהרמ דיס ל ויַחָאְמ
 !לארשו ברק וְנְּו אוק יִּתְכְלְמַמדלע םיִמָי ךירָאְ

 - זש (

 דִלָכ םולה םִנָהְכל היהידאל חי
 ותל הָוהְי ישא לארשידםע הָלַחְנ כ קלח ו יול טֶּבַש

 ןולכאי יי
 | יפקמ [- לָעַו א'ס ,איעגב דלעְו ג'ב ,א'ב ןכ +. גג = .יאברעמל םיקוספב רפסזו יצח +0

 יאיעגב "לע נ'ב ,א'ב ןכ +. 90 יּהָב ריבס צץ. 19  .יאחנדמל םיקוספב רפסה יצח +



 7 םיטפש אצ1] 8

 יה הָוהְו ויִחֶא בֶרְקְּב ולְהְוהְיאל הָלַחְ :ןולכא
 3 הָיָה הזו ;ּולדרַּכִּד רָשַאּכ ותָלָחַ
 רושדמא הבז יִחְבִז תֶאַמ םֶעֶה תֶאַמ םיִנְָּכַה טּפָשִמ
 , תישאר :הָבְקַהְו ם םִייְחְלִהְו ערה ןהפל ןתְה השדמא
 ג וב יִכ ּולְְּתִת ףנאָצ זג תישארו ףרהציו שרית דד
 דםַשְּב תָרָשְל דמעל מ טָבש"ַלָּכִמ ףיהלָא הָוהְי רֶחָּב
 ל :םיִמַָהדלָּ ויִנָּו אּוה הָוהְי

 רג אּוה"רשא לֶאְרָשידלְּכִמ לירעש דחאְמ יולה אבי
 :הֶוהְי רתבידרַשא םיקְמַהלֶא ושפִנ תֶואלְכְּב אָבו םש
 ז םיִלמעָה םיולה יוחאי ויקְלֶא הָוהְי םשְּב תלשו
 ; "לע וִרְּכִמִמ ךבל ולכאי קָלַחּכ קלח :הֶוהְי ינפל םש
 ,ןִרָאָקִ"לֶא אב התַא יּכ :תובָאה
 תָבַעוִתְּכ תושעל רמלתחאל דל ןתנ הלא הָוהְירֶשֶא
 וו םפק שָאָּב ובוב ריבעמ ד ךב אמיל :םֶהָה םיוגה
 וו םוא לאשו רָבִח רכחַו :ףשכמו שחלו ןְניעִמ םימָסס
 גג הָשעדלּכ הָוהי תבעותהּכ ;םיתְמהלא שָרְדְו יעד
 שירומ והלא הוהְי .הָלֶאָה תבעותה - נבו הלא
 ₪ יִּכ ףיקלַא החי םע הָיָה םיִמ מת ::ףינָפמ םֶתיא ז

 -לֶאְו םיְנְעִמלֶא םָתא שֶרו ֶּתַא רַשֶא הָלֶאָה םִיוגַה
 ו איִבְ :ףיקלַא הוה ל ןַהָנ זִכ אל הָּתַאְו ועָמְשי םיִמְסְמ |

 וילא ןיקלֶא הָוהְי ל םיקי יִנמָּכ ךיִחאמ ּףְּכְרְקִמ
 6 ברחְּב ליחלא הָיהְ םעמ מ ּתְלַאָשרֶשֶא לכ :ןעָמְשִת
 הָוָי לוקדתא עמשל ףסא אל רמאל להקה םוּכ
 אלו רוע האְרֶאהאל תאָוה הָלדְנה שאָקתֶאְו יַאלֶא |
 ו איִבְנ :ּורכִּד רשא וביטיה יִלֶא הָוהָי רמו :תומָא |
 ויִפְּב יִרָכְד יּתַתָּה ומָּכ םהיִחַא בָרְקמ פל קא
 רבדו ו

 .יתבר 'ת צ. 18 = .ס'תו ע"ת ,ש"ה ןכו הלא הוהי א"ס +. 19 = ."ןמ רובס )|

 .התאו א'ס צ. 14 .רדס ןאכ ןיא א'סב ץ. |
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 צצה[ 19--אזא 9 םירבד 58

 רַשֶא שיאה הָיָהְו :ונוצא רשָאדלַּכ תֶא םהיִלַא רָּכדו

 שרֶדֶא יִכִא ימשב רָכדִי רָשֶא ירדילא עַמֶשְאְל
 תֶא יִמָשְּב רָבּד רפדל + דיזי רט שא איבה דא :ומעמ :

 םיהלֶא םַשְּב רבי דֶט שאו רָבְדְל ויתיוצ"אל רַשֶא
 הָכִיִא ףככלכ רמאת יִכְו :אוהה איִבְנה תמו םיִרחא

 רַפַדָי לשֶא ּהְוהְי ורְּבְדדאְל רשֶא .רֶבְּדַהִתֶא עדנ
 אּוה אבָי אָלְו רָבִּדַה הי :הידאלו הָוהְי םשְּב איִבְנה

 אֶל איבה ורכד ודק הוה ירא רשא רכה
 הָוהְי תיִרְכְידיִכ :ונממ רּונָת
 דתֶא ךל ןתנ דיִהלָאיהְוהי רֶשֶא םיוגַהתֶא ףיחלא
 שולש :םֶהיִתְבַכּו םֶהיִדעְב ּתְבשיו םלשריו םצְרא
 ןתנ יז הלא הָוהְי רשא צר ךותְּב ףל לידבת םיִרְע

 ףצרא לּובְנְדתֶא תשלשו ףרדה + ללי :ת :הָתַשרל 0 ,
 :חַצְרִלָּכ מש סונל הָיהְו ףיַהְלַא הוה ףליחע ר שא
 דתֶא הכי רשא יחו המַש םּונירֶשַא חצרה רכד ה
 :םשלש לָמִתִמ ול אנשדאל אּוְו תעְדִדיִלְבְּב להער
 ןדי החד םיצע בטחל רעיב ּוהעְר- תא אבי רשאו +

 דתֶא אצְמּו ץעָהְןמ לֶורְּבַה לש ץַעָה תרָכל ןורגב
 ְךַּפ יח הָלאָקְיִרְעַה תחאדלא סּוני אוה תמו יהער
 ונשהו יבָּבְל םחי יּכ הצרק יִרָחא םִדה לאנ ףדרי
 יִּכ תומדמפשמ ןיא לו שפג ּוהָּכִהְו ךרדה הבר
 ָךוצְמ יכנא ןּכלט :םושלש ק לומ ּתְמ - אוה אנש י אל

 ךיָהלֶא הָוהי ביחרי"םאו :ףל ליבת םירע ש שלש רמאל
 דִלָּכְדִתֶא ףל ןתנ ףיתבאל עָבְשְנ רָשַאָּ א

 -לָּבְדַתֶא ר רמשתחיכ :דיִתבָאל תַתְל רָכִּד רשא ץרֶא
 הָבַהֶאְל םויה ףוצמ יִכְנַא רֶשֶא הָתשַנ :ִכ תאוה היצמה
 לז תפסו םיִמָּיהלָּכ וברהב תֶכִלְלְ והלא הָוהידתֶא

 דוע
 וףקמב דאל א'ס +. 6  .שוגד םהירעְּב יללהב ,הגומב ןכ ץ.1  .ךיהלא הוהי א'פ +. ג ,םי



 9 םיטפש \זא 10--אצ% 8

 0 יקָכ םִּד ךֶפֶשִי אלו :הָלֶאָה שְלִשַה לע םירע שְלֶש דוע
 הָיָה הלחנ דְל ןתנ ךיהלא הוהי רשֶא ךצרא ברק
 | :םיִמּד לע
 וג והָפַהְו ויִלָע םקו ול ברא והערל אנש שיא הֶיַהְייְִ
 ; וריע ינקו וחלשו :לֶאָה םיִרַעַה הָחא"לא סֶנ תַמְו שפנ
 . ו; "אל :תמו םהה לג דֶיּב ותא ּנַתְנו םשמ ותא וחקלו
 בוטו לאְרְשימ יקָנהְדסד תרעבו ויִלע נע םחַ
 וג רשא דער לּוָבְנ פַת אל :דל
 הָוהְי רָשָא ץֶרָאְּב לַחְנִת רֶשַא ּדִתְלָחְנְּב םינשאר ולב
 15 ה אל :התשרל ףל ןתנ ד הלא
 רשא אטח"לֶכְּב תאָטַה"לֶכְלּו ןיעלָכְל שיִאְּב רַחֶא דע
 םילעדהשלש יפדלע וא .םידע ינש \יפדלע אט
 4 :הס וב תונעל שיאְּב סֶמָחְדדע םוקיהכ :רַבְד םּוקָ
 וז ינפל הָוהְי ינפל בירה םֶהְלְִרֶשֶא םישנאהרנ גש ּודְמַעְ
 ו ושְרְדַו :םֶהָה םיִמָיּכ ויהי רָשֶא םיטפשַהְו םיִנָהְּפַה
 :ויחֶאְב הנע רקש דעה רקשדדע הגהו בטיה םיטְפשה
 גו עָרְה תרעבו ויחֶאל תושעל םַמְו רשאכ ול םֶתישעו
 2 לוע תושעל ופסידאלו ואריו ועמשי םיִרָאשנהְו :ףפרקמ
 גו שָפָנב שפנ ךגיע םּוחָת אָלְו :ףפרקּב הוה ערה רב
 :לְְָּב לר ריב רי ןשּ ןש ןיפּפ ןע
 דר סוס תיִאְרְו ךביאזלע המחלמל אָצֶתיִּכ |
 ְ ע דיַהְלֶא הוהיהיכ םהמ אָריִת אל ממ בר םַע | |
 - ה"לָא םֶכְבְרְקִּכ הָיִהְו :םִיִרַצִמ ץֶרֶאְמ ףלשמה |
 ג לאְרשי עמש םֶהְלַא רַמָאְו :םעה"לא רכדְו ןהפה שגמ [

 ףךרידלא .םכיכיאדלע הָמְחְלמְל םוָיה םיברכ םֶּתַא

8 

 םכבבל ----< . ן
| 
 א"ס צ.גז | .שגד הֶרָפ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 16  .אָל א'ס ץ. 15  .הָפֶאָה רובס ץ. 11
 א'ס + 5 ,ר'תו ס"ת ,ש"ח ןכו אל א'ס א. 91 = .ס'תו .ע'ת ,י'כ ש"ח ןכו ינַפל |
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ח ,ש"ח ןכו יביא
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 אא 8 םירבד 100

 :םֶהיִנָפִמ וצְרעתדלַאו ו ןפְחְתַלֶאְ ואְרִיִתִדלַא םֶכְבְבְל

 דבע םכל םהלהל םַכְמַע ךלהה םַכיִהְלֶא הוה יִּ
 םעָהלֶא םירָמְשה ורב :םכתא - םָכיִבְיא
 דלי וכְנְח אלו 0 שדחהתוב הָנַב רֶשֶא שיאהדימ רמאל
 :ּונכְנחא ךחא שיאו המָהְלִמּ תומירפ ותיבל בש
 בש דל ללה אֶל םֶרָּכ עַטֶנ רָשֶא שיִאָהְהמּו
 דימו :ּונלְלִחָי ךחא שיאו הָמָחְלִמְּב תמי ותיבל
 וִתיִבְל בשיו ךלי החקל אלו השא א שָרֶא רֶשֶא שיִאָה
 םירטשה פסי :ה רחַא שיִאְו הָמְחְלִמַּב תומָיְּפ
 בפלַה ךרו אריה שיאָהחימ ורַמָאְו םעָהדלֶא רבִדְל
 ובְבְלַּכ ויָחֶא בבְלִתֶא סמי אָלְו וְתיִבל בשוו ךלי
 ירש ודקפו םעְהלֶא רּכְדל םיִרְטְשַה תַלְכִּכ היו

 5 בֶרְקַתיכ :םַעָה שארְּב תואְבְצ
 הוהו :םולשל ָהיִלַא תארו ָהיִלע םחְלהל ריעדלֶא
 דאָצְמְנה םַעָה"לּכ הָיַהְ - הָחַתַפּו ףנעת םולשדסא
 ףִמע םילשת אלדסאו :דולְבעו סמל ךל ויהי הב
 ףיהלֶא הָוחְי ּהְָתִנ :הילע תרצו המְחְלמ ד ףמע התשע
 םישגה קר :ברחהיפל הָרוכלָכתֶא תיכו דרי
 ובת .הלרשילכ ריעב הָיהְי רשא לכְו ּהָמָהְבהְ ףטהו
 הלא הָוהְי ןתָנ רשא יביא ללשדתֶא ּתְלַכִאְו ךל

 רשא דאְמ ּךְּמִמ תקחרה םירעהלָכְל השעת ןַּכ :דל :

 הָלאה ! םימעה ירעמ קר הנה .הלאהדסיונ יעל

 :הָמָשְנילָּכ הָיחת אל הלחנ דל ןתנ ךיחלַא הָוהְי רשו
 וןחה יזרפהו ינענּכה ירמאהו יתחה םמירָהת םֶרֶחַהְִּכ 7

 "אל רשֶא ןעמְל :ףיקלא הֶוהְי ףוצ רשאּכ יסוביהו
 ושע רֶשֶא םֶתְבַעִת לַכָּכ תושעל םכְתֶא ודמלי
 םהיהלאל 0
 י"ב םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו לכו ריבס צץ. 14 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ןכו ףודוב א"ס +. 8

 יריחו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו יִּנְחַהְו א"ס +. ג7  .הםיוגה נ"ב א"ג צ. 15  .ו"דו ה"דח



 11 םיטפש צצ 19--\\1 0

 :םַכיִהְלֶא הוהיל םֶתאָטחְ םֶהיַהְלאל
 ; היִלע םַחְלַהְל םיפר םיִמָ ריעְחֶלֶא .רּוצָתדיִּ

 ונממ יּכ ור ויִלַע חּדְנְל ּהָצְעְַתֶא תיחשתחאל הֶשַפְתְל
 ףינפמ ג אָבְל הָדָשַהְץִע םֶדָאָה יִּכ תָרְכִתאְל ותאו לכאת
 ותא אוה טָכַאמ ןיעדאל יּ יכ עְדְת"רשא : ץע | קר :רוצַמּב
 השע אוה"רשא ריִעָהְ"לע רוצמ תיִנְבּו ּתְרַּכְו תחְשת
 ;התדר דע הַמֶחְלִמ מע
 אכ לל ןתנ ףיַהְלֶא הָוהְי רָשֶא הָמְדַאּכ ללה אָצְמיכ
 ףינקז ואְצְיו :והָכה ימ עדונ אֶל הָרָשּב לפנ ּה הָתְשרְל
 היה :לֶלֶחַה תָביִבְס רָשֶא םירעה"לא ודדמו דיִמְפְשְו
 אוהה ריִעָה לנקז וטקלו ללחַהדלֶא הברה ריִעָה
 שמאל רשא הב "ָבָעאְל רשֶא רַהָּב תל
 לחתלַא הָלָנְעַהתֶא אוהה ריִעָה ינָקַ ו הָו ;לעְּב
 -תֶא םשדופרעת ער אלו וָּב דבָעידאל רשא ןתיִא
 רַחַּב םֶב .יִּכ יול יִנֶּב םיִנָהְכַה ושְנְ :לחנב הָלְנַעֶה
 םהיפדלעו הָוהְי םֶשְּב דרב יתרשְל הלא הָוהְ
 : םיברקַה אוהה ריִעָה ינקו לכ :ענָלֶב ביִר"לָּכ הָיָה
 הָפורָעָה הָלנַעְהְהלע םֶהיִדְיתֶא ּוצָחְדָ לָלִחַהדלֶא
 ז הוה םִּדַהתֶא הכפש אֶל טדי ורמָאְו וו +:לחנב
 ָתיִדּפדִרֶשֶא לארש למעל רַפּכ אר אל ונע
 רפפנו לארשי ףמע בַרְקְּב ילְנ סה ןּתתלַאו הוה
 9 יֶּכ ףברקמ יקנה םֶּה רעב ִת הָּתַאְו :םֶדִה םֶהְל
 | 10 "יִּכ :הוחי ינִעְּב רָשָיה השעק ו

: / = 
 אצת

 .הרשא ג'ב א"ג ט. 8 = .ירק ּוכָפש ,ביתכ הֶכְפִש צ.ז .אכ .ץָש ל א'ס צ. 0 ו
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 ילע המישא ,(אצז 18| םיטפש 'ד הירדסו .והידבע [אצו ג8-אצז 9) השרפה םש \.% =
 ףלא םילמו .םיעשתו העבש םיקוספו .[אא 10] ברקתדיכ [צוזזז 14] םיוגה יכ ,(אצוז 14] ךלמ \
 ב םיפולחו ו תואמ שמחו םיפלא תשמח תויתואו .השלשו םירשעו תואמ שמחו /
 -לע ,איעגב -לעו .נ"בו אי ג אלב טפשמה םע -לנ עו ףטוח א'ב ,[אצנז 11] טפשמהדלע ₪
 ורבחתהו ,איעגב לע .נ'בו איעג אלב ותכלממ םע דלע ףטוח א'ב ,ןאו'זז 901 ותכלממ ₪

 .[אצנז 8| םדל |םד ןיב 'א קספו .[אא1 ל] הכפש אל 'א 'תכו .(אצנזז 15| ךברקמ
 .רדס ןאכ ןיא א"סב ח. 10 |
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 אא" 3 םירבד 00

 ףדיב והלא הָוהְי ונְתְנ ףיביא-לע הָמְחְלִמְל אַצְת
 תְקשַחְ רַאְתְתַפ תשא היבשב ָתיִאְרִו :ויבש תיבשו

 הָחְלגְו ףתיּב ותדלַא הָתאְבַהְו :השאל ףל תחללו הב +
 תלְמשחתַא הָריסהְו ָיִנְרֶפִצְתֶא הָתְשַפו הָשארתַא
 דתֶאְו היִבָאְדתֶא הָתְכְבו ַתיִבּב הָבְשִיַו היִלָעִמ דָיְבְש
 הָתַיהְו ּהָתְלעבְו הילא אות ן5 רחאו םיִמְי חרי ָּמא
 השפל הָתִחלשו הב תְצַּפָה אלפא הָיִהְו :השאל ל
 רשא תחת הָּב רמעתת"אל ףַסּכּב הָוְרְּכְמִתִאְל כמי

 םיִשָנ יִתש שיאל ןייהתהיכ :הָתיִנע 4
 הָבּוהאְה םִיִָ :לרדלח הֶאוש תַחאָהְו הָבּוהַא תחאה
 םויב :הָיְהְו :הֶאינשל רַכְּבַה ןבה היה הָאונשהו
 רכבל לכו אל ול הָיַהְייִרְשַא תא ּוְנָבְדִתֶא וליחְנַה
 -תֶא לכ רָכְּבַה הָאינשהְךב י ינפ"לע הב הָאָקְְְּכְדתֶא
 "רַשא לָכְּב םנש יפ ול תֶתָל ריִּכי הֶאוטשהדְֶּב רכְּבַה
 :הָרכְּבִה טפשמ ול ונא תישאר אּוההיּכ ול אָצְמ

 וניא הרומו ררוס ןֶּב שיאל הְָהְיּ
 עמשי אָלְו ותא ּורְסו מא לוק קבו ויבָא לוקְּב עמש

 ונקז"לא ותא ואיצוהו יִמִאְו יבא וב ושפתו :םַהְיִלַא +
 הָז נְנָּב וריע ינקזדלֶא ורמאו :ומקמ רעש שחל וריע ל

 לכ והמָנְרַו :אבסו ל ללוו נְלְְּ עמש נא הרמו רָרוס
 -לָכו ףברקמ עָרֶה תרעבו תַמְו םיִנָבַאְב וריע יש

 הָיַהְיִכו :ואריו ועמשי - :
 זץלט ותא תיִלָתְו תמוהו תומדטפשמ אטה שיִאְב
 םויּכ ונְרְּבְקת רומק ןעַה"לע ותלבנ ןיִלָתאל
 ףקמרא-תא ]| אָמטִת אָלְו ל יהלֶא תללקחיכ א אוהה

 רשא

 א'ס צ. 11 = .ס"תו ע"ת ,ו"ת ןכו ּךיִדָיְּב א"ס צ. 10  .ד"נ היעשי הרקע ינר הרטפה +. 0
 א'ת ,ש"ח ןכו ולו א'ס ץ. ל  .ם תו ע'ת .ו'ת .א'ת ,ש'ח ןכו ּהַתא תחקלו וא ּהָּמָחְקַלְ
 .ר'תו פ"ת ,ע"ת ,י ר'תו ס"ת .ט"ת ור
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 33 אצת"דיכ אזו 4

 :הָלַחִנ ךל .ןתנ ּףיַהְלֶא הָוהְי שא
 בכ םיִחּדִנ וישדתא וא ףחַא רושדתֶא הֶאְרְת"אְל

 בורק אלדםַאְ :ו יחֶאְל ם םביִשִּת בשָה םֶהמ תמְלעתהו
 הָיְְו ףַתיּב ּףותדלֶא ותָפַסַאְו ותְעְדְי אלו ףילא ךיחֶא
 השעת ןמו :ול ותבשהו ותא 8 שרד דע ּךמע
 רבָאלַכְל השעת"ןכו ה הָשעִת ןכְו ורמָחל
 -- לכּות אל ּהָתאָצְמְו ונפמ דבאתדרַשֶא דיַחֶא

 + וא ךיִחֶא רומָחדתֶא ו
 :ִמַע םיִקָּת םֶקָה םהמ תְמְלַעְתַהְו ךֶרּדּב םילפנ ורוש

 % "אָלְו הֶשֶאַלַע רבנילכ הָי יהיאל
 -לָּכ ףיהלֶא הוהי תבעות יִּכ הָשא תלמש רֶבּג שָבְלִ

 ;הלא הֶשְע
 ; "לַע וא ! ץֶעְילֶכְּ ףרדּכ פל | רוּפצְק אָרְקִי יִּכמ

 םיחרפֶאָהְלַע תַצְבִר םִאָקְו םיציב וא םיִחרֶפֶא ץֶרָאַה
 חַלַשּת חלש :םיִנָּבַהְדלַע םאָה חה קתדאל םיִציִּבַהְדלט וא
 תְכְרַאְהְו ךְל בי ןפלל דלדחקת םיִנָּבַהדתֶאְו םאָהדתֶא
 תושע . שדח תיב הנבת יכ :םימ

 לפה לפידיכ ּדַתיִבְּב ם םימד םיִשָתדאְלְ ּגְנְל הקעמ

 | הֶאְלְמִה שדְקִּתְִּפ םִיִאְלְּ ףמרּכ עְרזְתאְל ממ
 :םֶרָּכַה תַאּובְתו עְרזת רשֶא ערה

 וי זנַטעָש שכל אל ודחָי רמחבו"רושב שרחְתראל

 כ

 סס

11 : 

 19 0 :ודחי םיִּתְשְּפּו רָמָצ

 -הָסַכִּמ רָשֶא ָּךֶתּוסְּכ תוָפְנַּכ עברַאדלע .ףלדהַשפַת

 13 ָהיִלַא אבו השא שיא חפיחיִּכ הְּב
 ו

 14 ער םש : ָהיִלְע אצוהו םיִרְבְּד תֶליִלַע הל םשו :הַאְנְשו |

 -אָלְו ָהיִלַא בֶרְקָאְו יּתְחקְל תאזה הָשֶאָקִתֶא רַמָאְ
 יתאצמ 0 ]

 .ןכו וחיריב +. 8 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ןפ א'ס צ. 8  .ןגונמ וחירוב ןכ ש. 5 2" |
 .איעג אלב -רושב נ'ב ,א'נ צ. 10 | .יתבר '] +. 6  .ןגונמ וחירוב ןכ צץ. 8 |
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 אאו 6 םירבד 4

 ואיִצוה] ּהָמִאְו ךענה יִכָא חַקְלְו :םיִלּותְּב ּהָל יִתאַצִמ +
 יבָא.רַמָאְו :הרעשה ריִעָה ןקחלא רענה ילּותַבְדתַא
 הָשאְל הוה שיִאְל יִתַתָנ יּתְבדתֶא םנקוהילא רענה
 דאל רפאל םיִרְבִד תלילע םש אוהדהנהו האש
 ושרפו יִתְב יִלּותְּב הלאו םיִלּותְּב ףּתְבְל יִתאָצִמ
 אוָהַהְדריִעָה :ינקז וחקלו :ריִעָה ינקז ינפל ּהָלְמשה
 ות ףסכ הֶאְמ ותא וש :ותא ורפי שיאָהדתא
 לארשי תלּותְב לע ער םש איצוה יִּכ הָרְעְנה יבאל
 :ויִמְידלָּכ ההלל לכוידאל הו שאל היהתחולו

 ואצמנ"אל הזה רבְדה הָיָה תמָאדסִאְ
 ָהיִבָאדתִיִּב חַתָפלֶא רענההתֶא ואיצוהו :ךענל םיִלּותב
 הָלָבְ הָתְשעיִּכ הָתַמְו םיִנבַאַּב ּהָריִע יִשְנַא ּהולְקְּ
 :ףפרקמ עָרַה תרעבו היבָא תיּב תואל לֶאְרְשיְּב

 -תַלְעְב השמע | בכש שיא אצמְיִּכ

 רע היה 2 : :סארשימכ ערה תְרַעְבּו
 בכְשְו רָעְּב שיא ּהָאְצְמּו שיאל הֶָשְרֶאְמ הלּותַב
 אוהַה ריִעָה ו רעשדלֶא םֶטיִנֶעתֶא םֶתאַצוהְו :ּהָמִע
 רשא רבד"לע רענההתַא זתמו םיִנבַאּב םֶא םתְלקְס
 "תֶא הָנעְרֶשַא רבדדלע שיאָקחתַאְו ריב יממהל
 :ףכרקמ עְרָה ּתרעְבו והער תשא

 הָשְראמְה לענההתַא שיִאָה אָצמי הָדָשְּבדִאְ
 בכָשדרשֶא שיִאָה תמו המע בָכשו שיאְה הָּבְדקיִזַחַהְ
 אטח רענל ןיא רָבְד ה שעתחאל רענלו :ודבל המט

 ןּפ שפָנ חצרו והערילע שיא םּוקי לשַאָּכ יפ תֶומ
 רבדה

 ם'ח ,ע'ת ,ש"ח ןכו ּהָל םש א'ס <. גד
 נ'ב א'נ ץ.95 = .ירק הרעב ,ביתכ רעב +. 3
 יירק הרע ,ביתכ רֶע 0 צץ. 96  .איעג אל
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 א הָשראמה רענה הָקְעַצ ּהָאצִמ הָרשב יּכ :הוח רבה
 ₪ רענ שיא אָצְמְייכ :ּל עישומ ןיאו
 :ואצמנו המע בכָשְו הָשפִתו הָשְראהאל רָשא הֶלּותְב
 ₪ ףַסַּכ םיִשָמָח ךעג יבַאל המע בכשה שיִאָה ןתְת
 החלש לכְוידאְל הנע רשָא תחת .השֶאְל היהתהולו
 גכ תַשָאתֶא שיא חיל וימי
 + אביאל :ויִבָא ףְנָּכ הָלָנ אלו ובא
 :הוהי להקּב הָכּפָש תּורְכו הָכדעּוצפ

 | "אל יִרשַע רוד םָג וה להק רֶזמַמ אביאל
 + א אביאל :הָוהְ להק ל אבי
 םהל אביאל ירישע רוד םִג הָוהְי להק ל יבא ןיזמט
 ומדקדאְל רַשַא רַבְּדִ"לַע :םלוע-רפ הוה לֶהָהּ
 רשָאְו םיִרָצְמִמ םֶכְלאצְּב ךרדּב םימכו םחלּכ בתא
 םיִרָהְנ םֶרא ותָּפִמ רעְּבְְּב םעְלְּבֶא דיל רַכְש
 . םָעְלְּבדלֶא עמשל והלא הָוהי הָבָאחאָלְ יל
 יּכ הכרבל .הללקה תא דל ףיחלא הָוהְי ךפהוו
 -לָּכ םֶתְבַטְו םמלש שרדתחאל הלא הָוחְי ךְּבַהא
 .יכ ימדֶא בעתתדאל :םֶלַעְל ימי
 םינב וצרַאְב תה רִָּכ ירצמ בעתַתדאל אּוה דיחֶא
 | :היהי להק הָקְּב םדל אַבְי ישילש רוד םֶהְל ודְלויזרשא

 תרמשנו ד ףיביא א"לע הָנחמ אָצְתהִּכ
 היהיזאל .רַשֶא שיא ףב ההיפ ער רֶבִּד לָפִמ
 אבָי אל ה :נחמל ץוחמ"לַא אָצָי הֶליִלְַהְרקִמ רוה
 ג אָבְכו םִיִמּ ץחרי ברָעְתִנפל היה :הָנחמה דלא
 ג ץוחמ 'ףל היה ד :הנחמה דותְדלֶא אָבְי שָמָשַה
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 .אָפִ א'ס +. 2 .בכ = .ירק הרֶעְנ .ביתכ רֶעַנ +. 98 = .ירק הָרָעִנַה ביתכ רָעַגַה צצ. 89
 א"ב ןכ +. 19 = .ר"תו ס"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו "אלו א"ס צץ. 8 .,ליעלמ אבו יללהב +. 8
 .איעגב תונפל ג'ב
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 ףנוא-לע ףל היהת דתו :ץוח הָמַש תאציו הנחמל 4
 דתֶא תיפכו תְבשו ּהָב הֶּתְרַפְחְ ץוח ּךתְבָשְּב הָיהְ

 ףגרמ ברב ! ךלהתמ ךיהלַא הוקי יִּכ :ךתֶאצ ₪
 דאלו שודק ףינחְמ הָיְהְו דינפל י יביא תַתְלְו ףליִצַהְל
 ירח בשו רַָבְּר תורע ףב האר

 םעמ ךילא לַצְנְדְרֶשֶא וי :נדַאדלא דבַע ריִנְסְתאְל | ₪
 דחאְּב רחביזרו שַא םוְמּ ףּכְרְקְכ בשי מע וויְנֶא וז
 -אל גננות אל דל בוט יְרָעָש

 ינָּכִמ שדק הָיְהְיאלְ לארשי תונְבִמ השדק היה
 תב בל רָחְמּו הָעז ןנתֶא איבתהאל :לארשי 4

 דסנ הלא הוהי תבעות יִכ ררְקלכל ףיָהְלֶא הוה
 ףשנ חאל ךישתהאל :םָהיִנָש
 ירכנל :דשי רשֶא רָבְּדדלּכ ףשנ לָכִא ךשנ ףָסּכ

 ףיהלא הָוהְי דַכְרבְי ןע מל ףךישָת אל ד חאל לוטה
 הַמָשדאְב הָּתַאדרֶשֶא .ץֶרֶאָהְלע ףדי 'חלשמ לַכִּב

 הוה יל רָדָנ רדת :התשרל ₪
 הוה ונשרדי שרדקיפ ומְלַשְל רַחאְת אל די הלא

 דאל רדנל לּדְחֶת יכְו :אָטַה ףב הָיִהְו ךמעמ והלא .
 רשֶאּכ תיִשַעְו רמָשִּת יִתַפש אצומ :אָטַח ךֶב הָיָהָי ₪

 :ּךיִפְּב ּתְרַבִּד רָשֶא הָבְדְנ יָהְלַא הָוהיל ּתְרִדְ
 םיבנע תלכָאו דער םֶרְכְּב אבק יּכ -

 :ןתת אל ּךיְלְּכילֶאְ ּעְבש ךָשְפִנְ
 שמרחו ףְרַיִּכ תְליִלְמ תפטקו דער תַמְקְּבאבֶתיִּכ | א

 הק דער המק לע ה אל רכ
 וב ןָחְאָצְמִת אָלְַא הָיִהְו הָלָעְבו השא שיא
 4 15  .רפח תרפחו הגומ רפסב צ. 14  .י"תו ו"ד ,ה"דח ,ב"'ד ןכו נא א"ס צ.4

 יר"תו ש"ח ,י"ת ,א'ת ןכו ףנמ א"ס +. 5 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,י"כ ש"ח ןכו ָךינָחמ
 ןש'ח ,ב"יד ,ב'ד ןכו ָךיִדַי א"ס +. 91 = ,רֶדנ א'ס צ. 19 .איעגב דרַשֶא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 6

 .ומש היב ןמיפ דומע שארב אצומ ץ.24 | .ר"תו ע"ת
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 ןָתְה תתיִרָּכ רֶפס ּהָל בַתְכְו רָבִּד תורָע ּהָּב אָצַמרִּכ
 הָתְיִהְ  הָכְלַהְו ותיּפִמ .הָאְצְיו ותיִּבִמ ּהָחְלַשְו הדי
 רַפָס ּהֶל בַתָכְו ןורחאָה שיאה ּהָאְנְש +רחַאדשיאל
 שיִאָה תּומָי יכ וא ותִיּבִמ ּהָחְלשו הדב ןתנ תֶתיְִּ
 ּהלְעב לכוידאל 1 השל ול ּהָהְקְלְ"רַשַא ןורַחאַה
 הָשֶאְל ול תזהְל הפחקל בושל החלש"רו שא ןושארה
 אָלָו הוה ינפל אה הבעות וכ הָאְמַטְה רֶשֶא ירחֶא
 :הֶלחנ ףל זתנ קל לא הָוהְי רשֶא ץֶרָאְקְתֶא איטָחְת

 ןש

 םש

- 

 : אצי אל הָשְדַח השא שיא חקידיכ
 ותיבל היה 1 רבדילכל ויל רבעידאלו אָבָצְּב
 : לבָחיהאל + חקל"רשַא . ותשאזת א משו תַחֶא הָנש

 כ :לבח אוה שפני בָכדְו םוחר
 וָּפירָמַעְתִהְו לארשי יִנְבִמ ויִחָאַמ שּפְנ בגג שיא אצְמְ
 :ףכרקמ עְרְה תרעבו אוהה בגג תמו ורכמו

 תושעלו דֶאְמ רמשל ת תַעְרְצַהיענִּב רָמָשה
 םתיוצ רשאפ םיולה םיגַהְכַה םֶכְתֶא ולוידרָשא למ
 הלא הָוהְי הָשַעְרַשֶא תֶַא רכז :תושָפַל ורָמְשִת
 :םירצממ םכַתאַצּב ךֶרּדּב םירמל

 דלֶא אָבְתאְל הָמּאִמ תאשמ ּךעְרַב הָשַתֶכ
 הָּתַא רָשֶא שיאָהו רמעת ץוחב :וטבע טבעל ּותיּב
 9 יֶנָע שיאדסִאְי :הצוחה טובעהדתַא ףילא איצוי וב השנ
 5 טובעההתו . ול בישּת רווה :וטבעב בכְשת אל אּוה

-- = == 1 -- 

 היָהּת ל כרב יתמְלשב בכשו שָמְשה -

 -אל :ףיהלא הוה ינפל ה
 רשג ( 'ָּךרגמ וא ףיחאמ ןויְבָאְו ו יִנע ריִכש כשפת

 משה | :| שמ

 .ותשא-תא חמשו א'ס \. 5 = ."ַלָּפ רובס < 5 = :התוהו הכלה א'ס + 5/8
 .ףכְרַבּו א'ס +. 18  ,רשא ריבס +. 8 .ּהָּב ריבס +. 7 |

00 

;5 
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 -אלו ושפנתַא אשנ אּוה ויִלַאְו אוה יִנַע יִּכ שָמָשה
 :אָמַה ףב הָיְהְו הָוחְידְלֶא ךילַע אָרְק

 -לַע ּותמוידאל םיִנָבו םיִנְבִלַע 2 תובָא ּותְמוידאל 6
 אְל :ותמּו ואְטְחְּב שיא תובָא ג7

 תרכה :הנמלא רגב לבקת אלו םּתִי רנ טפשמ הת
 "לע םשמ ַּהְלֶא הָוהְי ךדפיו םירצמּ תה דבש ִּ
 :הזה רָבִּדַהדתֶא תושעל לוצִמ יִכְנָא ןכ

 5 הָרָשּב רָמע תחכשו ףרָשְב לריצק רצקת יִּ 9
 עמל היה הָיְמְלאְלו ם תיל ךגל ותחקל בּושְּת אל

 :ףידו השעמ לָכְּב הלא הוה כב
 םותיל רגל ףירחא ראָפִת אל תי טּבְחַת יִּ 0
 ףירחא לשפת אל ִמְרַכ רצְבִת יּכ :הְיִהְי הָנָמְלאְלו או
 תה דָבעְרִּכ ָתְרכו היה הַָמְלַאְלו םותיל רגל 2

 ךבּדהדתֶא תושעל דצמ יכנָא ןפ"לע םירצמ ץֶרֶאְּ
 םיִשְנָא ןיּב ביר הָיְחְיִּ :הּוַה הכ

 קידצההתֶא .וקידצהו .םִטֶפְשו טפשמההלֶא שטו
 וליפהו עשרה תוָּכה ןפדםא הי יהו :עשרההתֶא ושישרהו 9
 םיעָבְרַא :רָפְסִמְּב ותְעָשר יִרְּ יָפְל ָכְהְו טפשה 3
 הפר הָכַמ הלא-לע ותכהל .ףיסיִפ ףוסי אל ו
 ושיִדַּב רוש םפהת"אל :דיקעל ּףַחֶא הלקת

 ןפו םֶהְמ דחא תמו וּדְחִי םיחא ובְשָיִּ 5
 ּהָמָבָי ד שיִאְל הָצּוחַה תמהדתשא היהתדאל ולדךיא

 ףוכפה הָיָה :הָמְּבַו השאל ול ּהָחְקְלו ָהילָע אבי +
 ומש החמיחאלו תמה ויחֶא םשדלע םּולי דלת רש
 ותמביחתַא תחקל שיִאָה ץפחי אלדםאו :לֶאְרשימ
 ימי ןאמ הרמאו ינקוהדלֶא הרעשה ותמי הֶתְלַ

 םיקהל ו
 יע'חו א"ת ,ג'דח ןכו םִיַרצַמ ץֶרָאְּב א'ס צ. 18 | .ע"תו י"ת ןכו הָנָמְלַאְו ותָיָו א"ס <. גד
 ןג'ד ןכו חתפ רֶאַפִת יקובנזב ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ + 0

 .ערלמ הרעשה וחירי שמוחב +. 7 ]2 | .א"ידו ד"דח
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 3 ולחוארַקו :יִמָּבִי ּהָבָא אל לֶאְרְשִיַּב םש ויָחֶאְל םילָהְל
 0 ל ָאְו דמעו ולא ורבו וריעדינקז
 ; לעמ ולענ הָצְלְחו םינקזה י יניעל לא ותְמְבִי הנ
 שיאְל השעי הָכְּכ הרמָאְו התו וינפְּב הקריו ולנר
 לארשיב ומש ארק ? :ויחַא תיּבדתֶא הנביאל רַשַא
 םישָנָא וצי :לעוה ץולח תב
 -תֶא .ליִצְהְל דַחֶאַה תשא הָברְקְו ויחאְו שיא ידחַ
 :וישְבְמְּב הָקִזָחַהְ די החלשו והָּכִמ .דָיִמ השיא

 :ףניע םיִחְת אל הָפַכְתֶא התצְקְ
 :הנטקו הָלודְּג ןכאְו ןֶּבָא ךסיִכְּב ךל היחידאל

 ןבא :הנטקו הלודנ הפיאו הפיא ךתיבב דל היְהְיאל
 דְלהְיהְי ק קדַצְו הָמ מלש הָפיִא ףָלהֶיהְי קרו .המְלש
 ןתנ די יהלא הָוהְיררשא הַמְדַאַה למ ףימָי וכיראָי ןעמל
 : השע לָּכ הלא הָשעדלָּכ הלא היה תבעות יּכ :ּךל
 :לוע
 ז םָכִתאַצְּב ףרָקּב | קלַמַט ל השעחרַשַא תֶא רוב

 יִלשַחְנהלָּכ ב יו ףרּדִּכ ףךרק רשֶא םִיְרצִממ ם
 ו ַיִנהְּב הו :םוהְלֶא אָרְ אלו עגיו ףיע הֶּתַאְו ךירחא
 רשא ץֶראְּב ביִּבָסִמ ּךיְַאדלּבִמ ₪ | הלא הוה
 רָכזתֶא הָקַמּת ּהָתְשרֶל הָלַחְנ ףל ןתנ הלאה
 !ח חַכַשּת אל ם םימ משה תחתמ קלמע

5 \ 

 דל ןתנ ד ּף יהלֶא הוהִי רשַא , ץֶרֶאָהְלֶא אובתדיכ הָיָהְו ות

 הלחנ אחהשוה |
 ןכו הוהי א'ס ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ר"דח ,י"כ םירפס ורב ןכ ץ. 29  .איעג היהו א'ס א. 9 ן

 .ה"דחו ג'ד ,ב'ר ,איד
 -ןק ארקי יכ ,(אאז ג0] אצתהיכ 'ה הירדסו ,ללע (אאז 10--אאצ 19] השרפה םש +. 19 |

 .[אצזט ג9] רוצקת יכ ,[אאזזז 99 רדנ רדתהיכ ,[אאחז ג0] הנחמ אצתהיכ ,[אאוז 6] רופצ
 םיפלא תשמח תויתואו .םינשו םינמשו תואמ שמחו ףלא םילמו .הרשעו האמ םיקופפו
 אלב תונפל ארוק א"ב ,[אאזזז 19] ברע תונפל 'ב םיפולחו .הששו םישמחו תואמ הנמשו ן

 לצני םע -רשא ףטוח א"ב ,[אצננז 26] לצני"רשַא ,דמלה תחת איעגב ונפל ג'בו ,אוענ |
 תוקספו .(אאזט גג] טובעההתא ,[אאדז 95] הרשבהםַאו ףולח אלבו ,"רשַא תחת איעגב גבו |
 .([אצ\ ג9] חינהב ,[אאזז 6] רופצ"ןק 'ב |

 .'ס היעשי ירוא ימוק הרטפה <. 1 .וכ |
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 יִרפילָּכ| תישארמ ָּתְחְקְל ו זהב תְבְשיַו ּהתְשריו הלחנ <
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 ןתג די הלא הָוהְי רָשָא ּךצְראמ איִבָּת רֶשא הָמְדאַה
 הָוהְי לַחְבְי רָשֶא םיקמהְדלֶא תְכלַהְו אנמב משו ךל
 הָיהְי רשא ןהכה"לֶא ָתאְבּו :םֶש ומש ןּכשל ד הלא
 ₪ והלא היהיל ! םויה יִּתְדְגַה ויִלֶא תְרמָאְו םֶהָה םיִמָיּב
 תֶתְל ניתבָאל הוה עַבשִנ רָשֶא ץרָאָהְלא יתאָביִּכ
 הָוהי חכו ינפל וחיה ףרימ אָגטה א הקלו ול
 לבא מרא ףיִמְלֶא הוה | ינפל ּרמָאְו תינע + ףוהלא +

 יונל םשדיהוו טעמ יִתְמְּב םש רעו הָמירצמ דריו יִבָא
 ינְתיו ּונונעיו םירצמה ונתא וערי :ברו םוצע לוד
 וניִתְבַא יִהְלֶא הָוהְידלֶא קפצו :השק הרבע ונילע
 -תֶאְו ינלמעדתאו נָעְרתַא אְרָיַו ונלקדתַא הוה עמשיו
 הוט ערזכו הקזח דַיִּכ םירצממ הָוהְי ונאצויו :ונצחל
 םיקמַהלֶא נאבי :םיִתָפְמַבּו תותאְכו לָדִג אָרְמְבו
 :שבדו בַלָח תב ןירֶא תאוה ץֶראהדתֶא ונפדןתוו הזה
 -רָשא הָמְדֶאַה ירפ תישארדתא יתאבה הגה הת
 ָתיוחתשהו דיִהלֶא הוה ינפל ותחגהו הָוהְי יל הָּתַתְ
 ּףלְךַתְ רשא בוטה"לכב תחמשו :יהלַא הוה ינפל
 :ףכְרְקְּב רשא רגהו יולהו הּתַא ףתיבַלו דיהלא הוה

 רשעמהלָּכדִתֶא רשעל הֶלַכִת יּכ
 ףלל הֶתַתִה רשעמה תנש תשילשה הנ ךתֶאובת
 תְרַמִאְו :ועבשו ךירעשכ ּולּבָאְו הָנִמְלַאְלְו ם ותיל רגל
 ויקתְנ םנו תיבהךךמ שדקה יִּתְרָעְּכ ףיהלא הוה לנפל
 ינָתיוצ רשא הֶוצִמדלַכְּכ הָנִמ ִמְלַאְלְו ם ותיל רגלו יוְלְ
 ינאב יתלכ א"אל : יִתְחַכְש אלו ןיתוצממ יתרבעדאל
 תמל ונממ יתתקאלו אָמְְּ ונטמ יתְרעְבְ"אְלְו ּוָממ

 יתעמש
 ְע .רסח תתאבּו יללהב ,הגומב ןכ +. 8 ע'תו י'ת :א'ת ,ש"ח ןכו

 ןכ צ ₪ ושיח ןכו רגל א'ס +. 15 = .נ"ב ןכו שגדב רשעל ןירוק אירבטב ,אבר ארוזחמב
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 :ינתיוצ רשא לֶמּכ יתישע יהלא | הוה לוקּב יִתְעַמְש

 : למעדתַא ךֶרָבּו םימשהךמ ףשדק ןועָממ הפיקְשה
 רשאפ :ּונָל הֶּתַתְנ רָשֶא הָמָדֶאְה תא לארשיחתא
 :שבדו בָלְח תבז ץרא וניתבָאל תעפשנ

 םיקְחהדתֶא ג תושעל ָךוצמ ףיהלַא הֶוהְי הוה םויה
 -לָכְּב םֶתוא ישע ּתְרַמָשו םיִטְפְשִמההתֶאְו הָלֶאָה
 ז תויהל םויה ּתְרמָאַה הוה תא :ְפַלֶכְב ףבכל
 ויתוְצמו יקח רמשלו ויִכְרְדִּב תֶכָלְלְו םיהלאל ל
 תוָהְל םויה ּךְרימאה הוה :ולְקְּב עמשלו ויטּפשמו
 :ויִתוְצַמדלּכ רמשלו לדרכה רָשאָּכ הֶלְָנַס םעְל ול
 / םשְלּו הָלַהְתְל השִע רשא , םיוגַהדלּכ לַע ןוילע ףתתְלו

 רַשֶאַּכ יַהְלֶא הוהיל שרקדש דת הלו תָרָאּפַתְל
 :רָּכּד
 8 רמש רמ באל םַעְדדַתֶא לֶאְרְשי ינקו השמ וצו

 רַשֶא םּויַּב הָיָהְ :םַּה םֶכַתֶא הוצמ יִכנָא רשֶא הֶוצְמַה
 ףל ןתנ ףיה הלא הָוהי-רֶשַא ץֶראה-לֶא ןדרההתא ּורְבַעִת
 ּתְבַתְכו :דישב םתא ּתְדשו תולדנ סינא ל תמ קחו

 רש ןעמל ּדָרבעְּב תאּוה הָרותַי "לכת ןהילע |
 תבָו ץרא ל ןתנ\ הלא הוהידרש) ( ץֶרֶאָהְדְלֶא אבת | ו
 היהו 7 ףִתְבָארַהְלֶא הָוהְי רִכִד רשָאּכ שבדו בֶלָח |
 רשַא הלאה םיִנָבַאהדתֶא ּומיִקִּת ןדריהדתֶא םֶכְרְבָעְּ |
 :דישכ םֶתוא תדשו ל .לביע רהְּב םויַה םֶכתֶא הוצִמ יִכְנָא |
 | תיִנ דאל םיִנָבַא חַּבְזִמ נ הלא הוהיל חבזמ םש = |

 == : הוה חבומ"תא הָנְבִּת תימלש םִנְבַא :לּורּב םהילע

 2 תחבזו :ףיִהְלָא הו ןהיל תלוע ויִלָע תיִלעהו ר יהלֶא

 :ףיקלא .הוהי נפל :תחמשו םש לאו םֶמְלש |
 תבתכו קאש
 נ'ב ,א'ב ןכ +. 19 = .ס'תו ק"דו י"כ א"ת ,ש"ח ,ב'ד ןכו םשל א'ס +. 19  .רמשל א'ס +. ול |

 .איעגב דתַא נ'ב א'ג +. 8 .זכ | .איעגב ךתיחלו |
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 ראב תאוה הָרותה יִרָבּדדלְּכדתֶא םיִנָבִאה"לַע ּתְבַתָכְ
 םיִנָהְּכַהְו הָשמ ךֶּבלַו : בטי
 לֶארְשי עמשו | תכְסַה רָמאל לֶאְרשידלָּכ לא םיולה

 לּוקְּב תְעַמשו :קְלֶא הוהיל םעְל :ָתַהְנ הוה םויה .
 יבא רַשֶא ויכְחחתֶאְו ותוצמחתַא תישָע ףיהלֶא הוה

 םעָהדתֶא השמ וצו :םויה דוצמ 2
 דלע םעְקתֶא .ךֶרְבל ודמעי הָלִא :רמאל אּוָהַה םויִב 5

 הדוהיו יןלו ןועמש ןדְריה"תֶא םָברַבעְּב םרְג רה
 רַהְּב הָלְלְקַהְ"לַע ודְמע הלאו :ןֶמָינְבּו ףסויו רכשו

 םיולה ונעו :ילתפנ ןח ןלובוו רשאו דג ןבואר לביע 4
 :םֶר לוק לארשי שיִאדלָּכְדלֶא ורמאו

 תבַעוִת הָכְסִמּו לספ השע רשֶא שיאה רורא 7 5
 ורמאו םעהדלכ נעו רתפּפ םשְו שרח ידי השעמ הוה

 דַמָאו מאו ויבָא הלקמ רּוא :ןָמִא
 לוב גיפמ רּורֶא :ןִמָא 5 .
 רּורֶא :ןמָא םַעְקִלָּכ רמָאְו ודער 3

 :ןמא םַעְהדלָּכ רמָאְו ךרדּב ךע הגש
 רַמָאְו הָנָמְלַאְו םותידרג טפשמ השמ רּורֶא 9
 ףיְּכ הָלַג וכ ויבָא תשֶאדבע בכש רּורָא :ןמָא םַעָהדלָּכ 0

 רּורֶא ןִמָא םעְה"לַּכ רַמָאְו יבא
 :ןמִא םַעָהְלָּכ רַמָאְו הָמהְּבדלְּכיםִע בש

 ימאדתב וא ויבָאְדתְב ותחַאדםע בכש רּורָא 2
 בכש רּורֶא :ןמָא םַעָה"לָּכ דמָאְו <

 :ןמֶא םַעָהדלָּכ רַמָאְו וּתְנִתִחִםע
 !ןמא םַעָהדלָּכ רַמִאְו רֶתַפַּפ והער הָכִמ רורֶא 4
 שָפְנ תוּכהְ דחש חקק קל רורָא 5

 | םד
 || או'ס ,עטב 'ג ןילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .ףקמ אלבו תֶא א'ס ,הגומב ןכ +. 8
 ,ורק ויתּוצמ ,ביתכ ותוצמ +. 10 = .:"טדו ד'יד ,ב"יד ,ה"דה ,ד'דח ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו "לא
 רכששיו כ"ב ,א"ב ןכ ז. 9
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 ₪ רּורא :ןמָא םעה"לָּכ רמָאְו יִקְנ סה

 םתוא תושעל תאָוההַרוהה יִרְבִד"ֶא םיקי"אָל רשא
 :ןמִא םעָהדלָּכ רַמָאְו
 הכ רָמשל ִּהלֶא הָוהי לוקְּב עַמשִּת עומָשדמִא הָיַהְו פ

 גת םויה ךוצמ יִכְנָא רשא ויַתוצמְדלָכְדתֶא תושעל
 ₪ ל לע וא וכו :ץֶרָאְה י יול לע ןאלפ + ףיה ָהְלֶא הֶוהְ
 :ףיהלֶא הָוהְי לוקְּב עמשת יכ לנישהו הָלֶאָה תוכְרְּבַה
 : ףנטכ"ירפ ורב :הרָשב הָתַא ףוְרָבו ריִעִּב הָתַא ור
 תורתשעו יִפְלֶא ךנש ףֶּתְמַהְב יִרְפּו ףתמדא יִרפו
 ּףָאבְּב התא ךורְּב !ףִתְרִאְשִמּו * ףאנט ורְּב :ףנאצ
 םימקה 3 הָוהי ןתו ַּתאַצְּב הָתַא ורבו
 העְבשבו ףילא וא (צי הא ףרדב ינפְל םיִפָנ דיִלָע
 הָכְרְּבַהְתֶא דהא .הָוהָי וצי :יִנָפְל .ּוסּנָי םיכרד
 הָוהְירֶשָא ץרָאְּב ךָכרְבו ךַדָי חלשִמ רכבו ףיִמְסַאּב
 רשֶאּכ שודק םַעל ול הוי ףמיקי :ףל ןתנ הלא
 ָתְכַלַהְ ףיִהלֶא הָוהָי תוצמדתֶא רמָשִת יִּכ ךֶלעַּבָשנ
 גו לע אָרְקִנ הָוהְי םש יכ ץֶרָאַה יִמעלָּכ ארו ויִכְרדּ
 וו ירפבו לנטב יִרָפּב הוטל הֶוהְי ףרתוהו :ךממ וארו
 הוה עט רַשֶא הַמְדֶאְה לע ףתְמְדא יִרְפְבו ףתמַהְב
 ונ בוטה ולָצוֶאתֶא ףל | הָוהְי חתפי :ךל תַתַל ףיתבאל
 דלָּכ תֶא ּךִרְבְלו ותְעְּב ךצְרא-רטמ תקל םיִמְשַהתֶא
 ₪ לט :הלַת אל הָתַאְו םי | םינ יולהְו ףדי השעמ
 היָהְת אלו העמל | קר תיְִָו = טל אָלְו שארל הָוהְ
 יכְנַא רָשָא ֶהְלֶא הָוהָי ו , תוצמ"לא עַמְשַתחיכ הטִמְל
 | םירבדה"לָכמ רּוסָת אלו :תושעלו רמשל םויַה דצמ

 רשא .
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 יִרָחֶא תַכְלְל לואמשו ןימי םויה םֶכַתִא הָוצִמ יִכְנַא שא
 :םֶדְבְעְל םיִרָחֶא םוהלא

 תושפק 5% ףיהלֶא הוה לק עמָשת אלא היה ₪

 רעָּב הֶתַא דוא : 0% הלאה תוללס הלב יל
 דּורָא :ּךִּתְראָשִמּו ףאְנמ ררֶא :הָדָשַּב הָּתִא דורו
 :ףנאצ תרָתשעו ףיּפְלֶא רנש ףךתמרא ירפו ךנטב"ירפ
 | החי חלשי :ףתאצְּב התא רּורֶאְו ףאבּכ התא דור?

 דלָכְּב תְרַעְנִמַהתֶאְו הָמּוהְמַהְדתֶא הָרָאָמַהְתֶא ב
 לרבָא-רעו ףךמשה דע הָשַעְת רַשֶא ףרי חלשמ

 הָוהְי קָּבְִי ינְתְמע רשא ףיללעמ ער ינפמ רהמ :
 -רַשֶא הָמְדֶאָה לעמ ךִתֶא ותלּכ רע רֶבָדַהתֶא ּךְּ

 תחדקבו תפְחשּב הוה הָכְכ :התְשרְל הָמָשאָב הת :
 ךופדרו ןוקרוכו ןופרשכו ברחכו רחרהבו תקלדבי

 ץראהו תשחנ ףשארילע רָשֶא ףימש ּויָהְו :ףִרבָא דע 2
 קבָא ףצרא רממדתַא הָוהי ןתי :לורכ ףיּתְחִחְרְשַא <
 | הוה גָתִי :ְּךִרְמָשה דע ל דר םומטההמ רפעו <

 הַעְבְשְבּו וילא את דָחֶא ךְרַרַב יביא ינפל ףָנ
 :ץֶרָאָה .תוכְלִממ לָכְל היעול ָתייהְו וינפל סת םיכרד
 תמָהבְלּו םיִמָשה ףטילָכְל לָכָאמְל לתלכנ הָתְיהְ

 םילפפעבו םיִלָצמ יחשב הָוהְי הָכְכַ :דיִרָחִמ ןיאְו ץֶרֶאְה <
 הָוהְי הָכָּפ :אפרהל לכותדאל רשא סֶרְחְבּו בֶרנְבו
 םירהצב ששממ תייהְו :בבל ןוהְמְתְבו ןורועבו ןוענשב
 ףיכרדהתא "ילצת אֶל הלפאכ רעה ששמו רַשָאּכ
 הָשִא :עישומ ןיאְו םיִמָהדלְּ ל קושע א ָתייִהְ
 וב בשתדאלו הנכת תי הֶנְלְנשי .לחא שיִאְו שאת

 םרכ 1
 א"ת ,ש"ח ןכו ףועל א'ס +. 6 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,ג"דח ןכו דתַאְו א'ס +. 0

 יירק הָנְבַּכַשַי צ. 30 = ,ירק םיִרחַטְבּו ,ביתכ םיִלפְעַבּו וא םי לַפָעְבּ ץ. לז | .ם"תו ע"ת ,י"כ
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 ףנאצ ךל בש י אָלְו ףינפלמ לּוזג ףרמח נממ לכאת
 םיִנָת דיתנבו דב :עישומ יל ןיאו באל תונתנ
 ןיאו םּויהדלָּכ םֶהילא תלכו תואר עו ּרֶחֶא םִעְל

 אלו ףיניעל חּובֶט רוש :ּטְללַחְת אלו עטת םֶרכ

 ג "אל רָשָא םע לכאי דיניילכו תמך ירפ :ףדי לאל
 ָּ 8 ָתיִיָהְ :םימוההל לכ ץוצרו קּושַע קר תיִיָהְ ּתְעְדְ

 ְך ןִחָשְּב הָוהְ הָכְּכַי :הארת רַשֶא ףינע הארְמִמ
 אפרה 5 לכּותאְל רַשֶא םיקשה לע םִיִכְרְּבַהדלִע
 ףכְלמדתַאי ּףִתֶא הוה לוי :דרטרק דעו ףלנר ףכמ
 ףיתבָאו הָּתַא תְט :דידאְל רַשָא יוגדלֶא לע ם םיִקָּת שא
 : המשל ג תייַהְו :ןבָאְו ץע םיִרחֶא םיקלֶא םש תב
 :הָמַש הוה דְנַהְניִדרַשַא םיִמַעה לכְּב הָעִנשְל לַשמְל
 :הבְרַאה ונְלְסַחָי כ ףסַאּת ט טעמו הרשה איצוה בר רז
 יִּכ רגָאְת אלו הָתְשתְאְל ןייו תבעו עטּת םיִמָרכ
 ןמשו ּולובָודלַכִּב ל ויהי םיִתי :תעלתה גְלְכאְת

 ויהידאלו .דילות תב םִּב :ףתיז לשי יּכ ךוסְת אל

 ג שֶרָיְ דקמרא יִרפּו דצעלָּכ ויבשב וכלי יּכ דל
 9 הָלָעַמ הֶלִע עמ % ילע ה יכעו דכררכ רַשֶא ' - -:לַצְלַצַה

 ו ו 1

 נולת אל ה ּתֶאְ ל אּוה :הטִמ הָטמ דָרַת ּהָתַאְו
 | 2 | : "לָּכ ףילָע ואבו :באל היהת הָתַאְ שארל ה הָיַהְי אּוָה

 אָליִּכ ךרמשה רע ףונישהו ףופררו הָלאָה תיִלְלְקַה
 כ ויתקח  ויִקוַצַמ רמשל יהא הוהי לוקּב מש |
 תחת :םלועהדע ּךעְרוְבו תפימלו ואל ףב ויהְו :ףצ |

\ 

 בבל בּומְבּו הָקַמְשְּב הלא הוהידתֶא תדבעדאל רשֶא |

 ְּּב הוה ונתלשו רֶשָא ףיביארתא תדבע יל ₪
 -לַע לרב לע ע ןַתָנו לָּכ רסחבו ם םריעבו אָמְצְבו בַעְרְב

 ' קהרמ יו לע הֶוהְי אשי :ךתנ 4 ודימשה דַע ףראש |
 ד א פו --

 ו ו:|; -
 .ףדקדק יללהב +. 35  .ס"תו ו"ד ,ה'דח ,ב"ד ןכו ףודי א'ס ץ גג |
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 עמשתהאל רָשָא יוג רשגה הֶאְדִי רשאכ ץרֶאְה הצקמ
 אל רענְו ןקזל םיִנָּפ אָשייאְל רֶשֶא םִינָּפ זע יו יש .

 רֶשַא ּךְרַמַשַה דע ל ּףִתְמְדאהיִרְפ ּךתְמַהְב ירפ לכ 5ַאְו :ןֶחְ
 תרְתשעו ףיַפְלֶא ךנש רָהְצְְו שורית ןנד ךל ריאשידאל
 רע ףירעש"לכְּב ףל רצה :ךִתא ודיבָאה רע דנאצ

 ןָהָּב חטפ הָּתַא רשֶא תובצבהו תהבגה ליִתמָה תדַר
 רֶשֶא אב ףירעשלֶכְּב ףל רצה דוהאלקב
 נב רַשְּב ךנטבהירפ ּתְלכָאְו :ךל יח הלא הָוהי ןת
 קוצמְבּו וצמְּב ףַהְלֶא הו .- ַתָנ רָשֶא לי

 דֶאְמ געַהְו ףַּכ ּךִרֶה שיאה :ףביא ל קיצי" רָשַא :
 ;ריִתַוי רשא קנבירתיבו וקיח תו שֶאְב ווחאב וניע עַרַת

 יִלָבַמ לכאי ר רַשא ויְנָּב רַשְּבִמ םהמ דחאל | תֶתַמ ₪

 ףֶביא ךל קיצְי רשא קוצְמְבּו רוצְמְּב לָּכ ןלדריִאְשַה
 -ףכ התסנתאל רשֶא הנעה ףב הפרה :ףיִרעָשלַכַב ₪

 ףקע ערת ךרמו גנעתהמ ץֶרֶאָהְדלע גצה ףלגר
 ןיּפמו תצויה הָתְיְלַשְבִו הָתְבְבִו הנ ;ָבַבו הָקיִח שיאְּב ;ז

 לָּכְֶסַחְּב םֶלָכאָתִחִּכ דלת רש לכבו הילר
 :ףירעשב ָּךְבִיִא ל קיצי רֶשֶא קוצמבו רוצמְּב רֶתְפב

 תאוה הָרותַה ורבד"לָכ"תא תושעל רמשת אלדמא |
 אְרוגהְו דָּבְכִנַה םשהדתַא הֶאְרְיִל ה הגה רַפָפּב :יבְתְכה

 = תאו ףתכמהתַא הוהי אלפהו :ףוהלַא הוהי תא הזה :
 \ :םינמָאנו םיער םיִלָחְו תונמְאְנו תלדנ תוּכמ ד ףערז תוכמ
 םהינפמ ּתַרַגְי רשָא םירְצַמ הָוְדַמדלְּכ תא דּכ בושה

 "!ףדמשה דע ףילע הוהי םלעי תאוה הרותה רפְסְּ
 | םתראשנו

 ורק תאציה +. 57  .ש"חו ב'ד ןכו יביא א"ס צץ. 53  .ס"תו ש"ח ןכו שוריתו א'ס +. 1
 +פ"תו י"ת ,ש"ח ,ק"ד ןכו הָּזִה א"ס צץ. 61 | .ר"תו ס"ת ,י'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו יודמ א'ס <. 0

 1 "+ ילו 'כ .ט"כ ןמקל ןווט
 | . בס כן עפ
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 יבָכוכַּכ םֶתיִיָה רֶשֶא תחת טָעְמ יִתְמַּכ םֶּתְראְשִנ
 הָיְְו :ףיקלָא הָוהְ לוקְּב ּתעַמְש אל ברל םִיִמְשה
 תוברהְלו ₪ בתא בוש הלה םכילע הוה ששדרשַאּכ
 דיִמְשַהְלּו םכְתֶא דיִבָאהְל םֶכיִלַע הָוהְי שישי ןַּכ ֶכְתֶא
 הָמשאָב הָתַאְרַשֶא המ דאַה לעמ חס םֶכְתֶא
 ץֶרָאְה הצקמ םמַעָקלַכְּב הָוהְי ךָציִפִהְו :הִתשרל
 רַשֶא םירחַא םיִהְלֶא םָש ּתְדַבִעו ץֶראַה הצקדרעו
 5 אֶל םֶהָה םיוגבו :ןֶבָאָ ץע ּףיִתְבִאְו הָּתַא תְעַדְיאְל
 טש ךל הָוהָי ןַתְע דלגר"ףכל חוְנִמ הָיַהְידאלו עינרת
 ₪ םיִאְלִת יחווה :שפנ ןוְבָאְדְו יגיע נע ןוילפו זר בל
 :ּדייחְּב ןימָאְה אְלְו םמו הלל .תדחפו דננמ יל
 קב ןתוהימ ךמאת בֶרַעְבּו ברע ןּתידיִמ רמאת רֶהּפּב
 :הארת רשָא ל ףינע הארממו דַחְפִת רשֶא לבבל דחפמ
 יתרמֶא רשא לרב תוינאְּב םירצמ | הוהי ּףְביִשָהְ
 ףיביאל םש םקרכמתהו ּהָתאְרל רוע ףיסת"אל ףל
 הלא :הנק ןיאו תוחְּפְשלְ םיִדְבִעַל
 דתֶא תְרַכְל הָשמדתא הָוהְי הָוצרֶשֶַא תירְּבַה יִרְבִד
 תַרָכִירְשַא תירְּבַה דבְלַמ בָאומ ץֶרָאְּב לארשי נב
 בֶרְּב םּתַא
 םֶתיאְרםֶּתִא םהְלֶא מאו לארטלקהלא השמ אָרְקנ
 הערפל םירצַמ ץֶרֶאְּ םכיניעלו הָוהְי הָשַע רַשַאלָּכ תא

 הוה ןתְנזאלו :םַהָה םיִלדִּגה םיִתְפְמהְו תֶתאַה ונע

 םויה דע עמשל םִיגִאְו תו ואְרְל םיניעו תַעְדְל בל םכל [
 ולבדאל רָבְדִּמַּב הָנָש םעְּבְרַא םֶכָתֶא לו או :הה
 םֶהַל :ףלנ רלעמ הֶתְלְב -אל ףלעל םכילעמ םכיתמלש | ]

 אל
| 
| 
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 ינא יכ ועדת ןעמל םתיתש אל רכשו ןייו םֶּתְלַכַא אל
 ןחיפ אצו הזה םוקָמההלֶא ּואָבִתַו :םֶכיהְלֶא הוה
 לב הַמָחְלִמל ונתארקל ןָשָּבַה למ גועְו ןְּשַחיְּדְלְמ

 ידו ינבוארְל הלחנל הָנתַו םֶצְראדתֶא הפנו :םכ
 תִרְּבַה יִרְבִּדִתֶא םֶּפְרַמְשו :ישנמַה טבש יִצָחְלְו
 רַשָא"לָּכ תא וליפשת ןעמל םֶתא םֶתישעו תאוה
 :ןישָעְת

 פ םכישאר םֶכיִהְלַא הָוהָי נפל םֶכְלְּכ םויה םיִבָצִנ םּתַא

 םכְפט :לארשי שיא לָּכ םפירטשו םֶכיִנְְז םֶכיִמְבַש
 דע ףיצע בטחמ דינחמ בֶרקּב רֶשֶא דרו ם םֶכיִשָנ

 ותְלֶאְבּו ףוהלַא הֶוהְי תירְבְּב ךרבעל :ףימימ באש
 "םיכה ןעמל :םויה ךמע תרפ הלא .הָוהְי שא
 רשָאּכ םיהלאל לדה אּוהְו םַעְל וכ םיה ףתא
 קחציל םהרבאל ּיִתבָאל עכשנ רַשָאְכְו ךָלְדרבּד
 תירבה"תא תרכ יִִא םכדְבְל םַכּחִא אֶל :בקיל
 מע הפ ושי רָשָאחתַא יִּכ :תאה הָלָאְקְתֶאְו תאּוה
 ונמע הפ ונניִא רשא תאו וניקלַא הָוהְי ינפל םויה דמע
 םורצמ ץִרֶאּב ונבשיירשא תא םעְדי םּתאהּכ :םויה
 וארתו :םתרבע רשא םיוגה בֶרֶקְּב ּונְרבעדרַשֶא תַאְו
 \ רשא בהח ףספ ןכאו ץפ םהיללנ תאו םהיצוקטתא
 | "וא החפשמ וא השאהוא' שיא םֶכָּב שידפ :םֶהָמְע

 טבש

 | .ןועדת א"פ צ. 5 = .ןעמל א"ס 5

 | היהו ,(אאטז 1] אובת יכ היהו 'ב הירדסו ,ינבכמ [צצטז 1--אצזצ 8] השרפה םש צץ. 8

 םיעבראו תואמ עבשו ףלא םילמו .םירשעו םינשו האמ םיקוספו .[אאצנוז 1] עומשדםא

 שרק-םע ְּחיִהְלְו א ףולחו .רשע דחאו תואמ הנמשו םיפלא תשש תויתואו .העבשו
 אלבו ,ד"מלה תוא תחת איעגב ךתיהלו נ'בו ,איעג אלב ךתיהלו ארוק א'ב ,[אאטנ ג9]
 | [אאנזז ג9| חתפי ,[אאטנז 9] תכסה 'ה תוקספו .[אאזזוז 89] רשא ךצראדלַכַּב ףולח
 | .ותוצמ 'ג 'ותכו .[אצשזחז 68) םירצמ | י"י ךבישהו ,([אצשזזז 95] ךנתי ,[אאוננז 90] חלשו
 | .(אצ\זוז 30| הנלגשי ,[אאטוזו 97] םילפעבו ,[אאטזז 10| תכסהד

 | וקספ |םויה וחירוב +. 19 = .םיקה כ"ב א'נ ל. 19 = .'י א"ס היעשו שושא שוש הרטפה +9
 | .וחיריב ןגונמ ןכ צץ. גז = ."רשא תֶאו א'ס +. 4
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 וניהלֶא הָוהְי שמ םויה הָנפ ובְבְל רֶשֶא טָבַש
 שרָש םֶכְּב שיְּפ םהָה םווגה יהלאדתֶא דבָעל תַכְלְל
 הֶלֶאָה ירבדחתַא 'עָמָשְּב הָיהְו :הֶנַעְלְו שאר הרפ
 יִכ ילחהיהי םולש רמאל ובְבְלִּ ּףרּבְּתִהְו תאזה
 :הֶאְמַצַהְתֶא הורה תפס ןץמל דלא ובל תּוררְשְּב
 ותָאְנְקְו ההיא ןשעי וא יּכ דל לס הי הבאידאְל
 פס ָפַּכ הָבּותְּכַה הלאה ל וב הָצְבְרְו אוהה שיִאְּב
 בהו :םימשה תחּתְמ ומָשחתא הָוהָי חמו הוה
 תיִרְבַה תולֶא ל לארשי יטבש לָּכִמ העְרְל הוה
 ןורַחֶאְה רודה רמָאְו :הוה הְָותַה רָפְפְּב הָבּותְּבַ
 ץֶרֶאמ אָבְי רשא ירָכְּנְו םכירחאִמ ימּוקי רשא םֶכיִנְּ
 היִאְלְחתְתֶאְו אוהה ץֶראָה .תופמ"תא וארו הקנחר
 "לכ הפרש ּהַלֶמְו תיִרפָּנ הב הָוהְ הֶלַחה רַשַא
 3 -לָּכ הב הלעידאלו חמצת אלְו ערֶזִת אֶל ּצרא
 רֶשֶא םייבצו הָמדא ה -. םדָס תַכַּפֶהַמְּכ
 ג המחלע םיוגהדלָּכ רמ באו :ותָמחְבו וּפַאְּב הוה

 :הה לודְגה ףאָה יִרָח המ תאוה -- הָכָּכ הָוהְ
 בא א והלא הָוהְי תְִרְּבִתֶא ּובע רשא לע ודַמָאְו
 :םיִרְצמ ץראמ םֶתַא ואיִצורְּב םָּמַע תַרָּכ רָשֶא
 םיהלַא םהל יוחתשיו םירחא םקלֶא ורבעיו וכל
 : הָוהְי ףאדרחיו + םהְל קלה אלו םועְריאל רַשַא

| 
 הָבּותָּכַה הללקה"לפחתַא ? הילע איבָהְל או הַה ץֶרֶאְּב |

 ז ּהָמְחְּבּו ףאְּב םֶתְמְדַא לעַמ הוה םשפיו :הֶוה רֶפְפַּב
 :הזה כ תְרְחא ץֶרָאְלֶא םכלשיו לדג ףצקבו
 ₪ "דע לענבל ונל תלָננהְ וניהלָא | הָוהיִל תרתְסַה |
 :תאְזה הָרותה יִרְבּדלָּכְתֶא תושעל םֶלוע |

| : 
 ש"ח "טד ןכו המּו א'ס +. 34 .ירק םיובצו ,ביתכ םוובצו ץ. 985 .תוכמ"תא א'ס ₪ .

 .תודוקנ א"י +. 98 = .יתבר 'ל ץ. על | סייע [
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 אאא 83 םירבד 00

 הָלֶאָה םיִרְבִּדהלָּכ יִלָע ואביכ הָיה ל
 "לֶא תבשָהְו ףיגפל יתתָנ רָשֶא הָלְלִהְו הָכְרְבִה
 :הֶמָש ףוהלַא החי ךחידה רשֶא םווגהילֶככ ףבָבְ
 "רָשא לָּפִּפ ולקמ תעמשו יָלְלֶא הָוהְידַע ּתְבשו :
 "לָכְבו ָךְבְבְלְדלֶכּכ נבו הֶּתַא םזה ךוצמ כא
 בש דמחרו ךתְבַשדתֶא ךיקלָא הָוהי בשו :ףשפנ |
 ףָהְלֶא הָוהְי ףציפה רשא םיִמעָהְדלָּכִמ כקו
 - ךצְּבְקְי םשמ םיִמְשה הצקכ ִּחְדג הייס :הָמְש

 "לֶא ףהְלַא הוי ךאיבהו :ףחקי םשמו ףיהלֶא הוה
 ףךְּברהו ךכטיהו ּהּתשריו ףיתבַא ישריחרָשֶא ץֶראָה
 בבֶלְתֶאְו ְבָבְלתֶא ףיקלַא הָוהְי לָמּו :ףיתבָאמ
 "לָכְבו ָךְכָבְלילֶכְּב ףיהלֶא הָוהְירֶא הָבָהֶאְל דער
 תּוקָאָקילְּכ תא ףיהלא הודי ןתנו :ףייח ןעץמל ףשפנ
 הָתַאְו :ךופדר רשֶא ףיאאשהלעו יבְיִאלַע הָלֶאָה
 ויתְוצמִדלָלהתַא תיִשעְו הָוהְי קב ְּעמשְו בושת

 |לָפְּב ףיקלֶא הֶהְי ףריתוהו :םויה ךוצְמ יכנָא רשא +
 יִרְפְבּו ךּתְמַהְב יִרפַכו ךנְמּב .ירפּכ ףדו השעמ
 בוטל לע שושל הֶוהְי בּושָי | יכ הבטל ףתְמְדַא

 ףוהלַא הוה לוקּכ עמשת יִכ :ףיתבַאהלע ששדרשאכ ,
 הזה הָרותַה רָפְְּב הָבּותְפה ויָתַקִחְו ויִתוַצַמ רָמשל

 וּשְפְנלֶכְבּו בָבְללֶכְּב ףיהלֶא הָוהְיילֶא םּושַת
 יכְנִא רשֶא תאוה הֶיָצַמַה יב .

 !אוה הקחרדאלו ממ אוה תאלפאל םויה ךוצמ
 החָקיו הָמימשה ונלְהְלַעְי ימ רמאל אוה םימשב אל
 המאל אוה םיל רבעמדאלו :הָנשענו התא ונעמשיו ונל

 ימ

= 

= 
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 1 ךליו אצצ 14--אצז 6

 ּהָתַא ונעמשיו וטל הָחקיו םָיה רָבַעִדלֶא ונלרֶבַעַי ימ
 < ףבֶכלכו ףפכ דֶאְמ רכדה ולא בורקרק :הֶשפת
 8% םויה ךנפְל יִַּתְנ האר :ותשָעַל
 4 רָשֶא':עְרָהתֶאְו תֶוָמַהדתֶאְו בוטהדתֶאְו םיִיחהדתֶא
 תָכְלְל ךיָהלֶא .הָוהְידתֶא הבהאל םויה דּוצְמ כנא
 תיִיָח יימפשמו ויָתקָחְו .יִתוצִמ רמשלו ויִכְרְדְּב
 "אָב הָּתַאְדרָשַא ץרָאְּב ףיָהְלֶא הָוהְי ףכרבו תיִבְרו
 ; חנו עמשת אָלְו ףבבל הנפידמאו :הָתשרל הָמש
 :ג םכְל יתְדגַה :םֶתְרבַעַו םיִרְחֶא םיהלאל תְיוְחַתשהְ
 המ ִמְרַאָהְלע ם םיִמָי ןֶָפיִרַאַת "אל ןוְְּבאִּת דָבָא יִּ םויה
 :התשרל הָמָש אובל ןרוההתַא רבע הֶתַא רָשֶא
 וא םייחה ץֶרָאָקדתֶאְ םמְשַהדתֶא םויה םָכְב יִתלַעַה
 םייחכ ּתְרְְכּו הללקהו הכְרְבה ינָפְל יתתְנ תֶוְמַהְ
 עו ךיִהלֶא הָוהְידְתֶא הָבָהֶאְל :ךערו התא הָיַחְת ןטמל
 ףמ ףראו ףייח אה יב ובדהָהְבְְל לְְּב משל
 םהרבאל ּיִתְבָאל הָוהְיַעּבְשנרֶשֶא הַמְדֶאהילְעתְבְשל
 :םהְל תתְל בקעילו קחציל
 אל :לארֶשיילָּכלֶא הֶלאָה םיִרְבּדַהדתֶא רכדו | ךשמ :דלי
 ג "אל םויה יכנא הנש םיִרָשַעְו הֶאְמְדִב םהלֶא רמי
 רבעת אל ילא רַמָא הוה או בל תאצל דוע לָכּוא
 \ "אוה ונפל רבעו אוה והלא הָוהְי :הֶוה ןדְרּוהדתֶא
 עשוהי תשרי דינפלמ הָלָאָה םָוגהְתֶא דימשו
 הָוהָי .הָשַעְו :הָוהי רָפח רשאפ נפל רבע אה
 ירמָאָה יכלמ יעלו ןוחיפל הָשָע רַשָאּכ שדה
 : םכינפל .הָוהְי םנְתִו :םֶתא דימשה רשא םצְראְלּו

 : וקזח :םֶכְתֶא יִתיּוצ רָשֶא הֶוצמַהדלֶכְּכ םהָל םֶתישַעְו =

= 
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 אאא[ 6 םירבד 0

 ּךיהְלָא הָוהְי וכ םַהיִנְּפִמ ּוצְרַעְתִדְלַאְו ואְריִתְדְלַא וצָמָאְ
 :דבְזעי אלו פרי אל ףִמע ףלהַה אּוה

 -לָכ ינעְל ולא רָמאו עשוהיל ה אָרְקיו
 -לֶא הוה םעָהדַתֶא אובְת הֶתִא יִּכ ץִמָאְו כוח לאְרְשי
 הָתִאְו םהל .תתְל םתְבָאל הָוהְי עָבֶשנ רשא ץֶרֶאְה

 הָיָה אוק נפל ךלהה !אוק הוה :םוא הָנְליִחְנ
 :תֶחַת אָלְו אָריִת אל ךבשי אל ךפרי אל ךֶמע
 םִנָהְפַהלֶא הני תזה הָרותַהתֶא ּהָשמ בָתְכַו
 ל הוהי תיִרְּב ןורָאדתֶא םיִאְשָנה יול נב
 םינש עבש | ץ8מ רמאל םֶתוא השמ וצו :לארשי
 לארשידלב אובְּב :תוכסה חב הטמשה תנָש דעמְּב
 רֶחְּבִי רָשֶא םוקמּ ּךיַהלֶא הָוהְי .ינָּפדתֶא תיאר
 :םהיִנאְּב לא של ל | תאָּזה הָרותַהדתֶא אָרְקּת
 רשֶא רו ףטהו םישנהו ישָנִאַה םעַהתֶא להקה
 הָוהידתא וארו ודמלי ןעמלו ּועָמְשי ןעמל דירעשב
 הָרותה = יִרְבּדד לכת תוש גל .ורמשו םֶכיִהְלַא
 הֶאריְל ודמְלו עָמשי ועריחאל רשֶא םהינבו :תאזה
 םייח .םִּתַא רַשַא םימָוהד לָּמ םֶכיְלַא הוהידתֶא

 הָמָש  ןהרוהדתֶא םיִרְבְע םֶּפַא רֶשֶא הָמְרֶאְהְלַע
 :התשרְל

 כ דתֶא אָרְק תּומָל מ 5 ןה השמחלַא הוי רמאיו

 3 רומעְּב "לחאּב הוה ארו :דעומ ו טָהֶאָּ בצת
 "לא הוהי רמאיו :להאה התפ"לע ןנעה רומע דמעיו
 !הָתו הזה םִעָה םֶכְו ףיתבאדםע בכש ָּךִנה השמ
 ומְרקְּב הָמֶשאָב איה רֶשֶא ץֶרָאְהְרַכִנ יִהְלֶא ו יִרָחַא
 ₪ ו -
 | .ימלשורי ,יללהב ןכ +. 10  .ג'כ קוספ ןמקל ןייע :ר"תו ית ,ש"ח ןכ איִבְּת א'ס <. ד
 | וירו הירח ,ר'רח ,ב'ד ןכו ,ירקו ביתכ םֶהיִהלַא א'סב ,םֶהיַהְלֶא ריבס +. 9 .רסח םֶתא
 | , ן-י -' ,ר"תו ס"ת ,ש"ה ,ה"דח ןכו ,ירקו ביתכ םַהיִהלא א"סב ,םֶהיַהְלֶא ריבס +. 3
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 3 ךליו צצצז 8

 וז יִּפֶא הָרֶחְו ותא יּתְרְּכ רשֶא יִתירְבִדתֶא רפהְו ינבועו
 הָיִהְו םֶהְמ יִנָּפ יִּתְרִּתְסהְו םיִּתְבְוַעו אוההדםויב וב
 3 םיִּב רַמָאְו תורְצְו תוָּבר תועְר ּוהָאְצְמּו לכל
 :הָלֶאָה תועְרֶה יִנִאְצִמ יִּבְרְקְּב והלא ןיארְּכ לע אלָה
 8 הע ;רֶהלְ לע אואה םוְּבייִנָּפ ריִתְסַא רתְסַה יבא
 ובתכ התו :םיִרְחַא םיקלא"לָא הֶנּפ יכ הָשָע רשא
 המיש לֶאְרְשיחינְּבִתֶא הָדָמְְו תאוה הָריִשַהדתֶא םֶכְל
 ינְבְּב רעל תאוה .הָרישה ילדהְיהְת ןעמל םָהיִפְּ
 יִתְעַבְשְנְ"ִרֶשַא | המ דאַהדלֶא ו :לֶאְרְשי
 הפו ןשדו עבשו לַכְאְו שבדו בֶלָח תַבָ ויִתבָאל
 :יִתיִרְבְרתֶא רַפַהְו ינוצָאנו םּודְבַעְו םיִרָחֶא .םיהְלֶאלֶא
 ג\ הרישה הָתְנַעּו תורַצְו תוכר תִיִעְר ותא ןאצמתחיּכ הָיָה
 יתע ידי יכ וערז יפמ חַכֶשִת אל יִכ ַפָל פל תאזה
 -לֶא ונאיבַא םרטּכ םויה השע אוה רֶשֶא ורָצְיתַא
 א תאזה הָרישההתֶא השמ בָתְכִַו :יתעבשנ רשא ץֶראָה
 3 עשוהידתַא וצו :לארשי ןנֶבתֶא ּהָדְמְלְִו אוקה םויּב
 לארשי ינְּבדתֶא איִבֶּת התא יּכ ץֶמֶאְו קוח רמאיו ןונדנ
 ₪ !יקיו :ךמע הָיְהֶא יכנאו םהְל יתְעְכשְנרֶשַא ץֶראָהלא
 -לַע תאְוהדהְרותה יִרָבדִתֶא בָּתְכִל השמ תולַכְּ
 ₪ "תירּב א יאש םיולהחתַא השמ וציו :םֶמִּת דע רפפ
 א םֶּתְמְשְו הָאַה הרתה רֶפְס תֶא חֶקֶל :רמאל הָוהְ
 רב םָשדהְיהו כיהְלֶא הָוהְהתירּב ןורא דצמ ותא
 ו ןה השקה ףפְרְעדתַאְו די מתא יִתָקַדָי יכנא יִּכ + :דעְל |

 ףַאו הו בע םֶתיַה םירממ םויה ם מע יח יִנְדִשְּב

 / - םֶכיטבש ינקודלָכתֶא ילא וליהסה :יִתומ ר]]

 רטשו )ו
 .ס"תו .ע"ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו םֶהָמ יִנפ א'ס צ. 18 | .םישרג יכנאו א'ס א 18

 ןכו ירקו ביתכ םֶתַבֶאַל א'ס ,סֶתַבָאְל ריבס +. 90 .םָאיִבָא ריבס +. 90  .ּושָע ריבס 18[! *
 ל 1 .ןימקב יתעָבשנ נ"ב ,א"ב ןכ א. ג .עבשו א"ס צ. 90 .ס"תו ע'ת /רת

 .איעגב תא: ניב א'נ צץ. פד .ס"תו ע"ה  ןכ םֶתַבַאְל וא ,ש"ח ןכ ויָתְבָאְל יתעבשנ
 .שגד ד"וו ךירמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ <. 3
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 צצצ] 99--צצאצזז 8 םירבד 4

 הָלֶאָה םיִרָבִּדִה תא םַהיִנְֶאְב הָרְבדאְ םכירטשו

 ירח יִתְעדָי יכ :ץֶראָהְתֶאְו םֶיִמְשַהדתֶא םָּכ הָדְיעֶאְ

 יתְּצ רשֶא ךִרּרַהְדִמ םּתְרַסְו ןותחשת תחשה"יכ יתומ

 ושעתחיכ םיִמָיה תיִרָחַאְּב הערה םֶכְתֶא תאָרְקְו םֶכַתֶא

 רדיו :םכיִדְי השעמּב ומיעְכהְל הָוהְי יִנַעְב ו

 תאזה הָרישה יִרְבדִִתֶא לארשי להקדלּכ לאב הש

 :םָמָת דע
 הָרְבְדֶאְו םימשה ּוניִזָאה

 ד"

 רפ :יִפדיִרָמִא ץֶרֶאָה עמ משתו

 יהקל רַטמַּכ ףרעי :
 אשדהלע םֶריִעָשַכ

 אָרְקִא הָוהְי םש יִּכ
 . ולָעָּפ םיִמָּת רוצה

 וע ע יא הָנמָא לא

 0% ויִנ אָל ול תחש 5

 תאודּולמְנְה הוהיל | 8

 ףנק דיבָא אוה"אולה

 םֶלוע תומָי רב

 ףו לִבָא לאש

 יונ ןוילע לחנהב

 םימע תלָבִג ב
 ןכו םירבדהדַלַּכ א'ס צ. 8

 .ומש היב

 .הינדא (צצזא 9--צצצז 20) השרפה םש ץ. 0

 םיקוספו .[אאאז 14 השמדלא י"י רמאוו ,[אצצ גג] תאזה הוצמה

 םיעשתו תואמ ששו םיפלא תטברא תויתואו .רשעו םיתאמו

 בו .ת"יבה תחת ץימקב יתעָּבשנ נ"בו ת"יבה תחת חתפב יתעבשנ ארוק א'ב ,[אצצז 91

 'א 'תכו .([אצזא 19] ךתוא םיקה ןעמל 'א קספו
 איעג אלב המדאההלא ףולח

 .[אאזצ 99] םייבצו

 אומש 'הל דוד רבדיו הרטפה צץ. 1 בל

 .םיזנכשאה גהנמכ 'ב לאויב רפוש ועקת

 ,ג"ד ,ב"ד .ןכו .ופר א> ד"יד ,ב"וד ,ה"דח

 ה יעררהנל ,דוחל הָיהיְִל דוחל ₪ :יארוסל ןכ

 ג'ב א"'נ א. 6  .אדה הלמ הוהילה .אוצג אלב ךנ נכוו

 יי"תו י"כ א"ת ,ב"ד

 .(אאצז 90]

 יתרַמא לַמַּכ לת

 :בשעילע םִיְביִבְרִכו

 :ניהלאל לדג ובה
 טפטמ ויכרד"לכ יִכ
 :אּוה רָשיו קידַצ
 :לָּתְלַתְפּו ו שקע רוד

 םקח אלו לכ םק
 :ףננכיו ףשע אּוה

 רדזרה תונש ּוניּב
 :ךל ורמאיו לנקז

 םָדָא ינָּכ וְדיִרְפהְּב

 :לארשי נָּב ךֶפְסַמְל

 ןמיס דומע שארב הֶָדיִעֶאְו הגומב +. 5

 'ב הי עשוהב הבוש ,םידרפסה גהנמכ ב'כ 'ב ל

 | הגומב ,א"ידו א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 ייתבר 'ה +. 6

 א'סבו .ארזע רפסב ןכו דוחל הָוהְי דוה
 .יתבר 'פ +. 5

 יכ .[אאזא 9] םיבצנ םתא 'ג הירדסו

 ףלא םילמו .םיעבש

 יִתְעַּבשנ רשא 'א ףולחו .הנמשו

 כ



 5 וניזאה אאא 4

 9 :ותְלַחנ לָּבַח בקע ומע הָוהְי קלַח יִּכ
 +0 ןָמשָי ללי הָתְכּו = רבְדַמ ץֶרֶאב ו יהאצמ
 :וניע ןושיאָּכ ּוהָנְרְצְ והנני חְבְבְס
 . ףחרו וילזונ"לע ונק ריִעָי רֶשְּ
 :ותְרְבְאדלע וחש יה ָפְנָּכ שרפ
 ו :רָקנ לא יש ןיאו  דָדְב הָיהְ
 - ירש תַבּונּת לכאו ץֶרֶא יתו אב והָבְּכְד
 :רוצ .שימלחמ ןמשו עלָסִמ שבד והָקְנִיו
 4 םיִרָּכ בֶלְחְע = ןאצ 5ַלַחְו רָקְּב תֶאְמְח
 המה תויְלַּכ בלֶחְםע םידותעו ןָשֶבְְֶּ םיִלַאְ
 15 טֶפְבָו ןורשי ןמשיו  רָמָחיהֶתְשִת בעדו
 והָשָע ּהיְלֶא שטיו תי יב ָתְנַמְש
 16 םיִרְָּכ ּוהָאְנְקַ :ותָעְשי רוצ לבו
 וז = ּףלֶא אל םיִדשל וחְבְְ :ּוהְסיעְּכְי תַבָעותְּב
 ואָּב ברְלִמ םישרֶח םועְדי אל םיִהְלַא
 18 שת .ףדלי רצ כיִתְבַא םּורעש אָל
 19 ץֶאניו הוהי ארָיו : וסל לא חָכשִתַ
 ₪ םהמ יִנָפ הָריִּתְסִא רָמאו ןויִּתְנְבּו וִיְנְּב םעפמ
 המה תכַפַהִּת רוד יִּ םַתיִרַחֶא הָמ הָאְרא
 א 5 לאהאלב יאק סה :םכ ןמאחאְל םְּ
 םֶעְדאַלְּב םָאיִנקִא יִנָאו םַהיִלְבהְּב יִנסְַּ
 2 יִפַאְב הָחְדַה ש שָאהיּכ :םַסיִעְפַא לָבָ יוגב
 הָכְבִיִו ץֶרֶא לכאָתַו  תיִתְחת לואש"דע דקת
 . תועְר ומול הָפְסא | וםֶרָה יִדְסומ טהַלְּתְו
 א = \ףשֶר ימחלו בער מ :םָכהַלַּכ צח |
0 

 בטקו
 ב"ד ,א"יד ,ה'דח ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.11 = .איעגב והאצמְו נ'ב ,א'כ ןכ 0

 ל'צ +. 18 | .ירק יִתְמָּב ,ביתכ יִתְומְּב צ. 18 = .ב'ד ןכו לוגסב ףחרי א'ס ,ו'טדו ד'יד" |
 ימלשורי ןכ +. 15  .הטישה שארב וחירי שמוחב ןכ צ. 14 = .ע"תו ש"ח ןכ גהַלְכָאי
 ,ירק ןּומַא +. ע0 = .אריעז ' +. 18 = .ירק ּהולא צ. 17 | .רפתד רסח ןרשו וללהב
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 ;םיִליִלָּפ ּוניבָיִאְו ₪

6 

37 

39 

 םיהבד 6

 יִרירמ בַטַקְ
 :רֶפַע יִלָחְו תמה
 ּהָמיִא םיִרְדָחמּו
 !הביש שיא-םע קנו -ייי

 :םֶרָכְז שונָאמ הָתיִבשַא 5ז
 ומירצ ּורכנידןפ

 :תאְז"לֶּכ לַעַּפ הָוהְי אלו 5
 :הָנּובְּת םָהָּב ןיאו

 :םתיִרחֶאל ו וכי

 הכר וסיִנָי םינשו

 :םֶריִנְפִה הָוהְיו

 הָרמַע תמדשמו
 :ומל תְררִמ תַלְּכְשַא

 :רזכַא םיִנָתִּפ שאר :

 י :יתרצואְב םּותַח :

 םלר טומת תעְל

 :ומל תדע שחה
 םַחְנִתִי ויִרְבַעדלְעו
 ;בזַעְו רוצע ָפֶאְו
 :וב ויפה רוצ
 םכו םנ ןכיצ ותשי

 :הָרְתְס םכילע יהי
 8 ם דלא ןיִאְו

 אָפְֶא יִנָאְו יִתַצַהַמ
 בורב ןכו היופר ם'מה וחיריב | ןכ +. 97 = .ורצ "שו א'ס ,וללהב ןכ 4

 ונָאְפ א"ס ויטדו ד'יד ,ב"יד, ,א"יד ,הידח

 ויל = 'ול ל'צ +. 35 = .אלמ אולה א"ס
 ל. 4

 .קוספ שיר בורק יכ יאחנ רמל קוספ רח

 ר ניהי ל"צ צץ. 9
 ןכ

 .קוספ שיר תימא ינא

 .רתו ס'ז

 צאא] 9

 םֶּבדהְלֶשֶא תַמהְּבְרַשו

 בֶרָהְלּכָשִּת ץוחמ
 הלּותבדס) ּוחְּבדםִ

 םהיאפא יִּתְרמְא
 דּונָא םיוא םעָּכ ילּול
 הָמְר ּונדָי ורָמאיְדּפ

 הָמַה תוצע דבא יוני

 תאו וליכשי מכה ול

 ףלֶא דָחַא 5 ףררי הכי

 םֶרָכִמ םֶרּוצדיִכ --

 םרוצ ּוָרְוצְכ אל יִּכ
 םֶיּפִג םּדִס פנמה
 שורחיבנע ומבנע

 םני םָנִִ תמח

 יִדָמַע םמכ אּוהדאלה

 םל שו םֶקְ יל
 םדיא םי בורק יכ

 לבע הָוהְ ןידירכ

 די תלארכ הֶאְרָי יִּכ
 מיהלַא יא רמא 34

 ולכאי ומיִחְבְ ב
 םֶכזעי וה

0 4 
 אוה ינֶא ינַא כ הָתַע ו ואר

 הָיִחַאְו תימָא נא
 :ליַצמ יל ידימ כ ןיאו

 בלה רשָא

 ג'ד ,י'כ םירפס

 רק שאר.ז. 32 = .ב"דו א'ד ןכו ש

 יאברעמל ןכ צ. 55 = .ע"תו ש"ח ,א'ז

 מ" תוהתע יללהב ,ומלשורי ןכ +. 5

 יאחנרמל ,קוספ רח יאברעמל ןכ + 9
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/ 

 17 וניזאה אאצזןז 9

 ₪ :םלעל יכְנָא יח יתְרמָאְו  יִדָי םימָשדְלֶא אָשֶאְִּ
 4 יי טָּפְשַמְּב והאתו = ירח קָרְּב יתונשדסא
 .:םלשא יאְנשמלו יגל סָהְנ בישֶא
 9 רָשָּכ לכאת יִּכְרְחְ םִמ יצח ריִּכְשַא
 :םיוא תועְרִפ שארמ היִבְשְו לֶלַָח םּהִמ
 9 םוקי וירבעדמד יּכ מע םיוג וירה
 :ומע ותָמְדַא רפכו ויִרָצְל ביִשָי פק

 44 יִנָאְּב תאזהרהְרישה יִרְבדדלָּכִתֶא רבְדיו השמ אבי
 ; "לָּכְ"תֶא רַבִדְל השמ לכו :ןּונְךּב עשוהְו אוה םעָה
 | 4 ומיש םֶהָלַא רמאיו :לֶאְרשלָכְלא הָלֶאָה םיִרְבּדַה
 | רש םּוה םֶכְּב דיעמ יִכְָא שא םיִָבִּדַהְלַכְל םכְבְבל
 הרתה יִרבְדלְּכְתֶא תושעל רמשל םָכיִנּבְדתֶא םוצִ
 ו רבדִּבו םכיח אּוהיִּכ םֶכִמ אוה קר רָבְדְ"אְל יִכ :תאָזה
 םיִרָבְע םֶּתַא רָשֶא הָמְדֶאָהְלַע םיִמָי ּוכיִרֶאְת הוה
 :התשרל הָמש ןדְריהדתַא
 % הלע :רמאל הוה םוה םַצעְּב השמדלָא הָוהְי רד
 רֶשֶא בָאימ ץֶראְּב רשא ובנ"רה הוה םיִרְבַעַה רַה"לא
 ינבל ןתנ יִנָא רשא ןענּכ ץֶרֶאְדתֶא הארו וחרו יג פל
 ₪ הָמָש הלע הֶּתַא רשֶא רֶהְּב תמו הְוְחֶאל לארשו |

 רֶהָה רֶהְּב הא ןֶרָהֶא תִמדרֶשַאּכ דא ףסִאהו
 ו יִנָּב ךותב יב 5 רַשֶא לע :ויִמעְדלֶא ףסַאמ |
 דאל רַשֶא לע ןצ"רפרמ שדק תבירמהימְּב לארשו |

 א הֶאְרת דָגְנִמ יכ :לארשי :נְּב וְּב יתוא םֶתְשדק
 ןתנ ןנָאדרשא ץֶרָאְקְלֶא אובְת אל הָמְשְו ץֶרָאָהֶא
 :לֶאְְשי יל

- 

 ש

 עי

| | 

 תאזו 2
 ןכ + 45 = .ע"תו ש'ח ןכ תַמְדֶא ל'צ +. 43 = .םינוגנ 'ב וחיריב ןכו יתונש נ"ב אנ 41 |
 אופ +. 46 = .תידחו גיד ,ביד ןכו קיז השמ א"ס .ויטדו ר'יד ,ב"יד ,א'ד ,ו'כ םורפס בוחנ |

 ןכו ּףָשַע א'ס +. 50 | .ס"תו ע"ת ,י'ת ,ש"ח ,ב'ד ןכו תושעלו א"ס +. 46  .םהלא רמאָי |

 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ,ב"[

 ואמ שלשו םיפלא תויתואו .רשע השמחו תואמ שז|=

 רדס אוהו .בלכ (צאצזז 1--5% השרפה םש <. 1

 ףכה תחת וא ווה תחת איעג םא ופלהתג ,[אאאוז 6] ךננכיו ךשע אוה תולמ ית

 .ןאאצאזו 10] והאצמ

 לס* ]|



 אאא! 7 םיתבז 58

 ורפ נברא םיהְלַאְה שיא השמ ךרב רשא הכְרְבה תאו גל ם
 ריעָשִמ חו ב יניפמ הוה רמאיו :ותומ נפל לארי :

 ונימימ שדְק תבְבְרִמ הָתָאְו ןֶראָּפ רֶהַמ עיפוה ומל
 פו ףדיפ וישדקדלְּכ םימע בבח ףא :ומָל תשא .
 השמ ונלדהוצ הרה :ףיִתרְבדִמ אָשי דלל ּוּכָת 4

 תפאתהב ףלמ ןורשיב יהו :בקעו תלהק השְרמ
 יהיו תמידלאו ןבואר יחי :לארשי יטבש רחי םַע ישאר <
 רמאיו הרוהיל תאו ;רָפְסִמ ויִתמ 7

 ול בֶר ידי ּונָאיִבִת ומעדלֶאְו הָדּוהְי לוק הָוהְי עמש
 :הוהת וירָצִמ רֶזעו
 ותיפנ רשא ףריסה שיאל יְרואְו ףּמִּת רַמָא יול

 ומאְלו ויבאל רמאה :הָביִרְמ ימדלע ּוהבירת הסמָב 3
 וכ עַדָי אל וָנבְדתֶאְו ריּכה אֶל .ָחֶאדתֶאְו ותיאר אל

 בעי ל ךטְפְשמ ּורוי :ּורָצְע ךִתיִרְבּו ףִתְרִמִא ּורָמש 9
 דלמ ליִלָכְו ףַפִאְּב הרוטק ּומישי לֶארשיְל ּףִתרותְ

 ץחמ הצרת ויד לעפו לח הָוהְי ךרֶּב ו 1
 :ןומוקידמ .ויִאְגַשִמּו ויִמק םִיְנִתִמ

 ףפח"וילע"חטבל ןּכשי הָוהְי דידי רמָא | בנבל
 :ןכָש יפת ןיבו 5 ויְלָע

 םומש דנט וצרא הָוהְי תַכְרבְמ רַמֶא ףסילו | ₪
+ 

 7 שמש  תֶאּובְת דַנָמִמּו :תַחָת תַצבר םוהְּתִמּו לטמ

 תועבג דָגָממּו םדק-יררה שארמו :םיחְרי שר דָקָפִמּו 5
 | הָתאּובְת ּהָנְס ינבש" ןוצרו 4 ְרֶא דעממו :םלוע 60
 רה וחוש רוכב וִחֶא רזנ דקְדְקלו ףסוי שארל וז

 ץרא-יספא וָּבְהִי חג םיִמע םֶָּ לנתק םִאְר ינ הקול

 -7 ו'ד ,ביד ןכו אלמ ףיִלְגְרְל א'ס ץ. 8 | ,ירק תּבדשֶא ,ביתכ תלשא +. 9 גל
 וינב ,ביתכ נְּב <.9 .ןרושיב ימלשורי ,יללהב ןכ +.5 = .יִהיְו יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5
 ןכו וילט תלמ אלב ףפח חַטבְל ל"צ +. 19 | .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ןַמָיְנְבְלּו א"ס צ.19 = .ורק
 .ינכש ןוצרו א'ס צ. 16 | .ע"תו ש"ח
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 :הֶשַנְמ יִּפְלַא םֶהְו םִיִרָפָא תובבר םָהְ
 רָכשֶשיַו ףתאַצְּב ןֶלּובְו חמָש רַמָא ןלובלו |
 יִּכ קדצהחבז ּוחְּבְ םש ּוארכידרה םיִמע ּיִלָהֶאְּב
 :לוח יעממ יִנָפְשּו וקָיִי םימי עפש

 ףרטו ןכש איִבְלָּכ ךִג בוקרמ ךוְרְב רמָא דָנְלּ
 תָקְלָח םַשְדִּכ ול תישאר ארו :רקדקהףא עוד
 - 3 . . הֶשָע הוי תקדצ םַע יִשאְר אָתו ןּופָס קקחמ

 רַמָא ןֶדְלּו :לארשידםע ויטפשמו

 ילָּתְפִנ רַמָא ילתפנלו :ןָשּבַהְִמ קעָי הירא רוג ד
 ל רשֶא ם במ ּףו ב רַמָא רפאל

 21 למ תַשְחְ נו לזרפ גול ןמשּכ לכטו ויחֶא יוצר

 :הֶשָרָי םורדו םָי הָוהְי תַכְרְּב אָלִמּו ןוצר עבש

 0 ףר זעְּב םימש בכר ןּורשי לאב ןיא :ִּיִאְבְד ּףיִמָיָכּ

 תערֶז תַחְתִמּו םֶדָל .יהְלַא הנעמ :םיקח ש ותואְנְבו
 ןכשוו :דִמָשה רָמאַה בוא דינפמ שֶרָנּו םלש
 שוריתו ןֶנְּ ץרא"לא בקע .ןיע דִרָב חַטָּב לאְרשי
 םע ףומכ ימ לֶארָשְי ךירשא :לטרפלעו וימשדפא
 ושחכיו ףתואנ בֶרֶחדרַשאו ףרוע ןֶגמ ה יב ע עושונ

 יי
 :ףרדת ומיתומבדלע הָּתַאְו ל דיִבָיא

 שאר ףבנ רה"לַא בָאומ תבר עמ המ לפה

 ראלי הָוהְי הארו וחי ינפדלע רשא ה הָיְסַפַה
 יִרְּפֶא ץראדתֶאְו יִלָתְפְעַלָּ תֶאְ :ןידדדע ע דַעְלִנַהדַתֶא
 7 :ןורַחאָה םיה דע הדּוהְי ןזרארֶּכ תאו הש

 :רעְצְידע םיִרָמִּתַה ריע וחְרָי תַעְקְּב רָפְּכַהתֶאְו בנה
 םֶהְרְבִאְל יִּתְעּבְשנ רשֶא ץראה תאָו ויִלֶא הֶוהְי רמאז
 קחציל 5 . 7

 נב עג נ"ב .אועב אלב תובבר א"ב א'ג צ

 .ערלמ אתיו נ"ב א'ג + 1

 .איְע ג אלב .ופרעי נ"'ב א'נ צ. ₪
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 יניב ףיתיארה הֶנְנִתֶא ערזל רמאל בקעילו קָחצִיל
 ץראב הוהידרבע השמ םֶש תַמָו :רבעת אל הָמַשְו
 לּומ בָאומ ץֶרָאְּב ינכ ותא רבקיו :הֶוה יפדלע בָאומ <

 :הזה םווה דע 'תרבקדתַא שיא עָדידאְלְו רועָּפ תִּ
 ונע הֶתְכְאל ותמּב הגש םירשעו הֶאְמְִּכ הֶשמו -
 תברעב השמחתא לארשי נב וכביו :החל סאלו 3
 עשוהיו :השמ לבא יכְב ימי מתיו םוי םישלש בָאומ 3

 וְלְע ויִדידתֶא השמ מס הָמָכִח חור אלמ ןונְךּכ
 -תֶא הָוהְי הֶוצ רשָאּפ ושעיו לֶאְרשידינְּב ויִלֶא ועמשיו
 עדי רשא השמּכ לֶאְרָשיִּב דע איבנ םלדאלו :השמ

 רשא םיתָפומהְו תתאהדלָכְל :םִנָפדלֶא םיִנָּפ הָוהי 4
 -לָכְלּו הערפל םָירְצְמ ץֶראְּב תושעל הוה וחלש

 ארומה לַכְלּו הקזחה דיה לכל :וצְרַאלָכְלו וידבע גג
 :לארשייל כ יניעל השמ הָשע רשַא לוג
 ,יתבר 'ל +. 19 = .ירק זחל +. = .ירק איַגַב <. 6 = .שגד ךיניִעְּב יללהב ,ופר יקובנזב ןכ 4

 םיקוספו .[אאאזזז 1] 'א רדס איהו .לאואנ |אאצוזו 1--אאצוש ג9| השרפה םש +. ול

 םינמשו תואמ עשתו ףלא תויתואו .רשע םינשו תואמ שמח םילמו .םיעבראו דחא

 ּופְרַעְי ,(אאאזוז גז| ףטה םירפא תובבר תולמ יתש לע ורבחתהו ,ףולח הב ןיאו .העשתו

 .([אאאזש 7] וחל סנדאלו ,ואצצוהו 9] ונבחתאו 'ב 'ותכו .הכראמב ,[אצצזזז 98] לט

 .[6ו6. א1\ 18] ץנה ןמיסו השמחו םישמחו תואמ עשת םירבד רפסד יקוספ םוכס

 םיחאמו ףלא רשע העברא םילמו [ט6וו6. אז 10] ךל ודיגו רשא רבדה יפדלע הש ויצחו

 א'נ ,דחאו םישלש וירדסו .בצו תואמ הנמשו ףלא עבראו םישמח תויתואו .עבראו םיעשתו

 רשע דהא ויתוישרפו .[עע0%. א11 גז] קדצ 7']' הנומא חיפי ןמיסו העבשו םירשע

 תומותפהו העבראו םישלש תוהותפה ןיינמ .[. 0אץזזז טז] םיתובעב 11 ורסא ןמיסו

 םליחני ךונכ אסכו ןמיסו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה ,העבראו םירשעו האמ
 רשעב ןושארה שדחה דע שדחל דחאב שדח רשע יתשעמ רפסה תונש .[1 אזו. 11 8]

 | החיצ םהל וניכהש םומי תשלשו ןהב וכבש סוי םישלש ןהמ אצי ,םוי םיעבש ירה שדחל

 ,םימו העבשו םישלש רייתשנ 6 השלש ירה

 רואו ןמיסו השמחו םיעבראו תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוספה סוכס

 םימחה-תאו םירואה-תא ןשחה=לא ןתיו ויצחו .[33. אאא 6] םיתעבש היהי המחה
 לכ רפסמ .העבראו תואמ עברא ףלא םינמשו דחא תולמה לכ רפסמ .[1,0%:. 111 א]

 האמ םירדסה לכ רפסמ .העבשו תואמ הנמשו םיפלא תעבראו ףלא תואמ שלש תויתואה

 ןיינמ .העבראו םישמח תוישרפה לכ ןיינמ .העבראו םישמחו האמ א'נ ,העבשו םיששו

 ,[63ם. 1 16] וידגמ 'רפ לכאיו ונגל ידוד אבי ןמיסו םיעשתו םיתאמ תוחותפה לכ

 העבשב השפנ-לע רפא הרסאהוא ןמיסו העשתו םיעבשו תואמ שלש תומוחתסהו

 העשתו םיששו תואמ שש תומותסו תוחותפ תוישרפה לכ ןיינמ ואצמנ .[אוממפ. אאא 11]

 הנומשו םיפלא תשמח שמוח לש ןובשה .ןפ+. טזזז 9] וב לכ רסחתהאל ןמיסו
 .הנש םיעבראו תואמ



 טשוחי
 עש /והי"לֶא > הוהי רמאיו הוהְי רבע ּהשמ תומ יִרָחא יהוו ס

 --=7יי תמ ג יִדְבַע == :רָמאל הש מ תֶרָשִמ ןונחזכ

- 
 ץרו הלֶא ה הָּוה םעהדלכו הָּתַא הוה ד וךיהדתֶא רבע

 םוקמדלָּכ ו ינבל םֶהָל ןתנ יִכְנָא רשֶא
 דַלֶא יז . חרב רַשָאּכ ויִתְתָנ םכ כל מ ם םכְלְנְרּ רדת

 דרַהָנ לדה רהגה הזרעו הַָה "ןונבלה ו רָבְדִמהמ :השמ
 שָמְשַה אוָבְמ ודנה םוחרש םיתהה ץֶרֶא לכ תֶרָּפ
 רדוו= מכ לפ ךיְנָפְל ש א בצ ציתידא :ל 1 םֶכְלוִבְ הי יהל

 ף3-

 0 וו 2 2 -- !וש= ש-|<-

5% 

 -אלו ףפְרַא אל ףמע הָיה א השמדםע יּתיָה רָשֶאּכ
 -תֶא הָאִה םַעָהדתֶא לוחנת הָּתַא יִּכ ץֶמָאְו 5 :דְבְזעַא
 קח קר :םֶהָל תַתָל םתְובָאל יתְעַבָשְנירָשָא 4 ץֶראָה
 ףוצ רשא הָרּותַהילַכִּכ תושעל רמשל דאמ קמ

 ליִּכְשִּת ןעָמְל לואמשי ןיִמָ ינממ רּוסִּת דלא ידָבַע הש

 ךיפמ הֶאַה הרותה רָפְַס שומידאל :ףלת רש 6
 שוכב תושע ול רמשּת עמל הָליִלְו םִמְוי לב ת היגַהְו

 :ליִכְשַּת זא ףכְרדדתַא הילצת זָאדיִּ וּב בּותָּכַה

 יִכ תקתדלאו ץרעתדלא ץִמָאְו קה ףיהיוצ אלה
 :ףלת רש לָכִּפ ףיהלא הוה ךמע

 ה--78 +- א -יי- .- הו-=ר\ו לוופ--י רוייי
 בע מאל םעָהי טשדתא עשוהי וציו

 ברקב 1 , . ?0- = =

 םכלב3 א'ס צ. 4 .הימרגל |רהנה-דעו א'ס צ. 4 .הרוה תחמשל הרטפה +. 1 .א

 ן תּושָעָלְו א'ס צ.7 | .א"ודו ה"דח ,ביד ,א"ד ןכו דלא א'ס ש. 6 .התאהוכ א'ס 6 8
 הוכרה א'כ 8 הודו רודה - .ר"הו ס"ת .ע"ת .ב"ר ,א'ר ןכו

 א

10 

11 



 ] 18--ן[ 3 עשוהי 102

 הָדְצ םֶכָל ונִכָה רמאל םָעָהתֶא ּווצְו החמה בֶרְקְב

 הָוה ןדריהדתֶא םיִרְבַע םֶּתַא םיִמָי תָשְלָש | עב יִכ
 ןתנ םֶכיהְלֶא הוהי רשא ץֶראָקדתֶא תָשְרְל אובֶל
 :הָּתְשרְל םכְל

 עָשוהי רמָא הָשנֶמַה טָמָש יִצָחְלְ יִצְָלְ לנבוארלו ופ
 -רבע השמ םכַתֶא הָוצ רָשֶא רֶבְּדִהִתֶא רוכְז :רמאל 3

 -תֶא כל ןַתִ םכָל חינמ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רמאל הוה
 ץרְאְּב ובשי םֶפיִנְקִמו םֶכְּפַט םכישנ :תאזה ץֶראָה
 ורבעת םַּתַאְו ןדריה רֶבַעְּב השמ םכל ןֶתָנ רשא
 :םֶתוא םֶתְרַו ליחה יִרוּבְג לָּפ םֶכיִחַא ונפל םישמח
 הָמַהְדנ ושר םַכְּכ םכיחַאל | הָוְי ינודרשא דע

 םָתְבשְו םקְל ןתנ .םֶכיִהְלַא הָוהידרָשָ ץֶרָהתֶא
 השמ םֶכָל ןַתָנ | רשא ּהָתוא םֶּתְשריו םֶכְּתַשְרִי ץראל
 עָשוהידתֶא ונעיו :שמשה חֶרומ ןדריה רָבְְּב הוה רבע
 ית רָשָא"לְּכְ"לֶאְו השענ ונְתיוצרשא לָּכ רמאל

 קר לא עמשִנ ןכ השמחלא ו ונעמשדרשא לכ :ךלנ ודק
 שיִאדלָּכ :השמ"סע הָיָה רשאּכ מע ףי הלא הָוהְי היה
 -רשא לכל ףיִרְבדתא עמשיחאלו ךיפדתֶא הָרמירשא
 :ץֶּמָאְו קוח קר תמי נצ

 םילגרמ םיִשְנַא םינש םיטשההןמ ןּוזְב עשוהי חלשיו ב
 ואביו וכלוו וחירידתַאו ץראָהתַא ואר וכל רמאל שרח

 רמָאו :הָמְשרַבְּכְשיו בָחְר הָמשּו העז הָעַא תיב ג
 הלילה הָה ּואָּב םיִשְנִא הָנה .רמאל וחירי ךְלָמְל
 וחירי למ הלשיו :ץֶרָאָהִתַא רפחל לארש שי יִנָּבִמ |

 :רשא ךולא םיִאָּכַה םיִשְנַאה יאיצוה רֶמאַל בָחְדיא
 ואב --

 .ה"דחו ב"ד ,א"ד ןכו רסח םֶכנְקַמּו א"ס צ. 14 | .ר'תו ס"ת ,ץע"ת ןכו םכפטו א"ס ל. 4

 םֶהֶל ,ביתכ םֶכָל א"סבו .'רתו ו"ד ,ה"דח ,ב"ד א"ד ןכו ירקו ביתכ - א'סב סל ריבס צ. 5

 ,ךלדחלש תשרפל הרטפה י. 1.2 .ו'דו ה'דח ,ב'ד ,א'ד ןכו דלא א'ס +. וא .ירק
 .איעגב ובכשיו נ'ב ,א'ב ןכ +. 1 = .ר"תו ע"ת ,א'ד ןכו ּואְרּו א'ס +1

 יש
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 חכו ואב ץֶרָאָהי"לָּכ"תֶא רפחל יכ ךתיבל ואב :--

 יִלֶא ואָּב ןכ| מאת ל םישְנִאַה ןנָשדתַא הָשאָה

 -- ו ==לל0ל-ל הצללה מ יִתְעְדְי אָלְו םישָנַאָ
 סו ות > >-|\ 2

 םישְנָאַה וכלה הָנִא עדי 2 שי םיִשָנַאָהְו ך שב

 6 3 | םתְרַשַה יִכ םֶהיִרַחַא רהמ ו ו פדר -- -תלעה איהו

 ריייי דו + ןגההלע ּהל תוכרעה ץעַה יִתְשּפְּב םנמטִתַו
 1 ם = 9 7 + ול י

 רעשהו תּוְרְכְקִמַה לע ןדריה רה םֶהיִרַחֶא פדה
 םֶיִרָחֶא םיפדרַה וא רשאכ יִרָחֶא ּורְנס
 : רַמא אתו 1 :ננדהלע םהיִלְע התְלע איהְו ןובָּכְשְי ם םרט

 + ו ,/

 - הו 4. = ָשנָאְהלֶא
 צ-דצ 2

 שכה ץד אָהדתֶא םֶכִל כ ו .םיחי= יִתְעְדי םוט

 ץֶרֶאְה בשילב וכו :שָלָע םכְתְמיא הל
 וו "םַי ימדתֶא הָוהְי שיבוהירָשַא תא ּונעמְ יִּכ :םֶכיִנַּפַמ
 ינשל םתישע רשאו םירצממ םכְתאַצְּב םֶכיִנפמ .ףוס
 רשא עְל יי םל רני רבעב רשנ . ירמָאָה י ָכְלַמ

 יי = |[ < 7

 1 דוע = ירו ב סמי עַמְש לנו :םתוא םָּמְמרַחַה
 ו ו = . ָי ו

 םיהלא אוה םָכיִהְלַא -י- יִכ ו ;פמ 4 חור

 - מ םִיִמשִּ ןפ יל אָזּועְבשה הָתִעְו :תחת ּת תמ ומ ץרו ואה"ל

 דםע םּתַאדסְ םתישעו דַסַה מפ יתישָע הָהיב

 דתֶא םֶתיִההְ מא תוא יל םַּתַתְנּו דָסַה [ יִבָא תב

 רשאדלכ תאו יתוחאדתֶאְו יִחַאדתַאְו ימאתַאְו יִבָא
 14 םישָנ 4 ] 5 לרר ₪י יי + תוזרזר 04-6- - תְלַצַהְ םֶהְל
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, | 

 ו ,
 5 יורה רידר ור כ וויי רקי- םרחר םדרו ותו :תַמָאְ
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 ןז 17--חז 5 עשוהי 1

 םיִמָי תֶשְלש הָמָש םֶתָּבִהְ םיפְדרַה םכְב ענפי

 הלא ורְמִאָו :םֶכְּכרִדְל ּוכְלִת רחאְו םיִפְרְרַה בש רע

 יונתעפשה רַשֶא הוה ךתָעְבַשמ ְחְנֶא םיִקְנ םיִשְנַאַה

 הָאַה ינשה טוח תּוקְּפדתֶא ץֶרָאְּב םיאב וטחנַא הגה

 ףמאהתַאו ךיִכָאתֶאְו וב ונתדרוה רו שא ןולחב ירשקת

 :הָתיְבַה ךיִלא יפסאת יבא תיִבְיִלְּכ תַאְ | ךיחאדתַאו

 ושארב מד הָצוִחַה ךתיב יתלדמ אצידרו שֶא לָּכ הָיָה

 ונשארב ומּד תב לקא הָיִהְי רֶשֶא לכו םיִקְנ ונחנאו

 םִקְ ונייהו הז ונרבדדתא ידיִגַהִאְו :וִּבדהְיהְת דידָא ל

 אּוהָּכ םֶכיִרְבדְּכ רָמאּתו :ּונְתְעּבְשה רשֶא ףתעבשמ 5

 וכליו : :ןולחב ינשה תֶוקּתִִתַא רשקת ו וכליו םֶהְלַשִתו :

 םופררה ובש-רע -- תשלש םש ק ובשיו הָרָהַה ואביו

 ינש ובשיו :ּואַצַמ אָלְו ּףֶרְההלֶכְב םיִפְדְרה ּושָקְְו <

 ןּנּכ עשוהיהלַא ואביו ורב עיו רֶהָהִמ ּודריו םישנאה

 עָשיהְידלֶא ורמאיו :םתוא תואְצְמהילָּ תא ולחורפסיו

 יבשידלכ נמס ץראהדלכדתא וטְדיִּב הָוהי ןַתְנחיּכ

 עָשוהְי םֶכְשיו :וננפמ ץֶרֶאְה

 יִנּבדלָכְו אּוה ןדרה"רע ואביו םימשהמ ּעְסו רק

 תשלש הָצְקִמ יהָו :ורְבַעְי םרמ םַש ונלזו לארשי

 זתֶא לצו :הנחפה .ברקּב םירמשה ורבעו םימָי

 כיִהְלַא הָוהְידתיִרְּב ןורֶא תא םֶכְתאְרִכ רמאל םעה

 כמו ועסת םּתַאְו ותא םיִאְשְנ םיולה םיִנַהְּכהְ

 םיפלאָכ וניכו םכיניב היהי קוחר | ךא :וירהא םתכלהו

 "תֶא ועְדְתְרְרְשֶא ןעמל ולא וכרְקת"לא הָדִמַּב הָמַא
 לִמְתִמ ךרדּב םתרבע אל יִכ הָבדוכלת רשא לרדה

 םַעְָלֶא ַעָשוהְי מאיו :םושלש
 ו -

 ושדקתה

 א'ס 3 ב .ר'הו ס"ת ,ב"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּוניִרְַּב א"ס יז. 4 .ירק סֶתאַּבַהנְו +. 6

 ירק וינובּו ,ביתכ וניבו צ. 4 | .ס"תו עת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו םיִוְלַהְו א"ס +. 3 .ןוראדתַא
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 :תואלפנ םֶכְּבְרַקְּב הָו הי ו השעי רחִמ יפ ושדקתה

 6 ןורָאדתֶא לש רמאל םיִנהְכַהדלֶא עשה רמאיו
 תירְּבַה ןורָאדתֶא ואשיו םַעָה ינפל ּורְבְַ תיִרָּבַה
 ד | ןהי רמאיו םַעָה ינ ינפל וכלי -

 לארשידלְּכ יניב ּףלדג לח דא ּהֶזַה ד םויה עָשוהְיילֶא
 :רמע היה 2 השמ"סע לת רש כ פ יכ ןוערי רש

 8 רמאל תירבה" ןורא יל שנ םינהכ ןכה תא הוצת התא
 9 ירא ₪י". | ?ודמעת ןדריב ןח יה ימ הָצְקְ"דע םֶכָאְבְּכ

 ינבלַא ַעָשוהָי
 - לארש

 ירבדהתא ועמשו הָנַה ושָג
 וו יח לא יִּכ ןּועדת תאְּב עָשוהְי רמו יו :םֶכיהְלֶא הָוחְ ..

 -תֶאְו .ינענכהְד תא םכינפמ שירי שֶרהְו םֶכְּבְרקְּ
 ירמָאָתְו ישָנְרְנהֶאְו יזרְּפַהדתַאְ ּוהָההתֶאְו יִּתַחַה
 גג רבע ץֶרֶאָהדלְּ ןולא תירָבַה ןרא הָנה :יפוביהו
 וג שיא רַשָע יִנָש סֶפְל יחק העְו :ןדריכ םכינּפל
 8 הֶיַהְו :טָבָשַל דָח ָאְ"שיא דַהֶאְדשיִא לארשי יִטְבָשמ
 ןודָא הוה ןורָא ל יאשנ םיִנָהְכִה ל הפְּכ חוְנְּ
 םידדה םימה ןותרכ "ןדרוה ד ימ ןצרה יִמְּב ץֶרָאָה ל
 + םָהיִלְהֶאְמ םַעָה עָסְנּב יהיו :דֶחֶא דג ודמעיו הֶלעַמְלמ
 ינפל תיִרְּבַה ןוְרֶאָה יאש םיִנָהְּכַהְ ןדְריהדתֶא רבעל
 . םיִנָהְפִה ילו ןדרוהחדע ןורָאָה יִאָשְנ אובְכו םעָח
 כ אָלִמ ןּרריהו םָמה | הָצַקְּב ולְּבְמִ ןוראה יאש

 6 הל םידריה םיִמַד ודָמעַו :ריִצָ ל ימיל -ב ותו
 -צמ רֶשָא ריעָה םדאב דאָמ קחרה דָחֶא כג ומ
 ור ומת הלמה | הבבו עה ם -י לע םיִדְריַהְ ןֶת

 9 = את: | ₪ 17 ןורָאָה . קלנ םיִנָהְּכַה והמעיו :וחירי מב ן ּורְבִע םעז
 -תירב ו

 ביד ,א'ד ןכו םֶכָאְבְּב א'ס צ. 8 .ב יד ןכו ינועְל א"ס צ 7 .אקספ ] ןאכ ןיא א'סב +.

 ינענכה א'ב א'נ צ.10  .איעגב "תא ניב ,א"ב ןכ 0 .ו"דו .
 ו'דו ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס הצקמב ירקו ב ביתכ ןכו םינש ריבס +

 | ירקו ביתכ םדאמ א"ס ,ירק םֶדֶאמ ביתכ םֶרֶאְּב א. 16  .ב"דו |
 ,ר'תו ז|
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 לֶאְרֶשיילְכְו ןכה ןרריה תב הָבְרֶחְּב הָוחְיְד תי
 -ִתֶא רובל וגל ומתְירָשֶא דע הָבְרָחָּב םיִרְבְע
 ןדרוההתַא רובל יוגההלכ ּומָּתְחרָשַאָּכ יהיו :ןדריה

 וחק :רמאל עשוהידלָא הָוהָי מאיו
 ישיא דֶחֶאְדשיִא .םישְנִא רשע םָגָש םָעָקְִמ כל
 ףךותמ הזִמ םֶכְלדרֶאש רמאל םִתוא ּווצְו :טבשמ רדָחֶא
 םיִנָבִא הרשעדםיתש ןיכה םיִנָהְכַה ילָנְר בצממ ןדריה
 דרֶָשא ןולמּב םִתוא םֶּתְחַּגהְו םֶכָּמַע םִתוא םתרבעהו

 עֶשוהָי אָרְקִו :הָלְיְלַה יב ּונַלּת
 דשיִא לארשי יבמ ןיכה רשא שיא רֶשָעַה םיִנשהלא

 ינפל ורבע עשוהי םָהְל רַמאַו :טכשמ דַחֶאְשיִא דָחֶא :
 שיא םפְל ומיִרָהְו ןהריה ךופ"לא םֶכיִהְלֶא הָוהָי ןורא
 ןעמל :לארשיחינב יטבש רפסמל ומכש"דלע תחא ןכא
 קמ םַכיִנִּב ןולָאשידיכ םַכְּכְרקְּב תא תאו היהת
 רַשֶא םהֶל םִּתְרַמַאְו :םֶכְל הָלֶאָה םִנְבָאָה המ רמאל
 ורְכָעִּב הוהידתירְּב ןורא ללָפמ ןדרוה ימימ .ותרכנ
 ןורכול ּהָלֶאָה םיִנָבַאה יהו ןהריה ימ ותְרְכִנ ןוריּב
 רשאּכ לֶאְרשיִי ןכרשעו :םלועדדע לאְרְשי ינבל
 ןדריה ףותמ םינבא הרשעדיתש ואשיו עשוהי הָוצ
 הגב יטבש רַפְסַמְל עשוהוזלָא הָוהְי רבִד רֶשאּכ

 םיִתְשּו :םֶש םּוחְניו ןולמַה"לֶא םמַע םורבעיו לארשי +
 בצמ תחת ןדְריה ףותְּב 9שוהי םיקח ם יִנבִא הָרָשַע
 םויה דע םש ויהיו תְרְּבַה ןורא יאש םיִָהְכַה יל
 דע ןדריה ְּךותְּב ם םיִדָמַע ןורָאָה יאשנ םי :הפהו + :הֶוה

 רפדל עשוההתַא הָוהְי הָוצירָשֶא רֶבְּדחלּכ םֶּת
 -לא

 | השעה םינש א"כ +. 4 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 4 .קוספ עצמאב אקספ < ג .ד

 :ב"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו םָתְבַאדִתֶא רחמ א'ס <. 6  .ביתכ כ אלו ירק שיא וילע רסמנו רשא

 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו -לֶא א'ס ץ. 10  .א"כ קוספ ןייע
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 וְרָהַמְִו עָשוהידתֶא הַשמ הּוצדרֶשֶא לָכָּכ םעָהְַלֶא
 1 רבעיו רבע םַעְִלָּ םִּתדרָשַאָּפ יהָיַו :ורְבַעַיו םעַה
 ו ְןְבּואְרְינִּב ּורְָבַעו :םַעָה נפל םיִנָהְּכַהְו הָוהְיְורֶא
 לארשי נב ןנפל םיִשמַח השנמה טבש יצָחְו דָינְבו
 \8 יצולח ףלא םיִעָּבְרַאְּכ :השמ םֶהילַא רד רשאכ

 תוכרע .לֶא הָמְחְלַמל הזו ינפל .ולבְע אבָשה
 :ּחירְ
 44 "לָּכ יִנעְּב עשוהיהתֶא הָוהְי לָּדְנ אוהה םּוּב
 ומ"לַּכ השמדת :ּואְרְי רשאכ ותא יאר לארשו
2 
 5 יִאְשְנ םיִנְהְּכִהִדתֶא הוצ :רמאל עשוהַידלַא הָוהְי מאי
 וז םיִנהְּכִהדתֶא עָשוהְי וצו :ןדְר הדמ ּולעיו תודעה ןורא
 יאְשְנ םִִנָהְכִה תולעפ יהיו :ןדריהךמ ולע רמאל
 מ תופכ קת ןדריה ףךותמ ההיתר ןורא

 וכלוו םמוקְמְל ןידרוהדימ ובשיו הבְרַחַה לֶא םיִַהְּפַה
 אי ןדריהךמ לע םעָהְו ויתולגדלַכלַע םושלש-לומתכ
 הָרֶזִמ הצְקִּב לגל וחיו ןושארה ש שרחל רושַעָּב
 א וחקל רשָא הֶלֶאָה םיִנְבִאַה הרשע םיִתְש תאו וחי
 1 לארש עי :ינבְדלא רמאיו :לֶגְלִנב עשוהי ם יִקה ןָדריהְִמ

 רמאל םתובָאהתא רֶחַמ םָכיִנָּב ןולָאְשי ר רַשֶא רמאַל
 ג רמאל םֶכיִנָּבתֶא םֶּתְעדִהְו :הָלַאְה םינכבאה המ
 - ה : ןדרי הדתֶא לאְרָשְי רבע הָשְבְיִּב
 ָכְרְבַעְדרַע םכְינפמ ןָהְרִיה יִמדתֶא םֶכיהְלַא הוה
 שיבוהד רשַא ףּקדְיְ םֶכיִהְלֶא הָוהְ הֶשָע רֶשֶאַּכ

 ג רידא ץֶרֶאְה דמעדלְּכ תעד ןעמל :ונרְבְעְדרע וענפמ
 םַכיהְלֶא הָוהידתֶא םֶתְאי ןעמל א איה הקזח יִּכ הוה

5 

 יהיו :םימוהדלנ

 .רסה למתכ א*ס ץ. 18 | ,ר"הו ס"ת ,ע"ת ת ןכו ירקלביתכ תולעפ א'ס דק 00000 ב ר"הו ם"ה .ט"ת ?רה לבו 3ר860בותב הוסב כ
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 הָּמִי ןדרַוה רָבעְּב רשֶא ירמָאְה יכְלַמדלְּכ עמשכ יהיו ה
 הָוהְי שיבוה"רשא תֶא םָיהלַע רש נענה יכְלַמדִלָכו
 םֶבָבְל ספ ונרבעדלע לריב ןנפמ ןדרגה ימדתא
 :לֶאְרָשינּב יִנָּפִמ חור דוע םב הָיָה

 ףל השע עשוהידלַא הֶוהְי רמָא אהה תַעְּב ַ
 השעה :תינש לאְרשירנְבתֶא לָמ בוש םיִרַצ תוברח :

 -לֶא לארשי יִנָּבִדִתֶא למ םיִרְצ תובְרח עשוהי ול
 םַעָהלְּכ עשה למ"רשא רבה הו :תולרעה תעבנ
 ותמ .המְחְלמה .ישנא | לפ םיִרְכְזז םירצממ אציה
 -ַלָּכ ּויַָה םילמחיכ :םִיְרְצִמִמ םֶתְאַצְּב ךרדב רָּכְדִמַב 3

 םֶתאְצְּב רד רבְדִמַּכ םידליה סע םיאצְיה םַעָה
 פארשידינב וכלה הָנש םיִעָּבְרא \יּכ :ולמדאל םיִרצממ
 םיִאְצַה המָהְלַמַה שנא .יוגהלְּכ םהדדע :דֶּבְדַמּ
 הוי עּפשנ שא הָוהְי לוקְּב יעמשדאל רשא םירצממ
 הָוהְי עַּבשְנ רֶשֶא ץראָהְדא םתואְרַה יתלבל םָהְל
 םהיִנְּכתֶאְו :שכְדו בלה תבֶז ץֶרֶא ונל תֶתָל פָתובָאל
 דאל יִכ ּויָה םילרַעְי עשּוהי למ םתא םֶּתְחִּת םיקה
 לומהל יוגה"לכ ימת"רשַאּפ יהיו :ךרדב םֶתוא ולמ
 :םֶתויִח דע הנְחמּב םֶּתְחַת ובשיו
 תפרַחדתֶא יִתולַג םוה עשוהידלָא הוה מאה |
 דע לנג אוהה םוקְמַה םש ארקיו םכילעמ םִיִרְצִמ
 חספהתֶא ושעוו ללב לארשיחנב ונח :הזה סה
 :וחירי תוְבְרַעְּב ברע שתל םַ רשע הָעְבְרַאְּב

 יולקו תוצמ הספה תֶרָחמִמ ץֶרֶאְה רובעמ ולָכאהו .
 רובטמ םֶלְכָאְּב תרָחְממ ןמה תבשיו :הָוה םויה םַצָעְּב ופ

- 

= 

- 

 שס

 :ץראה ו

 : ריחו ס"ת ,ע"ת ,א*יד ,נ"ד ,ב"ד ןכו ירקו בותכ םֶרבְע א"ס ירק סֶרָבָע ,ביתכ ורבע +1 .ה
 ןושארב א'ס צ. 10  .ב'דו ,א"ד ןכו רודה א"ס צ. 6  .חספ לש = ר םויל הרטפה +. 9

 .איעגב תרחממ גנ"ב ,א"ב ןכ צ.11 = ,י"כ 'רתו ב"ד ,א"ד ןכו העבראב
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 תֶאּובתִמ ולָכאיו ןמ לֶאְרְשי ינבל דוע הָיְהְדאלְו ץרָאָה
 3 תוי הב יהיו :איהה הָנָשִּב ןע ץרא
 ונְנל רמע שיאחהנהו אריו וינע אָשיו יריב עושה
 ונְלַה ו5 רָמאיו - עשוהי דל דב הפולש וברחו
 + הוהיחאבצדרש נא יּפ אל | דמאיו :ונירצלדםא התא
 וחֶתְשיו הָצְרא וינפילֶא עשוהי לפיו יתאב הָתִע
 5 דרש רַָמאו :יחבעדלַא רָבְדִמ ינדַא המ ול רמאיו
 םוקמה יִּכ + לנה לעמ ףלענ"לש ע עשוהי"לא הל י אָבַצ
 וחד :ןכ ע עשוהי שעיו אוה שדק ול ויל ג רבע התא רש
 אב ןיאו .אצו ןיא לאש ןנֶב ינפמ תרגמו ו תרָנס

 יהיריתַא ףדוב יתַתְ האר עשוההלֶא הָוהָי רָמאַו
 ישָנִא לפ ריִעָהְדתֶא םֶתבַסְ :ליִחַה ירו הכְלמה תֶאְו
 הש עת הָּכ תָחֶא םעפ ריִעָחְח תֶא ףיקה .הָמֶחְלמה
 תורפוש הַעְבַש רָ ּואשי םינהְכ הָעְּבְשו :םיִמָ תשש

= 

 ריִעָהדתֶא ּוכְסִּת י יעיבשה םויבו האח ל ינפל םילבווה
 | ףשמּב הָיָה :תורפוו שב וע קת םינהּכהו םימעפ עבש
 םעָה"לֶכ וע ועירי רַפושה ל לו וקדתא םֶכעְמְשְּב לָבויה ןְרקּב
 םעְה ולעו התחת ריִעָה תמוח הָלפְנו הָלּודָג הָעּורּפ
 : מאי | םיִנָהְּפַהְדְלֶא ןוְִּב עָשּוהְ ארקיו וִדְְנ שיא
 - -לֶא ורמאיו + ידו . ןורא דנ ינפל םיִלְבּ תו ורפוש העְבש יאשי םיִנָהְכ הָעְבְשְו תיִרְּבַה ןורא" תא ואש םֶהְלֶא

 8 בז : 5 = ו 1 | םינהפכה העבש "יי םַעָהְדִלֶא שה רַמָאְּכ יה :הוה ו נפל רבש ולה ויִעָהְדתֶא ובסו ורבע םעְז
 םיאשנ

 ירק ףֶקַה ,בותכ ףיקַה +. 8 .1 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב'ד ,א'ד ןכו שודק א'ס צ. 5 ,ר'תו 5 ע"ת ןכו אלמ ּךיָלְגַר א"ס +. 15 | .א'ידו ויד ביד א'ד ןכו לע .יארוסל צ. 14 ירק ביתכ אל א א"סב .ס"תו ע"ת ,ו"כ 'רת ןכו ול א"ס +. 14  .שגד ול ניב ,יפר א'ב ןכ <
 ,ירק רמָאּפ ביתכ רמאב א"סבו ,רמאַּב א'ס צ. 8 .ר"תו ס"ת ,'רת ,ב"וד ,א'וד ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רַמאיַו א"ס ,ירק רמאיו ביתכ גרמאיו צ. ד .ירק סֶכָעְמַשִּכ +
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 ּורְבָע הָוהְי ינפל םיִלָבויה .תורפוש הָעבש םיִאָשְנ

 :םָהיִרְחַא ףלה הָוהי תי רּכ ןוראו תורפושכ ישָקתְו

 ףפאמהו תורפושה ועקַת םינהְכַה ינפל ףלה ץולחהו

 םַעָקְתֶאְו :תוְרְפשב שק לתו ךְָה ןורָאה ירָחֶא ךלה 4

+ = 

 דתֶא ועימשתחאלו ועירת אל רגאל עשוהי : הו

 ףלה ריעָהדתֶא הוהידןורַא בפיו :םתשיִרַהְו ועירה

 | יהיו :םיִמָי תשש ושע הָּכ הגחמה ובשיו תחא |:

 עקתיו םַעַה עריו :אובי הָוהִי רצוא הוחי ִל אוה ש שדק 2

 םכיִלַא יִרָמָא םוי רע 0 םֶכיִּפִמ אצידאלו םכלוק

 :הנחמב וניליו הָנְחְמַה ואביו תַחֶא םעפ

 ןוראדתֶא םיִנָהְכַה ואש רָָּפִּכ עָשוהְי םכשיו

 םילביה תורפוש הָעְבש םיִאָשְנ םיִנְּפַה הָעְבְשְו :הָוהְ

 ץולחהו תִרָפושַּב ועְכְת לולה ם ם יכלה הָוהָי ןורָא פל

 ךלוה היה ןורא ירחא ללה ףסַאְמִהְו םָהיִנפל ף

 םעפ לנשה םּיִּב ריעָהדתַא וכסיו :תוְרָפשּב 5 ותו

 ריִעָהתֶא ּבָסַו רהשה .תולעב ומכ פשוו יעיבשה םויב

 וכבְמ .אוהה .םויכ קר םיִמעְּפ עבש הזה טפשמכ

 שְקִת תיעיִבָשה םעפב יחיו :םיִמַעָּפ עבש ריִעָהתֶא

 שירה םֶעָקדְלֶא עָשוהי רֶמאּו תורפ עב :םינָהְכִה
 שריי

 איה הית העזה בחר - "הוהיל ן הבד ד ושא-לכ

 םיכָאלמהה תֶא הָתְאְּבְחַה יִכ תֶיְּבַּב ּהֶּתַא רשָאדלָכו

 ומירחתהפ םֶרְהַהְִמ ורמש םֶּתאדְקְ :וטחלש רשא

 | רחל לארשי הָגַחַמתַא םֶּתמשְו םרחהְמ םִּתַחְקְלּו

 לורבו תשחנ ילכו בה ףָסִּכ | לַכְו :ותוא םתְרַכעו

 מ
] 

 יעקת ,ביתכ ּועְקת +. 9 = .ר"תו ס"ת ,'רת ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד .ב"ד .א'ד ןכו הוהי ןרָא ינפל א'ס +. 8

 | ב'ד ןכו ירקו ביתכ תו לע א"ס ,ירק תולעּכ ץט. 15  .ירק ּךּולַה ביתכ ףלוה צ. 18  .ירק

 | א'ב ןכ 18  .ע"ת ןכ ּגדמחַת ל" ץ. 18 .לוגס םֶרֶחַה א"ם צץ. 18 | .'רתו ב"וד ,ג"ד
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 ועיריו רפושה לוקחת . םעָה עמָשּכ יהיו תורפש לב

 םעָה לעיו ָהיִּתְחַּת ּהָמּזחַה לפתו הלו הָעּורִּת םַעָה
 -לָּכִתֶא ומירהיו ;ריעהדתַא ודָכְלו דִכָ שיא הרי ןיִעָה

 רוש דַעְו ןקז דעו רעָנִמ השג "דעו שיאמ -- %

 : םיִלְנְרמַה םישָנֶאַה םינשלו :ברחדיפל רומָחְו הש
 ואיצוהְו הנזה השאָהתיב ּואָּב עָשּוהְי רמ א ראד
 םֶתְעְבְשנ רָשֶאְּכ הָלדרָשַאלָכתֶאְו הָשאָקְֶא םשמ
 , -תֶאְו בח ןדתֶא ו . איציו םילגרמה םיִרָעְנִה ואביו :ּהל

 תֶאְו הָלְרֶשַאדלָּכתֶאְו ָהיָהַאהתֶאְו ָּמַאַתֶאְו ָהיבָא
 :לֶאָרְשי הגהמל ץוחמ םיחיניו ואיצוה ָהיתותפשמ"לּב
 > בָהָזִהְו ל ה | קר ּהְבְדרָשַאדלֶכְ שאב ופרש ריִעָהְ
 בָהְרדתֶאְו :הָוהְידִתִיִּכ רצוא ונָתָ לֶּוְרּבַהְ תשנה יִלּכ
 עשל יהי הי ה הֶלדרשאדלָכ =תֶאְו ָהיבָא תיָבדתֶאְו הָנּזַה
 -תֶא הָאיִבְקַה יִּכ הזה םווה דע לֶאְרְשי בְרְְּב בשפתו
 ;ףחירידתא י לגרל ע עשוהו "חלש"רשא . םיִכָאְלַמַה

 ; רּורֶא רָמאל איהה תַעְב עשוהי עשו
 תאּוַה ריִעָהדתֶא הָנָבּו ם ה רשֶא הָוהְי ינפל שיאה
 יהו :ָהיִתְלִּד ביִצָי וריִעְצְכּו הָנְדְסיְ ורפבב וחירידתא
 נב ולעמוו :ץראה לכ יעמש יהיו עשוהידתַא הוה

 ילבזב יִמְרַכְדִּב ןָבע חיו םֶרָחּב לַעַמ לארשי
 יִנָבְּכ הוה ףא-רחיו םרחהְךמ הֶדָוהְי הטמל חב
 םישנא עשוהי חלשיו :לארשי
 רַמְאָיַו לֶאיתיבְל םֶדּקמ ןוא תיּכְדבע רֶשָא יִפָה וחודומ
 םישנאה ו ץֶראָהתֶא לְגרְו ולע רמאל םהילא

.%. 

 שיא םיפלא'ת תשלשכ וא שיא םִּפְלאְּ .םַעָהְ"לַּ לש

 ולעי
 א'ב ןכ צ. 91 | .ן"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט' ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ תורפושַב א'ס צץ.
 א'סב צ. 26 ,םילגרַמַה ג"ב ,םילגרמה א"ב א"נ צצ. 99, 93 ,איעג אלב מירה %
 ,ו"טדו ריד ,ב"וד ,א"יד ,טיד ויד ,ג'ד ,י'כ םירפסב ירצב ןכ +. 1 ,? א .אקספ ןאכ ן%

 יפח 'ב וילע רסמנו םָהַלֶא א'פ +. 5  .הלמ אדח לֶאְתיִבְל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ
 ,ם יפלא תשלשכ א'ס צ.5 | .'רפס
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 זיפ

 3 דלא לא ור איוו עשוהידלא ובשיו :יִעָהדתֶא ולגה
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 יכ ם םַעָהְ"ִלָכדִתֶא מש עַניִּתְדְלַא יעָהדתַא וכי ולעי

 םיִפְלא תָשלְשּכ המט םעָהומ .ולעוו :הָמַה טעמ
 יעֶה ישנא םקמ וכו :יעה .ישנא נפל וסעו שיא |

 -רע רעשה ינפל םופדריו שיא השש םישלֶשְּ
 :םימל יהיו םעָהדבבְל סמו דֶרומּב םּוָכַיו םיִרָבַשה
 ןורא ינפל הַצרֶא ונּפִלַע לפיו ויתְלְמש והיפ ו
 -לַע רָפָע ולע יו לארשי ינקזו אּוה בָרְעֶהְדדִע הוה
 תְרבעה הָמַל הוה ינדא ו ּהָהֶא עשוהי רמאו :םשאר
 יִרמָאָה יב ונתא תתָל ןידריהדתַא הנה עת ריִבעַה
 הָמ ינדֶא יפ :ןדריה רבע בשלו ונלאוה ולו וניִבָאהְל
 "ועמו :ויביִא ינפל ףרע לארשי ךּפַהרֶשֶא ירַחֶא רמא
 -תֶא ותירכהו ּונילָע ובסנו ץֶרָאָה יבשי לכו יענה
 :לודגה ךמשְל השעתחהמו ץֶרָאָהְדִמ ונמש

 הקא ה הֶמִל ךל םק עשוהידלֶא הֶוהְי מאו
 יִתיִרְּבתֶא ּורְבָע םְִו לֶאְרְשִי אָטָח :ףינפ-לע ל לפנ
 ובננ םנו םרחההןמ ּוחקְל םֶגְו םֶתַוא יתיוצ רשא
 לארשי יִנָב ולכי אלו :םהילכב ומשם ושָחְּכ םו +

 זה וכ םָהיבְיִא ינפל לנפי ףרע םהיִבוא ינפל םוקל
 םרהה ּודיִמְשִת אְלִא ָכָמִע תויהְל ףיסוא אל ם רחל
 רֶחַמְל ושדקתה ּתרַמְאְו םעָהתֶא שדק םֶק :םקמרקמ
 לארשי ו ּךָּבְרְקִּב םְרַח לאר ךשי יהלֶא הָוהְי רָמָא הכ יּכ
 םרחה םֶכְריִסַהְדע ףיִבְיִא ינפל םּוקְל לכות אל
 טבשה הָיַהְו םכיטְבשל רקּבּב סתברקנ :םֶכְּבְרְכִמ
 זרשא הָחָפְשִמַהְ תיהָפשמל בָרְקִי הָוהְי ונְְּכְלידרַשא
 הוה ונדְּכְלי רשא תיִּכהְ םיתכל בַרְקִּת הָוהְי הְָדְכְלְי

 4 ותא שאְּב ףרשי םֶרַחּב דּכְלִגַ - :םירָבַל ברי <
 -תאו

 ג'ד ,ב"ד ןכו -לָּכְו י ינענכה ועמשיו א'ס +. 9  ,'ה ילמ 'ל וילע רסמנו המרבעה א"'ס +. ל

 א'ס .ו"טדו ד'יד ,ב"וד ,ט'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11  ,רפח םתא א"ס צ. 11 .ו'דו

 םירפסב ירצב ןכ ?. 19 = .ו'דו ג'ד ןכו םהילכב ומש םגו א"סו ,ב"ד ןכו םהילכּב ומשדסגו

 ₪ | אויב ןכ +. + .איעגב היִהְּו א"ס צ. 4 טדו ד'וד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ו

 .איעג אלב דרַשֶא ג ט רט
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 השעדיפו הָוהְי תיִרָבִתֶא רבע :יִּכ דל"רשא-לָפדתַאְ
  "תֶא ברקה רקבּפ עֶשּוהָי םּכשיו :לֶאְרשיְּב הָלְבְ
 וז "תֶא םרקוו :הָרּוהְי טבש דכליו ויטבשל לארשי
 ברקו יִתְרה תחפָשַמ תא דל הָדּוהְ תַחָּפְשִמ
 ג "תֶא ברקו :ידבז דכלוו םירָבְגל יהרזה תַחפשַמ"תא
 הרָוְְִּכ יִדְבוְַּב יִמרכְדּ ןֶכַע דָכְלו סירב ותיִב
 9 דובָכ אָנְםיש יִנְּ ןמעלא עשה רַמִאַַו :הָדּוהְי הטמל
 המ יל אשדנהו הָדות ולְרַתְו לארשי והלא הוחיל
 ו רמאי עשוהיהתא בע ןעו :ינממ דחכתהלא תישע
 אָוכְו לארשי יהלֶא .הוהיל יִתאטָח .יִכנָא .הָנמָא
 4 הוט תחא רֶעְנש תרדא ללשכ האראו :יתישע תאָוָבו
 םילקש םישמָח לֶחֶא בָהְז ןושלו ףסּכ םילקש םותאמּו
 ףותב ץֶרָאְּב םִינְמְמ םנהְו םָקֶאְו םֶלמְחֶאְ ולשמ
 פ וצר םיִכָאְלַמ עָשּוהְי הלשו :היתחת ףַסּכהְו ילחאה
 2: םוחקיו :קיתתת ףספהו ולָחֶאְּב הנומט הגהְו הָלָהַאָה
 לארט עו יִנְבלַּכ לַאְו עשוהידלא םואבוו לֶהאָה ךותמ
 ו דתֶאְו חרב ןָכְעְתֶא עשוהי חקוו :הוהי י ינפל םקציו
 דתֶאְו ו כרת .בזה ן ישל"תַאו תֶרְדִאַהְתֶאְו * ףסכה
 ולהארתאו ונאצהתֶאְו .ורמָהתֶאְו ורושדתַאְו ות
 קמע םֶתִא ולעיו מע לאְרְשילָכ ול"רשא"לָכְַתֶא
 ₪ םויפ הָוהְי ךִרּכַי ּונָתְרַכַע הָמ עָשּוהְי רָמאַָו רובו
 = שאב םתא ופרשיו ןכא לארשידלכ ותא ומר הש
 . לוד םינבָאדלג וילע ומיקוו :םִיְנָבַאְּב םֶתַא ולקְס
 ארק ןכדלע ופא ןורחמ הָוהְי בש הוה םוה 5
 :הזה םויה דע רוכע קמע אוהה םוממה ₪

3 

 רמאיו

 .ר"תו ם"ת . ,ב"ד ,א"ד ןכו םיִּתַבל א'ס + ןז | .ר"תו ע"ת ןכו תחָּפשְמ א'פ +

 ןכ +. 9 = .ירק הֶאְרֶאְו בותכ אָרָאְו יאחנ דמל ורק אָרֶאְו ביתכ הֶאְרֶאְ .יאברעמל +.
 ןכ צ. 54 ,ו"דו ג"ך ןכו רזפ עשוהי א"פ ,ו"טדו ך"יד ,ב*יד ,ט'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס ב

 .אלמ םתוא א"ס ץ. 54  .אועגב "לכו ג'ב ,א"ב ןמ ל. 94  .איעג אלב -תֶאְו נ'ב

 .ג'דו ב'ד ןכו דםש א'ס ,ו'טרו ד"וד .ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ,₪
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 לַאְו אָרִתִלַא עָשוהידלֶא הָוהְי רָמאַו ח
 יִעָח הלע סו המְחְלמה םעדלְּכ תא מע חק תחת
 וְריעְדתֶאְו ומעדתֶאְו יִָה ךלִמתא ףְרָיב ית | האר

 וחיריל תישע"רשאפ הָכְלמְלו יעְל תישעו :וצְראתאו |
 ףלדסיש כל .וזבָּת הָתְמְהְבו הָלְלשדקר ּהָכְלַמל
 הָמָחְלמַה םעְדלכְו עשוהי םקיו | דירחאמ ריִעְל בָרא |

 יִרְובְּג שיא ףלא םישלש עוקוהי רֶחְביו יעָה תולעל
 םִפִא ואך רמאל םמא וצו :הָלְיְל םֶחְלִשיַו לחה +

 דֶאְמ ריִעָהְדִמ וק קיחרת"לא ריעה יִרָחַאמ ריעל םיִבְרֶא
 ברָקְנ יִתֶא רשא םעָהדלָכְו יא יאו :םיִנכְנ םָכְלּכ םֶתיַהְו

 הָנשאְרְּב רשאַּכ נתארקל ּואצייּכ .הָיִהְו רועהדלא
 ךמ םֶתַא .ונקיתה דע .יערחא ּואצְו : ה ונס 6

 טסו הנשאְרב רשאכ ּטינָפל םיִסָנ וַמאָי יּכ רעה
 ריעָהדתֶא םָּתְשרוהְו בֶרואָקִמ ל םּתאְו :םהינפל
 ץִתֶא םכשפתכ היה :םֶכְדִיִּב םֶכיִהְלֶא הָוהְי ּהָנְתִ
 ואר ושעת הַוהְי רבְדִּכ שָאְּב ריִעָהדתַא ּותיִצִּת ריעָה
 ובשיו בֶרָאמהְדלֶא וכליו עשה םֶהְלֶשיו :םֶכְתֶא ית
 אותה הלל עושה ןלו יעל םָימ יִעָה ןיבו לא"תיב ןיּב

 םעהדתַא רקפיו רקפכ עשוהי םכְשַו :םִעָה וְתְּב 0
 פעלו :יִעָה םַעָה יגפל לארשי ןנקזו אוה לעה
 חוו ריִעָה דָגְנ ואכיו ושגו לע ותא רשא הָמְחְלמה

 שלא תֶשמַחְכ חקיו :יעה ןיכו עב ןגהו יפל ןופצמ ו
 שמ יִעָה ןיבו לא"תיב ב ןיב ברא םֶתוא םשו שיא
 , רעל ןופצמ רשא הָיָחְְהְלָּכְ"תֶא םַעָה ומישיו :ריִעָל
 .ּותְּב אהה הֶלילְּב עשה לוו ריעְל םיִמ וָבְקעתֶאו
 קמעה 0
 רסמגו ּגאָציְו א'ס צ. 6 | .ד"ידו ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ןכו וָהיריל תישע רשאב א'ס צץ. 2 ,

 \הלמ ארח לֶאְהיִּב יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9 = .איעגב היהַו א"ס +. 8 = .'יפר 'ז וילע
 | !(חנרמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. = .ירק וויָנִּב ,ביתכ ניב +.11 = ירק איַהְו <. גג
 שד ןו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ יאברעמל ןכ +. 1% = .ירק לַאְתיִּב ביתכ ןוָא תיב
 ₪7 ויד ןכו ןליו א'כ +. ג8 = .ו"טד ןכו ירק יִעָל ביתכ ריִע עַל יאחנדמל ו ביה ,א"יד
 ,'ט קוספ ןייע : ירק לי ביתכ ל א"סב .ב"ידו
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 14 0 אציו | ּומיִּכַשיו ו יעָהְדִּדִלַמ ת ווארכ והיו :קמעְה

 ומעְדלכ אּוה הַמָחְלִמְל לאְרְשתארקל ריעָהְישְנַא
 ירָחֶאמ ול בראחיכ עדי אל אּוהְו הבעה היִנָפל רעימל
 ףרה ופנו ם םַה יִנָפְל לאש עשוהי עני :ריִעָה

 6 םַה ירחֶא פףדרל ריִעָּב רָשֶא םעָהלָּכ וקעזיו :רבְדִמַה
 וז שיא ר אשנ"אלו :ריעהדמ ּוקָתְנו עשוהָי ירחא לפדריו
 -תֶא ובועיו לארשי יִרְחְאי ואצידאל רָשֶא לא'תיִבו עב
 :לארשי יִרָחִא ּופּדְרַו הַחּותּפ ריִעָה

 וג ְּדָיְּבְירֶשֶא ןודיִּכְּב הס עָשוהְיילֶא הָוהְי רָמִאיו
 ודָיְּבדרֶשָא ןוְדיִּכַּב עָשוהְ י טיו הָנִנתֶא ריב ] יִכ יִפָהְדלֶא
 וג תוטנּפ וצורו מ בוקממ הרהמ ם םִק ברואהו ;ריעָהְדלֶא
 יִעָקְדתֶא ּותיציו ּורָהְמָו הופל ריִעָה ואביו ודי
 9 ןשע הע הָנהו וארו םֶהיִרָחֶא יִעָה ישְנִא נפו :שֶאְּב
 הָנְהְו ּהָנַה סול םידָי םֶהְּב הָיָהאְלְ הָמִיִמְשה ריעָח
 : , דלָכְ עשוהיו :ףֶורָקילֶא ּךָּפהְנ רבדמה סנה םַעָהְ
 ןשע ּהֶלְע יִכְו ריִעָהְתֶא בָראָה 4כליכ ּואְר לארשי
 פ ריעהךןמ ּואְצְי צי הלאו :יעה יִשְנַאתֶא וכו ובשיו ריעָה
 הזִמ הָלַאְו המ הא ו לֶארשיל ויהיו םֶתאְרְקל
 ₪ "תֶאְו :טיִלָּפּו דיִרש םהל"רו אשה יתְלְבְדע םֶתוא ּוָכ
 ₪ יהיו :עשוהידלֶא ותא וברקיו יח ושפת יִעָה למ
 רָּכְדְמַב הָדָשְּב יִפָה היִבְשידלָּכהתֶא גרהל לאר רשי :תלְַנ
 םמְּתִחדַע ברחיפל םֶלְכ ולפיו וב םּופְדִר רש

 -יפל התא וכיו ו יִעָה לארשידלכ ובשיו

 5 השֶאדדַעְו ש שיאמ אוהה םּב םיִלָפּהְלָכ ל יהיו :ב
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 ט'ד ,ג'ד ןכו ירק יִעָּב ביתכ רִעָּב יאחנדמל 'דו ביד ןכו ירקו בותכ יאברע :רעמל ןכ ד
 ןכ יז גז = .תיבבּו ריבס א. 17 = .א"יד ןכו ירקו ביתכ יִעְּב א"סבו "טו ה"
 ו ןכו תומנב ב"ודו ו'ד ,א'ד ןכו תוטנב א'פ +. 18 | .הלמ אדח לֶאְהיִבּו יאהנדמל יאו

 סו ןו'דו ג'ד ןכו עיבר הלאו אס ,ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ
 יתכ 1ל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 99  .רסח םֶתא א'פ <. 9  .ב'ד ןכו שרג חל
 לפיו נ'ב ,א'ב ןכ | | .ב"ידו .א'יד ו'ד ,גיד ,י"'כ םירפס תצקמב ,יללהב ןכו *
 א'ס +. 94  .אועגב "לכ נ'ב ,א'ב ןכ צ. 54 .קוספ עצמאב אקספ א. 54  .אוענ א
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 כ וינק לֶאְרשילַּכ :לארשי יִנְב ינפל בַתָּכ רָשֶא השמ :

 | הרותה יִרְבּדְדלְּכתֶא ארק .ןכדירֶחֶאו :הנשאְרֶב
 היהדאל :הֶרותַה רֶפְְּ בְּּכה"לֶכִּכ הֶלְלִהַהְו הָכְרְבִה <
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 ודָי בישהדאל עשוהוו :יִעָה ישְנא לָּפ ףלֶא רשע םיִנָש .
 :יִעָה יִבָשידלָּכ תא םיִרָחַה רשא דע :ןוִדיּכּב הָטְנ רשא
 לַארשי םָהְל ב איהה ריעָה ללשו המָהְּבה קר

 -תֶא עָשוהי ףרשיו :ַעשוהְיהתַא הָוצ רשֶא הָוהְ רבדכ :
 -תֶאְו :הוה םויה דע הָמַמש םלועדלת המישיו יִעָה 9
 שמשה אובו ברעה תעדדע ץעה"לע הֶלָּת יִעָה למ
 ּאָתוא וכילשיו ץעההןמ ותלבנתא ּודיִרו עשוהי הוצ
 רע לודָנ םינָבַאלנ ייִלָע ומיקי ריִעַה רעש חַתַּפלֶא
 :הוה םויה
 ל לארשי והלא הָוהיְל במ עשה הָנּבִ א

 רשא .תומלש םינ בא חבומ השמ תרות לָפְסְּ ות
 והּבְזַו הוהיל תולע וילע ולעיו לזר ןהילט ףןנ האל
 תרות הנשמ תא םינבאהדלע םשד ה :םימלש

 | ל לאל | הזמו | הקמ םיִדְמע ויַמָפְשְו | םיִרָמְשו
 חרוָאְּכ רג הָוהְידתיִרּב ןורא ! יִאָשנ םיולה םינַהְּפה

 | לביע"רה לּומלָא ויצְתהְו םיורנ"רה למלא ויצח
 | לֶאְרְשְי םַעָהתֶא ּךרְכְל הֶוהְידְבַע השמ הָוצ רָשַאּכ

 || 'דננ עשה אךקדאל רשא השמ הוצירשא לָּפִמ רַבְר
 !םכרקכ ךלהה רגהו ףפהו םישנהו לארשי להָק"לְּ

 | שא .םיסמה"לכ ַטָמָשָּכ יִהָיו
 \ לודגה םיה ףוח לכבו הֶלָּפֶשַּבו רֶהְּ ןדרה רֶבְְּב
 | יוחה יזרפה * ינעְנְּכה ירמָאהְו יתַחַה ו למלא

 | יפוביהו %
 | ןופ םירפס בורב ןכ +. 99 | ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו לארשי כב א"ס +. 7

 רירויו א'ס ץ. 99  .א"ידו ב"ד ,א"ד ןכו רסח אבְכּו א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"ור ,ט'ר ו"ד ג'ד

 *לֶא א'ס צץ. 81  .רדס ןאכ שי א"סב צ. 30  .ב"ידו א"וד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמד 5

 אלבו ףקמב =תֶא א"ס ,ו"טדו ב"וד ,ט"ד" ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ +. 398 = .ו"דו א"ד ןכו

 | יִנָעְנּכהְ א"ס צ.1 ,5 .ס"תו 'רת ןכו וירטשו א'ס צ. 33 | .ו"טדו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ

 | .ס'תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו יִזרּפהו
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 לֶאְרְשידסעְו עשוהידטע םחְלהְל וחי וצבי :יסוביהו = *+
 ועמש ןועב יִבְשיו דַחֶא הפ

-5- = 1 

 הָמַהםִנ ושעיו ;יעְל ותיריל עשוהי הָשָע ; רטֶא תא
 םָהיִרוְמַהְל ם ו לָּב םיקש והקו ורי 'םציו וכ כלו יו ּהָמְרָעְּב

 ןש

 , תב תולעְ :םיִרְרצַמ םיִעָהְבִמּו ם םיִלָּב ןיי תואנ
 טכו םהילע תלְּב .תומלשו  םהיִלְְּרִּב תואלטמו
 -לֶא עשוהיהלא וכל :םיִדכַנ היה ש שבי םֶדיִצ םֶחְל

 ץראמ לֶאְרְשְי שיאדלָאְו ויִלֶא ורמאיו \ ללוח הנחמה
 ; "שיא .ורמאְו :תרַב ונלרתרכ הָתַעְו ונאַּב הָקחְר
 -תורכא יאו בשוי התא יִּבְרְקַּב ילּוא ית לאְרְשי
 ?רמאוו ּונָחְנַא ףיִדְבע לא ורמאיו :תירב ָךְל
 וילָא ּורמאיו :ּואְבַת ןיאמו םֶתִא יִמ עשוהייםָהיִלֶא
 כ פ ףיִהלֶא הָוהְי םשֶל יָרְבַע ו דאָמ הק וחר ץֶרָאַמ
 | תֶאְו :םִיִרְצַמְּב הָשָע ר ל תֶאְו יעָמָש ּונְעַמש
 ןהרוה רבעפ רשא ידמאה יכלמ ינשל הֶשע ע רשא"לכ
 :תורתשעפ רשא ןשּבַהְְדלמ גועל ןוּבשח ךלמ ןוחיסל
 וחק רמאל ונצרא יִבָשיילַּכו וניניקז ּוניִלֶא ּוְרְמאַ
 פֶהיִלַא םֶּתְרַמַאו םֶתאְרְקל וכלו - הדיצ םֶכדיּב

 הָּתַעְו םֶכיִלַא תֶכְלְ ונְתאצ םוְָּב וניִּתְּבִמ ותא ּונְדִיִמְצַה
 ונאלמ רשֶא ןייה תודאנ הלא :םילק ; הָיִהְ שָבָי הנח
 וב וניל וניתומלש הלא יעקבתה ּהָגהְו םיִשְדמ
 יִפְדתֶאְו םֶדיצִמ םיִשְנַאַה ּוחקיו :דֶאְמ ךְרָּהַה במ
 םהְל תַרָכִיו םולש עָשּוהְי םֶהָל שעיו :ולֶאש אֶל הוה
 הצקמ יהו :הֶדַעָה יאישנ םהל ועבָשיו םתויחְל תי

 תשלש

 :ר"תו ס"ת ,ע'ת ,'רת ןכו ּודָיטציו א"ס צ. 4 = ,ר"תו עת ןכו רשאהלַּ א'ס +. 3

 כ רַמאִיַו א'סב ,ירק רָמאיַו ,ביתכ ּגרמאף צ. 7 | ירק תורנו 4 .ב"ו א" קוס

 ןגונמ ןכ צ.8 = .ירק תֶרכַא ,בותכ תורכָא +. 7 = .ו"דו ב"ד ןכו |

 'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ּונינקז א"ס צץ. 11  ,ו"טדו יד ,ב'וד טו
 .ור

 ג םֶה וטמחל | הז :תיִרְב ונלדותרכ התו ו הא ם םכידבע

00 

5 

1 

11 

- 



. 6 

 ףיניעְב רשיכו בוט ריב ונגה הָתַעו :הֶזה רבדה א

.' 

 םתֶא .םיִרּורֶא .הָתַעו :םיִכשְי ּונְּרְקִּב םתאו דאמ
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 דיכ ועָמשיו תיִרָּב םֶהל ּותְרְּכְררָשֶא יִרֶחא םיִמָ תֶשְלָש

 הנב ועסיו :םיִבשָי םה ובְרְקְבּ ויִלֶא םָה ם םיברק
 ןועְבִג םהיִרְע ישילשה םויכ םֶהיִרַ עלא ואביו לֶאְרשי
 יִנָּב םוכה אלו :םיִרע  תירקו תוְרֶאְבּו הָריִפְּכַהְ
 יִהְלֶא .הָוהיַּב הָדַעָה יאש טל ּועְּבְשְניִּכ לֶאְרְשי
 לכ ּורמאיו :םיאישנה"לע הָרעַהדלכ ּונלו לֶאְרְשי
 הָוהיִב םהל ונָעְבְשְנ ּונְחְנא הָדעְהלָּכדלֶא םיִאישֶנַה

 הָשַעְנ תאו :םַהְּב עגל לכּונ אֶל הָתַעְ לארשי יהלֶא ג
 העּובָשהדלע פצק ונילע היהידאלו םתוא הָיַחְהְ םֶהְל
 ויהָיַוּויחְי םיאישְנה םֶהיִלַ ורמאיו :םהל ונעְבשנ"רשא
 ורְּבִּד רשאּכ ּהָדַע :הדלָכְ םימחיִבַאשו םיצע יבמח
 םֶהיִלַא רדיו עשוהי - אָרְקיו :םיִאישְנַה םהל
 םּכִמ ּונָחְנַא םיקוחר רמאל ונמא םתימר מל רמאל

 תיִבְל .י0 5 יפו רב םפמ וכ 0

 תתל ודבע השמד תא ה הוה הָיַצ רשא תא
 ץראה 0 רימשהלו ץֶראָהילָּכתֶא םכל
 "תֶא השעע םֶכיִנָפִמ יונ יתשפנל דא ארנו םכינפמ

 נב דימ םֶתוא לצו כ םהְל שעוו :הָשע ונל תושעל
 ובטח אוהה םויּב עשוהי םַגָו :םִּנְרַה אל לא 2
 | הוה םויה-רע הוהי חבומלו הרעל םימחיבָאשו םיצע
 | :רַחְבִי רַשֶא  םיקינה"לא
 % עָשוהי רכלחיכ םֶלָשּורי למ קרצהינד דא עמשכ יהיו

 | כ הכלמלו וחיריל הֶשע רשאּכ ּהָמיִרָחְיו יעָהתֶא
 וג

 .(השע ו

 יב'דו אד ןכו יבטה א"ס +. 23 = .םֶהיִלֶא א"ס צ.91 | .רשא ריבס ץ.91 = ויהיו ריבס
 בס צ.1

 = תרָאְבּו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. ד

 | .'ה ק ליפמ אל הַמירחיו יאחנ דמל ,יאברי עמל ןכ ץ. 1
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 לֶאְרְשידתֶא ןועב יבשי ו ןמילו שה יִכְו ּהּכ ְלַמְלּו יע יזמה ל הָשע

 תַחאְּכ ןועְבִנ הֶלּודְג רע יּכ דאָמ וארייו :םּכְרְקְּב ויהיו
 היִשְנַאלַבְו יִפָקְדִמ הֶלודנ איה .יכו הכלממה ירע
 םָהוה"לֶא םלשּור ףלמ ק דצרנדַא הלשוו :םירכנ
 -דלמ עיפידלָאְו תומרךלמ םִארפדלֶאְ ו ןורבָהְְּדלַמ
 ינרועו ילָאדּלַע :רמאל ןולנ טדףלמ ריבדדלאו שיכל
 ינָּבְִתֶאְו עָשוהְידתֶא המילשה"יכ ןועבגְתֶא כ
 ףלמ ירמאה יכלמ | תשמח .ולעיו ופְסֶאַ :לארשי
 -ףלמ שיכְללַמ תומרידלמ ןירְבָחְרְלמ םלשּור
 :הילע ימַחליו ןועבָנדלַע וחיו םהיעהמל םַה ןולנע
 . הל :לגה הָנַחִמ - עָשוהידלא ןועְבְנ ישְנַא .וחלשיו
 הרַהְמ ונילא הלע ףירבעמ ירי ףרת"לא רמאל
 ירמָאְה יִבְלַמדִלָּכ ונילא צְּכְקִנ יִּכ ונרועו ונְל הָעישוהו
 םַעדִלָכו אוה לגל עֶשוהְי לעיו :רֶהָה יִבשי
 :ליִחַה ירובנ לָּכְו ומָע המַתְלמַה
 ךידיב יּכ םהְמ אָריִתְִלַא עט עוהְידלֶא הָוהְי רמ8

 קא אָבּו :ליִנָפְּב םהמ שיא מ עי"אל םיִּתַתְ
 םמהיו :לָנְלַגהדְִמ הֶלַע הֶלְ להד לָּכ םֶאְּתְפ עָשוהָי
 םפדריו ןוע עב הָלּודִ ההַּכִמ םִכּוו לארשי ינפל | הָוהְ
 :הָרקמְדדעו הָקְוערע םפנ ןרוחדתיב ּהָלָעמ מ רה
 הָוהִיַו ןרוחהתיּב דָרּומְּב םֶה לאְרְשי ינפמ | םֶסְְּ יהיו

 ה םימשהדזמ תולדנ םיִנָבַא םהילע .ףילשה |

 ב ּוגְרֶה רשאמ דֶרּבַה יִנְבַאְּב ותָמדרָשַא םיִּכַר ותמפ
 :בֶרֶחְּב לֶאְרְשְ |
 9 ירמ אָהְדתֶא הוה תת םויְּב הָוהיל ַעָשוהְי רב א | |

 ןועבגב שמש ". ! לאְרשי יניִעְל | רמ כאיו לארשי + ינב נפל

 םוד ₪ ושי
 ביתכ ָךיִדָיב צ. 8 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ּךִדָי א"ס +. 6 | .ירק ינּורזעו ,ביתכ נר 9 [
 ביתכ ָּךיִדָיְב א'סבו ,ב"ידו א'יד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הֶדָיב א"סב ,ירק |
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 דדע מע חָרָו שמשה םליו :ןוליא קמעְּב הָרָיַו םוד 4
 דמו רשוה רפס"לע הָבּותכ איקדאלַה ּויבְיִא יונ םֶק

 אלו :םיִמָּת םֶיּכ אובְל ץֶא"אלו םימשה יצחב שמשה 4
 שיא לּוקְּב הָוהְי עמשל וירחאו וינפל אודה םוַּכ הָיָה

 בשה :לאְרשיל םֶהְלִנ הָוהְי יִּכ 5

 ופעו :הָלָגְלּגה הְחְמַהְדלֶא מע לַאְרשידלֶכו נ עשה 6
 ;הָרְקְמְּב הרעמב ּואְבְחַו הָלֶאְה םיכלמה תש מח

 םיִאְּבְחִנ םיִכְלמַה תשמח ואָצְמְנ רמאל עשוהיל דיו גד
 -לֶא תוְלדְג םיְבִא ולְנ עשוהי מאיו ;הָדָקַמְּב הָרָעַמַּב 5
 דלא תאו :םֶרְמְשְל םישנָא היִלָע ע ּודיִקפִהְו הָרְעִמַה יִ 9

 םּנתִתלא םֶתוא םֶּתְכִנְו םֶכיִבְיִא ירְחֶא ופדר ּודמַעת
 יהו :םכדיְּב םכיהְלא הוי םַתְ יִכ םהיִרְעְדלֶא אובל ₪

 דֶאַמְדהְלו הָּכמ םֶתוכַהְל לארי יב ינבו עשוהי תולככ

 ירעדלֶא ואבו םקמ ּודְרָש םידירָשהְו םָמְּתְדַע

 עשוהיהלא הְנָחְמַהְדְלֶא םַעָהְלַּכ ובשיו :רצְבִמה ג

 :ונשלדתַא שיאל לארשי ינבל ץרחדאל םולשב הָדְקִמ
 -תֶא ילֶא ּואיִצוהְו הרעה יפדתא ו וחְתַפ עשוהי רמאו <

 ואיציו ןכ ושעיו :הָרָעְמַהְדִמ הָלֶאָה םיכלַמה תשַמָח

 ףלמ | תא הרעמהךמ הלאה םיכלמה תו ָשָמָחְתֶא ויִלא
 ּףְלמדתַא תומרָי ףְלמחתא | ןורבַח ףלמחתַא םלשורי

 םיִכְלְמַהדִתֶא .םֶאיִצוקְּכ יו :ןולנע ףֶלַמהתֶא שיכל .
 לארשי שיִאלָּכְדלֶא עשוהי אקו עשוהידלַא הֶלאַה

 וברק ותא .'אוכלהה המֶחְלמה ישנא יניצקדלַא רָמאיו

 וברק הָלֶאָה םיכלמה יִראָוצדלע םכילנר -תֶא ּומיש
 היא רָמאו :םהיִראְוצְדלע םֶהיְלְגְרִתֶא ומי שו
 הָכָכ יִּכ וצְמִאְו וקוח ּותחתְלאו ּוָאְריִתְִלַא עשוהי

 השש ,א'ד ,י"כ םירפס בורב אלמד אלמ ןכ +. ₪ = .ת"יבה שגד הב ללתב 6

 וכ םירפס .בורב ןכ +. 23 = .ץמק םֶהַמ יללהב +. ₪ = .ו"טרו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד .ו"ד
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 +1 עשוהי של 6

 תוא םיִמֶחְלנ םּא רשֶא םכיִבִיאלָכְל הָוהְי הש
 כ : סע ה מה לע םלתַו םתימוו ןכ"ירחא עשוהי םכיו
 אוב | - יהיו +בְרָעָהְדדַע םיצעההלע םּולּת ויהיו
 לֶא םכְלָשיו םיִצַעָה לעמ םודיריו עֶשוהָי הָוצ שָמָשַה
 יפילע תולדנ םִנָבַא ומשיו םֶשאְּבַחְנ רשא הָרעִמה
 :הָה םה םָצְעְַע /הָרעמה

 יִפְל ָהָפַיַו אוהה םויּב עָשּוהְי רַכְל הָדכמדתֶאְ
 -רֶשֶא שָפָוהלָּכְתֶאְו םתוא םרָחַה הֶּכְלַמתֶאְו ברח
 הָשַע רָשָאְּכ הדפמ ףלמ מל שעה דיִרָש ראשה אֶל ּהָּב

 עשה רבעי וחי למל
 :הָ ;בלדםע םֶחְלַ הנבל הדקממ מע לֶאְרְשידלָבו
 הָּכיו ּהָכְלְמתֶא לארש שי יב .התואדסנ הָוהְי ןתו
 ּהּב ריאָשה"אְל הָבִרֶשַא שפְנהלָּכתַאְ ברחחיפל
 ;ןחירי למל הֶשַע רַשַאּכ הָּבְלַמְל שעיו דיִרש

 מע לאְרְשידלָכְו עשוהי רבעוו
 -תא הי ןהי ןתיו :ּהָּב םֶחְלִיו הילע ןחיו השיכל הָנְבְלִמ
 -יִפְל ָהָּכִ ינשה םויּב ב הָדְכְלי לארשי ריב 'שיבְל
 הָשעְדְרֶשֶא לכ הָבְדרֶשֶא שָפְנה"לָּכְדתֶאְו בֶרַח
 :הנבלל
 עֶשּוהְי הכו שיכלהתַא רעל רֶַ ךְלמ םךה הָלָע א
 :דירש ול-רואשה יתטב"דפ ומעְדתֶא

 הָנְלֶנָע 5 ומע .לאר שילבו עשוהי רבע

 םירחה או קס םויּב 0 א שהחל תֶאְ | ברדיפל
 :שיִכְלְל הָשעדְרָשֶא לָכְּכ
 : ומחליו הָנורבח הֶנולנַעִמ ִמַע לארט שלו עשוהי לעוו

 הילע
 רפמנ א'סב 'ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יר ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ ש ₪
 ,ז"ל קוספ ןייע :ב"ודו ביד ,א'דב ןכו ירקו ביתכ ּהָתַוא א'סב ,ּהָתַוא ריבס לע
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 81, 84 | .ו"דו א'ד ןכו דלַע א"ס צ 9
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 "לָּכְדתֶאְו הָּכְלמתֶאְו בְרֶהְ"יפְלְדָהּוַּו הודָכְליִו :ָהיִלָע 1 כ
 דירש ריאשה"אל הָּבְדרֶשֶא שָּפְנַהְלָּכְדתֶאְו הירע
 שפנהְ"לָכַתֶאְו התוא םרחיו ןולנעל הָשעְדְרֶשִא לכְּ

 לארשיילכו עשוהי בשיו :ּהָבְיררְשַא ₪
 -תֶאְו ּהּכְלַמדתַאְ הָדְכְִ :ָהיִלָע םֶחְלִיו הרב מע 3

 "רשא שפנְלָכדתַא ימ ומירחיו ברחדיפל םוכיו היל
 הָשָעְּכ ןורְבְחְל השע רשַאּכ דיִרָש ריאשה אל הב
 :הָכְלמְלו הנבלל השע רֶשָאְכְו ּהָפְלַמְלו הרְבְרְל

 הֶלַפְשהְ בנה .רהַה ץראָהְדהכדתא עשוהי הכו 9
 תאו דירש ריִאְשה אל םַהיִכְלִמדלָּכ תֶאְו תודשָאהו

 :לארשי יהלֶא הָוהְי הּוצ רשאּכ םירָחַה הָמְשְנַהלְּ
 ןשי ו ץֶרֶאלְּכ תַאְו הועדעו ענרּב שדקמ עועוהי םכיו 4
 5 םָצְרַא תֶאְ הָלֶאְה = תאו :ןועבנהדעו 9

 םחל לֶאְרְשי יהלא הָוהָי יִכ תֶחֶא םעפ עשיהי רכל
 הנְחמהדלֶא מע לֶאְרו שילבו ג ָעָשוהְי בשיו +לארשיל ₪
 -ףלמ ן יב עָמשִּכ יהְיַו :הֶלָגְלִגַה אי

 ןורמש ףלמדלאו | ודמ ּףלִמ בָבּויילֶא חלשיו רוצֶח
 רֶהְּב ןופצמ רַשַא םיכלמהדלַאְו :ףָשְכַא למלא :

 םימ רוד תופְנבו ךלפשבו תורנכ בגג הברעבו
 יסוביהו יו זרפהו יתחהְו יִרמָאָהְו םימו חֶרֶזִממ ינענפה :
 םָה ּואְצַיו :הָפְצְמה ץֶרָאְּב ןומְרָה תחת יּוחַהְו רֶהְּב +

 -תפשדלע רשֶא לוחפכ בריםע םמַע םֶהיִנָח חַמלֶכ
 םיכלמה לָּכ ועו :רֶאמדבר בכָרְו סִסְו כְרְל ה :

 -םַע םחלהְל םורמ ימלא ודחי :ּונָחִיַו ואביו הֶלאָה
 . :לֶארש -

 תַעָּכ רֶחַמ יִכ םֶהיִנָּפִמ אָריִּתִדלַא עֶשוהָידלֶא הָוהְי רמאיו 6
 תאזה ו -
 א"סב +. 38 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו הוכו א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב'וד ,ט'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. ה
 ,ווועג אלב תא כ"ב ,א"ב ןכ +. 40 = .איעגב כ כ"ב ,א'ב ןכ צ. 89  .אקספ ןאכ ןוא
 י"טרו ר"יד ,ב"יה ,ט'ד ןכו תורכּפ א'פ ,א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס ו ילו

 ,אועג אלב דתפש נ"ב ,א"כ ןכ +. 4



 118 עשוהי זז 8

 -תֶא לֶאְרשְי ינפל םיִלְלַח םֶלַּכדתֶא ןתנ יכִנִא תאוה
 2 אביו שאב ףרשת םֶהִי תבכרמ -תֶאְו רק עת םֶהיִסּוס

 םורמ .יִמדלע םהילע מע הָמָחְלַמַה מעל עשה
 םוכיו לארי הוה םנִתַו :םַהְּב ולפיו םֶאָתְפ
 תעְקְּבִדדעְו םימ תופרָשמ דעו הָּבַר ןודיצ-דעםופדריו
 :דירש םהל"ריאשה יִתְלְבע םֶכיו הָחָרְזִמ הָפְצִמ
 םהיסוסהנ א ה הי ולרמא רשאכ ע עשו , םָהְל שעוו

 :שָאְּב ףְרָש םֶהיִתְבְכְרִמ כ"תֶאְו רע
 הָכְלַמתֶאְו רוצחדתֶא דפליו איהה תַעָּב עָשוהָי בָש
 ב שאר איה םיִנָּפְל רוצחרפ בְרְחְב הָּכַה
 רחֶה בֶרָהְדיפְל ּהָּבִדרשַא שָפָנַהְדלָּכְתֶא ויו :הֶלֶאָה
 ְי למת :שָאְּב ףִרֶש רוצָחְדתֶאְ הָמְשְלָּכ רַתונ אל
 שה .רכל םֶהיִכְלַמְַלְּכדַתֶאְ הלאה םיִכְלִמַה יִרַע
 בע השמ הָּוצ רשאּכ םִתוא םיִרָחַה .ברחחיפל םכיו
 קשר אֶל םֶלּתְדלַע תודמעַה םיִרעהלָּכ קר הוה
 ו יעשוהי ףִרש הָדְבְל רוצְחַתֶא יִתְלִז .לארשי
 לארשי נב םֶהְל וב הָמָהְּבַהְ .הֶלֶאַה םיִרְעַה .ללש
 םֶתְוא םֶדָמְשה"דַע 5ַרָחְדִפְל ּוָּכַה םֶדָאָהְ"לָכְחַתֶא קר

 | וע

2 
 ו

 : השמחתַא הָוהְי הוצ רשאּ :הָמָשְנילָּכ ּוריִאָשַה אל
שמ הּוצדןכ ודְבַע

 -אְל עשו . הֶשַע ן ןכ ן עשוהידתֶא ה

 : חיו :השמדתא היה הָיִצְרָשַא לָּכִמ רָבּד רוסה
 תֶאְו בָנָנה"לָּכַתֶאְו רֶהָה תאזה ץֶרֶאָהדלָכְדתֶא עשה
 רהדתַאְו הָבְרעְהדתֶאְ הלפשה-תוה ןשגה ץֶראלְּכ
 -דעו ריעש הָלַעַה קלחה רֶהָהְְִמ :התלפשו לֶאְרְשְ
 -לָּכ תֶאְו ןומרחדרה תחת ןונְבלַה תַעְקְבְּב דָנ לַעָּב
 עשוי הָשָע םיכר םיִמָי :םֶתיִמִיַו םֶכַו רָכָל םֶיִכְלִמ

 ד

 םו הזד'לב 1 םיוו יו ,ביהכ

 -תא
 א'סב צ. 11 .ב"דו 'א"ד ןכו דַלַכָל א'ס +. 10 | .ר'תו ס"ת ,ביד א"ד ןכו דלֶא איט ו[
 ןכו תאו א'פ ,ו"טדו ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 .ירק גפיו ,ביתכ םָּכו

 ז .ירק םֶתיִמִיַו ,ביתכ םּותיִמִּיְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +: גז = ,ירק ותַלַפַשּו +. 16 ' ד"

 ₪8[ צצ
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 רש ריע הָתְיָהאְל :הָמחְלִמ הֶלֶאְה םיִכְלמַהדַלָּכדתֶא

 -תֶא ןועְבג יבשי יוחה יִּתְלַב לארשי ינָבַלֶא המילשה

 =תֶא קזחל הָתיַהוהוהְי תֶאמ יִכ :הָמְחְלמְב וחקל לכה

 םמיִרָחַה ן עמל טאְרשידתַא .המחלמה תאטקל ב7

 רָשָאּכ םדימשה ןטמל יב הת םהלדתויה יתְלבְל
 אביו :השמדתא הָוהְי .הָוצ
 ךמ רֶהָהְדִמ םיקְנעַהתֶא תַרכו איהה תב עשה

 רה לָּכִמְו הָרוהְ רה לכָמּו בָנָעְְִמ רבדדמ ןורְבַח

 םיִקְנַע רתונזאל :עָשוהי םמירָחְה םהירעדמע לֶאְרְשִי :

 :ּורָאְשִנ דודָשַאְבו תֶנְּב הוב קר לארשי נב ץרֶאְּב

 דלא ּהָוהְי רֶּבִּד רשֶא לככ ץֶרָאַהדלְּכְדֶא עשוהי | קיו 9

 םֶתְקְלְחַמְּכ לאְרשיל הְלָחְנְל עָשוהי ּהָנִתַו השמ

 :המחלממ הָמְקַש ץֶרֶאָהְו םהימבשל

 ושריו לֶאְרְשידיִנְב וכה רשא ץֶראַה ה יכְלמ | הֶלֶאְ בי

 ש

= 

 ןנרא לחנמ שמשה הָחְרְזמ ןָקרַיה רֶבְַּב םֶצְרַאֶא

 יִרמָאְה ךלמ ןוחיס :הָקְרומ הָבְרְעַהדלָכְוזוִמְרִח רהדרע

 לחנהתפשדלע רָשֶא רערעמ לשמ ןובשהב בשויה

 לּוָבִג לחנה קּבָי לע דעְלַגה יִצָחְו חוה ךוַתְו ןונרא

 שי דַעְו הָחלמ תּודְנְ םיחדע הָבְרַעַהְ :ןומע יִנֶּב 3

 ןמיִתִמּו תימשיה הב ָּךְרַּד הָחְרִמ חלמ מהדסי הָבְרַעַה

 רַתָיִמ ןָשְּכַה ףֶלִמ וע לּובנו :הגספה תוָדָשַא תחת ג

 רַהְּב לשמו :יִעְרְדְאְבּו תוְרְתְשַעְּב בשויה םיִאָּפְרַה

 יתכעמהְ יִרושְַה לּובָגדדע ןָשְּבַהלָכְבּ הלמוט ומְרֶח

 .רפע השמ :ןובשה"ףלמ ןוקיס לבג דָעְלִגה יִצָחו
 4 קב

 הָשְרי = השמ התו םּוּכה לארשי ינבו הָוהְ

 ה :השנמה טבש יצחלו ידו נ ;בואְרְל

 ויטרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד .,ו"כ םורפס בורב ןב +. 19 = .'רתו א"ד ק"ד ןכו -תֶא א'ס 9

 א'ס .ו"טדו י"ב םירפס .בורב ןכ +. 90 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו המחלמב וחקל לכההתא אס

 ,וע"ת ב"ר ,א"ד ןכו -ןמּו א"ס ץ. 91  ,ו"טדו ד"וד ב"וד "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמב ד

 יפ'תו ע"ת ,ב"יד ,א"יד ,ז"ד ויד ,ג'ד ,ב'ד איר כו םקְלהַמּב אס 5 .ר"תו ס"ת

 וב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב איעג אלב ןכ צ. 5  .תמיִשיה איס +. 3 .בי

 .ו"טדו ד"יד
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 ז לָאְרְשי יִנבּ עשוהי הָכַה רשג . ו ץֶרֶאָה יבלמ הָלֶאְ

 "רעו ןונְבְלַה תַעְקְבְּב לעּבמ המי ןרריה רֶבַעְב
 ימָבשְל .עשוהְי הת הריעש הלעה קֶלָמַה רֶהָה
 : הָבְרַעְבּו הלפשבו רָהְּב :םֶתַקְלְחִמּכ השר לארשי
 יזרפה יִנַעְנּכַהְו ירמָאה יתחה בננכו רָבְדַמְבּו תודשָאְבו
 :יפוביהו יוחה
 3 דָחֶא וחירי למ
 דָחֶא לאחתיב דצְמדרֶשֶא יִעָה ךלמ
 0 דחַא םלשורי ףלמ

 :דָחֶא ןורבח למ
 ו דָחֶא תומרי ףֶלִמ
 :דָחֶא שיכל למ
 ₪ דָחֶא ןולנע ףךלמ
 :דחֶא ג ךלמ
 ₪ .דחא ףֶבִּד ךלמ
 ;דַחַא רַדְג ךלמ
 + דָחֶא הָמְרָח ךלמ
 ;דַחֶא דרע ףלמ

 5 דָחֶא הָנְבל ךלמ
 ;דַחֶא םֶלְרַ ףלמ
 16 דַחַא הָדָפַמ ףלמ

 ;דַחֶא לאלתיב ףלמ

 וז .דָחֶא חופה ּףךֶלָמ
 :דָחֶא רַפַח למ
 ₪ דַחֶא קפֶא למ[

 ;דַחֶא ןורשל ּףָלִמ
 ךלמ

 ,א"רב רסח ןכו 'גוילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ +. 7 = .ריתו .ב"ד ,א'ד ןכו הרע א'ס
 ג'ד ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םֶתְקְלְחַמַּב א'ס +. ל = .ו"טדו דד ,ב"יד ,א"וד ,טיד ויד גי
 .הלמ ארח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,ואברעמל ןכ צ. 9, 16 = .ס"תו
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 דָחֶא 1 ומ ףלמ

 :דֶחֶא רוצָח ךְלִמ

 ןוארמ ןורמש למ :
 דא

 :דָחֶא ףשכא ךלמ
 דָחֶא עת ךלמ 3

 :דִחַא ודגִמ ךלמ
 שרק ףלמ .

 דַחֶא

 :דִחֶא לַמְרַּכל ם םַעְקְיְּדלִמ

 דִחֶא רד תַפָנל רוד ףלמ 3

. . 

 ןש

 שכ

+- 

1 

 דחא הָצְרִת ד ףלמ :

 פ הָתְנַקָז הָתַא ויִלֶא הָוהְי מאו םיִמָיַּב א ןקָנ עשוהיו ג

 : לָּנְלָ ִל םיוג-דלמ
 :דחא

 הזל

 :רַחֶאְו םישלש םיִכְלִמִלכ

 תאָו :ּהָתשרְל דאמדהְכְרה הָראְשִנ ץֶרֶאהְו םימיב אב

 ;יִרושְגַהדֶלָכְ םיתשלפה תולילג"לָּכ תָרֶאְשִנה ץראה

 ןורקע לבג דעו םירצמ ינפדלע | רשֶא רוחישהְךִמ

 יתועַה םיִתָשלפ ינרס ו תשמח בשחת ת יעל הָנופצ

 ןמיִתְמ * : םיוע עָהְו ינורקעהו יִתָגַה לְקטַאה יִדודשַאַהְו

 ךע הקפא"דע םינדיצל רשא הָרעְמּ יִנעְנָבִה ץֶרֶאילָּכ

 שמשה חרַומ ןונְבְלַהְלָכְו ילבגה ץֶרָאָהְו :יִרמָאָה לוב

 יבָשילָּכ :תמח אובל דע ןימרָהדרה תַחָה דנג לעבמ

 יכנָא םינדיצלָּכ םימ תפרשמדרע ןונבלהךמ רֶהַה

 הלהב לארשיל הלפה קר לאְרְשי יִנְּב ינפמ םשירוא

 הֶלָחְְב תאּוה ה ץראהדתא קלח הפו :ףיתיוצ רָשְאַּ

 ןבּוארה מע :השנמה טָבְשה יצחו ם ל יה תע שתל

 ןדריה רָבַעְּב רשמ םָהְל ןתנ רשא םֶתְלַחִ ₪ קל ידה
 החרזמ

 || ןח ד. 1 .1' .  .ו'טהו ר"יד ו"ד ,ג'ד ב /

 "יד ,ב'ד ,א"ד ןכו יִתָּגַהְו א"פ צ. 3  .רסח אחנדמל ,יאברע 5 ןכ צ.1  .רפסה

 | וו'טד ןכו ר"וי רפה םשרוא א"ס 6 | .ס"ת ןכ :ןִמיִּתִמ םיִּעַהְ ל"צ טט.3,4  .ס"תו ע'ת



 +7 עשוהי אז[ 8

 9 רעורָעְמ :הֶוהְי דבַע השמ םַהָל ןַתְנ רָשֶאְּכ הָחְרֶזמ
 לָחְהְּוְתִּב רָשֶא ריִעָחְו ןוגרא לחענ תפש"לע רֶשֶא
 4 ללמ ןוחיס יִרע לכו :ןובידדדע אבְרימ רשימההלֶכ
 1 דנה ו :ןימע נב לובי ןוְבשָחְ .ךלמ רשָא ירמאָה
 -רע ןָשְּבַהלָכו ןימרְח רה לכו יִתְכַעמהְו ירושה לובה
 ג תוְרְּתָשַעְּב ףְלֶמִרָשא ןשְּבִּב נוע תּוכְלְמְמדלַּכ :הכלס
 :םשריו השמ םכיו םיאְּפרֶה רֶתִיִמ ראשנ אּוה יעַרְדֶאְב
 א יתְכָעַמַהְדתֶאְו יִרושְגַהתֶא לַאְרשי יִנְּב ושירוה אל
 4 קב :הזה םויה דע לארשי בֶרָקְּב תכעמּ רושג בש

 לארט עי יהלֶא הָוהְי ישא הלחנ ן ןתְנ אָל וולה טָבֶשְל
 ו ןתיו :ולרּבִּד רשאּכ ותְלָחִנ וה
 ו םֶקְל יהו :םֶתְחפְשמְל .ןכוארדינב הטמְל .השמ
 ָשַא ריִעָהְ ןזרא א לחנהתפשדלע רשא רעורעמ לבנה
 : -לָכו ןוִּבָשַח :אבְדיִמדלַע רו שימהדלבו לַחָּגְְַותּב
 לעב תיבו לעכב .תומָבּו ה רָשיִמְּב רשָא .ָהיְרָע
 58 תרצו המְבשו םיַתַרקְ :תעפמו תמדקו הָצְהִיְו ?ןועמ
 או תיבו הָנְסַפה תדְשַאְו רעּפ תיבו :קַמַעַה רהְּב רחשַה
 ו ףלמ ןוחיס תּוכְלִמַמלְַו רשימה יִרָע לכו :תומשק
 | קא השמ הָכה רֶשַא ןיּבְשְהְּ ףלמ רַשֶא ירמָאָה
 ףוחדתאְו רּוצחתֶאְו םקְלתֶאו .אדתֶא ןידמ יִאישנתֶאְו
 ש ךּמ םָעְלַּבתֶאְ :ץֶרָאָה יִבְשָי ןוחיס יכיִסְנ עבְרְתֶאְ
 :םהיְלְלַחְדלֶא בָרָחּב לארשיחינב ונרה םסיקה רַשְּב

 ₪ "נב תֶלָחְנ תא לוב ןדריה ןֶבואר ינְּב לּובָנ מ
 :ןהידצחו םיִרָעַה םֶתוחפָשִמְל [3ואל

 יחיו :םתחפשמל דָנדינבל דנ-הטמל השמ מ
 שק | 5 5
 :י"כ םורפסב איעג אלב ןכ צ. 11 = ,ב'דו א'ד ןכו "דעו א"ס +. 9 * .רשַא ריבס 8
 ע'ת ,ירת ו"ד ,ב"ד ,א*ד ןכו ירקו .ביתכ דע א"סב הדָע ריבס ט- 16 לועל

 .איעג אלב "לכו ג"ב ,א'ב ןכ +. 91 | .ו"טדו ב"ד ,א"ד ןכו אלמ רושמב א'ס \. 11 = .ס'תו
 הטמל א'ס +. 94 = .ב"דו א"ד ןכו םהירצהו א"ס ץ.98  .,'רתו ב"ד ,א"ד ןכו "לע 8

 יו'טדו ו"ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ינבל א"ס +. 94 | ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ו"ד ,נ'ד (ב | ]
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 גהחו 56--אזץ 5 עשוהוי 18

 5 ץרֶא .יצחו דָעְלִגה יִרָעדלָכְו רועי לּובְגַה םֶהָל

 תמדרפ ןיְּבָשַחִמְו :הָבְר ינפ"לע רשא רֶעורעְדדַע ןימע 5

 תב קַמְעְבו :רבדל לּובְנְזדע םִ ינחממ מו םינמבו הפצה ₪

 ןוחיס תּוכְלמִמ רֶתָי | ןופצו תִסו הָרמנ תיִבּו םֶרֶה

 רָבַע תָרָנְכדְי הצק"רע לבו ןדריה ןובשָח ךלמ

 םיִרָעָה םַתחְפְשִמְל רניִנֶּב תלָחִנ תא הקמ ןָקרִיה 3

 טבש יצחל השמ ןתיו םֶהירְצהְו :

 יהיו :םֶתוחפשמל השנמחינב הממ יצחל ד יהיו השנמ 30

 "ךלמ גוע | תוכלממלָכ ן ןשְּבהלּכ םיָחְמִמ םֶלּובָּ

 יצחו :ריע םישש ןֶשְּבַּב 2 שָא ריָאְי תו ח"כ ןשְּבַה

 ןָשֶּבַּב גוע - ירע יִעְרדָאְו תורָתששְו דעְלִַה

 :םֶתוחְּפשמל ריכמחינב יצחל השְנַמְרּ ריכמ ינבל

 ןהריל רבעמ בָאומ תוברעְּב השמ לחנ-רשא הלא 3

+ 

 דאְל יולה טבשלו :הָחְרַזמ יחידי

 םמְלח אּוה לארשי יהא :הָוהְי הלחנ השמ ןַתנ

 דרשֶא הֶלַא :םהל רָּכִד הָשָאַּכ די

 םתוא ולהנ רֶשֶא ןַעְנּכ ץֶראְּב לארש קוחינב ולחנ

 תוממה תובא ישארו ןְדִּב עשוהיו ןהפה רז עֶלַא

 זריַּב הָוהְי הָּוצ רֶשֶאּכ םַתְלַחִנ לַרונְ :לֶאְרְשַי ינבל .

 הָשמ ןַתְניִּכ :הטמה יצָחְו תוטמה תעְשתל- השמ

 םיוללו ןקְריל רָבַעַמ הטמה יִצְחְו תוטמה ינש ץ תלה

 תוממ ינש ףסויחינב ווהחיכ :םֶכותַב הלחנ ןהְנא

 זםִא יכ ץרֶאְּב םיולל ק קלח ' ות אלו םיִרְפֶאְ השנמ מ

 השאכ :םנינקלו םהי ;קמל םהישרנמו תבכשל םירע ;

 דתֶא יקלחוו לארשי יִנְב ושָע ןּכ השמדתא הָוהְי הָּוצ
 ץראה

 א'ס +. 90 = .םלובגהלַכ א'ס <. 0

 ןש

5 

 הנ

= 

 .ב"יד ןכו ןָהיִרצְחְו א"ס צ. 98 .רפסה יצח ל. 6

 אים צץ. 2  ,רשא ריבס +. 2 ,ךי ,אקספ ןאכ ןיא א"סב צץ. 4:

 ןייע :ס"תו וב"יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ג"ו ד"ל רבדמב ןייע
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4 

 .ע'תו .ביד ןכו -לַבְ
 ב"יד ןכו תעשתל תַתְל

 .ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו אָלו איס ,ו"טדו ד"ור



 100 עשוהי צאזצ 6--אצ 1

 עועוהיהלֶא הָדּוהְייִנְב ושני :ץראה
 ָתְעַדְי הֶּתַא יזנְקַה הָנַפְיִִּב בֶלָּכ וילא רַמאּהו לּנְלִנַּב
 םיהלאהחשיא השמדלַא הוהי רֶפדדרַשֶא רָבּדִהְדתַא
 םיִעָבְראְָדְּב :ענְרּב שָדְקְּב דיָתודֶא .לעו יתודא לע
 ענר שדכמ יתא הוהידרבק השמ חלָשּב יִכְנִא ה
 :יבבלדמע"רשַאְּפ בד ותא בשָאְו ץֶרֶאָהְתֶא לגל
 יכנאְו םַעָה .בלחתַא ויסמה ימע .ולע רשא יחאו
 אוהה םויּכ השמ עבשיו והלא הָוהְי יִרָחֶא יתאלַמ
 ל הָּב ךלגר הָכְרּד רֶשא ץֶרֶאָה אל"םִא רמאל
 הָוהְי ירחא תאלמ יִכ םֶל עדרע ףינבלו הלָחְנל הָיָהְת
 הז רַּכִּד רשָאּפ יִתואוהֶוהְי הָָחַה הגה המַעְו יָהְלֶא
 הוה רבדההתַא הָוהְי רד אמ הש שמחו םיִשָבְרַא
 יכנַא הנה הָּתַעְו ךֶבְדִמּב לארשי ףלֶהְדר שא .השמחלא
 קח ויה נדע :הָאְק םיקמָשו שָמָחְְֶּב .םויה
 הָתַע יחככו א יחְכִּכ השמ יתוא ַחְלַש םויָּב רָשֶאַּכ

 אּוהַה םויּכ ּתעַמְשְהַתַא יִּכ אוהה םּויַּכ הָוהְי רֶבִּדדרֶשֶא
 יתוא הוה ילוא תורצְּב תולדִנ םיִרעְו םש םיִקָנָעיִכ

 -הֶתַיה ןכ"לע .:הלחנל הָנָפיִִּ בלָכְ ןָרְבָחתֶא
 ןעי הוה םויה דע הלחְנְל ל לנקה הָגפְיְְּב בָפכְל ןורבָה

 ץֶרֶאָהְו אוה ם םיְִנְּ - דנה םָדָאַה עפרא תירק םיִנָפל

 לדה יהו :הָמְחְלִממ המקש
 -רפדמ םוְדֶא לּובגדלֶא םקחפשמל הרה ינְּב הטמל
 ןצ . 4

 ,הניגנ אלבו ףקמב לע א"פ צ. 6 = .אלמ הנּופי יאחנדמל ,יאברעמל  ןכ .טח.:6, 8
 ,ותבר 'כ +. 1ג | .איד ןכו רסח יִתֶא איס +. 10 = ,ס'תו 'רת ןכו הָיָה רשאכ א'ס

 .איעג אלב והכרביו נ"ב א"ב ןכ צץ. 18  .יִּתֶא ריבס +.

 פד*

 3 הוה רֶהָהדתֶא ילדחנת התו אוְבְלְו תאצְלְו המְחְלִמל

 3 ןתיו עשוי והכרביו :הָוהְי רָבד רַשַאַּכ םיִּתָשרוהְו

 : ןּורְּבַח םשְו :לארש עי יהְלֶא הָוהְי ירחא אלמ רֶשֶא
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 הצקמ בָגָנ לּובָג םהְָל יהו :ןַמיִת הצְקמ הָּבְִנ ןַצ
 7 אָצְיו :הָבְננ הנפה ןשְלַהְדִמ הלמה 3
 רקל בגמ הלע הֶנצ רב . םיּכְרְקע הלעמל
 רבע :העקְרְה בס הרּא הלו ןורצח רבעו ענר
 הָמָי לּובְגה תואצת היה םירנ 2 לחְנ אָצַיְו הָנמְצַע
 -רע חלמה םִי ּהָמדְק לוב : :בָגנ לּובִ םֶכְל היהיחהו
 הָצְקְמ םָיה ןשְלִמ הנופצ .תאפל לוב ןהְריה הצק
 תיבֶל ןופצמ רבעו ו הָלָנַ תב לּובְגה הכעו :ןדריה
 \לופנה הלעו :ןכוארדּב ןהב ןֶבֶא לוב גה הלו הברעה
 הָכְרֶשַא :טלנהלא הנפ הנופצו רוכע ק קמעמ הרבה
 ימלא לובנה רבעו לחנל במ רשא םיִמְדַא הלעמל
 ינ לובגה הלו :לנר ןיעדלא ויָתאָצְת ּויַהְו ש שמְשְיִ
 הלעו םלשוהי איה םנכ יסובוה ףתַכדלֶא םגהרכ
 רַשֶא המי םנההיג ינפ"לע רַשֶא רהָה שארילֶא לּובְנה
 רָהָה שארמ לובה רֶאַתְו :הֶנפַצ םיאָפְריַקְמע הצְקּב
 רַאָתְו ןורפעדרה יִרַע ;לֶא א אָצְיְו חותפנ ימ ןיעמחלא
 הלעפמ לובה בַסְנְו :םיִרְש עי תורק איה הלב לובה
 הנופצמ םיִרָעְידרה ףתכזלא רָבַעְו ריעש רהדלֶא הָמָ
 לובגה אָצְַו :הנמת רבעו שמשדתיב דר ולָסַכ איה
 | 4 הָנורְכַש לּוכגה רַאַתְו הֶנּפִצ ןו - ףַתָּכ לֶא
 גי לּובגה תואצת ויה לֶאְנְבִי אָצָיו הלעּבַה"רה

 הדוהיהנב לּובְנ ה לּוָבּת לודגה המה םָי לבנו +
 תב | ל ןתנ הפי 5ַלָכְלּ :םתחפשמל ביִבָס
 יבא עפרא תירקתא עשו יל הָוהְי יִפִדלֶא הדוד
 יִנָב השולשדתא בַלָּכ םשמ שרו :ןורבַח איה ה קפה

 קנעה -
 ןב'ד ,א'ד ןכו םנה-ןבדוג א'ס ץ.8 = ,אלמ תּואַצומ א'ס +. 4 = .ירק ּויִהְו ,ביתכ היה +. 4

 א'ס ,ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל.
 ןכ +. 18 = .איעג אלב הלעַּבַמ כ"ב ,א"ב ןכ +. 10 = ,ו'דו ג'ד



 11 עשוהי או 5%

 :קנַעֶה יִדיִלָי יִמָלִּתִתֶאְו ןמיחַאחתֶאו יששדתַא קָנעַה
 מ "תורק םיִנָפל רבדדסשו רבד יבשידלַא םשמ לע
 66 הרכלו רַפְפְדתִיִרְקדתֶא הָכְידרֶשא בֶלּכ רַמאיַו :רַפַס

 וד לאיִנְת הע ּהָדָכל :השאל יתַּב הָסְבַעִתֶא ול ית
 :השאל תב הָסְכַעְתֶא ולְדַתַו בלכ יִחֶא זנקְמ
 4 הָדש היבָאדתאמ לואשל \העיס תו הָאובְּב יִהָיַ
 , רמאהו :ךלדהמ בַלְּכ הללרמאיו רמְחה לעמ חצו
 םימ תַלָּג יל הֶּתַתְנ יִגָּתַתְנ בננה ץרא יִּכ הָכְרַב יִלדהְנִת
 :תיִּתְחַּת ה תל תאו תּוילָע לג תא ; הלא תו

 ו !םתְחְּפְשִמְל הָדּוהְירִנְב הטמ תֶלָחְנ תאו
 4 םוְדא לּובְנלֶא הָדּוהְיִנב הטמְל הצקמ םיִרעָה ויה
 ₪ :הלעדעו הנימידו העקְו :רנָו רדעו .לאצבק הָכנְנַּב
 5 הָתְדַח ו רצחו :תולעבו םלט) ףדז :ןנתִו רצחו שדקו
 א :הָדְלומו עמְשּו םמא :רוצֶח איה ורצח תורו
 9 ראְבּ לעוש רצחו :טֶלַּפ תיִבו ןומָשָחְו הָדִנ רצחו
 * ליסכו דלותְלֶאְו :םַצַעְו םייעו הלעּב :הָיתוִזבו עבש
 וו םיחְלשו תואבלו :הגסְנפו הָנמרְמּו גלקצו :הָמרַחְו
 :ןָהיִרְצִחְו עשִתְו םיִרָשע םיִרְעדלָּכ ןומרו"ןיעו

 5 ןיעו חוו : הנשאו הערצו לא שא הלפשב
 ₪ :הקזעו הָמּוש םֶלְדַעו תומרי :םעעָהְו חופת :םונ |

 % הרשעדעפרא םיִרִע םִיְתרַדְִנו הרדּגהו םיתידעו םירעש]
 וז !דָגילדְנִמּו השדחו ןִנְצ :ןֶהירְצְחְו
 ₪ ןופכו :ןולנעו תכצבו שיכל :לֶאְּתְקִיְו הָפְצמַהְו על
 0 הדק הָמע ונדד תי תרד :שיִלְתִכְ םמחלו |

 ו הנבל :ןקירצחו הֶרשערשש םירָע
 רתעו

 "תֶאַמ א'ס +. 18 = .ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,א'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק ןַמּוָתֶא א"'פ ₪

 א'ס ט. 19  ,ר'תו ס'ת ,ע"ת ןו"ד ,ג'ד ,ב'ד א'ד ןכו בָלָּכ הלן א"'ס צץ. 19 .ט'ד ןכו

 ל'צו ,ןילמ ןירת הָיתַויְזְּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 98 ה רסמנו תיִלְע |

 ב יד ,א"יד ,ט'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 99 = .ז"ָּכ א"י הימחנ ןייע :ע"ת ןכ ָהיִתַנַבּ

 ןיעְו ל"צ +. 89  ,ןולמ ןירת דַלּותדִלֶאְו א'פ +. 80 | .ו"דו גיד ןכו הל ;ּב א"ס ,ו"טדו דד

 .ירק וכוש צ.85  .אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 88,4%  .ט"כ א"י הימחנ ןייע :ע"ת ןכ ןושר

 .ב"ידו א"יד ,ו'ד ,ג"ד ןכו סָמְחְלְו א'ס +. 40 = .ב"ידו א"יד ןכו םַהיִרְצַחְו א"
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 בִיזְכַאְו הָליִעְקו :ביִצְ הָנָשַאְו חַתְפַו :ןשַעְו רֶתַעַו 5
 היִתְנְבּו :ןורקע :ןקירצהו עַשֶת םִרָע הֶש ?ארמו 5

 דודשא דידלעדרָשֶא לָּכ הָמָיַו ןירָקְעמ :הי ירצחו
 ָהיִרָצִחְו היִתונְב הע הירצחו ָהיִתונְּב דודשא :ןָהיִרצַהו 7
 ריתַיו רימש רַהָּבּו ;לּובְ ו לובגה םהו םיִרצמ לַחְנְדַע 4
 הָמְתשֶאְו בנעו :רבְר איה הָנְסדתיִרְקְו הדו + הכשו -
 :ןָהיִרְצְחְו ּהָרשעְרְתְחַא םיִרָע ּהָלִּנְו ןלחו ןשגו :םינעו 5
 דתיִבּו םינו :ןעָשֶאְו ּהָמּורְו ברא +

 רָעיִצְו ןּורְּבַח איה עּפְרֶא תירקו הָטִמִחְ יהקפאו חופת
 לַמְרַּכ  ןיעְמ :ןָהיִרְצְחְו עשת םירע ₪

 הנמתו העכנ ןוקה :הזו םעדקה לאערזה :השוי ףדו
 לּוחְלַח :ןָהיִרְצִחְו רֶשָע םיִרע

 םיִרָע ןקתְלַאְו תונעדתיבו תרעמו :רודת רוצדתיכ ₪
 איה לעּבדתירק :ןקירצחו שש ₪

 :ןהירצחו םָיתְש .םיִרע הָבְרהְו םיִרעי תירק
 :הָכָכְמּו ןידמ הָבְרַעָה תיִּב ָּבְדַמב 1
 :ןֶהיִרצחו שש םירע .ידג ןיע| חלה ריִעְו ןָשְבִגִהְו ₪
 הָדוחיחינב .ולכוידאל .םלשורי .יבשוי יסוביהדתאו <

 דע םלשוריב הָרוהְי ינְבתֶא יפוביה בשיו םשיִרוהְל
 ינבל לרוגה אציו :הזה םויה זט

 הלע רָבְדִמַה הָחְרמ וחירי ימל ודירי ןדרימ ףסוי
 רבעו הול לאדתי כמ אצו :לא"תיב רֶהָּב וחירימ :

 לכלא = המר :תורְטע יראה לכלא
 ימלפיה 0

 וכושו +. 48 = .ירק לודָּנַה ,ביתכ לּגבּגַה +. וז = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ןורקעמו א'ס +. 6

 ןשג ,ביתכ ןשג יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 1 .ירק ומְּתַשאְו +. 50 = ,ירק

 וב"וד ו"ד ,ג"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו הָמּודְו א'ס +: 55 ירק לגו ץ.51  .ןש3 'נד

 ולי ,ביתכ ּולכּוי ש.3 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ץ. 60 | ,ירק םּונָיַו ,בית /

 יאחנרמל ,יאברעמל ן ןכצ.2  .הלמ אדח לֶאְתיּב ב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 .זט .ירק
 .הלמ אדח לאתיבמ
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 ויקְו ךזמזדעו ןיּתְסִּת ןֶךוחדתיכ לבג דע יטְלפיַה
 יהו םיִרָפַאְו השנמ .ףסויינב ולחעו המי ותאצת
 הָחְרְזַמ םָתְלַחְ לוג והיו םֶתְחַּפְשמ כל םֶרפָאְ ב לוב
 המה לּובְגה אָצַוו :ןוילע ןרוח תיבדדע רדא תורמע
 רבעו הלש הנַאּת הָחְרמ לּוָבְגה בנו ןופצמ תֶתְמָכִמַה
 ענָפּו התְרַעְו תורטע הָחונְיִמ דריו :הָחּונְי חַרָומִמ ותוא
 הנק לחנ המ לובגה לי ה חופפמ :ןדְרָיה אָצַיו וחיריב
 םירפא"נ ב הטמ .תלחנ תאו הָמָיַה ויּתאְצִת ּוַהְ
 ףותּב םיִרְפֶא ינבל תולרבמה םילעהו :םֶתְחפְשמל
 :ןֶהיִרְצחְו םיִרעְלָּכ השנמינְב תלָחנ

 וג בש רֶוָנַּב בשווה יִנָעְנְפִההִתֶא ושירוה אְלו
 :דבט"סמל יהיו הָוה םויה"דע םִיִרְפִא בֶרְקּב יִנעְנָפַה

 אוהיִּכ הָשנִמ הטמל לרוגה יהיו
 אוה יִכ דעלנה יבָא הֶשנִמ רוכְּב ליִכְמְל ףסוי רווכְּב
 לבל יהי :ןֶשְּבהְ דעלנה ּוליהְיו הָמְחְלִמ ט שיא הָיָה
 קלחהנבלו רזעיבא ינבְל םֶתחְפשמל םירתונה השנמ
 עדימש י נבו רֶפַחיִנְבְלְו םָכְשיְ בלו טַאיִרְשַא ינבלו
 :םֶתחְפְשִמְ םיִרְפְוה ףַסייְְב שמ יב הַלֶא
 דאל הָשְנְמְּב ריִכָמְדַּב דָעְלְִדִּב רֶּפַהְרַּב לָחָּפְלָצְלו
 הָלִחִמ ויְְַּב תומש הָלֶאְו תנא יִּכ םיִנּב ול ויה
 רָועְלֶא ינפל הֶנברקתו :הצרתו הָכְלַמ הָלַח העת

 הוהְי רמאל םיִאישנה ינָּפלו ןּוְדְּב עשוהי \ינפלְ ןהּפַה
 בדה ןתיו וניחא דוב ּהֶלָחנ ּונלדתַתְל הושמדתא הַָצ
 6-5 ל :ןהיִבָא חֶא ךותְּב הלָחְנ הֶוהְי יִפדלֶא
 רבעמ רשא ןשְּבִהְו דעלגה ץראמ דבל הרשע הֶשנִמ
 ;ץראו וויְּב ךותַּב הֶלחִנ ילָחְנ השנִמ תו יּכ :ןִריל הריל

 דעלנ ה

 ד"יד ,ב"יד ,ט'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב דדע א'ס ,י"'כ םירפס בורב ןכ 8

 ס ו .ירק ויתאצות ,ביתכ !ותֶאצת +. 8 | .ו"'טדו

 3 .['  .רפח ותא א"ס +. 6  .ידק ולש 6
 .ר'תו ע'ת ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו דדוב א'ס צ. 4 = תו
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 .המי א"ס צ. 6
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 דלּומג יו :!םיִרְתְנה השנמחינבל  הָתיַה .רָעְלְגִה -

 ּךְלַהְו םכש יִנָפלַע רָשֶא תֶתְמְכִמִה רשֶאמ ּהשנמ

 הָתַיַה השנמל זפת ןיע יבשידלַא ןימָוהדלא לובגה <

 דרָיְו :םיָרְּפַא נבל השנמ לּובְנדלֶא חופת חופת ץֶרֶא 9

 םירפֶאְל הֶלֶאָה םיִרְע לחנל הָבְנִנ הָיִה לח לובגה

 יהיו לחנל ןופְצְמ שמ לבו השנמ יִרַע ךותְּב

 יהו הנמל הָנּפְצְו םירָפָאל הב :הָמָיִה ויתאצת .

 :חְרזממ רכשו ןופְצמ ןעְנְפִי רשֶאְב ולּובְג םָיה

 היִתְנְמּו ןֶאְשדתיב רשְאְבּו רכששיב .הָטְנמְל יהוו

 ךיע יבש היִתונְבו ראד יבשידתַאו ָהיִתונְבו םֶעְלְבִו

 ָהיָתונְכּו ודנמ יבש תב לגעת יבשיו היָתונבו רד

 -תֶא שירוהל השנמ | ּולָכְי אלו :תַפָנה תשלש ו

 :תאזה ץֶרָאְּב תבשל 3 כה לֶאוו הלאה םיִרָעָה

 שָרּוהְו סמל יִנָעְנְכַהדִתא 0 לֶאְרְשי יִנָּ וקזח יִּכ יהיו 3

 :ושירוה אל
 יל הָּתַתְנ לודמ רמאל עשוהידתֶא ףסיי נב וכד 4

 .דרֶשַא דע .-- ינו דא לכו דָחֶא לָרג הלה

0 

 רפה ץֶרֶאְּ סש 0 תארבי הרעיה 5 הלע הא

 ףסוי נב ורמאיו :םיִרְפָאדרַה דל ץֶאהיּכ םיאפרהו 5

 בשיה ינענ ְּה"לָכב לורּב בָכֶרְו רֶהָה ּונל אָצְמיאל

 שאלו .היתונּבו ןְשְתיִבְּב רשָאל קַמַעֶהֶָרֶאְּב

 = םירפאל ףסוי ת תיּבלֶא עָשוהְי מא :לאערו קִמַעְב

 הָיהיאל ּףל לדג חכו הֶתַא ברדםע רמאל הָשַנְמְל

 ותארבו אּוה רַעְייִּכ ךְלְדהַיהְי ר רה יִּכ :רַחֶא לרוג ל 8

 בסר יִּכ .יִנַעְנְכהִדתֶא שיְרותדיכ :ויִתאַצִת דל הָיַהְ
 לזרב

 ירָכְשַשיִּב נ'ב ,א"ב ןכ 1 .רבששיב פ"ב . ,א'ב 0 צץ. 0 ויהיו ריבס +. 9

 /- 14 = .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,טיד ג'ד ג'ד ןב"ד ןכו ב ןנעת א'ס + 1 .ירק רוד צ. 1

 | /ןפ צ.14  .ו"דו ב"ד ,א"ד 0 ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 וו"דו ג'ד ןכו דרַע תלמ אלב הפדרשא א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד .א"וד ,ט"ד ,י"כ םירפס בורב

 יב"ירו ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו רשָאלו א'פ צ.6 ב"דו א"ד ןכו הפדדע רשא בֶר א"סו

 .ירק ּגיְהְו ,ביתכ הָיָה א"סבו יהְו א'ס +. 8



 ל עשוהי צצו 8

 י ּולָהְקיו :אּוה קָוְח יִכ ול לזר
 לָהאדתֶא םש ּוניִכְשיו הלש טָארשידינב תי

 \%ד

=-- 

 ג לאְרשי ינְבְּב ותו :םהינפל הָשְּבְכִנ ץֶרָאָהְו דעומ
 רַמאַיו :םיִמָּבַש הָעְבש םֶתְלַחְנתֶא ּוקלחקראל רשֶא
 אבל םיפרתמ :םִּתַא הָנָאְדע לארשי ינְבלֶא עָשוהְ
 יהלא הָוהְי םכְל :ןֶתְנ שא ץֶרָאָה 5 תַשְרִל
 םַהְלֶשֶא טבשל םישנא השלש םכל ובָה :םֶכיִתוְבַא
 ואביו םֶתְלַחִנ יפל ּהָתוא ובָּתְכיו קרא" כלה ומָלְיו
 רמעי הָדּוהי םיִקְלַח העבשל התא וקְלחַתהְו :ילא
 :ןופצמ םֶלּובְנלע ודמי ףסוי תיכו -- ולובָג"לע
 ילא םֶתאְבָהְו םיִקְלַח הנ מש ץֶרָאָהְדתֶא ובּתְכַּת םֶּתַאְו
 יּ .?וניקלא הוה ינפל הפ לָרוג םכל ית הגה
 דְָו ותְלַחִנ הָוהְי תנְְככ םֶכְבְרִק קְּב ב םיולל קלחְיא
 רַבַעַמ םֶּמְלַחְ וחְקְל .הֶשנְמְ טָבְש צח ןמּוארו
 ומקיוו :הוהי דבַע השמ םהְל ןתְנ רָשַא הָחְרְזמ ןדריל
 -תֶא בתכל םיִכְלְהַהדתֶא עָשוהְי וצו וכליו םיִשְנאַה
 ָּתוא .יִבְּתַכְו ץֶרֶפְב י טלהתהו כל רמאל ץֶרָאָה
 :הֶלָשּב הָוהָי ינפל לָרוג םֶכְל ךיִלשַא הפו ולאו ובּושו
 העבשל םיִרְעְל ָהוְבָתְכִי ץֶרָאְב ורבע םישנָאה וכלמ

 ,|ו₪\ | :הלש הנחמה"לא עשוהודלא ואביו רפס"לע םיקְלַח |

 -קלַחְיַ הוחי נפל הֶלָשְב לר עָשוהי םָהָל רש

 :םתְקֶלחַמְּ לאְרש 2 ינבל ץֶרֶאָהְתֶא עַש עָשוהי םֶש

 -לֶא לּובָגה ּהָלַעְו ןהריהדִמ הנופצ תאפל לּבְגה םַהְ 1
 ףתתכ

 םירפס בורב ןכ צ. 4  .איעג אלב וכלהתוו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 4 .ירק ולש צצ. 9 חו |

 נ'ב ,א'ב ןכ +. 5 .ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץראב וכלהתיו א'פ ,טידו י'כ |

 .ירק ולשב א. 8, 10 = .'ט קוספ ןויע : ב"יד ןכו העְבשָל א"ס +. 6  .איעג אלב 1קלחממ) |
 . = \ ,ב"ידו ז"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןב םֶתְקְלְחַמַּב א'ס +. 0 .ינפל א'ס +0

 םֶתחְפשמל ןמינבהנב הטמ לרוג לע
 ו יהָיו +ףסוי נב ל הֶדּוהְי יִנָּב ןיִּב םֶלְרְונ לּובּנ אָצַמ
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 תאו הָמְדְה תֶאְּפל ותא-לפנו ןלריהו יב לוב

 ויה :םתְדפ שמל ביִבָס התל ןמינב יִנּכ תלחנ :

 לאפר םֶקְרְו :הָצמהְו הָריִפְכַהְו הֶפצִמהְו :תוראבו :

 ס תַעְבְ םלשורי איה יפּובָיהְו ףָלֶאָה עלַצו :הָלַאְרְִ :

 אטזז 8 עשוהי 4%

 ויָתאָצְת היהו הָמָי לָהָב הָלָעְו ןופצמ וחירי ףַתַּכ

 -לֶא .הָל לובגה םשמ רבעו :ןוא תב הָרַבְדִמ

 תורטע לובגה דריו לא תי איה הב הול ףַתּכ

 רַאָתו :ןיתְחַת .ןורח"תיבל במ רָשֶא רַההְלע רדא

 ינפ"לע רשא רָהָהְִֶמ הָבְננ םָיתַאְּפְל בַסָנו לּובְגה

 איה .לעברתירקדלֶא ויָתאָצְת /הָיהו הָבְְנ ןורחתיב

 הָבְננַתַאְּפ :םידתאפ תאז הָדּוהְי נב ריע םירעי תירק

 ןיעמהלא אָצְו הָמָי לובְגה אַ םירעי תירק הצקמ

 ינפ-לע רשֶא רַהָה .הצק"לא לובגה דַדָיו :חוּתַפִנ ימ

 םוה יִּנ דריו הָנּפַצ םיִאָּפר קמַעְּב רָשֶא םיהְְב

 ןופָצְמ רֶאְתְו :לגר ןיע רָרָיו ּהָּבננ יסוביה ףַתּכְדלֶא

 הלעמ חַכְנרֶשֶא תוכילאלא אָצְו שָמָש ןיע אָצַו

 דלומ ףַתְכְ"לַא רעו :ןבוארְדּכ ןהּב ןבֶא דדו םימדא

 -לֶא .לובגה רבָעְו :הָתְבְרַעַה דָרָ הָנִּפַצ הברעה

 -לֶא לובה ויתואצות | היהו הָנופְצ הֶלְנְחדתיִב ףַת

 הָו .הָבָנִג ןדרוה .הצְקדלֶא .הָנופַצ הלמהדסי .ןושְל

 דתיכו וירי םהיתוחפשמל ןמינכ נב רטמל םיִרָעַה

 "תיכו .םִרְמְצ הכרעה .תובו :ץיצק .קמעו הלנה

 יִנָּפָעַהְו ינמעה רפְכו :הָרְפָעְו הרּפַהְ םיועהו :לא

 המרהו שב :ןקירצחו הָרָשעדםיִתש םיִרע עבה

 תירק

 *הלמ ארח לֶאְתִיַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ד.:18 = ורק ּיָהְו ,ביתכ הָיַהְו זז ג 14, 9

 ויתואצות +. ג9 = .ב"דו א"ד ןכו הלעמל א"ס +. ל | יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 4

 א'נ זץ. 00 = .ביידו א"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תואצות א"סב ,ירק תואצות ,ביתכ

 (ו"כ םירפסב אלמ ןכ ל. 1 +ירק ּויָהְו ,בותכ הָיָהְו א'סב +. 91 = .לּפְגְי נ"ב ,לָבְגּו א"ב

 | = לֶאְיִבּ יאהנרמל ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד ור ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד

 ומ'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ +. 95 | .ורק הָנמַעַה ,ביתכ ינפעה +. 34  .הלמ ארח

 וז" 'ט ליע גל ןייע :ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד



 4% עשוהי אזא 8

 מב תלחנ תא ןָהיִרְצִחְו הָרָשַעדעְּבְרַא םיִרַע תירק

 :םֶתחְפשמל מי
 ןעמשדינב .הטמְל ןעמשל שה לָרוגה או
 :הדּוהְיהיִנְּב - תב םֶתְלָחִנ יהָיו םֶתוחפְשִמְל
 ;הָדְלִמְו עבשו בש"א םֶתְלַחְִב םָהְל יהו
 :המרחו לותבו דֶלתְלֶאְו :םַצעְו הֶלְבּו לעוש רַצָחְ
 תואְבְל תיבו :הֶסּוס רצָחְו תֶבָכְרִמַהדתיִבו נלקצו
 רַתַעְו ןימר ! ןע :ןהירצחו הֶרשעדשלש םיִרע ןחורשו
 רשֶא  םירצההד לכו :ןהירְצחְו עּכְרַא םיִרע ןשָעְ
 בג תמאְר רַאְּב תלַעְבדע הָלֶאָה םיִרְעַה תוביבס
 ינב לָבְתִמ :םֶתְּפְשִמְל ןועמשרינב המ תלָחנ תאו
 בר הָרּוהַיחיִנַּב קלח הָיָהְיִּכ ןועמש יִנְּב תַלַחְנ הָדּוהְ
 :םתלחנ דוב ןועמשרנב ּולַחְנַו םִהמ

 םִהחּפָשַמְל ןלובז נבל ישיִלַשה לָרוגַה טעו
 המָיל | םלוב הֶלְעו :דירשדדע םֶתְלָחִנ לבג הו
 ינפ"לע רשא לחנהחלֶא ענפו תֶשָבַדְּב ענפּו הלערמו
 ג לּובג"לע שָמָשה חַרֶומ הָמדְק דירָשמ בשו :םעְנ
 ג לָבַע םשמו :עיִפי הלעו תרבדהדלֶא אציו רבח תלסכ
 רֶאתְמה ןומר אָצַיו ןיצק הֶתַע רפח הָתַג הָחְרַזִמ מדה
 4 רג ויתאצת ויו ןח ןופצמ לובגה ותא בסנו :העגה
 18 םהל תיבו הָלַאְדִו ןורמשו לֶלָהִנ תמכו :לֶאדחַתפ
 4 ןלּובחינּב תלחנ תאו :ןהירצח| הרשעדםיתש םירש
 :ןֶהירְצַחְו הֶלֶאְה םיִרְעַ םתיחפשמל

 ו רכששי ינֶבל יעיִבְרֶה לֶרוגה אַצי רכששיל
 8 :םנושו תל ּפהְ הֶלאעְרז םֶלוב יהיו .:םתוחפשמל
 םירפחו עלה 0
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 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו | ןולמ ןירת דלודלֶאְ איס +. 4 .₪י

 א'ס ,ה"ידו ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 :אלמ תובּבְַפַה א"ס 5

 ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 14  .אלמ רֶובְּת א"ם ץ. 19  .ו"טד ןכו תַמָר

 ב'ד ,א"ד ןכו הָלֶאְרִי א"ס +. 15 = ירק ּגיֶהְו ,בותכ הָיָהְו א"ס +. 14 = .ןופַצִמ א'ס ,סית)

 .רכששול נ"ב ,א'ב ןכ צ. 17  ,ריתו ע"ת ןכו ינבה הטמ א'ס צץ. 16  .ו'טרו ב"וד ד

 .רָכְששי ג'ב ,א'ב ןכ +
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 אזא 9 עשוהי 148

 תַמָהְו :ץבַאָו ןוישקו תיּכרהו :תַרַחְנִאְו ןואישו םירָפחו
 רוָבְתִּב לּובְגַה נפו :ץצפ תיבו הָחִח ןיעו םינְןיעו
 ןדְריה םֶלּובְּ תואְצת יהו שָמַש תיכו המוצחשו
 רנָב הטמ תלחנ תאז :ןֶהיִרַצִחְו הרשע-שש םיִרע
 :ןהירצחו םיִרָעַה םתְחְּפשמל רָכְשָשי

 :םֶתְוחפשמלרשַָאדינְב 5הטמליט ישימחה לרוגה אציו
 רַעַמַעְ ףלמלאו :ףשכאו טסו י יִלָחְו תק -רה םֶלּובְ לח 5

 בשו :תנבל רוחישְבו הָמָיה מרכב ענָפּו לֶאְשִמּו
 לַאדחַתַפְי ינו ןולבזב עָגָפו ןגְד תיכ שמשה חרזמ
 :לאמשמ לּובְּכדלֶא אָצה לאיעְנו קמעָה תיּב הֶנפִצ
 טובגה בשו :הָבִר ןודיצ דע הָנְקְו ןמחו בחרו ןרבעו
 ויהיו הפח לובגה בַשְו רצדרצבמ ריעדדעו המרה
 בָחְרּו קפאו המעו :הָביִזְכַא לבחמ המה .ּויתאְצְת
 דינב הטמ תלחנ תאז :ןהירצחו םיתשו םירשע םירע
 :ןהירצחו הָלֶאָה םיִרָעָה םֶתְחְּפְשִמְל רָשֶא

 יִלּתְפנ ינבל יששה לרוגה אָצְי ילָּתַפְנ ינבל
 םינעַצְּב ןולאמ ףְלחַמ םלוב) יהיו :םֶתְחְּפַשַמְל

 :ןדריה ויִתאְצְת יהיו םוקלדדע ל אְָנְבִיו בקנה ימדַאו

 ענפו הקקח םשמ או רובה תוזא הָמָי לּובְנה בש <
 הרומ ןדריה ּהָדּוהיִבּו םָיִמ עָנָּפ רט שֶאְבּ בָנְנִמ ןולבזב

 :תַרָנכְו תר תמִחְו רצ .םיִדצַה רצֶבמ יִרעְו :שמשה =
 ;רוצח ןיעו יִעְרדִאְו שדקו :רוצָחְו הָמְרָהְו המְדאו :
 םִרע שמש תיבו תנעדתיבו םֶרֶה לאדלדנמו ןואריו +
 לתפנרנב הטמ תלָחנ תאו :ןהירצהו הרשעיעשת +

 םתחפשמל

 ןאכ ןיא א'סב .רבששי ניב ,א'ב ןכ צ.93 | .ירק הָמיִצְתשו ,ביתכ הַמּוצַחְשְו +. ל

 וט'נ 'ו 'א ה"דו , 9 א"כ ןמקלןויע :ירק ןּלְבַעַו ,ביתכ ןרבעְו א"סבו ןלַבַעְו א'ס ץ.98  .אקספ
 ,לבחמ א'ס ,יללהב ןכ צ. 29 | = .ירקו ביתכ ּויָהְו א"סב ,ירק ּויָהו ,ביתכ ּויִהִיַו +. 9

 גיחכ יאברעמל ןכ <.58  .שגד הקָלַח א'סו ,אלמ הקקּוה א"ס +. 4 = .ּויְהִיַו ריבס +. 8
 .ירק םרחְו ,ביתכ םרגח 'נדמל רח גמל א'נ ,ירק םרִח ,ביתכ םּגרַח יאחנדמל ,ירקו

 עו |



 יי שש

 14% עשוהי צזא 40--צצ 0

 :ןהירצחו םיִרְעִה םתחפשמל
 שה לֶרוגה אָצי םהחּפְשִמְל ןֶדדינב הָטַמְל

 מ רע לואָּתְשֶא | הָערצ םַתְלַחִנ לובג יהיו
 ירק הָתַ מתו ןיִליִאו :הֶלַתִו ןוליאו ןיּבלעשו

 :ןומרדתנו קָרְבינְב דהיו :תלעבו ןותְּכְִו הקתלאי
 לּובָנ אציו ופי לומ לובגהדםע ןוקרהו ןוקרוח ימי
 ּודּכְלו םשלדמע ימחליו ןְדרנֶב לעיו םהמ ן- יִנּב

 הב ובשיו הָתוא ושְרָיו ברחהיפל ּהָתוא ויו | ּהתוא
 תלחנ תאי :םהיבא ןָב םֶשְּכ ןּד שלל וארקיו
 :ןָהיִרְצְחו הָלאָה םיִרָעַה .םחפשמ מל .ןדחינְב הממ
 לֶארָשינְב ות היִתְלובנ ל ץֶרָאָהְדתֶאדלחנל ולו
 -תֶא ול ּונַתְ הוה יפדלע כותב ןונְְּב טשוהיל הלחנ
 הגב םיִרפִא רהב חרסדתנמתחתַא לֶאְש רַשֶא ליִעָה
 רֶזְעְלֶא ולחנ וג רשא תלו הנה הָלֶא :ּהֶּכ בָשיו ריִעָהְתֶא
 שי הוטל תובא ישארו ןונדְןְּכ עָשוהוו | ןהכה
 דעומ לֶהֶא חַתָּפ הָוהְי ינפל הלָשְּב | לָרגְּב | לאש
 :ץֶראְהתֶא קלחמ ולו
 לאְרשי יִנְּבִדְלֶא רכד :רמאל עטיתי"לא הָוהְי רָּבדַיו
 םֶכילַא יִתְרְכּדִדרֶשַא טלְקִמַה יִרְעְדַתֶא םכל ונת רמאל
 =יִלְבְּ הָננָשְּב שָפָחהְּכִמ חצור הָמְש סּונְל :הָשמ"דִיְּב
 | תַחַאדלֶא סת :םּדַה לָאְמ טלקְמְל ם םכל ּוָחְו תעד
 ינזאב רפדְו ריפה רעש .חתפ דַמַעְו הלאה םיִרְעָהמ
 םהילַא הריע ה ותא ּופסֶאו ויְרְבִדִתֶא איָההדריִעַה נק
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 וירחא ם םדה לא ףדרו יכו :םמע בשָיו םוקמ ולּנַתנְ
 -הא : הכה תעדחילבב יכ ודב | חצר ה -תֶא ורגסידאלְ

, 

 ; רועב בשוו :םושלש לומתמ ול אוה + אנשדאלו והער ו
;- 

 ₪ א תומחדע טפשמל הדעה .ינפל ודמעדדַע איהה !

| . 

 בט. 51  .ב וו א"ד ןכו םיִבְלְעַשְו א'ס צ.49 | .ו"דו ג'ד
 ג'ד ו'ד ,נ'ד זכו עיבר רבדו א"ס ,ו"טדו י כ םירפס בורב ןכ צ.4 כ ו



 אצ 7--צא] 8 עשוהי 100

 אבו חצורַה כושי | זא םֶהָה םיִמָיּפ היה רשֶא לוד דָגַה

 ושדקוו :םשמ םנרשא ריעהדלא ותיִבדלֶאְו וריע-לֶא

 םִִרְפֶא רהב םֶכְשדתֶאְו יִלְּתְפִנ רֶהְּב ליִלְנַּב שדקדתַא

 רַבַעַמּו :הָדּוהְי רֶהְּכ ןְרְבַח איה עפר ג תירקדתַאְ

 רשימב רּכְדִּמִב רַצְכְתֶא ּונְתְנ הָחְרַומ יחירי ןדריל

 ןולגחתַאו דנ-הטממ דעְלִגַב תמ אְרְתֶאְו ןבואר הטממ

 | לכל הָדְעִמַה ילע וָה הלא :השנמ הטממ ןָשְבִּב

 -הָכִמדלָכ מש םּונְל םכותב רָגה רגלו לארי יִנְּ

 ינפל ודמְטדרע םּדַה לֶאְג דיְּב תּומָי אלו הָנָנשב שפָנ

 תובָא ישאר ושניו :הָרַעַה אכ

 ישאר"לאו ןונדךב עשוהיהלַאו ןהכה רָָעְלֶאדלֶא םיולה

 הלֶשְּב םַהיִלֶא ורבדיו :לארשי ינבל תִטַמַה תובא :

 ונֶלְדתֶתְל השמחדיּב .הָוצ הָוהְי רמאל ןטנפ ץֶרָאְּב

 חנָב = ּונַתיַו  :ּונתְמָהְבְ ןָהיִשְרְמו תבשְל = םירע |

 םיִרָעָהתֶא .הָוהי יִפלֶא םַתְלַחְגִמ םיולל לארשי

 יִתְקְקַה תַחָּפְשִמְל לֶרוגה אציו :ןָהישְרֶנמדתַ או הלאה /

 הדּוהי הטממ ם יולהךמ ןקפה ןרהַא ינבל יהיו

 שלש םיִרְע .לָרוּ ןמינב הטמִמּו ינעמשה הממ
 :הָרָשִע
 -הַטִמִמּו םוהפלדדממ תֶחּפְשִמִמ םיִרָתְנַה תה יִנְבְלְו

 רשע םיִרָע לָרוגּכ הָשנמ הטמ יִצָחִמּו ןד

., 

 ;הטממו רכששי"הטמ תחפשממ ןושרג ינבלו .
 | .לרוגכ ןשְּכב השנמ הטמ יִצָחְמּו יִלָּתְפִנ רטממו רשֶא
 | יררמ ינבל :הָרָשע שלש םיִרָע

 | ןלובז הטממו דנ"הטממו ןבואר הטממ םתחפשמל

 | יו ;הָרֶשַע םיתש םירע <
 | דנב

 | = םותכ ןולנ +. 8 = .ו"טדו דייד ,ב"יד ,א"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ביד .א'ד ןכו אלמ תומאָר א"ס +. +
- - = - --- 4 , 

 כ צדי 5 8. ,יתחקה א'ס .4 . לע ריבס ץ.3 | ,ירק ולשב +. ? ,אב .ירק ןלו
 שב +. ןֶלוג

| 
! 

 ירֶבששו ג'ב ,א'ב ןכ +. 6  .אקספ ןאכ ןוא



 +1 עשוהי אצ]ז 9-4

 ןהישרנמחתֶאְו הָלֶאָה םיִרְעְהֶא םיולק לארשי"ונב
 :לֶרו הָשמדדְִּב הֶוחְי הוצ רשאּכ

 תא ןועמש יִנְּב הָטממּו הָדְוהְי יִנְּב הטממ ּונִַו
 ינבל יהיו :םָשְּב ןַהְתֶא אָרְקִיירַשֶא הָלֶאָה םיִרָעַה
 לרוגה הָיָה םְֶל יּכ יול ינָּכִמ יתָקְלה תוקפשממ ןרחא
 קונעה יבא עפְרא תיִרקחתַא םהְל ות :הנשיאר
 :קיתביִבָס ָהָשְרֶמד הא הָדּוהי רַהְּב ןְרְּבָח איה
 פי בֶלְכְ ונתנ הירצחדתַאְו ריִעֶה הָבָשדתַאְ
 \ ּנתְ נ ןהפה ןרהא וי בל :וִתְזִחַאּב
 -תֶאְו הישרגמהתאו ןורְבַחְדתֶא חצרה טלקמ ריעתֶא
 דתֶאְו ָהָשְרָנִמתֶאְו 'רהיתַאְו :הישרגמדתאו הנבל
 5 "תֶאְו ָהֶשְרגַמדתֶאְו |לחהתאו :ָהישְרְנמדתַאְו עַמָּתְשֶא
 6 הַטידתֶאְו ָהָשְרְנַמִדתֶאְו ןיעדתַאו :הָשְרְנמדתֶאְו רבּד
 עשפ םיִרָע ָהָשְרִגִמתֶאְו שמש תיִבדתֶא הָשְרְגַמתֶאְ
 וז ןעְּבְנתֶא ןימינּכ הטממו :הלֶאָה םיִמְבְשה ינש תֶאַמ <
 | :ג "תַאְו תותנערתא :השְרְמהתֶאְו עבנְחתַא השְרְנמהתַאְו |
 ו יִַעְלָּכ :עברא םירע השמדת ןומלעדתאו השְרנמ |

 :ןהישרנמו םירע הֶרשערשלש םינָהְפִה ןרהאהנב |
 ו םיִרָתונה םיולַה תֶהָקִיִנְּ תחְפשַמְלּו |
 | עו תו :םירפא הטממ םלרוג ירע לה תק ינפמ |

 | השרנמהתַאְו םכשדתא צרה טלקמ ריעדתא םהל
 ₪ םיצבקהתַאְו :ָהָשְרִגִמדתֶאְו רֶ ;;"תאו םיִרפִא רהב

 :עבְרא םיִרָע הָשְרְנַמחתֶאְו ןרוח תיכדתֶאְו הֶשְרֶנִמתֶַאְו
 ₪ "תֶאְו אקת ּהֶלֶאדתא ןדדהטמִמו

 תא ןוליאדתֶא :קָשְרְנַמדתֶאְ ןותְבְגתֶא ָהֶשרנמ|
 שרגמ דו
 5 ופי יאחנדמ כל ,יאברע מל ןכצ.19  ,ירק הנשאר ,ביתכ ז הָנשיִאְר צ.0 .ותהקה א'ס ו[
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 אאז 7 עשוהי +0

 :עפרא םיִרָע השרגמהתַאְו ןומרדתנהתֶא ָהְשְרְנמ
 דתֶאְו נָעִתִַתַא הָשִנְמ הֶטַמ תיִצָחממּו

 דלָּכ :םיִתְש םיִרָע הְשְרִנִמדתֶאְו ןומרדתנדתַאְו הָשְרֶנִמ <
 :םיִרְתונה תֶהְקיִנְּב תוקפשמל ןהישרנמו רשע םיִרָ

 פולק תחפטממ 5 ןושרנ נבל
 ןולנחתַא הצרה טלקמ ריעדתַא השנמ הטמ יִצָחַמ
 םיִרע ָהשְרְגִמתֶאְ הרתשעב"תאו ָהֶשְרְגמתֶאְו ןָשְּבִּב

 ןוישקדתַא רֶכְששְי מממ :םיתש 5
 דתֶאְו תומריחתַא :ָהֶשְרִגִמתֶאְו תָרָכִּדדתֶא השְרְגַמדתֶאְ
 :עפרא םיִרע השרנמחתַאְו םי / ץחתַא השרנמ

 השְרנמדתַאְו לאשמהתַא רשא הטממ
 דתֶאְו השרגמהתאְו תקְלַחְדתֶא 0 ןודבעהתֶא 3

 :עברא םיִרע ָהָשְרְיִמדתֶאְו בְחְר
 שרָכהתַא חַצרֶה טלקמ | ריעְחתַא יִלָתְפנ הָטִמִמּ
 השמדת ראד קמחתאו ָהָשְרְגִמתֶאְ ליִלָנּב

 וגשרגה יִרעְילְּכ :שלש םיִרְע הֶשְרְנמדתַאְו ןתרקחתַאו ₪
 :ןהישרנמו רע הרשעדשלש םקחפשמל

 תֶאמ םירְתונה םיולה *רֶרְמְדְיִנְב תחפָשִמְלּ

 התֶאְו הָתְרְקדתֶא ָהֶשְרְנִמתֶאְו םַעְנְקְיתא ןלּובו הטמ

 -תֶאְ ללה תא .ָהֶשְרְגמהתַאְ הֶמדְתא :השרנמ 3
 :עברא םירע ָהֶג שרָנִמ

 הָצָהִיתֶאְו ַהָשְרֶנמִדתֶאְו רַצְּבִדִתֶא ןכואר הטממו
 תעפימדתאו ָהָשְרָנמתֶאְו תומדְקְתֶא :הָשְרְנִמדתֶאְו
 -תאו אי נא
 ןבותכ ןולג צ. פז  .רסח תחַּפָשַמְל יארוסל ץ. 96 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צא. 25 9, 0
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 רוה +. 35 = .ר'תו סת ,ע"ת ,ב'ד ,א'ד ןכו דתאו א'פ +. 31 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,א'ד ןכו תאו
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 3 עשוהי אצז 38--אא|ז 5

 :עבְרַא םיִרְע ָהָשְרָנִמתֶאְ
 ₪ דתֶא ַחָצְרַה טלקמ ר ריעדתֶא דָנְהַטִמִמּו

 -תֶאְו םִיִנָחמדתֶאְו ָהָשְרְמְ תאו דָעְלִִּּב תִמָר
 ₪ "תֶאְו רעד תֶא ָהָשְרְגמתֶאְו ןובשַההתֶא ָּהְשְרְמ
 40 יְרָמ ינבל םיִע ;הלָּ :עפרא םיִרְעְדלְּ השרנמ
 םֶלְרוג יהו ם םִיוְלַה תוחָּפְשִמִמ םיִרְתונַה םמחְפְשמל
 וו "נב תָּוחֶא ךוְתְּב .םיולה ירע לַּפ :הֶרָשַע םיִּתְש םיִרָע
 ג דניִהִת + :ןהישרנמו הנמשו םיִעְּבְרַא םיִרָע לארי
 -לבל ןפ היִתביבס ָהיִשְרנמו רע יִע הָלֶאָה םיִרָפַ
 ₪ לארשיל הוה ןתיו :הֶלֶאָה םיִרָעַה 8

 ָהּושְרִיו םתובאל תַתְל עָּבֶשָנ רָשֶא ץֶרָאָהְלָפהתֶא
 גו עָבשְנירֶשֶא לֶכֶּכ ביִבָּסִמ םֶהְל הָוהְי חכו :חב ובשו
 תא .םהיִבָיִאדלְּכִמ םֶהִיִנפְּב שיא דמל"אלו םֶתובָאל
 ₪ 5ַפִמ רּבְּד לָפְנדאְל ּ:םֶדָיִּב הָוהָי ןִתָנ ם םהיִביאדלּכ
 לכה לארשי תיּבדלֶא ה הָוהְי רֶבִדדִרֶשִא בומה רָבּדַה
 בכ יִנבּואְרְל עשוהי ארק א ;אָּב
 םִּתַא םהילא רַמאה :הָשַנְמ הטמ יִצָחְלְ יגל
 הָוהְי רֶבַע השמ םֶכְתֶא הָוצ רָשֶאדלָּכ תא םּפְרַמְש
 ג םּתְבַועאְל :םַפִתֶא יִתיִוצדרֶשֶא לכל ילוקב עַמְשתו
 םָּתרמְשּו הזה םלָה דע םיִּכר םִמָי הָז םֶכיִחַאתא
 הָוהְי ַחיִנַה ּהָתַעְו :םֶכ יִהְלַא הוהְי תוצמ תֶרָמְשִמחתֶא
 וכלו לנפ הפעו םֶהְל רב רשאּכ םכיחאל םֶכיְלַא
 םכְל ןתְנ רשא םכְתזְחֶא ץרָאדלא םֶכיִלָהֶאְל םֶכָל
 : דאמ ּורְמש ו קר :ןדרוה רָבַעְּב הֶוהְי דָּבַע הָשמ
 םכְתֶא הָוִצ רַשֶא הָרּותהדתֶאְו הָוצְִמַהדתֶא תושעל

 השמ /

- 

4 

 ןפש

 :השנמה טבש א'סבו ,ב'דו ,א'ד ןכו טבש א'ס צ.1 .בכ | .אקספ ןאכ ןיא א"פב 4
 | | .ב"דו א"ד ,ו"כ םירפס בורב ירקו בותכ ןכו םֶכָל ריבס ץ. 4 .'ז קוספ ןייע[
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 תַכַלְלְו םֶכיִהְלַא הָוהְיְתַא הָּבַהַאְל הָוהידרבע השמ
 -לָכְב ולבעלו וב-הקבדלו ויָתוצמ רמשלו ויכ 5רד"לְככ
 וכְ םחלשיו עשוהי םכרבוו :ם בשפנלְכב םכְבְבְל
 :םהילהאדלא
 ןתָנ ויצָחְלו ןשְכב השמ ןתנ השנמה טָבְש \ יחל
 םַתְלַשיִכ ם הָמַי ןדרה רבעמ םֶקיִחַאםִע עֶשוהְ

 רמאל םָמיִלֶא רמאו :םכרביו םֶהיִלָהֶאלֶא עושוהי ₪
 ףאמחבר הָנְקמְבּו םכיִלָהֶאְדְלֶא בוש םיפר םיִסָכְנּ
 הפרה .תומלשבו לוְרבְבו תָשָחְנִבּו בָהְובו ףסַכְב
 :םֶכיִחֶאדםע םֶכיִבְי א"ללש יִקְלַ דאמ

 טבש | יצָחְו דָנִנְבו ןבוארהנפ וכלה ובשוו 0
 ל רשֶא הֶלשמ ה ִנְב תאְמ השלמה

 ןחרוה תולי ללא ואביו ו :השמ"דיב היה 0 הב 1
 טבש יצָחְו דנינב ו ןבוארדינב ובו ןעְנַּכ ץֶרָאְּב רשא
 :הֶאְרמְל לדג חבומ ןיזרוה"לע הפומ םש השמה
 דרכו ןכואררנב וכ הגה רמאל לֶאְרשיהנב ועמשיו
 ןפנפ ץֶרא לומדלא הבזמההתַא השמה טֶבש יצָחְו

 יִנָב ועָמְשיו :לֶאְרְשי יִנְּב רָבַעְדִלֶא יריה תולילנדלא \
 תולעל הלש לֶאְרְ שידינב תרְעדלְּב ולָהו לארשי

 לַאְְ כ וחלש יאכל םַהיִלע :

1 - 

 הרשע "קה - סהיפדתא 7 - דא 4
 לָכְל בא תובל לָחֶא אישָנ דַחֶא אישְנ ימע םיאשנ
 יפלאל המה םֶתובַאדתיב שאר שיאו לארשי תוטמ
 יצְחדלֶאְו דנינו ןבוארהינבדלֶא ואביו :לארשי

 -טבש 8

 ניב ,א"ב ןכ +. 7 | .ירק רבעּב ,ביתכ רבעמ +. 7 | .איעג אלב םכרבוו נ"ב ,א"ב ןכ +. 6

 ירק ולָש ץ. גפ .ירק ולשמ צ.9 | .אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 9, 13  .ףקמ אלבו חנומב יִּכ
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 הפ :רמאל םַּתַא ּוָרּבַדַיַו דַעְלִגַה ץֶראדלא ו
 םתְלַעַמ רשא הוה לעמהההַמ הוה תדע | לָּכ ומ
 םָכְתְנְבְּב הוה יִרְחאִמ םויה ב ושל לאְרְשי 0
 -תֶא ונלדמעמַה :הוהיב .םיה םכְדְרִמְל חּבְומ םכְל
 יהוו הזה םווח דע ונפמ ונרהטההאל רשא רשפ ןש
 הָוהְי יִרָחַאמ םויה ּובָשֶּת םֶּתַאְו :חוהְי תדע ףגוה
 תַדְעְדלֶּב"לֶא רַפִמּו הוהיב םויה ודרמה םֶּתַא הָיָה
 \ ורבע םֶכְתִִחֶא ץֶרֶא הֶאמְטיִא לאו :ףצקי לארשי
 הָזהְי ןֶּבשִמ םָשְַכְש רָשַא הָוהְי תזְחַא ץֶרא-לֶא םֶכְל
 רַמַּתְדְלַא ּונָתּואְו ודרמה"לא הוהיבו ונכתב ּווחאַהְ
 ה הוהי חבְומ ידעלַבמ חבומ םכְל םֶכתְנְבְּב
 או תדעדלָכלעו םרחב לעמ לעמ חרוד ב ןָכָע ו אְלַה
 :ונועב עונג אָל דַחֶא שיא אּוהו * ףצק הָיַה לארשי

 טבש ק יצָחו דיִנְּבּו ןבוארדיננ ב וניו

 עדי אּוה לֶאְרשיו ג עדי אּוה הָוהְי | םיִהְלָא | לא הוה

 :הזה םויה ה הָוהיְּב לעמ כְמדםִאְו דְרְמְּבִמַא

 םימָלַש יח לע תושעלדסַאְו החממו הלוע לע
 -תֶא ושע רֶבְדִמ הָגְאדמ ה :שָקְבָי אּוה הָוהְ
 -המ רמאל ונינבל םכיגב ּורמאי רחמ רמאל תאו

 קלח םכלְדיא ןיוריהדתֶא רנחינבו ןבוארהינב םפינובו
 -תֶא ארי יהלבל וניִנָברתֶא םֶכיִנְב ּותיִכְשהְו הוה

 ןיבו םכיניבו ּונִב אוה דע יִּכ :חבול אלו הלל
 וניתורד ₪ ב יש

 -לא א ט. 1 ."לאו יאחנדמל ,יאברעמל 0% צף. 90 | .איענב דלא ָך"ב ,א"ב ןכ צ.וא

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 95 | ."םָא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 99 = .ע"תו ב*יד ,א"יד בו

 אלמד אל יב ואיס ל 5 ידו ביר ביה - ןתנ א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ש"ד

 ו"טדו ו'ד ,ב'ד ,א'ד [
 פה *

-9 

 ; |םיהלַא לא :לֶאְרְשי יפלא ישאר ורבו השנמה

 . תולנ עהלדםַא הוה יִרָחַאִמ בושל ַחָבְוִמ ּונְל .תונבל

 ; ונעב .הוהידתִנ לוב :לארש עי יהלַא הָוהילְו םֶכְל

 אל ה תונבל ו ול אָגהַשְעִנ רָמאַו :הָוהְ
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 אצז] 58--אא[ן]ז 8 עשוהי 156

 וינפל - הוהי תרבעהתֶא | דבעל | שרחא | לניתורד
 בחמ םֶכיִנְכ ורמאידאלו ונימלשבו וניחְבזבו וניִתולעְּב

 ורמאוחיכ הָיָהְו מאו :הָוהְיִּב קלַח םכלְדיא ונינבל =
 תיִנֶבִתהַתֶא ּואְר ּונְדנָאְ רחמ וותדח-לא וניִלא
 חבל אל הלשל אל וניתובא ושָעְדרָשַא הָוהְי חַבְזמ

 דרמל ּונָפִמ וגל הֶליִלַה :םכיניבו וניניּב .אוה דעהיּכ 3
 הלעל הבז תונבל הוה יִרָחאַמ םויה בּושְלְו הָוהיִב

 ונפל רשא וניהלֶא הָהי ודבומ רבָלְמ חבולו הָחְנִמְל
 ןהפה סַחְנִּפ עמשיו :ןנכַשמ ג

 תֶא ותא רָשֶא לֶאְרְשי ופְלַא ישארו הדעה יִאישְנו
 השנמ נבו דננְבו ןפוארהינּב ּורְּכִד רשא םיִרְבְדַה
 דלֶא ןהפה ָךעְלֶאְדִּב םַחְנִּפ רָמאיו :םהיניעְב בטייו

 עַד םוזה .השנמ :ינְב"לֶאְו דנחינְּבְדלֶאְו ןכוארדונב
 הזה לעמה ההיּב םתלעמ"אל רָשֶא הָוהְי ונכתב
 סַחְנִּפ בָשיַו :הָוהי דימ לארשי יִנָּבתֶא םתְלַצַה וא

 רגב תאמו ןכואררנב תאמ םיאישנהו ןהכה רְָלֶאְּ
 ובשו לארשו ינְּבִילֶא ןענּכ ץֶרֶא"לֶא דָעְלגה ץראמ דג

 וכרבוו לארשי נב לט רָבָּדַה בטייו :רַבְּד םהוא >
 אָבְצְל םֶהיִלָע תולעל וחמָא אלו לארשי יִנְּ .םיהלֶא
 םיבשי .דָהנְבּו ןבוארהינפ רשא ץֶרָאְקתֶא תחשל
 5 אוה דע יכ חפימל רָתיִנְבו ןבוארהנב וארו הב
 יהיו :םיקלַאה הוה יּכ וניתניב כ

 -לָכְמ לארשיל הָוהְי חיִנַהדרֶשַא ירֶחא םיכר םיִמָּיִמ
 עשוהי אָרקיו :םימיּכ אָּב ןקז עשוהיו ביכָסמ םֶהיִבְיא
 רמאיו וירמשלווימפשלו וישארלווינקזל לֶאְרְ שלכל

 םהלא
 ,ב"ד ,א"ד ןכו רפחד רסח ּוניִתרל א"ס ,ו"טדו א"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. פד

 א"ד ןכו רסח ּונָחְבְזְבּו א"ס +. 97 = .ב"יד ןכו אלמד אלמ ונותרו א"סו ,ר"ידו ב"יד ,ט'ד
 ןכו רע חבזמל א"ס צ.34  .איעג אלב םיאושנ הו ביבו איב ןכ פק ובידוה:דבזר

 .ר"תו פ"ת ,ע"ת רת ןכו םיהלאה אווה א"ס צ. 34 | .ס"תו י"כ 'רת ,ב"ד ,א"ד
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 17 עשוהי אצ|[ 4

 ג "לָּכ תֶא םֶתיִאְר םִּתַאְו :םיִמָיּב יתאּב יָנַקְזיִנָא םּהְלֶא
 םכינפמ הָלֶאָה םיוגה"לָכְל םכיהלא הוה הָשָע רֶשַא

 םכל יתלפה וא :םכְל םֶחְלִנה אּוה םֶכיִהְלַא הָוהְייִּכ
 ךמ םכיטבשל הָלְחְִּב הָלאָה םיִרָאְשְנַה םיוגהדתֶא
 אוְבְמ לּודָנה םָיהְו יִּתרַכִה רָשֶא םווגַהלָכְו ןוריה
 ג שיִרוהְו םֶכיִנּפִמ םַפָּדְהִי אוה םכיהְלַא הָוהיַו :שמשה
 הוה רָבִד רשֶאּכ םֶצְרַאדתֶא םִתשריו םכינפלמ םִתא
 . תא תושעלו רַמשְל דאמ םָּתְּוחְו :םכל םכיהְלַא
 ןימְי ומממדרוס יתלבל השמ תֶרות רַפְְּב בּותּכַה"ַלָּ
 הָלאָה ם יִרָאשנה הָלַאָה םִוְּב אובתלבל :לואמשו
 אלו ועיבשת אָלְו ּוריִכְ תחאל םַהיהְלַא םשְבּו םֶכִּתֶא
 םֶכיִהְלַא הָוהְיּבדמִא יִכ :םהל וָחְתְשַת אָלְו םודבעה
 הָוהְי שָרּוו :הזה םווה דע םתישע רָשָאּפ קב
 | שיא רמעדאל םֶּתַאְו םימוצעו םיִלדְנ םָיוג םֶיִנָּפִמ
 ףלאדףדרי םכמ דַחֶאדשיא + וה םויה דע םֶכיִנָּפְּב
 | רֶכִּד רַשֶאּכ םַכְל .םֶחְלְוַה אוה .םֶכיִהְלַא הָוהְי ו יִּ
 ו הָוהְידתא הבהאל םכיתְשפנל אמ םּתְרַמְשִ :םכל
 ג םיוגה רתְיְב םָתְְבְּ ובושְּת בושדסא | יִּכ :םֶכיִהְלַא
 םֶהּב םַהְנִַַתַהְ םכתא הָלַאָה םיִרָאְשִנִה הָלֶאָה
 ג ףיסוי אל כ עְדַּת עודי :םֶכְּב םהְו םֶהָּב םֶתאָבּ
 םכינפלמ הָלֶאָה םיוגההתֶא שירוהל םכיִהְלַא הָוהְ
 םיִנצלְו | םָכיִּדצְב טטשלו שקומלו חַפְל םכל ' ויה
 תאזה הָבּוטַה הָמְדֶאַה ל םֶכְדְבָא דע םֶכיִנָעֶּב
 .ו ללוה .יִכְִא הגה :םֶכיַהְלֶא .הָוהְי םַכְל .ןתְנ שא
 -לָכְבו םֶכְבְבְללָכְּב םּתְעְדְו ץֶרָאְהְילָּכ ךְַרְּב םויה

 םיבוטה םיִרָבְדה | לַכִמ דָמֶא רֶכְּד לפניאל יִּכ בש |
9% - 

 .ירק לאמָשּו צ. 6 = .ג"ו 'ה קוספ ןמקל ןייע :ב"ידו ביד ,א"ד ןכו סֶכיִנפְלַמ א'ס +. 3 |
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 םכָל ּואָּב לפה םֶכיִלְע םֶכיִהְלֶא הָוהְי רֶּבִּד רֶָשֶא
 -לָּכ םכילע אָבְרֶשֶאַּכ הָיַהְו :דַחֶא רבד ונממ לפנדאל :

 איִבָי כ םכילע םכיִהְלֶא הוהי רָבּד רֶשֶא בוטה רבה
 םכתוא ודימשה"דע עְרַה רֶבדהלַּכ תא םכילַע הוה
 הוה םַכְל ןִתָנ לשֶא תאוה הבוטה המאה לעמ

 הָיצ רַשֶא םֶכיהלַא הָוהְי תיִרְּבִתֶא םֶכְרְבַעְּב :םכי הלא 6
 םַתִיִוָחִּתַשַהְו םיִרחַא "םוהְלֶא םִּתְדבַעְו םִּתְכְלַהְ םכתא
 ץֶרֶאָה לעמ הרהְמ םָּתְדְבִאְו כב הוהידףא הָרחְו םהל

 פס :םכל ןתְנ רשֶא הבוטה דכ
 גקול ארקיו הָמכש לָאְרְשי יטבש"לָכְתֶא עשוהי
 6 וביתו וירטשלו ויטפו שלו וישארלו לארשי

 ּהָוהְי רָמָאדהְכ םעָהלָּכדלֶא עשוהי רמי :םיהלאה .

 הרת סלושמ םֶכיִתובָא וכשי רֶהְנִה רבַּכ לאְרשיהלא
 חַפָאְו :םיִרחֶא םיהלָא ודְבַעיו רוח יבא םהְרְבִא יבא :

 . - ףלואו רֶהְנה רֶבַעמ םֶהְרְבַאתֶא םֶכיִבָאתֶא

 ש

 שכ

 ליעש רה"תא ושעל ןּתְאְו ןשעדתַאו בקעידתַא חציל
 "תא חלשֶאְו :םירצמ דרי וב בקע ותוא תֶשְרְל :

 ומרְקְּב יתישע רשָאּכ םיִרָצמחתֶא ףנֶאְו |רהאדתֶַאְוהַשמ
 םייצממ | םכיִתְובָאדתֶא איצוא] :םֶכְּתַא יתאצוה רחָאְו
 בָכְרְּכ םכיִתובא ירחא םירָצמ ּופדְרִיַו הָמַיה ּואָבַתו
 לפאמ םשיו .הוהידלא וקעצו :ףוסדסו םיִשְרפְב
 ותפכיו םָיהתֶא לע אביו םירצמה ןיבו | םקיניב
 וכשתו םִיִרְצַמְּב יתישעדרָשֶא תא םֶכיִנע הָניִאְרתַ

 ירמָאה ץרא"לא םֶכִתֶא האְבאו :םיפר םימי רָּבְדִמַב 8
 בשויה

 ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד הי"ד ג'ד ,ב"ד ,א"דב ןכו םכילַא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 5

 ,ירקו ביתכ הָמָיְרַצִמ איסב ,הַמָיִרַצַמ ריבס +.-4 = .ירק הָּבְרַאְו ,ביתכ בֶרֶאו +. 8 ,ךכ

 א'נ :ירק הָאיִבָאו ביתכ איבאו יאחנדמל ירק איִבָאָו ,ביתכ הָאיִבָאְ יאברעמל 8

 הָאיִבָאְו ,ביתכ איִבָאְו יאחנדמל ירקו ביתכ איבָאָו יאברעמל
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 םֶכְדיְּב םֶתוא ןּתֶאְו םַכֶּתַא ּומַחְליוְדִריה רבעב בשווה
 קָלְּב םֶקַו :םֶכיִנְפִמ םֶדיִמְשִאְו םצְראתֶא ּושְרְיִתַ
 אָרְקּו ח חלשיו לֶאְרַשיְּב םָחְלו בָאומ ףלִמ רופצדב

 עמשל יִתיִבֶא אלו 1 :םֶכְתֶא ללקל רוע ץבדב םעלבל
 :ודיִמ םֶכְתֶא ליִצֶאְו ם ָכְתֶא דרב ףרבר םעְלְבְל
 םֶכָב ומחליו ףחירידלא ּואבַתו ןדריִהדתֶא ּורְבַעַתַ

 ישָנְרגהְ יתחהו יִנָעְנְּכְהְו יזרֶפהְו ירמָאה וחירידילעב

 ג םָכינפל הלשאו :םכְדָיִּב םֶתוא ןתַאְ יפוביהו יוחה
 ירמאה יכלמ יִנָש םכיִנָּפִמ םתוא שְרְגתו הָעְרַצַהדתֶא

 |" ו תש קב אלו ָּךֶּבְרַחְב אר
 םֶהָּב ּוְבְשִּתַו םֶתיִנְבאְל רַשא םי רַעו הבת ח ָתְעניאְל

 ּהָּתַעְ ;םירפא םּתא םתעטנ"אל רשא םיִתיה םיִמָרְּ
 דתֶא ּוריס ִסָה תַמָאָבּו םיִמָתְּב ותא ּורְּבַעְו הוה -תא וארי
 םִיִרְצַמְב הנה רֶבַעְב םֶכיִתוב ודבע רשֶא ם ם יהלַא

 ג הָוהיתֶא דבעל םָפיִַעְּב ער םָא :הֶוהְיתֶא ודְבַע
 םיהלַאדתַא םא + ןורבטה ימדתֶא םויה םָכָל ורחב
 -תֶא םִאְו רֶהָנַה רבעב רַשֶא םֶכיִּתוְבִא ודבעדרשא
 יִתיִּבּ יכְָאְ םצראב םיבשי םּתִא רשא ירמָאה יהלֶא
 . רַמאיו םַעָה ןער 1 והידתא 'ךמ ענ

 ז יּכ :םִיִרְחַא םיהלֶא דֶבַעְל הָוהְירתֶא בֶוַעַמ ּונל הָליִלח
 ןזראמ זמ וניתובאדתאו ונתא הלעמַה או וניהלָא הָוהְי

 תה ואָהְתֶא וגיניִעְל הָשָע רַשֶאְו םיִדְבַע יבמ 8
 -- ונ5כלהדרַשָג . ּךְרְּדַהדַלָכּב רי-ר,ריפפפו הָלֶאַה תולדנה

 ו ושש 8 7=- רק שש וה
 . יוה

 -תֶא הָיהְי שרו :םכרקב ונְרְבַע רשֶא םיִמַעַה לב
 ונחנַאדסג ונינפמ ץֶרֶאָה בשי יִרמָאָהדתֶאְו םי מִעָהלְּ
 / םעָהִלֶא עשוהי רמ "רב אזו + | :ּוניִהְלֶא אּוהיִּכ הָוהְידְתֶא רַבַעַנ

 אל =
 א"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10  .איעג אלב םחליו ג'ב ,א"ב ןכ 8

 ץ. 18 = .ו"טרו ג'ד ןכו רסח לֶצֶאְו א'ס ,ר"ידו
 יתכ רַבַעְּב יאחנדמל ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,רת ןכו קו

 3 רשֶא | ץר : = ןּתָאו :+
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 ולוקְבו רבענ ניהלא הָוהְיתֶא עשוהידלא םַעַָה ורמאי .

 ותְלַחְנ לּובְנִּב ותוא ורְּבְקינ :םינָש רָשַעְו הָאְמְְּב <

 ימי | לכו עָשוהי ימי לָכ הָוהְידִתֶא טאְרַשְי דבעיו |

 תומְצעדתאְו לארשיל הָשַע רֶשֶא הוה השעמ"לכ תא :

 אצזז 3 עשוהי 1410

 -לֶא אוה םישדק םיהלאדיכ הוהְידתַא דבעל ּולָכּות אל

 ובועת יִּכ :םכיתואטחלו םכעשפל אשי"אל אוה אונק
 הָלּכְו םכל ערהְו בשו רב יהלַא םּתְדבַו הֶוהְיתא

 עשוהידלַא םַעָה רמאיו : םכְל ביִטיִהְדרֶשַא יִרָחֶא םֶכְתֶא 2

 םידע םעָהדלַא עשה רמאיו :רבענ הָוהְיתֶא יִכ אל ₪

 ותוא רבעל הָוהְידְתֶא םכל םֶּתְרחְּב םֶּתַאהיִכ םֶכָּכ םֶתא

 רַשָא רָכִנה יהלאדתֶא וריִסָה הָתַעְו :םידע ּורמאיו

 :לארשי .יהלַא הָוהְילֶא םכְכבְלדתַא + ּוטַהְו םֶכְּבְרְקְּב

 ול םַשיו אהה םויּכ םעְל תר עָשוהְי תלכו :עמְשנ
 הָלֶאָה םיִרְבְדִהְדתֶא עשיהי -ַתָכַו :םֶכְשּכ טָפְשִמּו קה
 תַחּתמְש המק הֶלוד זֶבַא חקיו םיהלא תרות רֶפְסב
 רַמאיו :הָוהְי שדקמב רָשֶא הֶלאַה
 הדל ּונָבִיהְיהִת תאזה באה הגה םַעָקְ"לָכְלֶא טְשוהי

 מע רָּכד רשא הָוהְי יִרָמאדַלְּכ תא הָעָמַש איה
 חלשיו :םֶכיִהְלאּב ןושחכתְרפ הדעל םֶכָב הָתיַהְ

 יהיו :ותְלַחְנְל שיא םֶעָהְתֶא פשוהי
 הוהי דבע ןנְּב עָשוהְי תמו הָלֶאָה םיִרְבִּדַה יִרָחא

 :שענזרהל ןופצמ םיִרְפָאְדרהְב י רשא הָרָס"תֶנַמְְב

 ועדי רֶשֶאְו טשוהי ירחא םיִמָי ו ּוכיִרָאה רֶשַא םיִנְק זה

 םֶכָשְב ּורכְק םיִרָצִמִמ | לארשיחינב ולעה"רשַא פףסוי
 תקלחב ב

 ןכ +. פד = ,ר"כ קוספ ןמקל ןייע :ּורְמאּו ריבס +. פג = .איעג אלב דלֶא כנ'ב ,א'ב ןכ +. פ

 יע'תו ב'ד ,א'ד ןכו רשֶא תלמ אלב רַהּב חרֶס א"ס +. 30 = .איעג אלב .ְַפ ג'ב ,א"ב

 תוברְחדתַא םֶש ותוא ּורְבְק רָשֶא רבקּב תא מישו :קוספה הז ןאכ אצמנ ע"תב +. 0

 הוה םֶתּוא הו רַשֶאּב םירְצַמִמ םָאיִצוהְּב לָּגְלִגַּב "לֶאְרשִי + יִנּבדתֶא ןֶהּב לַמ רָשֶא םיִרצִה

 .'ג 'ב 'ה ליעל ןייע : : הזה םויהדדע םש םּנַהְ



 241 עשוהי אצ]ןו 3

 דיָבָא רומָחיִנְּב תֶאמ בקע הנק רשֶא הָדָשַה תַקְלָחְּב
 ₪ רֶזָעְלֶאְ :הלחנל * ףס וידינבל יהוו הטישק ּהֶאַמְּב םכש

 רָשֶא ונְּב הָייִפ תַעָבְְּב ותא ורְּבְקיו מ ןרַהאְרְּ
 :םִִרְפַא רה יִלְדִּתִ
 הָוהְי ןורָאדתַא לֶאְרְשי יִנָּ ב וחקל אּוהה .סויבּו :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע'תב +. 8
 ינְבּו :ולדרָשֶא הָעְבַּגַב רבקוו ותומ דע וויִבָא רֶזָעְלַא תחת סַחְנַפ ןַהְכִו םֶכותַב ּוהּואָש
 =תֶאְו תורְּפשַעַהדתַאְ הָרְשַאָהְתֶא לֶאְרְ ינב ודע וריִעְלּו זמ וקמל שיא וכְלָה לֶאְרְשי
 הָנומַש םֶהיִלָע רשו בָאּומ למ ןולגע דָיְּב םיִהַלֶא םֶרְכִמִַו םֶהיִתַיִבִיִבכ רָשָא םִיּגַה והלא
 .ר"י--ב"י 'ג םיטפש ןויע :הָנָש ל הָרָלע

 .[8. אאאט 6] םלא ןושל ןרתו ןמסו .הששו םישמחו תואמ שש עשוהי רפסד יקוספ םוכס

 ילע התיה ןמסו רשע העבהא וירדסו .[1638. אז 5] הפצמה תמרדדע ןובשחמו ווצחו

 הנש עבשו םירשע רפפה תונש .םינשו םירשע ויתותקספו .[₪26א. אאאטצנז ג] "ו רי

 .עשוהי תומש דע דיסחה עשוהי ימיב ןדריה תא לארשי ינב ורבעשמ



 םיטפש

 5 רמאל הָוהיּכ לֶאְרשי יִנָּב ּולָאשיו עשוהי תומ יִרָחֶא יהיו א

 רמאָו :וִב םֶהְלִהְל הָלִחַּתַּב ינעְנּכַהְלֶא ונְלדהלעי ימ :

 רמאו :ודָיְּב ץֶרֶאְקדתֶא יתתָנ הגה הלעי הָרּוהְי הוה

 ינענפב הָמָחְלִנ ילרנב תא הלע ויחא ןיעמשל הָדּוהְ

 לעוו : :ןועמש ותא לוו לרב תא ינָאדסנ יתכלהו

 קָוָבְב כ סיב יזרּפהְו ינענְּכִהְדתֶא הוה ןתוו הָדּוהי

 קָובְּב קמ ך גדָאדתַא ּואְצְמִיַו :שיא םיִפְלַא תרשע +

 יִנְדָא סע ;יִזְרְפַההתֶאְו ינענפהדתא וכיו וב ומָחְליו

 תונהְבדתַא וצצקוו ותא ּזַחְאָיו וירחא ופדריו קזב

 תונהְּב םיכלמ | םיעְבש קְָבינְדַא רמאיו :וילגרו ויד

 נחלש תַחִּת םיט טק וָה םיצצְקִמ םהילגרו םֶהיִרִי

 םלשורי ּוהאיביו םיהלא ילדםלש כ יתישע רַשֶאַּכ

 הָדּוהיִרנְב ּומָחְליו :םש תמו

 ריִעָהדתֶאְו בֶרָחְיִפל ָהּוְּכִיו ּהָתוא ודַכְליו םלשוריּכ

 ינענפב םחלהל הָדּוהְ ינב דד רחאו | שאב וחלש 9

= 

341 

 וכו ברא הירק ם םינפְל ןוהבתדב שו .ןורבחב .בשויה

 יבשוידלַא םשמ ליו :ימְלתרתַא \ןמיִחַאדתֶאְו יששדתא

 "רֶשֶא בכ רמאיו :רפסדתירק םיִנָפְל רבדדםשו רב ו

 תב הקְכעתא ול ית הָרְכְלּו רֶפְסתְיִרְקדתֶא הָכִי

 ןטקה בֶלָכ + יִחֶא נָקְדִּב לֶאיִנְתְע הדקל + :הָשאל 8
 ונממ --
 רבב א'ס צ. 11 | .איעגב ינענכה ג"ב ,א"ב ןכ צץ. 4 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו הנהו א'פ +. 9 ,א

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,בייד א"ד ןכו אלמ



 153 םיטפש 1[ 7

 הֶאו כָּב יִהָיְו :השאל ותְב הָמְכַש דתֶא לְָתַו ןנממ

 לעמ חַנֶצִּתַו הָדשַה ּהיִבָאדתֶאמ לֶאְשְל ּוהַתיִסִתַו
 יִלְדהְבַה ול רמתו : ףלזהמ בל הלא םאיו רומחה
 היו םִיִמ ֶלְּג יל התַתְְ יִנִַתְנ בֶגגה ץרא יכ הָכְרּב
 :תיתחת תל תַאְו ו תיל תֶלִּנ תַא בֶלָכ ָּל

14+ 

12 

 םיִרָמּתה ריעמ ּולָע השמ ןתח נק נבו = 16
 ףליו דרע בָנְנְּב רָשֶא הָדּוהְי רבְרִמ הָדּוהְי ִנְבתֶא
 א וכו ויחֶא ו הָדוהְ דלוו :םעהְתא בשיו
 דםשהתַא אָרְקִיַו ּהָתוא ּומיִרְהְיו תַפַצ בשוי יִנְעְנָכַה
 דתֶאְו ּהָלּובְנהתֶאְו הֶזעתֶא הָדּוהְ דַכְל :הָמְרִח ריִעָה
 יהיו :הָלּובְּג תֶאָו ןוְרְקַע-תֶאְ הָלּובְנתַאְ ןילקט שא

 -תֶא שירוהל" אֶל יִּכ רֶהָהדִתֶא שֶרִו הדּוהידתַא הוה
 גו "תֶא םלכל ותו :םהְל לוב בָכְריִּכ קמה יבש
 ּהָשלשדתַא םִשמ שרו השמ רֶמִּד רשָאּכ רה
 יִנָּב ושירוה אל םֶלְשּורְי בשי יִסּובְיהְדתֶאְ :קנעַה יג
 סויה רע םלָשוריִּכ ןמינב ינָבדתֶא יִסוביה ב בשי וו ןמינב

.! 
12 
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 ריִעָהְִמ אצוי שיא םירָמשה ּואְריו זול ם םינ נפל ריִעָה
 מט ונישַעְו ו ריִעָה אובמדתַא אנ ונארה וכ ּורמאמו

 אוק זול המט אָרְקִיַו ריע נו ם םיקחה ה 8 שיִאָה

 השנמ

 ע"ת רת ןכו שירוהל ל אל א"ס צ. 19  .יפר הלובג יללהב צ. 18  ."תֶאמ א'ס 4
 יאברעמל ןכ +. 91 = ג'ל ,א'ל ,'ל ,ט"כ ,ז"כ קוספ ןייע :פ"ח ןכו שירוה אל איסו 8
 ל"ג +. 91 | .ב"ד ןכו ירקו ביתכ יבשי א"סב ,ירק יבשו ,ביתכ בשי יאחנדמל ,ירקז 'בוּפ
 .ר"י זי /ד ז'ט עשוהי ןויע :ע"ת ןכו דינב א'ס צ. 9 .ג"ס ו"ט עשוהו ןייע הומו
 לאתיבב ל ,יאברעמל ןכ +. 9%  .הלמ אדח לֶאִתִיַּב יאחנ נרמל ,יאברעמל ןכ + ₪

 .אל א"ס ץ. טד | .אקסשפ ןאכ ןיא א'סב ץ. עז | .הלמ רח

 א םֶהְדםנ ףסוידתיב ּולעיו :הָזַה
 3 "םש] לא"תיִבְּב * ףסוידתיב וריתוו :םמע הוה לא"תיב

 ג "יפְל .רעָהְתֶא וכו ריִעָה אובמרתֶא םארוו ₪
 , ףליו :וחלש ותָחָּפְשִמְדלָּכדתֶאְ שיאָהדתֶאְו בֶרַח

| : 



 -<- 83 םיטפש +4

 היִתְנְּבדתֶאְו דנעתחתֶאְוהיִתיִנְּבתַאְוְזִאְשדתיִבדתֶאהשנמ
 דתֶאְו םַעְלְבִי יבשויתַאו ָהיִתּונְבדתֶאְו רוד בשידתַאו
 יענה לאו היִתונְּבתֶאְו .ודנִמ יִבְשוידתַאְו ָיִתְְּב
 דתֶא םשיו לֶאְרשי קזחדיִּכ יִָיו :תאזה ץֶראְּב תבשל
 :ושירוה אל שירוהו סמל יענה

 בשיו רגב בשויה יִנעְנְכִהְדתֶא שירוה אל םיִרְפֶאו

5 5 
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 אל ןֶליבְ :רְָנב וברק ינענפה =
 ינענפה בשיו ללַהנ יבְשוְידתֶאְו ןורמק יבשויתַא שירוה
 שירוה אָלרֶשֶא :סַמְלּיַהְיו ופְרְקִּב
 ביזְכַאתֶאְו בלחאהתַאְ ןודיצ יִבְשויתַאְ וע יבשייתא

 בֶרְקְּב יִרָשֶאָה בשיו :בהְרדתֶאְו קיִפָאתֶאְו הָּכְלֶחתֶאְו 3
 :ושירוה אל יִּכ ץֶרֶאָה יבשי יִנָעְנָּכִה

 יבשידתַאְו שמשחתיב יבשידתַא שירוה"אל יִלָתְפ 3
 יבשיו ץֶראָה .יבשי ינענפה בֶרְקְּב בשיו תֶנַעְתיִב

 ירמָאה ּוַצַחְליַו :סמל םהל ויה תנע תיבו שָמָשדתיב 4
 קח 9 תחל ָתנְאָלְחיִּכ הָרְהַה ו -

 ] ה" לאלמ - 8 - 5
 | רמאיו םיכּבַהדלֶא לָּנְלָגַהְִמ
 רשא ץֶרֶאְהְ"לֶא םֶכְתַא איבָאְו םִיִרְצִמִמ םֶכְתַא הלעא
 = םַכְּתִא יִתְירְּב ךפָאדאל רמאו םכיִתְבָאל יתעפשנ
 \ תאזה ץֶראָה יבשיל תירב ותְרכְתדאל םתַאְו :םליעל .

 תאחהמ יִלוקְּב םתְעמשדאלו ןיצתת  םֶהיתְִּבְמ
 ווחו םכינפמ םֶתוא "שרָגַאאְל יִתְרמָא םְו :םתישפ

 "| םכל
 ויחק יבשי ,ביתכ בשי +. ?ז = .א"כ ב"י עשוהי ןייע :ט'דו ויד ,ג'ד ןכו ךִנָעּת א"ס +. פד
 ןכ +. 20  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 29 = ,א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִבשי א"סב
 'ל וילע רסמנו ןּולּובז א'פ ,ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב
 יקופפ עצמאב אקספ . 1 ,ב = .ר'תו ע"ת ןכו בשי א"ס צץ. 35 38 = .ו"טד ןכו אלמ
 .ב"דו א"ד ןכו סֶכיִנָפְלִמ א"ס +. 3  .םג ריבס ץ. 8
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 רָּבַדְּכ יהיו :שקומל םכל ויהי םָהיִהְלאו םיִּדַצְל םֶכָל
 לארשי :נְּבלְּכדלֶא הָלאָה םיִרְבּדִהְדתֶא הָוהְי ךאלמ
 אּוָהַה םוקמהיםש ּואְרְקִיִו :ּוּכְביו םֶלוקחתַא םַעַה ואש
 .חלשר :הוהיל ם םשדוח הָבֶזיו םיפּב
 תש שרל ותלַחנל שיא לאְרְשיִנְּב וכלוו םַעָהְדתֶא עשה
 | לכְו עשה ימי ו לַפ הָוהְיְדתֶא םַעָה ודע ץֶרָאָהתַא 8
 רשֶא עּושוהי יִרָחֶא םיִמָי ּוכיִרָאְה רשא םיִנקזה מ
 :לא יל השע רָשֶא לודנה | הָוהְי השעמדלָּכ תא ּואָר
 :םִיִנָש רֶשַעְו הֶאְמְרִּב הָוהְי דע ןונְדְּב עָשוהי תמי
 \ םיִרְּפָא רהב סרָהְדתַנַמַהְּב והְלִחְנ לּוְנִּכ רתוא ורב
 -לֶא ּפְסָאְנ אוהה רוּדה"לָּכ םַנְו :שענרהל ןופצמ
 -תֶא לעדודאל רַשָא םֶהיִרָחִא רַחַא רוד םָקָו ויתובָא
 :לאדשל הָשַע ךַשֶא השעמַההתֶא םַנְו הוה

 הוה ינעְּב עְרָהְתֶא לארשיהינב ושעוו
 וג םתובא ; יהל ה יחתַא ּובזעיו וו :םיִלָעְ ּבַהדתֶא ודב
 - | ירא .וכליו םיִרְצמ .ץֶראמ םֶתוא .איִצומַה
 םהל ווָחְתשיו םָיִתוְביִבְ רֶשֶא םימעה יהלֶאְמ םיִרחַא
 \ לעפל  ורבעיו .הוהידתא ובועו :הֶוההתֶא וסע
 ,ו םיפש דב םִנְתַו לאְרשיּכ הוה ףאדרחָי :תוְרֶתְשעלְ
 ולכידאלו ביבפמ םֶהיִביוא דָיְּב םַרְכִמַו םתוא ופשמ
 5 הָוהְידדַי ּואָצְי רשָא ו לָכּב :םהיביוא ינָּפְל דמַעַל דע
 עַּבְשנ רשאכו הוהי רבִּד לשאּכ הֶעְרְל םבהַתַה
 < םיטפש .הָוהְו םֶקָ :דֶאְמ םהְל רצו םהְל ה
 מש אל םֶהיִטְפְשְדלֶא םגו :םהיסש ךימ םשישא|)
 רהמ ורס םָהְל וחש םיִרַחֶא םיהְלֶא יִרָחֶא וי

 דאל הֶוהְידתוצמ עמשל םֶתּובָא וכלַה רשא ךרְלהְ
 ושע

 ןכו רשָאְו א"ס צץ. ד  .אלמ ץושוהי יאחנדמל +. 7 = .ר"תו ץ"ת ,'רת ןכו םיִרָצִל א'ס +.
 ר ך"ר 'ג שוהי ןייע :ר"תו ס"ת ןכו חרס א'ס ץ. 9  .ר'תו ם'ת ,ב'ד ,א

 . וכ ,1 ,םר עשוהי ןייע

 יי
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 הוה הָיִהְו םיִמפש םֶהָל ! הָוהְי םילָהְדיְִ :ןכ ושע 8
 -יכ טפושה ימי לכ םֶהיִבְיא דימ ישו טפשהדםע
 | הָיָהְו :םֶקיִקַחְְו םֶהיִָהל מ םתְקִאְִמ הוהי םחע
 ירחא תָכְלְל םֶתובַאמ ותיחשהו ובשי טפושה תוָמְב
 וליפה אֶל םהל תוְחְתְשהְלּו םרבְעְל םיִרָחֶא םיהלא
 לֶאְרָשיִּב הוה ףא"רהיו :השקה םָכְרְדִמו םדיללעממ
 יתיוצ רשַא יִתיִרְּבִתֶא הוה יונה ורבע רָשֶא א ןעי רָמאו

 ףיסוא אל ו יא" ;ילוק ל ּעָמָש אְלְו ם םִתְובָאדתֶא 5
 עשוהי בֶזעהרשַא .םיוג ודמ םהינְפמ שיא .שירוהל

 דתֶא םַה םיִרָמְ שה לאר שידתא םֶּב תוסנ ןעמל :תמינ 9:

 :אל"םא םַתבָא ורמש רָשֶאַּכ םּפ תכלל הָוהְי ךֶרְד
 אלו רחמ םשירוק יתלבל הָלאָה םיוגה"תֶא הוה חעו +
 םיוגה הלאו :עקוהידדוב םָנתָנ ג

 -לָּכ תא לארשיחתא םֶכ תוסנְל .הָוהָי חינה רשא

 תעד עמל קר ןטְנּ תִמָחְלִמדלָּ תֶא וע ;דידאל רשֶא

 = קר המחְלמ םֶדִמְלְל לארשיחינב תחח
 לענּכהדלכו םיתו של יגרס ! ּתֶשְמָח :םעְדי אל 3

 דע ןומרַח .לעָב ל ףהַמ ןונבלה רה בשי יּוחַהָו ינדיצהְו

 תַעְרְל לארשידתא םֶּב סל ויה :תמח אוכל ג

 יריב םֶתובָאדתֶא הָוצְרָשָא הָוהְי תֶוצמדְתֶא ּועָמְשיַה

 פחה  ינענכה ברקב ובשי לאְרְשי ינכו :השמ ₪

 בָתיִתוְנְכ-תֶא ּוהקיו :יִסוביהְו יוחהו יורפהו לרמַאהְו <
 תא ודְבַעיו םהינבל ית םַהיִתוְנְּבִדתֶאְו םיִשָנְל םחה

 תא לארשיהנב וו 7 :םהיהְלַא -

 ךבעיו םהיהלא הָוהְיתֶא יחְּכִשִו הֶוהָי ִנִעְּב ערֶה

 ואְרַשִיְּב הָוהְי * ףאזרחיו :תורשנ אָהדתֶאְו ו םיִלָעְּבַהְתַא <

 רכמיו

 תו ס'ת ,ע'ח ןכו ירקו ביתכ ּהָּב א'סב ּהְּב ריבס צץ, 95 = .םתקאָנִמ נ"ב ,א'ב ןכ +. 8
 ג'ו 'ב לוו על ןייע .:ר"תו ס"ח ןכו תורת ַעָה א"ס +. ד .גב
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 וָדְבַעַיו םירהנ םֶרא ךְלִמ םיתעשר ןשוכ דָיָּב םֶרְכַמ
 וקעזיו :םיִנש הנמש םיתעשר ןשוכדתא לֶאְרשידנב
 לאְרשי ינְבל עישומ הֶוהְי םקַּו הָוהְידלֶא טָאְרשיהנב
 :וממ ל ל יהא ו קר לאס תא םַעיִשוו

1 - = 4 1 1 7 

1 
4% " % ₪ 1 

,1 
 1 ל 0 5 7 יה | 43 2 ו? ו טד | בה 3%

 זעתו םרא "יפלו םיתעשר ד ודב היה זהו
 1 הגש םיעבְרא ץֶרָאָה טֶקְשַתו :םיִתָעַטַר ןוטוב לע ודו
 :זנקְדִב לאיגַתע תמו

 2 קזחיו הוה יִניִעְּב עָרֶה תושעל לֶאְרַשי יִנַב ופסיו
 ושעחיכ לע לֶאְרו שידלע בָאְ ומ"ךלמ ן ןולנעדתַא הוה
 ₪ קלמעו ןימע יבא ויִלֶא ףסַאיו :הָהי יניעְּב ערה"תַא
 :םיִרָמִּתַה ריעדתֶא .ּושרייו לֶאְרשיתא ליו .ךלוו
 44 הנומש בָאומ"ְלמ ןולנעדתֶא לארו שיחינב ורב
 וג הָוהְי םקו הָוהְיילֶא ה וקעזוו :הֶנָש הָרָשָע
 ד א שיא יִנִמָיַהְב ארְרִב דוהא-תא עישומ מדה
 ףלמ ןילנע כ החנ מ"ודיב לארשיחינב וחלשיו נימי

 6 לָמּג תויפ יש ּהָלְו בֶרַה דוחא רף שעו :בָאומ
 :ונמי דרי לע וידמל תֶחּתִמ ּהָּתוא רָגְחיו הכא
 וז שיא ןולנָעְו בָאומ .ךלמ ןולָנַעְל .הָחְנּמַהְתֶא ברק
 18 החנמה"תא םפ יהל הֶלְּ רשאּכ המ :דאמ איִרְּב

 ו םיִליסְּפה"ְזמ בל אּוהְו :הָחְנַמה יִאְשנ עהדתא הלשיו
 ףלמה ףלא יל רֶתְסִרַּכִּד רָמ כאלו ה לנה רַשַא
 ₪ | דּוהַאְו ויְלְע .םיִדְמעַהלְּ וילעמ 3 ואָצְו םֶה רמאיו
 והכל 'ןלחרשנ ( הָרְקִמַה תילעב בשי אּוָהְו וילא אָּב
 פַּכַה לעמ םקו ףילא יל םיהלַאדרבִד דוחא רמי
 1 למ ברחה"תא הקיו ולאמש רָידתא והא חלש
 ₪ בהלה רֶחַא בָצְגהְדםִנ אביו :ּוְְמְבְּב העקתיו מי דרי

 רנסיו
 א"ס .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ו'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב אלמד אלמ ןכ ₪ %
 ודיב החנמ א"ס צ. 15  .ג"ד ןכו רסחד רסח םעַשיַו א"סו יו רפח 5%
 .חתפ הכרֶא יללהב +. 16 = .ב"ידו א'ד ןכו יתש א"ס צ. 16 "דו

₪- 

- 

 ב"ד ,א"ד ןכו
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 ןנמְּבִמ ברחה ףלש אל יִּכ בהלה דעָּב בלחה רָנְסיִו
 תותלד רָגסיִו הֶנורדְסִמִה דוהא אציו :הנְךְשְרפה אציו =
 הגה ואריו וא וידְבִו אצָי אוהו :לַעָת ודעב הילעה <

 -תֶא אּוָה ךיסמ א ויומאיו תולעְנ הילה תותלד
 ויא הגו שובדדע ּוליחו :הָרקְמַה רַדָחּב וילגר ₪

 הָנהְו ּוחָתְפִיו התְּפפההתַא יחקיו הָיְלַעָה תותְלד חתפ
 םֶהַמְהַמְתַה דע טָלִמְנ דּוהֶאְ :תמ הָצְרא לפנ םהינדא =
 יהו :הָתְריִעשַה טלָשו םיִליִסְפַהתֶא רבע .אוהו ה

 חינב מע ּודְריו םִיִרפִא רהב רפושב עְקְתִיו אובְּב
 ופךר םהְלַא רמאִו :םהינפל או רקהְמ לארשי ₪

 םֶכְדָיּב .3ָאומתַא .םֶכיִבְיִאתֶא .הָוה ןתיפ :ירחא
 אלו בָאומל ןדדרוה תורְבַעמדתֶא ּודְפליו וירחא דריו

 תרשעפ איהה תַעָּב בָאומתֶא וכו :רֶבַעְל שיא ונְַנ <
 ;שיִא טֶלִמִנ אלו לח שיִאלָּכְו ןמָשלָּכ שיא םיִפלא |
 טֶלֶשתו .לארשו די תחת אוהה"םיּכ בָאומ ענְּבתַו >
 \ היה ויִרָחַאְ :הָנָש םינומש ץְראה גו

 שיא תואמדשש םיִתְשְלּפדתֶא ךיו תָנַעְרַּב רגמש
 :לֶאְרְשודתֶא אוקדסנ עשווו רֶקְבַה דַמְלַמְּב

 הוה ינעב ערה תושעל לָאְרְשי יב ופסיו ד
 רַשֶא ןענכּלמ ןיִכָי דב הֶוהְי םֶרְכמִיו :תַמ דוהַאְו
 תַשְרחּב בשוי אּוהְו אְרְסיִפ ואָבְצְרֶשְו רוָצְחְּב ךְלִמ
 תואמ עַשִּת יִּכ ה והידלא לא שיחינב וקעצוו :םיוגה
 הוב לאְרשי ינְבתֶא ץֶחְל .אּוהו 5 לָוְרַּבבָכְר

 הָשא הֶרובְרו :הָנָש םיִרשע +
 -|חַעְּב לארשידתַא הטפש איה תודיפל תשא הֶאיִבְ

 מרה יב הָרּובִד רמתדתהת תַבָשי 5 :איָהַה :

 שכ

 ס'ת ןכו איהה תָעַּב א'ס צ.30 = .איעגב תֶא נ"ב ,א"ב ןכ ט.98 | .ע"ת ןכ גדְר ל"צ צ. 8

 איעגב -שש נ'ב א" ב ןכ צ. 31 | .ע"ת ןכ :1תומדדע דּוהַא םֶתא 4 הנש ל"צ 0

 יליחתמ שוו ,הערפ חלשב תשרפל הרטפה +. 4  .איעגב םרכמיו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 2 ,ך

 .ב"דו א'ד ןכו איָהְו א"'ס צ. 4  .הרובד רשתו
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 5 םעבאְּב ק -- ארק כת חכשתו 0
 לֶאְרשידיהלֶאו הָוהי | \ היצ"אלה וילא רָמאּתַו יִלתְפנ
 םיִפְלֶא תרשע דש ּתְחְקְלְו רבת רהב ָתְכשִמּ דל
 דלֶא ּףיִלַא יִתְכַשַמּו :ןולב + ינּבִמְ יִלּתַפַנ ינָכִמ שיא
 -תֶאְו יבכְרדתַא ןיב י אָבְצ-רש אָרְסיִסדתֶא ןושיק לחנ
 יכלתדמא | קְרַּב הלא רַמאַוו :ּףדִיְּב ּוהיִּתְתְּנ ונומַָה
 רמאתו :ךלא אֶל ימע יכלַת אל"םאו יִתְכְלַהְו יִמִע
 -לַע ּדּתְראְּפִת הָיהְת אל יִּכ סָפֶא ךִמש ךלא לה
 דתֶא הָוהְי רָכְמְי ה השאדדויב יּכ ףלוה הֶּתַא רָשַא ףרדה
 קעמו 1) :השדק קָרְּבְ"ע דלתו הָרובְּד םֶקִתַו אָרְסיִס
 ויִלְנְרָב לעו השדק לתפאְ .ןליבוחתא קרב
 יניקה רָבַחְו :הרובד ומע לַעָּתו שיא יִפְלַא תרשע
 ןולאדדע ולֶהא טיו השמ ןתח בָבִח נב ןיפמ דרפנ

 ותא רֶשַא םעָה"לָּכדתֶאְ לזהב בכל תואָמ עַשִת
 -לֶא הרבד רָמאתו :ןושיק לַחְנלא םיוגה ּתֶשְרָחַמ
 אְרְסיסדרתַא הֶוהְי ןַתָנ רשֶא םויַָה הז יִּכ םוק קֶרְּב
 | רובָּת רַהַמ קרב יה ףינפל אָצָי הָוהְי אָלַה ּףְדָיּב

 קרבוננפל ברחדיפל הנחמה"לְכדתֶאְ =כרְהדלָכְדתֶאְ
 או -=/

 ו, םווגק תשרֶח רע הָנָחַמַה יִרֶחַאְ בָכְרַה ירחא ףדר

 א"ס צ. 7 = .ו"דו ביד ןכו אלה א'פ +. 6 = .הלמ אדח לֶאְִיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ.+.5 |17 לפיו ₪
 א'ס +צצ,9,10 = .|ךלה א'פ <. 9 = .ס"תוע ו יִדָיְּב א'ס ץ. 7 = .ב"יד ןכו"חָא =

 א"ס +.11 = .ו"דו ג"ד ,ב"ד ןכו רַבָחְו א"ס צ.11 = .ד"י קוספ ןויע :םיִפְלֶא ריבס +. 10 .השדק |:

 ו

 ו ו ב"יד ,א"יד גיר ,איכ םירפס ברב ב 11 .חתפ דִָפג

 א
 וצב וא סיִנָעִצַּב א. 11 = .ד"ידו זיד ו'ד ןביד ,א'ד |

 .ג'רו ב'ד ןכו ףקמ אל[ = =
4% 0 

 9 קרב הָלָע יִּכ ארסיסל ודיו :שדקחתא רַשַא םינעצב
 ובכרדלכדתא ארסיִס קעזוו ;רובָּתִחרַה םַעְניִבַאְִּב

 5 אָרְסיִסתַא הו י םו ה :וירחא שיא םיפלא תרשעו

 : קְרָבּו ;וילגְרְּב סו הָבָּכְרְמִה לעמ אָרְסיִס דרי |

- 

- 

1) 
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 ;דִחֶאְדרַע ראשג אל בֶרָחְדיִפְל ארְסיס ּהָנָחַמדלָּכ לפיו
 יכ יניקה רבח תשא לעָי לָהֶאלֶאויִלְנְרְּב םֶנ אָרְסיִסו +

 אצתו :יניפה רָבַח תִיּכ ןיִבּו רוצ ;תלמ ןיכי ןיכ םולש
 הרוס יִנדַא הָרּוס ויִלֶא רָמאַּתו ארֶסיִק תארקל לע
 !הכימשב והפכו הָלֶהאָה היִלֶא רסיו אָריתילא ילָא

 חַתפִתו יִתְמָצ יִּכ םימדטעמ אקיניקשה היֶלַא רַמאַיַו 9
 מע ָהילא רמאיו :והפכתו והקשתו בלחְה דואָנהתַא ₪

 דשִיַה רַמָאְו ךלאשו אבי שיאיסא הָיִהְו לָהֶאה הַתפ
 רתָיתֶא רֶבְחְחתֶשא לעי חקתו :ןיִא ּתְרמָאְו שיא ה
 טאלב ּויְלַא אובְתו הָדיְּב תֶבכמַההתֶא םשָּתַו לֶהאָה
 םְּרְזאּוהְו ץֶרָאְּב חֶנִצִתַו וקרב דַתְיִהתֶא עְקְתִּתַו

 לעו אצתו ארסיסדתַא ףדר קרב הגהו :תַמָו ףעיו מ
 -רַשָא .שיִאָהדתא ָךאראְו - ול רַמאַּתַו ותאְרְקל
 רתוהו תמ לפנ אָרְסיִס הגה הלא אכַו שקְבִמ הָתַא

 ןץנכלמ ןיבי תא אוהה םּויּב םיהלֶא ענו :יִתִַקִרְב ₪
 השקו ולה לֶאְרשידינב דו לתו :לארשי ינְּב ינפל 1

 -דלמ | ובו תֶא ותירכה רשא דע ןענכזךלמ ןיבָי לע
 :ןַענַּ

 אוהה םֶּכ םעְנִכָאְִּב קרב הָרובְּד רֶשָּתַו ה
 בדִנְתַהְּב לֶאְרשיִּב תוערפ עֶרפְּב :רמאל :
 ועואה םיכְלמ ועָמש :הֶוהְי וכְרַּב םע 3

 רמוא הָריִשֶא יִכנִא הָוהיל יִכִנָא םינור
 ּךִתאַצְּב הוה :לארש עי והלא .הוהיל /

 ץרא םודָא ּהָרָשמ ָעְַּ ריעשמ
 ,<(1| ופמִנ םיבעדםנ ופטנ םימשדסנ הָשַעְר

 "ה הוה ינפמ ּולְזָנ םיִרָה :םימ 5
 יניס ו

 לכ ץ. 21 = .ירק דאנ +. 19 = .ירק יִתאַמָצ +. 19 = .ו'דו ג'ד .ב'ד ןכו ָךלִמ ןיבי א'ס +. גד
 .ס"תו ע'ת ,א'ד ןכו ּוניזָאהְו א"ס +. 8 7 = .ץימק םֶּבְרִנ א'ס +. 21 = .ירק
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  ךֶּב ְךנְמש ימיב :לֶארשי יהלֶא הָוהָי ינָפמ נס
 יכלה תוחרא ולדה לע יִמיִּב תֶנָע

 : לֶאְרְשִּב ןיזרפ ולח :תולקלקפ תוחְרֶא וכלי תוביִתְ
 יִתְמְלַש הָרּובּד יִתְמַטש דע ולדַח
 םיִהלֶא רחבי :לֶאְרשיְּב םא
 מ םיִרָעָש םְִל א םיִשָדַח
 ףֶלֶא םיִעָּבְרַאְּב הַמרֶו הָאְריִדבִא
 םיבדנְתמה לאְרְשִי יקקוחל יִּבל :לארו ַשיְּב

 תונתא יִבָכְר :הָוהְי וָכְרֶּב םַעְב
 יכלהו ןיִדמדלע יבש תורחצ
 ןיב םיצצחמ לוקמ -. ףרד"לע
 ַצ הוה תוקדצ וי םש םיִּבַאְשִמ
 -םע םירעשל ּודרָי א 7 לאש שִיּב ונוזרֶפ

 ךכ יבש הבשו קָרַב םוק רישדירפה ירו
 םשרש םירפֶא יִנמ :םיִרּוּבְנַּב ילד
 יִנמ ףיממעב ןימינב ףיִרְחֶא קמע
 טָבָשְּב םיִכָשִמ ןֶלּובזמו םיקְקִחמ ודרי ריִכָמ

 חלש קמע קרב
 םיִלדג ןבּואְר תונלּפְּב ,וילנרב

 תונְלְפל = = םיִרְדִע תוקרש עמשל =" 8
 ןדרוה רָבְעְּב דָעל :בל"ירקח םילודג

 שא תא רו הל ןדו ןכֶש
 א'ב ןכ +.15 . .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,רת ןכו יִרָשָו א"ס +. 15 ו3 = .ג'ד ןכו םָחָלוא ירצב םחְל א"סץ.8  .ג"דו ב"ד ןכו ץז םק יתטקק א[

 לפ*

 ג יו הָרובּד ירוע יִרּוע :הָוהְ

 ג הוה םע םיִריִּדַאְל דיש דִרְי וא < 8ְִָָ

 : רָכְשָשיו הרבדדםע רָכששיּב ירשו :רפס

 . ןנב תְבש הָמְל :בלדיקקח

+ 

- 
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 ויצְרְפִמ לעו םימָי ףוחל בש
 יִלָּתְפְו = = תל יִשְפנ ףרח םע ןולְבְו = זןֶכַשי ₪
 םיִכָלְמ ּואּב :הָדְש ימודמ לע 4

 דנעַתְב ןפְנַכ יכלמ ומחלנ א ּומְחְלְנ
 אל ףַסַכ עצב ודנִמ ימדלע
 םיִבְכוכה ומחלנ םִיִמְשְֶדִמ :ּוחַקְל

 ןושיק לחנ :אָרְסיִס םע ּומָחְלִנ םוילסממ 1

 כדת | ןושיק לחנ םימודק לק | םֶפ
 הבקע ּמְלְה א :זע ישפנ ₪
 ורוא :ויריּבִא תִרָהְּד תיִרָרדִמ סוס ₪

 רורֶא ּורא הָוהָי ךאלמ רַמָא וודמ

 תָרָועְל = הֶוהְי תָרְָל ּואָבְדאל יִכ הְיְבְשי
 םישנמ ךרבת :םִִרבְַּב הֶוהָי
 םישָנַמ יניפה רֶבַח תַשֶא לע

 בֶלַח לֶאָש םיִמ :ךְרבִּת לָהֶאְּב 5
 הדי - :הָאְמְח הָביִרְקִה םיִרידִא לָּפסְב | התנא

 תומלהל ּהָנִמיו הָנְחְלַשַת דתיל
 | /הצחמו | ושאר הקחמ ארְסיס המלהו = םִיְלַמְ

 לַפְ עֶרָכ ָהיִלְנר ןיב :וקָקר הפלה
 רַשָאּב לָפְנ עֶרָכ הילר ןיב בָכְש

 || הפקשנ ןולחה דע :רוָש לָּפְנ םָש עָכ ₪
 עודמ בגשֶאְה דַעְּב אָרְסיִס םא ה
 1% ימעפ ורחא עודמ אובל יב5כר ששב

 | דףא הננעת היתורש תומכח :ויתובכְרמ ₪
 1 | | יקלִחְי ואצְמי אלַה :ּהָל היִרָמַא ביִשֶּת איה
 | \ לש רָבּג שארל םִיְתְמִחְר םחַר .ללָש

 .'רת ןכו הָצֶחַמ א"ס +. 6 = .ז"ד ןכו חתפ ךנעתב א"ס ל. 9
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 םיִעָבַצ ללֶש אְרְסיִסְל םיִעָבָצ
 ו ןִּכ :לֶלָש יִראָוצְל םִיִתְמְקר עַבצ המקרה ם

 שמשה תאְצְכ ייִּבֶַאו הָוהְי ךיבְיואדלָּכ ּודְבָא
 :הָנָש םיעְּכְרא ץראה טקשתו יִתְרְמְנּב

 ג ןידמ יִנָפמ לאְר שחלע ןידמדדו ועַתו :םינש עבש ןידמ
 םיִרָהְּב רשֶא תורָקמהדתא לארשי נב | םהְלשע
 \ לארשי ער"םַא הָיְְו :תוְדְצמהְתֶאְו תּורעמַהְתֶאְ
 + םהילע וניו :וילע ולעו םֶקהינבו קלמעו ןנדמ הל

 ו דֶיְּב הָוהְי םֶגְּתַַו ָוהָי ינִעְּב עָרֶה לארשיחינב שמ

 ן+ה

 -וחיִאשיחאלְו הזע ףאובדדע ץֶרֶאָ .לוביתא ּותיִהשַ
 זםֶהיִנְקמּו םה יִכ :רוָמָתַו רושָו הָשְו לאְרְשיּב היחמ
 םֶהיִלַמְנלְו םהְלו ברל ; הָבְרֶא"יכ ואבי םהילהָא ולע
 6 לֶאְמ לארשי לדיו :ּהָתְחשל ץראב ואביו רפסמ ןוא
 :הָוהְידלֶא לארשירנב וקעזו ןודמ ינפמ

 ל ה תודא לַע הוהידלא לאו שידיִנְב וקַעְזחיִּכ ו יהיו

 הל רַמאיו לארשי נְבדלֶא איִבְנ שיא הָוהְי חלש
 6% 0 יִכְנַא לֶאְרִשְי יהלַא | הָוהְי רמָאדהְכ
 םֶכַתֶא ליִצָאְו :םיִדָבַע תיִּבמ םֶכְתֶא איצואְו םירצממ
 ינְפִמ םֶתוא שראו ו םכיצְהְלָ דימו םִיִרָצִמ דמ

 וו הָיהְי .ינַא םֶכְל  הָרַמְאְו :םֶצְראדתֶא כל הָעמַאָ |
 םִּתַא רַשַא ירמָאָה ו הלאזת יא לארית אל םֶכיְִלֶא |
 ;יִלוקְּב םָתְעַמְש אלו םָצְרַאְּב טיב

 וו הָרֶפָעְּב רשֶא הֶלַאְה תחת בשיו הוה ךאלמ אבו
 וקו | הָגַּכ םיִמח טבח ּוָּב ןיִשְדְגְו ירועק יבא שאול רָשָא

/ ₪ 

₪ 4 = 

1 

 - שא -

 ןאכ ןיא א'סב +. ד = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּואַבּו א"סב ,ורק ּגאַבּו ,בותכ ואבו ₪!

 רסח לַצֶאְו א"ס ,ו"דו ב'ד ,א"ד ןכ +. 9 = .ס"תו ע"ת ןכו םירצמ ץראמ ₪ 8 .אאקסו

 סז 7 +ר"תו ס"ת ,ע"ת ,/רת ,א"יד ,ויד ,ג'ד ןכו ץמק שרגָאו אים +. 9 = .ו"טדו ריד ,בייד ז"ל
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 רַמאַיו הוה ךאלמ ויִלָא אְריו :ןיִדמ יִנָּפמ םיִנֶהְל 9

 יִכ ןועדנ ויְלַא רָמאו :ליִחֶה רוב מע הוי וילא ₪
 הָיִאְו תאו ונְתַאְצְמ המ גלו ונע הָוהְי שו דא
 אָלַה רמאל וניִתְובַא ונלדורפס רֶשֶא ויִתואְלפְנילַכ
 דףכפ ננו הוה ָּשַסְנ התעו הוה נְלַעַה םירצממ
 תָעָשיִהְו הז ףחכּב ךל רמאו הֶוהְי וילא ןפוו :ןידמ

 יב ויִלֶא רמו : 8 אלה ןירמ ףכמ לארשיתא -
 השנמב לדה יפלא הגה לארשידתא עישוא הָמביִנדַא

 הָיִֶא יכ הוה וילא מאו :יִבָא תִיבְּכ ריִעָצַה יכנאו =
 אנְ"סא וילא רָמאּו :דָחֶא שיִאְּכ ןידמחתא תיכהו ךמע וז

 :יִמִע רפדמ הָּתַאָש תוא יל יִשעְו יב ןֶח יתאָצִמ
 יתְחְנמתֶא יתאצהו ףילא יאב"דע הֶזמ שָמָת אלא
 אָכ ןוערת :ףבוש דע בשא יכנָא רמאיו ךינפל יתנו
 לפּכ םש לָשְּבַה תוצמ חמקהתפיִאְו םיִועיִדִג שעיו
 הלאה .תחת"לא ויִלֶא אציו רּורפכ םֶש קָרָמַהְ

 םיהלֶאָה ךאלמ וילא רמאיו :שניו 0
 "תֶאְוולַה עלפה"לא הָגַהְו תוצמההתַאְו רָשְּבַהִתֶא חכ

 הצְקדתַא הָוהָי ףאלמ חלש :ןּכ שעיו ךופש קרמה גו
 שאה לעתו תומכי רָשְּכִּ - ודב רשֶא תנעשְמה
 הוה ךאְלמו תוצמההתֶאְו לָשְּבִהדתֶא לכת רוצהדזמ

 רמו אּוָה הָוהְי ךאלמהיכ ןשרג ארינ :ויקעמ דלה ₪
 דוהְי ךאלמ לתואר ןכְ"לעהפ הָוהָי ינדַא הָחֶא ןועדנ

 אָריתלא דל םילש הוה ול רמאיו :םיִנָפְלֶא םיִנָפ =
 4[! לחארקיו הוהיל חבומ ןוערנ םש ןכוו :תִּמָת אל
 א תרפעב ונךש הוה םיה דע םולש | הָוהְ

 מאה אוהה הֶלְיְלִּב יהיו :יִרְזעָה 5
 שה רפו באל רשֶא רושה"רפדתֶא הק הוי ול

 בש
 | ופפ בורב חנומב ןכ צ. 14 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ז'ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףכב א'ס צא. 3

 ,ירק ינשה ,ביתכ םיִנָשַה א'סב +. 5 = .ו"טדור'יד ,ב'וד ,ז'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,ו'ב
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 תֶאְו ףיִבָאְל רשֶא לעּפה חַבְוְמתֶא ּתְסרֶהְו םינש עבש
 ּף והלא הוהיל ַחְְומ תיִנָבו :תְרְכִת ולעירשא הָרשֶאָה
 ינשה רֶפַהרתֶא חקלו הָכְרַעַמַּב הוה וופָּמַה שאר לע
 ןועְדְג חפיו :תֶרְכִּת רשא הרשאה יצעב הלוע תיִלעה
 הָוהְי ויִלֶא רֶפִד רָשֶאַּכ שעיו וידבעמ םישְנָא הָרָשָע
 תושעמ ריִעָה ישְנַאתֶאְו ויבָא תיִכרֶא ארי רשַאָכ יהיו
 הנה רקבּב ריע ה ישנא ומיִּכשיו ;הֶלְיל שעיו םַמּי

 רפה תֶאְו הֶתְרְּכ ויִלעְרְשַא הָרְשַאְהְו לעבה חמץ
 והער"לַא שיא ורמאיו בה חבזמהדלע הלעה ינשה
 ןועדג ורמאו ושקְפְו ושרדיו הזה רֶבְּדה הָשָע מ
 -לֶא ליִעָח יִשָנַא ּורמאיו :הוה רֶבְּרַה הָשָע שָאזיְדִּב
 לעפה חַּב זמדתא ץתנ יִּכ ּתַמָיְו ךְנֶּבתֶא אצוה שָאוי

 -רָשֶא לכל שָאּוי רמו ;וילערשַא ּהָרְשַאָה תַרָכ יִּכְ
 ןועישות םּתַאְדמִא לעכל ןּוביִרּת | | םֶּתַאַה ויִלָע ּודדִמע
 אוה םיהלֶאְי"םֶא רקְּבה"דע תַמּוי ול ביִרָי רשֶא ותוא
 ג אוהַה"םויב .ול"אְרְקיוו וחְּבְוִמתֶא ץַתָנ יִּכ ול בד
 :יחְבְזִמתֶא ץֶתָ יִּכ עפה וכ בֶרְי רמאל לַעָּבְר

 ודי ופְסֶאְנ םֶדָקהיִנְבּו קלמעו נדמה לָכ

 -תֶא הֶשָבְל הוה חור :לאְערי קמע נח ורב
 ₪ םיִכָאְלַמּו :ויִרַָחַא רוטבא קעזיו ; רָפישב עָקִתיַו ןועדנ
 | םיִכָאְלַמּו ויִרָחַא אוהד | קעזו השנמילפפ חלש

 , רמאיו :םֶתִאְרְקל ילעי ילָתָפִנְ ןולבוכּו רשֶאְּ 0
 לֶאְרשיתֶא יִדָיְּב עישומ ףשיהםא םיהלֶאְהְדלא ןועד
 ז ןרגַּב רמצה תזגחתַא גיצמ יִכְִא הנה וּתְרַּבּד 2
 בד וה 1 ראלק"לש הּדּבְל הָזגַהילַע .היהְ לט םא

 תרד רשאכ לֶאְרְשידתֶא יִדָיִכ עישותדיכ יתָעַַמ |
 -והיו

 .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ןועָטַה א'סב ,ןּועָמַה יארוסל יאעדרהנל ןכ יש א
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 -ןמ לט ץמָיו הֶזנההתֶא רזיו תרָחְממ םָּכְשו פחה 3

 דתֶא יתּתמ ךִּתא רשֶא םַעָה בר פו הָוהְי רמו :

 ררָחְו אָרְייִמ רמאל םֶעָה ינזאְּב אג אְרְק הָתְַו :יל

 םָימַהְ"לֶא םע התא דריו :דלו אל אה מע לאל :

 םדיְּב םיק קלמה רַפְסִמ יהָיו :תּתָשל ויָכְרְבלע <

 ץ] 38--\ 1[ 8 םיטפש 16

 םיהלָאהדלֶא ןשדנ רַמאיו :םִיִמ לפפה אולמ הָגַה
 -קר"אָנ הפנא םעפה א הָרְּבדַאְו יִּכ דפַא רחְידלַא
 "לָמְלַעְ הרבל הגה"לא ברח אנ"יהי הזנב םעפַה
 פ דיהיו אוהה הל לּפ ןּכ םיהְלֶא שעיו יו :לטדהיהי ץראה

 :לט הָיַה ץרֶאָהילָכְ"לע ה הטבלה ןגה"לֶא ברה
 רשֶא םֶעָהלָכְו ןועדנ אּוה לַעַבְרְ םלשו

 ןופצמ ול"היה ןידמ הגחמו דֶרַה ןיעילע נח ותא
 :קמעְב הרומה תַעְבְימ

 העישוה יִדָי רמאל 6 ילָע רַאָפַתיִדַּפ םָדְָּב ןידִמ

 םיִרָשְע םֶעְהְדִמ ה .דעלנה רהמ רפי בש
 :וראש % םיפלֶא תרשעו ףלֶא ם לש

 ףוע ןשעְדְנדְלֶא הָוהְי מאו
 וה ףילא רמא רשא | הָיַהְו םש ףל ונפְרצֶאְו םִמה"לֶא
 3 ,ךילא רמאזרַשַא לכו תא ףלי א וה ּךֶּתא ףלי

 מ "5

 םָתַוא דריה בר םַעָה

 םימהךמ ינישלב ק קלָידרָשֶא לכ ןוענְדלֶא הָיהָי רמאזו
 ערכיזרשא לכו ה ותוא ניצת בלָכה קלי רשָאּכ

 ְרכ םַעַה רַתְ לכ שיא תואמ שלש םהיפדלא

 רַמאיו :םימ תותש - םהיכרְבהלע

 עישוא םיק לקלמה שיאָה תואמ שלשב ןועדנזלֶא הוה

 שיא ול םעָהלְכְו ד
 םליתרפוש תאו םדָיְּב םעה ד הדצהתא וחקיו יו :ימקמל
 תאו שררה
 ווד ביידר ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אנההספנא א"ס ,וטדו זד כ םירפס בורב ןכ צץ. 9

 [!ןק לע .,בותכ -לֶא א'סב :ז"ל קוספ ליעל ןויע :ב"ידו ב'ד ןכו דלע א"ס + 9
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 -שלָשְב וילהאל שיא חלש לאר שי שיִאדלָּכ תַאְו

 תחתמ ול הָיָה ןדמ הנחמּו קיזָחַה שיאָה תואמ

 9 רָמאיו אוהק הל יִלָּב יהו :קַמַעְּ
 ו "םִאְו יב ויִּתַתְנ יִכ ּהָגְחמְּב דר םּוק הוי ְלֶא
 :הנָחְמַהלֶא ָךְרענ הָרפּו הָתַא דר תדְרְל הָּתַא אָרָי
 גג הנְחמִּב דריו ךיִדָי הֶנְקוחַת רחאו ורבדידהמ תעמ בש

 ד

 רַשֶא םיִשָמְחְה הָצְמְדלֶא ורענ הָרֶפּו אוה דריו
 וג קָמָפְּב ם םילפ) סקר קלמעו ןיִדמ :הָנֶחַמְּב
 תפשדלעש : לוח רָפְסִמ ןיא םֶהיִלַמְנַלְו ברל הָבְרַאַּכ
 גג םלַח והערל ר רָפַסִמ שיאדהנהו ןועדנ אבו :בֶךְל םָ 'ה
 םירעש םהל לולצ הנה ,ימְלַ לח הנה רמאיו

 ו ןיא למאה ו והער ןשו ל ל הלפסל יהב
 ןַתְנ לארש עי שיא שָאויְדַּב ןועְדְג בְרְתִדבא יתְלּב תאו
 : הנְחמהילָּכתֶאְ ןיְדִמתא ודָיּב םיהלָאָה

 4 ורבשדתַאו םולָחה ךפסמחתַא ןועדנ עמשכ יהיו
 ןַתְניּכ ומוכ רמאו לֶאְרְשִי הָנִחַמ מדלֶא בש ּוחתְש
 6 תואמרשלָשהתַא ץחיו :ןידמ הנחַמדתֶא םֶכְדיְּב הוה]
 םיּדּכְ םֶלָכְדדִיְּב תורפוש ןתיו םישאָר הש לש שיִאָה

 וז יִנָמִמ םחיִלֶא רמאיו :םיִדְּכה ךיִתְּב םיִדפל םיקי
 הָיהְו הנחמה הַצְקְּב אָב יִכא הָהְו ּושעָת ןְָו אר |
 א דלָּכְו יִכִִא רָפושּכ ית :קָתְו :ןושעת ןּכ הָשָעְאְדרֶשֶאְּפ |
 5 תוביבְס םֶּתַאְדבְנ תורפושַּב םֶּתְעַקְתּו יִתא רָשֶא [

 :ןועדגלו החיל" םתְרמָאו הְָחְִ
 4 הָנְחְמְה הצקב ותאדרָשֶא שיאדהאמו ןשדנ אב

 םיִרָמְשָהתֶא ומיקה םֶקָה ךא הָנוכיִתַה תְרָמְשִאָה שא |
 ועקתיו +

 םירפס בורב ןכ +. 17 = .ירק ליִלַצ ,ביתכ לגלצ +.18 = .ב'דו א"ד ןכו -לָעְדרַשֶא איס +.
 רת ןכו הוהיל ברח א"ס +. 18 | .ד"ידו ב"וד ,ט"ד ו" ג"ר ,ב"ד ןכו רשאכ היהז אפ

 .'כ קוספ ןייע :ס"תו
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 ועקתיו :םֶדָיִּב רָשא םיִדּכַה ץופָנְו תורְפושַּכ ועקַתִו 0
 וקּוחַו םידפה .רְּכְשִיַו תורפושּכ םישאְרה תשלש
 עוקתל תורפושה םימידדיבו םידפלכ םלואמשדדוב

 בב ויָתְחת שיא ודמעיו :ןועדְנלּו הוהיל ברח וארקיו ₪
 -שלש ועקתה :וסינוו שיריו הנחְמַהְ"לַּכ ץרָיו הסמל ₪

 ּוהַעְרְב שיא ברח תא .הֶוהְי םשיַו תורפושה תואמ
 הָתְררצ הָטשה .תיפדדע החמה סנו החמה

 לארשידשיא קעַצו :תכטדלע הֶלוחְמ לבָאְדתפש דע .
 :ןודמ ירחא פדרו הָשנ מלָּכְדמּ רַשָאְְִמּו ילקפמ
 ורְר רמאל םִרְּפֶא רהלָכְּב | ןוערנ \ 'חַלָש ם יִכָאְלַמ
 הָרְּב תיב רע םימְהדתֶא םהְל ּודְכְלְ ןידמ תאָרקל
 םמַהדתֶא ודכְלַו םִיִרּפֶא שיאדלְּכ קוו ןהְריקדתֶאו

 ןידמ ירשדינש ּודְּכְליו :ןִדד הדחאו הָרְּב תיִכ רע =
 -ַתֶאְו בֶרשדרוצְּפ ברשדתא ונְרהְיו בָאְודתֶאְו ברע :"תֶא
 ברערשארָו ןירמדלא .ופדריו .באויבקיב ורה בא

 שיִא ויִלֶא ורָמאיו :ןזחלל רָבַעַמ ןעדנילא ואיבה בָאְו ח
 תוארק יתלבל נל תשע הזה רבדה"המ םירפא
 :הקוחב יּתַא ןוכידוו ןיְדַמְב םחְלַהְל תְכְלָה יכ ּונְל

 בוט אלַה םֶכְּכ התַע יִתישעדהמ םהילא רַמאַיַו 2

 עםיהלַא ןתָנ םֶכְדַיִּב :רזעיבַא ריִצְבִמ םִיִרְפִא תולְלע 3
 תושע יקלבידהמו בָאְזתֶאְו בֶרעדתֶא ןידמ יִרָשתֶא
 !הוה רבה ורפדכ יִלָעמ םֶחּור הָתַפְר א םֶכּכ

 שיאָה תואמדשלשו .אוה רבע .הֶנהְיַה ןועדנ אָבְו +
 אונה תוכס ישְנַאְל מאו :םיִפְדְרְו םיפיע ותא רשא >

 שכ הד
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 םוחפ|-רַע א'פב ,-דע ריבס +. 2 = ,ורק וסגנו ,בותכ ּוסִנַַו +. 91 ירק םלאמש +. פ0
 הירו ג'ד ,ביד ןכו תיב-דע א"ס . 4 | .א"יד ןכו ילתפנהןמ א"ס צ. 935  ,ירקו
 ןנצ. 5 .א'ד ןכו םָכַּב א'פ +. 8  .ו"דו א"ד ןכו םֶכָּב א"ס צ. 5 ירק תאלק +. 1 ,

 םותכ ּורָּבַרִּפ יאהנרמל א"נ ,ירק ּורּבַרַּב ,ביתכ יִרָבַדַּב יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל

 ,ירק ורָּבְרְּב
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 יִכְנָאְו םה םיפיעדיכ יִלָגְרְּב רשֶא םעְל םֶחְל תורְכִּ
 :ירש .רָמאו :ןידמ י בלמ עָנמְלַצְו חבו ירחא ו
 ףאבצל ןתתיכ ףדיב הת ענמלצו הַבַו ףכה תוכס
 -תֶאְו חָבזחתֶא הוה תַתָב ןכְל ןועדנ רַמאיַו :םחְל
 רָבְדמה יצוקדתַא ם םכרשבדתא ₪ שדו יִרָיְב עָנמְלַצ

 םהיִלַא רפה לאונפ םִשַמ ליו .:םיִנקְרְּבהֶא

 :תוכְס ישא יִנָע רַשֶאּכ לאונפ ישא 'ותא ניו תא
 ץּתֶא םולשב יבושב רמאל לַאונפ ישנאלדג דָמאַ
 עָמְלְִ הבה :הָוה לדְלִַהְתֶא
 םיִרָתונה לָּכּףַלֶא רש שע תשמָחּכ םֶמִע םֶהיִִחְמּורקְרַַּ
 שיא שלא םיִרָשַעְו הֶאְמ םיִלפִנַהְו םדקינב ה הנהמ לכמ
 קמ םיִלָהֶאְב ינוכשה ףחנ ןועדג לעיו :בֶרָח ףלש
 הטב הָיִה .הָגְחַמַהְו הָנְחְמְהדתֶא ףיו הָהְבְגַיו חבל
 2 | ינשדתַא דפלוו םהירחא דר" נמל הַבָו סנו
 דירה הָגְחְמַהְדְלְכְופ עָנְמְלַצתֶאְו הבָותֶא ןידמ יכלִמ
 3 :םֶרָחַה הָלַעַמְלַמ הָמְחְלִמַהְמ שאב ןועדנ בש
 -תֶא ייִלֶא בהכוו ּוהְלָאשו תּכַס ישא רַעְדָכְ
 -לֶא אביו :שיא הָעְּבִשְו םיִעְבְש ָה קיִנְקְתֶאְ תוּכָס ירש

 םִַּפְרַח רֶשֶא ענמלצו חבז הנה רמאח תופס ישא
 ןַתְ יִּכ ּףדיּב הת עמלו הַבָו ףכה רמאל יתוא
 יצוקדתַאְו ריִעָק ינקזתֶא חקיו םֶחָל םיפעיה ישאל
 :תכְס ישְנַא תֶא םַהְּב עדיו סקר רָבְדִמַה
 רמאו :ריִעה יִשְנַאהתֶא גרה ץֶתָנ לַאונַפ להנמדתא
 םָּתְגרַה רשא םישנָאה הפיא עָנְמְלצִלֶאְו הכָודלַא
 :ךְלִמה + יִנּב רַאתְּ דַחֶא םָהומּכ ךומַכ \רָמאיו רובָתּב
 אל םֶתוא םֶתִיַהַה ול הָוהידיִח םַה יִמאדיִנַּב וחא רמו
 םָתוא גרה םוק ּורוכְּב רֶתְיִל רמאלו :םֶכְתֶא :יתנְה

 -אלו 5
 .ףלש א'ס +.10 | .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ גרמאיו א"סב ,ּורְמאַ רובס 8

= 

4 

25 

1 

16 

7 
18 



 | 4 םיטפש 1400

 רַמאיו :רַעָנ ונדש יִּכ ארי יִּכ וברח רעה ףלשדאלו ג
 ותְרבִנ שיא יִּכ ּונָּבדעִנָפו הֶתַא םוק עָעְבְלצְ חַבַו
 דתֶא חֶקיו עָּנמְלַצתֶאְ הַבְזתֶא גרה ןעדג םקה
 לאריה ורמאיו :םהילמז יִראּוצְּכ רשא םי :רהשה
 כ ּךִנְּבְדִּב םִנ ךְנְּבְיבְנ התא ג ּונפילַשמ ןועדנהלֶא

 לשמואל ןועדנ םֶהְלא רמאוו :ןידמ דימ ונתעשוה +
 רמאה :םַכָּב לשמי הוהי םֶכָּב נב לשמי"אלו םֶכָּב יִנַא
 םָזנ שיא ילדונתו הלֶאש םֶּכִמ .הָלָאשֶא ןועדַנ םהלא

 ורמאיו :םה םיִלאעְמשי יִכ םהל בָהֶז ימזנְרִּכ וללש ₪
 םָזְנ שיא הַמְש ּוכיִלָשיו .הֶלִמ משהדתֶא ושָרַפו ןתנ ןותְ

 עמשו ףלאל לאש רשֶא וה ימזנ .- יהו :ולְלָש ₪

 פ9

 שכ יש

41 

 יראוצב רשא תוקנעקרמ לבל ןידמ 2 סש
 רופאל ןועְנ ותוא שעיו :םהיִלַמְג יז

 םש וירחא לֶאְרְשי"לַכ וזו הָרְפְעְּב ורעב ותא ג צי
 יִנָב ינפל ןידמ עַנָּכו :ש שקומל יתיבְלו ןיעדנל יהיו ₪

 ץראה טֶלֶשִּתַו םשאר .תאסל ופסי .אְלְו לֶאְרשי
 בשיו שאי לעפרי ךליו :ןיעדנ ימיפ הנש םיעְכְרא =
 םינָב םיִעְבְש יה ןועדנלו :ותיבִב 0

 השא ושנליפו :ול ויה תובר םישנחיכ כרי יאצי
 :ךלמיבא ומשדתא םשיו ןּפ איהדסנ ולדהךלי םכשב

 שאוי רָבָקְּב רכקיו הכוט הבישְּב שָאויְדַּב ןוערג תמיו 3
 יהיו :ירעַה יבא הָרְפָעְּב ויבָא ₪

 םיִלָעְבַה יִרְחא ויו לארשי יב יבושיו ןועדג תמ רשאכ
 ינב ורכז אלו :םוהלאל תיִרּב לעּב םֶהְל .ומישיו

 לכ ךימ םֶתוא ליצמה ה הָוהְיתֶא לארשי
 םהיביא 6

 יע"תו .ב"ד ןכו ירקו ביתכ רמאיו א"סב ,רמאיַו ריבס +. 99 = .איעגב העגפו ג"ב ,א"ב ןכ . 1

 ןכ וז. 90.30 = .ףקמ אלבו אכראמב לכ נ'ב ,א"ב ןכ +.טז = .ההותפ ןאכ ןיא יניסב +. צל

 :קוספ דח ןויורת ו גל .יאברעמל
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 רמתו :ּונַלָע יִכְלְמ תאכל הָנאְתל םיִצְעָ ורמאמו |

 21 םיטפש 11[ 85--1א 8

 ג ןועדג לַעְּבְרָי תיּפדמע דמה ושָעְדאָלְו :ביִבָּסִמ םֶהיִבְיַא
 :לֶאְרשיםע השַע רשא הבוטהילָכ

 יזבג . יִחָאדלֶא המכש לערי ףלמיבַא לו
= ₪ 

 ;רמאל ' ומא יבא תיִב תחפָשמ נהלָּכְדלֶאְו םֶהיִלֶא רָבדִיַו
 לשמה םכל בוט"המ םכש ילטב"לכ ינזָאּב אָנרְּבּד
 שיא םָכְּב לשָמ"מא לַעּפְרִיַיִנָּב לָּכ שיא םיעְבְש םֶכְּב
 םיִרָבּדִהְדלְּ תֶא םֶכש יִלָעָבְילָּכ יִנְאְּב וילע מא "יחַא ורד :יִנַא םֶכְרָשְבּו םכְמְצְעִדיִּכ םֶתְרַכִו דחֶא
 :אוה ּוניִחֶא ּוְרמָא יִּכ דְלַמיִבָא יִרָחא םֶּכל טי הָלַאָה
 םהָּב רפשיו תיִרְּב לעב תיבמ ףַסָּכ םיִעְּבַש לחונתיו
 אביו ;וירחַא וכל םיִוחּפ קיר םיִשְנַא ּףְלַמיִבַא

 םיעְבְש לעְבְרֶינְּפ וַחֶאתֶא גרַהיו הָתְרַפָ ויבָאדתִיב
 יכ ןח לעבר ם רַתָוו תֶחֶא ןבָאדלע שיא
 םָבְש יִלָעַבְדלָּכ ופסָאו :אָּבְחְ

 דלמל דְלמיִבָאְדתֶא וכיְלִמַו וכליו אולמ תבל

5 

 דמעיו ל םֶמּול ודגיו :םֶכְשְּב ₪ . ב עמ ןולַאדםע

 םהְל רמאיו ארק ולוק אשי םורגרה שארְּב
 ולה :םיהלַא םֶכיִלַא עַמֶשְיו םֶכָש י עב לא ועָמָש
 הֶכולמ 1 תיִזל ורמאיו ףלמ םהיִלְע ז חש צעה וכלה

 -רֶשֶא . ינוקדדתא 6 :תלדחה תי וה 0 .רמאלו ניל

 :םיצעהה לע עּונל יתְכִלַה םיִשְנֶאְו םיקלָא ודמי ה

 וטה יִתְבונְמִדִת ראְו יקתִמ"תא יתְלַדְחַה הֶנאָּתַה 'םהְל
 9 -יבל ןפנל םיִצ צע גה ורמאיו :םיִצִע ה"לע עונְל יתכ :להו

 ג דתֶא יתְלַחַה פנה טָהְל רַמאְַו גניִלָע יכולמ 8
 לע ַעּונל יתּכלהְו ם םישיאו םיהל לֶא | -משמה שורית -=-% "יי ] . - .יייי\רי"י =-,הייי ..' .
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 ךןא 7 םיטפש +0

 למ התא ךל דָטֶאָהְלֶא םיצעה"לֶכ ּוְרָמאיו :םיִצעָה 4 -
 םֶּתַא תַמָאַּב םא םיצע הלא ּדָטֶאַה רַמא וניל 15

 ןיאדסאו "ילַצְב וסַח ואב .םֶכיִלְע למל יתא םיחַשמ
 התו :ןנֶבְלה יזראהתַא לכאתו דטֶאַהְִמ שא אצת
 ףלמיבָא"תא וכילמתו םֶתיִשַע םיִמָתְּבּו תמאְּבְדא
 לּומְנְכְדִאְו ותיכדסע] לעבְרידבע םּתישַע הָבוטדםאְו
 דתֶא ךלשוו םכילע יִבָא םהלערַָשַא :ול םֶתיש ויד
 -לע םֶתְמְק םתאְו :ןידמ דימ םכתא לציו דגנמ ושפנ
 ןֶבָאדלט שיא םיעָבש וָינָּבתֶא ונְרַהִּתַו םויה יִבָא תיב
 םֶכָש יִלַעְּבלע ותָמָאְרּ ליבא + וכילמתו תַחֶא
 דםע םָתישַע םִימְתְבּו תמָאָּבדבִאְו :אּוה םָכיִחֶא יִּכ
 חמשוו .ףלמיבאב \ וחמש הוה סויה ותיִּבְדבִעְו לעָבְר

 לכאתו ךלִמיִבְמ שא אצת ןיאדםאו :םֶכְּב אוהדסנ 2
 םֶָכְש ילעּכמ שא אצתו אול תיּבתֶאְו םכש ילעְבהתֶא
 חַרְבַו םתוי סנו :ךלמיִבַאדתֶא לכאתו אולמ תיכו
 :ויִחא ףלמיבָא ינפמ םש בשיו הָרֶאְּב ךליו

 !םיִנָש שלש לארשידלע דלמיבָא רש
 םכש יִלַעְּב ןיכו דלמיבא ןיב העְר חור םיהלֶא חלשיו ?
 םיעבש םַמָח אובל + דךלמיבאכ .םבשדולע לב ּודנְביו 9
 | רֶשֶא םֶהיחֶא דלמיבא"לע םושל םמָדְו לע עברי
 !!| .גרהל וידיהתא וקָזחדרֶשַא םָכְש ילעב לעְו םֶתוא גרה

 | ישאר לע םיבראמ םכש ילעב ול ומישיו גוי חֶאדתַא .
 דעו ךרדכ םהילע רבעידרָשַאדלָּכ תא למיה םיִרָהַה

 "| ויחאְו דבַעְְְּב .לַעְ אביו :דלמיבאל .
 | ה ,ואָצו :םכש .ילפב .ובדוחטבוו םֶכְשּ - 7
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 108 םיטפש א 9

 | מאיו :ףלמיִבָאְדתֶא וללקיו ותַשיו ּולְכאַיַו םַהיַהְלֶא
 אלה ונדבענ יּכ םֶכשיִמּו ךלמיבָארִמ רָבָפְרִּב לע
 יִבָא רומח ישָנַאתֶא ּודְבַע דיפ לב לַעּפְרְְּב
 הזה םעַה-תֶא ןתי ימו :ּונָחְנַא ונדְבענ עּודמו םֶכִש

 הפר ְלְמיבָאל למאה ךלמיבאדתַא הרס יב
 לעג ירבדתַא ריִעָה רש לָבָז עמשיו :הָאַצְו ךאָבַצ
 ףלָמיבָאדלֶא םיִכָאְלמ .חלשיו פא רח דבָעְרַּב
 המכש ם םיאָּב ןיַחָאְ רָבַעְְְּב לע ל הנה רמאל ּהָמְרַתְּב

 9 הָּתַא | דליל םוק הָתַעְו :ילָע רע יהרתַא םיִרָצ םָנהְו
 הרוּכ דמעוו  הָיָהְו :הדשב ראו ךתא-רשא םַעָהְ
 עַהְו או ּוהדהַנַהְ ריעָהְ"לע משפו םיִכְשַת שז בשה

 :ףִדי אצמּת רשֶאּכ ול תישעו ףילא םיִאְצְי 'תַאדרַשַא
 -לע וב ובר) שו | הָליִל ומ עחרשא . ; םַעְהדלָכ דלמ מיּבא סקי

2 ' 

 ו

 יִתְאְדרַשַא םַעָהְו ףלמיבא םקיו ריִעָה רעש
5 

 לצ תא לָּבָ ןילא רַמאו ם םירָהַה ישארמ דרו םע

 בל לַעְג דוע ףסיַ :םיִשְנָאָּכ הָאר התא םיִרָהָה
 דַחֶאְדשאְרְו ץֶרֶאַה רּובט םעמ יד םַעְרהְגה רָמאי

 אופא היא לבָ וילא רמאיו :םיננועמ ִמ ןולא ּךְרָדִמ אָּב ן
 -י אלה ינדבענ יכ ףלמיבא ד ימ .רמאת רשא דיפ ,

 יהפדרזו :דלמיבאב םהָלו םכש ילעב ינפְל לע

 התפ"דע 0 םיִלְלַח ולפיו ויִנָּפמ סו לַמיִבַא |
 לַעְנַתֶא לכז שרו המוראב למי בשיו :רַעָשַה |

 תרחממ שמ =
 ל"צ צ. 99 | .ע"ת ןכ םכשהןב ל"צ ץ. 98 = ,ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו רבע א" צ . 8

 ריבס +. 88  .בֶרֶאָטַה א"ס צ. 5  ."לא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 88 = .עץ"ת ןכ מא

 .ירק הָמּורְּב צ. 1 .הָּתַא ן

 : חַתָפ רמעוו דבעְרּב לענ אצוו :םישאר העְכְרא םֶכָש
 ואם

 ; דהגה לָבלֶא רַמאו םַעָהַתַא טענדארזו :בראמה

 3 אציו :וב םח ולהְ התע אנְ"אצ וב הָתְסַאָמְרז שא םַעָה |

 9 יהיו :םכשב תָבְשִמ ווחא"תֶאְו |

5 
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 1 6 םיטפש 41

 ּהנהְו ארו ד יב בראי 0 של םצָחְיו םַעְ
 ךלמיבאו :םכיו םֶהיל םַקו ריעָהְדִמ אצי םַע
 רִעָה רעש חַתַפ ודמעיו וטשפ ימע רשֶא םישארה
 :םּוכו הָרָשְּב רשָאְדלָכְילע ּמָשָפ םישארה ינשו
 -תֶא לפליו אוהה םויה לכ ריִשְּב םֶקְלִ ָךְִמיִכָא
 ָהָעְרו ריעָהתֶא ץתיו גֶרְה הָּבִ"ררֶשֶא םַעְהִדתֶאְו ריִעָה
 -לדנמ יִלַעְבדלְּ ועמשיו :חלמ
 ףלָמיבָאל דגי :תִיִרְב לא תב הירָצהלֶא ואביו םכש
 ףלמיבא לעיו :םכשדלדנמ יִלַעְבְלְּכ וצבקתה יי יִּכ
 "תֶא ךְלְמיִבַא חַקיַויתאְדרֶשֶא םַעָהלָכ אוה ןומְלצדרה
 -לַע שו ָהֶאּ שו םיצע תכוש תרֶכו ודָיְּב תומדרפה
 יתישע םֶּתיִאְר המ למנ עזרָשַא םַעְהְ"לֶא רמו ימכש
 הפוש שיא םָעָק"לְּכְיִנ ותְרַכו :ינימ5 ושע ּורהמ
 םהילע ותיציו חירָצהדלע ומישיו ךֶלמיִבָא יִרָחא וכו
 םכש"לדלמ .ישנאלָּכ םּג ותמָיו שָאְּב חיִרָצַההתֶא

 ִדְלמיִבַא ליו ו :הָשֶאְו שיא * ףְלַאְּכ .
 "ְךותְּב רה ו ועדלדנמו :הָרְכְליִו ץֶבתֶּב : ןחיו ץב בּתְדלֶא :

 ילעב פפו .םישָגהו םישְנָאהְלּכ הָמְש וס ליִעָה
 ללמיבא אביו : להלמה גנ"לע ולעוו םרעב ורְְסִו ריִעָה
 ופרשל לדנמה התפ-דע שנו ב םֶהְלְיַו ל לדנמַה"דע
 שאר"לע בָכַר חלפ תה א הֶשֶא דלשתו :שָאְב

 | רענ גהדלֶא הָרָהִמ ארק ּותְלָ גל תא ץרתו ףלמיבא ה
 ּורָמאידְֶּפ יִנָתִּת ומו 2% ףלש . 5 רמאזו ויִלּכ אשנ

 -שיא ואריו !תמיו ורענ והרקדיו והתְגְרה השא כ 8
 בשיו :ומקמל ש רייי\ל כ 3ףלמיבַא ת מ יכ לארשי 6

 םיהלא
 גיב ,א"ב ןכ +. 44+ .איעגב בראיו יב איב 5 .םצהיו גנ"ב ,םצח יו אב א'נ +. +3

 [ גיד ,ביד.ןכו הניגנ אלבו ףקמב -יכ אס יז. 55. | .ירק !כוש ץ. 49 = ,אועג אלב לע

 .ו"טדו ד"יר
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 גרהל ייִבָאְל הֶָשָע רשא ףֶלַמיִבַא תעְר תֶא םיהלֶא
 ₪ בישה םפש ישנא תער ל תֶאְו :ויָחֶא םיִעְבְשתֶא
 . לעבר םֶתְי  תללק ק םַהיִלַא אָבַתו םֶשארְּב םיִהְלֶא
 -תֶא עיִשוהְל למי בא ירחא םקו :

 אּוהְו רכטשי שיִא ודוד האיפרב עלות לֶאְרְשָ
 רשע לֶאְרָשְיִדתֶא טפשוו :םִיְרפֶא רהְּב ריִמְשְּב בשי
 :ריִמָשְּב רבקיו תמו הש שֶלָשְו

 ג לאְרְשְיתֶא טפשיו ירעְלִגַה ריִאְי ויִרְחא םקּו
 םיבכְר םיִנָּב םישלש ולחוהיו :הָנָש םיִתְשו םיִרשע
 | וארקי ם דל םֶהָל םיריע םישלשו םיריע םישלש"לע
 ג תמו :דעלגה ץֶרָאְּב רשא הוה םויה רע רואי תוח
 ינב | ּופיסיו :ןומְקּב רֶבָהי ראי
 םיִלְעְּבַהְתֶא ודְבַַ לוי יניעְּב שרה .תושעל לֶאְרְשי
 ןודיצ :והלָאדתאו סרא יהלֶאתֶאְו .תורָתְשעָהְתֶא
 יהלֶא תַאְו ןומעינְב יִקְלֶא תֶאְו בָאומ י יהא | תא
 ז ףאדרחיו :ּוהּודְבַע אְלְו הָוהְיתֶא בע םיקשלצ
 :ןומע נב דב םיִּתְשְלּפ דיְּב םרְּכִמו לארשיב הוה
  הָנמָש אוקה הָנָשִב לארשי יִנְּבתֶא ּוצצְריו וצל
 ןדרוה רַבְעְּב רֶשַא טארשי יִנְּבילָּפְתֶא הֶגש הרש
 \ "תֶא ןומעדיִנְב ורבע :דעְלְגּב רָשָא יִרמָאַה ץדא
 םִיִרְפֶא תיִבְבּו ןיִמָיְנְבְב הָרוהיִּב"ִ .םחְלהל ןד
 הָוהְילֶא לָארְשי נב וקעיו + ;דאַמ לארשיל רַצ

6 

10 

 דתֶא דבעת יניחלא"תא ונבוע יפו 5 ּונאָטֶח -
 גו יִנָּבלֶא הָוהְי מאו .: םילענ
 7-7 \ ו מו ןומע ינו ירמָאָהְִמו םירצממ אלה לא

 םיתשלפ
 נ"ב ,א"ב ןכ צ.8

 10 ,ןִמ א'ס ,ר"תו ס"ת ,ע"ת רח ,ב"יד ,א'יד היד ג ,ב'ד .איד י"ב םירפס בורב ןכ .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ.11 | .ר'תו ע "ה ,'רח ןכו ו וניהלא הָוהְי א"ס 10 = ,ר'תו פ'ת ןכו ירקו ביתכ יִּכ א"סב ,ירק יִּכ צ.0

 .איעג אלב "תא ג'ב ,א'ב ןכ +8 .איעג אלב ו .םיקוספב רפסה יצח +. 5 = .םיִרָע א"ס +4 .רֶבְשְשָי כ'ב ,א'ב ןכ+

 דו
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 וקעצתו םֶכְתַא יצָחְל ןועמו | קלַמַעו םינודיצו :םיִּתְשְלַּפ 5

 יתוא םֶּתְבַע םֶּתַאְו :םֶדיִמ םֶכְתֶא העישואו .ילא 3

 עישוהל  ףיסואדאל  ןכל | םיִרַחַא םיהלא ּודבעתו
 םָּב םֶּתְרחְּב רָשֶא םיחלֶאהדא \ וקעו וכל + :םֶכְתֶא 4
 לארשיחנב ורמאיו :םכתרצ תַעְּב םֶכְל יעישוי המה 5
 ךא דינעְב בּוטָהלָככ ינל הֶּתַאההַשע ונאָטַח 0

 םָּכְרְקִמ לָכִִה יהלֶאתֶא וריסוו :הָה םויה אָנ ונליצה <
 :לארשי למעב ושפ ל דעתו הָוהְידתֶא ודבעיו

 נב ופסאו ךעלּב ונח ןומע יִנָב קעציו ו
 שיא לעג ירש םָעַה ורמאו :הפצמּב ניו לֶאְרַשי

 || ההי ןומע ינבב םהלהל לי רשא שיאה ימ ּוהָעְרדְלֶא

 :דעלנ יבשי לכל שארל

 דלווו הנוז הָשאְרְב אִּהְו ליח רג היה ילעלנ החַתָפַו אי
 יטדניו םיִנָב יל הש שא דלתו :חַתַפְירתֶא דעְלנ

 לחְנתדאל לל ורָמאַ חָּתַפִירתַא ּושְרַנִו השאה

 דָתְפי חָרְבִַו :הָתֶא תרֶחא השאְב יכ וניבָאתיִבַב ,
 שנא תפל וטקלתיו ביט ץֶרָאְּב ביו ויחַא ינָפמ
 ןזמימ יהוו מע ּואְצְיַו םיקיר .

 ןנב ומקלנזרשאכ יהו :לארשידםע ןימעהינב ומהליו 5
 תְפידתַא תחקל דָעְַּ נז וכליו לאְרשידםע ןימע

 צקל ל התה הָכל חֶּתְפִיל ּורָמאיו :בוט ץראמ
 - דע ינקזל חֶתַפי רמאיו :ןומע ינבּב הָמָחְלִּ -

 האָב עודמו יבָא תיכמ יִנושרנתו יתוא םתאנש םּתַא
 יא דל ינקז ורמאוו :םכל רצ רשאפ הָתַע לא .

 חל ונבק תלה ףילֶא ונבש הָתַע ןכל חַתָפ

 גאו :דעְלג יבשי לכל שארל ּונְל ָתיְיהְו ןמע ינבכ .
 פו

 ו חמ ג'ב א"ב ןכ +. 5 .תקח תשרפל הרטפה +. 1 ,א' | .רסח םינ דיִצָו א"ס ל. 9

 ו הספ ןייע :יִנקְזלֶא א"ס ץ.7 = .ףקמ אלבו אכראמב רשאכ נ"ב ,א'ב ןכ ץ.5 | .איעגב
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 םחל הל יִתוא םֶּתַא םיִביִשְמְִא דֶעְלִג ינקזחלא חֶּתַפ
 םכְל היא יכנא נפל םֶתיא הוה ןתנ ןומע יב
 ו עמש ּהָיָהְי הֶוהְ חתַפי"לא רעלנהינקז ּורמאיו :שארל
 וו "םִע - ופי ללה :השענ ןּפ לרפרכ אלדמַ וניַתוניב
 ןיצְקְלּו שארל םהילע ותוא םַעָה ומישוו דָפְלִּ לקו
 ;הָפְצַמַּב הָוהְי ינפל וירבְד"לָּכתא חַּתַפְי רָבדיו

 ופ ןומעדינְב ךלמדלא םיִכָאְלמ הָּתַפי ח חלשיו
 :יִצְרַאְּב םֶחְלַהְל .ילא תאי דו ילדהַמ רמאל
 131 חקְלחיּכ הָּתְפִ יכְאְלמלא ןימע"ינב ּףךְלמ .רמאַָ
 קביַהדדִעְו ןונראמ םירצממ ותולעב יצראדתא לארשו
 4; דוע ףסווו :םולְשְּב ןֶהְתֶא הָביִשָה הֶתַעְו ןָהְרָיהדדִעְ
 ₪ לל רָמאיו :ןומע יג ; ךלמ"לֶא םיִכָאְלמ הֶלֶשיו הת

 =תֶאְו בָאומ ץראחתא לארשו חקֶלְדאל חַתַפִי רמָא הֶפ
 א לארי ל םיִרצִמִמ ל יִכ :ןומע יִנָּב ץֶרא
 וז לֶאְרְשי חלש :הֶשְדְק אָבִּ ףוסדםידדע רָּבְדִּמָב
 ףצראְב אָוהַרֶבְעא ו דֶלָמִילֶא | םיכָאְלמ
 אלו חלש בָאומ למלא םו םו אא ףלִמ עמש אל
 ,. תא בפיו רָבְדמְּב ליו :שָדְקְּב לארשי .בשיו הבא
 ןץראל שָמְשדחרוממ אביו בעמ ץֶראדתֶאְו םודָא ץֶ
 יִכ בָאומ לובנּכ ואבדאלו ןונרא רֶָבְעְּב ןח באל
 0 ןוחיס"לא ם יִכָאְלִמ טָארשי חלשיו :בָאומ לבג ןוא)
 דהַרּבִעִ לאְרשי ול רמאי ןוּבַשח ַח דָלמ ירמָאָה"ְל
 א טאְרשְידתא ןוחיס ןימָאהדאלְו +ימו קמדרע צר
 הָצְהְיְּכ נח ימע"לְּכ"תֶא | ןוחיס ףסאו ולְבְנָּב ד
 גו "תא -. לארשידיהלא הוי ןתיו :לֶאְרשידשע סח

 ןוחי ס
 ב ,א'ב ןכ +. 18 = .ג'דו ב'ד ,א'ד ןכו דלֶא א'ס +.11 = .אועגב ךרבְדַכ ג'ב ,א'ב ןכ+

 א'סב גרמא ריבס +. 15 = .ר'תו ע"ת הי"ד ,ביד ,א'ד ןכו דדַע א'ס ₪4 .איעגב
 ט"ו קוספ ןייע : ס"תו י"כ םירפס תצקמב ןכו "הָרְבְעִנ הגומ רפסב +. 17 = .ירקו ביתכ ול
 "תא א'ס צ. 0 ,ז"ו קוספ ןייע + ;ר"תו ב'ד ,א'ד ןכו "הֶרבְעֶא א'ס +
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 יִרמָאָהִתֶא שירוה לארשי יִהלָאו הָוהְי הָּתַעְו :ןדריה 9
 רשא תא אלָה ּוטָשְריִת הָּתַאְ לארשי ומע ינָּפִמ 2

 ןופשחב לארי תכשב :םַ םחלנ םהלנימא לאש

 הע יִתא העע התאו ךל יִתאָמְחראְל יאו :אוהה

 ורבדדלַא ןומשע יִנְב ףלמ עמָש אלו :ןימע נְּב ןיבו ל

 תת ןותניםא רמאיו הָוהיל רָדְג חַּתְפָי רדיו :ןימע |
 [םלדמ אצי רשא אצויה הָיָהְו :יִדָיְּב ןומע יִנְּבדתֶא 3

 ןוהו םגתוו כ םהלהל ןימע לא הקפי רבע +
 שו ריע םיִרְשַע תינמ ףֶאְּבְדדַעְו רערעמ םֶכְו ודב א

 פצמה חֶּתַּפי אביו :לאְרש כ
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 לֶאְרְשַי שרייו םּוּכיו לארשי דֶיְּב ִמַעדלָּכדתֶאְו ןוָחיס
 תֶא ושרי :איהַה ץֶרֶאְה בשוי יִרמָאָה ץראלכ תא
 "רעו רָבְדִּמַהְדִמּו קבוק"דעו ןוגראמ יִרמָאָה לּובְלָּכ

 רֶשָאלָּכ תֶאְו שרית ותוא יִהְלֶא שומְּ שירו
 במה הָּתַעְו שְרִיִנ ותוא ּוניִנָפִמ ּוניקלֶא הָוהי שירוה
 -םע בֶר בורה באומ ךלמ רופ פְצְְּב ק קֶלָּבמ הָתַא בוט

 רשֶא םיִרעָהְ"לַכְבּו היְתונבבו רערעְבו היָמונבְבו
 תַעְּב םתְלַצהְראל עודמו הגש תואמ שלש ןינראירידלע

 לארשי ינְּב ןיּב םויה טפשה הָוהְי טפשי יִּכ םֶחְלַהְל

 :וילא חַלָש רַשֶא חֶּתַפ
 :!דתאו רעלגההתַא רבעיו הָוהְי חור תפל התו
 :! נכ ךכע דעלנ הפצממו דעלנ הפצמחתַא רבעיו השנמ

 דוהיל ; הָיָהְו ןומע יִנְּבִמ םולְשְב יִבּושְּב יתארָקל ' יתיב
 :הֶלע - תילָעַהְ

 םמ ןומע יִנְּב ענפיו דאמ הלודג הָכִמ םיִמָרִּכ לבָא

 ְר

 1- ןכו דםאו א'פ צץ. 95  .רפה ברה א'ס +.25 = ,איעגב ךשוַרוי ג"ב ,א"ב ןכ ל. 4
 ₪ יח ,י"כ 'רת ןכו ינבהלָא א"ס +. 99 = .אלמ רועְרָעְבּו א"ס +. 6  .ּהָּב ריבס +. 5
 וב +. 39 = .ירק ּגהיִתיִלָעַהְו ,ביתכ ּגהיִתְולְעַהְו ו ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ צ. 1
 ם א'ס ץ.33 = ."דַע א"ס ץ.33 = .ב"ודו ג'ד ןכו אלמ רָעורְעמ א"ס צ.38  .החותפ ןאכ ןיא
 .ו"טדו ב"וד ןכו אלמ
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 תולחמבו םיִּפְתְּב ותאְרְקְל תאצי ותַב הָנהְו ותיִבְדלֶא
 ₪ ותוארכ יהיו :תבדוא ןכ ונפמ ולרי הָדַהָי אוה קרו
 ַעְרְכַה יִתְב ּהֶהֶא רַמאיו ויִדָנְבדִתֶא ערקו ּהָתוא

 הָוהְידלֶא יפ יִתיִצּפ יִכְנָאְ יִרכַעְּב תיִיַה ָּתַאְו ינתַעְרְּבַה

 % "תֶא הָתיִַּפ .יִבָא וילא רַמאּתַו ;בּושל לכּוא אָלְ
 ילחא .ףיפמ אָצְי רשאכ יל השע הָוהְיילֶא ךיפ
 :ןומע .ןנְּבִמ ףיבְיִאמ תוְמְקְנ הָוהְ .ףל השַע רש
 הז ממ הפרה הזה רבְרה יל השעו היבָאדלֶא רָמא
 -לע הָּכְבָאְו םירָהָקילַע יתרו הָכְלאְו םישָדַח םָינש
 ₪ יש הָתוא חלש יִכָל רמאיו :יתיעְו יכנא יִלּותְּב
 -לַע היֶלותְּב"לִע ךְבתו | היתר איה ףלתו םישָרַח
 ₪ ָהיִבָא"לַא בשתַו םישדח םינש | ץקמ יה :םיִרָחַה
 שיא הָעְדיְדאל .איהְו רַדְג רשֶא ורְְנתֶא הל שעמ
 או תב .הֶנְכַלַּת הָמיִמָי | םימימ :לארָשיִּב חה
 םיִמָי תעפרֶא .ירעְלנה הָתְפדתבל תטתל לֶאְרְש
 :הָנָשּב
 חַתְפִיְל ּורְמאַָו הָנִפָצ רבע םִיִרָּפַא שיא קָעָצמ
 אלק אֶל ל ןומעדינבּב םחְלהְל | תְרבָע \ עודמ
 הֶתְַפי רמאַו :שָאָּב ףִיִלָע ףרשנ תב ךמע תָכְלְ
 זזאו דאמ ןומע"ינבו דמעו ינא יתייה ביר שיא םֶהילֶא
 ןיַאיִּכ ּהָאְרֶאְו :םדימ יתוא םתְעשוהדאלו םֶכָתֶא

 ןמע יִנְּבִדְלֶא הָרְבעֶאְו יפכב ישפנ המשיאו עישמ
 םחלהל הוה םויה ילא םֶתילַע המלו ידיב הָוהי םנ
 | דתֶא םֶחְלו דע ישְנָאלְּכדתֶא הֶתַפַי ץפקיו ₪

 יִיִלָּפ ורָמָא יִּכ םיִרפָאתֶא .דָעְל ישְנָא וכיו םירפ
 : דפְליו :השנמ ךותב םירפֶא ות רָּעְלִג א םירפ|
 דעלג קמה

 יתיערו צ. 387  .שגד ותוארפ נ"ב ןכ צ. 85 | .הָנָמַמ ריבס +. 4 ,ּהָל ריבס +.

 .קעצַאו א"ס צ. 2 ,2' | ירק ינש ,ביתכ םינש א'נ צץ. 88 | ורק יִתיִעְרְו ,ביתכ יִתיִעַרו

 ב'ד ,א'ד ןכו ךותְבּו א'ס +. 4 = .ירקו ביתכ הָמישֶאְו א'סב ,ירק ז הַמיִשֶאְו ,ביתכ הָמְשיאְו +

 | ,ר'הו ס'ת

2% 2 3 2 
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 וחמאי יִכ הָיַהְו םִִרְפֶאְל ןְרַיה תוְרְבְעמִדתֶא דעְלִ
 יִתְרַפָאַה דַעְלנישְנא ול ורמאיו א םירפא יִטיִלְּפ

 רַמאָיְ תלבש אָנְרַמִא ול ורמאיו :אְל /רמאיו הָתַא <
 והוטחשיו ותוא זחא ןכ 7 ןיכו אלו לכס
 םיִעָּבְרַא םִיִרפֶאְמ איהַה תַעְּב לפיו ןדריה תורְּבְעמלֶא
 םִָש שש .לאְרשתַא חֶתַפ טפשה :ףלֶא שו

 . ודָעְלּנ ִרְעִּב רבו ידְעְלְגה חֶתְפַי תמי
 :םֶהְל תיכמ ןצְבִא לאְרשְידתֶא וירא טפשיו .

 הצוחה חלש תונָּב םישלשּו םיִנָּב םישלָש ולדיהו
 זתֶא טפשיו ץוההךמ וינְבְל איבה תב םישלשי

 !םֶחְל תיכפ רכה ןצְכא מו :םיגק עבש לארשי .
 ןיליא לאְרשידתַא ויִרְחַא טפשיו :
 ןוליא תַמָיַנ :םיִנָש רשע לארשידתַא טפְשיו ינלּובזה וש

 :ןלובז ץראְּב ןוליאב רבָקיו יגלובה
 ללההַב ןורבע .לארשיחא וירחא טּפְשיו .

 םיִנָב נב םיִשלָשּו םיָּב םיִעְבְרא ולרהְוו :ינותערפה 4
 הנמש לארשידתַא טפשיו םֶרָיע םיעְבשדלע םיִּבָכְר

 ןותערפּב רבו ינותערפה לָלַהְדּכ ןודבע תמו :םיִנָש 3
 ופיסיו :יקלמפהרהפםירפַאלְראּ 4

 חב הוהי םנתיו הוי יניִעְּב עַרֶה תושעל לאְרְשי יִנּב
 | מ :הָנָש םיִעְבְרִא םיִתְשלפ 5

 ותשאו חונמ ומשו ינהה תחפשממ העְרַצמ דָחֶא שיא
 רמאיו .הֶשֶאְהְילַא הָוהְיְדִאְלמ ארו :הָדְלְ אלו הָרְק
 :ןפ דלי תִיִרָהְו תדלי אלו הרקעדתַא אהה 0
 לכאתחלאו רכשו ןיי יתשת"לאו אָג יִרָמַשה הָתְִו

 ללכ
 ל נ'ב ,שגד א"ב ןכ צ.5 | .איע גב היהו נ'ב ,א'ב ןכ צ.5 | .איע ו ,א"ב ןכ צ.5

 "ס 6 יאיעגב וזחאיו נ"ב אוב ןכ מ 6 +? הידוויבידי: אד ןכו ןיבָי א'ס 6 .יפר

 ות .ןכו דלא א'ס +. + .אשנ תשרפל הרטפה +. 2 ,' = .ב'דו א'ד ןכו רסח ּוהְטַחְשיַו

 ,ורק =ַלֶא ,בותב -לאְ א"סב

 הי



 +1 םיטפש א[ 6

 הלעיחאל הָרּומּ ןַּב ּתְדַליְו הָרֶה ךנה יִּכ :אָמָטְיִלַּכ
 אּוהְו ןטְּבִהְדִמ רעה הָיַהְ ה רוזניכ ושארחלע
  ּהָשֶאְה אָבִתו :םיִקְשְלַפ דימ לארשיחתַא עישוהל לַחָי
 והֶארמּו ילא אָּכ ם יהלַאה ש שיא .רמאל ּהָשיאל רמאתו
 -יא והיתְלֶאש אלו דֶאְמ אָרונ םוהלַאָה ל דאלמה הֶאַרַמְּ
 ז הָרֶה ךגה יל רמאיו יל -ינהדאל ימשדתאו אוה הזִמ

 -ַלָּכ ילכו אתְדְלַאְו רכשו ו יּתָשַתְלַא הָתַעְ . -

 םויחדפ ןטְפהְדמ רעה הָיָהְי םיהלָא רזְניִּכ הֶאְמְמ
 רמאיו הָוהְיילֶא חונמ רעו :ותומ
 דע .אנזאובי חלש רשא םיחלַאה שיא יִנודא יב
 םיהלַאה עמְשיו :דלויה רעגל השפתהמ נרו ונילא
 השאה"לא - םיחלאה .ךאלמ אבפ חונְמ לוקּב
 ּרֶהַמִּתַו :המע ןיא הָשיִא חמו הדשב תבשוי אוהְו
 האר הנה -- רַמאתו השיאל דָנּתַו ץרתו הָשֶאָה
 ח ונמ ףליו םקיו ;יִלֶא םֶויב אָּבִדרֶשֶא שיאה ילא

 שיאה לתאה 5 רמאיו שיאַהדלֶא ג אבו ותְשֶא ירח

 השאה"לַא יּתְרמארָשֶא לָּכמ חנְמלֶא הָוהי ךאלמ
 ןייו לכאת אל ןייה ןפלמ אַצְידרָשַא לָּכַמ :רָמְשת

 -רָשֶא לכ לכאהדלַא הָאְמְט"לָכְו תשתחלא רָבְשָ
 הַרְצְעִנ הָוהְי ךאלמדלַא ַחונְמ רָמא :רָמשּת היתי

 השַעְּתְדבִאְו הל לבא ינרצעת"םא המלא
 הוה ףאלמהיכ כ ַחוגַמ עדיאל יִכ הָנלַעִת הוהיל ל הל

 אוה =

 .ו"דו גיד ,ב'ד ןכו ארו א'פ צ. 9  ,ב"דו א"ד ןכו דדעו א'ס צ. ל  .דגמו .א"ס ₪

 ס'ת ,ע'ת ,ב"יד ,א"יד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ְףְרַבִד א"סב ,ּףֶרבד א"ס צ. 19 = .ּואבָי ריבס ₪

 :ו'דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו לכמ א'ס +. 14 = .ו"דו ג'ד ,ביד ,איד ןכו אֶל א'ס צ.11  .ר'תו

 .ס'ת ןכו הָלָעִמ א'ס צץ. 16  .איעגב דםא ג'ב ,א'ב ןכ צ. 16 לבת

 ג הָתַע חונְמ רָמאַיַו :יִנָא רָמאיו הָשאה"לֶא ּתְרְּבדדרֶשֶא
 ג רמאָוו :והשעמו רענה"טפשמ הָיָהְייהִמ ףיִרְבְד אָבָי

 : הוה ךאלמ רמאיו :םיז יל ףינפ ָפְל השעת ךֶתוא א)

 מ

2 

10 
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- 
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 | = אְלרכ ףךמש ומ הָוהְי ךאְלמדלֶא חוְנְמ מאיו :אוה וז
 | ַּ המל הוה .ףאלמ ּ רַמאָ :ףונדּבְכְו ךירבד 8
 םיזעה יִדָנתֶא חונמ חפיו : יאלפ הו ימשל לאשת ופ

 תושעל .אלפמו הוהיל 0 לע החְנַּפַהדתֶאְ
 הבמה לעמ בהלה תולעב ' יְַו :םיאר וָּתְשַאְו חְְִמו
 ַּונְמּו הבמה בהֶלְּב הָוהְידאְלמ לעיו הָמימשה

 דע ףסודאלו :הָצְרֶא םהיִנְפילע פו םיאר ותשאו גו
 ער א .ִּתְשאלֶאְו חנמלֶא הֶאְרהל הָוהְי ךאְלמ
 ותשָאלֶא חִמ רָמאָו :אּוה הָוהְ ו ףאלמהיּ חוב

 ול ותשֶא יל דַמאָּתַו :ּוניִאְר םיהלֶא יכ תּומָנ תומ 3
 החְנמּו הל ונדימ הָקְלדַל ונתיִמַהְל הָוהְי ץפח
 :תאוכ ונעימשה אל תַעְּב הָלֶאלָּכתֶא טארה אָלו

 ם רענה לנו ןושמש ומשדתא אָרְקתו ןפ השאה דלתו :

 ןיפ ןֶה"הגְחַמְּב ומעפל הֶוהְי חּוְר לחָּתַו :הָוהְי והָכְרְבִו
 :לֶאָּתְשא ןיבו העְרַ

 תנְפְמ הָתָנַמַתְּב הָשֶא אְרִיו הָתַנִמִּת ןושמש דריו די
 יתיאְר השֶא רָמאיו ומָאְלּו ויכָאל - דני לעיו :םיִתָשְלִּ 2

 :השאל יל הָתוא"וחק הפו םיִתְשְלּפ תונְבִמ הָתַנַמַתְב
 השא למעדלֶכְבו ד ףוחא תונְבַב ןיִאה ומָאו ויבָא ול רמי :

 < .רַמאיו םילרעה םיּתו שְלָפִמ הָשֶא תחקל ללוה התְאחיכ 5
 ןיניעב הרשי איַההיִּכ ילדחק ּהָתוא וי אלא ןושמש

 .דאוה הנָאְתִיִּכ איה הוהימ יּכ עְדָ אֶל ימאי ויִבָאְו
 \ םילשמ םיִּתְשְלִּפ איהה תַעָבּו םיִתְשְלָּפִמ שָקָבִמ

= 

 8 כ

 יש

 מאו ושמש דריו :לאְרשּב
 התנמת

 - ל 90 = ,ירק אולפ וא
 = ןןכ צץ. 4 = .ו"דו א"ד ןכו ּוניִדּיַמ א'ס +. 3 לו | .ירק תו

 הרחק א'פ צץ. ? ,ךי | .ן'דו גיד ,ב'ד ןכו הנחמב א"ס ץ.95 | .אוע ג אלב והכרביו ב נ"ב ,א"ב

 .הֶתוא



 1 םיטפש אזו 8

 תוירֶא ריִפְּכ הָגִהְו הָתָמְמִת ימרכדדע ואביו הָתְנממ
 :עָפַשְּכ העפשְיַו הֶוהְי חור ויִלָע חלצתו :ותארקל גאש
 תא ומָאְלּו ויִבָאְל דיִגה אלו ודב ןיא הָמּואְמו יִדָנַה
 7 יעַָעְב רשיתו השאְל רדיו דריו :השע רשא
 יראה תלפמ תא תוארל רו ּהָּתְחַקְל םימימ בש
 והדריו :שָבדו היראה תֶווְנב םיִרובה תדע הָגהְו
 ימָאחלֶאְ ויבָאדלא לו לכִאְ לילָה ףלוו .ָפַכלֶא
 היראה תיונמ יכ םָהְל ד ינה"אלו ומאה םֶהְל ןתיו
 םש שעו השאָהדלַא היִבָא רֶרָיַו :שָכְּדַה .הָדָה
 םַתואְרּכ יהיו :םירוחכה ושעי ןּכ יִּכ הֶּתַשִמ ]ושמש
 םהְל רמאו :וא ויו םיערמ םישלש וחקיו ותוא

 הָתוא ּודיִנּת דגה"םַא הדיח םכְל אָנהַדוחֶא ןושמש
 םישלש םכְל יּתַתְנו םֶּתאָצַמּו הָּתְשמה ימי תַעְבַש יל

 תופיִלָח םישלָשּו םיִניִדְס םישלש יל םתא םָּתַתִ יל
 רמאַ :הָנַעָמְשִנ ףתְדיִה הָדִה ל ּורָמא יד

 ולי אָלְו קותִמ אָצָי ועַמו לָבְאמ אָצַ לָכאָהַמ םהְל |
 יעיבשה .םוּ ! יהו :םיִמי תשלש  הָריִהַה דגל
 -תֶא ונְלְדדנוו ךשיאהתא יתפ ןושמשרתשאל ּודְמא
 ושרילה שאָּפ יבא תיכדתַאו ךתוא ףרשנְפ הָרַַה

 מע ינבל .התְרִח הריהה יִנְּבַהֶא אָלָו ינתאנשדקר
 אל ימאלו יבָאְל הנה -5 רמאָיו הָּתְדגַה אל -
 ל םימָוה תעָבש ויִלָע ךבתו :דינא לו יתְדַגַק|

 כ הלני יעיבשה םויּכ | יהו התשמה םהל
 ישא א יל ורָמאיו ו ל הָריִחַה גו והתקיצ 1

 אלַה ,ביתכ םלַה יארוסל +.15 = .ע"ת ןכ יִעיִבְרַה ל"צ +. 15  .ע"ת ןכ םָתָאְרִיִב לצד ו
 .ירק םלָה ,ביתכ אלָה יעדרהנל ,יר| <

 : רמאתו ויל ןושמש תשא ךבתו :אלַה ל םֶתאַרְק

/ - 

- 

 ןש

 : דיגהל לכת אלדו : םידנּב תָּפְלַח םישלשו םינידס
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 םֶתַשרַח אלול םֶּהָל רֶָמאַו יִרֶאמ וע הָמו שָכּדמ
 הוהְי חור ּויְלָע חלַצִתַו :יתְדיה םַתאְצִמ אל יִתְלְנְּ
 דתֶא הקו שיא םישלש | םָקְמ יו ןולקשא דר
- 

 פא רחיו הדיחה יד מל תופילחה ןּתיו םֶתּוציִלַח
 רַשֶא והערמל ןושמש תשא יהו : היא תב לעיו 5
 :ול הר

 לתשאדתֶא ןושמש דקְפיו םיטח"ריצק יִמיִּב םימָמ יהָינ וט
 ןגָתְנאָלְו הָרְדַחַה יתשא"לא הֶאְבִ רַמאּו םיִע יִדְְּ
 אָנשהיכ .יִּתְרַמְא .רַמָא הא 0 אוכל .ָהיִבָא
 הָבּוט הֶנטְקַה ּהָתוחַא אלה ףערמל הָנְנַּאְו ּהָתאְנְש
 יתיקנ ןושמש םֶהְל מאיו :היּתָחת אַָהֶּת הָנמִמ
 ףלינ :הער םמע ינא הָשעדיִּכ םיִּתְשְלְּפִמ םעָּפַה
 ןפיו םידפל חיו םיִלעוש 0 רָכְל ו ןושמש
 :ףךותּכ תובנה ינשְךיב דהא דיפל םשוו בזדלֶא ב
 רעביו םיתשלּפ תמְקְּב חלַשיַו םיִדיִפלְּב שָאְדרֶעְבּו

 מ םיתשלפ ורמאיו :תֶז םרכְ"דעו המקחדעו שידָנמ <
 "תֶא הקל יִּכ יִנָמּתַה ןתַח ןושמש ודמאו תאו הֶשע
 התא ופרשיו םיפשלפ ולעו והערמל הָנְתִַו יתשא
 ןישעתדםא ןושְמש ם םָהָל רַמאַו :שָאָּב ָהיִבָאדתֶאְ
 םַתוא ךיו :לָּדְחֶא רחאָו םֶכָּב יִתְמְקנםִא יִכ תא
 עלס ףיעסב בשיו דריו הָלודְג הָכמ קלע | קוש

 = לש

 ןפ

 שכ

= 

1 

₪0 

 םיע

 וחמאיו :יִחְלַּב ושְמְעַו הדוהיכ נחי םיתשלפ 0 /
 דתֶא רּוסְאְל ורמאיו ני ילַע םתיִלע .הַמְל הָדּוהְי שיא
 ודריו :ּונְל השע רשָאּכ יל תושעל ןנילָע ןושמש

 טַעַפ על ףעְסילֶא הָדוהיִמ שיא םיִפלֶא תָשלֶש
 . (\ורמאיו יי

 ו היבאהתיבהתאו א'ס +. 6 .אמדק ר"וי רפח םיִרָּבַלַּב א"ס +. 5 ,₪ = .זַע א'ס + 8

 | :ס"תו א"יד ןכו ךְליַנ א'ס צץ. 8  .ס"תו ע'ת ,א'ד

| 
| 
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 םיִּתְשְלַּפ 5 םילשמחיּכ ּתְעַדַי אָלַה ןושמשל ורמאוו ₪
 ןָפ יל ושע שאב םהל רַמאו טל ָתיִשָע תאְזהמו
 ג "דב תחל ור דְרְסֶאְל ל ּורָמאו :םהְל יִתישע
 נפתר יל וע :ִבָשה ןושָמש טל רמאוו םיתשְלפ
 ףונתְנ ףרֶסֶאְנ רָפְאְהיִכ אָל רמאל ול ּורָמאָו :םתַא יִּב
 םיִשדַח םיתבט םינשב והרְסַאְו ל ףתימנ אל תַמָהְו םֶדָיב
 ועירה םיִתו שלפו יחלהרע אבדאוה :עלפהה מ והולעוו
 םיִתבְעַה הָניִהּתַו הָוהְי חור ויְלָע 0% ותאְרְקל
 יפמיו שָאְב ּורָעָּב רשָא םיִתשּפפ ויתועורז-לע רשָא
 ודי ו הירמ רומ מָח"יַחְל אצמיו :ויָדָ לעמ ויִרוסא
 מחה יחל ושמש רמאיו :שיא ףלא הָכְּו החי
 יהיו :שיא ףלא יתיּכה רומָחה יְִלַּב םִִתְרִמִח רומח
 אוהה םוקמל אָרְקיִו וךימ מ יחְלַה ףלשיו רבדל ותְלַבְ
 הֶתַא המאו הוהידלא אָרקיו דאמ אַמְצַו :יחל תַמְר
 הֶתַעְו תאָוה הלנה העושתההתֶא ףרְבַעדדְיב ָּתְתְ
 -תֶא םיחלֶא עָקָבַו :םילרעה יב יִתְלפִו אָמַצּב תומא
 בשֶתַו תשיו םימ ונממ ּואציו יחלבררשא שכמה
 יחְלּב רֶשֶא ארוקה ןיע ּהָמַש אָרְכ | ןָמ"לע יחיו וחור
 םיתשלּפ ימי .לאְרשידתא טפְשיו :הָוה םווה דע
 :הָנַש םיִרָשְע
 :ָהיִלֶא אבה העז השא םשדארו הֶתַוע ןושמש ךלממ
 -לָכ ולחוברָאו ובְסָו הָנה ןושמש אב רגאל ו םיִתָועל
 -דע רמאל הֶליִלַהַלַ ושרחתיו ריִעָה רַעָשְּב הֶלילה
 הלילה יצְחדרַע ןושמש בכשיו :ּוהְננרְהְו רקָּפַה ראם

 יִּתְשְבּו ריִעָהְרע לש תותְלְּ וחַאיו הֶלילַה יִצָחַּכ ! םֶק
 תוזזמה .

 ב'ד ןכו יחל אצמיו א'ס +. 15 = .ו"טדו ב"יד ,ז'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ויִרּוסָא א'ס 6
 רּומָח ל"צו ,ב'ד ןכו םָיִתְרִמְת א'ס +. 16 1%
 ותיו נ'ב א"ב ןכ צ. 9 = .ע"ת ןכ םיתזעל

 צל .7מ | ע"ת ןכ םיִמְרַמ

 זחאוו נ'ב :,א"ב ןכ צץ. 8 | אוָע
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 דלֶא םלעיו ויּפַתָּכְלַע םשיו הירְּבהְדםע םַעָסיִו תוזָזִמַה
 :ןּורְבַח ינָפפלע רשא רהָה שאר
 :הֶליִלִּד ּהָמָשּו קרש לח הָשא בהָאו ןפדירחא יה .

 ותוא יִּתַּפ חל .ורמאו םיתשלפ ינרס ָהילָא .ולעיו :
 והּונְרְסַאו ב לכ המַבּו לדג וחכ הַמַּב יאר
 רַמאָתַו :ֶּסְּכ הֶאִמּו ףלא שיא ללדת נחְִאְו ותונעל
 לודנ ַּחְּכ הָמְּב יל אָעהְרִיִנה ןושִמ מש"לא הלילה
 יִנְרסַאַםִא ןושמש היִלַא רמאוו :ףַתונעְל רֶסֶאְת המ
 יִתייַהְו יִתיִלָחְ וברח"אל רשא םיחל םיִרַתַי העשב

 םיִרָתִי הָעְבַש םיתו ושלפ י גרס הלחולעוו :םֶדָאַה דחאּכ <
 בשי בראָהְו :םֶהָּב ּוהָרְמַאָּתַו יוברח"אל רַשֶא םיחל +

 קפננ ןושמש דִיִלְ יִלע םיּתָשלּפ דלא רַמאַּתַו רֶדָחַּב הל
 שא ּוחיִרָהּב 0 קתָש רֶשַאַּכ םיִרָתְיַהדתֶא

 הגה ןושמשדלא הלילה רמאתו :וחכ עדינ אלו +
 הָמַּב יל אָנְיהְדיִגה הָתַע םיבּ יִלֶא רבְדִתַויּב תְלתה

 םיתבעב ינורְסַאְי  רוסֶאדִא .קילא רַמאָיַו :רָסָאִּת 2
 יתייהְו יתילֶחו הכאלמ םֶהְב השענדאל רשא םישדח

 ּוהָרְסַאָתו םישְדַח םיתבע הליִלִד חו :םֶדֶאַה דחאְּכ ו.
 בראָהְו ןושמש לילע םיתשלפ ולא רַמאָּתַו םָהָּב

 רמאתו :טוחכ ויתערו לעמ םֶכִּתִנִו רֶדַחְּב בשי 3
 ולא רָבִַּתַו יִּכ ּתְלתה הֶוהְדרִע ןושמשדלא הָליִל
 ינראת"םא הלא רמאיו ךסַאִּת המַּכ יל הָדיִנה םיִבָו
 "רתָיכ עקְתתַו: תֶכְממַהְדםע ישאר תוָּפְלִחַמ עבְשדתַא
 עפיו ותנשמ ?קייו ןושמש לע םיִתְשלפ וילא רמאו

 ףיא וילא רַמאְּתַו :תֶכָפִמַהתֶאְו גְראָה דַתְיַהתַא 5

 חלתה םיִמָעִּפ שלש הֶז יקא ןיא ךּכלו ךיתבהא רמאת
 0 גה א"ס צ. 3 ולב .ו"טדו ב"יד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ 'קרוש א"ס +. 4

4 

 ב עק ִתיִיָהְ ייל דתיב עקתתו ןאכ אצמנ ע'תב +. 4 "יו ו קוספ ןייע :ע"תו א"ד ןכו

= 

 ָא הל וקִתַו ןש -- |. תַכָסּפַהְ"ע םֶרְגַאַתַו ושאר תו פֶלִחַמ עַבָשדתא הָליִלִּב חקפו ןשי יכ יהיו :םֶדָאָה דחַאכ
 ע"ת ןכ רָתִ ל'צ 4 .'וגו דַתָיַּב עקְתַּ
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 ול הקיצהיפ יהיו :לודָנ ךַחְּכ ּהָמַּב יל תְדְגַהאָלְו יב
 :תומל ושפנ רצקתו יהצְלאּתו םיִמָיַלּכ .הירְבְדב
 דלַע הֶלעחאל הרומ הל רַמאַיו ו הֶל"דעו
 רֶסְו יתחלניסא יא ןטְּבמ ינָא םיהלא ריזניכ ישאר
 . הלילד ארו :םֶרָאה"לֶכְ = יִתיִלְחְו יחכ יִממ
 ינרסְל אָרְקִתַו חלשתְו ּבְלְדלָכתֶא ּהֶל דינה
 לָכדתֶא 2 דיגהדיכ םעפה לע רמאל םיִתְשְלּפ
 :םֶדָיִּב ףַסָכַה ולעיו םיִתְשְלפ ינרס הלא ולעו ובל
  עבשדתַא חלנתַו שיִאְל אָרְקִַּו היִכְרּבלע והנשיתו
 :וילעמ וחכ רֶסיו ותונעל .לחַתו ושאר תופְלָחמ
 פ לָמאיו ותְנשמ ץקיו ןושמש יל םיִּתְשְלַּפ רָמאתְו
 רס הָוהְי יִכ עדי אֶל אּוהְו רַענִאְו םעפְּב םעפּכ אָצֶא
 גו ותא ודירויוויניעדתַא ורקניו םיתשלפ והווחאיו :וילעמ
 :םיריסאה תיִבָּב ןֶחוט י יהוו םיתשחנב ּוהּורְסאְיו התַש
 - :הֶלִג רשֶאּכ חמצל ושארדרעש לח

  ןונְדְל לורנדחְבַ הבול + ופְסֶאְנ םיתָשְלַפ י גרסו
 ו תא ונדב ניהל ןתנ ורמאיו דחמשלו םַהַהְלַא
 4 ורִמֶא יכ םֶהיִהְלָאְדֶא וללהיו םעה ותא ואְרַַו זונבווא
 רָשַאְו נצא בירחמ תאו יטפיואדתֶא נדָיְב וניהל ןַָ
 פ ואְרְק ּורָמאו םָכְל בומ"יכ הו :ּוניִלְלְחתֶא הָפְרה
 םיריסאה תיּמ ןושמט על וארְקיו .ונְל-קחשיו ןשִמְל
 ו רָמאַּו :םידומעה ןיכ ותוא ודו מעו םֶינְפל קחו
 ינשמיהו יתוא הָחיִגה ּודָיְּב קיוחְמה רעָנהדלֶא ןושמש
 :םהילע ןעָשֶאְו םהילע ןוכְנ תופה רשֶא םיִלָמַעַהדתֶא
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 םיתשלפ ינרפ לָּכ הָמַשְו םישגהְו םישְנִאְה אָלִמ תֶיַּכַהְו :ז
 קיתשב םיִארַה הָשֶאְו שיא םיִפְלַא תַשְלשכ ג?הדלעו
 הָיהָי יִנרֶא רמאיו הָוהְיילֶא ןושמש אָרְקיו ושש

 הָמְקְנא םיהלֶאה הוה םעפה דא א ינקזחו א ינר
 -תֶא ןושמש תפליו :םיתשלפמ יגיע ןתשמ 2 )

 ךמְסו םָהילַע :ןוכָנ תיבה רשא דתה ירומע | ינש
 ןושמש רמאיו :ולאמשב דָחֶאְו נַמיִּב דָחֶא םהילע 0

 -לע תיפה לפיו כב טי םיִתְשלּפיםַע ישפנ תָּת
 רַשֶא םיִּתַמה ויהיו וָּבדרֶשא םַעָהלָּכלַע ו םינְרפה

 ויָחֶא ודי :וייחב תמה רשאמ םיפר ותומְּב תיִמַה 3
 ןיב ותוא ּורכְקיו | ולפיו יתא ּואשיו היִבָא תיבדָכ
 דתֶא טפָש אּוְהְו ויִבָא חוְנִמ רבקב לאה שֶא ןיִבו הָעְרַצ

 שיאחיהיו :הָנש םיִרשע לֶאְרשִי זי
 הֶאַמּו ףלֶא ומָאָל רָמאיִו :ּוהיִּכִיִמ ומשו םיָרפֶאְדְרַהִמ <
 יָאְּב תְרְמָא ם יתילא יתאו ךלחפְל רשאא ףספה
 נב ףוְרְּב מא רָמאּתו ייתחקל יג ינָא ותא ףסכה"הנה

 רַמַאַתַו מאל ףספה האמו"תלאדתא בשו :הָוהיִל 3
 ינב ידימ הָוהיל ףֶסְּכַהדתֶא יִּפְשָדַקַה שח וקה מא
 דתֶא בשיו :ךל ונבישא הָתַעְו הָכַממְו לס תושעל +
 ףרוצל ּוהְנִתִתו ףַסְּכ םיתאְמ ומא קו מאל כה
 הָכיִמ שיִאָהְו :והיכיִמ תיכ יִהָיַו הכפמ לספ והשעוו
 דחא דָידתֶא אליו םיִפרְתו לופא שעיו םיהלא תי 6
 לארְשיב ףלמ ןיא םהָה םימיפ :ןהכְל לחיה וינמ <
 רעיה :השעי ויְנִעְּב רשיה שיא 7

 אּוהְו יול אּוהְו הָרּוהי תחפשממ הדוהי םחל תיכמ
 רּונְל הָרוהְי םחְל תיכמ ריעָהִמ שיאה ףליו :םַשדרנ

 רשאב
 ןג'ב א"ב ןכ +. 31 | .אלמ ותזא הגומ רפסב +. 31 = .ו"טדו ב"וד ,ג'ד ןכו רפח תמָּת א"ס צ. 0

 .ירק תיִלֶא ,ביתכ יִתיִלֶא +. 5  .ירק ּתַאְו ,ביתכ יִּתַאְו +. 5 ,[' = .איעג אלב ולעיַו
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 תושעל הָכיִמ תיִבְדדע םִירּפָאדרַה אָכיו אצמי רשָאּב
 9 יול .וילֶא רָמאַו אובֶּת ןיִאמ ּהָכיִמ ול"רמאיו :וְכְרד
 רַשָאּב רול ףלה :יִכְנָאְו הָדּוהְ םחל תיִּבְמ כא
 | בָאְל גלחהוהו ידע הָבש ּהָכִיִמ ול רַמאו :אצְמַא
 םיִדָנְב ףרעו םימיל 3 פףַסַּכ תרשע לתא יִכְָאְ ןקכלו
 שיִאָקְתֶא תָבְשְל יולַה לֶאְְו ושב לו ףתוחִמּו

1 

- 1 

 דָיתֶא הָכיִמ "אלמוו .וינָכמ דַחאּכ : רעָנה יהו
 ₪ רמאיו :הכימ תיבפ יהו ןהכל רעּוה ולה יולה
 יולה יִלדהְיה ה יִּכ יל הָוהְי .םימיידיכ ית עדי הֶּתַע ּהָכיִמ
 חי םהָה םימיבו לארשיב ךלמ ןיא םהֶה םימיב :ןהכל
 ול הלפנ"אל יִּכ תבשל הלה ולרשקבמ יי ַּה טבש
 :הֶלָחְנַּב לאְרשי יִמְבְשּדותַּב אּוהַה םוָיַהְדדע

 םישְנַא הָשמַח םָּתְחַּפְשִמִמ | 9- 5 וחלשיו
 לגרל לאָּתְשֶאְמּו הערצמ ליחינְב םיִשָנַא םתוצקמ
 "תֶא ּורקח ובל םהֶלֶא ורמאיו הרק חלו ן ץרָאָהְתא
 :םש וניליו הכימ תיִבדדע םירפא"רה ואבו ץֶרֶאָה
 וולה רַעָנה לוקתֶא וריכה הָמַהְו ּהָכיִמ תיבדסע המה
 השע הֶּתַאְדהִַמּו םלַה ּףָאיבָההיִמ ול ורמאיו םש ורוסמ
 יל הש הֶוָכְו הופ םָהְלֶא רמאיו :הֶפ ל המו הז
 אָנְלאש יל .ורמאיו :ןֶהְכֶל .ליהֶאְו יִנְרְּכָשו הפימ
 םיכלה חנא רשא ונפרד חלצתה העְדְנו םיקלאב
 םכְּכְרד הָוהְי כ ; םיִלָשְל וכל קפה םהל רמאיו :הילִ
 השיל ואבו םישְנָאה תשמָח כליו :הבדוכלת רשא
 טָפשמְּכ חטבל תָבְשוי הָּבְרְקְּבִירַשִא םעָקתֶא אר
 שָרַוי ץֶרָאְּב רבּד םיִלְכִמְיִאְו חטבו | טקש םיִנָצ

 "םע קל ןיא רֶבְדַו םינדיצמ הָּמַה םוקיחרו רָצָע
 ורמאיו ו אתא הָעְרְצ .םְַָחָאדלֶא ואבו :םֶדָא
 םהל 7 דת
 .ירק ּוזָּב צ. 4 ,[ד' | .איעגב ךתיחמּו נ'ב ,א'ב ןכ +0

 19 ש

 ןש

= 

 שד
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 אזו 1 םיטפש 100

 הָלַעְו הָמִּק .ורָמאְו :םֶתֶא המ םקיחא םֶקְל <
 רֶאְמ הבט .ההו ץֶרֶאְהתֶא ּעָאְר יּכ םֶהיְלע
 -תֶא תשרל אבל תכלל :טצעתדלא םישְחמ םֶּתַאְ

 תבחר ץרֶאְהְו חטב םעדלֶא | ּואְבִּת םֶכָאְכִּכ :ץֶרָאָה 0
 םשךיא רַשֶא םוקמ םֶכדִיְּב םיהלֶא הָנְתְנִּכ םִדָ
 תחפשממ םֶשמ יעשו :ץֶרָאְּב רשא רב רוסחמ
 יִלָּפ רוח שיא תואמדשש לֶאְּתְשאְמו הערְצמ ינדה
 ןפדלע הָדְוהיִּב ירי חרק נח ולעיו :המחלמ
 יִרָחֶא הוה הוה םווה רע ןדחהנקמ אוהה םולמל וארק

 תיבדדע ואביו םיִרְפָא-רה םשמ ורבעיו :םיִרעי תירק .
 ץֶראהדתַא לגרל םיכלהה םישנָאְה תשמח וששיו :הכימ
 הָלַאְה םיִתְבַּב שי יִּכ םתעריה םֶהיִחְאְדלֶא ורמאיו שיל

 :ושעתדהמ ועד הקעו הכסמו לספו םיפרְתו רופא
 הכימ תב וולה .רעָוהדתיבדלֶא ואבו הָמְש .ורוסיו

 יִלְּכ םירטָח שיא תואמדששו :םולשל ולדולָאשיו 6
 ולעיו :ןרדינפמ רשא רעשה חתַּפ םיִבְצנ םתמחלמ
 המש אב ?רֶאְקתא לגרל םיכלהה םיִשָנאְה תשמח
 דתֶאְו םיִפְרְּתַהדתֶאְו דופאָהדתֶאְו לָסְפהתֶא יחקל
 שיאה תואמ"ששו רעשה חתפ בָצְנ ןהְה הכפמה

 וחקיו הָכיִמ תי ּואָּב הָלֶאְו :הֶמ המחלמה יִלָּכ רּוְנָחַה 3

 המאה הָכְפִמַההַתֶאְו םיִפְרְתַהַתֶאְו דופאְה ספא
 "םיש שרחה ול ּורמאיו :םישע םּתַא המ ןהפה םָהיִלֶא

 | בוטה ןהכלו באל ּונְלדהְיָהְו וממע ךלְו ףיפדלע
 טבשל ןהכ ּךתויַה וא דָחֶא שיִא תיבל ןהכ תי
 לופאההתַא הקיו ןהפה בל בטייו :לארשיב הֶחְפְשמְלו

 וכלווי ונפיו :םַעָה בֶרְקְּכ אָביו לָסְפַהדתֶאְ םיִּפְרִּתַהדתֶאְ :
 ומישיו

 !אחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9 = .ע"ת ןכ :םישחמ םתא ל'צ +. 8 | .ע"ת ןכ דלא ל"צ ש. 8
 אריתו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּומּוק א"סב ,ירק ּומּוק ,ביתכ הָמּוק

 "תֶא ל'צ צץ. 8 .שש ג'ב ,א'ב ןכ +. 117 ,ר'תו 'רת ןכו הוה א"ס ,הגומב ןכ +. 0
 ,ז"ו קוספ 8 ןייע :ע"ת ןכ דתַאו לַפּפַה

- 

4 

5 
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 :םהינפל הָדּובְּכַהדתֶאְו ּהנְקִמַההתַאְו ףטההתַא ומישמו
 רֶשֶא םיִּתְּבּב רשא םישְנַאהו הכימ תיִבמ 0 הָמַה

 דלא וארקיו :ןֶדְהינְּפדתֶא וקיפדיו וקעונ הָכיִמ תיבדמע
 :תיכעזנ .- ףלדה ₪ ₪- הכימר ּורָמאיו ם הויוב יבסוו ןדרנב -

 ות --ש - = = 4 -<= -=-

 שעדרַשַא יהלַאתא רַמאיו

 הָז-הַמו דוע יִלחהַמּו | ּוכְלַתַ

 ןהכההתֶאְו םִתו הקל יתי

 :ףלדהמ ילָא ּורְמאִת
 יעְגָּפיִרּפ ונָמַע ףלוק עמשַתְדלַא די ולא ורָמאו
 ;ףַתיִּב שפנו ףשפנ ה ו רדת פסֶאְו שפנ ירמ םישנָא םֶכָּב
 ינמממ הָמַה םיקָוחדי יִּכ הָכימ אָרִיו םכְרדל ןדרנְב וכל

 הָכיִמ הָשָעְדרשֶא תֶא וחקְל המהְו : ותיִּבדלֶא בשיו ןפיו
 טקש ם םעדלע שיָל"לַע ואביו ףלדהוה רַשא . ןהכַהדתֶאְו

 :שאְב ופרש ריִעָהדתַאְ ברחדיפל םֶתּוא וכיו חמבו

 דםַע םהלחןיא רָבְדָו ןודיצמ איהדהקוהר כ ליצמ זיא
 ריִעָהדתֶא וניו ביחרדתובל רשֶא קמַעְב איהְו םֶדֶא

 םהיִבַא ןָּד םשָּב ןד ריִעָה דםש ארק :הב וכבשו

| 

1 
 השאר ריעָהדםש ש שיל םלואו לֶאְרְשִיְל דל רַשֶא

 ב םשְרְגְַּב ןָתָנוהו לס פהדתא ןדדינֶב םהל ומי
 תְלִנ םוידדע ינדה טבשל םיִנָהָּכ וו וינכו אה

-- 

 -לָּכ הָשָע רשָא ּהָכיִמ לָספתֶא םָהְל ומישו ₪
 הֶלָשְּב ם יקלאהדתיב תויַה ימי
 1 שיא | | יהו לארשיּב ןיא ףלמו : םָהַה םיִמָיַּ יהיו

 היִּבִמ שנפ הָשֶא ולדחהיו םירפָאה רה יִתְכְרְְּב א
 תיּבְדלֶא ותאמ ףלתו ישָנליִפ ויִלָע הנזתו :הדו הי םחל

 ניר ירש רול םשדוהתו ררוחו םַהַל תיבלֶא ָהיִבָא
 העְברַא םיִמָי ו

++ 

 ו
 |< ד- דזנ

 ובישהל

 וז = .התאו כ'ב ןחתאו א'ב א'ג ,איעגב "תאו נ'ב ,א'ב ןכ /
 .ירק ולשב +. 31 = .היולת 'נ +. 80 עז ב"ה | / . .אועג אלב וארקוו נ'ב ,א'ב ןכ +. 99 = .ּהָתַוא ריבס <. א ן
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 3 ּהבלהלע רֶבדְל הירחַא ליו השיא םקוו :םישְדִח
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 םֶקיו רֶקְּבְב ו יפשיו יעיברה ם ויב יהיו :םש וניליו ₪

 ורע ושנליפו אוה תכַלְל שיִאָה םקיו :םהינש י ולאו |

 אזא 5 םיטפש +0

 ָהיִבָא תב ּוהָאיִבִּתִו םיִרָמָח דָמָצְו ומע ורענו ובישהל
 נתח בדקו :יתארקל חמשיו הרעה יבא והארי
 ותשיו 0 םִיִמָי תָשְלָש ותַא בשיו הרענה יִבָא

 דתפ בל = .ּנָתָחלֶא הרעה יִבָא רַמאיו תַכְלְ
 ותשיו ודחי םהינש ּולָכאו יבש 0 רחאו םֶחְל
 בפיו ן ילו אלֶאוה שיאָהְדלא הרענה יבא רַמא
 ןליו .בשיו ונתַח ובדרצפוו תָכְלְל שיִאָה ם םקו :ףבְל
 יבָא|רמאו תכלל *שימחה םויּב רקבְּב םָּכְשַו :םש
 םויה  תומנדַע והמְהַמ גָתַהְו ּףְבֶבְל אָקרֶעְס הָרְעְגַה

 םויה הפר אג הגה הלענה יבא נתח יל רַמאַיו
 ףבכל בטיח הפ ןיִל םויה תנָח הנה אנרניל בורעל
 -אְלְ ְּלְלֶאְ תָפכלַהְו םכּכְרדְל לֶחְמ םָתְמַּכַשהְו
 איה םובי חכְנזדע אבו לו םקיו ןולל 1 שיאה ּהָבָא
 :ומע ושָניפ םיִשּובָח טירומח - ומעְ ו םלְשר
 ונדָאדלֶא רעגה רַמאיו דֶאְמ דר םּויהְו םּובידסע םַה
 ;הָּב ןילת תאָוה יפוביה"ריעדלא הָדְסְ "הכל
 -אְל רשֶא יִרְכנ ָ ריִעְדלֶא רּופנ אל ויִנדַא ויִלֶא רָמאו
 זהענל רמאיו :העבג"דע .ורבעו הנה לארשי ינּכמ
 !המרב וא הָעְבְגְב ו ל תומקמה דַחַאְּב הָבְרְקִת ל

 רשא העְבְגה לצא שמשה םֶהְל אָבִּתו וכלוו ּורבעיו
 פש אביו העכגב ןיִלְל אובל םש ורפי :ןמינ ;בל
 !ןולל התיבה םֶתוא"ףפאמ שיא ןיאָו ריעָה בָחְרּב

 הנהו +

 ,ןו"ס ץ. 6  .ירקו ביתכ ובושהל יאחנדמל ,ירק הבי ישָהל ביתכ ובישָהְל יאברעמל +. 8

 | ןוטמנ א"סבו ,ו"טדו ב"ד ,א"ד ןכו בַטיַו א"סב ,בטייו נ'ב ,א'ב ןכ צ.6 = .ו"דו ב"ד ןכו רמאיו

 פל 9 = ,בטוי) גיב ,א"ב ןכ ץ.9 | .הניגנ אלבו דהַּנַה ג'ב ,א'ב ןכ +.9 | .'פח 'ג וילע

 ירח ק'ד ןכו הָמִַה א"'ס ץ. 19 .א ו א'ס א. 11 | ,ב"ידו ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ךיִלָהאָל

 .ירקו ביתכ תַחֶאְב א"סב ,ירק תַחַאְּב צ. 18 = .ירק הָכָל ,ביתכ ל צ. 8
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  שיאָקְו בְרַעַב הדשההןמ ּוהשעמדןמ אָּכ ןקָז שיא| הָנהְ
 :יִניִמָי יִנָּפ םוקמה יִשְנַאְו ּהעְּבְגּב ךנאוהו םִיִרָפִא רהמ
 וז רָמאיו רעה בוהְרְּב חָראַה שיִאָהתֶא אְרְיַו ונע אָשיו
 דד וא םיִרְבְ ויִלָא רַמאיו :אובּת ןיאמו לת הָנֶא ןקזה שיִאָה

 םשמ םירפֶאדרה יתברר הָדּוהְ םהל"תיכמ ונח

1 

 \ "ם ןבתדמנ :התְיְּבה יתוא ףסאמ ט שיא ןיאו ףלה
 ּדֶתְמ ָבָאְלְ ילחשו ןרו םָהְל םַּ ינירומַחל שי אופְסִמ

 א שיאה רמאיו ;הפדהלפ רוסחמ ןיא ףידבעדםע רַעּנלו ₪
 "לא בחְרִ קרי יל ףְרוסַהמדלּכ | קר ךל םולש ןקְזה

 גו םָהיִלְגְר וצָחְריו םירומחל לוביו ותיבל והאיביו :ןלָּת
 ₪ ישנא הנחו םֶּבְלדתַא םיביטימ המה זּוּתְשיו ולב
 םיִקְּפדִתְמ תֶוּבַהתֶא ובס לעיִלְביִנְּב ישא רִעָה
 רמאל ןקזה תיבה לעב שימלא ורמאו תלדהדלע
 ₪ אציו .:ונעדת ךתיב"לא אָבִדרֶשא שיִאָהתא אצוה
 -לא יהַאדלא םַהְלֶא רַמאַיַו תִיִבַה לַעּב שיאָה םָהיִלֶא
 דלא יִתיִבְלֶא הוה שיאה אָבְדרֶשֶא ירחא אנ עְרֶת
 גו והשנליפו הלותבה יפב הגה :תאָה הָלְבִגַהְתֶא ושעח
 םֶכיִנִעִב בוטה םָהָל ושעו םֶתוא ּונעְו םֶתוא אָנְהַאיצוא
  ובָאְדאְלְו :תאָוה הָלְבְה רבְד ושעת אל הוה שיאו
 םהילא אציו ושָנליִפְּ שיִאָה קחו [- עמְשְל םיִשָנָאָה
 רקבהדדע הָליִלָהדלָּכ הבְדוללעתיו ּהָתוא ועְדיו ץוחה
 א רקְּבה תונפל השאה אָבְתַו <רחשה תולעפ הוחלשמ

 :רואָהְדדַע םש ָהָיְנודַארֶשַא שיאהדתיב חַתַפ "לפתחו |
 םקיו

 תיבמ סחנופ יבר ,איעג אלב תיִּבַמ נ"ב ,א"ב ןכ צ.18  .אועג אלב ומ ג'ב ,א"ב ןמשו46 |
 ג"ר ,ב"ד ,א"ד ןכו ּךִּבבע א"ס צץ. 19 | ..םגו א"ס ץ.19 .7םג רובס ט. 19  .ףקמ אלנו |

 דו ב"ד ,א'ד ןכו ןֶהְל א'ס צץ. 94 ,ירק לב 1 ,ביתכ לבו ט- 9 קית

- 

 .רפח םֶהָלֶא א"ס צ.94 | .ר"תו ע'ת , ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו דלא אס <. 94  .בוטפ א'ס ץ, 4[

 ,אלמ אובו א"ס צ. 6 = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו בותכ תולְע /5 א"סב ,ירק תולָעַּכ +. %

 3ן*
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 תָכְלְל צו תיבה תותלד'חתפיו רקבפ ָהינדַא םֶקיו ד
 היד תיּכה חתפ תֶלַפנ שש השאה הָגהְו וְּכְרדְל

 הָחפיו הש ןיאו הָכְלִנ ימוק ָהיִלא רמו :ףסה"לע -
 ותיִּבדלֶא אביו :ומקמל לד שיאה םָקָיו רומָחה"לע ₪

 הימְצַעל חתנו ושנליפב ק קוחיו תלַכָאמהתֶא חיו
 :לארשי לוב) לָכְּב החלש םיִחְתִנ רָשָע םיִנָשל
 תאּּכ התארנאלו הת רַמָאְ הארה"לְכ היה
 הזה םויה דע םירצמ 5 ו שידינב תולע .םוימל

 ואָציו :ּורָּבְַו ו צע היְלע םכלדומיש כ
 | לע | ןדמל דַחֶא שיִאְּכ הָדָעַה לָהָקִתו לאש ִנָבלּכ
 !  ובציתיו :הָפַצְמַה הָוהְידְלֶא דַעְלִּגַה ץראו עבש רַאְּב

 | םיהלַאה םע לַהָקְּב לארש שי ימבש לכ םעָה"לָּכ תונפ
 | :ברח * ףלש ולגה ש שיא ל ףלא תואמ עפרא

 | הפצמה לֶאְרָשְייְנְב ול ןמנ כ יִנָב ועָמְשיו :
 ;תאָוה העְרָה הָתְיִהְג הָכיִא ורְּבִּד לֶאְרשי ינב | ודָמא

 הר

 ןש

 ו תב רמאיו הָחַצְרנה השאה שיא וולה שיאה ןעיו
 ילָע ומקיו + ןולל .ישנלופו נא יתאּב ןמָינפל רשא +

 | ומד יתוא הל ב תִיָּבַהדִתֶא ילע ובָסָיַו הָעְּבַּגה ילעב
 הָחַתְנאְו ישָנליִפְּ זחאו :תמתו ונע ישנליפהתַא ;רַהְל 0

 הלכנו המז ושע יכ לארשי תל הרשדלֶכְּב הָהְלַשַאְ
 רבה סל ובה .לארש ינ םַכְלָכ הנה ה :לאָרְיב

₪ 

- 

+ ; 
 ר"יצה צ

 וי 1 ו
 אז
9 / 0 

.7% .%* 
 ₪ % 3% ד[ יו .ו

- 
 ב
 ו

 יחקלו :לרונב הילע העבּגל השענ רש רבדה
 דמי לאש יטבש ו לכל 5 םיִשְנַא הָרָשע

0 - 

 .ןוחתנאו א'ס +. 6 .אלמ הנוע א"ס +. 28  .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו תותלדהתַא א'ס +. לד

 .ו"טדו ד"וד ,ב"וה ,ז"ד ,ב"ד ןכו החלשאו
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 :לֶאְרְשיִּב השע רַשֶא הֶלְבְנַהילָכְכ ןִמיְנִּכעַּבְנְל םאובל
 דַהֶא שיא -ריִעָהְדלֶא לארשי שיִאילָּכ ףסַאו

 :םיִרָּבַה
 רמאל ןמינב ימבָשדלָּכְּב םישָנַא לֶאְרשי יטבש "5 וחלשיו

 דתֶא ּונּת הֶּתַעְו :םֶפָּב הָתָיִהְנ רשֶא תאוה העְרַה המ
 הרעב םֶתיִמְּ הַעְבְַ רשא לעיִלבחינב םיִשנ אה

 םֶהיִחא לוקְּב עמשל ןמָינב ובא אלו לארשימ הָעַר
 הָתַעְבַה םיִרָעְהְדִמ ןמָינברנב ופסא +: לארש שידו
 ןמינב יִנָב ודָקָפַו :לארשי ינֶּמדבע הַמְחְלַמְל תאצל
 ףלש שיא ףלא הָששְו םיִרָשָע םיִרָעָהִמ אּוהה סי
 שיא תואמ עבש ודקפתה הָעְבְגה יִבְשיִמ דבְל בֶרַח
 רטא רּוחְּב שיא תואמ עבש הָוה םעָה | לָכמ זרח
 :אטחי 5 הרעשה"לא ןְבָאְּב ע עלק הֶזלָכ ימי

 ְ ןמָינְבמ דבל ודקפתה לארשי שיאו
 שיִא הקל .בֶרָח ףלש שיא ףֶלֶא תוֶאמ עָּמְַא
 ורמאיו םיקלאב ולאשיו לא"תיב ולעיו ומקיו :הָמָחְלַמ
 יִנָביסִע הָמָחְלמל הָלחֶּתַב ונלההלעי מ לַאְרְש יִנְּ
 לארשיחונב מוקי :הָל חֶּתַּב הָדּוהי הוה רַמאיו ןמָינב
 הָמָחְלִמ גל לֶאְרָשִי שיא אציו :הָעְבְגהְלַ ונח רקְּבַּב
 דלֶא המח ָחְלִמ לאְרשידשיא םתֶא וכרעיו ןמָינפ"מע

 לֶאְרשיִב ותיחשיו יו העבנהדןמ ןמינבהנב ואו :הָעְבְנה
 5 קזחְתיו :הָצְרֶא שיא ףלא םיִרשעו םינש אהה םּיּכ

 רַשֶא םוקִמּ הָמָחְלַמ ךרעל ופסיו לאְרשְי שיא םעק |

 קי

 ףיסואה רמאל הוהיב ילאשי .ברעהדרע הוהיהטל
 7 ל

 ןייע :ו"דו גיד ,ב"ר ,א"ד קה ז. 18  .איעגב הרעבנּו ניב ,א'ב ןכ 8 ל פפ|

 ן- רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ א"סבו :ביתכ אלו ירק ןמונב ינב י"כ םירפס בורב :'ב קוספ

 תיב יאהנרמ ,אקספ ןאכ שי א"סב צ.90 .הלמ אדה לאתיב יאחנדמל יאברע נל ןכ צ.18 ,ס'תו ע'ה

 |- קוספ ] .'רת ןכו דלע א"ס א. 90  .ח"י קוספ ןויע א"ד ןכו ןמיגְבהינּב א'ס ץ, ₪ |

+- 

+ 

 וש וש

 - ופביו לֶאְרְשידינְב ולַעיו :ןושארה םוויְּב םָשדוכרע
 כ

16 

( 



 וקתְנַה םָעָה .תארקל ןמינבהינב ואו :םעָּפְּב עפ

 1 ןפינב יב ומאה :לאְרְשיִּב שיא םישלשּכ הדשב +

 שא לכו :תוְלְסִמַהְלַא ריִעָקְִמ .ּוהּונַתְנ .הָסְּ
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 ולע הָוהי רמאו יחא ןמיְנב ינָּבִדבַע המָחְלְמל תַשָנְל
 יִנָבִ"לֶא לארשוחנב וברק :וילא

 הָעְמגַ ךמ | םתארָקל :ןמ ינב אצוו :ינשה םוזכ ןמינב ₪
 רשע תנמש דוע ו ינבב ּותיחשיו יִנשה םויב

 ינָבלַכ ולעיו :בְרֶח יפלש הלא" הָצְרֶא שיא ל ףלא ּ
 םש ובשיו ּוכביו לֶא"תיב ואביו םעָהְדלָּכ לארשי

 תולע ּולעיו בֶרְעָהדַע אוההדסויב מוציו הוהְי ינפל
 ₪ םַשְו הָוהיב לאְרשיחינב ולָאשיו :הְוהַי ינפל .םיִמְלְשּו :
 רעְלֶאְִּ םַחְניִפּו :םֶהָה םיִמָיַּב םיחלאה תִיָרּב ]ור 5

 רוע ףטואה רמאל םֶהָה םיִמָיּכ ונפל | דמע ןרהַאדּב
 רַמאָיַו לָּדְחֶאְדִא יחא ןמָינבדינּפ"סע המחלמל תאַצְל
 םיברא לארשי םשיו :ףדיב ּוננּתֶא רֶחַמ יִּכ ולַע הוה

 דינב ולעוו :ביבס .הַעְבְגַהְדְלֶא א
 הָעְבְגה"לֶא וכרשו ישילשה סויפ ןמְָנּב ינּכלֶא לארי

 םעְפְּב | םעָפְּכ םיכקה םעָהְמ תופהל ולחיו ריעהדןמ
 הָתְעבְג תחאו לא"תיב .הלע תחא רשא .תילסמב

 = | ןרמא לֶאְרְשְי ינבו הָנשאְרֶבכ ונינפל םה םיִפִנ

 "| לארשי בָראְו רַמָּת לַעְבְּב וכרעיו ומ גוקממ ומה ק לארשי
 = | קרשע העבגל דנמ ואביו :עבנ-הרעממ ומקממ חינמ

 נא

 4 ןח: הַמְחְלִמַהְ לֶאְרְ שידלָבִמ רּוחַּב שיא םיִפְלַא

 :הערה .םהילע תַעָנְִּכ ועדי אל םַהְ
 יב ותיחשיו לארשי ינפל ןמינּבדתא | הוי ףגו

 |!ךאמו ףלא השמחו םירז שט ו ווהה םויּכ ץִמָינכְּב לאְרשי

\ 

 שיא
 ס'ח ןכו ןֶהכַה ןרהא א"ס ץ. 58 .תלמ אדח לֶאְתיִב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צצ. 96 1

 ןאיעגב -הרעממ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 93 - .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םָעָהְהְִמ א'פ 1
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 ופנ .- יפיוירדוור וארו :ברח ףלש הָלֶא-לָּכ שיא
 ה

 בראָהְלֶא ּוחְטָב יִּכ ןמינבל םוקמ לאְרשידשיא ּונתמ
 -לֶא ּומְשפו ושיחַה בֶראָהו :הָעְבְגַהְלַא ( ּומָש רשא
 2 יִפְ ריעָה"לָּבתא ףיו בראָה ךשממיו הָעְבּגַה
 םֶתולעהְל בֶרֶה בראָהדםע לארשי שיאל הָיָה דעּומַהְ
 : המהלמכ לארשידשיא ךפהיו :ריִעָהְְִמ שעה תֶאשמ
 םישלָשְּכ טארשיחשיאְּב םיִלְלַח תּופָהְל לַחַה ןמָיג בו
 הַמהְלִמּכ ּוניִנָפְל אוה ףגנ ףונְנ ּדַא ּוָמָא יִּכ שיא
 ןשע ד דומע יִעְהְֶזִמ תולעל הֶלַח וה תאשמה | :הָנשאְרַה

 :הָמְיִמשה ריִעָהדליִלְ הָלָע הנה וירָחא ןמָנּב ןפמ
 העני האר כ ןמנּב שיא להְכיו ךפה לארשי שוא
 9 רָבְדמַה ךרדחלא לֶאְרְשִי שיא נפל ונפיו :הָעְרַה ויל
 ותוא םיִתיִחָשַמ םירעָהִמ שַאְו והָתְקיִבִדה הַמְחְלִמַהְ
 והפירְרה הָחּונִמ והפידה ןמָיְנּבְ"תֶא ּורְתַּכ וכותב
 -הנמש ןמָיְנְבמ ולפיו :שמשדחרוממ הַעְבִגַה חַכְג דע
 יס ונפיו ליה יש א הָלַאלּכדתֶא שיא ףלא רַשָע

 הֶשָמָה תולְסְמּב והָלְלְעַו ןימרה ע עלָסדלֶא הָרְבְדִמַה
 פלא ירזבזב כ ויו םעְדְגהדע וירָחא קיד ש 6 םיִפְלֶא

 א הֶשמָחְו םיִרָשַע ןמָיְנְּכִמ ם םילפנהה ָכ יהיו שיא
 ;ליחחישנא הָלֶאלָּכתֶא אהה םּויּב ברח ףלש שיא
 שיא תוֶאמ שש ןומרה עַלְסלֶא הֶרְכְדִמַה וניו ונפמ
 לארשי שיאו :םישדח הָעְבִר א ןומר טלַמְּב ובשוו

 -דע םתמ ריִעָמ ברחה יפל םוכיו ןמינב יִנָבלֶא ובָש /

 וחלש תואְצְמְגה םיִרָעָהְ" לכ םג אָצְמְנַהדלְּ דע הָמָהְּב
 שיאו ד :שאְּב
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 ויָלֶא א"ס +. 1 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ לע א"סב :דלַע יאחנ רמל יאברעמל ןכ צצה

 : הרָּבִדמה יאחנדמ ול יאברע מל ןכ +. .דלע יאהנדמל יאברעמל ןכ +. 9 .ב"ידו ב'ד ןכו :
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 ןתידאל ונממ שיא רמ םאל הָפְצְמְּב עְּבְשִנ לֶארשי שיאו אכ
 םש ּובשיו לא"תיב םַעַה אביו :הָשֶאְל ןמינבל תב <

 :לודָ יכּב וּכביו םלוק ואשיו םיהלאה ונפל ברעֶהְדרַע
 לארשיּב תאָזהַתְיַ לארשי יהלא הָוהי הָמְל ּורמאיו :
 תרחממ יהו :דַחֶא טָבש לארשימ םויה דקפהל +

 :םיִמְלַשו תולע ּולעיו חבומ םשדונביו םַעָה ימיכשיו
 -אְל רַשָא ימ :לָארשי ינ יִנָב ורמאיו :

 הָעּובָשַה יִּכ הוהידלֶא לארש טי יטבשדלָּכמ לָהְפְב הָלָע
 הָפצִמַה הָוהידלֶא הלָע"אְל רֶשַאל הָתְיַה הפודגה

 ווחא ןָמְנְִדלֶא לארשי יב מָחְעו :תָמז תִמ מאל <
 השענהמ :לארשימ דָחֶא טָבַש םויה עַהָנִנ ורמאיו 7

 יתלבל הוהיב ּונעְשנ ּונָחְנִאו םישְנל סירת םהְל
 ימבשמ לָחֶא מ ּורָמאיו :םישנל ניתונכמ םהלחתת +

 אל הגה הָפצמה הָוהְילֶא הֶלְעאְל רשא לאְרְש
 דקָפַתַו : .לַהָבַהלֶא דעלנ שיבימ הנחמה"לַא ש שיאדאב +
 | הוחלט :רעְל שבי יבשומ שיא םשדןיא הגהו םעה 4

 אציו לוחה ינּפִמ שיא ףלא רשעדםינש הדעה םש
 | פל ַעְְ שבי יבשוידתַא םַתיִּכַהְו וכל רטאל םַתוא

 | רכְזלָּכ ושעת רשא רבה הו :ףטהו םישנִהְו ברח ו
 | ויבשוימ ואצִמיִו :ומירחת רכהבּכשמ תעדי השאהלכו

 1 הערידאל רשא הלותב הרענ תואמ עפרא דעְלג שבי
 | רשֶא הלש הַָחְמַהְלֶא םֶתיא ואו רכז בכשמל שיא

 \הָרעָהלּכ וחלשיו :ןעְנִּכ ץֶרֶאְּב
 \םהְל וארקיו ןומר עלַפְּב רשא ןמָינב נבדל ובד
 | םישֶנה טחל ונָתיו איהה תַעַּב ןָמָיְנִּב בשיו :םילש

 כץ 2 ,יפר גנטמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 = .ההותפ ןאכ ןיא א"סב +. 1 .אכ
 .ן במ א'ס צץ. 8 | .ב'דו א"ד ןכו עָרְגַנ א"ס +. 6 .הלמ אדח לֶאְתיִב ב יאחנדמל ,יאברע

 וולשל א"ס <. .ירק ולש +. 9 .אלמ שב א"ס צ. 18 | .דקָּפַתִו א"ס צ. 9  .רסח

 .ר"תו ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ,א'ד ןכו
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 םעַהְו :ןַּכ םֶדל
 :לארשי יט

 ו

- 

= 

 כ םיִשָנְל םי

 כ

 ואְצמדאלְו דעָלְּג שבָי ישָנִמ ּויַח רָשֶא -.
 זרפ הָוהְי הָשְעְיִכ ןמָינבל םַחָ

 רָתונל השענההמ הדעה ינקז ורָמאמ המ
₪ 

'.. 

₪- 0 2 . 

- 

 | 40 ורמאיו :השא ןמינכמ הָרמשנ
 -תֶתְל לכונ "אלו חנא | :לארשימ בש הָחִמידאלו
 רמאל לָאְרְשיינְב בשנה וניִתְטְּבִמ םישָנ ם םָהְ
 ולָשְב הָוהְיהְנַ הָגַה ּורָמאיו :ןָמָיִנְבְ הֶשא ןתנ רּורָא

 שמשה החְרְזמ לֶא"תיבל הּפִצמ רֶשֶא הָמיִמָי | םימָמ
 וציו :הנ בלל בננמו המכש לא"תיכמ הלעה הֶלְסַמְל

3 

 םתיִאְרּו :םיִמְרְכִּב םּתְבַרֶאְו וכל רמאל ןמיְנב יִנְּבִדתֶא
 -ןמ םֶתאָצַיְו תולחַמב לוחל ולישדתונב ואָצְיִדִא הָגִהְ
 יש תּונְּבִמ וִּתְשִא שיא םֶכָל םּהְפטַה םיִמָרְּבַה
 םַיַחֶא וא םֶתובָא ואבידיכ הָיַהְו :ןמָיְנִב ץרא הכלה
 ונחקל אל יִּכ םֶתּוא ּונּונְח םהילו ו ונְרַמָאְ |ּונילֶא | בורל
 תַעָּכ םָהְל םתַתְ םִּתַא אֶל ןכ הָמְחְלִמּ ותְשָא שיא
 םֶָפְסִמְל ם םישנ ואשי ה ןמָינב יִנָב ןכרשעה :ּומְשֶאָה
 ְט תיִלְלְהַמהְִמ
 לארשיחינב םַשָמ ּוכְלַהָתַַ :םַהְּ ובשיו םיִרָעָהְדתֶא

 . ןייכ

 שי . םשמ ואציו ותחפ שמלי וטְבְש ל שיא איהה תַעְּב

 נבו ם לבושיו וכליו וז שא
- 

 שיה שיא לארשיכ ךלמ ןיא םהה ימי יל
 :הֶשעו ויעעַּ
 .ו"דו :ג'ר ,ב'ד ןכו םֶהל תְהל לכונהאל ונחנאו וא םֶהל תֶתְל לכונ אל ונחנאוו 8
 יאברעמל ןכ +. 19 = .ב'דו א"ד ןכו הוהיל א"ס +. 9 .איעגב -תַתְל ג נ'ב ,א'ב ןכ 8
 .ירק ּגּוצַיַו ,ביתכ ויו +. 90  .הלסמל ג'ב ,א"ב ןכ צ. 9 .הלמ אדה לֶאְתיִבְל יאחנ נדמל

 נ"ב ,א"ב ןכ ט. 4 כ ביִרְל ,בותכ ברל +. 9% = .ב"דו א"ד ןכו ןיראדלא א'ס
 " .רפח 'ל וילע רסמנו לֶאְרְשַב א'ס צץ. 95  .איעגב וכלה

 וישדק "יידתא ןארי ןמסו ,רשע הנמשו תואמ שש םיטפש רפסד 'קופפ 8

 ןמסו ד"י וירדסו .[2גגַא. א 8] לארשי ינב-תא וצצריו וצעריו ויצהו .ןק6- אאאזש 10)

 םירשעו תואמ שלש רפסה תונש .רשע ויתותקספו .[סג. זז 10] םינשי יתפש 7

 .ינדה חונמ-ןב ןושמש תמש רע 2 ינדה חונמדמ ושמש תמש רט ז ןב לאינתעמ ,םינש העבראו

 : ןָמְינבל הטיל
16 

19 

- 

 פה



 5 ומשו םיִרפִא רהַמ םיפוצ םִיְתְמְרַהְְוִמ דַחֶא שיא יהיו א

9 

₪ - 

- - - = 

 הינְבלַכלו ותשא הנגפל ןנ הנקלא חזו םווה יהוו |
 דתֶא יִּכ םיפא תחא הָנִמ ןתי יי :תונמ ָהיָתונְבו =

 א לאומש

 :יתרפָא ףוצךב ּוחְתְַּב אּוהיִלאזָּב םָחרֶיְּב הָנָקְלֶא
 יהיו הננפ תינשה םשו הָגה תֶחַא םש םישְנ 0 ולו
 אּוהַה שיִאָה הלעו :םידְלי ןיא הָנַחְלּו םידלי הָנְנַפל 2

 תואְבַצ הוהיל הבול ההתשהל הַמיִמָי !םימימ וריעמ
 :הוהיל םיִנָהְכ סַחְנַּפּו יִנָפֶח ילעדינ ב ינש םשו הָלֶשְּ

 סעפ"סנ ּהָתְרַצ הָּתְסַעְכְו :ּהמְחר ֶגְס הָוהְיַו בהֶא הנח
 השעי ןפו :ּהמְחר דָעְּב הֶוהְי ךֶגְסיִּכ המערה רובעפ
 הָכְבִתו הָנְַעְכִת ןָּכ היהְי תיִבְּב ִּתְלִע ידמ הָנָשְב הָנָש
 המְל הנח השיא הָנָקְלֶא הל רמאיו :לכאת אלו
 | כנא אולה ףבבל ער המלו ילכאת אל המְלְו יפבת
 הָלְכָא .יִרָחֶא .הֶנַח םֶקִּתו :םיִנִכ הָרשעִמ ל בוט
 לע אטכה"לע בשי ןהפה ילעו התש ירחאו הלשב
 הוהידלע ללפתתו שָפְנ תרַמ איִהְו :הָוהְי לקיה תזוזמ
 קמא תואְכַצ הוהי רמאתו רֶרָנ רדתו :הָכְבִת הָכְבּ
 .. - ו פה דתֶא הכשת"אלו לתרכזו ָּּתַמָא יִנָעַּב | הֶאְרִת הֶאְר

 אים 2 5 ,ע"ת ןכ יפוצ ל"צ ש. ג | .הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה +. 1 .א
 \ ןניז. 3 = ירק ולָשְּב צ. 5  .איעג אלב תוחתשהל ג'ב ,א'ב ןכ +. 8  .ב'ד ןכו תַחַאָה
 / יח'כ ג": רבדמב ןויע :ע"ת ןכ ,סַפֶא ל"צ צ. 5 .אלמ סָחְניִפּו יאחנ דמל ,יאברע ומל

 .| יורק ולָשב צ.9 | ,א"יד ןכו תב א"ס צץ. 7  .השוגד 'ר צף. 6 .שגד התרַצ א'"ס <. 6

 - : .ירק וכבו צ. 0 ,ר"הו ע"ת ןכו דלא א'ס א 0
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 דלָּכ הָוהיל ויתַתְ םיִשְנִא עַרַו ףְּתְמִאְל הָּתַתָנו ףְתִמַ
 הֶתְבְרה יִּכ היה :ושארדלע הלעיזאל הָרְומּ וייח ימי
 2 איה הָנַחְו ה יפדתַא רמש יל הוהי ינפל לַלַּפְתִהְל

 עָמְשִי אָל הל וקו ג תועָנ היִתַפש קר הָּבְלדלַע תֶרָּבִדְמ
 + יתְמ"דַע ילע ָהיִלֶא רָמאַ :הְרכַשְל ילע ָהְבשחיו

 ג למאתו הנח ןעתו :יְלעִמ ךְניידתַא יריסה ןיְרְכִּתְשִּת
תשק ו דשא יִנדַא אל

שו - יִכְָא | הורד
 יתי תש אָל רכ

 קאפ ןמתילא הסל יִנָפְל ישפנהתַא .ּךֶּפְשֶא

 6-בו רוב

 - -תא ןתי לארשי וקלה םולשל יכל רמאיו או ילע ןעוו

 ףךתֶקפש אָצְמִּת רמאתו :ומִעמ ּתְלֶאש רָשָא פלש
 דויקדאל ָהְנָּפּו לכאתו הָכְרְדְל השאה ךלתו דייב ןח
 ו ובשמ הֶהָי ינפל ּוחתשיו רקבב ומכשוו :דוע ה
 ותשא הָנַחתֶא הָנָקְלֶאנ עדיו הָתִמ ְרַה םֶתיִּכ"לֶא ואב
 דִלָּתַו הנח רהתו םיִמָה תוּפְקְתְ יהוו :הָוהְי הרב
 לעוו ויּתְלאְש הוהימ יּכ לאומש ומשרת אָרְקִּתִו ב
 םיִמָה הבא הָוהיל פל ותיִּבדלָכְו הנקלא שיִאָח

 קו םֶש בש הוה ינָפדַתֶא האר מ ויתואיבהו רעה

 הָשֶאָה בשתו ורָבִּדדִתֶא הוה םקי ךא ותא ךֶלַמְנְדע
 רַשֶאַּכ הַמַע והר עתו :ותא הָלְמְגְדַע הָנְּבִִתֶא קניתו

 ןיי לבנו חמל תחא הָפיאְו הֶשלֶש  םיִרָפְב ולא

 א"ס צ. 90 | .ירקו בותכ ּךתְלאש איסב ,ירק ּךתלַאש צ. 17  .ק'ד ןכו -לֶא א'ס |

 :ס"תו ע"ת ןכ שָלְשִמ רפב == שלשמרפב ל*צ צץ. 91 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ג"ד ןכו הַפְקִח

 .'ט ו'ט תישארב [י'

 ג למי רע השיִאְל הָרָמָאִּכ ה רתְלְע אל הָגַהְו :ורדנהתַאְ

 ג יבש ךיניעְב בוטה ישע השיא הָנקְלֶא ּהָל רמו :םלש

 ₪ רָפַה"תֶא ּוטַחְשיִו :רַעָ רעגהו ולש הָוהְידתיב והאב
 :ָףשפנ יח ינדא יּכ למאתו :יִלעלֶא רַעְוהְתֶא

 - - = .יננב------ ==
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 -לֶא לַלַפְתִהְל הָוָּב הָכַמַע תַבַצַה הָשאַה נא ינדא
 -תֶא יל הוי ןתו ה הֶזַה רעגההלא :הֶוהָי ₪
 וחיתלאשה יִכְִא םגו :ומעמ יִּתְלַאָש רשא יתְלאש | ל

 וחתשיו הָוהיִל ' לואש אוה הָיָה רשֶא םיִמָיה"לְּ הוהיל
 רמאתו הָּגַה ללפתתו ;ה היל םש ב

 יפוואזלע יּפ בָחְר ההיפ ינרק המר ההיפ יכל ץלֶע
 ְּתְַּבןי ןיא יּכ הוהיכ שודקדןיא + :ףקקושיב יִתְחמְש יִּכ :
 הָהבְג הֶהְבנ ּורְבְרִ ופרת"לא 3 ניהלאּכ רצ ןיאו 3

 ּנְּכְתנ אלו הָוהְי תועד לא יכ םכיִפמ קתַע אָצְי
 :ליח ודא םילשכנו םיתח םירכנ .תשק :תוללע .
 הָדְלַי הרקעדרע ולָרְה םיכערו ּורָכשנ םֶחְלְּב םיעבש >
 ףיִרומ ךיחמּו תיממ הָוהְי :הָלְלַמִא םיִנְּב תב העבש +
 :םמורמ"ףא ליפשמ רישעמו שירומ הָוהְי :לעיו לואש +
 "םע בישוהל ןויְבָא םיִרָי תפשאמ .. רַפָעמ םיקמ 3

 ₪ יקצִמ החל כ ל - דּבְכ אָפַכְו םיִבידְנ

 םריו ומלמד . ו תי הו םעריש מז שּכ
 | ּהָתַמְרַה הנקלא דל :וחיִשִמ ןֶרְק
 | כ ינפ"תא הָוהְידתֶא תַרָשְמ הָיָה רענחו ותיִּבְלע
 | !התיתא ועדי אל לעילב יִנָב .ילע :ינָבּו :ןהפה
 | רענ אבו הבן הבז שיִאלָכ םַעָהְדתֶא םיִנָהְכִה טפשמו ₪
 הָפִהְו :ּודְיְּב םינשה שלש גלומהו רַשְּבַה לֶשַבְּ ןהפה 4

 .| הלעיזרשא לָּכ רורפב וא תחלקב וא דודב וא ריב
 גלזמה

 +4 יי
 מוח ויד ןכו יִהלאַּב א'ס +. 1 ,ב = .ם"תו ע'ת ,רת ןכ יִח ל'צ +. 28  .םָּג ריבס +. ₪8
 | ויִדַסַח ,ביתכ ודיסח +. 9 = .ר"תו א"יד ןכו ירקו ביתכ לו א"סב ,ירק ולו צ.8 | .ר"תו ע"ת

 ,ירק רילע | ביתכ ולע מ 10 = .ידק וויִביִרַמ ,ביתכ וביִרָמ ץ. 10  .ומפי א"ס צ. 9 = .ורק
 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכו תֶאְמ א"ס +. 13  .א"סב פו % וללהב +. 1
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 םיִאְּב ה | לאְרְשילָּכְל וש ושעי ה .- ןהפה ו הק 5 זמה

 ג רענ ו אבּו בֶלַהַהתֶא ןיחטק \ מב כב ג :הָלֶשְּב םש
 אלו ן ןהפל תולַצְל רֶשְּב הָנִּת הב בוה .. שיִאְל רַמָאְ ןהכה

 שיאה דילא -%% 7 :יח-מג . וכ לש רי - ממ חה
 זבנג 1 =- 7 = =

 ךשפנ הֶיִאַת רשאכ ףל"חקו בלחה םיכ ןוריטקי דפק
 הָקְוחב יתחקל ל אלא ןּתַת הת יִּכ ול רַמָאְ
 וצָאְנ יִכ הָוהָי ינֶפתֶא דֶאְמ הלודג םיִרָעַַה תאמח
 ינָפתֶא תֶרָשִמ לֶאּומְשּו :הָוהְי תחנ תא םיִשְנַאָה
 ומא ולדהשעת ןטק ליעמו :דּב דופא רּגָח רענ הוה

 ן- -

0 
5% 

 םי
*. 
 ו-

 הבול השי א"תַא ָּתולעב ּהַמ ימי | ם םימָימ 5 התְלעהְ

 ותָשאדתֶאְו הָָקְלַאדתֶא ילע ףרבו :םיִמָיה הבָחתֶא
 תֶהַּה תאזה הש אהְךִמ עדו ּףל הוה םשִי רַמָאְ
 רקפ"יּכ :ימיקמל וָכְלָהְו הוהיל לֶאָש רשא .הלאשה

 תב יִתְשּו םיִנָבִיִדְשלש דלתו רהתו הָנְחתֶא הוה
 יִלַעְ :הָוהְייסע לאימש רַעְגַה לדְנַמ

 "לכל נב ןושעו רשָאדלְּכ תא עמשו דאמ ןקז
 חַתַָפ תואָבְצה םישָנההתֶא ןָבְכַשיירשא תאו לֶאְרֶשי

 םיִרְבְּדַּכ ןושעה הָמְל םהָל רמאו .:דעמ
 תֶאְמ םיִּעְר םֶכירְבִדִדִתֶא עמש יִבְנָא רש הָלאָה
 רשֶא הָעמְשה הָבוטדאול יּכ יִנֶּב לֶא :הָלַא קל
 שיאל שיא אטָחְידא : היהידסע םיִרָבְעִמ עמש יבא

 שחי וללֶלַּפַתָי יזכ שיאדאמהחי הָוהיל םִאָו םיהלָא יל

 :םֶתיִמָהְל הָוהְי ץַפָחהיִּכ םֶהיִבָא לוקְל עמשי אָלו
 \ד

 אוההההה

 ו :םישנא
 אביו

: 
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 הכל יל לֶארשי יטבשדלפמ ותא רֶהְבּו :הערפ :

 הָמְל :לארשי ינּ ישאדלֶָכדתא ךיבָא תובל הֶנתַאְו

 םיִמָי הגה : :ולקי ובו דָבְכִא יִדְּבַכְמיִכיִל הי ילָחה הוהי

 דתֶא .ביטירָשֶא לָכְּ עמ רצ ָּתְמַּבִהְ ִָּּתִבְּב :

 | תואָה ףלחהזו :םישנא ותמי תב תיפְרמדלָכו ףשפנ

 יבבלּב רשאּכ ןמְאְנ ןהפ יל יתמיקהו :םהיִש ₪ ותמי ₪

 זז 97--ז] 8 א לאומש 14

 הֶוהְי רַמָא הפ ויָלָא רֶָמאיו ילעלֶא םיִהלָארשיא אָבָי
 תובל םִיִרְצְמְּב םֶתוְּב ףיִבָא תיבדלֶא יתילננ הלנה

 ינפל דופא תאשל תרטק ריטקהל יחבומ"לע תולעל

 -תֶא .דמפהו 4 יתיוצ רש יִתָחְִמְב 0

 יִתְרַמִא רימָא לארשי + יהלא ה הוק ים : ןכל יפעל
 דמָאְנ הֶתַעְו םלועדרע יִנָפְל וכלהתי \ ףיִבָא תיבו ּףת

 ןקו תוהמ ףיבא תב ערֶזדתֶאְו ףערזהתַא יִתְעַדְְו םיאָּב

 אל שיאו :םיִמָיַהדלָּכ ּךְתיִבְּ ןקנ היקיאלו לארשי
 דתֶא בידאלו ףיניעדתַא תולַכְל יחּבְומ םעַמ ְל תיִרָכא

 | 'דַחֶא םִויְּב סָחְנִפּו ינ ןֶפָהדלֶא א ריי ינָשלֶא אבי רשֶא

 דינפל ףךלהתהו ןִמָאְנ תִיִּב ול "יתינְבו השעי .ישפנבי
 | אוב ךתיבב רַתונהדלָּכ הָיָחְ :םיִמָּיִהְלּכ יחישמ
 אָנ ינתפס רמָאו םחל"רככו ןַסַּכ תרוגאל ול תוחתשהל
 :םהְלדתפ לכַאְל ת ונְּכַה תחא"לא

 להכרו ילע ינפל הָוהירתֶא תֶרָשִמ לאימש רעּגהְ
 / :ץֶרפנ ןוזח ןיא םהָה םיִמָיב רק הָיַה הוה

 וע ומוקמב בכש ילעו אוהה םיַּב יהיו
 | הבָכ םרמ = רנו :תיארל ל לכ אֶל תוהכ ולה

0 | : 

 1 נפל ל"צ ץ. 99 | .ע"ת ןכ םיִדְבְע םירצמב ל'צ ט.97 | .ס'תו ע"ת ,'רת ןכ הלב ל"צ +. פל

 טפנ ליצ ט.83  .ע"ת ןכ ונע ל"צ +.33 = .איעגב וכלהַתְי ג'ב ,א'ב ןכ צ. 80 = .ע'ת ןכ

 נעו צ. 5  .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 1 ,1 | .ע"ת ןכ םושנא בֶרְחָּב ל"צ צ. 33  .ע"ת ןכ



 4% א לאומש וז 8

 + רָמאַו לֶאּומשדלא הָוהְי אָרְקיו
 : רָמאַו יל תאְרְקחיפ יה רמאו ילעדלַא ץֶרָ ונע
 0 ארק הָוהְי ףסיו :בָפשיו ףלוו בָכָש בוש יתאַרְקדאל
 יפ יננה רַמא לעיל ליו 5 מ ;םקיה לאומש .
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 תשסו :היהיזרבד ןלא ו םרטו הי :הידתַא עדי םרט
 רמאיו ילעְדלֶא ךלו םקיו תשילשב \ לֶאומשרארק הָוהְי
 רמאיו :רַעָנל ארק הָהְ יפ ילָע  ןָבְהְי יל תאר יכ יִנָנה

 תרמ מאו ףילא ארקייד הי ָהְו בָּכִש דל לאומשל יל
 ;ּומְוקְמְּב בּכְשיו לאמש ףליו דבעעמש יפ הי רד

0 

 2 - ף

 לאומשו לאומש םעפפדמעפכ ארְקיו בציתיו הוהי אב
 :ףבע עמש יִּכ רָבִּד לאומש מא

 רַבְד השע יא הגה לאומש"לַא הָוהְי מאיו
 ' םּיּב זונזִא יתש הָניְלִצִת עמשדלְּ רשֶא לֶאְרְשִּב |
 ותיִּבדלֶא יִּתְרְּבִּד רשאדלּכ תא ילַעְדלֶא םּוכָא אהה \

 3 דדע ותיבתֶא יִנָא טפשריּכ ול יִּתְדַנהְ :הלכו לֶחַה
 הָקּכ אָלְ ויִנְּב םדְל םיללקמהיכ עדידרשַא ו ןועב םֶלע
 4 ילעדתיב ןוע רֶפַּכְתִידִא רלפ תיל יתְע יבש ןֶכְלְו :םָּב
 ,> "רקפהדדע לֶאומש בפשיו :םלעדדע הָחְנמְבו חַבמ
 -תֶא דיגהמ ארי לֶאומשו הוהידתיב תותלדרתַא חת
 6 רַמאיו לאומשדתא ילע 2 ללא הָאְרַמַה
 וז רָּפִד רשֶא רָבִּדִה ּהָמ רַמאּו :יננח דָמאְו נב לאומש
 הָכְו שיהא ףל"הֶשש הּכ ינממ דֶחְכָת אלא לא

 רָכִּדרֶשַא רַבְּדהיִלָּכִמ רֶבְּד ינממ דרֶחְכְמדא
 . ונממ דחכ אָלְו םיִרָבּדַהלָּכתֶא לָאומש ולחלענ :ףילא
 :השעי וניעב בוטה אוה הוה רַמא"

1 
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 לדגיו
 .ז"כ ב"כ תומש ןייע ,ם יהלא ע ע"תב .בותכה הניכש אלא 1ל יואר היה : םירפוס ןוקת |
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 .א"ידו ויד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ ויניעּב א"סב .ירק ויִנ יִעַּב ,בותנ | <



 זז 19--זט 0 א לאומש 1%

 דלָּכִמ ליפהדאלו ומע הָיַה הָוהְיְו לאומש לניו /
 ₪ עבש רַאְּבדִעו ןדמ לֶאְרְש שידלכ עדו :הצְרֶא וירבד 9

 :הוהיל איבְנל לֶאמש ןָמָאְנְִּכ
 הלֶא הְוחְי הָלָנניִכ הֶלשְב .הארהל הוה ףסו

 יהיו :הָוהי רבב ולָשְּב לָאומש ד
 אצה לארש עי"לַבְל לאומשדרבד

 דלע חו  הָמָחְלִמְל םי תשלפ תאבקל לֶאְרְשי
 ןש םיִּתְשְלּפ וכרעוו :קפאב ּונָח םיִּתְשְלפו רֶועָה ןָבָאָה

 ינפל לארשי ףנו המחלמה שטתו לארשי תארקל
 :שיא םיִפְלֶא תַעַבְרַאָּכ הָרְשַּב הָכְרָעִמְב וכו םיתשלפ
 הָמָל לאְרשי ינקז .ורמאו הנח מֶהְ"ְלֶא םַעַה אביו

 הלשמ נילא הָחקנ םיתשלפ ינפל םויה היה ונפנ
 \| :וניביא ףכמ ונעשיו /ונפרקְב אבָיְו הוי תיִרְּב ןורָאדתא

 הוהיהתירּב ןורא תא םשמ ואשיו הלש םִעָה חלשיו +,
 | ןוחאיםע .ילעהנב ינש םַשְו םיברפה .בשי תואְבצ |
 ?תירב ןורא אובָפ יהיו :םָחְניִפו ינפה םיחלאה תיִרְּב <

 | הלודנ הָעּורְת לֶאְר שידלפ .ערוו .הָגַחמהְה לֶא הוה
 | העורתה לוק "תֶא םי תשלפ ועמשיו :ץראה םהָּתו
 ,הָנְחַמְּב תאוה הָלודְגה הָעורְתַה לוק .הָמ ודמי
 וארו :הנְחְמַהְדלֶא אָּב הֶוהְי : ןרא יִּכ שרי םיִרָבְעַה
 :  וחמאוו הנחמה"לַא םיִהְלֶא אב ּוִמִא יכ םיתשלפה
 יוא :םשלש לּומְתא תאָוָּכ הָתְיַה אל יִכ ּונָל יא
 דלא הָלֶאָה םיִרידאָה ם יהלֶאה דימ ונליצו .ימ ונֶל
 "| רָפְרַמְּב הָכמלְכְב םִיְרצִמִדִתֶא םיכמה םיהלֶאְה םה
 : 'נִרָבַעְל ורבעת ןפ םיִּתְשְלֶּפ םישנאל ויה קו

 מַחְליו : םתמחלנו םישְנאל םתיִיַהְ כל ודבַע רשָאְּכ 0
 !|ויתשלפ

 ן וב אקספ ?.1 ,'ך  .א"ד ןכו רברּכ א"ס ץ.לו | .ירק ולשב
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 התו ייִלָהְאְל שיא סנו לֶאְרְשְי ףָננִו םיתשלפ
 2 ףַלֶא םיִט שלש לֶאְרשיִמ לפיו דאַמ הוד הָכִמַה
 | :םֶחְניפו ינָפַה ומ ילעהינב ינשו חקלנ םיִהְלֶא ןרָא
 וג אוהה םויב הֶלש אביו הכרעמהמ ןמָיְנְבשיֶא ץריו
 4 ילע .הָנהְו אובָמ :ושארדלע .הָמדאו םיעְרְק ויִּדִמ
 לע ררח ובל הָיָהיִכ הָפצִמ ךרד ךי אָפְּכהדלַע בש
 לכ קעתו ריִעְּב דיִנהְל אָּב שיאה םיהלָאָה ןורא
 ,+ לוק המ רַמאיַו העצה לוקדתא ילע עמשיו :ריעה
 5 ןֶּב יִלַעְו ;יִלָעְל דגיו אָּבִיו רהמ שיִאָהְו הזה ןומָהה

 :תוארל לוכי אלו המק ויניעו הנש הנמשו םיעשת
 4 יאו הכרעמההןמ אבה כנא ילעדלא שיאה רמאו
 :יִנָּב רָבְּדַה הָיָהְהִמ רמאיו םויה יִּתְסנ הכרעמההמ
 וז ם םיתשלפ ינפל לֶאְרְשי םָנ רָמאו רשבְמה ןעפ
 ינָּפִח ותמ ליִנַב ינשדסנו םַעְב הָתַה הָלּודָנ הפ
 :הקקלנ םיהלֶאה ןיראו םָחְניִפ

 8 "לעַמ לפיו םיהלָאָה .ןורָאתַא \ּוריִוְּפ יהו
 ותקרפמ רבָשּתו רעשה די | דַעְב תיִנְרחַא אָסְּכַה
 לארשידתא טפש אּוהְו דֶבָכְו שיאה ןקזיכ תממ
 9 עמו תלֶל הָרֶה סֶחְנִּפּתְשא + יִתְלְַ :הָגַש םיִעָּבְרַא
 ָהיִמִח תמו םיהלֶאה ןורָא ח קְלַהְדלֶא הָעּומְשההתֶא
 א תַעְּכּו :ָהיְרַצ ָהיֶלָ וכפהנייכ . דלא עְרַכִּתַו הָשיִאְ
 ּתְדְלָי ןב יִּכ יאריִת"לא ָהיִלָע תובָצנה היְרּבְדִתו הָתּומ
 גו לובכ יא רענל אָרְקַתו :ּהָבְל הֶתְשדאלו .הֶתְנע אֶל
 םיחלאה ןורא חקְלהדלֶא לארשימ דובָּכ הל רמאל

 =לא
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 יִּכ לארשימ דובְּכ הָלָנ רָמאתַו :ּהָשיִאְו היִמָחְדלֶאְו >
 :םילַאה ןורא חל

 ןֶבָאמ ּוהָאיבְו םיהלַאה ןורא תא וחק קל םיִּתשְלַּפּו ה
 םיהלַאָה ןוראהתַא םיִּתְשל פ וחקיו :הָיִדשא זֶה
 ומכשיו :ןינִד לצא ותא וניצו ןונד תי ותא ואבו
 ינפל הצְרא ונפל לפנ וגה הָגהְו תְרָחַמִמ םידודשא
 ומְכְשיו :ומוקמל ותא ובשיו ןונדדתַא וחקיו הָוהְי ןורא
 ינפל הצְרַא ונפל לפנ ןוגך הנהְו תֶרָחַמִמ ףקכב
 -לֶא תותר ייִדָי תופכ | יתשו ןונד שארו הוה ןורא
 ינהכ וכרדיחאל ןכ"לע :ויִלַע ראשנ ןונד קר ןּתַפִמה
 דוּדְשַאָּב וג ןהפמ"לפ ןונדדתיב םיאְבַהילַכְ ןונד

 הָוהידדי בכת :הָוה םויה דע 6
 דָשַאהתֶא םילפעב םֶתא ךיו םמשיו םיִדודשַאָהלֶא
 בשידאל ורַמָאְו ןכדיּכד רידשא"ישנ א וארו :היְלּובְגתֶאו
 לע ּולָע ודי התשקהּכ ו טארשי יהל ןולָא
 םיִתְשלָּפ ינְרסלְּכְתֶא ופסאיו ּוחלשיו :וניקלא ןונד
 וחמאיו לארשי יהלֶא ןורָאל השענהמ ומאה םַלא
 יהלַא ןוראדתא ובסיו לארשי הלא ןורָא בסי תנ

 ןש ןש

 ןש

 שכ

4 

 ד
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 ותא ובה ! יִרַחֶא יהוו :לארשי 9
 4 ישְנַאדתֶא ליו דאָמ הָלּודְּג הֶמּוהְמ ליִעְּבוהָוהְידדי יהו

) - 

 לארשי -
 / ל'צ ₪ 98-,7  .ט"י קוספ ןייע :הימח תַמּו א'סבו ,ב"דו א"ד ןכו תמדלאו א"ס צץ. 1

 וע'ת רח ןכ וינפדלע ל'צ + 5 4  .ע"ת ןכ "וגו הנהו ּואַרִיַו ןוגּד תיַּב ּואבָּיו תרחממ
 .אויעג אלב וחלשיו נ"ב ,א'ב ןכ +. 8 | .ירק םיִרחטַּב ,ביתכ םיִלָפַעַּב +. 6 = .ר"תו ס"ת
 .ירק םירחט ,ביתכ םיִלָּפִע +. 9  .אקספ ןאכ ןוא איסב +. 9

 || וקלשוו :םילפע םהל ורתשיו לוְנירעְו ןטקמ ריעָה
 | םיחלַאה ןורא אוב יהי ןירְקְ םיהלַאָה ןוראדתֶא
 | ןוהַאהתַא ילא ובפה רמאל םיִנרקְעַה וקשיו ןורקע
 | ּופְסִאיו ּוהְלָשיו :יִמַעדתֶאְ ינימהל לֶאְרשְי יָהְלֶא
 "| ולא ןולָאדתַא וחלש לרמאיו םיתשלפ ינרס"לָכֶא

| 
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 .ִּכ ימעְדתֶאְו יתא תיִמָידאְלו ומוקמל ב בשיו לֶאְרשי

 רי דֶאְמ הָרְבָּכ רעָה-לָכְּב תָומְדתמוהמ הָתְיַה
 2 וג . -ד :וז

 ּפ ם םירפעב ּוָּבָה ותמדאל רשא םיִשָנָאַהְ :םש םיהלַאה

 *% וד . רנוצ

 . יהיו :םימשה ריעה תעוש לעת

. 

 וארקיו :םישדח הַעְבַש םיתשלפ הָדָשְּב הָוהְיְדּורַא

 ןיראל השעעהמ רמג אר םיִמָסְקִלְ םיהַָל ₪

 ףפו- -- 
 דֶלֶשְנ ו ==

 ןתא וחְלָשּתלֶא לֶאְרֶשְי יִהלֶא ןוראדתא 'ם יחלשמ

 דםִא לו :ומוקמל
 22 \- הז

 עדונו ּואפְרִת זא םשֶא ול וביִשְת בשַהרִּכ -

 + םשאה 0 ורמאיו :םכִמ ודי רּוסָתְדאְל המָל ם
 בש ושלפ ינרס רפסמ ּורמאיו ול ב -

 םֶלָכל | פנמחיכ בַהָ יִרְּבְכַע הָששַמָחו הז ילפע
 5 םֶָכִי | םכילפע יִמְלַצ םֶתיִשַעְו םכ 8
 דוב .סארשי הלא אל הת ץֶרֶאָהְתֶא םתיחשמה
 לעמו .םכיהלא לעמו םֶכיִלעמ .ודידתא לק ילוא

 םַהְּב כ רשאָּ אלה םכְלתֶא העְרפו םִיְרְצִמ
 : : חק הָתַעְו :וכליו םוהלשיו |

 6 ּוָדְּבְּכ רשאכ םככבְלדתַא ודְּבַכִת הָמְלְו :םכצוא

4 3 
 םתרס או לע םהילע .. ו ּהָלָע-אַל רשֶא תולָע תורפ יִתְשו

 םֶהיִרְהַאַמ םהינב םתבישהו הָלְְב תורָּפַהדִתֶא
 -לֶא ותא םִּתַתִ הָיהְי ןוְרֶאדתֶא םֶּתְח הקלו :הָתיְבַה |
 | םשֶא ול םתבשה .רשא בחזה לכ | תֶאְו הָלְנַח
 םָתיארּו:ּךְלַהְו ות וא םִּתְחַלַשְו ודצמ זנְרַאְב ּומיִשֶת
 הע א ונְל השע ; אּוה ש שימש תיב : הל ולובג רד

 נב הָעַנְנ וד י אֶל כ ונעלוו אלדסאו תאזה הָלודנַ

 בס

 כ

 רררה

 תותו י*. . - - - ] . . - ₪ ןר ₪1

 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ םּתֶא םיהלשמ ל'צ צ. 5 .] = .ירק םיִרהַּב ,ביתכ םיִלָפַַב <.
 ְ ְי כו םֶכְלַכְל א'ס +. 4 = .ירק ירחט ,ביתכ ילפע +. 4 = .איעגב דלֶא נ'ב ,א'ב ןכ < ָז +2 : 4 ָ - . +

 ,ירק םכורח ט  .בותכ םכולפע יז. 5  .ירק םכְלַכְל ,ביתכ םַכְל א"סבו ,ר"חו ס'ה ,ע'ת | 4 4 . , 4

 .ו"דו ביד ;א'ד ןכו הערההלָפִיתא א'ס +

*32 
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 תורְפַה הרשו :םהירחט ימלצ תֶאְו בנה יִרְכְכִע +

 :רשא טְרֶאָהתֶאְו הָוהְי ןוראדתֶא | ּודירוה םיולהי :

 ו 89 א לאומש 00

 יִתָש וחקיו ןּכ םיִשָנִאַה ושעיו :ונל הָיְה אוה הרקמ
 :תיּכב ּולָּכ םֶהיִגְּבְדתֶאְו הלב םּוְרְסַאיו תולִע תורָפ
 תַאְו ּנְראְה תאְו הָלָש הלא ה וחי ןוראדתא .ומשוו

 לה ְּלַה תחא הלסמב שמש תב ףךֶרה"לע רד
 םיִכְלְה םיְִשֶלָפ < גרסו לואָמְשו ןימָי .והס"אלו ועְנ
 םיִרְצְק שמש תיכו :שָמָש .תיּכ לובג"דע םָתיִרָחא
 -תֶא .ואְרַ םָהינעְַתֶא ואש קמע םיטח"ריצק
 פ הלשדלֶא הֶאַב .הֶלָשהְו :תוארל וחמש ןורָאָה
 הָלּודִנ ןֶבַא םשְו םֶש רמעתו ישָמשההתיכ עשה
 הלע ּלעָה תורפַהתֶאְו הָלָנעַה יצעדתא עקבו
 :הָוהיל

 הֶלודגה ןֶכֶאָקְדלֶא ומשוו ל ובירָשֶא לתא
 אוהה םויּב םיָחְבְ חזו תולע ּולַעַה שמשתיב יִשְנאְ
 | .םויכ ןורקע ובשיו אר ו הָשִמָחְו :הָוהיל
 | ;אוהה
 הוהיל םשֶא םיתשלפ ובישה רֶשֶא בָהְוה ירחט ּהָלֶאְ
 || רַחֶא תנל דַחֶא ןולקשאָל דָחֶא העל דַחֶא רודשאל
 4 | םיִּתְשְלפ רעל רפסמ בְָוה יִרְבַכו :דָחֶא ןורקעל
 | ! דעו יוְרֶפה רֶפְַכ דַעְ |[-- ריעָמ םיִנְרְפַה תַשמָחל
 !| דע הוהי ןורא תא .הילע וחינה רַשֶא הָלּודְגַה לָבֶא
 | וענאב ךו :ישמשההתיב עשוהי הַרָשְּב הוה םווה
 | םעְבְש םֶעְּב ךַיְו הוה ןרַאְּפ אר יּכ שמשדתיב
 | החי הָכה"יִכ םִעָה ילְּבְאַתַו שיא ףֶלֶא םישָמָח שיא
 | םעב צב 680800

 ןנ ןתארקל ל'צ +. 18 .ירק לאמשג +. גפ | .ירק םֶהיִרֶט ,ביתכ םֶהיִלּפְע א'ס +. 1
 יאיעג ₪ וחבזיו כ"ב ,א'ב ןכ צ. 15 = ."לַע א'ס צץ. 15 | .'ג ט"ו םוטפש ןווע :ע"ת
 | יאיעג אלב ולבאתיו ב" ב ,א"ב ןכ צ. 19 = .ו"טו ר"י קוספ ןייע :ע"תו 'רת ןכו ןַבָא א"ס +. 8

| 
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 לפי יִמ שָמשדתיב יִשְנַא ורָמאיו :הָלּודָנ ּהָּכַמ םַעָּב
 הלשי ימלאו הוה שדה םיהלאה הָוהְ נפל רמעל
 םיִרְעְיִתיִרְק יבשויילא םיִכָאְלמ . וחלשיו  :ונילעמ
 ותא ּולעה ּודר הֶוהְי ןוְרֶאתֶא םיתשלפ ובשה רמאל
 ןורָאְדתֶא ולו םיִרעְי תורק ! ישא ואבו /:םכיִלֶא
 רָזעְלֶאתֶַאְו העבנפ בָדָניִבָא תיּבדלֶא ותא ואב הוה
 :הָוהְי ןורֶאדתֶא רמשל ּושדְק נב

 םימה ומְריו םיִרָעְי תָירְקְּב ןורָאָה תָבָש םוימ וה
 יִרָחא לארשי תב" והיו הש םיִרשק וה
 תיּכְדלָכְ"ְלֶא לאומש רמאיו :הָוהְי
 הוהידלא | םיבש םהֶא םָכְבְבְלדלָכְּבִִא רמאל \ לארשי
 יִכָהְו תוְרפְשַעָהְו םֶכְכותִמ רכה יהלֶאדתֶא ּוריִסָה
 רימ םֶכְּתֶא לציו ודבְל והָרְבִו ו הָוהידלֶא םכְבְבְ
 -תֶַאְו םיִלָעְבַהִתֶא לארשי יִנְב ריס .:םיִקָשְלפ
 :וּדַבְל הָוהְידתֶא ורבו תֶרְתשעַה

 ג הָתְפַצְפַה לֶאְרשידלָּכתֶא וצבק לאומָש רָמאָיַו
 \ "ובאו הָתְפצמַה וצכקיו :הֶוהְי"לֶא םכְדַעְּב לֶלפָתַאְו |

 ורמאיו אוהה םּויּב ומוצוו הָוהְי י נפל | וכְּפְשיַו םימ
 לאְרשי יִנְּברתֶא לאומש טפשו הָוהיל ּונאָמֶה םֶש
 : ; לארשידינב וִצְּבְקְתַהדיִּכ םיּתְשְלַּפ ועָמְשיִו :הָפְצִמפ

 ועמשיו לארשידלא םיִּתו 5 הס ועו הָתְָפְצִמַה |
 . לארשיחינב ורמאיו :םיתשלפ ינפמ ּואְרִיו לארשי יִנָב
 וניהלֶא הוהְידלֶא קעזמ וממ שרֶחתלא לאומש"לא
 \ דָחֶא בֶלָח הָלִט לאימש חקיו :םיִּתְשְלְּפ די ונעש|
 דַעָּב הָוהְייְלֶא לֶאּומש קַעזיו הָוהיל ליִלּכ הָלוע הלע
 ,ו הֶלעָה .הֶלעַמ לאימש יהיו :הוהְי .והנעיו לארש

 ידו

 םיתשלפו
 .ס תו עד[ תב ס'תו ע"ת ירח ,ב"ד ןכו העבגב"רשַא א"ס ל. 1 ,? | .הנוגנ אלבו פקמב דיִמ א'ס

 .ירק ּוהַלָעַיַו ,ביתכ הלָעּוו +. 9 = .יפר ּונַמָמ יאחנרמל ,יאברעמל ןכ <.
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 קח '11--טחז ד א לאומש 0

 !הָוהְי םעריו לארשיִּב הָמָחְלַמְל וש םיִּתְשְלִּפ
 ינפל ופניו םפהיו \ םיִּתְשלַפדלִע אּוהה םִָּב לוד -לוְּ

 דתֶא ופדריו הָפצמַהְדִמ לארשי ישנא ואו :לארשי 1
 לֶאומְש חפיו :רָכ תיבל תחתְמדַע םופיו םיִתְשְלִּפ 19

 ּהָמְשתַא אָרקיו ןשה ןיבו הָפצַמהדְִיִב םשיו תַחַא ןֶבַא
 םיתשלפהו ועְנּכיו :הָוהְי ונרוע הָגַהְרַע רמאיו רֶזעָה ןֶבָא 33

 הָוהידדַי :יהָּתַ לארשי לובנְּב אובל .דוע ופסיחאלו
 רשֶא םירעָה .הֶנְבִשִּתִו :לאומש מי לָּכ םיִּתְשְלּפַּב 4

 -דעו ןורקעִמ טארשיל | לארשי תֶאמ םיתשלפהוח קל
 םולש יהיו םיתשלפ דימ לארשי ליצַה ןלובג"תאו .
 לֶַאְרשיתֶא לַאימש טפשיו :ירמָאה וכו לאְרשי ןיב
 לא"תיב בבָסְו הָנָשְּב הָנֶש יד דלה הָו :וייח ימי לָפ
 | תומוקְמַהילָּ תֶא לארשידתא טפשו הָפצִמהְו לג גלה
 | טפט םשְו ותיּכ םַשיּכ התַמְרִה וַתְבשְתו :הָלֶאָה
 :הוה יל חַבזמ םשדביו אשת

 | םימפש ריִנּכְרתֶא םשיו לאומש ןק] רָשֶאּכ ח
 || הנשמ םשו לאוי רוכבה ביש יהיו ל שיל 3
 || וטררב :וינְב ּוכְלַהְדאְלְו :עבש רֶאְבִּב םיִמֶפִש היא 3

 :טפשמ וטו דחשדוחקוו עצב יִרָחֶא וטיו
 | לֶאימְשלא ואבו לארשו יג = לכ וצְבְקְת :

 | :םינהלֶכָכ דנטפשל דלמ נלּהַמיש הע ףיכרהב
 % טְלדִנִת ורמא רשאפ .לאמש ינעב רֶבְּדִה עו <

 הוחידלא לאומש ללפתיו ונטפשל ךלמ
 לָּפְל םֶעְה ל ָקְּב עַמָש לאומְשדלַא הָוהְי מא ,

 | ןנ +. 16  .הניגנ אלבו ףקמב דרַשַא ג'ב ,א'ב ןכ +. 1%  .ע"ת ןכ הָנָשְּיַה ל'צ +. 9
 5 ןורק וויִכְרְרְּב .ביתכ ּוְּרַרְּב +. 8 יח - אדה לֶאְתִיִּב יאהנדמל ,יאברעמל
 זכו ורקו בותכ ויכרדב

| 

| 



 9 א לאומש \ וז ₪ :זצ 1

 ּוסַאמ יתאחיכ וסִאַמ תא אֶל יִּכ ּףיִלַא ורמאידרשא

 יתלעה םוימ ושעְִרשֶא םישעמה"לַּבְּכ :םָיְִ ךלממ
 םיהלַא ודבעו ינבזעיו הוה םויהדרעו םירצממ םָתּוא
 דא םלּקְּ עמש הֶתַעְו :ףלדסנ םישע המה ןַּכ םיִרָחַא
 רשא ףלמה טפשמ םהל ּתְדגהְו םֶהָּב דיִעָּת דַעָהְיִּכ
 | תֶא לאימש רַמאיו :םהילע למ
 רמאיו :ףלמ ותאמ 5 םֶתַה"לֶא הָוהָייִרְבִחַלִּ

 םֶכיִנָבִדתֶא םכילע למ רשֶא למה טפשמ היי
 :וִתבַּכרמ ןנפל יצרו וישְרֶפְּבו ותְבַכְרִמְב יל םשו חי
 : ו שרָחַלְו םישָמַח יִרשְו םיִפְלֶא ירש ול "םישלו
 :וֶּבְכְר .ִלָכּו ִּתְמְחְלַמיַלְּכ תושעלו וריצק רצקלו
 ₪ דתֶאְו :תופאלו תוחְבְטְלּו תוקקרל חה ץש םכיתונבדתא
 ןתָת חי םיבוטה םֶכיִתיזו םֶכיִמ :רכתַא כיורש
 5 ויסירסל ןתָ רשעי םכיִמְרכְו םכיעְרזו זוירבפל
 : םכיִרּוחְּבדתֶאְ פט תו םכיִדְבְעְֶאְו :ויִדְבַלו
 ז םֶכְנאצ :ּּתְכאַלְמְל ה שעו חֶקִי םֶכיִרוְמַהתֶאְו םיבומָה
 ו אוהה םויִּכ םֶּתְקַעְ :םילְבע ולריהת םַתַאְו רש
 הוהי הנעידאלו םכָל םּרְחְב רשא םֶכְכְלִמ נפל
 \ לאומש לוקב עמשל םַעָה ּונָאמִו :אוהה םויב םכַחא
 ג ּונָחְנָאדבנ ויה גיל היה ףלמדסא יכ אל ּורמאמ
 -תֶא לנו ונינפל אָצָו ונכלמ .ּונטְפשּו םיונה"לָבפ
 עו םֶרּבדיו םעָה ירבדדלכ תֶא לאומש עמשיו :יניתמחלמ
 פ "לא | הוהי רמאיו :הָוהְי יִָאְּב

 רמאָיו ךלמ םֶהָל ּתַכַלַמַהְו םֶלקְב עמש לאומש
 ,:וריעל שיא . וכל לארשי יִשְנַא"לֶא לאומש \

 טם = לאיבו א"ב שיק ימשו ןימידןְּבִמ שיאחיהְיו
 מ
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 :ליָח רובַג ןִעִמְי שיאְרְּב היִפָאְִּב תָרוכְּכְְּב רורְצ
 ינפמ שיא ןיאָו בוטְו ריִחְּב לואש משו ןמ הָיָה :

 :םַעָהְד לכ ּהָבג לעמו ימכשמ ונממ בוט לארשי
 -לֶא שיק רַמאיו ו לּוָאְש יכ יִבָא שיקל תונתַאה הָנְרְבאְתו
 ךל סוק ו םירָעְנַהִמ דחא"תַא תא אנדחק ּוְּב לואש
 ךיראב .רבעיו םיִרפָאדרַהְּב רָבַעְיו :תֶנְתַאַהְדִתֶא שקב
 רבעיו ןיאָו םילעשד ץֶרָאְב ּורבַעיו ואַצַמ אלו הֶשֶלֶש
 לּואָשְו ףוצ ץֶרָאְּב אב המה :ּואַצְמ אלו ינימיְְרֶאְּב

 יבא לדחידפ הֶבּוש הָכְל ומערשא ורענל רמָא
 טהלַאישיא אנההנה ול רמאיו :ּונְל .גָאָדְו תונתֶאָהְדמ
 אובָי אוב רביד רֶשֶא לכ ד ָבָכִנ שיִאָקְו תאּוה רעב
 ונכלה"רשא ונָּכְרִדדתֶא ונל דיני ילוא םש הבל הָתַע
 שיאל אובנ"המו דלג הגהו ורעְנְל לואש רמאיו :ָהיִלע
 שיאל איבהלדןיא הָרּושתּו עי לכמ לזֶא םֶחְלַה כ
 לּואשדתא תיל רענה ףס :ּונְתַא המ םיהלֶאָה
 תת ףַסַּכ לקש עבר ידָיב . אָצְמְנ הגַה רמאו
 לארשיב | םינפל :ונכרדחתַא ּונָל דיגהְו םיהלָאה שואל

 ש

 שכ

- 

 (-ת

5 

15 

 | .הכלגו וכל םיללא שוררל יתַכְלּב שיאה רַמָאהְ
 המאיו :הֶארה םיִנפְל אְָרְקִי םויה איִבְנל יּכ כ הארה"רע
 ריִעָהדלֶא כליו הכל | הכל ּףרֶבּד בוט ו וענל לאש

 ריִעָה הלעמְּ םילע הָּמַה :םיהלָאָה שיא םֶשדרשַא גו
 שיה ןקל ורְמאָיו םֶימ באשל תוואי תור ואצמ המה
 ינ5 פל הגה שי הָנְרמאתו םתוא הָנִיְנַעִתַו :הארה הֶז ב
 על םיה חב יִכ רעל אָּב  םויה" 5 .הָּתַע /רהמ

] - 

- 

 אהרַכ ואב"דע םַעָה לכאידאל יב לכִאְל ּהָתְמְּבַה <
 בי וש נב

 || יע'ח ןכ תתנו ל'צ +. 5 .ב"דו א'ד ןכו הָמּו א'ס +. 7 = ,ר'תו ע"ת ןכו ּורְבָעַַו א'ס +. 4

 [ןפל ליצ +. ג5 = .ע"חו בייד ןכו הָכַלַנְו א'ס +. 10  ,ר'תו ע"ת ןכו -לֶא א'פ +.9

 | הלע םֶרטְב ותא ןואְצְמת ןָּכ ריִעָה םֶכָאְבּכ :הָמָבּ
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 דיִכ ּולע הּתעְו םיאְרְפה ולכאי ןָכְדיִרָחֶא | הַבְזַה ְךְרְבִ

 44 םיִאְּב ּהָמָה ריִעָה ה ולעה :ותא ןּואְצְמִת םיהְב ותא
 :הָמָּבַה תולעל םֶתאְרַק ללאצי לאומש הַגהְו ריִעָה וב

 8 םוי לאימש ו הל הוה

 6 חלשֶא רַחְמ | תַעָּכ רמאל לואשדאוב נפל רָחֶא
 יִמַעְדְלַע דיִנָנְ ותְחְו שמו ןמָינּב ץֶרֶאמ שיא ףילא
 -תֶא יִתיִאְר יּכ םיתשְלִּפ דימ יִמעתֶא עישוהו לאְרְשי
 וז לואָשדתַא האר לאמו שו :ילֶא ותקעצ הָאְב יִּכ יִמָע

 רַצְעָי ָּז ףילא יתרמא רַשֶא שיאָה הגה ּוהְנָע הוה
 ₪ רמאי| רעשה דותְּב לאומשדתֶא לּואְט 2 שניו יִמַעְּב
 ,: "תֶא לֶאומש ןעיו :הארְה .תיב הזדיא יל אהדה
 א הָמָּבַה יִנָפְל הֶלָע הֶארְה יכנָא רַמאיַו לאש
 בבל רשֶא לכו רקכב ףיתֶחלשו םויה ימָע
 90 2 םימוה תָשְלַש םּיַה ל תודְבָאָה תונתֶאְלו ודל
 תדִמ מחלב למלו ּואַצַמִנ יּכ םהל ףבְלדתא םִשָת
 :ףיבָא תב .לָכְלּו דל אולַה לארשי

 גו לטקמ יג יִנמְיְדַב אולָה רֶמאַה לואש ןפה
 תוחפשמ"לָּכַמ העצה יִּתְחַפְשִמּו לאְרְשְי יבש
 :הֶזה רָבּדִּכ ילא ּתְרְבִד הָמְלְ ןמינב יטבש

 ₪ םָאיְבִו ורָעְנתַאְו לּואָשדתַא לאומש חקיו
 המהְו םִאּורְהִה שאב םּוקְמ םֶהְל ןתוו הָתְכשל
 3 הָנָמַהדתֶא - ה לאומש רמאיו :שיא םשלשּכ

 :ךִמַע התא םיש ךילא יתרמָא רשֶא ךל יתַתְנ רשֶא |
 לואש ינפל | םשיו ָהילַעַהְו קושההתֶא חָּבַטַה םֶרּ

 -רומש ד רעומל יב יכ לכא דינפלדםיש ראשה הגה רמאלו 1

 לאומשדסע לאש .לכאיו יתאָרְק \ םַעָה רמאל ₪
 םויב : 0

 ל"צ צ.91 = .ע'תו 'רת ןכ ינע ל"צ +. 16 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת .,ב"ד ,א"ד ןכו דיִרָתֶאְו א'ס 8 \

 ,"רומש ג'ב ,א"ַב ןכ צ. 94 | .איעגב דםוש נ"ב ,א"ב ןכ ץ. 4  .ר"תו סת עת /רת משש |

 = ןש
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 לּואשדטע"רבליו ריעָה ּהָמָבַהְמ ּודְרַו :אוקה םויּכ 5
 לאימש ארָקיו רחשה תולעכ יהו ומי פשיו :נגההלע
 לואש םליו ָךַתְלַשאְו הָמּוק רמאל גנה לואָש"לא

 םיִדְרּו מַה :הצּותַה לאומשו וה םָהינְש ואְצִיו לז

 רַבַעַיו רעל רמָא לואשדלא רמָא לאומשו לר הָצְקְּב
 ףבדחתֶא ּףעימְשאו םויִּכ דמע הָּתַאְו רבעוו ּוניִנָפל

 ךפדתֶא לאומש ש חקיו :םיהלא י
 דְחָשְמהיִּ אוטה רָמאיו והקשיו ושארהלע קציו ןמשה
 תאְצְמו יִדִמַעַמ םויה ָךְַכְלְּב :דיִנְל הלחלפ חו ,
 חַצְלִצְּב ןַמָינְּב לּובָנּכ לֶחְר ּתָרָבְקְדםע םיִשְנַא ינש
 הָנַהְ שקבל .תָכְלֶה רשא תונתאה ּואְצִמִנ לא ור מאו
 המ רמאל ֶכְ נאדו תונתַאָה יִרְבּדדתֶא יבא ט שט
 ןולאדרע תאָבּ הֶאְלַהְו ם מ ּתְפַלַח נבל הָשעֶא

 םיהלַאהדלא םי לע םיִשנִא השלש םש ואְצמ | רובָּת
 תשלש אשנ דָחֶאְו םיִידָנ השלט | אשנ דַחֶא לֶאדתיִב
 םולשל ל לאש :ןייזלבנ אשנ דָחֶאְו םֶחל תור

 אובָת ןּכ רחַא ;םרימ תְחְק כלו םֶחְלְ"יִתש ל ות
 יהיו םיִתְשְלּפ יִבַצְנ םשדרָשַא םיהלָאה תעבנ

 קטכהמ םידרי םיִאבְנ לָּבַח ּתַעְנַפּ ריִעָה םש ךֶאְבְכ
 :םיִאְְְּתִמ הָמָהְו רונכְו ליִלָחְו ףתו לבג םָהינפלו
 שיִאְל כפה םמע תיּנְתְהְו הָוהְי חור ו לע הָחְלַצ
 ל השע ךל הָלֶאָה תותאה הניו ובת וכ הָיָהְו :רחא

 לגני נָפְל תְררְיו :ךִמַע םיהלָאה יכ ּךְדָי אַצְמִת רשא <
 | יב חבל תולע .תולעהל 4 דרי .יִכְָא ההו
 | יִּתְעדוהְ ףילא יאובהרע לקות םיִמָי תעבש ם םיִמְלש
 ל 5

 | = תולעב א'ס +. 6 = .ע"ת ןכ ף'ס :בפשינ ל"צ +. 96 = .ע"ת ןכ לואשל ּודְּברִיַו ל'צ
 חו ע"תב +. 1 ,'  .ירק הָּגָנַה גַה 6 י

 דומ ּונעישות הָּתַאְו הָיהְי םֶעְּב רצָעַת הָּתַאְו לארשי
 לֶאְיּ יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 3 = -וגו הוהי תּואָה ףְל המ .ביִבָּפִמ ויִביא
 .ו'טדו א"יד ,ט'ד ג'ד ןכו דלֶא תלמ אלב י'כ ןכ ז. 5 .הלמ אדח
 ן-קד ןקש | הָאבִת +. = .ירק ַתאַּבְנְתַהְו +. 6  .'ג ג'ו ןמקל ןויע :ס"תו ע"ת ,'רת ןכ ביצְג ל'צ +. 5
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 ומעחלע דיגנל הוהי ןאכ אצמנ

 . , ו

 .ירק הָנאַבָת ,ביתכ
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 ו תַכְלְל ומְכַש ותְנְּפהְּכ הָיָהְו :השעת רשא תֶא ל
 דלָּכ ּואָבָיו רחא - םיהלֶא ה לאומש םעַמ
 ו ּףָנהְו הָתָעְבַּגה םֶש ואביו :אּוהה םּיַּכ הָלֶאָה תותאה
 אָבִנַתְיו םיהלֶא חור ויִלַע לצו ותארקל םיִאְבְנילֶָבח
 הָנהְו וארו םשלש לּומְּתַאמ יפדוידלב יהיו :םֶכותְּב
 שיא םעָה רָמאיו אָּבְנ םיִאְבְייִע
 :םיאיבנּב לּואש םֶגֶה שיקדןבל הָיִה הזהמ ּהעְרילֶא
 ג לשמל הָתְוה ןכ-לע םהיבא ימו רמאו םשמ שיא ןעמ
 ג :המָּבַה אב תובנְתַהְמ לכיו :םיִאְבְנַּב לואש םגָ
 .+ רָמאיו םתכלה ןֶא ורעהלַא ויִלֶא לּואָש דוד רמאו
 ו אוב ןיאדיכ הָאְרִת תונתֶאְהדתֶא שקַבְל
 18 :לאומש ם םכל רמָאדהַמ יל אנ הְדיִנה לואש דוד רמו

 ,6 תנַאְה ּאצְמְנ כול דיגה דגה ודודחלַא לאש רמי
 :לאימש רמָא רֶשא וס דר גההאל הכּולָמַה רַבְּדדתֶאְ

 וז הָוהְילֶא םַעָהְדתֶא לאיש קפצו
 א והלא הָוהָי רַמָאדהְכ לארשי יִנְבלֶא !רמאו :הפצמה
 לַצֶאְו םירצממ לֶאְרַשדתַא יִתיִלעָה כנא לארש
 יִצְחְלַה תובְלמְמַהדלּכ דימו םירצְמ דָיִמ םֶכְתֶא
 א "רָשֶא םָביִהְלֶאְִתֶא םֶתְסַאָמ םויה םֶתַאְו :םֶפְתֶא
 ורָמאתו םֶכיִתְרצְו םֶכיִתועְרְדלָכמ םֶכְל עישומ 'אוה
 ינָפְל ּובשתִה התו לע םיִשָּח ךלַמרפ 9
 עו "לָּכ תא לָאומש ברקיו :םכיפלַאְלּו םכיטבשל הָוהְ
 גו טָבַשתֶא ברקו :ןמינב טכש דכליו לֶאְרִשי ימבש
 לואש לכְליו ירטמה תחפשמ דכְלִתו ותחפשמל מ
 4 הוהיב .דועדולאשיו :אצמנ אלו יהשקביו שיקפ

- 

 ש -

 אבה =

 א'ס +. 19 | .ירק תואּבְנְתֶהַמ <. 13 = .אלמ םיִאיִבְּגַּב א"ס ץ.ג9  .קוספ עצמאב אקספ 1

 ביתכ וחשמל ט. 91 ,ירק אל ,ביתכ 1ל א"פבו .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"יד כו אל

 ןייע :ע'ת ןכ בל ירטמה תַחָּפשַמת בֶרְקיַו ירטמה ל"צ 1 +ורק ויָתְחֶּפְשַמְ
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 הָוהְי רָמאיו שיא םֶלָה רע אָּבַה
 םשמ הָחפו וצלו :םילפהדלֶא אָבְחִנ .אּוקדהנה :

 ;הֶלָעָמְו ומכשמ םֶעָהלְּכִמ הבנו םַעָה תב בצותיו
 פ וָּב"רַחְּב רָשֶא םֶתיִאְרַה םָעָלְּכדלֶא לאימש רַמאיַו
 ורמאיו םעָהלָּכ עָרְו םַעָקלָכּב ּוהַמְּ ו היה

 -לֶא לאומש רדיו :ךלמה יִחָי =
 ינפל חעו רפפב בֶּתְכִו הָכְלִמַה טפשמ תֶא םעָה

 דו גוְיִבְל שיא םעְקלְּכְדִתֶא לאומש הלשיו הוה א
 ענָזרֶשֶא ליחה מע וכלו הָתַעַבַג ותיִבְל ּדְלָה לואש

 והְזְבַו הֶז ונעשידהמ ּורָמִא לעיל ינו :םֶבְלְּב םיהלא ₪
 ;שיִרְחַמָּכ יהיו החְנמ ול ואיבַהאלְ

 "לָּכ ּורָמאיו דַעְלִּ שיבילע ןחיו ינומעה שחנ לע אי
 הַמאַיַו :ָּךְדְבַענו תיִרְב רנלדתרכ שַחְנילֶא שיבָי שנא ג

 םכְל רוקנּב'םכְל תָרְכֶא תאזְב יִנומַעָה שחנ היִלֶא
 ורמאיו :הארשי"לכ"לע הָפְרֶח היתמשו ןימָ ןיעדלּפ |

 הָחְלַשִ םיִמָי תעבש טל ףֶרַה שיבָי .ינקז .וילא
 | .ונתא עישומ ןיאדמאְו לארשי .לּובְג לַכְּב םיִכָאְלמ
 | ורפדו לּואָש תעבנ םיכָאְלמה ואבו :ףילא ּונאָצו
 :ּוכְבּו םלוקדתא םעָקלְ ואשיו םעה ינאְּב םיִרָבּדַה
 לּואש רמא הרָשהְךמ רָהְּבִה ירחא אָּב לואֶש הגה
 ;שיבָי שנא יִרְבְדדִתֶא .לדורפסל כב יִּכ םעָלדדמ
 םיִרְבִּדַהדתֶא ועָמְשְּב לּואשדלע םיהלָא"חו רך חַלֶצִּתִ
 | והחתְנו רכָּכ דָמַצ חקיו :דִאְמ ופִא רַחָיַו הָלַאָה
 2 | רמאל | 'םיסָאלמה דב לארשי לוב דלָכְב הלשיו
 ₪ השע הָּכ לאומש רֶחָאְו לואָש ירחא אצי וניַא רשָא
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 :דַתֶא שיאְּכ ואְצַו םעְהְדלַע הָוהְידדחפ לפיו ורקכל
 3 ףֶלֶא תואמ שֶלֶש לֶאְרְשייִנְב ויה קוב בלק
 םיאְּבַה םיִכָאְלִמל ולמי :ףל םישלש הָדָוהְי שיִאְ
 םכְלדהְיהת רֶחַמ דָעְִג שיבָי שיאל \ ןורמאת הָּכ
 ישנאל ודיגיו םיכָאלמה ואבְיו שמשה םהְּב הָעּושת
 םֶכיִלֶא אצנ רֶחִמ שיבָי ישנא ורמאוו :ּוחַמְשיו שיבָי
 :םכיִנעְּב בוטה" ונל םתישעו

 \\ םישאר השלש םַעָסְַתֶא לּואֶש םשלו תרחממ יהיו
 ןימַעלתֶא וכ רקבה תֶרְמָשאָּב הָנְחְַהְןותּב ואב
 םינש בררָאשנ אלו וצפו םירָאשגה יהיו םווה םהדע
 : ּךְלמי לאש רמאה ימ לאומשדלא םַעָה רמאו :דַחי
 | תמוידאל לּואָש רמו :םַתיִמְת םיִשְנָאַה ּנִת ל
 : לֶאְרְשיְּב הָעּושת הָוהידהַשע םויה יכ הזה םויִּב שוא

 הָכְלִ יכל םָעָהַלֶא לַאומש רמו
 ג לָּנְלִגַה םֶעְה"לָּכ וכל :הָכּולְמה םַש שח לּגְלנַה
 םעחְּבזו ללב הָוהְי ינפל לּואשדתַא םש וכלממ
 -לָכו .לאְט םש חמשוו הָוהְי ינפל םיִמְלש םיִחְבְ
 בי רַמא :דאמ"דע לארשי ישנא
 לכל .םכלקב יִתעמְש הנה לאְרָשילָּכְ"לא לֶאמש
 הנה התו :ףְלִמ םכילע ךילמִאְו יל םתְרַמָאדרֶשֶא
 םָה ינָבו יּתְבְשְו יִתְנַז יִנָאְ םפינפל ךלהפִמ | ףלמה
 :הוה םויה"דע יִרַעְמ םפינפל יּתָכלַהְפַה נאו 8

 ג יּתְחְַקְל ימ| רושדתֶא וחישמ דַגְנְו הָוהְי דנג יב ונע
 | -דִָמּו יתוצר ימחתַא יּתְקְשַע ימדתאְו יתחקל ימ רומח

1 

- 

 כ -

+ 

 יישא

 ן - | ו רמאיו :םכְל ביִשָאָו וָּב יִניַע םיִלָעַאְו רפכ תחְקל + מ \[ 0 יתר ריליאו יס יייל הירו . .

 / אל --
 \/ ביתכ םחַּב א"פב :ירק םהפ צ. 9 |." קוספ ןויע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ישנאל א'ס \.!

 / ךלמידאל א'ס +. ג5 = .ם'תו ע"ת ,רת ןכו ןומעינב א'ס +. גג = .ו'דו גיד ,ב"ד ןכוףק |
 | א'ד ןכו דתֶאְו א"ס צ. 3 ,בי | .חרק חקוו תשרפל הרטפה צ. 14  .ס'תו ע"ת ,רת ןכ|

 .'רתו א"יד ,ב" |!



20 

 הָוה םויה ףחישמ דעו םָבְּב הָוהְי דע םהיִלא רַמאיו >

 הָוהְתֶא חְּכְשַו :הוה םוקּמּב םובשיו םירצממ \

 םכילע אב ןוזמעדינב למ ש שַחָנ יִּכּ וארִתַו :חטב ובשתו +

 זז 7 א לאומש 10

 :הָמּואְמ שיִאדימ ָתְחְקְלְדאְלְ ונתוצר אלו ו נתְקשע אל

 :רע רַמאַו הָמואְמ יִדְְּב םתאָצְמ אָל יִּכ
 -תֶא הָשֶע רשא הָוהָי םַעָקלֶא לָאּומְש רָמאַיַו

 ץראמ םֶכיִתְבַאתֶא הָלַעָה רשאְו ןרָהַאדתֶאְו ּהשמ

 "הָוהָי ינ פל תא הָטפשאְו יָבָציְתַה הֶּתַעְו :םִיְרְצִמ
 :םֶכיִתוְבָאדתֶאְוס תא הָשַעד שא הוה תוקדצ-לָּכ תא
 הָוהְידלֶא םֶכיִתוְבִא וקעזיו םירצמ בל אָבְ"רֶשֶאּכ
 םכיתבאדתא ּאיצווו ןרהאהתאו השמדתא הוהְי חלשיו

 רוצָח 'אָבְצְדרש אָרֶסיִס דָיְּב םֶתא רכְמִו םהי הֶלֶא
 וקעו :םֶּכ ּומָחְלְו בָאומ ףלמ דב םיּתו שלפי
 חתֶא דבעַנו הָוהְיתֶא ּוְבַוע יכ ּנאָמַה ךמאיו הָוהְידלֶא
 יביא ךימ ונליצה התו תוְרְתַשעְהתֶאְו םיִלָעְבַה
 -תֶאְּו ןְֶּבתַאְ לַעְּכְריתא ָּוהָי הלשוו :ךרבעה
 ביבפמ םכיִבְיִא דימ םֶכְתֶא לצו לֶאּומְשדתֶאְו חַּתְפ

 םיהְלֶא הָוהיו ונלע ךלמי .ךלמחוּכ אל יל ורמת
 רשא םֶּתרַחְּב רֶשֶא רלמה הנה הָתַעְ | :םֶכְּכְלַ

 -תֶא ּואְריִתְִא מ םכילע הוה 7 הָנהְו םתְלאש
 "תֶא ּורְמַת אֶל ולוקב םתעמשו לתא םתדְבִעו הו ןהי

 ףלמ רשא ללה םּתַאדִנ םֶתָיָהְו הָוהְי .יִּפ
 לוקְּב ועָמשת אלדםַאְ :םכיקְלֶא הָוהְי רחֶא םָּביִלָ
 םֶכְּב .הוהידדו .הָתְיַהְו הָוהְי פדא םֶתיִרְמּו .הֶוהְ
 לודגה רֶכדַהתַא וארו ּובצְיִתה הָתעדְנ :םַכיִתְבָאְב
 פיטחדריצק אילה :םכיניעְל הָשע הֶוהְי רַשֶא הוה

 םויה --
 [/ הוהי דע ליצ +. 6 = .ר'תו ס"ת ,עית ,'רת ןכו ביתכ ּגרְמאַו א'סב ,ּורְמא ריבס +. 5
 סוגושיו א'ס +. 8 = .הָמְיְרַצִמ ריבס + 8 = .ע"ת ןכ סָכָל הָדיִּנַאו הוהי ל"צ יז. ל = .ע"ת
 1 1 2 ייע'ת ןכ רוצח ּךַלַמ ןיבָ לצ ₪ 9  .ר'תו ם'ת ,ע"ת ,רת ןכ םבישיו לצו ,אלמ

 ,ר"תו ס"ת ,ו'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו רשֶאַו אס +. 13 = .ירק גרמאיו ,ביתכ רמו +. 0



 1 א לאומש צח 18--צזוז 4

 היִּכ וארו ועו רָטְמּו תולק ןתיו הֶוהְידְלֶא אָרְקא םויה
 םכל לואָשל הוה יניִעְב םָתיִשָע רַשֶא הָבִר םֶכָתַעְר

 הָוהידלא לאומש אָרְקיו / : :ךלמ

 םַעָהלְכ ארו אּוהַה מו תלק הָוהָ ןתו
 -לֶא םַעָהְ"לָכ ּורָמאיו לא ושהה הָוהְיתֶא דאַמ

 -לֶאְ ּךיָהְלֶא הָוחְלֶא ףירבערטפ ללפתה לאּומש

 ונל לֶאְשל הָעְר וניתאטח"לְּכ"לע ונפסיהיכ  תּומנ

.. 

 0 ו 0

 3 םעָהְלא לאומש רמאיו למ
 "לא ךא ג תאֶּזה הע ץרֶהלָּכ תֶא םֶתישע םֶּתַאּו ואְריִתְדְלַא

 :םכבבְלדלכּב הוהידתֶא םתדְבעו הוה יִרָחאַמ ּורוסֶּת

 וליִצִי אל וליעויחנ גל רַשֶא והתה יִרָחֶא | יִּכ ורּוסַּת אְלְו

 ; רּוָבְעּפ ומעְדתֶא הוהְי ש ע"א יִּכ :הָמַה ּוהָתְִּ ו
 :םָעְ ול םֶכְתֶא תושעל הֶוהְי ליאוה יִכ לדה ומָש

 \ א :הרשיהו הָביִטה ךרְרְּב םֶכְתֶא יתירוחו םכְּפ
 יּפ 0 תַמָאָּב ותא םִּתְדבַעו הֶוהְירתֶא ואי

 :ופָמִּת םֶכּכְלַמְ
 :לארשידלע ךלֶמ םִִנָש יִתְשּו וכְלְמְּב לואש הָנָשְּב
 -םַע ויהיו לארשימ םיִּפְלַא תשלש לּואש וכְדרַחָבִ

 בע ; וה פףַלֶאְ לֶא"תיב רַהְבּו שָמָכְמְב םיפלַא לאש
 ;ויִלַהֶאְל שיא חלש םעָה רֶתִיַו ןימיְנב תַעְבְגַּב ןתָא

 ועמשיו עַבְנְּב רשא םיתשלפ ביִצְנ תֶא ןִתָני : |
 רמאל ץראְְילָכְב רַפושְּב עָקֶּת 6 שו םיתֶט

 לואש הָּכַה רמ גאל ועמש לארשי"לכו :םיִרְבְעַה ועמט |
 יקעציום .םיתשלפכ ל לא רשי קי שאבנהסנו םיִּתָשְלָּפ ביצת

 1 םעה
 ןכ שיא םיפלא ל'צ צ. 5 .1' | .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכ יב תלמ אלב יִרָחֶא ורּוסָּת ל'צ <.

 גר ,ב ד ןכו ןימ יאברעמל ןכ צ. 5 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ו"ד ב'ד ןכו ןימי שמכמב איט 9 ברטמל % ו'וידו -7 ויו"ר י"ר - כי

 .הלמ ארח לֶאְתִיַב ואחני

 3 לֶלַפְההְ לֶדַחַמ הוהיל אָטָחמ יל הֶליִלָח יכנָא ₪2

 : םתאדסנ יעָרֶת עַרָקְדַאְו :םכמע לדנה"רשַא תא ואר
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 םָחְלהְל | ּופְמֶאְנ םיִּתְשְלְפּו :לָגלגה לּואש ירחא םַעָה >

 םישְרּפ םיפלַא תששו בכר פףלֶא םישלש ה

 שמְפִמְּמ ונח ולעיו בל םיהדתַפֶש"לער רַשֶא לּוָחְּכס

 וכ ולזרצ יכ לאְר לארשי שיאו :ןוא תיב תמ -
 םיִעְלְַכּו םיחְוחְבּו תורעמב ה אְּכִחתַו םעה שגנ
 דג ץרֶא ןדרגההתֶא ורבע םיִרְבעְו :תורכַכּו םיחרצבו :

 :וירחא ּודרח םעָהְדלָכו ללב ונְדוע לּואָשו "רעלת

 אב"אלו לאומש .רשא .דעמל .םימי תעבש | לחייו <
 ושנה לּואָש רמאיו :וילעמ םַעָה ץפיו לגלח לאימש +
 ותְלַכַכ יהיו :הֶלעַה לע םימְלשהו הלטה לאב

 ותאְרקְל לאש אציו אָּב לאומש הגהְו הלעה תולעהל

 היִּכ לּואָש רַמאיו תישע המ לאימש רמאיו :וכרְבְל 7

 רעימל תאְב"אל הָּתַאְו ילעמ םַעָה ן/פעיכ יִתיִאְר

 ודרי הָתַפ רמאו :שָמָכִמ םיִפָסֶאְנ םיִתו שֶלפו םימוה 9

 קפאַתַאְו יִתְיִלַה אל הָוהְי ינ פו לנגה ילֶא םיִּתְשְלַּפ

 לאומש רמי : הלעה הלאו <
 לולא הוה תוצמחתֶא תְרְמש אֶל ּתְלַּכְסנ לואָשדלא
 לארשידלא ךתכלממדתא הוה יןיכה המ יִּכ ךוצ רשא

 ול הָוהְי שקב םּוקָת"אְל ףתכלממ הת לד 4
 7 ָקְרמש אֶל יִּכ ומעדלע ליונל הֶוהְי והוציו ובבלכ שיו

 :הָוהְי ףוצ"רשַא תא

 דקפוו .ןמָינב תַעְכִג'לָנְלגַהדְזמ לעה לֶאּומש סקו 8
 שיא תואמ שָשְּכ מע םיאצמפה םַעָהדִתֶא לּואָש

 ןו מנכ םיבשי םֶּמַע אָצְמִּה םַעָהְו וב תנו לואשו 16

 = ןחממ תוחשמה אצוו :שמכמְ ונח םיתו שלפו מב
 ויתשלפ

 הווה ,גיד ,ב'ד ןכו ןיז
 'ד ןכו רַמָא רשא א'ס +. 8

 סל. 15 .ז"טו 'ה קוספ ןייע

 |נ ןאכ אצמנ ע"הב +. 5 ע"ת ןכו אלדיִּכ א"סבו ,ר"תו ו"ד ,ג"ד ,ביד ןכו אלו

 ו לָנלּגַהְִמ ואביו המחלה תארקל

 ןומי שָמכמב א'ס וו. 5, 16 = .איעגב התפש .ג'ב ,א'ב ןכ +. 5

 לוו ,ביתכ לָחָיו +. 8 = .םיִרזחַבּו ל"נ צ. 6  .ן"טדו

 מכמַּב א"ס צץ. 1 ה

 לאש יִרְחֶא הֶלְע םַעָה רחוו ופרדל בלי ₪ לג לג גה

 ו 17 .אילע וגב הנחממ "ב א"ב
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 דלֶא הָנַפִי דָחֶא שארֶה םיִשאָר השלש םיִתְשְלָּפ
 ףרד הגפי דָחֶא שארהְו :לַעוש ץֶראלֶא הָרְפַע רה
 לע .ףלשנה לּובְגַה ףרד ל פי דַחֶא שארהו ןורח תיִּב

 אל שרחו :הֶרָּבְדִמַה םיעבְצַה יי

 ושעי ןפ םיִתְשלפ ךמאהיִּ לארשי ן ץרא לָכְ אַצִמ
 םיתשלפה לארשי לכ ודדיו :תיג , בֶרַה םיִרְבַעַה

 תֶאְו ומּדְרְקדתֶאְו יתאחתֶאְו וָּתְשרְחמרתַא שיא שוטלל
 םיִתֶאְלְו תושרָחמל םיפ הָריִצְּפַה הָתְיַהְו :ותשדחמ
 הָיָהְו :ןברדה ביצה םימדְרְקהְלו ןושלק שלשלו
 םעְהלּכ דָיַּב תיִנָחְו בָרָח אצמִנ = תמחלמ םויב
 :ּונָּב תיל --- אָצִמִּתו ןַתְנויתַאְ לּואשדתַא רַשַא
 :שמכמ רבעמדלַא םיִּתְשְלּפ בצמ או

 אשנ רענה"לֶא לּואָשְדּב ןָתְנְי מאיו םויה יהיו
 זלַה רֶבעַמ רשֶא םיתְשְלַּפ ב בצמ"לַא > הָרָבְ ו הָכְל ויל
 תחת הֶעְבְנִה הָצְקְּב בשוי לואשו 3 יִנה אל ויִבָאְלְ
 :שיא תואמ ששָּכ מע רשָא םַעָחְ ןרמְּ רַשָא ןומרה

 ּףְלַה כ ע עדי אל םַעָהְו דופַא אשנ יִלְשְּב ב .הָוהְי\ןקכ
 "לע רבע ל שָקּב רֶשֶא תוורְּבעִמַה ןיבו תי
 0 הָומ רֶבַעְהַמ עלָפ רךש םתְשְלַּפ במ
 :הָנְס דָחֶאַה םשְו ץצוב דִחֶאָה םשו הזמ רָבַעְמִמ

 םילרעה .בצמדלַא הָרְּבַעְו הכל וילכ אשנ ! רע |[
 ריצעמ הָוהיל ןיא י יפ ונל ו ₪ חי השי ילוא הלאה \

7 4 4 

 ו ְ .ס"תו ע"ת ןכ ושמרֶח ל"צ +. 90 | .ירק גמא ,ביתכ רַמָא יז. 19  .לובַא מ ₪
 .ר"הו ס"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו םש א'ס +. 4 = ,ו"טדו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו הלשפ איש קה

8 

 : השפ וילכ אשנ ול מאה :טעמב וא בֶרְּב םישיהל |

20 

1 . 

 ןש

  יִלַעְדְּב סֶקְיִפְְּב | דובָקדיִא יחֶא בוטחַאְדָּב הָחַאְ

+ 

 : בגָמ דָחֶאָהְו שמכמ לּומ ןופצמ קּוצמ דַחֶאַה ₪
 :"לֶא ןָתְנְהִי רמאיו :עבנ למ |



 ןמינּב תעְבִנְב לּואשְל םיפצה ּואְריו :םיקלַא תררחל 6

 רבה רע יהו :לארשי .ינבו אוהה .םוזפ םיהלַאָה

50 

 -תֶאְו ! ןֶתְנוידתֶא הָבְצַמַה ישנא לנעיו = שואְָבְחֶתָה 1

 ןידילע ןַתְְי לעוו :לארש ךיֶּב הָוהְי םִנָתְְיִכ ירָחֶא +

 םעְה"לַכְב הָרָשב הנחמב הָדְרָח יפו :הָרָש רַמִצ וה

 ףלֶה יִמ וארו אנודקפ ותא רָשֶא םַעְל לּואש רַמאיַו 7
 ומאה .:וילכ אשנ ןַתָתִי ןיא הנהו ודקפיו .ונָמעִמ 5

 אזז 0 א לאומש 14

 :ףכְכלּכ ךמע ננה ךל הט ךבָבְלִּב רשַאילּכ
 -לֶא םירכע וגחנא הנה ןתְנוהי רמאיו 8
 ומ ולא ורמאי הָפְיבִא :םֶיִלַא וניו םישנאה +

 :םֶהיִלֶא הלענ אלו וניתחת ונדמעו םכילא ונעיגהדרע
 ורוב הוי םנתניכ ונילעו ונילע ולע וחמאי הכדםאו \
 םיִקָשלפ בַצמדלא .םינש :ּולְנ :תואה .ונְלדהוו \

 רשא םיִרחַהְִמ םיִאְצְי םירבע הגה םִּתְשְלַפ ורמאיו

 רבד םֶכָתֶא הֶעיִדונ ונילא ולע ' ורמ באיו ויל אשנ
 ּהַלַע וילכ אשנילא ןָתנ רמאלו

 אשנו ןתְָי י ינפל ולפיו וירחא וילכ אש וילנרדלעו
 רשא הֶנשאַרֶה הָּכמַה יהו :וירחא תתוממ וילכ \

 הנעמ יצָחְבְּכ שיא םירשעכ ויִלּכ אשנו ןָתְעִי הכה

 יהְתו ץראה ו זטרתו הָמַהדםג ּודרֶח תיִחָשַמהְו בָצְמַה

 :םֶלַהְו לו מנ ןומהה הגה

 ןוחא .היהרכ םיהלַאה ןורא .הָשְִגַה הָיחַאְל ואש

 ףליו םיתשלּפ הנחמּב רש ןמָהְהְו ןהפהדלֶא לּואש
 בו ולה
 | זלָכְו לואַש קעזיו :ףדי ףסא ןהפההלֶא לאש רמו
 םעה 5% 39
 || ןויע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּוניִלא א"ס +. ג0  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 8
 יקוספ עצמאב אקספ +. 19  ,ר"תו ע"ת ,ב'ד ,א'ד ןכו ּונִדִּב א"ס ?. 10  .ב"" קוספ

 | :פָא וא נב יב ל'צ + 18 = .ע'ת ןכ םלָה ל"צ ץ. 16  .ם"תו ע"ת ןכ הָנָחַמַה ל'צ ז. 6

 | א'ס ץ. 9  .אקספ ןאכ ןיא א"סב :קוספ עצמאב אקספ +. 19 = .ר"תו ם"ת ,'רת ןכ =ינב
 | .ע"תו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ףידי

 יש
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 ּבֶרֶח הָתְיָה הָנהְו הָמָהְלִמַהדדע ּואָבו ותא רשֶא םַעָה
 גו ּוָה םירבַעָהְו :דֶאְמ הָלודְג הָמוהְמ ּוהעְרְּב שיא
 הנחמְּב םש לע רשֶא םושְלש לימתֶאְּכ םיִתְשְלַּפְל
 לּואָשדמע ר רַשֶא לארשידםע תויָהְל ההם" ביבס
 צג םירפֶארהְּב .םיִאְּבִחְתְמַה לארשי שיא לו :ןֶתְ
 םֶהיִרָחַא הָמה"סנ ּוקְּבִדַו םיִתְשלַפ ומקיכ ישמש
 א לאְָרְשידתַא .אוהה ב הָוהְי עשווו :הָמָחְלִמְּב
 ג; םויב שננ לארשידשיאו + ןוארתיבדתא הרבע המ נֶהְלה
 -רַשַא שיִאָה דּורֶא רמאל םעָהתֶא לּואש לֶאיַו אוהה
 -לָּכ םעָט אלו יביאמ יתמפנו ברעההדע םֶחְל לכאי
 א ונפ"לע שבר יהיו רעוכ וכ ץֶראָילֶכו :םֶחל ה
 יט שכר דלק ה הגהְו רעוה"לֶא םעָה אביו הָדָשַה
 דאל ןָתָניו :הָעְבְשַהדתֶא םעה אָרְייִּכ ויפִדְלֶא ודָי ג2ישמ
 הטמה הצקדתא חלשוו םעָהְתֶא ויבָא עיִכָשהְּב עמש
 -לֶא ודָי בשיו שבדה תֶרעיִּב הָתוא לָבְמַָו ודב שא
 ₪ עבָשה רַמאיו םֶעָהַמ שיא ןעיו .:ויניע .הנארתו ויפ
 לכאָידרָשא שיאה רּוְרֶא רמאל םַעָהדתֶא ףִיִבֶא עיבשה
 ₪ "תֶא .יִבָא רע ןָתְעי רמאי :םעָה ףעוו םוה םֶהְל |

 :הזה שבד טעמ יתמפט יּכ יניע ורָאהּכ אנואר יִראָק
 4 רשָא וִבְיִא ללשמ םעָה םויח לָכֶא לכָא אול יכ ףא

 \\ וכ וכזו :םיתשלפב הָכִמ הָתְבְרְאל הֶתַע יּכ אמ |
 :דִאְמ םַעָה ףעוו הלא ו םיִתו שֶלּפּב אוהה
 רטָחשיו רקב ןנָבו רקְבו ןאצוחקיו ללש"לַא םֶעֶה שי
 רמאל לּואָשְל ּודיניו ה םַעָה לַפאָיַו הָצְרֶא

 הנה -
 ע"תב +.'פ5 = ,ר"תו 'רת ןכו "דע א"ס צץ. = .ס"תו ע'ת ןכ נג בב = טממ)
 הָיָה םָע הלב ןאכ אצמ

 ירק הנאו .ביתכ הנארתו +. לז = .אוהה םויב הלודג הגג הגש לאש : סירא רַה
 ,ב"ד ,א"ד ןכו אל א"ס צץ. 30  .ר"תו ס"ת ,'רת ויד ,ביד ,א'ד ן ןכו ירקו בותכ הָנְראְו א'ז

 ביתכ טָעִיַו א"סב ,ירק טעו צ .%8 ית :ר"תו סה שח ,ירת .א"וד .ביד .א"ד זכו .ורכו ב
 ן

₪ 

 ריעדלכב תצפנ המ נחלמה יהחו שוא םיִפְלָא תרשעכ - ואשה םט

 ] : ו ס"ה ,ע"ח ,'רת ב"ד ,א"ד ןכו ,ירז
 .ףקמ אלבו וטחשוו א"ס צ. 3% | .ירק ללשה ,בותכ ללש א

 > | .ט" ויט ןמקל זי זז" ול

*3 
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 רמאו םָּהה-לע לֶכָאְל הָוהיִל םיאָמח םַעָה הגה
 וצפ לואש רמו ;הֶלודְ ןבִא םויה ילָאדולג םֶּתְדנְּב
 והיִש שיִאְו ורוש שיא ולא ושינה םֶהְל םִתְרַמַאְו םֶעְב
 -לֶא לכָאְל הָוהיל וָאְטְחְתאלְ .םתְלכַאְו הָוָּב םתטהשו
 דטָחָשיו הל לה ודיב ורוש שיא םַעְהדלּכ ושנוו םּדַה

 חָּבְומ תונְבְל למה ותא הוחל חבומ לאש בו :םש 5
 ירחא הדרג לואש רמאיו :הוהיל =

 ראשנ"אלו רק רקבה רואדדע | םֶהָב הונו הליל\םיתשלפ
 השע ּדיִנעְב בוטה"לָּכ ורמאיו שיא םֶהָּב

 |  לאשיו :םוהלֶאָקלֶא םֶלָה הברקנ ןהכה לָמאְו
 | .דָיִּב םֶנְּתִתַה םיִּתְשְלּפ יִרָחא דראה םיהלאב לאש

 םלה וש לּואָש רמאוו :אּוהַה םויּכ ּודָנְע אֶל לארשי ./
 תאוה תאטחה הָתִיַה הָּמַּפ וארו ועדו םַעָה תונּפ ל

 ונשידסא יִפ לארשיחתא : עישומה הָוהידיח יּכ :םווה 9
 | רמאיו :םעָהְדלָּכִמ והנע ןיאְו תמי תומ יּכ י כ תניב
 ןתנוו לאו דַחֶא רֶבַעְל ויהת םֶּתַא לאְרשידלָּכְ"לֶא
 בוטה לואשדלא םַעָה ורמאיו דָחֶא רבע היה ינב

 דלא לּואָש רמאיו :השע יְנָעְּב 4

 שכ 31

7 

 | | לאה ן תני ךכלוו םיִמָת'הַבַה לארשי יהלָא הָוָי
 "נב ןתנוו ןיבו יב וליפה לואָט רמאיו :ואצי םעָהְו 3
 |ףמ יל הריגה ןֶתְנְּ"לֶא לּואָש .רָמ באו :ןתנוי רכליו ₪

 \הצקּב יתמעמ םעְט רָמאו תא ולד התשע
 | :תּומָא ינגה שבד טעמ יריבדרשַא הטמה

 ."רַּכ ףסוי הכו םיהלֶא הו שעיהכ לאש רמאיו 4
 רמי תה לּואָשדלא םַעָה רמאזו :ןַתְתִי תימָּת תימ <

 ולח לארשיּב תאזה הֶלודְגה הָעושיה הָשַע רשא

 5 ולב רָשֶא ליצ +. 44 .ע'ת ןכ םלָה ל'צ +. 3 .ירק םיִטח ,ביתכ םיִאְסח +. 8
 |וצמנ ר"תבו ע"תב +. 41  .קוספ עצמאב אקספ +. 36 = ."לַע א"ס +. 34 | .ע"ת ןכ ורוש
 ה ןועה ינב ןָתְּויְב וא יִּבַשָי םִא םּויַה ףְּדְבָעַדתֶא ָתיִנָע אל הָמַל לארשו יהלא ןאכ
 נפת הָבָה לֶאְרְשי ךֶמַעּב הֶזַה ןּועַה זנשי םֶאְו םיִרּוא הָבָה לֶאְרְש יהלא הוה
 : יהו ם'ת .ע"ת ,'רה ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ילחהשעי א'ס +. 44 = .אקספ ןאכ ןיא א'פב < 4

| 
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 םיהלַאדםעחיִּכ ּהָצְרַא ושאר תרעשמ לפידמא הָוהְיהַח
 :תמדאלו ןַתְנוירתֶא םַעָה ּּדפַו הזה םוָה הָשָפ

 םיתשְלְפו םיהשְלַּפ רדר אמ לּואש לע

 *-=|-0=: . לאְרָשיהלע הכולמה רכְל - אשו :םמוהמר וכלה

 םודאבו ןומערנבבוו בָאומְּב ויביִאהלַכב \ביבס םֶהְלַ
 :עישרי הנפידרשא לכבו םיִתְשלּפבו הבוצ יכלמבו
 :והסש דיִמ לֶאְרְשידתַא לציו קלמעדתַא ךיו ליח שעמ

 המפה םשו ברמ הרי -- םש ויָתְב יִּתַש םשו עוש
 םשו ץעָמיִחֶאדתּב םעָיִחַא לּואָש תשא םַשו :לַכְִמ
 לּואְשיבַא שיקו :לואש דוד ךַנְדַּב רניבא ואבצ"רש
 יהתַו :לֶאיִבַאְדְּב רנְבִאדיִבַא ך

 הָאְרו לּוֶאָש יִמָי לכ םיִתשלפדלע .הקוח .המחלמה
 :וילא והפְסַאו לחְדְבילָכְו לוּבְנ שיִאילּכ לאש

 ולש יִתא לואשדלא לאומש רַמאו
 עמש הָתַעְו לארשידלע ומעדלע ךלמל חשמל הוה

 הָוהָי רַמָא הפ :הָוהְי ירד לוקל |
 -רשא לארשיל קלָמע הָשָעדרֶשֶא תא יִתְקֶּפ תואבצ |

 הָיִכְהְו ךל התשע :םִיִרְצִממ ותל 5 ךְרדְּב ול םש
 למחת אל ולדרָשַאדלָּכדתֶא םָּתִמ כרההו קמא
 רושמ קנוי"דעו ללשמ השאדדע שיאמ הָתְמהְו לע
 עַמשְיְו :רומָחדַעו ו למ השדדע
 ילָנר ףְלֶא ם תאמ םיאָלַטַב ם םּרקְפו םעָהדתֶא טּואש

 . ריִכְלַמּו יושי ןַתְנְי ל = וש ינב ב ויהיו
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 ו ה א לאומש 8

 דָסָח הָתיִשָע הָתַאְו ומע ףֶפָקאְְָּפ יקלמע ךותִמ ור
 ףופמ יעק רסיו םיִרְצְמִמ םֶתולַעַּב לֶאְרְשי שי נבדל"
 רוש ָּדַאוְּב הליוחמ קלמע"תא 2 5 :קלמע
 יח קלמעדךלמ ג ננָאתֶא שפתו :םיִרַצִמ ינפ"לע רָשֶא
 םַעָהְו לּואַש למחיו :ברחדיפל םיִרָחַה םעָהלָּכתַאְ
 טיִרְכַה"לַעְו םינשמהו רָקְּבהְו [אצה בטימדלעו גְנאְהלע
 הָבאלִמַהלְכְ םמירחה ּובָא אלו ביטה"לָּכדלַע
 יהו :ּומיְרָחַה התא סַמְו הָוְבִמְ
 יִתְכְלְמהְדיּכ יּתְמַהְנ :רָמאְל לאימש"לא .הוהְי-רבה
 םיקה אֶל יִרְבדתֶאְו ירחאמ בשרכ ךלמל לּואשדתא

 םכשיו ;הֶלְ לַהלָּכ הָוהְידלֶא קעזיו 0 רחיו +
 רמאל לאימשל דנו רֶקּכַּב לּאָש תאָרְקְל לאּומש
 דריו רבעיו בסיו די ול ביִצַמ הָנהְ .הלמרפה לואשדאב
 ור לואש יל רמאיו לּוֶאְשלֶא לאימש אבְו :לגְלגה
 לֶאומש רַמאַו :הָוהְי ךבִחתַא יִתְמיִקַה הֶוהיִל הָתַא

 ןכוא רשא רקבה לוקו יִנואְּב הוה ןאָצה"לוק המ
 קל רשא םואיבה קל לאש מאו 9

 שאה :ונמרחה רתויהדתֶא
 רבד רשא תַא ךל הֶדיִגאְו ףרה לואשדלא לָאומש
 :רבד "ול ורמאיו הלילה ילא הָוהי

 שאר ינַשְּב הֶּתִא ןטקדםא אולה לאומש רמאיו
 :לארשי"לע ךלמל הֶוהְי ד ּףךִחָשְמו הָתַא לארשי יטבש
 -הֶא הָתַמרַחְהְ ל רַמאיו ףךְרֶרְּב הָוהְי חל שיו
 :םתא םתולכ"דע וב ּתְמהְלִנ קלָמעדתא ם םיאטחה

 המלו = נ
 =! |טינמשהו א'ס +. 9 = .ירק ומע ,ביתכ יִמַע ואחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6  .שוגד 'ר <. 6

 ירק רָמאו ,ביתכ ורמאו +. 16 = .איעג אלב הלוק ב'ב ,א'ב ןכ +. 14 = .ס"תו 'רת ןכו

 נח א'ס יז. 18  .איעגב ךחלשיו ניב ,א"ב ןכ צ. 18 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. גל
 .סתולזנ 1 התו יות הת



 9 א לאומש צח 5

 וג שעתו לֶלָשה"לֶא ט טעתו הָוהָי לוקָּב ּתעַמְשאְל הָמְלְ
 ₪ לּואָש רָמאי :הָוהְי יְניִעְּב עַרַה
 ּףךְרַּדַּכ ףלאְו הוה .לוקּב יִתְעמש רשא לאומשדלא
 -תֶאְו קלמע ךלמ גְנָאדתֶא איִבָאְו הוה ינחלשדרשא
 ו רקבו ןאצ ללשהמ םַעָה חקיו יִּתְמְרָחַה קלמע
 לגל הלא הוחיל הבול םֶרָחַה תישאר

 פפ םיְִבְ תולעְּב הוהיל ץפתה לאומש רמו
 בישקהְל בוט חַבְזמ עמש הגה הוהי לוקְּב עַמָשָּב
 + םופרתו - ירָמ .םקְל"תאטח יִּ ;םילא בֶלחַמ
 :ףלטמ ךסָאמיו הוה רדת ּתְסאְמ ןעי רצפה

 3 "יּכ יאט לַאימשדלֶא לּואָש רמאיו
 םעְהְתֶא ותאי יִּ ךירבדתֶאו הָוהְידיִפִדִתֶא יתְרבע
 5 ימע בושו יִתאַטַחתֶא אנ אש הפו :םֶלוקְּב עמשאְ
 אל לּואש"לֶא טאומש רמו :הָהיל הָוחִתְשַאְ

 הוהי סמו הוהו רבת הְָסַאְמ יכ מש בשא
 וז בפ :לארשי"לע ךלמ תו

 ₪ ליִלַא רמו :עְרָהיַו וליעמדִנְכב קוחיו תכלְל לאומש |
 םויה יִלָעַמ לארשי תו במ"תא הוהי ערק לאומש

 ₪ רקשי ו אָל לֶאְרשי חצנ םִו +ךממ בוטה רערל הָנַתִ |
 ג יִתאָמָח רָמאה :םחוהל א אּוה םָדֶא אל יִכ םחָע אלו
 ימע םושו לארשי דג תו ימעדינקז רננ אָ יִנְרְּבַכ ּהָחַפ
 גג לואש ירחא לאימש בשיו :יִהְלֶא הוהיכ יתיִוְחְתשהו

 2 א ולא ושיגה לאומש ר מאיו :הוהיל לאש יחתשמ |
 א רמאיו תנדעמ נַא וילא לוו | קלמע למ ג נא
 33 הלכש רַשֶאּכ לאימש רַמאיו ;תומהירמ רֶס ןמָא

 2 0 לאומש ףפשיו ףטא םישָנַכ לפשתךפ ףפרח
 ןאכ ןיא א"סב +. טל = .ע"תו ב'ד ןכו ּךְרבְּב א'ס צ. 24  .איעגב ךסאמיו נ'ב ,א'ב כ 2
 ד .הָּתָע א"ס צ. 80 אקס



 צח 31 טז 1 א לאומש 0

 דל :לָּגְלִנּב הוהי ינפל גָנָאדתֶא ₪
 :לּואָש תַעְבִג ותיִּבְדְלֶא הָלְע .לּאשְו התמרה לאימש

 -יכ ותומ םויידע לּואָשדתא תוארל לָאומש ףסיחאלו <
 דתֶא ףולמה"יכ םַחְנ הָוהיו לואש"לא לאומש לבַאָתַה

 הָוהְי רָמאיו :לֶאְרְשידלע לּואָש וט
 יִנָאו לּואָש"לֶא לָּבַאְתִמ הֶּתַא יִתְמדדע לאומשדלא

 ךלו ןמש ףנרק אלמ .לארשידלע ממ ויתסאמ
 יל .ויִנְבְּב יִתיִאְרְדיִכ ימֶחְלַהדתיב ישידלַא ּףךֶחְלשא
 ינגרהו לואש עמשו ךֶלֶא יא לאומש רמאו :ףךלַמ

 ריב חָהתרֶקְּ .תלנע הָוהְי מאו
 יכנאו חבזב ישיל תאָרְקְו :יִתאָּב הוהיל חֶבְולתְרַמַאְו
 רמא"רָשֶא תא יל קחשמו השעְתִררשַא תֶא דעידוא

 תוכ אכוו הוהי רָבִד רשא תֶא לאומש שעיו :יִלַא +
 :ףאוכ םלָש רמאיו ותאְרְקִל ריעָה ינקז ודרֶחַו םֶחְ

 , "תא םֶתאָּבּו ישדקתה יתאב היל הבול בלש רַמאַיו 5
 :חבול םהל .ארֶקיו ייִנבתֶאְו ישידתא ש עדו הבז
 = הוה ד ךא מ גאו בָאיְלֶאדתֶא ארו םֶאובְּב יְִ
 | לַאמְשלֶא .הָהְי רמאלו :ּוחישמ
 ! כ והיִתְסַאִמ יִּכ ותמוק ּהבְנלֶאְו והארמדלַא טכתְלא
 = הוה םינעל הארי םֶרֶאה יִּכ םֶדָאָה הָאְרי רָשֶא אל
 " ונפל והרבעוו בדניבאדלא לשי ארקוו :בבְלל הארי

 | שו רכעיו :הוהי רֶהְבדאְל הָוְּבִדהנ רמו לֶאּומָש 9
 = תעבש ישי רבעיו :הָוהי רֶחָבאָל הֶזְּבסִנ רמא המ וי

 - = רחְבדאל ישידלא לאומש רמאיו לאימש ינָפל ּוינ
 / ,םירָעגה ומתה *שידלַא לאומש רמו ;הָלְאַּב הָוהְי וו

 ןש
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 1 א לאומש צטז 19 -צוהז 9

 לֶאימש רַמאיו ןאָצְּב הער הָגהְו מכה רֶאָש דע רָמא
 ג חלשיוו :הפ ואבדדע בֶסאְל יכ ונחקו החלש יַשידלֶא
 יִאְר בוטו םיְניִַע הפידמע ינמרא אּוהְו והָאיִבָו

 :אּוה הָזיִּכ והָחָשִמ םוק הָוהְי מאיו
 ₪ ָּחֶא בֶרְקְּב ותא חשִמיו ןמשה ןרקדתַא לאומש חו
 םקָו הָלַעַמְו אוהה םז המ רודדלֶא הָוהְידַחּור =
 + לאש םעמ הָרָס הָוהְי חוו :הֶתְמְרִה ךליו לאימש
 \ לואשדידבע ורמאוו :הֶוהְי תאמ הערדחור ותתעבו
 \ אָנְ"רמאָי :ףתעבמ העְר םיקלַאדחור אנְזהנה ולא
 רכב ןגנמ ערי שיא ּושקבי נפל ףיִדָבַע ּונְנדַא

 בו ודיְּב ןגנו הֶפְר םיהלאדחור ףילע תוויִהְּב הָיָה
 וז "ואְר וידָבְעְדלֶא ל ואש רַָמאַיו :ךל

 ₪ דַחֶא שו :יִלֶא םֶתואיְבְהְ ןגנְל ביִטיִמ שיא יל 5
 יִמָחְלַה תיִּב לשיל ןּב יתיִאְר הגה רמאיו םיִרעְנמ
 שיאו רֶבד וב הָמחְלִמ שיאְו ליח רובו ןגנ עדי
 9 מאיו ישידלא םיִכָאְקמ לאש חלשיו :ומע הָוהיְו רֶאְת
 א רומח ישי חפיו :ןאצב רָשָא דב דודדתַא ילא החלש
 נָב ודי הלשיו רָחֶא םוזע ילו ןיי דא םֶחְל
 1 יהָבְהָאְו ו וינפל רמעיו לואו שדלָא דוד אבו ;לאָשדלֶא
 רמאל ישיזלֶא לואש חלשיו :םיִלָכ אשנ .ולחוהוו דאמ

 5 תויהב הָיהְו ינַעְּב ןח אצמדיִּכ ינפל דוד אעדמע |
 ודיב ןג ונָכהְדתֶא דוד הקל לואש ץלֶא םיהלאדחיר

 :הערה חור וילעמ מ הרסו ול בוטו לּואָשְל הוד
 זי הָמְחְלִמל םֶהְיִ המת םיִתְשְלּפ יפְסַאְיו

 הכזעהןיבנ וכושךיכ ו פי חוו הדו היל רשא הכש ּופְסָאִיו
 ו ₪ ו | =י ו

 9 קָמָעְב וחיו ,ּופְסָאָנ לארשידשיאו לואשו :םימד סַפֶאְּב

- 

- 

 הלאה 5

 א'ס צ.93 | .חלשוו ריבס +. 20  .קוספ עצמאב אקספ ץ. 19 = .ו"נ ז"י ןוו 4 ₪ ומ
 .ירק וכש +. 1 ,?י | .ריתו ס"ח ,ץ"ח , רת : ןכו הָעְר םיהלא



 אט 7 א לאומש 9

 םיִּתְשְלַפו :םיִּתְשְלָּפ תארקל הָמְחְלִמ וכרעיו הָלֶאָה 3
 הָומ רַהְהלֶא םיִדָמש לארשוו הָומ .ֶהָהְדַלֶא םיִדמַע

 םיִתְשְלּפ תונחממ םִינָבַההְשיִא אציוו :םהיניכ אָיגהְו 4
 תַשחנ עַבוָכְו :תֶרַו תומא שש והְבָנ תנמ ומש תיל :

 ןוירשה לקשמו שובל אוה םישקשק ןוירשו ושארדלע
 . תשחנ תחצמו :תֶשְחְנ םילקש םיִפְלַאדִתשמח 4

 רוָמְּכ ּותיִנָח ץֶחְו :ויִפַתַּכ ןיב תשחנ ןודיכו וילג
 אשנ לזר םילקש תואמדשש ותיִנְח .תֶבַהְלְ םינרא

 לאְרשי תכרעמ"לא ג אָרְקַו רמעיו :וינפל ךלה הָנצַה <
 יכנא אולה הָמֶחְלִמ ךרעל ואְצְת הָמָל םֶהְל מאו
 רָרו שיא םַכְלּוְרְּב לּואָשְל םיִרָבַע םָּתִאְו יִּתָשְלִפַה

 םידבעל םקל וייה יִנָכהְו יִתֶא םֶהְלַהְל לפוידסא :ילא +
 םתדבעו םידבעל וטל םֶתיִיָהְ ויַתיִּכִהְו ולדלכוא יִנַאדִאְ

 תוכרעמהתֶא יִּפְרַח יִנַא יִתָשְלְּפה רַמאָיַו :זּונְתא 40
 עמשיו :דחי הָמחְלְ שיא יונת ּהָּזה םויה לארשי ו

 ותחיו הלאה יִתשלפה יִרבְדדתֶא לארָשדלכו לּואָט
 יִתְְפֶא שיִאְדְּב דודו :דאְמ ואְרַו ו

 םינב הנמש לו ישי ומשו הְדּוהְי םֶחְל תיִּבַמ הזה
 חינֶב תשלש וכְליו :םישנָאב אב ןקו לואש ימיְּב שיִאָהְו 3

 | שלש סשו המלל לאשר ּכְלַה םילדנה ישי
 | יהנשמו רוכבה בָאיִלֶא הָמָחְלִמּב ּוכְלָה רַשָא וב
 השלשו ןטקה אוה דודו :הָמש ישלשהו בֶדָניִבַא

 דד :לּוָאש יִרָחֶא ּוכְלָה םילדְנה <
 דתו ובָא ןאָצהתַא תוערל לאש לעמ בָשְו ךלה
 םיעָבְרִא בציתיו בְרעהו םכְשה יּתשלפה שגיו :םֶחְל

 | אקחק ונָּב דודל ישי רַמאו :םוי גד
 ןחהו הוה םֶחְל הרשעו הוה אילקה תפיא ךיקאל

 הנחמה
 יס'תו ע'ת ןכ םיִנָשב ל"צ +. 15 = .ירק ץַעְו +. ד = .ר"'תו פ"ת ,ע"ת ,רת ןכ תַצִמּו ל"צ +. 6

 --קקיה ה קיילי נרו ל-58

| 
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 הָלֶאָה בֶלֶחַה יצְרַה תרָשע ּתֶאְו :ףיתאל הָנחַמַה
 -תֶאְו םולשְל דַכָּפִת ְיִחַאדתֶאְ ףלֶאָה ר רַשל איִבָת

 קמַעְּב לארשי שיִאילָּכְו הָמָהְו לואשו :הסת םִתְבְרש
 :םיִּתְשְלִּפםִע םימחלנ הלאה

 אשיו רמשדלע ע ןאצהדת א שמיו רקבּב דוד םָּכְשיו

 -לֶא אציה ליִחַהְו הלנעמה אביו ישי והוצ רָשֶאַּכ ךליו
 ו םיִתְשלפו לאְרְשי ףךרעתו :הָמָחְלִמּ ּועְרהו הכרפמה

 .: םילכהדתַא דוד ששו . :הכרעמ תארָקְל הכְרעמ
 לאש אביו הכרע למה ץֶריום םילכה רמ וש דידלע ויִלָעַמ

  םִינָּבִה שיא הגהְו םֶמַע רּפדמ | אּוָהְו :םולשל ויחֶאְ
 םיִּתשְלַּפ תורעממ תַנַמ ימְש יתט שלפה תָיְלְּ הלוע
 | הָלְאָה םיִרָבּדִּכ בדו
 | רמאיו :דאמ ל וינפִמ וסל שיאהדתֶא םֶתואְרּב
 ףרהל יִכ הזה הָלַעַה שיִאָה םתי ארה לארשי שיא

 | ונרשעי ונכי"רשא שיאָה הָיָהְו הֶלע לאְרשידתא
 ויבָא תב תאו ולּתִי ותָּבדתֶאְ לוד רשע | ףְלִמה
 ; רמאיו :לאְר שיב יִשָּפַח הָשַע
 שי אֶל השעידהמ רמאל רמע םיִדָמְעַה ה םישְנַאה"לֶא דוד

 לארשי ל לעמ הָפרָח ריִסַהְו ולה יתשְלפהתַא הָכָ רַשא

 םיהלֶא תוֶכרְעִמ ףרח יִּכ הָוה לרַעָה יִתְשְלָּפַה יִמ יב
 / השונ עי ייחכ רמאל הוה הבכהכ םעה וכ רמאיו :;םייח

 ִפ ורברב לודגה ויחַא בָאיִלֶא עמשיו :ונָכִי רשא שיא

 -המְל | רמאוו .דוה ב ב .בָאיִלֶא ףאדרהיו םישגאהְ"לא
 רָכַלְמּב הֶגַָה ןַצה טעמ תש ימ"לעו תְרי

 תואר ןץמל 35 ל ער תֶאְו ְנְדזתֶא יתְעְדָ נא
 אולה הת יתישע המ דוד רמאוו ּתְדְרַי הָמְחְלמה

 רבד -
 .םתוקיו ת ברד ןכ ק ס"תו ע'ת ,!רת ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ תוכרעשמ א"סב ,ירק תוכרָעַמַמ ,ביתכ תעש 8

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 56 .השוגד 'ר < 5
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 רָבְּדַּכ רָמאיַו רֶחַא לּומדלֶא ולָצֶאַמ בָּפִַַו :אוה רבד
 ועמשיו :ןושארֶה רַבדַּכ רֶבְּב םַעָה .ּוהָבְשִיַו הזה
 :ּוהָחָקיִו לּואשדינפל ּודיגיו דוד רָּכִד רָשֶא םיִרְבִּדַה
 דדבע וילע םרֶאדבל לפול לּואָשלֶא דוד רמאיו |
 דָודלֶא לואש רמאיו :הֶזִה יִתְשלּפִהיםַע םחלנו ךלי <

 -יִּכ מָע םהלהְל הוה יתשְלפהדלא תַכְלְל לכות אל
 :וירענמ הָמָחְלִמ שיא אּוהְו הֶתַא רענ

 ויִבָאְל ףדבע הָיִה הער לּואָשדלא לוד רמו
 :רְדעָהִמ הש אש הבודההתֶאְו יִרָאָה אָבּו ןאצב

 יתְקּוַחַהְ ילע םקיו ויפמ יִתְלַצַהְ ויתַּכִהְו ויִרַחְא יִתאַצַיו <
 הָכַה בודה"סג יִרָאְהדתֶא םג ויִּתיִמָהְו ויִתַּכִהְו נקב 6

 ףרח יי יִּכ"םֶהְמ דחַאָּפ הֶּוַה לרעה יתשלפה הָיַהְו ףרְבַע
% 

, 
\ 

 .(פ דוד רמאיו :םייח םיהלַא תָכְרעמ
 ינליִצְש אוה בדה דימו יראה דימ ינלצה רשֶא הוה
 לּואש רַמאיו הוה יִתָשְלְּפַה דָימ

 דודדִתֶא לּוָאָש שָכְליו :למע הָיהְי הָוהְְו ףל דלא :
 !ןוירש ותא שכליו ושאר"לע תשחנ ע עבוק ןָתְנו וידמ
 יִכ תַכְלְל לאו וילמל לעמ ובְרחדתא דוד רו <

 הָלְאְּב תָכְלְל לכוא אל לּואָשדלֶא דוד מאיו הָסְנ"אְל
 ודב ולקמ חסיו :וילעמ דִוָּד םֶרסוו ית אל כ
 םַתא םשיו לחגההמ | םיִנְבַאהיקלח השמה ולרב
 -לֶא שנו ודב ועלקו טוקלובו ולזרו שא םיערה יִלָכּב
 שיִאָהְ .ךוד"לא ברקו דלה יִּתְשְלִּפַה לו גיתשלפה

7 -- 

 ילא"אב התאהכ .יכנָא .בֶלבַה דוְזלא יתְשְלּפה
 תולקמב =

 כ ץ. 86 .בודה-תאדםג א"ס +. 6 .יִבָאְל א"ס צץ. 34 .ע"ת ןכ ינדא ל"צ צ. 9

 יכ הזה לֶרַעָה ומ יב לֶאְרְשימ הָפרָח סּויַה ריִסָא ותא הָּכַאְו ָּךלא אלַה םהמ ןאכ אצמנ

 ןכ אלו ל"צ ו. 89 = ודו ב'ד ןכו עבופ א"ס +. 8 .קוספ עצמאב אקספ צ. 37 | .'וגו

 .ו"נ ז"י ןייע :םלע ל"צ +. 49 = .יקְלַח א"סבו ,יקְלַח א"ס +. 40  .ע"ת

 | רמאיו :הֶאְרִמ הפידםע ינמדאו רענ הָיָה ודזְמִיו <

 = || לודדתַא הארו יתשלפה טפו ויִנָּפְל הָנַצַה אשנ +
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 רַמאיו :ויהלאַּב דִודדתֶא יִּתָשְלַּפַה ללקיו תולָקַמְּ

 ףִשֶל % א הָנּתֶאְו ילא הָכְל רוד"לא יתשלפה

 ; רמו :הָרְשַה תַמָהְבְלּו םמָשַה
 תני בֶרָחְּב ילא אָּב הֶּתִַא יִּתְשְלְּפַהלֶא ד
 יהְלֶא .תואְבַצ הָוהְי םשְּב ףילא"אכ ינו ווב
 : הֶוהְי ףרגסי הָוה םויה :ִתַפְרִח רשא לארשי תוכְרעמ
 ידנָפ יִתַתְ ּיִלָעִמ ףשארתַא יתרְסֶהו ףיִתְכהְו יִדָיְּב
 ץֶרֶאה ףָ חְלו םיִמָשה ףל הזה םויה םיִּתְשְלַפ הָגָחִמ
 -לָּכ עדָיו :לארשיל םיהלַא שי יִכ ץֶראָהְלָּכ עד
 יִּכ הוה 0 הינָחְבּו ברֶהְּב אְלִּכ הוה להקה
 וטרי םכַתֶא ןתְּב הָמְהְלִמַה החיל

 לוד תאְרְקל בָרְקיו ליו יִּתְשְלַּפַה םקדיכ הָיָהְ
 ' חלש :יתשלפה ג תארקל הָכרעִמה ץֶרָיַו דוד רהמנ
 יו ע עלק ןֶבָא םֶשַמ חקיו יִלָּבַהילֶא ודָודתֶא ד
 לפיו וחַצִמְּב ןֶבֶאָה ע עבו וחָצְמלֶא יִתשְלַּפַהִתֶא
 כא אבו עלקב יִתָשְלִפִהְדִַמ דָוְּד ק קח חיו :הָצְרֶא ְנָפדלַע
 וָּדְעְרִיִו :דִודדִיְּב ןיא בֶרִחְו והתמיו יו יִתְשְלַפִהתֶא :ףמ
 הרעתמ ּהפְלשיו ובְרחהתֶא חקיו יִתָשְלַפִהלֶא רמעיו
 די םיִּתְשְלַפה וָאְרַו ושארדתֶא ּהָבדתְרַכו ּוהָתּתַמּו
 ועריו הדוהיו לֶאְרְשִי ישא ומקיו :וסנו םֶרוּבִנ מ
 ןורקע ירעש רעו איג ףאשרפ םיתשלפהדתַא ופדרוו
 דעו תגדדעו םירעָש ְּךְרַדְּ םיִתְשלפ יִלְלַח ולפיו
 ופש יו םיקשלפ יִרַה וא קלדמ לֶאְרשי ינ יִנ כ ּובשיו ןורָקָע

 והאב יתשלפה שארחתא דד | קה :םהיִָחְמתֶא
 ולָהֶאְּב םש ויְלָפדתֶאְ םלשודי

5 

 יי גז

 ןש כז

  יִּתָשְלַּפַה תארקל אַצי + "דהא .לואש תוארכו
 רמא -

 א"ס צ.46 .ע"ת ןכ הנחמ ירגפו ָךרגּפ ה ןכ הנחמ ירגפו ךרגפ ל'צ +. 46 = .ר"תו ע"ת ,'רת ןכו ץיֶראָה א"ס 4

 ס"הח ע"ת ,ו'ת ,ב"ד ןכו ּונידיּב א"ס צ םז וז = .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ,ב'ד ,א"ד ןכו לֶאְרָשיג

 .ע"ח ןכ תַג ל"צ צ. 55 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ץ. 48 ר"ת
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 רגבא רענה החמְךֶּב אָבְצִה רש ָנְּבַאְדלֶא רמָא
 רַמאו :יּתָעְדָידִא למה שפחה רבא מאה =

 :םֶלָעַה הומה התא לאש ףלמה
 רבא ותא חיו יּתְשלָּפהְדַתֶא תוכהמ דוד בושכו | =
 וילא רמאוו ודב יִתְשְלְּפה שאר לאש ינפל והאב ₪

 ישי ףדבעְךְּב דוד רַמאיו רעה הָּתַא ומ" לואש
 שָפְו לואַשדלַא רבְדְל תַלַכַּכ יהו ;ימהלה תוב חי

 :ושְפנּכ ןָתְעְהָי ובהאוו דוד שָפְ הָרשקְנ ןַתְנהְ
 :ויִבָא תיב בושל ונָתְנ אָלְו אוהה םיְּכ לואָש ודחקיו

 :ושפנפכ ותא יִתְבַהֶאְּב תיִרְּכ דדו ןתָנְהְי תלכו >

 ךודל ּוהְנתיו ייִלָע רשא ליעמההתֶא ןַתְנַהְי טשפתיו +
 לכ דור אציו :ורגח-דעו ותשק"דעו וּברחהדעו וידמו 3

 ישנא לע לּואש ּוהמשיו ליש לאש וגחְלשי רֶשַא
 ידבע יַעְּב םו םַעָהְילָכ עב בטייו המחלמה
 :לואש

 הָנאְצִתו יִתַשְלפהדתֶא תוכהמ דוד בושּב םֶאובְּכ יהיו <
 | תארקל תולחמהְו רושל לארשי ירנ ע"לּבִמ םיִשגַה
 | הננעתו :םישלשבו הָחַמְשְּב םיִּפַתְּב .ףלמה לּואָש
 | דודו ופלאב לואש הכה ןרמאתו תוקחשמה םישָּנַה

 הוה רבדה ויִנַעַּב עריו דאמ לואשל רחיו :ותבברב %
 ול דועו םיפלַאה ּנַתְנ ילו תובבר לול :נָתְנ רמאיו

 אוהה םויהמ דִוְּדדתֶא ןוע לואש יהיו הכול בה ךא 9

 חור חַלֶצִּתַו הרָחְמִמ יהיו :הֶאְלַהְו 4
 | דודו תיכה-ךותב אבְנְתִיו לואשדלֶא | ּהָעְר | םיהלֶא

 לואש לטיו :לואשדדיב ת ינחהו סיב |םויּכ ודב ןגנמ גג
 -תא

 | א'ס צץ. + | .ירק ּוהבָהאיו ,ביתכ ּובָהֶאְיַו +. 1 ,[ךי = .א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו בּושִבּו א"ס ץ.=ד

 1פָלֶאּב +. 7  .ירק רי ישל ,ביתכ רושל צץ. 6 | .דעו דעו ,דע ןוהב תיאד 'ספ 'ג וילע רסמנו דדע

 .ירק ןיזע ,ביתכ ןוע 9 .ירק וי ָתְבְבְרּב ,ביתכ 1ותָבְבְרַב צ. 7 = .ירק ויַּפְלֶאַּב ,ביתכ
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 יש

 שו ש םעַמ

 דוד יהיו :םַעָה נפל אבו = ףלֶא
 : דרָשַא לּואש אָרִו :ומע הָוהיו ליִּכָשמ .וָכרדדלָכְל
 ; בהא הֶדּוהְיְו פָאְרְשידלָכְ :וינפמ רֶנו דאִמ ליז שמ אּוָה

 :םהינפל אָבְו אצוי אוהדי דֶודדתא
 =רמ הָלודְגַה יִתִכ הנה דִוְדדלֶא לּואָש רמאיו

 םֶהְלִהְ לִיחְדְבְל ילהָיָה ךא | שֶאְל ָךְלְֶּתֶא ּהָתִא
 ובדיהִתו וכ ידָי יהְּתִדלַא רַמָא לּואְשו הָוהְי תומקלמ
 -לא דִוָד רמאלו :םיִּת שלפי

 -יכ לֶאְרְשִיִּב יבָא תחפשמ יח מו כנא ימ לּואש

 | לאש" ברמדתא תת תַעְּב יהוו :ךלמל ןתָח הַָחֶא
 עו בהֶאְּתַו :הָשֶאל יִתְלְחַמִה לאירדעל התנא אוהְו דודל |

 רָבּדַה רשיו לואשל ודנו ו דודדתֶא ל ּואָשדתַב לכימ

 םיתשב רידדלא לואש רמאיו םיִּתְשְלַפדדי ןביהְתו
 2 דלֶא ורְּבּד ודבעהתֶא לואש וצָו :םויה יב ןתְחְתת

 = ו וירְבעילֶכְו ךלמה לְּב ץפה הגה רמאל טלב 8

 / 3 לואש ידָבַע .ורכדוו :ּללמּב ןתחתה התַעְו ףובִחֶא
 הלנה דִוָּד רמאיו הלאה םיִרָבִּדַהדתֶא רוד נב
 +, :הלק ְִ שרחשיא יִכנ או ףלמּב ןּתחֶתַה םכינועב

 רֶּבִּד הָלֶאַָה םיִרָבִִּּכ רמאל ול לּואָש ידבע 1%
 :'דוד

 ור

 ב'ד .,א'ד ןכו ירקו בותכ ַלָבַּב א"סב ,הַלָכְּב ריבס +. 14  .אקספ :ןאכ וא" 002 6 ||
 א'ב ןכ צ. 90 .איהו א" +. 19 ירק ויִכְרְ ביתכ 1וּכְרִּב צ. 14 = .ר"תו ם'ת (ש'ת ה |
 יירק ויִדָבָע ,ביתכ ּוּבְבָע +. 9 .אלמ רשייו א"ס +. 90 | .איעגב בהאתו ג

 2 =רש ור ודו שיו ומ א מ לּו ואש והרס יו ;רֶק לו 5

 , שסומל ולַהָתו ק ול הָננתא לאש רמאיו ויֶנִעָב

 : רַהְמְּב ףלמל ץפחְריא דודל ורמאְתִרדּכ לּואָש מא



 ש

 - ןש

 יש

 ש5

 דוד םקו :םימָיה ואְלִמ אלו למ ןתחתהל דוד :

 לואש ארי :הָשאל יתּב לכימדתַא לואש ולה תו פ

 -תֶא ביא .לּואש יהיו דוע דוד ינפמ ארל לואש ש ףסאיו ג

 רמאל רול ןַתְעִהי דגיו :דאְמ דוב ץפח לואָשְרב <

 ָשַלָּפַהְתֶא דו ופָכְב ושָפְנתֶא םשיו :דֶאַמ ל

 צשחז 56--אזצ 7 א לאומש 58

 ףלמה יִבָיאְּב םֶקָנהְל םיִּתְשְלּפ תולְרַע הָאְמְּב .יִּכ
 ודנו :םיִתְשְלָפיִיִב דָודתֶא ליפהל בשח לּואְשו ₪

 יִנָעְב רַבִּדַה רשיו הָלֶאַה םיִרָבְּדַהדִתֶא צודְל וידבע

 אביו שיא םיִתאָמ םיתשלפב - ויָשנ או אוה \ ףליו

 ףלמפ ןתחתהְל ךלמל םואְלמיו םפיִתְלְרָעתֶא דוד

 ;ּוהָתְבַהַא" לואשדתב לכימו רודדםע הוה יִּכ ערי

 ירש ּואְצַו :םיִמָיהלָּכ דו
 לואש ירבע לפמ דָוָד לכש םֶתאַצ ידמ | יהיו ם יתשלפ
 לּואָש רד :דֶאְמ ומש רקייו
 ןתְנתיַו דָודְתַא תִמָהְל ויִרְבַעְלְּכלֶאְו נב ןָתְנְלֶא

 רקפב אָזִרַמְשה הָּתַע ףתימַהל יִבָא לּואש שקבִמ
 באזל יתְדמַעְו אצא ינאו :תאכחנו רתְפב תְבשי
 יתיארו יבָאדלַא ףכ רכרַא יאו םש הֶתַא רשא ה ךשב
 ןַתְעהִי רפי :ףל יִתְדְגְהְו הָמ
 | טחיזלא וילא רמאו יבָא לּוָאָשדלֶא בוט לוד
 || בוט וישעמ יכו ךל אַמָה אול יִכ דוב ודב לפה

 ןמשתו תיאר לארשידלכל הלודנ העושת הָוהְי שעיו
 משו סח דָוּדדְתֶא תיִמָהְל תי םֶדּב אָטְחַת המ

 < ידָבהה"לכ תא תה ו רחל זו הי : ארק ּה

 "| יש 55 = ,ו"כ םירפס קמ ן ןכו ירקו ביתכ םִא יכ יאחנדמל ,דםֶא יכ ריבס ל. 5

 [ ו יפו ל'צ +. 98 = .ר"תו ע"ת ןכו םַאָלִמִַו ל"צ +. ד
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 1, 4 .טי .ירק ףסזיו צ. <

 .רסח ו יאחנדמל ,יאברע גמל



 9 א לאומש אזא 0

 יינָפְל יהיו לּואָש"לֶא דודדתא ןתְנהְי אבו הָלָאָה
 למה :םושְלַש לומַתָאָּב
 הָּכמ םהָּב יו םיִתו שֶלּפְּב םֶהְליו דוד אָצו תויהל
 ו דלֶא הָעְר ו הנה תור והתו ויִנָפמ ופניו הלו
 :דָיִּב ןגנמ רָוְדְו וָיְּב יִתיִנַחְו בשוי ותיִבְּב אּוהו לּואָש
 ו יִנָּפִמ רטפיו ל דֶוְדְּב תיִנָחַב תוּכְהְל לּואַש שב
 הֶלָילּב טלָמִיו םָנ ָוְדַו ריקּפ תיִנָחַהתֶא יו לּואש
 :אּוה
 \ ותיִמְהלְו ורמשל דוד תיִבדלֶא םיִבָאְלַמ לואש הלשמ
 טלממ * ְניִאְדםֶא רמא ל" ותְשַא לכימ דודל דג רק
 ₪ "תֶא לכימ רָרָתַו :תָמומ התא רֶחִמ הֶלְילַה ךשפנהתא
 גג "תֶא לכימ חפתו :טלמו חרביו ךלהו ןולחה דַעְּב דוד
 ּהָמָש םועק ה תֶאְו הָממַהְדלֶא םָשּתַו םיִפְרְּתַה
 \+ תחקל םיִכָאְלַמ לאש חלשיו :רנְבַּב סו ויִתשַאְמ
 . -הֶא ואש 0 :אּוה הלח רַמאָּתַו ךודחתא
 הטמב ותא וטעה רמאל -ֶודתֶא תוארל םיִכָאְלמה
 ;"לֶא .םיִפְרתַה .הָגהְו םיִבָאְלִמַה ואבו :יִתְמָהְל ילא
 וז "לֶא לּואָש רַמאו :ויִתשַאְרְמ םיזעה ריבכו השמע
 טלשוו יביאדתא יחְלשתו ינתימר הָכְּכ הָמָל לכמ
 המל ינחלש יִלֶא רמָאְדאוה לּואָשלֶא טכימ רָמאָתַ
 18 התמרה לאומשדלא א אביו טלמיו חַרָּב דודו :דתיִמָא
 לאומשו אוה ךְלַיַו לואש ולרהשע רשאדלְּכ תא ולחדש
 וג תיונב רוד הנה רמאל לואָשל דנו :תיונב ּוָבָשמ
 או אך לודדתַא תח קל םיִכָאְלִמ לואש חלשיו :הָמְרכ

 םהילע בצְנ דמע לאמשו םיִאְּבִנ םיאיבְנד תקהלחתַא =
 :המְַדנ ּואְּבִנְתַו םיהלַא חור לּואש יכָאְלמ ם"לע הת

 ודגיו

 ךְתַמָא א'ג +. וז | .אּוהַה ריבס \. 10 = .ר'ת ןכו ודָיַּב א'ס ץ. 9  ,לּואשל אפו [
 א'ס צ. 90 = .ירק תויִנּב ,ביתכ תָיוכב וא תיִוכב צץ. 18, 19 = .רפחו תיל וילע רסמ

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת רח ןכו גאריו ל"צו א" | <
4 
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 דםנ .אְִּנְתִו םירחא םיִכָאְלִמ חלֶשיו לּאָשְל וגו >
 םיִכָאְלַמ חֶלָשיו לּואש ףֶסיו הָמַה

 הָתְפְרִה .אוהדסג .ךלוו :הָמהדִנ אב םישלש ₪

 = יש

 הָפיִא רָמאו לאשיו ּוכשְּב רשָא"לודגַה רוָּבדדִע אביו

 םש לו :הָמְרְּב תיונב הנה רמאיו דָודְו לאומש
 ךלו םיהלֶא חּוך אוהדםנ וילע י יִהֶּתַו הָמָרַּב תיונלֶא
 טש 93

4> 

 אוהדםנ טשפיו :הָמְָרְּב תיונב ואּבְדדע אָבְנֶתַַו .ףולה 9
 -לָּכ םע לפיו לאומש ינפל אוהדםנ אָבְנְתִיַו ויָדָנְב
 לואש םִגֶה ּורמאי ןֶבְילע הָלְיִלַהִלָכְו אּוָהַה םויה
 :םָאיִכְַּב

 !| המ ןתְנוהְי ינפל | רמאיו אביו המְרּב תָיונמ דוד חַרֶכִיַו כ
 שקבמ יִּכ ךיִבֶא ונפל יתאָמחדהמו ינועדהמ תשע

 | השע"ול הנה תמָת אָל ֶליִלַח ול רמאיו :ישפְנתַא 2
 | ינאדתַא הל אלו ןט ןטק רֶבּד יא לוד רַבּד יִבָא

 ,:תא ןיא הוה רֶבְּדַהתֶא ימממ יִבָא .ריתסי עודמו
 1 ּפ ה 3 עדי 4 רמא"ו ₪ ריע --

- 

- 

 שכ

 | רמאיו :תמה ןיכו יניב פטפכ י יִּכ כ ךשפנ ו יח ו
 | = :ףל"השפו ךשפנ ךמאתדהמ ךוד"לא ןתְהְ

 ןרֶחְמ שדחדהנה ןתנוהילֶא דו מאו
 |תְרַתְסִ ינתְחלשו לוכאל ךלמה"םע בשאדבשי יכנ
 ְבֶא ינדקפו דָקְפדבִא :תישלשה ברעה דע הילשב

= 

| 
0" 

 י .

.=( 

 ריע םהְלְ"תיב ץורל דוד ינָמִמ לֶאָשנ "לאש תרמאו
 -ב 4 מאי הלא הקפשמהילכל םָ םש .םימוה הב יכ

 וערה
 "| מאו ריבס +. פ9 = .ע"ת ןכ יפשב רשא ןֶרגַה ל"צ +. 39 = .קוספ עצמאב אקספ +. ו

 \ : תו וז 93 = .ע'ת ןכ םֶשַמ ל"צ +. 93 = .ירק תווינָּב ,ביתכ תב וא תב צץ. 99,
 יחפ השעהול +. 5 = .ירק תויָנַמ ,ביתכ תָיְְנִמ וא תיִוָנִמ +. 1 .2 = .ירק תוינ ,ביתכ תי
 | 5 .הבשו נ'ב ,א"ב ןכ צץ. 5 | .ע"תו 'רת ןכ הָּואִּת ל"צ +. 4  .ירק הָשְעַידאל

 ₪ איט :. 7 = .ע"ת ןכ תושלשה תלמ אלב ף'ס :בֶרָעַה ל"צ +. 5  .ע'ת ןכ בשא אל
 ן = .ירק ּורָח +. 7 = .ב"דו א'ד ןכו
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 8 הָוהְי תיִרְבּכ יִּכ ּךדְבַעְילַע דֶסֶח תישעו :ומעמ הערה
 הָּתַא יִנְתִיִמַה ןָע יִּכִרשידבאו ךמע ךדבעדתא ּתאבַה
 :יִנָאיִבִת ; ד ףיבָאדדַעו

 9 "יִּכ עדא עדידםא | יִּכ ךל הֶליִלַח ןת ןתְנוהי רמאיו
 דינא התא אָלְו ךילע אבל יבָא םעַמ הפרה התל
 10 ךנעירהמ וא יל דונג ימ ןתְ ;והילֶא ל דִוָּד רָמא :דל
 :ו חדשה אצנו הָכְל דודדלָא ןתנּוהְי מאו + השק יְבָא
 וג רמאיו :הְרָשַה םֶהיִנש וא
 -תֶא רֶקְחֶארִכ לֶאְרְשִי יהלֶא הָוהְ דלא ןַתְנהְ
 דאלְו דו הלא בומדהנהְו תיִשְלָשַה רֶחַמ | תָעָּכ יִבָא
 וג הָוהְי השעידהפ :ּדנאדתֶא יִתיִלְנ ףילא חלשֶא | א
 ₪ לע הָעְרַהדתֶא יבָאלֶא בטיב ףוסי הָכְ ןָתְנהיל
 הָוהְ יהו םולשל תְכִלַה י תחלשו אתא יִתיִלג
 4 9 יח ינְועדסַא אֶל :יבָאיבע הָיָה רָשֶאְּכ ךשע
 5 א תירכתדאלו :תּומָא אְלו הָוהְי דסַח יִרָמַע שעת
 -תא הָ די תַרָכַהְּ אלו םלועדדע יִתיִּב םעָמ המח

 \א "םע תהי תרה :הְמְרֶאַה ינפ לטמ שיא דוד יא
 . ו ףסויו :דוד יביא ךימ הֶוהְי שָקְבו דוד ₪

 1 דוד עיִבָשַהְל
 8 רח מ ןתְנ והי ולדרמאיו :ובהָא

 9 דאמ דַרּת הְשלשו :ִךְבְשִמ דָקְפִ ית ךקָפִנְו שד
 הָשַעַמַה םיְּב םֶש ּתְרתְסְרֶשֶא םוקַמהדלֶא תאב
 ) הדצ םיצחה תַשְלש יאו :לאָה ןבאה לַצֶא חְבְש
 ו - רעָנהדתֶא הלשֶא הגה :הרטמל יִלְדהְלַשְל ה
 | םיצחה הגה רעל רמא למָאדמִא םיצההדתא אָצ

0 

 רח בדפי או ל םולשדיכ הֶאְבְו ונחק הָנהְו מ 1
 - דא ה

 הוהי |

 דע ל"צ צ.1%  .אקספ ]אכ ןוא א'סב צצ. 9, 18 .ס'תו ע'ת ,'רת ןכו "מע רוגפ צא

 .ע'ת ןכ דודל עבשהל ל"צ צץ. גז | .רדס ןאב שי א"סב צי 14 0 "
 .ע"ת ןכ יצחה ל"צ +. 91 = .ע"ת ןכ זאלה בּגְראה ל"צ +. 19  .שדח רחמל הרטפה +

14% 
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 הֶאְלִהְו ךִמִמ םיצחה הגה םֶלָעְל רמא הָדִאְו :הָוה
 הָתַאְו יִנָא ונרּבד רש רַבְּדִהְו :הָוהְי ךחלש יּכ ךל 5

 :םלועדדע ףניבו ןנִּכ הָוהי הגה

 -לע ףלמה בשיו שרחה יהו הָרָשּכ דוד רתתו ₪
 םעפב |םַעַפּכ ובשומדלע ףלמה בשיו :לּוכָאל םָחְלַה
 לאש רצמ רנבא בש ןפְנוהְי םקיו ריקה בשומדלא
 םויב הָמּואְמ לּואְש רבְדדאְלו - םוקמ דקפיו 2

 אַליִּכ אּוה רוקֶט יִּתְלְּב אוה הרקמ למָא ןּכ אהה
 ינשה שדחה תָרָחְמִמ יהיו :רוהמ 7

 לואש רָמאַַ ו םוקמ דקו
 " דםנ לומתיסנ ישידב אבדאל עודמ וגב ןתְנוהידלֶא

 לאש לאשנ לּואָשדתא ןתְנוהְי ןעיו :םֶחְלַהדלֶא םויה :
 חבָז יכ אָנ ינחלש רמאיו :םֶהְל תיבדדע ידמעמ דוד
 יִתאְצְממִא הָתַעְו יִחֶא ילדהְוַצ אּוהְו ריִשָב ול הָחָּפְשִמ
 אב"אל ןכ"לע יחֶאתֶא הָאְרֶאְו אָג הָטְלִמִא ףינַעְּב ןח
 דמאוו ןַתְהיִּב לואָש ףא"רתה  :ףלמה ןהלושדלא +
 ךבל הּתַא רחבהיכ יעדי אּולַה תודרמה תוענךב ול

 :רשא םימָה"לכ יּכ :ףמא תורע תשבלו תש שבל יש ישי או
 רתע תוכלו הָתַא ןוּכַת אל הָמְדָאָהְדלַע יח ישידב

 יתֶא ןתנוהי ןעוו :אוה תומדב יכ ילא ותא חק ו חלש 3
 שו :!השע המ תמי הל וילא רמאו ווב לּואש 3

 8 ןָתְוהְי עדיו ותכהל ויִלע תינָחהְדתא לאש
 < שַמ ןתְניהו סקי :דֶודתֶא תיִמָהְ ויִבָא םעִמ איה ₪

 חל יִנשה שדחהדםויב לכָאהאְלְו ףאחירכ .ןחלשה
 :ויִבְא מלכה יּכ דוְדדְלֶא בצְְנ

 99 דוד רעומל הרשה ןתְנוהָי אָציו רקבכ יהו =
.2 

 ק
 ספ עצמאב אקספ +. 97 | .ע'ת ןכ רֶהט ל'צ צ. 6 | .ירק -/ ,ביתכ לע +. 4

 | ל'צ 30  .ע"ת ןכ יחַא יל ּּוציו ל"צ צ. 99 = .ו"דו ב"ד ןכו דלא א"ם + 28

 ןש שש

 שכ 5

 ₪ שש

 של יש

 5 ש

 529 יש

 ₪ שש

 "שוקי יקי הע שש יי ו 0% יר]| ]₪

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ץ. 85 | .ע"ת ןכ

 ו
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 % רַשָא םיִצְחְהדתַא אָנ אַצִמ ץֶר ורענל רמאיו :ומע ןטס
 ז אָבָּו :וְרַבַעְהְל יצֶחַה הָרָיאּוהְו ץֶר רעוה הָרומ יא
 אלק ןָתְניקָי הָרַי רשא יצחה םוקמ"דע לענה
 :הֶאלַהְ ּףממ יצחה אּוְלַה רמאיו רעה יִרְחַא ןח
 3 רמעת"לא השּוח הָרַהְמ רענה ירח ה ארקיו
 א רעהו :וינדאדלֶא אבי יצחההתַא ןָתְנהְי רענ טקליו
 :רֶבְּדִהתֶא יעְרָי דודו ןָתְנהְי ךא הָמואמ עדיאל
 ו ךל ול רַמאיו ולדרשא רענהדלֶא וילכרתא ןָתְנהְי ןתוו
 / לפיו בה לַצאַמ םֶק דודו אָּב רעה ּריִעָה אָיבָה
 -תֶא שיא | וקשיו םיִמַעְּפ שלש ּוחתָשיו הָצְרא ויפאל
 ו רָמאָיְו ;ליִחָנַה דודְחדע והערהתַא שיא ּוכְבָיו והעְר 5

 ונחְנַא ניק ּונְעַּבְשִנ רָשָא םּולָשְל - דודל ןַתְנּוהְי
 יערז ןיבו .ףניבו ני | הָיְִי הָוהְי רמאל הָוהְ םשּב
 :םלועדדע ףעדז ןובו
 אכ "לֶא הָבִנ דוד אָבְו :ריִעָה אָּב ןָתְנהיו ךליו םקמ
 * רמאו דוד תארקל ףְלָמיִחֶא דִרָחִי ןקפה ךלמיחא

 ג דוד רמו :דתא ןיא שיִאְ בל הָתַא עּודַמ ל |
 שיא יִלֶא מאו לֶבְר ינוצ ךלמה ןהפה ףלַמִחָאל |
 רַשָאו ףֶחלש יכְנָאְ"רָשֶא רֶבדַהְתֶא הָמּוַאְמ עדוחלא |
 :ינמְלַא יִנְלּפ םוקמ"לֶא יתעדוי םיִרְעְגַהדתֶאְו ףתוצ |
 ; א "ידוב הנת םֶחָלְדהַשַמַח ךדידתהִת שידהמ האמ |
 ; דלא לח םחלןיא דַמ כאיו דודדתַא ןהכה ןעיו :אצמע |

 םיִרְעַה רְמְשִמַא שי שק םֶהְלְדארִכ יד תחת|
 6 ןהּכהתֶא דוד ןענ :השֶאמ ךא
 םשלש לִּמְתַכ לנלדהרצע הָשאדְא ול .רָמא|

 יכ ףַאְו לח ףֶרְד אּוהו שֶדְק םיִרְעְּנַהיִלְכ ו חיו יתאצב
 םויה =

 .ע"תו 'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו רֶעַנַהְו א"ס ט. 36  .יצָחה ל"נ ץ. 86  ."אצמ נ"ב ,א'ב ןכ

 ליצ 8 ג"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ םיִצְחַה א'סב -- םיִצְחַה ,ביתכ יִצְחַה צ !

 .ע"ת ןכ יִּתְדַעַוי ל"צ צ.3 | ,איעגב "תא ג"ב ,א'ב ןכ צ.3 ,אכ | .ר'תו ס'ת ןע"ת ןכ אב

 ,חסָא ל'נ +.
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 הָיָהְדאְל יִּכ שרק ןָהכה ולְדִּתִו יִלְּכַּכ שָדְקִי םויַה
 הָוהְי י נָפלמ םירָסומה םיִנָפה םֶחְלְםַאהִכ םֶחְל םש
 ידבעמ שיא םשֶו :וחְקְלה םְּב םח םֶחְל םּושְל
 יִמדָאְה גָאוד ומשּו הוה ינ נפל * רַצְעְנ אּוהַה םויב לואש
 ךְלמיַחֶאל דוד רָמאיו :לּאָשְל רַשֶא םיערה ריב
 יברחינ וכ ברחרא תיִנָח ףךיחתחת הפדשי ןיאו
 :ץּוחנ למה רב היההכ יריב יִתְחקְלדאְל יִלָכדסִנְ

 יִתְשְלַּפַה תיְלָג בְרֶח ןהּכה רָמא
 הלמשב הטיל איהדהנה הלאה קַמַעַּב | ָתיִכהדרֶשֶא
 תרחא ןיא יִּכ הק ףלדחקת ּהתאדםא דופאָה יִרָחא
 הְומָּכ ןיא דוד מאה הֶזְּב ּהָתְלו
 לואש יִנָפמ אּוהַהםויּב חְרָביו דוח םקיו יל הת

 ולא שיִכָא ירבע ורמאה :תַנ ךלמ טיבא"לא אביו +
 \ תולחִמב ו הָול אלָה ץֶרֶאה ךלמ דוד הזחאולה
 . | לוד םֶשִיַו :ותבברב דודו ופלאב לאש הָבַה רמאל

 [\| שיכא יִנָפִמ דאמ ארו ו בְבְלְּ הָלֶאְה םיִרָבִּדַהְדִתֶא
 !! טדי ללהתוו םהיניעב .ומעטהתַא .ונשיו :תנדךלמ
 | :נקַחלֶא וריר דרו רעשה תו ותְלדלע ותיו

 = \שיא וארִת הגה וידבעדלֶא שיכָא רמאוו
 , נא םיִעָּגְשִמ רסח ולא ותא ּואיבִּת הָמְל ענתשמ

' 

 לא אובי הזה ילע עגפשהל התא ו
 ."לֶא טלמזו םשמ רוד לו :יִתיִב
 = 'ילא ודו ויבָא תיִבדלָכְו והא ועמְשיו םלְדע תֶרַעְמ
 דשא שיִא"לָכְו קוצמ שיִאדלָּכ ויְלֶא וצְבְקְת :המש
 ה ףלוו :שיא תוֶאמ עבְראְּכ | זוהו רשל היל יהיו שָפַרמשיִאלָּכְו אשנ ול

 ד ץ.9  .ירק גָאוּד ,ביתכ גיד א"סב ץ. 8  .ס"ת ןכ ושי = שקי ל"צ יז. 6
 לאב וביתכ ּוְלַאְּב צ. ג  .קוספ עצמאב אקספ +. 10 = .הֶזַּב א'ס צ.10 | .ע"ת ןכ שה
 "ה ןכ ףַתַו ל"צו ,ירק ויִתִַו ,ביתכ ותָיַו +. 14  .ירק ויָתְבְבְרַּב ,ביתכ ותַבְבְרְב א. 19 = .ירק

\ 
 .אקספ ן ןאכ ןיא א"סב צ. 3 ,בכ | .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 5



 5 א לאומש צצז 8

 אָנאצי בָאומ ְּךְלָמלֶא | רָמאיו באומ הפצִמ םשָמ
 :םי הלא יִל"השע טעירהמ עדא רז שא דע םֶכִּתִא למִאְ יבא
 דתיה יִמידלָּכ יזע ובשיו בָאומ ּףלִמ יִנָּפתֶא םֶחָו

 דג רַמאו :הָרוצְמִּב דוד
 ץרא לתא ףל הָרוצְמּכ בשת אל דוָדלֶא איבְנַה
 :תֶרֶח רעו אָבַיַו דוד ךליו הָדּוהָ

 : תא רַשָא םישְנאְו דִוָּד עדונ יִּ לאש עַמְשיו
 ותנָחְו הֶמְרִ לָשאְקְדתַחְּת הָעְבְנַּב בשוי .לּואָשְו
 וידבעל לואש רמי ויל םיבצנ וירָבַעְלָכְו ודָיב
 ב תי םֶכְלְכְלְינ ינ ינימי יִנָּב אנועמש וילָע םיִבָצְגה
 רשְו םיִפְלֶא יִרש םישי .םֶכְלַבל םימְרְכו תודש לש
 ינאדתַא הלא ןיאו ילע םֶכְלִּכ םֶתְרַשֶק יִּכ :תואמ
 -תֶא הל ומפ םכמ הלחהיאו ישב י יִנָּבִתַרִַּב
 :הַָה םּויַּכ בראל ילע יִדְבַעַתֶא יִנְּב םיקַה יִּכ א

 ו "ילבעדלע בָצְנ אּוְו ימדאה גאד ןעיו
 ךְלֶמיחאלא הָבִ אָּב ישיְדּבְדתֶא יִתיִאְר ךמאיו לּואש

 :ו בְרֶח תאְו ול ןתִנ הדיצו הוהיב ולדלאשיו :בוטחַאְרפ |
 11 "תֶא ארקל ףלמה .חלשיו יל ןח יִתשלַפה תיל |
 םִנַהְּכַה יבא תיבדלָּכ תֶאְו ןהכה בוטיחַאְדְּכ ךלמוחַא |
 :ּךְלַמַהְלֶא םֶלִכ - בָּב רָשֶא [

 וט יה רמאיו בּוטיחַאְדִּב אמש לאש רַמא
 ₪ "ןֶבּו הֶּתַא ילע ם םֶּתְרשק הַמְל לּואש ולא רַמאַיַו :ינדָא |

 םוקל םיהלאב ול לואשו בֶרַחְ םחל ול ךִּתַתֶב ישי
 4 ף ןעיו :הָוה םויּכ בראל ילא|
 ןתחו ןִּמֶאְנ דִודְּכ יִרְבְילֶכְב ימו ךמאיו ףלמה"תַא

 וג םּח דתיִבְּב בו ףתעמשמ"לֶא רסו ךלאז
 יתלחה 000-000 תו רד

 .ומע אס +. 6 = .ו"דו ב'ד א"ד ןכו ץראדלַא א"ס +. 5 = .ר'תו ם"ת ןכ בשו ל'צ
 -לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .9 = .אקספ ןאכ ןוא א"סב צץ. 9, 14 = .ע"ת ןכ למח ל'צ <.
 ,ירק ויָלֶא <.

= 

- 

00 



 תומה תומ ךלמה רַמאו :לודנ וא ןטק בד תאי +
 םיצְרְל למה רמאיו :ףיבָא תיִבלָכְו התא למי גד

 םִנַהְּכִּכ עָנַּפו הָּתַא בֶס גודל ךְלִמַה רָמאָו :הָוהְי

 בנ תֶאְו ודָּב דופִא אשנ שיא השמה םינמש אוהה 9

90 

21 
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93 

 ודיגיו :יִדָמַע הֶּתַא תֶרָמְשִמיִּכ ףשפ נתֶא שבי ישפנ גכ

 \ףלאה רמאל : הָוהיב דָוָּד לאשיו :תונרגהדתַא םיסש :

 |דפ ּונֶחְנַא הנה וילא דוד יִשָנַא ורמאיו :הליעק : =

 אצוז 16- צאו 4 א לאומש 6

 למה םשידלא יל הֶליִלְח םיקלאב ול-לואשל יתְלקחה
 -לָכְּב ךדבע עדיחאל יִּכ יִבָא תיבדלָכַב רָבְד וּדבעְב

 םדידסנ יִּכ הוהי יִנָהְּכ | ּותיִמָהְו ובס וילע םיִבָצְנה

 ןנזאדתַא ול אלו אוה חרבה שדי יכ) דוהדםע

 כב ענפל םל"תא חלשל ףלמה ידע ובאילו

 םויכ ! תמו םיִנָהְכּב אּוהדעַנָפַו יִמדָאָה עווד בפיו

 ללשמ הָשֶאְדדִעְו שיאמ ברחדיפל הכה םיִנָהְפַהְדריע
 דָחֶאְִּב טלמו :ברחהיפל הֶשְו רומחו רושְו קנוידדעו :

 :דוד ירחא חהמו רובא משו בוטחאְפ ךלמיחאל
 החי ןגהפ תֶא לואש גרה יִּכ דודק רַתְיבִא דני
 | יוד םשיּכ אוהה םּויּכ יּתְעדַי ר רַתָיְבִאְל דוד רמאיו
 1 שָפְלַכְּב יתבס יכְנָא לואשל רינו דגההיכ ימדַאה
 "תא שקביזרָשֶא יִּכ אר תחלא יִתא הבש + :ךיִבָא תו |

 הָמִהְו הליעְקב םיִמְחְלנ םיתשלפ הגה רמאל .דודל

 = '|רמאיו הָלֶאַה םיִּתְשְלְּפּכ יִתיִּכִה
 .תֶא תעשיה םיִּתְשְלְּפב תיכו ףל רודדלֶא היה

 ' : : ; 25 יו ְי 2 הוכרעמ-לֶא הֶלַעְק ךלנהיפ ףאו  םיִאְרְי הָדּוהְיְּב
 1 ר\ 5 =< 4

 .[קואשל דוד דוע ףסויו של
 .(דוהיב ₪ = יש

 | גומכ נא = גד | .ס'תו ע"ת ןכ לָכְבּו ל'צ ץ. 15 - .ירק דלֶאשָל ,ביתכ לואָשָל ץ. 5
 נצ. 17  ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ו"ד ,ב' "ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ינזא א"סב וירק ינזא

 ירק גָאְוצ צ. 18, 22 = .ירק גַאְודְל צ. 18 = .יפר עגָפְל אבר ארוזחמב ,שגד אירבטל
 .קוספ עצמאב אקספ +. 2 = .ו"טדו ו'ד ןכו תּונְרְּגה א'ס <. ג .גכ
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 דָר םּוק רמאיו הָוהְי והנעיו הָוהיב
 דוד ךלוו ב יתשְלפדתֶא ןתנ .ינארכ הליעק
 םֶהיִנְקִמתֶא גנו יִתְשלָּפַּב םֶחְלִַו הֶליעק ושנאו
 :הליעק יבשי תא דוד עשו הָלּודְנ הֶכִמ םֶהְּב ךמ

 ; ּךְלִמיִחְאְדּ רתְיִבא חרבב יהיו
 אבהיּכ לואשְל דגיו ודָיְּב דָרִי דופא הֶליעָק דָוְדדִלֶא
 יִכ ידְָב םיהלֶא ותא רכנ לּואש רמאיו הליעק דוד
 -תא לואש עמ בשוו :חירבו םיתְלד ריִעָּב אובְל רָנְס
 -לֶאְ ודל רול הליעק תדרְל הַמְחְלִמל םעְה"לכ
 הערה שירחמ לואש י יִּכ דוָּד עדיו וישא
 רופאה הָשיִגַה ןהפה רֶת יבָאחלֶא ל רַמאיו

 עַמָש עמש לארי .יהלֶא הוחי לֶוָּד רָמאו
 ה על תחשל הָליעְדלֶא אובל לואש ט שקבִמחיכ ףדבע
 לואָש דָריַה ּודָיב םיהלשקו ילעב ינְרְנְסיִה :ירובעב
 ּףְדָבעְל אָנידְגַה לארש שי ויהלא הָוהְי ד ּףדְבַע עַמָש רַשָאּכ

 דוד רַמאַו :דִרָי הָוהְי רמו
 לּואָש דָיּב יִשְנַאתֶאְו יתא הליעק ילעב ורה |

 וישא דוד םֶקִי ורוני הָוהְי מא
 רָשָאּב ּוָכְלהַתַו הלעקמ ּואציו שיא תואמדששפ
 לדה הליפקמ לוד טלִמנהיכ דָנִה לּואְשלּ כְלַהָת
 ,ו רָהְּב בשיו תודָצְמְּב רֶּבְרִמּב דֶוָד בשיו :תאצל
 ונָתְנאְלו סולה" לואָש יהשקביו ףז"רַבְמְמ
 ₪ "תֶא שקל לּואְש אָצַייּכ דוד אָרְו ּּודָיְּב ב םיִהְלֶא
 6 לּואָשְְְּ ןַתְנה יט :הֶ שֶרְחּב ףיִז-רַּבְדִמְּב דוד וש
 וז דָמא :םיהלאב ודידתֶא קזחוו השרח דו ;ד"לא לי
 התאו יִבָא לּואשדדו ךאצמת אל יִּכ אָריִתלַא ולא
 ךלמת - |
 : ביתכ ּושנָאְו צ. 5 = .ס"תו ע"ת ,א'ד ןכו ףיִדיִב א"ס צש. 4 .קוספ עצמאב אקספ צץ 6/1[
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 6, 10 = ירק ןושַנָא |"
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 ףלמה שנ תּואדלָכְל הת מרשה ןימימ רשַא
 לואש רמאוו :ךלמה דב .וריגסה ּוָלְו דה תדרל :
 וניכה אנרכל :יִלע םֶתְלַמַה יכ םָּתַא םיִכּורְּב ג

 לָפִמ ועו "וארו :אוה םֶרְעְי םֶרָע ילֶא רמ כא יִּכ םש

 ףליו :ןומישיה ןימָי לֶא הָבְרַּב ןועָמ רכב וישְנַאְו

 דצמ וישְנַאְו דודו הָזמ רֶהָה דצמ לּואָש ךליו ומ 5

 לאלמו :םשפְתְל ויִשְנאְלֶאְו דודלא םירמע ויִשְנֶאְ

 הארקל דלי ודוד ירחא ףדרמ מ לואש ב בשיו :ץֶראָהדלַע 3

 יִדְגְןיע תודצמב בשיו םשְמ דוד לעי עיו ול

 צצוזז 18--צצזץ 1 א לאומש 8

 לּואשדסנו הָנָשמְל ָּךל"הְיהֶא יִכִנָאְו לאְךשידלע ךֶלִמּת
 בשיו הָוהי יִנפְל" תיִרְּב ה םֶהיִנש"ָּתְרכו :ןּכ עד יִבָא
 ות ריב ל ּףלַה ןָתְנִהיו ן ּהָשְרהַּב דוד

 דוד אולַה רמאל הָתַע מגה לואשדלַא םיִפָ .ולעיו
 הליכמה .תעבנּב הֶשְרדְּב תודָצְמְב ּונָמַע רֶתַתְסמ

 וד ד

 ּוהֶאְר ימ ולנר הָיְהִּת רשֶא ומיקמדתא וארו ועדו דוע

 ןוכלא ילא םֶתְבַשְו םֶש אּבַחְתִי רשא םיאבקמה
 ותא יִתְשפחו ץֶרָאַב ונשיא הָיְהְו םכתא יִתְכלַה
 דוד לואש ינָפל הפי ז וכליו ומּוקו :הָרוהְ יפלא לָכְּב

 || כשיו עלה דריו ודל ודגיו שקבל ישאו לואש
 "| רבדמ רודדירחא ףרינ לואש עמשיו ןועמ רֶבְדַמְּ

 1 לּואשְו לאש ינפמ תָכַלְל ּפ פַחָנ דוד יהיו הָומ רַהָה

 םיתשלפ וטשפהיכ הָכְל הרְהְמ רמאל לואשלא אב

 \תקלחמה עלס אּוהה םוקמל וארק ןכ"לע םיתשלפ

 ל ודגיו םיִתְשְלַּפ ירחאמ לואש ב בש לשֶאּכ יקר
 4 !ומאל -

 < ! ןנ'רו א"ר ןכו הָשְרִחְּב תירּב םהינש ותרכיו א"ס ץ.18 = .איעג אלב -היִהֶא נ"ב ,א"ב ןכ צ. 7

 יקבל א'ס +. 55  .ב"כ קוספ ן ּ
 שאו לואש א"ס +. 26 = ,ר'תו ע"ת רז



 9 א לאומש צצזצ 9

 חה דָגְיִעַרַבְדִמְּב דוד הַגִה רמאל
 ףליו לאְרְשיילֶּכִמ רּוחְּב שיא םיפלא תשלש לּואָש
 אב :םילעוה יִרּוצ ינפדלע ויִשְנָאו לודדתא שקבל
 לּואָש אָבְו הרַעְמ םשו לֶרְדה"לע ןאצה תורדתלא
 :םיבשי הָרְעַמַה יִתְּכְרִיִב ויִשְנָאְו דודו ויִלְגְרִדתַא :ךֶסהְל
 הָוהְי רַמָאדרֶשֶא םוזה הוה ולא דוד ישא ורמאוו
 ול ָתישַעְו ףדיב ךיביאדתֶא ןתנ :יכנָא הנה ףילא
 ליִעְמַהְףְנְכְדתֶא תָרָכִיַו דוד םק ףיניעב בטי רשָאּפ
 ותא דודיבל יו ןכדירחא יהו :טֶלּב לּואשלדרַָשַא
 : ייָשְנַאְל רמאז :לּואשל רֶשֶא 5 ףנָבתֶא תרָּכ רשַא לע
 ינדאל הזה רֶבְדִחדתֶא השעָאדסא הָוהְימ יל הֶליִלָח
 :אּוה הָוהְי חישְמִכ וב יד ַחְלְשְל הָהְי חישמל
 דלֶא ם וקְל םָנָתְנ אֶל םיִרָבְּדּב וישנאדתַא דיה עָסָשיו

 :ךרדּב ךלי ו הָרְעִמַהִמ םק - לאש
 אָרְקיו הָרְעְמַהזמ אצו ןּכחיְרָחֶא דוד םֶקָ

 וירחא לואש טּכיו ךלמה ינדֶא רמאל ושר |
 ו לּואָשְל לו רמאוו :ּוחְתשיו הֶצְרִא םיפא דֶוד דק |
 שקבמ דור הגה רָמאל םֶדָא יִרבדחתֶא עמה המ |

 וו לָתְַרֶשֶא תא .ףיעע ּואְר הוה םויה הגה :ףתעְ |
 ד סַחֶּתו לגרהל רַמָאְו הרעב ידָיּב | םווה | הֶחמ |

 וו ִבָאְו :א הוה הישמדיכ ינדאָּב יִדָ חְלֶשָאדאְל רַמַאְו |!
 ףִכ -תֶא יִתְרְכְּב יכ ל ּךְליִעִמ ףְגְכתֶא האר ם האר

 עַשפְו העְר ידי ןיא יּכ הארו עד דינה אֶלְו ףליעמ |
 ִק ו טפַשי :התחקל ישָפְנְרתֶא הרצ התא ל יתאָמְח"אֶלו |
 ב :דכדהוזת אל יִדָיו ךממ הָוהְי יִנָמְקִ עבו ית יניב הוה
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 ג הָפַעְו :יל הָתְישע רשא הזה םווה תחת הבט ךמְלשי

 דתֶא תיִרְכִתִמִא הוחיב יל הָעְבְשַה הְֶַּו :לֶאְרְשי ;
 !| עבשיו :יִבָא תיכמ יִמְשתַא דיִמְשַתְדסַאְו יִרָחֶא יעְרז <

 דתבוט הָשאהְו לינכא יִתשא םָשו לבג שיאה םשו 3

 צצזץ 18--אצו 5 א לאומש 0

 יד עשר אצו םיעשרמ ינמדקה לשְמ רמאי רֶשֶאּכ
 ימ יִרחא לארשי ּךְלֶמ אָצָי ימ ירחא ּךּבדהְיְהִת אל
 היו :דֶחֶא שערפ ירָחֶא תמ בֶלָּכ ירח ףדר הָתַא
 יביִרתא :בֶרָ אריו ףניבו יניב טפֶשְו ןידל .הָוהְ
 דוד תלכו יה :ףדלמ ןנטפשו
 לּואש רָמאַ לּואשדלֶא הָלֶאָה םיִרְבִּדַהתֶא רּבְדְל
 רמאה ביו ולק לאש אשוו דוד יִנָּב הז ךלקה
 יִנָאְו הָבוטַה ינהלמנ | הָתַא יכ יִנָממ הֶּתַא קידצ דלא
 הָתיִשעְיִרְשֶא תא םויה ָּתְדִגה תאו :הערה דיתלמנ
 ינתְנרַה אלו ךדיב הוה ינרגס רֶשֶא תא הבט יִתא
 | הוהוו הכוט ךררב וחלשו ּבָאֶא שיא אָצְמיְִ

 || תכלממ ריב הָמְהְו ךולמת ּךְלִמ יּכ יתעדי הנה

 = לע ויִשְנִאְו דודו ותיִבדלֶא ליאש דלוו לּואְשל דוד
 "| וצכקיו \ לֶאומש תמו :הדוצ ;מה"לע

 ה זֶקיוהמְרֶכ ותיִכְּב והָרְּבְקִִ ןכדודפסיו טארשידלְכ
 שיאו :ןֶראָפ רכְדמ"לא דָרַיו
 ןאצ לו דאמ לוד שיִאְָהְו למרַכב והשעמו ןועמְּ
 :למָרְכּ ונאצהתֶא זֶוְגּב יהיו םיִּזע ףלאו םיפלאדתשלש

 1 םיִלְלְעִמ עְרְו השק שיִאָהְו ראת תפוו טכש
 1 זזג"יכ רֶּבְדִמַּב דָוְּד עמ כ ןובלכ
 דה רמאיו םיִרָעְנ הרשע דוָּד חלשיו :ונאצהתֶא א לכ
 < | םירענל -----
 םירפס בורב ןכ צ. 92 | .ירק הָּתַאְו ,ביתכ ּתַאְו צ. 18  .ס"תו א"ד ןכו ףיִדָיִמ א'ס צ. 5

 ל'צ צ.1 .הכ ,ב"יד ןכו -לֶא א'סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד א"ד ,ו"ב

 ור'תו 'רת ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִּבְלַב א"ס ,ירק יִּבְלְכ ,ביתכ ובְלכ צ. 8  .ע"ת ןכ ןוע מ

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 4



 1 א לאומש צצז 8

 ולדםְּתְלֶאְשּו לָבָנלֶא םֶתאְבּו מ ּולַע םירָעְנל
 ףתיבּו םולש הָּתַאְו יחל הָּכ םֶתְרַמִא :םולשל יִמָשב
 ז ג ינ יִתְעַמְש הָּתַעְ ו :םולש ּדְלרשַא לכו םולש
 םַּמְלְכַה אָל ּוטָמְ יָ ההירשא םיערה הָּתַע ל
 4 לאש :לָמָרַכְּב םֶתּויַה ימָיְדלָּכ הָמּואַמ םהְל דק דקפנאלו
 -לעחיפ ליניִָּב ןח םיִרְ ה ואצמיו ףל ודיגיו דיִרעְקתֶא
 ּיִדְבַ ל לדו א אַצְמִּת רָשֶא תֶא אָז-הְנִּת ּונָּב במ ם
 : לבב לב ןלֶא ורדיו דור ירענ ואביו :דורל ּךְנְבְלּו
 +0 ידבעדתא לָפָ ןעיו :ּוחונו דוד םשְּב הֶלאָה םיִרְבּדַה
 םיִדבע ובר םויה שרב יִמּו דוד ימ רָמאו דה
 וו יִמ מחְלתֶא יִתְחְקְלְו :וינדַא יִנּפִמ שיא םיִצְרָפְתִמַה
 לתת יגל יּתְחבַמ רָשָא יִתָחְכִט תאו .ימימדתאו
 וג "ירענ וכפהיו :הָמַה המ יא יִּתְעַדָ אָל רָשֶא םישנאל
 םיִרְּבִּדַה לָכָּכ ול ודניו ואביו ובָשיו םכְרִדְל דוד
 ג לּבְרַהדתֶא שיא | .ּורְגְח ויש אל דוד מאו ;הֶלאָה
 | ולָעו יברחדתא דודדפנ רֶנְחִיו ופרַחדתֶא שיא ּוְנֶחַי
 -לע ּובָשְי םיִתאְמּו שיא תואמ עבְראָּכ דוד ידמא
 + םיִרְעָּ מ דחא"רענ ד יִנה לָּבְנ תשא ליניבָאלו :םילכה
 ו דל רבדמהמ | םיכִאְלמ דוד חלש הנה רמאל
 5 אלו דאמ ונְל םיבט םיִשְנָאָהְו :םֶהְּב טעו :ּונינַא
 םֶּתִא ונכלַהְתַה ל ִמידְלַּכ הָמּואמ ונְדְקְפאְל ונָמְלָבְה
 16 םמוידסנ הָליִלדִ וניִלָע ּויַָה הָמוח :הָרָשַּב ּונָתיֶהָּב

 וז יִאְרּו יעד הָּתַ :ןאצה םיער םמַע ּונתויָה י ימלָּכ |
 ותיִּבדלְּכ"לעו ונינ ןרא"לֶא הַעְרַה התְלַב"ּ ישעְתחהמ
 8 חַקִּתַו ליגובא רַהַמְּתו ולא רבדִמ לַעיִלְּבְְּב אּוהו
(---- 

 םי כ

 ננאָּב א"סב ,ירק ּונאָּב צ. 8  .איעגב -םתלאשּו נ'ב ,א'ב ןכ 5%
 ץ.11  .ורבדיו ג'ב ,א'ב ןכ צ. 9 | .ו'דו ביד ,א'ר ןכו בעל א'ס 8 .ו'דו ב'ד
 .ירק ליגיִבָא ,ביתכ ליגּובָא +. 18 = .ע"ת ן%
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 שמחְו תוושע ןאצ שמחו ןייילבנ םינשו םֶחְל םיִתאָמ
 -לַע םֶשַתַו םיִלְבִּד םיִתאִמּו םיקמצ הֶאמּו ילָק םיִאס
 םכירחַא ננה "ּנָפְל ורבע ףילפנל רַמאָּתַו :םיִרמַחה
 "לע תבכר | איה הָיְהְו :הדיגה אְל לב ּהשיאלו הָאְּב
 םידרי ּוישְנָאְו דוד הגהו רָּהְה רֶתְְּב תדרי רומָחה

 יתרמש רקשל+ ךא רמָא דודו :םתא שֶנִּפִתו התארקל 9

 ילירַשַאדלָמ דקפנאלו רָבְדִמַּכ הול רשא"לָ"תא

 יםיקלֶא השעההב :הבוט תחת העְר ילדבָשה הממ
 "רע ול-רָשַא-לָכמ ריִאְשִאדםִא ףיסי הָכְו דודייביאל
 רצמתו דודדתֶא ליניבא ארו ;ריִכָּכ ןיתשמ רֶקְּבַה
 וחתשתו הינפילַע דוד יפאל לפתַ רומחה לעמ דֶרִתו
 ןועה .ינדֶא .ינאיב .רָמאתו .וילגר"לע לפתו :ץֶרֶא
 :ףתמא ירבד תא עמשו יִנָאְּב ףתמא אָנרַבְֶתּו
 הזה לעולבה .שיאדלא ופלדתא | ינדא םישי אלא
 לאו מע הלב ומש לכְנ א אּוהְדְָּכ מש יִּ לָבָחלַע
 התו :ִתחְלש רשא ינדא ירענתא יתיאר אל ףתמא
 אובמ הֶוהְי ףענמ רַשָא ףךשפנהוחו .הוהיהוח נא
 יִביא פבנכ :ּיהָי הת ףל ףְרִי עשוהו םימרב
 תאוה הכרְּבה הָתַעְו :העְר .ינדֶאדלֶא םישקבִמהו \
 , םיכְלַהְתְמה םיִלַעְנְל הנו ינדאל ףתחפש איבה"רשא
 תשעו השערכ ףתמַא עשפל אנ אש :יִנדַא ילְנרְ
 םהלנ יִנדֶא הָוהְ תומחְלמהיכ ןמָאְנ תָיב י ;דאל הוה

 ףפדרל .םֶדֶא םקח :ךימימ ךב .אצמת"אל הע
 שקבלו

 םוהלא ל'צ יט. 55 = .איעגב "תא נ'ב ,א'ב ןכ +. 91 = .ירק תויּושע ,ביתכ תוושע +. 8
 || וי גיד ,ביד ,א'ד ןכו רוא-דע א"ס ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"טד ,א'יד ןכ +. 55  .ע"ת ןכ דול
 גיב ,א'ב ןכ +. + = .ירקו ביתכ הַצְרֶא א"סב ,הָצְרֶא ריבס +. 93 = .ד"ל קוספ ןייע :'רתו
 רובס +. 27 = .איעגב התא ג'ב ,א'ב ןכ +. 5 = .א'ד ןכו דלֶא א'ס +. 95 = .איעגב רבת
 שיחק הָאיִבַה ,ביתכ איבה א'ס .ה"ל קוספ ןייע :י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו הָאיִּבַה
 .שגד פרל נ"ב א"ב ןכ צ. 99 = .ירק ושע צ. 8



 3 א לאומש אצש 0

 ורְצְב | הָרורָצ יִנדִא שָפְנ הָתַיִהְו ךשפנתֶא שקבלו
 הנ עלק יביא שָפָנ תֶאְו ףיָהְלֶא הָוהי תא םייחה
 90 לבכ ינראל ד זוהי הָשַעייִּכ הָיָהְ :עלק קה ףכ ךותָּב

 :לארשידלע דול דוצְו ףילע הבוטה"תַא רכדדרשא
 2 דאל 5 ו ו דל | תאו הָיְהִת אל
 הָוהְי בטיהו ול יִנדַא" עישוהְלו  םֶּנַח םד"לפשלו
 ּ רָמאיו :ּףִתְמָאדתֶא תְרַכְ ינדאל
 = דחְלט > רֶשֶא לאְרְשי = יקלא הָוהְי ףורְּב לניבאל דו
 - רשא תא הָכּורְבּו מעט וְרְבּו :יתארק קל הוה םויהז

 ו םֶלּואָו יל יִדָ עשהו םיִמָרְב אוְּבִמ לזה םוה נחל
 יִּ ףתא עַרָהִמ ינעְנמ רשא לארי יהלֶא הָוהְירַח
 דע לָבְנל רתונדסא יִכ ימאְרְקל יתאבתו ּתְרַהִמ ילול
 א "רָשא תא ּהָדִָמ דוד חוו ריב ןיתשמ רֶקָּבַה רא
 יִאְר ףתיבל .םולשל ילַע רַמָא ּהָלְו ול .הָאיִבַה
 = | לניבָא אָבְפַו :ְינפ אָשַאְ ףלוקב יִתְעַמש
 זק ָבְנ בלו ףלמה הֶתָשַמָּכ ותיִבְּב הֶתַשִמ .'ללחהעמ) |

 סה | ןטק רב 5 הָדיִגהאְלְו דֶאְמִידע רכש אּוהְו וילע 3

 וּכְרְקְּב ובל תַמָי הלאה םיִרָבּדִהְדתֶא תשא ולו
 ₪ "תֶא הָוהְי ףאו םימיה תרשעפ יהיו :ןבָאְל הָיָה אח |
 ורב רָמאיַו לָכְנ תמחִכ דוח עמשיו :תמּו לב
 :הבעדתאו לָּבנ דמ יתָּפְרֶח ביִרדתֶא בְר רשֶא הע
 ושארְּב הָוהְי בישה לָבְנ תעְר תֶאְו הָעְרִמ שח[

 :השאל ול ּהֶּתַחַקל ליניִבַאּב .רָבְדַו דוד חלש
 4 הילא ורְבִדִיו הֶלמ רכה לי יניִבָאְדלֶא דוד יִּדְבַע ואבי|

 רמאל

 .ירק ָּדָפשֶלְו ,ביתכ ָּךּּפשְלְו איסב ..ר'תו ס"ת ,ע"ח ויד ,איד ןכו דךפשל איט ₪
 ןייע :ע"ת ןכ ינהא דָי ל"צ +. 81 = ירק אלמ עישוהלּג ,ביתכ רסח עשוהְלו א"ס <.

 עגב ורבדיו נ"'ב , .איעגב ורבדוו נ"ב ,א'ב ןכ +. 40  .ידק תאלמו ,ביתכ יִתאבִמו +. 34  .ג"ל קוטש [מ|

 וז לָבַומ ןייה תאצְּב רקּבב יהיו +רָכְּבַה רּוא"רע לוד
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 םֶכּתַו :השאל ול ףךתהקְל ףילא ּוטָחְלַש דוד רמאל .
 החפשל ףךתְמֶא הנה ראהו הָצְרֶא םיפא ּוחתְשתַו

 ליניִבִא .םֶהָּתַו רהמתו ::יִנדֶא .ידבע .ילגר .ץחרל ₪
 ּהָלְגרְל תבלהה היִמרַעְנ שָמָחְו רומָחה"לע בכר
 םעְניִחְאתֶאְו :השאל ולדיהתו דוד יכאלמ יִרָחֶא ךלתו
 :םישנל ול ןקיתשדמנ ןייהתו לאערזימ דוד חקל

 ה תשא וב לכומדתא ןתנ יאש 1
 לואשדלַא םיפוה ּואבָיַו :םילנמ רשא שילְדַּב יטלפְל וכ

 | הליבה תַעְבְנּב רתתסמ דוד אולה רמאל הָתָעְבִגַה
 | תאו ףיו-רפְרמדלא דרו לּואש ם םקיו :ןמישיה ינפ לע
 רודדתַא שקבל לארשי יִרּוחְּב שיא םיפ 5ֶלֶאְדתשלש
 || "לע רשא הליכהה תַעְבְנְּב לואש ןחיו :ףיו-רבְרִמְּב
 || יפ אריו רכְדִַּכ בשי דודו ףרחהילע ןמישיה :נְפ

 | םילנרמ ֶוָּד חלשוו :הָרְבְדִגה וירחא לואש אב +
 | דלֶא אביו דוד םקו ::ןוכְנילֶא לאש אב עדו \

 -  םוקמהתֶא דוד ארי לאט םֶשהְנַח רֶשֶא םוקָמה
 לאש ואָבְצְררש ב רנבאו לּואָש םשדבכש רשא

 | !רמאיו דוד ןעיו :ותביבס םינח םַעה ילגַעַמְּב בכש +
 בז וחֶא הֶיורצְרְּב ישיבָאדלָאו יהחה ךלמיחַאדלַא
 "דמי הַָחמהְ"לֶא לּואְשדלֶא .יִתֶא דֶרידימ רמאל

 לא | ישיבָאו דוד אביו :ךמע דרא יִנָא ישיבָא ז
 | \| רכש ותיִנָחְו למ | ןשי בכש לּואָש הָנִהְו הָליל
 [| ו ותביבס םיככש םַעָהְו רנְבאו ותשארמ ץֶרָאְב

 7 םיהלא .רגס .דודדלֶא 'שיבא רמאוו :
 | הטמב א כא התו ריב ךיביאדתַא .םוזה
 ראבו קשוב
 הי גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו הָליִבַחַה א'ס +. 1, 9 ,ןכ | .ירק שול ,ביתכ שול א"ס + 4

 : |ירק ויָחביבְס ,ביתכ ּותְביִבְ צץ 5, 7 = .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו הלע רשַא א"ס ץ. 8 = .ם"תו
 - | ותכ ףבוא א'סב ,ירק ךביא ,ביתכ יביא +. 8 | .ירק ויתש אמ ,ביתכ 1תשַארמ +. ד
 .א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו
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 9 "לֶא ךוָּד רָמאָ :וֶל הָנָשֶא אָלְו תחא םעּפ ץֶרָאְב
 הָנהְי חיִשְמְּב וָדָ הלש ד ימ יּפ ּוהְתיהַשתדלַא יִשיִבָא
 :הָקנו
 ₪ אַבָי לַמיידִא ונָפני הָוהְייַא יִכ הָוהְייִח דָוָּד רָמאפ
 11 הָיהְימ יל ּהָלי לֶח :הָפְסִּ דר הָמָחְלִמב וא תַמָו

 תיִנָחְהדתֶא אָנְחְק הָּתַעְו הָיהְי חישָמְּב יִדָי חֶלשִמ
 ּפ הקו :ונלרהכל םימה תחפצדתֶאְו ותשארמ רַשֶא
 לּואָש יִתשֶאְרִמ םיִמה תחפצהתַאְו תיִנָחַהדתֶא דוד
 םֶלָכ יִּכ ץיקמ ןיִאְו טדי ןיא הֶאר ןיאו ם םֶהל וכליו
 3 ד רבעי :םֶהילַע הל הָוהְי תמדרת יִכ םִנשו
 םהיניּב םוקְמַה בר קחרמ רָהָהְרשאְרדלַע דַמַעיורַבַה
 . = רמאל דָנְדִּב רג באל םֶעָהלֶא דור ו אָרְקּ
 דלֶא תאָרְק הָתַא ימ רַמאיו רבא ןשיו רָנְבִַא הנעת
 וג יִמּו הֶתַא שיִאדאולָה רָגְבִאדלֶא רוד רמאיו :ךלמה
 ףלמה ףינדאהלֶא ּתְרמָש אל הָמְלְ לאו שי .ךומָכ
 | -אל :ףיִנדַא ְלמַהְתֶא .תיחשהל םַעַה דחא אָביִּכ

 תֶוְמינְב יִּכ הָוהְייַח תישָע רָשָא ּהָאַה רבדה בוש |
 הוה חישמדלע םפינדא"לע םתרמשדאל רַשֶא םּאָא
 רַשא םיִמַה תַחַפְצתֶאְו ףלַמהי תינחהיא האר | התעו

 17 הז ד דל יקה רַמאיִו דוד 8 לואש ריו :ותשאהמ ||
 18 המ רַמאיו ולה ינדֶא ילוק דַוָּד רמאנ דוד
 יריבדהמו יתישע המ יִּכ ודבע ירחא ה א ה

"2 

1 

 ג "םא ודב יִרָבַּ תא ךלמהי ;דֶא אָנְעַמשי הָתַעְו :הָעְר
 םיִרּורֶא םֶדָאַה יִנֶּב | םֶאָו הָחְנמ חָרָי יב ג תה ה

 הָוהי תַלָחְַב ַחָפְתְסהְמ םויה ינושרנהּכ הָוהְ ינפל םז
 א ימי לפלא הָּתַעְו :םיִרְחֶא םוהלֶא דבע ךל 8
 שקבל לארשי ךלִמ אצְייּכ הוהי ןנפ רבמ 78

 -הא
 ,ג%

 .ךלמה תינח יִא א"ס צ. 16  .ירק ויתשארמ ,ביתכ 1!תשארמ לש
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 תינחה הנה רמאיו דוד ןעוו :דאמ הבְרה הָנשֶאְו
 בישו .הוהוו +:הָחְקִו םיִרָעְהְמ דָחֶא רבע למה ₪

 כ דודדלֶא לואש רַמאי ו :הָרְצלָּכִמ יִנלַצַי הוהי יניָעְב מ
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 רֶמאיַו :םיִרָהּכ ארקה ףדְרַי רשאְּכ דָחֶא שערפדתא
 תַחַּת דוע ל ערא"אל יכ ודב בוש יִתאַטַח לואש

 יתְלכסה הנה הוה םווה ףועעב ישפנ חרק רשא

 | הוה לְפִנ רשא ותְנמָאתֶאְו יִתְקְרַצְהִתֶא שיאָל
 הָהְו :הוהי חישמּב יִרָי חלשל יִתיבא אלו ריב פה
 גשפנ לדנת ןכ ינַעְּב הוה םזה ףךשפנ הָלְדִג רשָאכ

 לָכּות לכי םַגְו הָשַעְת השַע םַנ דוד יִנֶּב הָּתַא ףורֶב
 :ימוקמל בש לאש יכרדל דוד ךליו

 | .ךיּב דָחֶאדוי הָפְּסֶא הָתַע ובלחלא ' דוד רָמאיו
 | םיתשלפ ץרא"לֶא| טלמא טלמה"יִכ בוט ילדא לּואַש
 | לארי לּובְנלָכְּ דוע ינשקבל ו יִנָפִמ שאונו
 | שיא תואמ-ששו אוה רֶכַעיו דד ם םקו תו

 | דור םשיו :תנ ךלמ יעְמְרְּב ש שבשל וִמע רש
 " שנ יתשו דוד ותיבּו שיא וישנאו אוה תב שיכָאדםע
 | :תילמרכה .לבנתשא ליניבאו תלאערזוה םעניחַא
 [ קבל דע ה תג דוד חרב לּואָשְל דג

 \הָבשא הרשה ורע תחאב "םלמ ילנה ינְּ ןח
 .ולדתיו :ףמע הכְלממה ריעב ךדבע בשי הלו םש
 יפלמל גלסצ הָתְיִה ןכל גלקצ"תא אּוהַה םִּב שיכֶא
 < '\רפסמ יהיו :הֶוה םה לע הָדוהְ

 |דעבראו םימי םיתשלפ הדו
 5 ו 1 - 0 ו 0 1

 ו
= 21 ₪ 6 1 

 ידו "וא ,ה'תו 'רה ,א"יד ,ו'ד ,ב'ד ןכו יִדָיַב א'ס +. 98 = .ורק תיִנָח ,ביתכ תיִנָחַה +. 9
 פ)טרפה ל'צ +. 5 = .ע"ת ןכ םָא יכ פ'צ ג .זכ .ירק ושע צ. 25 = .ס"תו ע"ת ןכ
 5 6 | .אקספ ןאכ ןוא א'סב צש. 5, ל = .ירק ףסי ,ביתכ ףַסּוי צ. 4  .ר"תו ע"ת
 \ .ס'ת ןכו ץראּב א"ס צ. 7 | .ןכְדלע רובס צ. 6  .אלמ גלקיצ



 7 א לאומש צצשזז 8 -צצטזזו 8

 2 יזְרְגהְ יִרּושָּגַהְלֶא . ומְשפוו וישְנָאו דָוּר לעיו :- םישדח

 ךֶאְּב ם םלונ עמ רַשֶא ץראה ג תובשי הָנַה יִכ יקלמעַה

 , אלְ ץרֶאְהדת רֶא דוד הָבִהְו :םִיִרַצְמ ץֶרֶא-דַעְו הרוש

 םילמת םיִרמָחְו רָכְכּ ןאצ ו הָקְלְ השאו שיא הָיַחָ

 ,"לֶא שיִכָא רָמאו :שיכָאדלא אבה .בשיו יד

 " ביל ו בגנ"לע דוד רָמאו םויה םֶתַמָשָּפ

 דוד היחידאל השאְו שיאו :יניקה בָגְנְלֶאְו ילאָמחרוה
 [- השְע"הכ רמא לו ונילע ע ּודגיִדּפ רמאל תנ א איבהל

 :םיתשלפ הָרָשּב ב בשי י רָשַא : םימָיהדלָּכ וטפשִמ ּהָבְ

 / לארשיב ימַעְב שיאְבה ה שאבה רמאל דוְדְּב שיכַא ןמא"
 הכ םיִמָּיּב יהיו :םלוע רב בטל יל הָיַהְ

 םֶהְלִה ול אָבְצְל םֶהיִגָחְמְדתֶא םיִתְשלפ צב קיו םהָה
 אצּת יִּתַא יִּכ עדִּת ג ערה דודלֶא שיא רמאלו לארשיב

 ל התא ןכְל שיִכָאדלא דוָּד רמאיו :ףישנאו התא הָנֶחַמַב <

 דודדלַא שיִכָא רַמאיו רבע השעידרשַא תא עדת

 :םיִמָיהְלָּכ ףמישַא ישארל רמש ןַמָל
 ג ּוהָרְבְקיו לֶאְרֶשילָּכ ולדודפסוו תמ לאימשי

 םינעדיהתאו תובאה ריִסַה לואשו וריעבו מפ
 + ץפקנ םנושב ונח ואבו םיתשלפ וצבקיו :ץראָקמ

 : דתֶא לּוֶאָש ארי + עבְלְנּב ונחיו לאש לסת לּואָש
 ; לואש לאשיו :דֶאְמ ובל דרחיו אביו םיתשלפ הממ
 םָנ םירואב םג תומ לַחּב םג הָוהְי ּוהָנ ,ע אָלְ הוה

 : -תלעב תשא ילדושַהּב וידבעל לואש רַמאיו :םָאיִבְנ .

 ולא וידבע ורמאיו ּהָּבדהְשרדֶאְו הילא הלאו 8
 ; לואש שפתו :ריד ִעְּב ביִא"תלעּב תשא הא

 ואבו ימע םישנא ינשו אוה ךליו םירחא םיִדָנַב שפל <
 ד

 -לא
 .ימדלֶא ר'תו ע'תב :ד"י 'י לועל ןייע :ם"תו 'רת ןכו ןֶא א"ס צ. 10 * .ירק ירֶָצַהְו צ |"

 וריִעָּב א'ס צ. 8 | .ר'תו ע'ת ןכ הָּמַע ל"צ צ. 5 ,[ךכ | .ב'דו א'ד ןכו לֶאְרְשי איפ ₪. |[

 .ר'חו ע'ת |
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 יל יִלַעַהְו בואָּב יל | אנ"ימוסק רַמאו הָליָל הָשֶאָהְדלֶא

 התַא הנה ויל הֶשַאַה רמאתו :ּףיִלֶא רמאזרָשַא תא

 תובאָהתַא תיִרְכַה רָשָא לואש השעדרשא תֶא ָּתְעַר

 ישפנב שָקְנְתִמ .הָּתַא הָמָלו ץראקדןמ :ינעדוו דחתַאְו

 הָוהְייִח רמאל הָוהיִּב לּואָש הל עבשיו :ינַתימַהְל

 יִמדתֶא הֶשֶאָה רמאתו :הֶוה רבְדּכ ןָע ךרקידסִא 4

 השאה ארתו לילה לאימשדתא רַמאו דל"חלעא ו

 -לֶא ּהָשאָה רמאתו לד 0 קעַזתַו לאּומשדתַא

 הל רמאיַו :לּואש הָּתַאְו ינְתיִמר הָמְל רָמאל | לּוָאש 4

 -לֶא ו הָשאָה רַמאַתַו תיִאְר המ יִּ יִאְריִתִלא ףלמה

 \| "המ הל רמאו :ץֶרָאְהְִמ םילע ותיאר םיהְלֶא לאש 4

 = עדו ליעמ הטע איהו הלע ןקז שיא רָמאתַו וראָת

 <כ

- 

 = :ּוחְתְשיו הָצְרֶא םיפא דקו אוה לאימשדוכ לאש

 | יתא תולעהל ינ תֶזגְר המ לּואשלֶא לאומש רמאיו

 | יב םימָחְלְנ | םיְט שלו דאמ יִל"רַצ לואש רמאיו

 || ג םיאיבגה דָיִּב םנ דוע גנָעאְלְו ילַעַמ רֶס םיהלאו

 :השעא המ ינעידוהל לו הָאְרְקֶאְו תומלחּב

 דָפ הוהיו יִנְלֶאשת הַמְלו לֶאמש רַמאיו 66

 ג רָבִד רָשֶאְּכ ול הָוהְי שעו !ףרע יהיו למ 17

 דודל ףערל הנ . למ הכלממההתא ה הי ערקיו

 פַאְדוְרַה תישעדאלו ה הָוהְי לוב תעמשדאל רו שָאְּכ

 רוח םויה הָוהְ רשע הזה רָבִּדַה ןכ"לע ק קלמע

 ָחַמּו םיִתְשְלָּפדִיב ףמע לארשידתא םנ הָו * ןתי 9

 5 | ב הוהי ןתי לֶאְרַשְי הָנְחְמְִתֶא םג ימִע ףינב .התַא

 " לו הצרא ותמוקדאלמ לפיו ליאש רֶהַמְ :םיִתְשלַּפ
 ומ

 [ 1 ןפ ל. 10  .ר'תו ס"ת ,ע"ת זכו םינעציה א"ס צ. 9 | .ירק ימסכ
 ןכו ק ימפק ,בותכ ימוסק צ. 8

 ,ןד ןכו רסח םיִאְבְנַה א'ס +. 15 | ."ִַיַּב נ'ב ,א'"ב ןכ צ. 5

 [| ד. 19  .ה"כ ,ו"ט לי עלו ז"י קוספ ןייע :ס'תו ע"ת ןכ ּףָעְרְהםֶע
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 אֶל יִּכ וב הָיָהראל הכיסנ לאומש .ירבדִמ אמ
 -לֶא השאה אתו :הל קהילה םויַהדַלָּכ םֶחל לָפָא
 הָעָמְש הנה ויִלֶא רַמאַּתָו דֶאְמ לַהְּבְנהיִּכ ארתו לאש
 -תֶא עַמְשֶאְו יפכב יִשָפַ םיִשֶאְ ךלוקְּ ּךְּתֶחַּפְש

 הָתַא"םנ אָנעמש הָתַש : 9 ָּתְרַּבִּד רָשֶא ףיִרְבּד

 יהיו לּוָכַאְו םחְלתּפ .לינפל ַמֶשֶאְ תחפש לוּ
 דוצְרְפּו לכא אֶל רמאיו ןאמה = ודב ל לת יּכ חפ ב

 ץראה .% םהיו םלקל עמשיו הו שאה" וידבע 3

 רֶהְמְּתַו תב לברמ"לנפ ע הֶשאְלְו :הָשִמַהלֶא בשיו

+ . 
+ 

 | = םֶקי

 רנפל שנתו :תוצמ והפתו שתו המק"חק תו והחְּבְותַו

 הָליִלְכ כלו מקו ולכאמ וילבע נפלו
 :אּוָהַה
 םינח לאְרְשִיְו הקפא םֶהיִנְחמדלָּכדתֶא םיִּתְשְלַּפ ּוצְּבִַ
 תואמְל םיִרְבַע ם ינרסו :לאָעְרֶניִּב רֶשַא נב
 :שיכָאדסע הָנרַהאְּב םיִרבְע ויִשְנֶאַו דודו פל

 -דלמ לאש | דבע דוד הזולה םיִתְשְלּפ יִרָשִלֶא
 דאַלְו םינש הודוא םיִמָּי , ו יתא הָי יה רשַא לארשי

 :הֶָזה םויהדדע" ה םויִמ ּה מּואמ יב יתאַצִמ
 ור ּורמאיו ם םיתשלפ ירש ע וי ופצקיו

 | |₪ש

 רַשֶא ימוקמדלֶא םשיְו שיאהדתא בשה םיִתְשלפ יִלָש
 ונלחהוהי"אלו הנחלמב ונמע ד דָרְידאְלְו ם םש ותדקפה

 אולה וינדַאלֶא הז הָצְרְתִי המבו הָמְחְלַמּ וטשל

 בטהב יודו ופלאב פואש הָכַה רמאל תיל

 ביתכ שולָתַו א"ס ץ.94  .רפסה יצח +. 93 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,!רת ,ב"ד ןבו לע א ₪
 ןכ ילָע וא ילא ולפנ ל"צ +. 8 = .ןיעַּב א'ס +. .טכ .ירק :הפאתו צ. 4 .ירק שֶלָק 1

 .ירק ּויַפְלַאַּב ,ביתכ 1ופְלַאְב צ. 5 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 4  .ר"תו ית ,

 .ירק ויַתְבְבְרַּב ,ביתכ 1תָבְבְרַּ א. |

 ג שיִכָא רמו הָלאָה םיִרְבְעַה הָמ םיתשלפ יִרֶש ורָמ

 5 ולחנעו רָשֶא דוד הֶוראולָה :םֶהָה םישָנַאה 8

 == ש-= הש===
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 ויִלֶא רָמאיַו דודְדְלֶא שיִכָא אָרְקִו 6
 יתֶא ָּדַאְבּו ףָתאצ יִנעְב בוטו התא רָשְיִּכ הֶוהְיהיַח
 דע יִלֶא ףֶאוב םוימ הָעְר ב יִתאָצְמִאָל יִּכ הָגַחְמְּב

 בוש ּהָּתַעְו :הָּתֶא בו ומדאל םיִנְרֶּפַה יְניִעְבּו הזה םויה -
 :םיתשלפ ינרס יִניִעְּב ער השעתדאלְו םלֶשְּב ךלו

 יִתישע המ יִכ .טיבא"לא דוד רמי 8
 םויה דַע ד ףינפל יִתיִיָה רשֶא םוימ מ ךדְבעְב תאָצְמְהמו

 :ןעיו :ףלמה + דא יא יתמחלנ אובָא אל יִּכ הזה \
 ינעְפ התא בוט יכ יִתְעְלָי לודלֶא -רַמאו "שיבא
 הלעיחאל ּודמְא םיתשלפ ירש דא םיקלֶא ךאְלַמּכ
 ףינדא ירבעו'רקפב םּפשה .התַעְו :הָמָחְלִמַּב נָמַע
 :וכלו םכְל רוֶאְו רקבּב םתמּכשהו תא ואבא

 ץֶרֶאדלא בשל רקפּב תֶכְלְל יישְנָא אּוה דוד םָכשיו 1
 :לאע ;רזי י ּולָע םיּתְשְלַּפו םי ּשְלָּ

 יקלמעו ישילשה םויב גלקצ : וישא רוד אבְּב יו ל
 ופרשיו לק =תֶא וכו ;לקצהלַאְ בנְזלא ומשפ
 דעו ןטקִמ הָּב-רֶשַאיםיִשְנההתֶא וכְשיו :שאְּב הָתַא 3
 ךוד אביו :סכְרְְל וכלוו ונהנו שיא ותימה . לדג :

 פהינכו םהישנ שָאְּב הפורש הגה ריִהְדלֶא וישא
 "| םלוקדתַא ותא-רשא םַעָהְו דוד אשי בש םהיתנב ּ
 , רודרשנ יתשו :תְּכְבל כ םֶקְּכ"יִא ךָשָא דע כב
 !ילמרכה לָבְנ תשא ליניב תילעריה םענחא וּבְשנ

 שָפנ הָרַמחיִכ ולק סל םַעָה ּורַמָאְִּכ דאָמ דודל רָצִתִו <

 זוהיב דוד ק קזח התו ו וִתְִפילעו ונב"לע שיא םעְהלְּ
 ותְְבָאלַא דד מאו :ויהְלא -

 ותָיְבַא שגוו דופאק יל אָנהָשיִנה קס ןהפה

 תג +. 10 = .ר'תו ע"ת ןכ ירבעו הָּפַא ל"צ +. ו0 = .רודדלא רמאיו שיכא ןעיו א'ס +. 9
 לָתְרלא לַעְיִלב רַבְרּ םש םכתא יִתְדקּפִה רַשָא סוקָּמַהְלֶא סֶּפַכלָהו ךתא ןאכ אצמנ
 "צוידו ביד ,א'ד ןכו אבּכ א'ס <.1 ,ל = .'וגו םתמכשהו ינ ִנָפְל הָּתַא בוט יִּכ ּבַבְּב
 [ | דק היִלאָעְרִה צץ. 5 = .ר'תו 'רת ,איד ןכו אלו א'ס +. 9 | .ע'ת ןכ רשאהלָּבתַאְ

 .ירק ויָנַּב ,ביתכ נב =.



 1 א לאומש דא 1

 פףּדְרֶא רמאל הוהיב דִָּד לאשיו :דָוְּדדלֶא דופָאָהדתֶא
 שה" ףדר ול רמאיו ונגשאה הָוהידּודגה יִרָחא
 שיא תואמדששו אווה דוד ףלזו :ליצת לצהְ גישת
 :ודמע םיִרָתּונִהְו רשְּבַה לַחעדע ּואָבַו ותא רֶשֶא
 םיתאמ ודמעוו שיא תואמדעכְַאְו אה דוד ףדרו
 -שיא ואְצְמִיְו :רושְּבַה לַחְְתֶא רבעמ ור רשֶא שיא
 לכאיו םֶחל ולונתיו ד דלא ותא וחקיו הָדָשּכ יִרָצִמ
 | ₪ 2 םיקמצ ינשו .הָלְבִד חלפ .ולחנתו :םמ הקש

 הֶתָשדאְלו ז םַהְל לָכָאדאל וכ וילא והור בשתִו לכאיו
 -ימל ל להו לרַמ כאיו :תוליל השלשו םיִמָי הטלש םימ

 21 שיִאְל רבע : יבנא יִרצִמ רענ מאו הָּתֶא הז יאו התא

 ונח :העלש םווה יִתיִלַח כ יבוש יקלמפ
 בֶלָּ בלה הדוהיל רָשֶא"לַעו יתרכ ה בגג ונָָשָּפ |

 יִנרוְתַה ד ןילא רמאיו :שָאְב נפרש גלקַצהתַאו
 יִנתיִמִתִמִא 3 יל הָעְבְשַהְרְמִא הוה דודגהילא
 והדריו :הֶה דודגההלא ל ףְדְרואו ידו ינ ֶנְסַתְדָאְ
 םיִנָנְחְו םיִתשו םיִלְכָא 5 ָהְדִלָכ ןּפִדלַע םישטְנ הָנהְ
 ץֶרֶאמו ם םיִּתְטְלּפ ץראמ וחקל לרשַא לדה לֶלָשַה טבב
 -אלו םתרחמל בֶרעָהְ"דעְו ףשנהמ דוד םכו :הָדְוהְ
 -רַשֶא רעשיא תואמ עפְרֶאדסא יִּכ שיִא םֶהַמ טלמנ
 וחקל -שַאילְּ תא דוד לציו :וסנו םיִלָמְגהְ"לע ובר

 ן=

 -לָּכ לַעו ללשִמּו תונָבּויםיִנָבְדדִעְ לודגה"דעו ןמקה
 תא דוד חקוו דוד בישה לָּפַה םהל יחְקְל ד

 ורמאיו אוהה ו נפל ונהְנ רמכהְ ןאצ
 ₪ םישנא םיִתאַמְדלֶא דו ד אביו :דִוד ללש ה -

 ורגפ
 םיִנָּבדֶעְו לָלָשָמּו ל'צ רחואמ םדקומ +. 19 | .איעג אלב ואצמיו כ'ב ,א'ב ןכ"ש

 .ע'ח ןכ תונ|<

 0 "ןמ םֶהְלְרדִעְ אלו דוד ליה ויִשָנ יִתְשדתַאו קל
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 1ש ןש

 ושעת"אל דוד רמאיו :וכליו .
 דתֶא ןתיו ּונְתא רמשיו ונל הָוהְי ןתְנררָשָא תא יִחֶא ןכ
 הזה רבְדל םכל עמשי למו וי ונילע אבה דורגה

 :הוהי
 לא"תיִבְּב רשאל

 בָנְתמְרַ שאלו
 ;רַתְיּב רשֶאלו

 רערעב רשָאלו .
 תומפשב רשאלו
 :עְמְתְשֶאְּב רשָאלו

 לָכְרִּב רשאלו 9

 ילאָמְחְרְיה יִרֶעְ לֶשֶאלְו
 :יניקה יִרְעְּב רָשֶאלְו

 ּהָמְרַחְּב רשאלו 0

 ןעיו :םולשל םהל לאשיו" םעַה

 צאצא 99 0 א לאומש -

 ואציו רושְבה לַחְנְּב םֶכישיו דוד יִרְחַאו תַכְלִמו וְרְנּפ
 דתֶא דִוָד שגוו וּתְאְרַשֶא םעָה תאָרְק קל דוד תארקל

 דודדמע וכל רע ישא ללבו ערש
 לֶלָשהְמ םֶהָל ןֶתְאָל ימע ּוכְלְהאְל רָשא ןעי ורמאיו
 ונהנו ויִנּברתֶאְו ותָשאדתַא שיא יִּכ ונלצה רשא

 םילכה"לע בשיה קלֶחְכו הָמְחְלמּכ דרוה | קָלְחְּכ יפ
 ג קחל ָהמשיו רלעמו אּוהַה םָיַהְמ יהיו :וקלחי וָּדְחִי
 :הזה םויה דע לֶארשיל טפשמלו

 קול ללָשהְמ חלשוו 3לקצילַא לוד אַ
 יביא ללשמ הָכְרְּב םָכְק הגה רֶמאל ּוהעְרָל הָדְה

 'ם צץ. 95  .ע"ת ןכ ול ּולאשיו ל"צ צץ. 21 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו םֶביִשיִו א"ס +. 1

 יתכ רֶרּוה +. 4 .איעגב תא ניב ,א'ב ןכ +. 93 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,ב"יד ןכו ונמע

 ! | "ידו ו"ד ,ג'ד ןכו לֶאְרְשִיְב א'ס צ. 55  .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ דֶרָויִה א"פ ,ירק ויה

 ."תומרב נ'ב ,א'ב ןכ +. .הלמ אדח לֶאְתיִבּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 7



 8 א לאומש צאצ 31 .צאצז 9

 ןָשְעְדרובְב רשֶאְלו
 :ךתעב רשֶאְלְ
 ג ]ֶבְחְּב רש
 גוישְנִאְו אוה דָוָד םָשְּדלַהֶתַהְיִרָשֶא תומקַמַהְילָבְל

 אל וסעו ו לאְרשיּב םימחלנ םיתשלפו

 רה םיִלְלַָח ּולָפו ם יתְשְלּפ ינפמ לֶאְרְשי שנא
 ג ויו .ויִנָבִדתֶאְ לאש-תֶא ם יתשלפ ּוקְּבדַו עָבְַגַה
 נב עּוש"יּכלמהתַאְו בֶדְניִבָאתֶַאְ ןתנוהידתא םיְִשְלָּפ
 "םירימה והָאָצְמיו לואָשדלא הָמהְלמה דּבְכַתַו :לאָש
 לואש מאיו :םירומהמ דאמ .לָחַו תשקכ .םישנא

 כ

 ו
 םיִטְרַעַה ואובידןפ הב ינרקְדְו ךב רה"ףלש וילכ אשנל
 יִּ וילכ אָשנ הָבִא אלו יִברלְלַעָּתַהְו רקדו הָלֶאָה
 5 ארי :ָהיִלְ פו ברָחַההתֶא לאש חקוו דֶאְמ אַרָי

 תמו ופרחלע אּוקדסנ לפיו לואש תמ יכ וילכראשנ
 ;דלָּכ םג וילכ אשנו ייִנַב תשלשו לּואש תמו וש
 ז "רשֶא לאְרשי"ישנא ּואְרִו :ודחי אוהה םֶּב וישא
 ישְנַא .ּוסָניִּכ .ןּדְרה רֶבְעְּב | רָשֶאְו קָמעָה רָבְַּב
 סו םיִרָעָהדתֶא ובזעיו ויִנְבּו לואש ותמחיכו לאש

 9 היו ןקְּ ובשיו םיתשלפ ּואָבַ |
 ואצמיו םיִלְלַחַהִתֶא טשָפְל םיתשלפ ואביו תרחממ |

 :עּבְלְגה רהְּב םילפנ וב תָשְלֶשדַתֶאְו .סואָש"תַא |
 : ץראב וחלשיו ויִלָכְתַא יטשפיו ושארדתַא ּותְרָפַמ |
 ו םַהיִּבְצַע / תיכ רשבל ביִבְק םיְשְלּפ |
 גו תַמּוחְּב ועְקַת יתָיַונְהֶאְו תוְרְתְשע תב ויִלָּכְדתֶא ומישמ |

 ,ו "רשא תא דעלנ ש שיבי יבשי ויִלָא ועָמשיַו ?ןש 8 [
 / 9 -לכ יוכליו טיח שיאדלָּכ ומוקיו ;לּואְשְל םיִתְשְלָ וש |

 הלילה |
 יאברעמל ןכ +. .אל = .י"כ םירפס בורב ו ןכ +. 31 = .ו"טו ו'ד ןכו הרוכב א'ס

 .רסח םיִרּטָהַמ םיִרּפַה א'פ +. 8  .דלָע א'ס +. 8  .הלמ אדח ץּושיּפלמ יאחנרמל

 ס"ה ,ב'ד ,א"ד ןכו םֶגְו א'ס צץ. .תשקב סיִרּומַה םָּשנָא ל"צו רחואמ .םדקומ לג + 10
 י א ה'ד ןייע :ע'ת ןכ תא ל צ צ.9 ריחו

| 
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 דוד ול רמאיו :וחַתְשיו הַצְרא ל לָּפַו 5ודדלא ואבְּב חו 3

+ 

 -לֶא דוד רמאיו :ותמ ד ןָתְטְהו לּואְשדטנו תמו

 אאצז 18--ז פ ב לאומש 4

 תמוחמ ויְנָב תיוג תַאְו לּואַש תיוגדתֶא וחקיו הלילה
 דתֶא וחקיו :םַש םֶתא ופְרשיו הָשבָי ואבו ןש תיב
 תַעְבַש ּומָצו הָשְבְיְּב לשאָהדתחת ורּבְקיו םֶהיִתְמְצִע
 גש לּואָש תומ ירחא יהו :םיִמָי
 גְלְקַצְּב רוד בשו | קלמעההתַא תוכהמ בש דוד
 ךמ אָּב שיא הָנהְו ישילשה ם םויּכ ! יהיו :םְִנָש םיִמָי
 ושארדלע הָמְדַאְו םיערק ירבו לואש םעמ הָנַחמה

 :יִתְטְלַמִנ לארשי .הנחממ ויִלֶא רמאיו אוָבִת הזמ יא
 המאה יל אקרנה רֶבְּדִה הָיהדהמ ךֶוד וילא רמ כאיו
 טעה לַּפָנ הכרה החלמה םֶעָה םקרֶשא

 :ּונּכ ןַתְנוהיו לאש ; תמי עדי יא ול דינמה רענה
 עבְלִגַה ּרהְּפ יִּתיִרְקְנ ארְקנ ול רימה | רעה רמאל
 ןלעבו .בכרה הגו ותינח-לע ןעשנ לאש .הגהו
 ילֶא ארקיו ינארוו וירחא ןפוו :והקְּפְדה םישרפה
 יִקְלַמע דלא רמאיו הָּתְאְדִמ יל רמאוו :יעה רמאְו
 ץבשה ינוחא וכ ינתַתמו ילע אָנְדרַמַע ילא רמו :יִכְנִא
 וכ הָתְתַמִאו וילע רַמעְאְו :יִב ישפנ רוב
 "לע רשֶא ! רזגה חו ולַפנ יִרַחֶא הָיִחי אל יִּכ יִתָעַד
 האדלֶא םאיִבָאו ל שא  הָרְעְצַאְו ושאר
 דשא םישנָאהילָּכ ם - ודנבב דוד קחו :הָנה
 | לע לואש-לע ברעההדע ומַצְו ּוכְבו ודְּפְסו :וא

 .ולפנ יפ לֶארֶשי תבל | יהי םעדלעו נב ןָתְוה

 | יבַרְחּ
 :|ומאיו

 \ עובר םגו א'ס +. 4 ,הנהממ נ'ב ,א'ב ןכ +. = .ו'דו ב'ד ןכו יקלמִעַה א"ס 1 א

 [ ןח עת ,!רת ויד ,ביר ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רמאָו א"סב ,ירק רמאו ,ביתכ רָמאו +. 8
 ירי ו רח ביד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויִדְגְבְּב א"סב ,ירק וויִדְְבַּב ,בותכ וודְגְבְּב צץ. 11  .ר"תו

 ורד וו =

 .רהו סה



 8 ב לאומש זו 9

 3 ךֶּב מא הָּתֶא המ יא ול דיִנִמַה רטגהדלא דוד מאיו
 4 תארי אל ףיא רוד ויִלא רַמאִוו :יִכְנא יקלַמע רַנ שיא
 ג לחַאְל דור ארְקיו :הָוהְי ַחיִשַמדתֶא תחש על ּךדַי ִחְלשְל
 6 ויִלֶא רמאיו 1 תמו והכי ובְדענפ ט שנ רַמאַיו םיִבעְוהמ
 יתתמ יכנָא א רמאלר ףב הנע ףיפ יִּכ ףשארדלע ע ךימד דוד
 :הֶוהְי חישָמדתֶא
 ו ץןֶתְנוהילע) לּואשדלע תאָזה היקַהתֶא דוד ןְנְקו
 8 "לע הבותכ הגה תשק הָדּוהְידינּב דמְלְל רַמאיו נב
 9 ךיא לֶלַח ףיִּומְּבִל לארש שי יבצה :רשיה רפס
 ג תָצּוְּב ורשבת"לא תָנָב ודי ;ת"לא :םיִרּנ ל

 תב הָנולעְתְּפ םיתָשלַּ תונב הָיִח מֶשִּתְדִּפ ןולקש
 גג יִלשּו םֶביִלָע רַטָמִדלַאְו לטילא עבְלב יִרָה טה
 הישמ יִלְּב לואש ןָּמ םירובג ןנֶמ לע םש יִּכ תמורת
 פ ןַתְנוהְי תשק םירובנ בֶלַהִמ םיִלְלַח םָּדִמ :ןמָשּב
 5 לאש :םֶקִיִר בושת אל לאש בֶרְהְו רוחֶא גושְנ אל
 ודרפנ אל םָהומָבּו םֶהייַחְּב םמיִעְנהְו םיבָהָאְגה ןתְנוממ
 ג לואָשדלֶא לֶאְרְשְי תונּב :ּורבנ תויראמ ולכ ק .םיִרָשְנמ
 לע בַהְ ירע הֶלְע למה םינ ;דעחםע יִנָמ םכשלמַה ה ןיכְּב

 ₪ ןָתְעְהְי המ הלמה ךותְּב םירבנ ל ₪ :ןכשובל

 ש ש

 ₪ יל ּתְמַעְנ ןתְהָ יהא דילָע ו ילדרַצ :לֶלֶח ףיתומבדלע |
 וז ולפ) ךיא :םיִשָנ תבחאמ יל לתבהא הָתאְלְפ דֶאמ |
 ב יהו :הָמחְלִמ יִלַּכ ודְבאָיַו םיִדופנ |

 תחאב הלעֶאה למאל | הוהיּכ רוד לאשיו ןכררַמא
 הָנָא דוד מא הלע ויִלֶא הָוהְי רמאָו הָדּוהְו לע

 ויִשָנ יִתש םַגְו דוד םֶש לעוו :הָנְרְבִה רַמא הלעא |
 םענ יחא --------

 ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו "לֶאְו א'ס צ- 90  ,ירק מב ,ביתכ מצי
 ,ירק חּושמ ,ביתכ חישָמ א'סבו ,ב'דו א'ד ןכו חּושְמ א"ס +. לו | .תוצְחְּב א'ס +. *
 ןכו םכשּובְל א" +. 84 = ."לָע א'ס צץ. 24 = ,ו"דו א"ד ןכו גוסנ 9
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 1 5 ב לאומש 6

 ;ילמרכה לבג תשא ליניִבֶאו תיִלַעְרזיִה םעניחא
 יִרָעְב ובשיו ותיִמּו שיא דוד הלעה ומעדרַשֶא וישְנָאְו 3

 דָודדִתֶא םשדוחשמוו הָדּוהְי ישְנַא ואבו :ןורְבַח
 שיבָי ישא ,רמאל דודל ודנו הדוהי תיִּבלע ףלמל

 הלשיו :לּואָשדתַא ורבק רשא דעלנ :
 | םָהיִלַא המאו .דַעְלְג שיִבָי ישנאדלא םיכאלמ דוד

 | דםע הֶוה רָסְתַה םָתישע רשֶא הָוהיל םָּתַא הב

 |  הוהשעי הָתַעְו ותא ּורְּכִכ לתו יי םכינדא

 | הבוטה םכְּתִא ּהָשעֶא יכנא םגו תַמָאְו דָסַח םֶכְּמע
 .5 הָנקוַחִת | הֶתַעְו :הוה הבה .םתישע רַשֶא תאזה - :|

 | ותא םְִו לואש םכינדַא תמר ליחחנבל ויהְו םֶכילְ
 :םהילע ףלמל הָדּוהְיתיִב וחשמ

 | דתֶא חלל לּואְשְל רַשֶא אבְצירש רנְדִּב רבא
 .| דלא והכלמוו :םינחמ והרב לואשְכ תשבדשיא
 = דלעו םִיְרְפִאלעְו לאערוידלאְו יִרושַאְהלֶאְו דלג
 :1| כ ב לא שידלעו ןמינּ
 | וכְלַמְּב לּואָשְְֶּב ת שבחשיא הָנַש םיִעָּבְרַא
 :דוד ל וה הָדּוהְ תיִּב . 0 םִיִָש .םיתשו

 [ ו(דלע ןורְבָחְּב ךלָמ פסמ יהיו
 :םישְדְח הששו םיִנש עבש הד תיב

 ] [| לכ תַשְבדשיִא ירבו רהב רנבא אציו
 | דוד ירבעו הרָצְרִּכ בֶאְויו :הָנעְבִג םִינָחִמִמ
 לע הלא ובשיו וּדח ןְבַ תכרבדלַע םושָגַפַיו
 ובא רמאוו :הז הָבְרְבִהְלע הלא הָומ הָכְרְּבַה
 .אי רמאיו נינפל וק וקחשיו םיִרָעְנה א ומּוקְי בָאוילֶא
 .םינבל רַשַע םָינש רַפְסַמְ ורבעיו ימקו ומי

 ןח ירבטמ רשע נו לואָקְרּב תָטבשיאְלו
 וזחיו ו | --

 7 ןאכ ןיא א'סב \. 8 | ,רסח םֶהַלֶא א'ס +. 5 | .ירק תיִלאָעְרַייִה <. 5 .ב
 ,ם'חו ע'ת ןכ שיִאְל ל"צ <. 15 = .ע"ה ןכ ןורבְחמ ואצי ל"צ +. 18 = .ירק ּולָּכ <.9
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 7 ב לאומש 1 9

 , ולפיו והער דצְּב ופרח והער שארֶּב | שיא וקז זַחַו

 רַשֶא םיִרָצַה תֶקְלֶח אּוהַה םוקָמְל ארו דה
 אּוָהַה םויִּכ דֶאְמ"דַע השק הָמָח ָהְלִמַה יִהָּתַו :ןישְּבְנַב
 םש ויידלו :דוד ז ידבע יִנָפְל לֶאְרַשי ישא רָנָבַא 5 ףנניו

 לאהשעו לאה הָשַעו ל. ישוב או באו הָיורַצ ינב השש

 תישחוו ;הָרָשְּב רשֶא םיָמנ צה דַחַאָּכ וילג לק

 -לשו | ןימָיהדלע ג הכלל הָטְנאַלְ רֶנְּבַא ירֶחַא לאה שע

 הָתאַה רַמאיו ויִרָחְא רנבג . זפיו :רנבג . א יִרָחַאַמ ל -י :אמשה

7 

 ףל הנ דָנְבִא ול רמאלו יבא רמאיו לאהשע הָו
 דחקו םירָעְנהמ דָחֶא לז 2 האו ףלאמש-לע וא לנימידלע

 פפ ףס + :וירהאמ רּוסל לאהשע הבָא"אלו ותצלחדת תֶא דל

 מל ירחאמ ל רוס לֶאהֶשעְ"לֶא רמאל רבא דוע

 . :אמזו :ףיחא באוידלא ינפ אשא ךיִאְ הַצְרַא הָּכְּבַא

 אצתו שמחההלא ג תונחה ירחאב - רנְבִא והכיו רּוסְל

 דלֶא אָּבהִלָּכ יהיוותחת תמו םָשלָּפ וירחאמ תִנַחַה
 ופדריו :ודמעוו תמָיַו לֶאהַשַע ם םש ? לפרש םוקמה

 . אב הַמַהְו הֶאְּב שָמְשהְו רנבא ירחא ישיִבָאו בָאוי

 :ןועבנ רפדִמ ףךְרה הינרנָפילע רַשַא הָמַא הַעָמָנדַע
 7 תַחא הָדָנָאל הפ רֶנְבִא ירחא זמינבחינב וצּכְקתמו

 0 ןי= 5 .-

 באוידלֶא רַנְבַא ארק :תחא הֶפְבגרשאר לע ּודמעמ

 הָרָמהיִּכ הָתְְְ אולַה ּבֶרַח לכא ות הצנְלַה מא

 בושל םעְל רַמאתאְל יִתְמדַעו הָנרַחַאְּב הָיָהְת
 י אלול וכ והלאה יחד בָאוי רַמאָיו :םֶהיַחַא יִרָהַאַמ

 :ויחא ירחאמ שיא םעַה הָלַעִ רקבהמ זא יִּכ תרבד

 . דוע ופְּדְרידאלְו םַעָהלָּכ ודמעיו רפושְּב בָאּוי עקְתִיו ו
-- 

 וישָנָאְ רָנְבַאְ :םֶהְלַהְל דוע ופסידאלו לארשי ירחא

 ןדריהדתא ורבעיו ו אוהה הל ילַה לכ ּהָבְרְעְּב וכלה

 ן- ט'ד .ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רפה לאמשה א'פ +. ג9 = .ע"ת ןכ םידצה וא םירָאַה 9 ₪
 .ירק ּויּתַהִּת ,ביתכ וּפְחַּת +. 93 = .ירק ו!תצילח צ. 91  .ו"טדו ד"יד .ב'וד ,א"יד
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 ירָחֶאְמ בש כָאויְו :םִיִנְחִמ ּואָבַו ןורתְּבַהלָּכ וכלי 2
 דהָעשִּת דוד ילבש ודְקְפיו םעְלָּכתֶא ץֶכקיו דְָבַ

 ישְנָאְבּו ןַמָיִנ ּבִמ וכה דוד יִדְבַעְ :לאהשעו שיא רשע 3

 לֶאהַשַעתַא ואשיו :ותמ שיא םיששו תוֶאְמטְלְש רנבא 3
 הָלָיַַהיַלָפ וכל םֶחְל תיִּכ רש ויבָא רָבְקְּב הלב
 הָמָחְלִמַה יִהּתַו :ןוְרֶבָחְּב םָהְל ראיו וישא 0
 | קח הו ךלה + דודו דוד תי ןיכו לאש תיּב ןיב הָּכְרַא
 = :םילדו ם םיכלה לואש תיבו
 עניחאל :ןונמא רוכב יהיו ןורבחְּב םיִנָּב דודל
 - תשא ללבאל בָאְלְכ והנָשמו  :תלאערויה

 ףלמ יִמְלַתִתַּב הָכַעַמְרְּב .םּולָשְבִא יִשְלָשַהְ יִלמְרְכַה
 ןוב היטפש ישימחהו תינחרךב הָינדַא יעיברקו :רוש .
 ודְלי הלא דוד תָשֶא הָלְנַעְל םערתי יששהו :לטיִבַא .
 תויהְב יהיו :ןורְבָחְּב דודל <

 רךנבאו דןד תיִּב .ןיבו לאש תיִּב ב הָמָחְלִמִה
 ּהָמשו שנלפ לואשלו .:לּואש תיִבְב קזחְתְמ הָיָה
 / -לֶא הָתאָּב עד רבָאלֶא -- הואדתב הָפְצִר

 ןש

 שכ

1 

 הא םוגה רוה רָשַא בא לכ שאה מע
 אלו יהפְרמחלַאְו ויָחְאלֶא יבא לּואש | תבע דָסָח
 [ | הפ :םויה השאק ןע יִלָע רקפת ךוד דיפ ךתיצמה +

 [ ןמשנ רֶשָאּכ יִּכ יִל פס הכו רנְבַאְל םיהלֶא השעי
 ריכמ הכלממה ריבעהל :ולדהשעא ןכדיּכ דול הוה
 |ודוהיילעו לארשיהלע רוד אָפּכדתֶא םיִקָהְל לּואָש
 |ןובא-הא בישהל דוע לכידאלו :עבש ראב"דעו ןדמ
 :יִתִא ותֶארִִמ ְךָב

 :!ולשיו
 .|למ תיִלאְעְרַזיַה א'ס צ.9 | ,ירק ּגדְלְנַּו ,ביתכ גדלו צ. 2 ,ב = .ע"ת ןכ ישנאמ ל"צ ל. 1

 'ס צ. 7 ירק ליגובאל ,ביתכ לגובאל צ. 3 יויטרו ר"יה ,בייד ,ו"ד ,3"ד ,ב"ד ,א"ר וכו
 "ב אל == - .:- , , = ו=י

 1. . " ן 2 .

 'תו ס'ת וע"ת ןכו דלַאְו א"ס צ.8 | .ר"תו ס"ת ע ת "ד ,ב"ר ,א"ד ןכו תשבדשיא רמאוו

 .ירק ףיִתוצמה צ. 8 ורק דותוצמה <
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 ג "ימל רָמאל ותחת דָוְּדדלֶא | םִיכָאְלִמ רבא חלשמ
 בסהל מע 2 הָנִהְו יִתַא ֶּתיִרַב הָתְרָּכ רמאל ץרא
 ג ףתא תַרְכֶא יא בוט רָמאו :לאְרְשידלָּכדתֶא ףיֶלא
 דאל רמאל ףתאמ לאש "כנא דַחֶא רֶבְּד ךא תיִרָב
 -תב לָכיִמ תא איבָה .ינָפְלְדמָא | יִּכ יִנָפְתֶא האְרִת
 :יִנָּפַתֶא תוארל ִּאְבִּב לּואָש
 + רמאל לּואָשדּב תשכדשיאדלא טיפ ריד הלשיו
 הֶאַמְּב יל יִּתָשְרֶא רַשֶא לָכיִמדְתֶא יתְשאדתַא הע
 ג םַעָמ ָקְקְקיו תשב שיא חלֶשיו :םיִּתְשְלּפ תולרע
 ּףולָה השיא י התא ּףליו +: שולב לַאיטְלּפ םַעַמ שיא

- 
 בוש ףל ךנכא יילא ר רַמאיו םירחבהלע ה וירחא הָכָבּ
 וז "םג רמאל לארי ינקודסע הָיָה רנבאדרברו :בשמ
 ףלמל דָודדתֶא םישקבמ םֶתיִַה םשלשדמנ לומּת
 4 |דִיִב רמאל דודְלַא רמא החי יכ ושע הֶתִעְו :םכילע
 דימו ם םיִּתְשְלפ כ טארשי יִמעתֶא עי שוה יִדָבַע דוד

 זו :םהיביאדל
 בוטדרָשַאלָּכ תא ןורֶבְחְּב דוד ןאְּ רבדל רבא
 א דנְבַא אביו :ןִמינּב תיּבדלָּכ נטו לֶאְרְשי יב
 רנְּבִאְל ד ש שעיו ו םיִשנָא . םיִרשע יתאְ ןורּבה דוְדְ"לֶא

 גו דוד"לַא רנבא רמאו :הֶתשמ וּאְ"רְשא םיִשָנַאלְו |
 דלָּכְדְתֶא ּךְלִמה .ינדַאדלֶא הָצְכְהֶא ּהָכ לאְו  הָמֶא

 היאתדרשא לב תָכְלַמו תירְב ךתא ּותְרַכְ לארש |
 פ ידבע הָנִהְו :ם :םילשב ליו רגבאדתֶַא דוד הלשיו ףשש
 רנבא 6 | ואיבה םמע = לֶלש דּודגהמ כ אָב בָאּויו רוד

 93 בָאויו :םִלָשְּב ףלוו וחלש ך5 כ ןירְבָחְּ דו ודע ל .

 ו "םנ ףליו ןימינב ָאְּב ךנכאדםג רד

 =לַכּי ה

 .ע"ת ןכ תאבַה םא ל'צ צ. 13 = .ירק ויָּתַחַּת ,ביתכ 1ֶחַת

 .ז"ט קוספ ןייע :ר"תו סת ,עית | 'רת ןכ ּהָשיִא ל'צ

 ס"ת ,ע"ת 'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ץישוא א"ס צ. 18 = .ירק 234.4[

 .הצבקאו נ'ב ,א'ב ןכ צ. 91  .ריתו ע'ת ויד בד אר ןכ
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 ןש 7

 ₪ ש

 םעמ בֶאי אציו :השע התא רשָאדלְּכ תא תַעְְלְו

 ןפ ירחאמ לוד עמשיו :ויחֶא לארָשע םַדְּב תמה :

 " ובא תיּבדלָּכ לאו באי שאר"לע ולי :ךנְךּכ ךנבַא <

 וז +5 ב לאומש 0

 דאב רמאל בָאויִל ּודגיו ּואּב וּתַא-רַשֶא אבצהדלָכְ
 אבו :םולֶשְּב ךליו והחלשיו ךְלַמַהְדלֶא לנְדּכ רבא
 רָנָּבִא אָבדהְנה הָתיִשַע ּהָמ רמאיו ּךְלִמַהְלֶא בָאי

 . ךְנֶבַאדתֶא ָּתְעְדָי : דולֶה 7 ליו ותָחְלָש ה הֶזהַמְל ףיִלַא ל
 ךאובמחתאְו ףֶאְצומדתַא תע דו אב ףתתפל יכ כ רְּב

 רוכמ ותא ובשיו רנבא יִרְחֶא םיִכְאְלַמ חלשיו דוד
 פאי והטוו ןורבה רבא בשיו :עדָי אל דודו הָרּפה
 | שמחה" םש והיו ילשכ ותא רכדל רעשה ותְדלֶא

 ימדמ םליעדדע הָוהְי םעמ יתכלממו יא יקְנ רמאיו

 \ףלפב ק קיוחמו ערצמו ב1 בוי .תיִבַמ תֶרָכַידלַאְ
 !\|נרה ויחַא ישיבָאו בָאזי :סהלדרסחו 5רַחּכ לפז +

 = עב םַהיַחא לאה השעדתַא תימה רשֶא לע רנבאל
 = בָאולֶא דוד רָמאיו :המְחְלִמּב <

 - ביקש ורגחו םכידנב וערק ותאזרשא םָעְקְלּכְדלֶאְ
 1 .הטמה ירחא ףלה דוד ךלמהו ךנבא ינפל ורפסו
 : !ןכיו ולוקדתַא למה אשיו ןרְבָחְּב ך דָנְבָאדתַא ורבי
 :םַעָהְ"ִלָּכ וכו רָנְבִא רָבְקְלֶא

 . /|ךנְבִא תמי לָבָנ תְומְּכִה רמאיו רנבאדלא למה ןג ןנקו
 .!ּפְנ ושנה םיּתשחנלדאְל יל תורסַאדאל - 8

 | תוכְבל םַעָהְלָכ ּו ופסיו ְּלַפָ הלועדינב ינפל
 ווח דשָּב םֶחְל דֶוְדדתֶא תורבהל םעְהלְכ אבו

 -'נשוו ה

 !ה'תו םית ,ע"ת ,ב"יה ןכו שמחה-לֶא א"פ צ. 27 = .ירק ףאבּומ ,ביתכ ףאובמ ד. 5
 פס תצקמב ירקו ביתכ ןכו הלַעְו ריבס ץ. 99 = .עיבר רמאיו א'ס +. 98 = .ג"כ 'ב לועל
 ןח ויד ,גיד ביד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 34 = .הלֶאְו נ"ב ,א"ב ןכ ד. 99 = .ו"כ
 ושל א'סב ,ירק תורבַהְָל +. 855 = .ּואביו ריבס צ. 85  .רפח ֶּרִּי םירפס תצקמב ,ר"תו

 ד ןכו ירק תורְבַהְל ,ביתכ

| 

 ו
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 ףופי הָכְו םיהלַא יליהָשַעַי ּהָּכ רמאל דֶוָּד עָבְשַ
 :הָמּואְמִדְלַּב וא םֶהְלְדעַטַא שָמְשהדאוב ינפלדםַא יִּכ
 . 9 הָשָע רָשֶא לכְּכ םָהיִנעְּב בטייו ּוריפה םַעָהלַב

 לָּב :בוט םַעָהלָכ ינעְּב למה
 "תֶא תיִמָהְל ךלמהמ הפיה אל יִּכ אּוהה לֶאְרְשי
 דלֶא ּךְלֶמה רַמִאּו :ךנְרָּב ךַנֶבַא
 הנה םויה 0 קוד רשיֶּכ ועדת אולַה וידבע
 ּפ הָלֶאָה םיִשְנָאְהְו ךלמ חּושְמּו ךר םויה יכנָאו : :לארְשיּ
 הָעְרַה הָשעל - ְּ ' םלשי ינממ םישק ! הָיּורַצ /
 המ יּכ לּואשְרְביעַמשיו :ּותְעְרִּ
 יש ולהבנ לֶאְרְשילָבו ויד ופְריו ןורְבָחְּב רָנְבַא

 הָעְּב דָחֶאְה םש לּואשְדְביּוה םידודנדירש םִשָאַא
 יִּ ןמנב ינכמ יִתְרֶאְּבַה ןומר נב בכר ינשה םשו
 המיִתג םיתרַאְּבה חרבו :ןַמָינּבִלַע בשחת תורָאְבדמנ
 :הזה םויה דע םיִרָנ םשדוקמ
 הָיָה םִִנֶש שמָחְדִּ םילנר הכנ כ לּואְשְרּב ןַתְנהיל
 ;מא ּוהאְש תו לאפרזמ ןָתְנְהיו לּואָש תַעָמְש אָבְּב |

 ו ומשו חספיו לפיו סונְל הזפחְּב יהיו םעק) |
 ואביו הָנעבו בכר יתראּבה ןומרחינב וכל
 :םירחצה בכשמ תא בש אּוהְו תֶשְּב שיא תיבְלֶא [

 2 - | 7 ד הז

 :"לֶא ּוהָכִו םימח יחקל תיבה ףות"רע ואָּב הא |
 אּוהְ תיפה ואביו :וטלמנ ויִחֶא הנעבו בכרו שָמְחַה ו

 וריִסיַו והתמיו ּוהָכיו ובָּכַשִמ רחב לתטמ"לע בבש | ]

 ו וע -לָּכ הכר ה ףךרד וכל ושא -תֶא וחקו ושארחתא 1

 5 ןורְבָח ד דוד" לא תַשְּבדשיא שארחתא ואבו :הָלְלה )

 ורמאיו

 אל ויה ל"צ +. = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ -ןב תשביפמ וא תשב"שיא עמשיו ל'צ 1 7[
 ג'ד ןכו הָנָהְו א'ס +. 6 = .ירק ותנמוא +. 4 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ דןּב תשביפמל 190
 ג'ד ;ב"ד ןכו רפח ּגרֶסַָּו א"ס +. ל .בירו א'ד ןכז הלא איט 6 .ס"חו ע'ת .בייד ו"
 .ר"ידו בזוד ו

50 
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 לּואשְְּב תשבחשיא שארדהנה ךְלַמַהדלֶא ּורמאיו
 ףלמה ינדאל הוה" ןתיו ףשפתתַא שקּב רשא בא
 | בָכְרתֶא דוד ןעוו :ועְרַומו לּוָאָשִמ הָּוה םויה תומקְנ
 םהל | רַמאִיו .יִתְרָאְבַה .ןומר נב .ויחֶא \ הֶנעְבתֶאְו
 ףִנמה יִּכ :הָרָצְלְּכִמ ישְפְִתֶא הָדְפדרֶשא הֶוהְיהיח
 ועְב רשבמכ הָיָהְדאּוהְו לּואָש תמדהנה רמאל יל
 :הָרשָּב ולִתַתְל רשָא ו והָגְרַהֶאְו וב הָומִאְו

 -לַע וִתִיִבּב קיִדצְשיִאתַא ּנרֶה םיעשר םישנֶאְּכ ףא ..
 יִתְרַעְבו סמ ומדתֶא שקֶבָא אולה הָּפְִו יִבְּכְשִמ

 וצצקוו םוגרהיו םירעְנהדתֶא דוד וצו :ץֶרֶאָקְמ םֶכְתֶא ו
 ןורבחב הָכְרְּבַהְדלַע ולתיו םֶהיִלְגְרתַאּ םָהיִריְתֶא
 הנבארָכְכב ורְּבְקיו וחקל תשבדשיא שאר תאו

 לארשי יִמְבְש-לָּכ ואביו :ןוִרְבַחְּב ה
 ףרשבו ךמצע נה רמאל ורמאמ הְָרְבַח דָודְדלֶא

 ףלמ לּואש תב םושְלש"םנ לִמתְאדםנ :ּונְְנִא
 לאְרשידתא יִכּמהְו איצומ"הַת קיה התא וניל

 ימערתַא הערת הָּתַא ףל הָוהָי רמאיו

5 

 | ואביו :לארשידלע דיננל היִהִּת הֶּתַאְו לאְרשידתֶא 3

 | םָהְל .תרְכיו הָנרְבַה ףלמהדלֶא לאש ינְזלְּ
 .דודְתֶא ּוחְשמיו הוה ינפל ןיִרָבַחְּב תיִרב דו דלה
 ו ו "| םישלַשנ :לארשיילע ךלמל

 | ףלמ ןורבחכ :ּךְלִמ הגש םיעפרא יכְלַמְב רודיהנש : ש
 / 7 םלשוריבו םיִשְרַח הששו םִינָש עבש הדוהידלע
 לי יו !הדוהיו לא שילב לע ּהָנש שלשו ם םישלש
 |דָמִאי ץראה בשוי יסבְיהדלֶא םלשורי וישנו ףלמה

 | איצומ הָחיִיָה +. 9  .ךרשבּו גיב א"ב ןכ +. 1 ,7] | .איעג אלב תֶאָו ג'ב ,א"ב ןכ +. 9

 א'סב +. 4 .קוספ עצמאב אקספ +. 5  .ירק איבמהו צ. 5 ירק איצומה ָתייָה ,ביתכ

 יר"תו ס"ה ,ע"ת ,'רח ןכו םיעּבראו א'ס <. 4  .דוד הנש א'"כ א. 4  .אקספ ןאכ ןיא

| 

 | -דודל
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 םירועה ףְריקַהְדַא יִּכהָנַה אוָבָתראְל רמאל דָוְדְל
 : תא דיִד דכלוו :הנה דוד אוביחאל רמאל םיִחְספהְ
 ג דלָּכ אוהה םִּכ דוד רמו :דוד ריע אוק ןויצ תדצמ
 םיִרועהתַאו םיחְסַפַהתֶאְו רוב עַנְו יסּובָי הפ
 אובָי אָל חפפו ךֶע ּורָמאי ןְילפ דִוָּד שָפְנ ואנש
 >< 9 דָוָּד ריִע ע הלר הָדְצמַּב דוָּד 5שיו :תיבַהְלֶא

 4 לולה דוד ךליו :הָתַיַבְ .אולמההןמ ביס לוד ביו
 :וִמע תואְבצ יהלא הוו לוד
 וו םיִזְרֶא יִצעו ַוְדדִלֶא םיכָאְלמ רצחךְלמ םֶריַח .חלשיו
 ו 0 דל תָיִבְדנְבו ריק ןְּבָא ישְרָחְו ץע ישְרַחְ
 אשְנ יִכְ לארשידלע ּףלמְל הוה .ועַכָהרִּכ דא
 :לֶאְרשי ומע רּובעּב יתָכַלְמִמ

 וג יִרְחא ם םֶלֶשּוריִמ םישְג ם טקס דוע דוד הקו
 ו הָלֶאְו :תּנְבּו םִיִנְב דָוְדְל דע ּודְלְזו ןורְבָחִמ אפ
 ןתְּת בָכשו עומש םלשוריב ול  םידלוה תמש
 5 עדילאועמ משילאו : עיפוו גָפִנ עוז שיִלָאְ רַחְבְיו :הֶמלֶשו

 :טֶלָפִלָא |
 וז לֶאְרְשיילַע ּךֶלַמְל דָוְדדתֶא וחשַמהיּכ םיתשלפ ועָמשמ |
 דריו דוד עמשיו דֶודדתֶא ש קבל םיתשְלַפרלכ ולו
 ו :םיִאָּפְר קמע שטו ּואָּב םיתו שלפו : הָדוצְמְַדלֶא
 9 םֶנֶתִתַה םיתשלפדלא .הלעאה רמאל הָוהיִּב דוד לאשיו
 הֶלַע דוּדדלַא הָוהְי רמאיו יד
 עו "לַעְבְּב ל ד אביו דב ם יתשְלַפַהדתֶא ןֶּתא ןתנמ
 יביאדתַא הָוהְי ץֶרֶּפ רמאיו דוד םש כו םיִצְר
 אּוהַה םוקָמהימש אָרְק ןפילע םָימ ץֶרָפכ ינפ
 א דָוָד םָאשיו םהיבצע"תא םשרובשו :םיִצְרּפ לע

 ופסיו 8

 ל"ג צ.16 | .'ג ד" ,א ה'ד ןויע :םַלָשּוריִב ל'נ 8 .ירק יִאַּונש ,בותכ ואש י

 ב"יד ,א"יד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפסב ןכ ש/17 = .'ז ד" וא היד ןייע :עֶיל

 ל | .איעגב ובזָעָיַו ג"ב ,א'ב ןכ צ. טג | .קוספ עצמאב אקספ +. 9 .ו'טרו .

 .ב"י ד*י ,א ה"'ד ןויע ?םַה 1
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 :םיאפר קַמַעְּב ושמו תולעל םיִתְשלפ דוע ופיסיו
 -לֶא בֶסָה הלעת אל רמאח הוהיכ דוד .לאשיו

 3 יהיו :םיִאְכְּב למ 0 ָתאָבּו םֶהיִרָחא ₪

 ןּכ לוד שעיו ל החמש תוכהל ףינפל ה
 ףאבדרע עבגמ םיתְשְלַפתֶא דיו הָוהְי והְּוצ רשֶאּכ

 -לָּכְדתֶא דָוָּד דוע ףסיו דנו
 -לָכְו דוד דל | םקיו :ףַלֶא םישלש לֶאְרִשיִּב רּוחְּ
 תֶא םֶשמ תולעהל הָדּוהְי יִלַעְּבַמ ותא רשֶא םַעָה
 בשי תואְבִצ הָוהְי םש'םש אָרְקְנרֶשא םיהלָאה ןורא
 הָלָעְלֶא םיהלַאה ןורָאדתֶא ובָפְרו :וילְ םיִבְרְּכַה
 או הָעְבִִּכ רשֶא בָרְִבִא תיכמ ּוהָאְשו הֶשְדַח

 והאשיו :השדח הֶלָנעָהדתֶא םיִגָהְנ בָדָניבָא לנִּב יאו +

 6% ו

5 

 שכ

 | לחאְו םיהלַאה ןורא םַע הָעְבַגְפ רשָא בֶרָניִבַא תיבמ
 שז : פיקחשמ לארשי תיִבדלָבְ | לוד ןוראָק ינ נפל ףלה

 םילבנכו תורְְכבו םישורב ' יצע' לפב הוה ינפל
 ! ןופנ ןרגזרע ואבו :םילצלָצבּו םיענענמבו םיפתְבו <

 וממש יכ וכ זקאיו םיהלאה ןוראדלא הז חֶכַשיִו

 [| שחלאה םע .והכוו הְָּב הָוהְי ףאירחו :רקבה 4-
 לע ע רול רח :םילאָה ןח םַע םש תָמָו 0 8

 , סו הָוהְיתֶא דוד ארו :הזה "םווח דע הע זע קרפ 9
 4 | הָבָאאְלְ :הָוהְי ןרֶא ילא אוְבְי ךיא רמאיו .אוהה 4

 \ יהטיו דוד ריע"לע הָוהְי ןורָאהתֶא ויָלֶא ריִסָהְל דוד
 תב הוה ןורא בש :יִתנה םֶדָאזדְבע תיּפ דוד

 רבע ְ
 אלב םֶהיִרְַחֶאַמ א'ס ?. 93 = .ג"ד ןכו רסחד רפח ּופְסַ וא ,אלמד אלמ ּופיִסְויַו א"ס +.

 | יודו ב'ד ןכו ירקו ביתכ ףָעמָשַּכ א"ס ,ירק ָָעְמַשְּכ צ. 4 = .ס"תו ביד ,א"ד ןכו לֶא תלמ
 ב'ד ,א'ד ןכו דדעו א'ס +. 5 = .ו"ט ד"י ,א ה"ד ןכו ,ע'ת ןכ ןועבַּגִמ = 'עבגמ ל"צ +. 5

 יר'תו ע"ת ,רת ןכ הוהי םַש ארקנ א"ס ץ. 5 = .ינימש תשרפל הרטפה <. .ן  .ו'דו

 הע ל'צ +. 6 = .'ח ג'י ,א ה'דו ר"י קוספ ןמקל ןייע :ע"ת ןכ םיִריִשְבּו ועדלָכּב ל"צ +. 5
 יורק אָריוו ש. 9 = .ו"רו ב"ד ,א"ד ןכו התא א'ס +. 6 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכ ודָוחתַא

 יתיִבְב ריבס +. 1 = ."דבע כ"ב ,א"ב ןכ +. 10 = .ר"תו ע"ת ,'רח ןכו לֶא א" ץ. 0

ְ 
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 דתֶא הָוהי דרבי םיִשְדָח הָשלָש יִתָגה םֶדָא דבע

 וג רמאְל דו ףלמל ריו :ותיִבדלְּכתֶאְ םֶדֶא דב
 ולרָשַאדלָּבתֶאְו םדֶא דבע תיִּבדתֶא הָוהְי דרב
 ה לעיו דוד ךליו םיהלֶאָה ןירא רבע
 ג יהיו :הָחְמְשְּב דָוָּד ריע םֶדָא דבע תב םיהלָאָה
 רוש הבז םיִדַעְצ השש הוהיךורא יאשנ ודעצ יפ
 44 רּוגָח דודו הָוהְי ינפל ה רָכְרַכְמ דָודַו :איִרַמּו
 15 מ תא םילעמ לֶאְרְשְי תבל דודו :דב דוא
 או אָפ הָוהָי ןורָא הָיִהְו :רפוש לוקבו הָעּורְתַּב הָוהְ
 ןולחה רַעְּב | הפקשנ לואשדתב לכימו דוד רע
 זָבתַו הוי יִנָפְל רַכְרַכְמו ןזפִמ דו 5 אָרַתו
 וז ומוקמב ותא וטציו הָוהְי ןורָאדתֶא ואביו הלל
 ינפל תולע דוד לעיו דוד לדה רַשָא . לַהאַה ות

 8 ם םימלשה ו הָלועַה תולעהמ דוד לכו :םימְלְשו הוה
 9 םָעְהְדלָכְ קלח יו :תואָבַצ הוהי םַשֶּב םַעָהדַתֶא ּךְרָבהו

 תלח שיאל השאדדַעְו שיאמל לאְרְש ןימָהלֶכְל

 -לָּכ ףלוו תֶחֶא הָשישַאו דַחֶא רפשֶאְו תחא א |
 / יהי ליבת ּףךְרָבְל דוד בשיו 1 ותיבל ש שיא םַעָה

 דוד תארקל טואש"תב לכימ אצתו
 הָלננ רשא לֶאְרְש ּףךלַמ םויה דָבְכְּנ -ּהמ רָמאתַו

 דחא תולְנִנ תוְלְנהַּכ ויִדָבַע תוהמָא יִעָעְק
 עו יִּבירחְּברָשַאיהְהְ ייִנָּפְל לכימ"לא צד רמאיו :םיקדז|
 -לַע הוה םע"לע די יתא ּּוַצְל ותיְבדלְּכִמו ךיִבָאְ

 א תאמ רוע יתלקע :חָוהְ נפל יתקחשו לאש
 שש ּתְרָמָא רַשֶא תוהָמִאְהְישו נעְּב לָפָש יתְמְז

 הדבכא
 ירפסב ץימקב ןכ +. 14 = .ב"י קוספ ןייע : ע"תו ב'ד ןכו תיבת א'ס < ו"ד ר'ד ו'ר

 ס צ. 19  .אלמ ּגגיִציו א'ס צ. גל .ו'טדו ד"יד ,ב'וד אד (ש%

 ת ןכ הָוהְי ורב דקְרֶא הוהי ל"צ צץ. 91 .קוספ עצמאב אקספ +.

 | .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו די
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 םָי דע דלי ּהָל הָיְהְדאְל לּואָשדתַּב לכיִמלו :הֶרְבְּכִא ₪
 :ּהָתומ

 ביִבָּפִמ ולדחיגה .הָוהְו ותיִבכ ךְלָמה בשה יה ו
 אָנ הֶאְר איכה ןתְעלֶא ךלפה מאו ויביִאדלְּכִמ

 ךוְתְּב בשי םיהלֶאָה | ודא יזרֶא תיִבְּב בשוי כנא
 ףל ךבֶבְלּב רשא לָּכ ךְלמהלא ןֶתְנ רמאוו :העיריה :
 אוהה הָלְיִלַּב יְִו :ךמַע הָוהְי יכ השע +

 "לא לרמאו ךל :רמאל ןחלא הורכד יהו
 הוהי רמָא הָּפ דודדלא ידְבַע

 תיִבְּב יִתְבְשִי "אל יפ :יִתְבשל תב ילְדהְנְבִת הֶתאָה ₪
 םויה דַעְו םירצממ לֶאְרְשי :ןנבתֶא יתלעה םוימל
 ירעא כב כשמו לַהֶאְּב ךלהתמ האו הוה
 | דחאהתַא יתְרַּבּד רֶבְדַה לֶאְרְשי ינְּבלָּכַּב יִתָכַלַהְתַה
 | לאְרשיחתא -ימעחתַא תועל יתיוצ רשא לארשי יטבש

 -הַכ הָתַעו :םורא תיכ יל םתינבְ"אל הָמְל רמאל .
 | לַמָא הפ דול .יִדְבעְל רמאת
 | ןאצה ךחאמ הוגהךמ ךיתחקל יִנָא תואָבְצ הוה
 ,לַכְּב ּףִמִע הָיהֶאְו :לארו שיחלע ימעדלע דינג תויהל
 = יתשעו ףינפמ יְבְיִאדלָכרתֶא הֶתְרכִאְו ּתַכלַה רשֶא
 [| מש :ץֶראְּב רשא םילדגה םַשָּכ לדג םש ל
 .ןנרי אל ותחת ןכשו ויתעטנ לארשיל יעל םוקמ
 .:הנשארְּב רשאכ ותועל הלועדנב ופיסידאלְו רוע

 .לארשי ימעדלע .םיטפש | יתיוצ רש - םויהדןמלו \ו
 , הובר הָוהָי ךל דגה ףיביִאדלָּכמ ל יתחינהְו

 ,דהשעי
 [ 9 וא"ב ןכ +. 1 .? = .ורק דָלָי ,ביתכ דָלָו וא דלְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 3
 ,יר"תו ס"ת וע"ת ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו דָוְד יִּדְבַע א"ס צץ.5  .קוספ עצמאב אקספ +. 4

 | עת ןיד ,ב"ד ןכו לַארשי יִמַע א'ס +. ד .היהאו גיב איב ]כד 6 דע אופ 6
 ן|כו יִרחַאמ א'ס צ. 8 .קוספ עצמאב אקספ צ.8  .א"ד ןכו דוד א"ס צ.8 | .ר"תו פ"ת

 -(נש ל'צ 9 = ,ר"תו ס'ת ,א"יד ןכו לֶאְרשי מע א'ס +. 8 = .'ז ז"י ,א ה'ד ןייע :ב'דו א'ד

 / ויד א'ד ןכו לַאְרְשי א'ס +. 0 .'ח ז"י ,א ה'ד ןויע :ע"ת ןכ לר . אלב םַשַּב
 .רסח !הנ על איס צץ. 10  .ר"תו פ"ת ,'רת ,ב"יד
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 -ב

 ספ

)] - 



 : ףתיפ ןמאנ :ףיְנָפְלַמ יִתְריִסַה רשֶא ליאש םעמ

 ףרְבעְהתַא עידוהְל תאָזח |

"5 

 -- ב לאומש זז 5

 ךיַתְבָארתֶא םבכשו מנ ואל ו ופ":הוהי ךלהַש
 יִתְניִכַהְ ףיעממ ג אצי רשֶא ד ףיר רחא לע וזחתא יתמיקַהו

 ו

 5 אָסְּכדתֶא יתננכו ימשְל תוביהנב אּוה :ותְכַלממתֶא

 =היהי אּוהְ באל ולדהְיַהְ א :םֶלועדדַע יּתְכְלַממ

 יענו םיִשְנַא 6 טָבָשְּב ויּתחְכה ו ותועהב רשַא ןבל יל

 : יִתַרַסִה רשאכ .ונממ  רוסיחאל .ידסחו :םֶדֶא נב

 :םלועדדע ןוכָנ הָיָה ףאסכ ד דיפ םלועדרע ףתכלממו
 יזִחַה לָכְכו הֶלֶאָה םיִרָבִּדַה לב
 :דָודלַא

 ינדא יא ימ רמאיו הו ינפל בשיו דוד למה אבו

. 
 :שב ןטד :

| 

₪ 0 

 9 לוע ןטקתו :םלהה ע יִנָתאיִבה יִּכ יתיב יִמו הָוהָי

 ףרבעדתיבהלא םג רבו הוה נא ךיעעְּב תאו
 ףיפוידהמו .:הָוהְי ינדא םדֶאְה תרות תאו קוחרמל
 ינדַא ָךדְבעְדִתֶא ּתְעְרַי הָתאְ ףילא רָבְדְל דעו
 הלנה" תֶא תיִשָע ףְּפְלַכְו ףךֶבד רובעב :הו

= - 

 ונעמשדרשא לכ ּךַתְל םיהלֶא ןיאו ףומְּכ אפ

2 + 

 תו ישעלו םש ול שלי םֶפְל ולדתודפל םיהלקרפ0)

 זפ רשֶא ּךְמַע ו ינפמ ףצְרַאְל תואר הָלּודגה םכל
₪ 
₪ 

 מעת א ףְל כת :ויהלאו םוג . םירצממ ל
 םֶהְל ָתיִיָה הָוהְי הָתַאְ םלועדדע םעל ףל ו לאְדְש
 2 - תְרַּכד רֶשֶא רָבִּדִה םיהלא הָוהְי הֶתַעְו :םיחלאל|

 :ָתרַבד רשֶאָּפכ השעו ם םלועדדע ם םֶקֶה תבל 41 דדבע ְי
 לדגיו 0

 .ו'דו ביד ןכו דםע א'פ צץ. 19 | .ט"י ז"" ,א היד ןויע :ע'ת ןכ יכ הָיָה 2 1

 יִנָפְל א"ס +. 16 | .ב'ידו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןַמָאְנְו א'ס

 .ב"דו א'ד ןכו דוב דוע א'ס +. 90 = .ו'דו ג'ד ןכו 2
 ס'ת ,ע"ת ןכו לֶארשי א"ס צץ. 33 | .ר"תו ע"ת ,א"יד ןכו ת"יבב לכב יאהנרמל אבקש

 .אלמ תוארּונו א"ס צץ. 93  .,ה'ז

 זן רפד ןכ הוה

 9 םיהלַא הוה ןהי תְלַדִ ופדרע

 ₪ רֶשַא ץֶרָאְּב דָחֶא יו לֶאְרֶשיִּ ּךַמַעְכ יִמּו :ּוִנָא

 ול
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 "לע םיקלֶא תואְּבַצ הָוהְי רמאל םלועדדע ףמש לליו <
 כ :דינפל ןוכ) .היחי דוד ךדְבַע תב לארשי זה

 ןאתֶא הָתיִלּג לָאְרְש .יהלֶא .תואְבְצ .הָוהְי התא
 =תֶא 'ףדבע אָצְמ ןכ"לע ךְלדהְנֶבִא תב רמאל רבע

 יִנדָאו הֶּתַעְו :תאָוה הָלַפְתַהֶא דל לֶלַפְּתַהְל ובל ₪
 רּבְַּתַו תָמֶָא ויהי יְרָבַלּו םיהלַאָה אּוהדהֶתַא הָוה

 -תֶא רֶבּו לֶאוה התו :תאוה הבוטההתֶא דדבעלא -
 הָוהָי יִנדַא הָתַאיִכ .ףינפל םלועל תויהל ףדְבע תב
 :םלשְל ּףדְבעהתיביףרבי ְתְכְרְבִמּו תרַּבּד

 םעיִנּכו םיִתשְלַפדתֶא דוד ךיו ןכ"ירחא יהיו ה
 -תֶא ףיו :םיִתְשְלְּפ דָימ המאה גָתְמדתֶא דוד חה
 הדמו הצְרַא םֶתוא ככשה לָבַחְב םֶרדִמַו במ
 פאו והַּתַו תויחהל לָבְחַה אָלִמּו תימהל םילכהדינש
 ךןֶּב רועדְרַה"תֶא דוד ךיו :הֶקְמ יאְשנ םיִדְבַל דודל +
 רפֶליו :רהנב ודל בישָחְל יתכְלְב הבוצ למ בחר +

 ףלא םיִרשעְו םישרפ תואמדעבשו ףלא יעפמ דוד
 ממ רתויו בָכְרַהְדלָּכְדתֶא לוד רקעיו יִלָגַר שיא

 למ רועדדהל רועל קשמד םֶרֶא אבו ;בָפְר הֶאַמ 3
 םָשיַו :שיא ףלֶא ינשודסירו שע םֶרָאְּב דוד ךיו הבוצ <

 םירבעל דּודְל םרא ית קשמד םֶראָב םיִבַצְנ דוד
 וףלה רַשֶא לָכְּב דודתֶא הוהי עשו החנמ יאש

 ךעררה ירבע לא ויה רשֶא בזה יטלש תא דוד חקיו +
 דקל רועדדה ירע יתרמו חטכמו :םֶלֶשורְ םָאיְִבַו ₪

 :ראמ הכרה תַשְחְנ דד ךְלמה
4 

 ליחילַּכ תֶא דוד הָכִה יּכ תִמִח ךלמ יעת עמשה | +
7 

 1 וזערדה

 | פוד 3. 7, 5 .ץמק המָאה יללהב ,הגומב ןכ 1 .ח .תּבדתַא ךרבי .א"ס +. 9

 "א רועה א"סבו , 'ג חיי ,א ה'ד ןויע :ר'תו ס"ת ,ע"ת ,א"וד ,ו"ד , ב'ד ,א"ד ןכו רֶזְעְרדַה

 נותכ רֶהָנְב +. 3 = .'ג ח"'י ,א ה"ד ןייע :ע"ת ןכ בוצהל ל"צ 8 .ןילמ ןירת רֶזעחרדה

 ו'תו ס'ת ,ע'ת ,רת ,א"יד .ו'ד ,ב'ד ,א'ר ןכו ירקו בותכ תֶרפדרַהְנִב א'ס ,ירק תַרפרַהְנִ

 "תו ס'ת ,ע"ת ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רזְע ִרְדָהְל אוס כופה .החפ ו

 ומוקמה לכב ןכו ר'תו ע'ת ןכ עת ל'צ +. 9 = .ןילמ ןירת א'סבו 'ה ח"י ,א ה"ד ןייע

 .'ט ח'י ,א ה'ד ןייע :יעה םש 0
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 רוד ' ףְלָמַהלֶא נְּבדסְרוידתֶא יעת חלשיו :רֶזָעְדַה
 רועדדהב ןכ םהלנ רֶשֶא לע ובר םּולָשְל יל"לֶאְשְל
 ויה ודיכו רועדדה הָיָה יעּת תומָחְלִמ שיִארכ וה
 שידְקַה םּתאנ :תֶשְחָ יל הלכו ףסכהיִלָּב
 שידקה רַשֶא .בָהְוהְו ףסכהדםע הוה היל רו ףלמה

 כ 1

 ! ןומע ינו בָאיממו םראמ :שּבּכ רָשָא םִיוגַלָּפַמ
 ּףְלִמ בחרב רוערדה לֶלשמ קלִמעמ םיִקְשְלָּפַמּ

 די ול

 3 "אנַב םרא-תא ותוכהמ יבָשְּב ם םש דוד שעיו :הבוצ

 -לַכְּב םיבְצְנ םודָאְּב םשוו : :ףְלֶא רַשְע הָנומש חלמ
 עשווו דָוְדְל םי ל טאל יהיו םיִבַצנ םש םודָא
 "לע דוד למה : י :ְּלָה רַשֶא לכ דודדתַא הָוהְי
 : באיי :ימע"לכל הקדצו טפשמ השע דוד יהיו לאש
 טפשוהיו אבְצַהְדלע הָיורצְדַּב
 ךןָּב"ךְלָמיִחַאְו בּטיחַאְְֶּב קולָצְו :ריכזמ רוליחֶאְדּב
 יִתְרָכַהְו עָדְיוהְיְדְּב ּוהָיְנְבּו :רפוס הירש ם םיִנהְפ רֶתְיְבַא
 רמאָו :ּויָה םִינַהְכ רודי וילה
 מע הָשַעֶאְו לּואַש תיִבָל רֶתונ רשַא הועדשי יכַה דוד
 אָביִצ ומשו דבע -לּואש 1 היִבְל .יןַתְנה . רובעב רָסַח

 אביצ התאה וילא ףלמה רַמאיו דודלא ולדוארקיו
 תיבְל שיא דוע םפָאה =למה רמאוו :ףדְבע דמו

 -לֶא אָביצ רמאיו םיהלא ד סח ימע השעָאְו לואָש
 למה ולדרַמאיו :םילנר הנ 4 היל ןּב וע ש למה
 ריִכָמ תב אוהדהגה ה דֶלמַהלא א אָביִצ רֶמ ₪ אּוה הָפיא
 תיכמ כ והחקוו ד רוד דלמה חלשיו ףבד לְּב לאימַעְרִ

 ריכמ

 .'ג ה5ָי ,א היד ןויע :ר"תו ם'ת ,ע"ת ,א"יד "ד ,א"ד ןכו רזְערדַה א"ס צצ ₪
 ודי ביד אד[ ןכ וב א'כ 0 ,+ ח"ו א ה'ד ןיע :ע'ת ןכ םֶרודַה ל'צ ₪1

 א" ה" ,א ה"ד ןייע ע'ת ןכו םדאמ א"ס צץ. 9 .ר"תו :ס'ת ,ץ'ת א"

 סודא א'ס +. 18 | .ב'ד ןכו תופהְמ א"ס +. 18  .רסח 'ל וילע רסמנו בָאמְמּו א'ס 0

 .קוספ עצמאב אקספ צצ. 16, 18  .'ב 'ס םילהתו ,ב"י ח"י ,א ה"ד ןייע :ס'תו עת ץ ||
 ןכ יתרּפַהדלַע 5 צ צ. 8 .ס"ת ןכ ףלז יִהֶאדְזב ר רַָיְבַאְו ל"צ ,רחואמ ₪ פ'נ מה

 .ז"י ח"י ,א ה'ד ןייע :ר'תו סית

10 

11 

 זש

 ו

- 
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 ןַתְנהְיְִּ תשביפמ אביו :רבד ולָמ לֶאיִמַעְדִּב ריכִמ
 דִוָּד רָמאָיַו ּוחָתשיו ויְנפ"לע לַפו דודדלֶא לּואָשְּב
 יכ אָרְיִּתְִלא דוד ול רמאיו ּףדְבַע הגה רָמאיו תשביפמ
 יתבישהו יבא ןַתְנוהְי רובעפ דסַח ךֶמע הָשַעֶא השָע
 -לַע םחל לכאת הָּתַאְו דיבָא לּואָש הָרָשדלָכתַא דל

 דלֶא תינפ יִכ ךהְבע הָמ רָמאַיו וחפשיו :דיִמַּת ינִחְלֶש 5
 אביצדלא ךלמה אָרְקַו יִנִמְּכ רשֶא מה בֶלָּכַה
 -לָכְל לואשל הָיָה רָשֶא לכ ויִלֶא רָמִאִיִו לּואש רענ

 הָּתַא הַמְדַאָהתֶא ל תְדבַעו :ףינ דאבל יּתַתְ ותיּב 10
 לבא םחל יג ;הֶאְהְבְל הָיָהְו תאבַהְו ףיִדְבַע ב
 ינחְלש-לע םֶחְל .דִיִמָת לכאי ְנדֶאְרְּב תשביפמו
 רַמאיַו :םידבע םירשעו םיִנָּב רשע השְמָח אביצלו
 -תֶא דְלַמַה ינדא הצי רשֶא לכ ְלִמַהְלֶא אביצ
 ינתְלש-לע לכא תשביפמו ףבע רשע ןֶּכ ודבַע

 אכימ ומשו ןָמקְּכ תשביפמלו :ּךֶלֶמה י ינָּפמ דָחַאְּכ +
 | תשביפמו :תשביפמל םידָבַע אָביִצתיִב בשומ לכו

 , לפא או דיִמָּת ךְלִמה ןקלשילע יִּכ םֶלָשוריִּב בשי
 :וילגר יתש חָפפ אּוהְ
 | אמ ןח ךלמוו ןומע ינְּב ךלמ תָמַּה ןכ"רחא יהו
 | שחְנְדִּב ןנְחְדע | רסחדהש ַשַעֶא דוד רמו :ויתְחת
 | דדיב ומחנל דוד הלו דָסָח ירמע ויִבָא .הֶשֶע רשָאכ

 | ורמאיו :ןומע ינּב ץרא דוד יִרב

 \ ףיבָאתֶא דוד דבַכְמה םקינְדַא -- ןומעדינב ירש
 "תֶא רקח רובעב אולה םימחנמ 'ףל חלשה ֶיְּב
 :ףיִלַא וידבעדתא דוד חלש ּהָכּפַהְל ּהלורלו ריִעָה
 | תרְכיו םֶנקְז יצָחתֶא | הלגוו דִוְד יִרְבַעתֶא ןּוָח ה
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 הפח יִתַבְשַהְו א"ס +. ד = ,ירק ושע +. ל | .איענב תשביפמ נ'ב ,א'ב ןכ +. 6 ט
 ספ צ.2 ,* | .ם"ת ןכ ה ןלש וא ,ע"ת ןכ רו ןֶהְלש ל"צ ץ. 1 .תיִנָּפ יללהב +. 8
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 כ,  .'ג ט"ו ,א ה"ד ןייע :ב"יד ןכו ץֶרֶאָה א'ס +. 3  .'ב ט"ו ,א ה"ד ןייע :ץראהלא
 .יפר הלגרלּו יללהב ,הגומב
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 דוְדְל ודגיו :םחְלשיו םהיִתותשדדע יצחב םֶהיְודמהתא
 רמאיו דָאמ םימלכנ ם םיִשָנַאָה וָקְיִּכ ם םֶמאְרְקְל חלשיו
 ואריו :םתבשו םַכְנַז חמציידע וחריב יבש ּףלמה
 ג 4 וחלשיו ָוְְּב ּושָאְבִנ יִּ ןומע נב
 לגר ףֶלֶא םיִרְשָע אָב 'צ םֶרָאתֶאְו בוחךדתיב םֶרָאדֶא
 ףלא רשע בוט שיאו שיא ףלֶא הָכעִמ ףלמדתא
 אָבְצַהדלְּכ תֶאְו בָאוידתֶא חלשיו דוד עמשיו :שיא
 רעשה חתפ המחלמ וכרעוו ןמע יִנּב יאצוו :םירבגה
 :הָרָשְּב םִֶבל הָכַעִמו בומרשיאָו בוחְו אָבוצ םֶלָא
 דוחאַמּו םיִנפמ הופקה + ִנָּפיְלַא הוי באי אַ
 תֶאְו :םֶרא תארקל ךרעו .לארשוב יִרוְּב לפמ רבו
 ינְּב תארקל דלעיו וא יִשְּבַא דָיְּב ןתָנ םֶעָה רח
 העושיל ל הָתיַהְו ינממ םרא" וחקר רַמאיו :ןומע
 קזח ּדְל עישוהל יִתְכַלָהְו ךממ ּוקּוחְי ןומע ונכדו

 השעי הוו וניהלַא יִרע דַעְב ונע דָעְּב קזחְתִת

 וסניו םרא םָניִב ּואְר יו ןומ בע נבו :ויִנָפַמ ּוסָנָו םֶרֶאּב

 ןומפ נב לעמ באי בשיו רעה ואב ישיבא 6

 וכרעיו רמאלח .- 8 .רָבְו .לארשלב

 וחיִריִב א"סו ,ב"יד ןכו 1חריִב א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,'כ םירפס 'בורב ןכצ,

 הגומנ וילע רסמנו הָבּוצ א'ס +. 6  .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו דרָשֶא דע א'ס צץ. 5 .ב"'ד ןנ

 ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ לֶאְרְשי א'סב ,ורק לֶאְרְשי ,ביתכ לֶאְרשיב צ.9  .'א בותכ אָבו|)

 ; רפמנו םֶרֶא תלמ אלב ינממ קזחת א'ס +. 11 = .ב*ידו א"ד +

 'ד ,ג'ד ,ב'ר ,י"כ םירפס בורב ק'זב ןכ <

 שגוו א'ס צ. 18  .ירק ויָניִעַּב .ביתכ ג'ו
 .ויטרו ד"יד ,ב'יד ,א"וד הר ,ג'ד ,ב'ד א"ר |

 ב"יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק בוש] א

 : הָמְחְלִמל ימע"רשֶא םֶעְָו בָאוי שו :וייעב בטה |

 : לארשי .ינפל ףגנ יִכ םֶרֶא ארו :םֶלָשורְי 888 |
 ;רָשֶא -םֶרא"תֶא אצו רָועַה רה הקשו דחו יפְסֶאְ |

 : -הֶא ףסא או כ נו ד
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 שררוו ד חלשמ :רֶאְמ הֶאְרִמ תכיט השאה  גגה

 | רָמאִּתִו דידל דגתו חלשתו השאה רהתו :הָתיִּבְלֶא :
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 םיִעָבְרַאְו בַכְר תואמ עבש םֶרֶאמ דוד גרֶהיו לֶאְרַשי

 :םש תמו הפה ואְבַצְִרש בוש תאְו םישרפ ףלא
 לארשי ינפל ופגנ יִכ רועררה ידבע םיִכְלִמהלָכ וארו
 רש עישוהל םֶרָא וארו םודְבַעיו לאְרְשידתֶא ומלשיו
 תכושתל יהוו :ןומע ינּבדתֶא
 פאויתַא דה חלשיו םיכאלמה תאצ | תעל הגשה
 ןומע יִנְּבתֶא ותחשיו לֶאְרשידלָּכרתַאְו ומע ויִדְבַעדתֶאְ
 :םֶלָשוריִּכ בשוי דודו הָכְרדלַע ורצו

 \בכשמ לעמ ליד םֶקו בֶרְעֶה תעל | יהו |
 | לַעָמ תַצְתַר השא ארו ךלָמהדתיב "לע ללה

 | תשא םעיִלָאהתב עבָשהתּב תאזדאולָה רָמאיו הָשַאָל
 | אובְתו הָחְכיו םיכָאְלמ דוד חלשיו :יִתְחַה הָירּוא
 | בשתו התאמטמ תַשּדְקְתִמ איהְו הָמַע בכְשיו ולא

  הירואדתֶא ילא חַלָש באל - דוד הלשיו :יִכְנָא הרה
 | קרוא אביו :רודִדלֶא הירואדתא באו חלשיו יתחַה
 פישל םַעַה לשל : באיי םולשל דוד לאש וילא
 | ץחרו ףַתיִבְ דה הירּואל דוד רַמאיו :המחלמה
 .תאשמ וירָחא אצתו ךלמה תיּכמ הירוא אציו ךילגר
 | ירבעדלכ תא ךלמה תב התַפ היא בפשיו :ךלמה
 1 רריאל רמאל ודל ּודגיו :ותיכדלא דָרי אָלְו וינדַא
 = ךרףמ אולַה הירואחלא דוד רמאוו יתיִּבדלֶא היא
 | דלֶא הירוא רמאיו :ףתיִבדלַא תְדְריאְל עודמ אב הָּתַא
 |! תוכסכ םיִבשי הָדוהיו לארשיו ןורָאָה .דד
 ;! לא אובִא יאו םינח הרשה ינפדלע יִנדַא ילבעו בא
 ףשפנ יחו ףיח יִתַשאדע בכשלו תותשלו לָכָאל ִתיִּ
 ויד ןכו ץמק ףבוש א"ס ,ו"טדו א'יד  ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +8

 וו! רייד ,ב"יד ,א'וד ,ט"ד ,ו"ד .,ג'ר ב"ר ,א"ד ןכו רזערדה א"ס ל. 9 +ר"ידו

 | .איהו א'ס +. 4 .רפח אלה א'ס +. 3 | .ירק םיִכְלַמַה ,ביתכ םיִכאְלְמִה +. 1 ,אי
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 וג הירּואלֶא דוד רָמאיַו :הָה רָבְַּהדתֶא + הָשפִאא
 הָיִרוא בָשיו חלש רֶהַמּו םויהסנ הְּב בש
 93 לכאיו דוד ולדארקוו :תָרָחַמִמּו אּוהה םִיּ םֶלֶשּוריּב
 ובְּכשִמְּ 'בּבָשל ברעב אָציו ּוהָרְכִשְיַו שו ונפל
 4 בָּתְכִיַו רקבב יו יהו :דִרִי אל ותיִּבדלאְו וי דַא יִרְבַעְדע
 5 רַפָּפַּב בְּתְכִיו :הָיִרוא דֶיְּב הלֶשיו בָאולֶא רַפַס דוד

 הקוחַה : הֶמָחְלִמַה יִנָּפ לומדלַא הָירואתֶא ּובָה רמאל
 4 יהי :תַמָו הכו וירחאמ םתְבְשְו
 םוקֶמהדלֶא .הָירואהתֶא ןתו ריִעָהדלֶא בָאי רומשפ
 17 רעה ישְנַא ואציו :םש ליחחישנא יִכ עדי רַשַא

 :םנ תמו דוד ידבעמ םעְְמ לפיו בָאוידתֶא ּומָחְלַ
 18 ירְבּדדלּכ תֶא דודְל דנו באי ו חלשיו :יתחה הָיִרּא
 ו "לָּכ תא תיל רמאל ףאלמה"תֶא וציו :הָמְחְלִמַה
 פו הָלעת דםָא הָיָהְו :דלמה"לא רכדְל הַמ :ֶחְלמַה יִרְבּד
 םהְלִהְל ריִעָהדלֶא םתשננ עודמ ףךל רמ באו לה תַמָח
 דתֶא הָּכִהִהיִמ :המוחה לעמ ודידרשא תא םֶתְעְדָי אולָה
 חַלָּפ ויִלָע הָכיִלַשַה השא אולה תטבהדב ּלַמיִבָא

 -לֶא םֶּתְשַגנ הָמְל ץַבְתְּב תַמַו המוחה לעמ
 ₪ ךלו :תמ יתחה הירוא :ְבע םַ ּתְרַמָאְו ךמיחה
 :באז וחַלָש רָשָאילּכ תא דודל דנו אביו אלמה

 3 ואציו | םישְנאַה ונילע ורבנהב דודדלא ךֶאְלמה רַמאוו

 4 ואריו :רעשה התפ"דע םֶהילע היה הרשה ועלא
 יִדְבַעַמ ּותּומיו מוחה לַעַמ ףידְבעדלַא יא

 : :תַמ יקחֶה הירוא בע םו ךל)
 5 "לאב אוי"לא רמאת"הְכ דאל גהדלֶא דו רמו

 = לכאת הז הוכרב .הוה רברה"תא .לעפב
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 :והקזחו הָפרַהְו ריעָהְילֶא ּךִּתִמִחְלִמ קוחה בֶרֶחַה
 "לע דָפְסִּתַו השיא הָירוְא תַמְיִּכ הירו תשא עמשתו ₪
 ותיִבְדלֶא ּהָפְסַאיו דִוְּד חלשיו לָבָאָה רבָעיו :ּהָלְעּב ה

 הָשעדרשא רֶבְּדַה ערי ןּב ול דלתו הָשֶאְל ולְיַהְתו

 -תֶא הוה חלשיו :הָהְי יעּב דוד בי
 ריב ויה םישָנָ ינָש ול רמו יִלֶא אבו דודְדלֶא ָתְ
 רק ןאָצ הָיָה רישעל :שאר דָחֶאְו רשע דֶחֶא תחֶא
 תחא הָשְבְּכמִא יִּכ לכְךיא שֶרלְו :דִאְמ הבְרַה
 ודְחְי ויִנְּבדבַעְו מע -- הְיִחְו הָנְק רָשֶא הָנק
 וליהתו בכת וקיִחְבו הָּתְשת וסּכַמּו לכאת ותפמ
 ןנאצמ תחקל לטחיו רישעַה שיִאְל ףלה אכיו :תבכ
 שיִאָה תשבכ"תא חיו ולדאָּבִה חראל תושעל ורק
 שיא זה ףאזרחו :וילא אבה שיאל השעה שארה +

 השעה שיאה תֶומְדַכ יִכ ההידיח ןָתְנדלֶא לַמאיו ראַמ
 השע רשא בקע םיתעבְרא םלשי הָשְבְּכַהתֶאְו :תאו <

 :למח"אל רשא .לעו הוה רָבְּדהדתֶא

 שיאה הָתַא דָודדלֶא ןתָנ רֶמאִו |
 ףיִתְחשמ יִכָא לארשו יהלָא הָוהְי ראדה

 הָנִתִאְו :לואש דימ תלה י יכנאְו לארשידלע ףלמל <
 ףל הֶנִֶאְ | ףקיחְּב ךינרא ישנתֶאְו ףינרא תיִברתֶא ךל
 == הָנתְּכ ל הָפַאְו טעמו הָדּוהְיְו לֶאְרְשְי תיִּבדִתֶא
 . = עב 9רֶה תושעל הוה רדת ו ָתיִּב עודמ :הֶנהְכו
 .ףל תחְקל ותשאדתאו ברחב תיִּכה יּתְחַה היא תא

 .רוסתיאל הָּתְִו :ןימע יִנְּב בֶָחְּב נה וִתאְ השאל ו
 = \תֶשָאדתֶא חפתו יִנְְַב יִּכ בקע םלועדרע ףתיכמ בֶרָח

 .>3יכ

 כ :השאל ףל תה יתחְה היא
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 -תֶא יִּתְחְקְלְו ּףַתיּכִמ הער ףילע םיקמ יִנְנה הָוהְי רמָא
 יניעל ףישנדבע בָפְשְו ףיערל יִתַתְּה ףיִנַעְל שנ
 ג תא הָשַעָא יִנָאְו רָתְפַב תשע הֶּתִא יִּכ :תאְזה שמשה
 :שמשה דו לארשידלּכ רג הוה רָבִּדַה
 הָוהיל יִתאַטֶח ןַתְזלא ו רַמאַיו ָק

 יש -

13 

 אֶל ּךתאָטח ריבעה הָוהייסנ דְודלֶא ןֶתְנ רָמאיו
 + רָבְּדַּב היה יביאדתֶא ָּתְצֶאנ ץֶאְנְיִּכ םָפֶא :תּומָמ
 וג "לֶא ןָתְנ לוו :תּמָי תומ יל רוליה ןִבַה ם) הזה
 הָיִרּוארתַשֶא ּהָבְלִ רשא -ליהדתֶא הָוהְי ףניו ותיב
 ; רעה דַעָב .םיהלאָהתֶא דִוָּד שקבו :שנָאו רודל
 17 .5|?' / | ינקז ומקיו :הַצְרֶא בכשו ל אבו םוצ דוד םָצִה

 ן-* םּתִא ארְבְדאְלְו הבא אָלְ | ץראָהְדמ ומיקַהל וילע ותיב

 ידבע וארו דליה תַמִ יעיִבשה םּיּכ יהיו :םֶל

 תויהב הַגַה ּודָמָא יִכ דליה תַמיִכ | ולדדונ הל דה
 ו | רמאנ יִאְו ּונַלוקְּב .עמשדאלו לילא ו טרּבּד יח -לוה
 \ וידבע יכ דוד אַרִיו :הער הָשַעְו ליה תַמ וילא |

 -לֶא דָוָד רמאיו דליה תמ יּכ ךוד ןבו םישָחְלתַמ
 | -: ץֶרֶאָקמ רוד םקוו :תמ ורמאו דליה תמה וידע

 וחתשיו הָוהיהתיב אביו ותלמש ףלַחְו ךס ץחְדו
 ּורָמאיו :לכא ו םֶחְל ול ימישיו | לֶאְשיו ותביא אבו
 רובעב הָתיִשַע רֶשֶא הוה .רָבְּדִהדהִמ ויֶלֶא ליד
 לָבאָּתו תְמְק ד רכה תמ רשֶאְכְו ָךֶּבתו ּתְמַצ יח דלק
 ₪ לתרמָא יּכ הְבָאְו יתמצ יח דלוה לועּב רמאיו :םֶחל
 4 הָמְל תמ הָתַעו :דליה יחְו .הָוהי ינְנהי עַד ש
 וילא ףלה ִנֶא דע וביִשָהל לכואה םַצ י א ₪

 זס

] 

 אוהו |

 ןיא א'סב :קוספ עצמאב אקספ צ. 18  .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ביד וש ]
 ויד ,ג"ד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 15  .ב"דו א'ד ןכו אלו א" ץ. 18 = ,אק )

 7 גיו א"סו ,ר"ידו ב'יד ,ט"ד ןכו דליה-תא הוהי ףגיו א'ם וש
 .הרב א'סב ,'שולב א ביתכ 'ל וילע תרופמהו ,ורק וו | הלמש

 ירק : ורק יִָּנִחְו ,ביתכ יִנִָחְי ץ. 99" + 0
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 תשא עבשדתב תֶא דוד םחנו :ילא בושידאל אּוהו ₪

 ומשדתַא ארקיו ןּפ דלתו המע בכשוו היְלַא אָבו
 ארק אומנה ןַתְנ דב חלשיו :ובְהֶא הָוהְו המלש ₪

 םֶחְלִַ :הֶוהְי רּוָבְעּב הידיד ימשדתַא
 :הקולמַה  רעדתֶא פלו ןומע יִנְּב תבְְּב בָאוי

 הָּבְרְב יִּתְמַחְלִנ רַמאיו דֶוּדדְלֶא םיִכָאְלַמ באיי ףלשיו זז
 םַעָה רֶתְודתֶא ףסא הֶפַעְו :םימִה ריעדתא יתדכלדסנ =

 ארנו ריִעָקְתֶא נא דָכְלֶאְִּפ הדכלו ריעק"לע הנח
 םֶחְליַו התּכַר ךליו 1 דוד ףסאיו :הילע ימש ₪

 | ושאר .לעמ \םָכְלִמ תרטעדתא | הקו :הָלְכְלַו הָב
 רוד שארזלע יהְּתַו הבי ןָבָאְו בה ךכַּכ ּהָלְקשמּו
 הָּבְדרָשַא םַעְהְדתֶאְ :דאמ הָבְרה איצוה ריִעָה ללָשּו
 לּוְרֶבַה תֶרְזְנַמְבּו לּורְבַ יצרחבו הרגמב םשיו איצוה
 || ןומערנב ירע לכל השעי ןכו | ןכלמב םִתוא ריבַעַהְ

 | ;םלטוהי םַעְהילכְו דוח בש
 [| הפי תוחא דִודְרַּכ םולשבאלו ןכדירחא יהי 1
 | ןטמאל רצו :דורְרּב ןטמא ָהָבָהאְו רמת ּהָמְשו

 ,אלפוו איה הֶלּותב יִּכ ותחא דַמַּת רובעפ תולמתהל
 "= ימשו ער ןינמאְלו :הָמּואמ חל תושעל ןינמא יִניִעְּב 3

 ןוחאמ םכִה שיא בדיו דוד יחַא הַעְמשְַּב בֶדנוי
 | רכב רֶקְּבּב ללמההב ב לָּה הָכָּכ הֶּתַא עודמ ול רמאיו 4

 = םֶלשְבַא תומא רַמָּתְתֶא ןונמא ול רמו יל דיג אולה
 ]סקיל בכש פיקה ןל רמאו :בהא ינא יחֶא <

 | "ש אבְּת וילא תראו ףתוארל יִבִא אָבּו לָחְהְ
 .דרבה"תא לעעל התַשעְו םחְל יִנְרְבַתְו יתוחא רַמְת

 .עמל ו
 %[ | ולע רפמנו יאברעמל ןכ +. 55 = .ס"תו 'רת ןכו ירקו ביתכ אָרְקתַו א"סב ,ירק אָרְקתו +. 4
 שתו 'רת ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו דםַגָו א"ס +.פד = .ןילמ ןירת ּהָי דודי יאחנדמל ,/ה קיפמ

 |(:לפב וא כלב <. 31 = .איעגב תרזגמבו ג'ב ,א'ב ןכ +. 31 = .ע"ת ןכ םְלַמ ל'צ +. 0
 .איעגב ךבכשמ נ"ב ,א"ב ןכ +. 5 = .ירק ןַּבְלַמַב ,ביתכ
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 : לָחְתו ןֶנְמא בּכְשיו :הדימ יתְלַכֶאְו הֶארֶא רשא ןעמְל
 -אובְת ּךְלמה"לֶא ןינְמַא מאו ות זתוארל ּךְלמַה אבו
 הָרְבָאְו תובכל יִתְש יִעָעְל בָּבלְתּו יתדא רמת אָג
 אנ יכל רמאל התיבה רמּתִדלֶא דָוְד חלשיו :הָדִָמ
 תּפ רַמְּת ךלתו :הירּבְה ולשעו ךיחא ןונמא תב
 שולתו קַצְּבַהדתֶא חקתַו בכש אּוהְו ָהיִחֶא ןומא
 -הֶא הקו ו לֶשָבתו .יעְל לת
 ואיצוה ןולָמַא מא ו לוָבָאְל אמו ונָפְל קצתו תְרָשַמה
 ןונמא רךמ) ₪ | ןוילעמ שיאי ואציו 5 עמ שיִאלּב

 הקתו ףרימ הָרְבְאְו רָדַחַה הירבה יאיִבְה רָמָתַלֶא
 היִחֶא ןינָמִאְל אָבִּתו ּהָתְשָע רֶשַא תוב בַבְלַהִתֶא רמת
 יִאוְּב הל רַמאַיַו ּהָּבְיקְוחִ לאל וילא שו :הָרְדַחָ
 9 יכ יננעְתדלַא הֶאְדלַא ול רמאתו :ית וחַא ימע יִבְכָש

 :תאזה הָלְבְנהד תֶא השעתדלא לארשיּב ןכ ןכ השעיאל

 :ךממ יִנעְנמ אל יִּכ למלא אָנְ"רֶבִּד הָּתַעְ לארי -
 בפשיו הנער הנ קזחיו ּהָלקְב עמשל הָבֶא אלו

 ּהָלְ"רַמאיו הבהֶא רשא הָבְהַאמ הֶאְנש רֶשֶא הֶאְנשַה |

 הָבָא אָלְו יִנָחְלַשְל יִמַע .תישְְירש שֶא הרחאמ תאוה
 אנ"וחלש רמאיו ותרשמ ורענ"תא אָרְקיו :הָל עמשל
 היִלעו :ָהיְרְחַא תָלְרִה לעת הָצּוִחה יִלְעִמ תאחתַא|

 תֶלּותְּבַה ףלָמהה ז"תונב ןֶשָבְלִּ ןכ יִּכ םיִפַפ תֶנְתְכ|

 :הירחא תלדה לע | ץוחה ותְרָשִמ הָתיא אציו םליעִמ

 דלע א'ס צ.16 | .רסח יִתחַא א"ס צ.גנ = .ּואָצִנ אס :.9  .ירק שלו ,בותכ שלָאָו <
 ,ירקו ביתכ הנשבלת א'סב ,ירק הנשבלת +. 18  .לוגסב דלא א'סו :ו'דו ב'ד ,א'ד ןנ

31 

 3 םיִלָבְנה ד ו חֶאָכ ה ו % % הת 1 הָתַאְ יתָפְרַחְדתֶא ךילוא הָנִא יִנאְ

 ג הודו ּדאַמ הָלודנ | הֶאְנַש ןונמא ַהָאְנְשיו :ּהָתא

 הונה הערה תדואדלא ול רַמ כא יכל ימוק ןוֶנָמִא

היִלַע ו םיספה תַנָתְכו ו הושארדלע ַע רפא רַמָּת הק
ַ / 
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 :הקעו וְלֶה ךלתו השארדלע הָרָי םֶשָּתַו העְרק

 ד הָיָה יח ןונימַאה היא םִלָשְבִא ָהיִלָא מאיו
 כלא יתישפ"לא אוה ךיִחֶא ישירחה יתוחא הָתְַ
 :היחֶא םולָשְבַא תִיִּב הָמַמַשְו רַמִּת בשתו הזה רבּדל

 ול רח הָלֶאָה םיִרָבּדַהלְּכ תא עַמְָש דוד ךלמהו .
 = םוטדדעו ערמל ןונמאדסע םיִלָשָבִא רָבְדאָלְו +דֶאמ ₪

 תֶא הָנע רשָא רכְד"לע ןינמאתַא םולשְבַא אָגָשיִכ
 םיִמָי םִיַתְנשל יהיו :וֶתְחֶא רָמָּת ₪

 םיִרְפֶא-םַע רש רוָצְח לעְבְּב םיִלָשְבַאְל םיז יהי
 -לֶא םולָשְכִא אבו :ךלמה יִנְּבדלָּכְל םְלָשְבַא אָרְקיו
 ה א"ךלי ךרבעְל םָווְג אהה רֶמאו ךְלִמה

 "לֶא םולשבאדלֶא ךלמה רַמאיו :ףדבעדםע וידבעו =
 | - וּכְדִרפו ףילע דבכנ אָלְו ונְלְּכ ךלנ אלא יב

 | אךלי אלו םולשבא רמאוו :והכרביו תכלל הבא ₪
 \ מע ךלו הָמְל ףלמה ןל רמאיו יִחֶא ןונמא ּונָהא

 | נָבדלָּכ תאְו ןינמאדתֶא ותא חלשיו םולשבא וּבְדְרַפִו ה
 | דתֶא םולשבא וצו :ףךלמה =

 \ יתרמו ןייכ ןוממאדבל בוט אזואְר רמאל ויִרענ
 ,אלה .ואְריִתִלַא ותא םתְמַהְ ןינמאדתַא ּוָּכַה םכילא

 שעו :ליקהינבל יהו וקוח םֶכְתֶא ותיוצ כא יּכ ₪
 .וימק םולשבא הָוצ רשאכ ןונמאל םולָשְבַא ירענ
 .המה יהיו :וסעו ודרפדלע שיא ּובּכְרַ ךלמה ינְּבדלְּכ
 םולשבא הכה רמאל דודְלַא הֶאַב רעמשהו ךררב

 .ךלמה םקיו :דָחֶא םקמ רתונחאלו למה יִנְבדלְּכתֶא 4

 .שיִבְצנ וירבעדלכ הָצְרֶא בּפְשו ויָדָנְּכתֶא עְרְו
 ךָּבו בדי שר :םיִלָנְב .יעְרְק
 \העמש 8
 יאברעמל ןכ +. 91 = .תיבּב ריבס צ. 90 .רפח יִתחֶא א"ס ץ. 920 .התעו א'ס +. 0

 |!גפ ןוגמַא חּורהתַא .בַצְע 4 דאמ ןאכ אצמנ ר'תו ע"תב +. 91 = .דלָּכ עמש יאחנרמל
 :|והפרביו ג'ב א"ב ןכ +. ע"ת ןכ ןורפָע = ןָיְרְּפָא ל"צ +. ;  .אּוה רוכב יִכ ּובָהָא יִּ

 | ל םולָשבָא שעיו -- ןאכ אצמנ ר"תו ע"תב +. ל 0 א"ס צ. 96  .איעג אלב
 .ר"תו ע'ת ןכ םֶהיִדְגַב ּוערק זילע םיִבַצְגַה ל"צ +. 31  .ָּךְלַמה הָּתָשְמּב
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 -לָּכ תא לנדא רמאידלַא רַמאיו דודדיִחַא הָעַמש

 "העד תמ ובל ןונמאדיכ ותימה למה נב ירש
 :ותחא רַמָּת תֶא ותנע םוימ המּוש הָתְיְה םולָשְבַא יפ
 33 -לָכ רמאל ר ומְלדלַא למה י ִנדָא םשלַא הָתַעְ

 :תמ ודבְל = םארכ ותמ ךלֶמה ינּב
 % אָרְיַו וניעדתַא הָפַצַה רענה אָשיו םיִלשְבַא חַרְבִיו

 ₪ רַָמאַיו :רֶהָה דצמ ויִרחַא דרדמ םיִכְלְה ברדבע הָנַהְ
 ףדבע רברכ ואב דלמההינב גב הנח ךלָמהדלֶא בד
 3 ואב לֶלמַהְהינב נב הגה רב יתלככ | יהיו ₪
 יִכְּב ּוכָּב ויִדְבָעְדִלָכְו ךלמהדסנ כב .םלוק ואש
 גד ףלו הרב םילָשְבְַ :א לוד
 -לָּכ נבלע לָכַאתַיור רוש ּךְלִמ רוחיִמַעְְּב ו יִמְלַתְדְלֶא
 ₪ שלש םַשיַהְוו רוש - הַרְּב םולָשְבַאְו :םיִמָה
 39 םחנהיכ םִלשְבַאלא תאצְל ּףלמה דוְד"לַכִּתַו ?םִיִנש
 די ָךֶּב בָאו עדו :תַמיִּ ןונמא"לע
 . העקב בָאְ חלשיו :םולָשְבַאדלַע ּךֶלִמ זה בלרפ הָיְצ
 א היֶלֶא רַמאו הָמָכַה השֶא םַשָמ הממ
 | הָשֶאּכ תה ןמש :כוסְתלֶאְ לבָאדידנב אנְישבלו

 ל תאְבּ | :תמחלע הָלָּבַאְתִמ םיִּבִר טומי
 םיִרְבִּדהתֶא בָאי םשיו הזה רבדּכ וילא דפש
 -לַע - למה הלא תיעקּתה השאה אבֶתו היפ
 דלמה העשוה רַמאּתַו ּורָתְשתו הצְרֶא הא

 * לָּבַא רמאתו ףלדהמ ךלמה הָלְדרמאיו

 | םנָב יש ףת הפשלו :ישיא תמָ ינָא המלאה

- 
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 הָשאָה רמאתו :דיִלְע הוצא ינאו ךתיבל יכל השאה +

 צץ 7 ב לאומש 0

 ףחאה וכו םהינב ליצמ ןיאו הָרָשּב םֶהיִנֶש וצו
 -לַע הָחָפְשּמהילְּכ הֶמָכ הגה :וִתא תמו דאדא
 שָפְנַּב והתמְ ויחֶא הָכמתֶא | ית ורמאיו ףתְרפש
 -תֶא ּופָכְו שָרויהדתֶא םִנ הֶדיִמְשִ גְרֶה רָשֶא יח
 תיִראשו םש ישיאלדסוש יתלבְל הרָאשנ רשֶא 'תלחנ
 -לֶא ךלמהרמאיו :הָמְדִאַהְיְנִפִףְלַע

 תיּב"לעו ןועה ףלִמה יִנדַא ילָע ףלמהדלא ג תיעוקתה
 רַמאָיו :יִקְנ ואסַכְו ףלמהו יבֶא
 העל דוע ףיסידאְלְו ילַא ותאבַהְ לא רכְדְמה למה
 תיברהמ 'יָהְלֶא ההיא ךלפה אָערֶכִ רמאתו :לּכ
 ! = הָוהְייַח רָמאּו יִנְּבדתֶא ורימשי אְלְו תחש של( סה =

 , ֶבִַת השאה רמאתו :הָצְֶא 5 תרעשמ לידס
 ;ירבִּד רָמאיו ו ה דאל תחפש .

 תאּכ הָתְבשַה הלו הָשאַה רמאתו
 | םשֶאַּכ הזה רבה למה רָבִּדִמּו םיהלֶא םעדלע
 | .םימכו תּומָנ תומדיכ : .ַחְדנְתא ףלמה בשה יִתְלבְ
 . שהלֶא אָשידאְלו ופסֶאי אל רשא הָצְרֶא .םיִרָגְ
 | "התו :חדנ ונממ חדי יתלבל תובשָחמ בשָחְו ש
 | יִפהַוה רבְּדַהדתֶא ינדַא ףֶלמַהלֶא רָּבְדְל יתאְּכ"רשא
 << ףלמהדלא אהרכלא לתחפש רמאתו םעָה .ינארי
 . למה עמשי יִּכ :ּותְמִא רבד"תַא ךלמה השע ילוא
 , "תאו יתא רימשהל שיאָה ףַּכִמ ותְמְאדתֶא ליצהל

 1 אהיהי ףתקפש רמאתו :םיהלא תֶלָחְמ חי נב
 | | םילָאָה ּףאְלִמְכ | יִּכ הָחְממל ףלמה .ינדַאדרבד
 יה ףיהלַא הוה ערֶהְו בוטה עמ משל ללמה ינדָא

 \ ךמע ב
 | פוש ,ביתכ םוש ץ. 7 = .דלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 7 = .ר"תו ע"ת ןכ דו ל"צ +. 6
 .| ממ. ןולב רברל יִתאַב הָתַעַ א'ס +. 15 = .ירק תַּבְרַהַמ ,ביתכ תיִּבְרַהַמ +. 11 = ירק

\ 

 .ר"תו ע'ת ןכ די משהל שקב מה ל"צ ץ. 16  .ב"דו א"ד ןכו דרשא

! 
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 1 ב לאומש צזז 7

 18 דלֶא רַמאיו למה ך ןער :ךָמַע

 לאש יכְנָא רשא רֶבְּד יעממ יִרָחְכְת אלא השאה
 ו רמו :ךלמה ינדא אָקרְּבִָי הֶשאָה רמאתו ךתא
 תאז"לָכְב ּףּתא בָאוי דָיַה ךְלמה

 ףלמה נא ףשפנדיח רָמאתו הָשֶאְה ןעתו
 יִנדָא רָבְּדדרֶשֶא לָּפִמ ליִמשַהְלו ןיִמַהְל \ שאמא
 יִפְּב םֶש איהְו נצ אּוָה בָאי ףרבעהיכ ךְלמַה
 | בָּבַפ רובעבל :הלֶאָה .םיִרְבּדַהְלָּכ תֶא תחפש
 ינדאו הזה רֶבְדִהְתֶא בָאוי ךדבע הָשָע בדה ינַפתֶא
 רַשַאילָּכתֶא תַעְדְל םיהלָאה ךאְלמ תַמְכְחְּכ םֶכָח
6 
 9 רָבְּדִהדתֶא יִתיִשַע אָעהַוה כָאוידְלֶא למה רָמאַ
 בָאי לפוו :םיִלָשְבַאתֶא רַעְגהְרתֶא בשָח לו הזה
 בָאי רמאיו דָלמַהדתֶא רבב ו וחתשיו הצר וינפלֶא
 למה יִנדֶא ךינעב ןח יתאְצְמִכ ךדבע עלי םווק
 ליו באו םקו :ודבע רבדתֶא ךלמה הָשעירָשָא
 :םֶלֶשורְ םולָשבַאתֶא אביו הָרישנ

9 

 5 ל

 ו בָפַו האר אָל ינָּפ ותיבדלא בסי למה רַמאו
 < םולָשְבַאְכּו :הֶאְר .אל ףלִמה ינפו ותיּבדלֶא םּולָשבַא |

 ףכמ דאַמ לֶלַהְל לאו שילב הָפָיישיֶא הָיָה אל
 . ושארחתא ןחלנבו :םומ וב הָיהְאל ודקדק דע ללה
 ויִלָע דַבָכיִּכ חל רשא םימ ל ץקמ הָיָה
 ןֶבֶאְּב םילקש םִתאָמ ושאר רעשדתַא לקשו ול
 א תֶַחַא תבו םיִנָב ה השולש םולָשְבַאְל ּודְלּוו :ףלמה
 המשו 77
 .19 = .ב"דו א"ד ןכו שא א"סב ,שי ריבס צ. 19  .קוספ עצמאב אקספ 6

 א"ב ןכ צ. 90  .ףקמ אלבו יִּכ א"ס צ. 19 - .ב'דו א"ד ןכ

 לע יאו 2 1 ָע .ביחכ ףושג
 בו ,ר"תו א"יד .ו'ד ,ביד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ְּּבְבָע א'סב ,ירק ָךְּבְבָע ,ביתכ בע ץ

 ."רַע יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 95  .ס'תו ע'ת ,'רת ,ב"יד ןכו ירקו ביתכ !3ב

 .איעגב התא נ"ב



 צזז 98--צץ 5 ב לאומש 9

 :הארמ תפי הָשֶא הָתִיַה איה רַמִּת משו
 ינפו םיִמי םיִתְנָש םֶלָשּריִּב םוְלָשְבַא בשיו -
 ותא חלשל בֶאוילֶא םולשבא חלשיו :האר אל למה =

 אָלְו תיש דע חלָשוילא אוב הָבָא אלו למה"
 דלֶא בָאוי תָקְלָח ּואר ויִדְבעְדִלֶא רָמאוו :אובל הָבָא 3

 יִדבַע ותציו שאב היתצוחו ּוכְל םירעש םשדולו יִדָ

 םקנ :שָאְּב הָקְלְחְהתֶא םיִלָשְבִא
 הָמְל יִלֶא רָמאַו הָתְִּבַה םיִלָשְבַאדלֶא אְבָו בא

 רמו :שָאָּב יק"רשא הקלחהדתַא ףיִרְבַע ותיצה 4
 הָנִה אָּב רמאל | ףילא יִתְחְלָש הָגְה בָאוידלֶא םּולָשְבִ
 רּושנִמ יִתַאְּב הָמְל רמאל ֶלִמה"לֶא תא הָחְלְשֶאְו
 -שידסאו מַה י ינפ הֶאְרֶא העו םשדינא דע יל בוס

 3 ארָקיו ולדנה ללמהדלא בָאוי אביו :ינָתַמַהְו ןע יב 3
 7 וופא"לע ול"וחתשיו ּדָלִמַהדלֶא אביו םולשְבַאדלֶא
 | :םולשבאל ךלמה קשיו ףלמה י ינפל הָצְרַא

 | הָבָפְרַמ םולשבַא ול שעיו ןכ ירחאמ יהוו ומ
 םולשבא םיִּכשהְו :וינפל םיִצְר שיא םישמחְו םיסו :

 "הוהירשַא שיאָהלָּכ יהו רעשה ךרד דידלע רמו
 = םולשבא אליו טֶפשמל ףלמהדלא אובְל .םירדול
 | יטבש רהאמ רמאו הָּתַא ריע הזמחיא רַמאו ויְלא
 / | יִרְמִר האר םולָשֶבִא לא רמאוו :ףחבע לאְרשי
 | למאה :ךלמה תאמ ףלדןיא עמשו םיקכנ םיבוט +

 "| שיאילכ אובי ילעו ץֶרֶאְּב טפש ינמשידימ םּולָשְבַא
 "ברקְב הָיַהְ :ויהקדצהו טפשמוחביר ולחהוהידרשא 3

 | קש - קיזחהו ודידתא הלשו ק תוחתְשהְל שיא
 ל

 ל'צ ז, 08  .איעגב ההלשאו נ'ב ,א"ב ןכ +. 39 = .ירק ָהּותיִצַהְו ,ביתכ ָהיִתְצוהְו + 0
 ! ירק .םִסּוסְו ,ביתכ םיִסיסְו א'ס +. 1 ,1₪ = .ס'תו ע'ת ןכ ול הלמ אלב לע וחש
 יְַבְר יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 3 = .יטבש דֶחאמ א'ס +. 5 = .ףקמ אלבו ול א'ס +. 2
 ] .ו"רו ב'ד ןכו וב א"ס צ. 5 = .חותפ "ברקב ג"ב ,א'ב ןכ +. 5



 8 ב לאומש צח 8

 6 "רָשֶא לֶאְרָשידלַּכְל הוה רָבִּדַּכ םולָשְּבִא שעוו ול
 ישְנַא בלתֶא םולָשְבִא בנו .ךְלמהְדלא טָפְשִמל ואבי

 םיעְבְא (- יה :לאְרשי
 םלשאו א) הָכלֶא ךְלַפהְדלֶא םולשבא רמאו הש
 3 רָדָנ לֶדנהּכ :ןח בה הוהיל יתְרְדְקרְשַא יִרְדַתֶא
 ינבישי בישידסא רמאל םֶרֶאּב רּושָנּב יִתְבְשְּ ףדבע
 ּךְלָמַה ולדרֶמאַּיַו :הָוהְידתֶא יתרבעו םֶלָשּור הָוהְ
 :הֶעַרְבַה דל םקיו םוְלָשְּב ל

 לֶאְרְשְי יִטְּבשילֶכְּב םיִלְגִמ םילשבא חלשיו
 דְלְמ םָּפְרמָאְ רָפשה לוקדתא בָכעְמְשְּכ רָמאל
 שיא םִיִתאָמ ּוכְלָה םולָשְבַאֶתֶאְו :ןורֶבָחַּב .םולָשְבא
 הכלב שד אלו םמתל םיכְלהְו םיארק םלשורימ
 ג גריעמ דוד ץעוי ינליגה לַפַתיִחַאתא םילֶשְבַא חלשיו
 םַעָהְו ץופא לשפה יה םיִחְבְוההתֶא יחְבְְּב למ
 ₪ רמאל דֶודְְלֶא דינה אביו :םּולשְבַאדתֶא ברו ךלוה
 ו לוד רמאיו :םִלָשבַא ירחא לאש שיאדבל הוה
 יּכ הָחְרְבִ ימוק םלשוריב ּתְאְדרָשֶא .וידָבַעְלָכְל
 -ןפ תָכִלְל ורָהִמ םלשבָא ינּפמ הָטיִלָּפ ְלְהְיַהְתיאל
 ריִעָה הָּבַהְו הָפְרֶהְדתֶא ּוניִלְע חיִּדַהְו ּונָושהְו רהַמָ
 ג "רֶשֶא לָכּכ ךלמה"לא ךלמההירבע ורמאיו :ברְֶריפל
 \ יתיִּבלַכְ דלמה אציו :לידבע הגה למה ינדַא רחבי
 רַמָשל םישנלפ םיִשָנ רשע" תא ךלמה בושו ויל
 וז תב ּוְדַמַעַו \ ולר .םַעָהלָכְ ףלמה אציו תִיָבַה
 גג דלָכו יתרה ודידלע םיִרבע וידבלָכ :קחְרֶמַה
 ולרב ּואְּבְררְשַא שיא תואמדשש םיְִנְַלָכְו יַתְלַּפַה

1) 

- - 

- 
 ש

 שכ

 תנמ ה ==

 ב"ור ,ט*ד ,ג \ י'כ םירפס בורב ןכ
 ןאכ 2 5 הז

 ול אקסז
 \=- . .ורק

 ע'ת ןכו' וילגרב א'ס צץ. 18 .ח"י קוספ ןייע :ע'תו ב'ד ,א'ד ןכו ויְבָע א'ס 1

 .ירק וילגרב ,ביתכ ּולְגְרְב א'פב
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 רַמאָיו :ךְלמה ינפדלע םירבע תנַמ
 בוש ּונתֶא הָתַאְג ךלת הָמָל יתגה יִתְאדלֶא ךלמה
 :ףמוקמל התא הלנדםנו התא יִרְכְניִ ךלּפהםע בש
 ףלוה נאו הכלל פע ךעינא םויהו ףאוב ו למת

 רק"מ ףותאהתא בשָהְו בוש ךלוה ינָאדרָשָא" לע |
 יא יחו הןהייוח רמאיו ךלמה"תא יא ןעיו :תמאו :

 ףלמה יִנדֶא | םָשדהְיִהְי רשֶא םוקמְב םא יִּכ ךלמה
 דוד רָמאָו :ףִדְבע הָיְהְי םָשיִּ םייחלדםִא תֶומְלְדא
 -לָכְ וישְנַאהלֶכְו יתנה יתא רבעיו רבעו ךל יתאְדלֶא
 -לָכְו לדג לוק | םיכוב ץֶראְהדלָכְ :ותא רַשֶא ףטד
 הלכו ןורדק לחְנְּב רבע ףְלמהְו םיִרְבַע םעָה

 קודצ"סנ .הגהְו :רָּבְדִמַהדתֶא .ךרר ינפלע םיִרְבְע 2
 יקצו םיהלאה תר ןורָאדתַא םיאשנ והא םיולה"לכו
 םַעָהילְּכ םֶתְ"דע רֶתָיְבִא לעיו םיאלַאק .ןוראדתא
 לֶלָמַה רמי :ריִעָהְִמ רובעל
 אַצְמַאְ"םא ריעָה םיָהלֶאְה ןיִרַאדתֶא בַשָה קודצל

 םָאְו :ּוהותַאו ותא ינארהו ינָבשָהְו הָוהי ינעב ןח ל
 בוט רֶשאַּכ יל-השעי יה ב יְּצַפֶח אֶל דמאי הּכ

 קודצ"לא למה רַמאיו :יִניָעְב 9
 , .ןעמיחאו םִלְשְּב ריעָה הָבָש הָּתַא הָאורְה ןהכה
 יִכְנָא וא !םֶכתא םֶכיִנְב ינש רַתְיְבָאְִּ ןַתָנְיו נב ַּ

 םכְמעמ רךֶבַד אוב רע ברמה תורב עב 7

 | םיהלָאה ןוראהתֶא רתְיְבַאו קודצ בש זיק דיגהל :
 !הלע .םיתיוה הלעמְּב הלע דודו :םש ובשיו םלשורְי
 זרשא םעְָדלְכו ףחי ךלה אה יופח ולשאר הוב
 וידק עא ,ביתכ וא +. 0 = .ר'תו ס"ת .ע'ת ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּףָמוקמִמ א'פ + 19
 /8'חו ע'ת ןכ רסח ּךַּמַע הָשַעָי הָוהיו ךמע ל"צ +. 20 = .ב"זו א"ד ןכו ינא רָשָאל א"ס צ. 0
 ,ס'תו 'רת ,ב'ד ,א'ד ןכו דתא תלמ אלב רָבְרְמה ּךְרִה א"ס ץ.93 = .ירק אלו ביתכ םִא +. עו
 דרע א'ס ,ו'טרו י"כ םירפס בורב ןכ +. 28 | .ירק תובְרָעּב ץ. 58 .רסח הֶארַה א"ס +. ד

 ג'רו אא'ד ןכו ול תלמ אלב יופה ושאלו א"ס +. 30 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןבו
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 ריגה דוד ו :הָכָּבּ ּהָלָע ּולַעְ ישאר ש לייא ּופח ותא

 דִוד רמאיו םילשבָא"םע ם םיִרְשהַּ לָפְתיִחַא רמאל
 -דע אָּב דוד יהו :הָוהְי לָּפְתיִחֶא תצעדתַא אנלמ
 ותאְרקל הנק ו םיהלאל םש | דוחתשידרשֶא שארה
 רמאיו | :ושארזלע ו הָמְדַאְ ותְנָתּכ עורק יִּכְרַאַה ישוח

 דא :אָשַמְל ילע תיִדְו יתא ּתְרַבְע םִא דד ול
 ךְלמה ינא לדבע םולשבאל ּתְרמָאְ בושת ריִעָה

 ְי הת ופהו דדכע ינָאְו הָתַו זאְמ נאו ךיבָא דבע הָיָחֶא

 קודָצ םֶש מ אלו :לָפְתיִחְא הצע תא יל
 תיִכמ עמָשּת רשֶא רֶבְּדהלָּכ הָיהְו םִִנַהְכַה רַתְיבָאְו

 רתְיְבְאל ןַתְעהו קורצל ץעמוחא םָתיִנּב ינש םמָע

 :םלשורי אוב םולשבא ו יעָה דוד הער ישוח

 וכיצ הגה שארֶהַמ טעמ רבע דודו
 םֶהיִלַעְו םישְּבַח םירמָח דָמָצ וָאְרְְל תַשְביִפִמ רַעַנ/

 :ןוי לב ץיק .הֶאְמּו םיקומצ הָאְמּו םֶחל םיַתאָמ
 אָביִצ רָמאיו - הָלָאְדהמ אָביִצְְלֶא ךלמה מא
 לכל ץולהו םחלהלו בפרל הלמה"תובל םילמחה |

 למה מא :רָבְדִממ ףעיה תותשל ןייהְו םיִרָעְג
 בשוי הנה 3ְּלִמַה לֶא אָביִצ רַמאיו ףיִנדַאְדֶּב היא
 תא לֶאְרַשי תיב יל ובישי םויה ז מא ייּכ םלשורינ |

 לָּכ ףךל הגה אָבַצְל ללה רַמאַו :יִבָא תוכלמ
 ןֶחדאָצְמִא יִתיּוחתְשַה אָביצ רמו תַשְביִפִמְ רש
 הָגהְו םי רוחבהדע דוד למה אבו + למה י ינדָא ל ףיניע

 םשמ 1
 0 ס'ת ,ע"ת ןכו רָּגה דִוָדְלּו וא דָּגַה דִוָל א"פ צץ. 81 = .ירק זכבּו ט. 80 ירק לע |

 ןכו הנִהְו א'ס + תויהְו א"ס +. 3 איעגב הוחתשו נ"ב ,א'ב ןכ 8 ₪

 ביתכ םהָלַהְלּו [ רק אַבַצ ,בתכ אבצ א"סב צ. זמ | .ר"תו סיח ,ב'ד ,|ו

 רמא |יכ א"ס צץ .רפח בשי א'ס ץ. 8 = .ירק םָז]

 ₪ םשדחנה :םִִנָהְכִה רַתְיְבְאלּו קודַצְל דיפ למה

 ז אָבַו :ועמְשִּת רָשַא 5 ילֶא םֶדָיִּב םּתְחְלש

 - שכ

 מ

 זש

 כ
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 יִעָמְש מש לואשחתיב תחפשממ אצוי שיא םָשמ
 דודדתַא יִנָבָאְּב לקסו ה אוצי אצי אָרְנְךִב
 םיִרּבְּגַהדִלָכְ טעה" דוד 5 יִדְבַעדַלָּכתֶא
 אצ א לְלְְּב יעמש רַמָאדהַכְו :!לאמשמו ומי
 ולפ הוהְי ףילע בישה :לַעיִלְּבַה שיאו םיִמּדִה שיא
 דתֶא הוה ןתוו ותחת תְבְלִמ רשֶא לואשדתיב ימה

 שיא יִּכ ףתעְרּב דגהו כ ₪ םגלשָכא דָיִּב | רכולמה
 הָמְל ּךְלמהְדְלֶא הֶיורצְּב ישיבָא רָמאיו :הֶתֶא םיִמד
 אָיהַרבַעֶא ךלמה ינדַאדתא הוה תמה בֶלָּכדְַה ללקי

 ךְלִמַה רַמאיו :ושארהתַא הריס . 10
 ןל רמא הוהי יפו ללקי כ הירצ יְּב םכִלְ ילחהמ
 :ןכ רתע תדמ רמאי ימּ דודתא ללק

 . ינב הגה וירְבַעְדלָּכלֶאְו ישיבָאדלַא רו מאו 11
 | ךֶּב הָתַעיִכ - שפנתַא שקכמ יעָממ אָצְידרֶשֶא

 \ האר ילוא :) הי : ולדדַמָא יּכ ללק קיו לל חינה ינימוה ו
 (\ ויה וִתְלְלַק תחת הביט :ל הוה ביִשָהְו ינעב הוה

 .יִפְמשו 3ּדְרּדִכ וישְנַאְו דוד ליו :הֶזִה 8
 ! טינכאכ לקסיו ללקיו ךולָה ותמעְל התה עלצב לה
 1 :רַפעְּב רפעו ו יתְמעל

 !ופש שפע םיפיע ותאדרָשַא םַעָה"לַכ ףלמה אבו 4
 לפתיחֶאופְלשּורי ואְּב לארשי שיא םעָ -לכ םולשבַאְו 3

 לֶא דור הער יכְראָה ישוח אָבְדרֶשֶאּכ יהו :ותא
 |[! ךלמה יחי םולשְבא"לֶא ישוח רַמאָוו םּולָשְבַא

 ערהתא ּףסח הָו ישּוחהלֶא םּולשְבַא רַמא :ךלמה 1
 | ן\מל ו

 1 | וסב ?. 10 | .ירק ּויִּתַחַּה ,ביתכ ותחת +. 8 .קספ וילע רסמנו אצ |אצ א'ס . ד
 ו יחמ מועב ל. 12 .ירק יּכ ,ביתכ יִכְו צ. 10 ,ירק הפ ,ביתכ יִּכ <. 10 .אקספ ןאכ
 | ח (ע'תב ,ביתכה הניבש אלא -ויִניִעַּב וא ּניִניִעְּב יאר היה :םירפוס ןוקת כ יִנִעּב
 \ וספ עצמאב אקספ +. 13 = .ירק 1תלְלְק ,ביתכ יִתָלְלְק א"ס צ. 19 = .ויְנְעְּב ר"תו
 פיה ,איד ןכו ותמעל הָזִמ א'ס +. 13  .לוגסב עלצב הגומב יללהב ןכ 8

 ע"ת ןכ םַעַה תלמ אלב שיִאהלַכְו ל צ

 [-ם

-1 

0 
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 8 םלֶשְּבַאלֶא ישוח רַמאִיַו :ףערהתַא ּתְכְלָהְאְל המל
 לארשי שיאחלֶכְו הוה םַעהְו הָוהְי רַחָּב רש .יִכ אל
 \9 אולה + רבעא נא מְל תינשהו :בשא יתאו .היחא אְל
 ₪ ָפְל היהֶא א ןּכ ףיִבָא ןנפל יתרבִע רש ו וב ונפל

 בה לפַתיחאְדלַא םולָשְבַא רַמאיו
 לו 0 טפתיחא רמאיו :השענההמ הצע םכל

 תָיִּבִה רמשל הנַה רשא ךיבָא ישנלפ"לֶא א
 ידי וכוחו דיבָאדתֶא תשאבתהִּכ לֶאְרשודלְּכ עמשו
 פ אביו נה"לַע לָחֶאָה ם םיִלשְבַאְל = :ךּתַא רשאדלָּ
 א תצעו :לֶאְרָשידלָּכ יניעל ויבָא ישנ לפלא םולָשבָא
 -לֶאָשי רשֶאְּכ םַהָה .םיִמָב ןשי רשא לָּפִחֶא
 דם ו לדםנ לפת יחַא תַצנ על ןַּכ םיהלֶאה רַבַדִּב
 :םֶלָשָבַאל
 זי רשעיסינש א הַרֶתְבְא םֶלָשבאדלַא לַפַתַחֶא רמו
 ג אובָאְו :הָלילַה דודְירחא הפדְרֶאְו המּוקַאְו שיא ףלא

 -לָּכ םִת ותא יּתְדְרְחִהְו םִידָי הפרו עָָי אּוהָו וילע||
 3 הָביִשֶאְו :ודבל ףלמהדתא יִתיִּכְהְו ותאדרָשַא םַעָהְו

 יפבמ הֶּתַא רשא שיאָה לפה'בּושּכ ףילא םַעָהלָ 1
 0 יניעב ךֶבְּדִה רשייו :םולש הָיָה םעָהַלָ
 מאיו :לארשי יתלָּב יִניָעָּב
 ויפְבדהמ הָעְמְשִנ יראה ישוחל םנ א) ארק םולשבו
 ; םולשבא למאי םולָשבַאדלֶא לשוח אביו :אוהדס
 -תֶא השענה לפחיִחֶא רב הזה ךבְדִּכ רמאל ויל
 ז רָמאַיו :רכד התא ןיאדםא ורב
 לפתיחא ץעי"רשא הצעה הבוטדאל םולשְבַאלַא עו

 םעפב --
 ,ב"רב ןכו יפר וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ צ. גד | .ב'דו א"ד ןכו הטל א'ס +.

 ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ול א"סב ,ירק ול +. 8 טדו דייד ,ב"יד ,א"ידי ט"ו |

 א'ד ןכו ירקו ביתכ שיא א'סב ,ביתכ אלו ,ירק שיא-לאש 33 | .ס'תו ע'ת ,'רת א

 ע"ת ןכ יל אנ ל"צ צג 'ם ל .א"ידו ו'ד ,|ו

 התא דָחֶא שיא שַפנתא ּךֶא ו הָל שכ ןאכ אצמנ ע"תב \. 8 /|)

 צץ. 3  .'וגו םעה"לָכְו ש|
 ת ןכ ּוארק ל'צ ד. =

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב |?

 ו , בר ןכ ב ירו ,םיר היד גידי ביר ןכו

 .פ'תו ע"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ם"תו ט"ת ,ב"ר .איד לב

 ד - ריר הת וו
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 ךיִבָאדתֶא ָתְעדָי הֶתַא ישיח רמו :תאֶזה םַעַפְּ
 בָדָּכ הָמַה שפ) ירָמּו הָמה םירבג כ וישְנַאדתַאְ
 -תֶא ןילו אָלְו הָטְחְלַמ שיא ךיבָאְו הרשב 6

 דחאְּב וא םיִתָחַפַה תַחַאְּב אְּכחְנְ"אוה הע הזה : :םעָה
 עמשה עַמָשְו הֶלְּתַב םֶהְּב לָפְנָּכ הָיָה תמוקמה
 אהְו :םֶלָשְבַא יִרְחַא רָשֶא םֶפְּב הֶפַּמ הָתְיה רמָאְ
 הִכ שמ םמה הָיִראָה בֶלַּכ ובל רשא ליחס
 ?וִתֶא רָשֶא ליחחינכ יבא רובְניִכ לֶאְר ןטלפ עדי

 -דעו ןִדִמ לֶאְר 8 ףילע ףסַאי ףסָאה יִתְצַעי יִּכ
 םיִכְלה ּדיִנָפ בְרְל םי הערה ( לוחכ עבָש .רֶאָּב
 םש אָצְמִנ רָשֶא תמוקמה תחאּכ ויִלֶא ּונְבּו : ָרלּכ
 וב רתינ"אלו הָמְדֶאְהְ"לַע לטה לפי רשֶאַּכ רי ונחנו
 ריע"לֶאדסַאְו :דחֶאדסִנ \ יִתאדרָשָא תיא"
 םיִלְבַה איהה ריִעָהְלֶא לארשידלכ יאישהו ףסַא
 זסנ םֶש אָצְמִ ל שָא דע לחנה"דע ותא :ּונְבְחְס
 שיאחלֶכְ םולשבַא רמ :רורצ
 < לָפְתיִחֶא תצְעִמ יפראק | ישוח תצע הוט לֶאְרְשי

 לָּפתִחֶא תַצַעדתֶא רפָהְל היצ היה
 !העְרהְדתֶא םיִלָשְבַאדלֶא הָיהְי איַבִה רובעבל הבוטה

 רתְיִבָאדלַאְְ קורצהלֶא יט ישוח רמאיו

 יאו .םלשבא"תא טפתיחא ץעי תאִכְו תא םיִנָהְּכַה
 חלש התו :ינא יתצעי תַאָוָכְו תאָוכְו לארשי ינו
 ווברעב הלילה ןלּת"לַא רמאל דידְל ודיגהו .חר ןהִמ
 = ג למל עלב | ןפ רוָבַפִּת רובע םַנְו רָּבְדְגַה

 -. 9/7 ולמה ריד ,ב"יד ,ט'ד ו'ד ,גיד ,ביד ,א'ד ] ו אלמ בודּכ א'ס +: 8

 ת ןכ ,סָּבְרְקְב ל"צ 1 .ירק דחאב ,ביתכ תַהֶאַּב א"סב :ב" חה א"יד ו"ד ,ב"ד איר

 8.14 .ב'דו א'ד ןכו ינפדלע א"ס ץ.19 | ,'ט קוספ ןייע :ירק דַהֶאְּב צ. 15 | .ר"תו

 קספ ןאכ ןיא א"סב +. 15 = .ב"ידו .ו'ד ג"ד ,א'ד ןכו -לע א"ס +. 4 .קוספ עצמאב
/ 

 חו טיח ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ויד ,גיד ב'ד .א'ד ןכו י"כ םירפס בורב ורקו ביתכ ןכ צ. 6

 בעב ב 0 016 .תו יברָעּב ירקו תורבטב בו תכ םתצקמבו ור

 ד ןנו הנוגנ אלבו ףקמב -ןפ א'פ ,ו'טדו ד"וד ,ב'וד ,ט'ר
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 ז לָּגרְריִעְּב םיִדָמִע ץעמיחַאְו ןָתְָנִהיו :וִתא רשָא םַעָה
 ודיִנַהְו ּוכְלי םָהְ םָהְל הדיגהְ הָחָּפָשַה הָבְלַהְ
 ארו :הָריִעַה אובל תיארה ולכוי אָל יִּכ דוד למל
 | ואביו .הָהמ םהיִנש וכלוו םלשבאל דיו רענ םֶתא
 :םש ודְריו יִרצָחּב רֶאְב ילו םיִרָחְבְּ שיָאתיבדלֶא
 / רֶאְּבַה .ינָפילע ּףֶסֶּמַהדתֶא שרפתו הָשאָה קת
 ורבע ואבו :רַבְּד עדונ אֶלְו תופרה ויל הטשתו
 ץעמיחַא היא ורמאוו התיבה הָשאָהְדלֶא ם םלְשְבָא
 ושקביו םמה לכימ ורבע השַאָה םֶהְל דָמאַתו ןִתְעְהיו
 | יהיו :םֶלֶשּורָי ובשיו ּואצִמ אלו
 רוד ךלמל ודו וכלוו רֶאְּברמ ולעיו םּפַכל יִרָחַא
 דיפ 5 .םימהדתא הרהמ ורבע ומוק דודדלֶא ּורְמא

 אל דחא"דע רקבה רואהדע ןדריהדתַא ּורְבַעַו ותא
 יִכ הֶאְר לָּפְתיִחֶאּו :ןִדְריהדתֶא רבעהאֶל רשֶא רע ||
 -לֶא ףליו םקפ רומָחהדתַא שבחיו יתַצְע התנא ()

 רבקפ רבָקיו תמי קנחוו ותיפדלא וציו וליעדלַא ותופ
 םלָשְבִאְו המינחמ אָּב דָוְדְ :ויָבָא
 -תֶאְו :יִמע לארשי .שיִאלֶּכְו אול ןףרוההתַא רבע

 אָשמִעו אָבְצהְדלע באי תחת ם םלָשְבַא םש אָשָמְ

 לניבָאדלא אָּבְ"רָשֶא .ילארשיה אָרֶתִי ומְשּו שיאְדְ
 ₪ לֶארשי  ןחיו :בָאי םא הָיּורָצ תוחֶא שָחָקַאַ[ז

 אִכְכ יהָ :דַעְלְגַה ץֶרֶא םלֶשְבִא
 5 ריכִמו ןומעדינב תַכרְמ שחְנְֶב יבשְו הָמָינחמ דו | *

 בָּכַשמ :םילגרמ ידְעְלְגַה ילורבּו רָבְד אלמ לאימ |
 לופו ילו חמקו םירעשו םיטחו רצוי ילו תופו

 םישדעו -%
 .ר'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ מ א'סב ,יפ ריבס ץ. 19  .אלמ ירו א'ס +

 ס'ת .'רת .ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו לֶאְו א'ס +. 93 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ץ.
 א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ג"רב ןכו רסח ו וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 .

 זיו 'ב ,א ה'ד ןויע :ע'ת ןכ ילאעמשיה ל'צ +. 95 = .א"ודו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םּולָש |
 יבּושו א'סו ,אלמ יבושו א'ס + ל

 ַ רָשֶא םַעְהִלָכְו דוד םקיו :לפַתיחַא םֶכיִלְ ץעי הככ

- 
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 צלח 99- -אצזוו 1 ב לאומש 00

 רָקְּב תופשו ןאצו הֶאְמְהְו שבדו :יִלָקְו םישדעו א
 םַעָה ומ יּכ לוכָאְל וּתַאררֶשַא םעלו דול ושיגה

 םעָקתֶא דוד דקפוו :רָכְדִּמַּכ אָמְצְו ףיע| בער חי
 :תואמ ירשו םיִפְלֶא ירש םַהילַע םשיו ותא רש

 תישלשה| אויב תישלשה םֶעָהְִתַא דוד חלשיו ג
 יתא דוב תשלשהו באי יחַא הורצְהּב ישיִבָא דיכ
 \ אָצָי םֶעַהלֶא למה דָמאַַ יתַגה
 | םונדמא יִּכ אצְת אָל םַעָה רָמאִיַו :םכִמע יִנָאדִנ אָצִא ג

 | .ומישידאל וניצח ּותָמָיִאְו בל ניִלֶא ומ םישי"אְל םּונ
 | בוט הֶתַעְו םיִפְלֶא הרשע ּומָכ הֶתְעְִּכ בל ונילא

 | רמאיו :ריזעל ריִעַמ וגלדהוה ןִתיִּכ 4
 | רמעו השעא .םכינעְּב .בטייירשא .ךלמה םֶהיִלַא
 ;םיִפְלַאלְ תואמל ואצְי םעהדלכו רעשה דָילֶא למה

 דטָאְל רמאל יִּתאתַאְו ישיבָאחתאו בָאויתַא ךלמה וצו :
 "תֶא למה תֶוַצַּב ועמש םעהלַכו םולשבַאל רַעַנְל יל
 הרשה םעָה אצוו :םולשבא ךבד"לע םיִרשַהלּכ

 ופנו :םיִרפֶא רעיּב הָמָחְלִמה יקתו לארשי תארקל +
 | הפנמה םשדיהתו דור יִדְבע ינפל לארשי םע םֶש
 = הָמָחְלְמה םשדהתו :ףלא םירשע אוהה םוזב הלודנ
 / | לכִאְל רעיה ברו ץֶרֶאָהדלָכ י ןֶּפִילַע תוצפנ

- 

 1 .םלָשְבא ארקיו :אּוהה םויּ. בְֶרָחַה הָלַכַא רשאמ \
 =! אביו הרטה"לע בכר .םּולָשְבִאְו רוד ידבע נפל
 1[ שאה קזחיו הלודגה הֶלֶאְה ךבוש תחת רפה
 / ,דרֶשִא דרפהו ץֶרֶאַה ןיכו םימשה ןיּכ ןּו הֶלֶאְב

 ,הה רמאיו בויל דיו דַחֶא שיא אריו :רֶבַע ויִתְחִת ג
 "שאל בָאוי מאו :הֶלַאָּב יולת םלֶשְבִאתַא יתיאר
 דינמה 1 -
 ןכו לע וס יעץ. 29  .ויפדו ד"יד ,ב"יד ,א*יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב ןכ צ. 9

 | ע'ת ןכ הָּתִא ל'צ יש. 8  .קוספ עצמאב אקספ +. 2 ,[ך' = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד

 [\יע'ח ןכ שיא ףלַא ל"צ צ. ל 4 .אקספ ןאכ ןוא א"סב +. 4 = .ירק רוזעְל ,בותכ רעל +. 8
 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ לָּתַיַו ל"צ +. 9 = .ירק תצופכ ,ביתכ תוצפכ +. 8

| 
| 
| 

| 



 1 ב לאומש צצה 9

 הָצְרא םש ותיִּכְהְהאְל עּוְדִמּו תיאר הָנהְו ול דיִנָמַה

 ג שיאָה רמאלו :תָחֶא הָרְגַחְו ףִסָכ הְָרָשַע ּףל תֶתְל יִלַעְו
 דאל ףַסַּכ ףַלֶא יפכילפ לקש יכנִא אלו בָאוידלֶא
 ףלמה הָוצ .וטינאְּב יִּכ ךלָמהְְּבְילֶא יִדָ הַלֶשא
 רַעְַּב ימדורמש רמאל יּתֶאְדהאְ ישיבָאהתֶאְ ףתא

 באי רמאו :דננמ בציְתת הָּתַאְ ףלמהךמ דחָכִ
 ופָכְּב םיטָבש השש | הקו נפל הלוחא ןכ"אל

 אה בַלְּב יח ונדוע םולָשְבַא בֶלְּב םעקִתִו
 + הל

,+ 

 םולָשְבַאתֶא וכו באי ילּכ יאְשְנ .םירע)

 עההתַא בָאוי ףשחהפ לארשי

 כב וילע ובצו לודגַה תחפה"לֶא גוב ותא ו וכסשוו

 :וכהאל שיא ו וכ נ לאְרְשולַכו דאַמ לוד םיִנָבַא

 חה . ויחב ולחבציו הכל םלָשְבַאְ

 רובעפ ןב ילְךיא דמָא יכ ל למ גַהקִמַעְב רַשֶא תבָצִמ |
 די הל ארקוו ומש"לע תָבְצְמְל אָרְקיו ימש ו 1
 ץפמיחַאו הוה םּוה דע ? םילשְנא |

 שיא אל בָאּוי ול רמאיו :דפיא .דמ = + וטפש |
 הָוה םויהְו רחא םִזיְּב הרט הֶוה םויה הָּתַא הָרְשָנ
 ישופל בָאוי רמאז 1 :תמ ךלמההןְּבְילע יִּכ רשבת א

 ב אויל ישוכ וחתשיו התיר רַשֶא . ףלמל רגה ./

5 

 כ יהיו ב - ָאוידלֶא רַמאיו קודצְָּב ץעַמיחַא דוע ףסיו :ץר

 המ
 ס'ת (ע"ת ,רת ןכו יל א'ס א. 19 = .הופ כ'ב ,א'ב ןכ +. 19 = .ירק ּולָו ,ביתכ אלו +.
 ישפנב ,ביתכ ושפנב +. 18 = .ר'תו ס'ת ןכו םולשְבא א'ס +. 1%  .'ה קופפ ןווע ער"

 הָליִחא ,ביתכ הָלּוחַא .ר"תו ס"ת ,'רת ,ו'ד ,ב'ד ןכו ירקו בותכ ישפַנְב אי |
 ביתכ ולָהֶאְל +. גז  .שוגד 'ר צ. 16  .ירקו בותכ הָליִחא א"סב ,ט"י 'ד הימרו אקו
 ן פדלע צ. 90 = .ירק וייחב ,ביתכ ּויַתַב צ. 18 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 18 לק 5

 ןכו ק ןכ .וד ןב ןפדל ויד ןכו ורקו םותכ =ןב ןפ-לע אפב ב

 -אל רָבדלָ רקֶש ושפנב יתיִשְערא :םולשבאב

 : ירחא ףדּרמ םֶעָה בשו רפשכ בָאי עקתה :והתממ
 - םולשְבַאדתֶא . יו ב



 אטו 93- -צזצ 1 ב לאומש 9

 הָמְל בָאּוי רָמאַַו ישוכה יִרָחַא יִנָאְדג אָודדֶצְרֶא ּהָמ
 המחיה :תאצמ הָרשְּבְדִיא הכל יִנָּב ץֶר הָתַא הו
 רָבַעַיַו רָּכְּכה ּךֶרַד ץעמיחא ץרָיו ץור ל רַמאיִו ץּורא

 הָפצַה לו םירעשה ינשךיב בשוי דָוְדו ?ישופההתַא ₪
 דהגהו ארו וויניעְרתַא אשיו המוחה"לֶא רעשה גגלֶא
 רמו ךלמל רעו הפצה אָרְקיו :ודבְל ץֶר שיא
 אריו :ברקו ףולה ףליו ויִפְּב ּהָרושְב ודבְלדסַא ףלמה < .

 רַמאו רעשה"לא הפצה ארקיו ץר רחאדשיא הפצה
 ;רשכמ הזחסנ למה מא" ודבְל ץֶרח שיאדהנה

 ו תַצְרָמְּכ ןושארה תַצּורְמתֶא הֶאַר יִנָא הפצה למאיו 7
 -לֶאְו הָו בוטישיא ךלמה רמו קוְדָצְרִב ץעמיחא

 "לא רמאו ץעמיחא אָרְקִו :אובי הבט הָרושְב ₪
 הָצְרֶא ויָּפאְל ּךְלִמְל וחתשיו םולש למה

 דתֶא רגס רשֶא יז ו ּורָּב רַמאו
 :ףלמה ינדאב םֶדידתֶא ואשקרשא םיִשנָאָה

 םולשבאל רעגל םולש ךלמה רמו 9
 דִתֶא חלשל לודגה ןומהה תיאר .ץעמיחַא /רַמאַָ
 מאיו :הָמ יִתְעְדָי אלו ףִדבעדתֶאְו בָאוי ךלֶמה דָבַע

 אב ישוכה הָגהו :דמעיו פיו ּהָּכ בציִתה בֶס ףלמה 31
 החי ףךטפשדיכ ךלמה יִנדֶא לֶשבְתַי ישוכה רַמאו

 דָמִאַיו "לע םיִמָקַהלָּכ דימ םויה 33
 מאו םולשבאל דענל םִלָשָה ישוכה"לא ףלמה
 רשֶא לכו ךלמה :ינדֶא יביא לעכ ויהי ישוכה

 4 זלמה 1 זגריו :הערל יל מק שי
 "מ ותכְלִב רַמֶא | הכ ביו רעשה תילע"לע לעוו
 ןפחת ינא יתומ ןתידימ םולשבא ינב נב םולשבא

 לפ 99 = ,ב"דו א'ד ןכו ורב ףיָהְלֶא ָהָוהְי א"ס ץ. 95 .קוספ עצמאב אקספ +. 8
 .ב"ל קוספ ןייע :ירקו ביתכ םולשה א'סב סּולשָה
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 393 ב לאומש צזא 9

 ג הכב ךלמה הנה באל .דגנ נב נב םּולָשְבַא
 ג אוקה .םויּכ הָעָשֶּתַה יִהָּתַו :םולָשבַאדלע לָּבַאַתַיו

 רמאל אוהה םויְּב םַעָה עָמֶשיּכ םַעְהְדְלָכְ לָבֶאל
 , אובל אוהה םויּפ םַעָה בתיו :ונבְדלע ףלמה בצענ
 :הָמָחְלְמַּב םֶּנְּ םימלכנה םַעָה בְָנְתִי רשָאַּכ רעה
 :לָּב לדג לוק ךלמה קעויו ויִנָפִתֶא טאל ל
 6 אָבַּו יִנָּב יב םוְלָשְבַא םולָשַבָא
 נפתֶא .ם םויה חשבה רַמאו תיבה דלמה"לא באל

 שפְנ תֶאְ ףשפנ"תא םיטְלממה יב
 דהא :הישנלפ שָפְ שנ שָפְּ ךיִתְְבו נב

 ו יִּכ םויה תְדְגה | יִּכ ףיִבָהֶאדְתַא אנשל ףיִאְנשדתא
 םולשבא אל יּכ םיוה יּתְעַדָי | יִכ םידְבַעַו םירש ְךְל
 ; םוק התו יניעב רש זאְיִּכ םיתמ םויה לכו יח
 יִכ ּףיִדְבַע בלדלע ךֶבַדְ אַצ

 ףתא שיא ןילייַא אצוי יִאְריִפ יְִעַכְשִנ הוה
 -- הָאְּבִררֶשֶא הָעְרָהלָּכִמ תאז ףל הָעְרַ הָליִלַה
 למה םקו :הָתַעְדע ףירעמ|

 ל הנה רמאל ודינה םַתָהְדלָכלּו רַעָשַּב בש
 ; לֶאְרְשיו ףלִמ מה י נפל םעה"לכ אביו רַעָשְּב בשו

 10 ד םעְה"לכ יהו :ויִלָהאְק שע
 וניִבְיִא ל ףכמ | נליִצַה ףלמה רמאל לארשי יטְבְשלָבנ

 ץֶראָהְמ חַרב רתע םיִּתְשְלַּפ ףכמ ּונָמְלַמ אַ
 ג תַמ .ּוניִלָע .ּוטָחְשְמ רשֶא םולשְבַאְו :םולשְבַא לש
 דתֶא בישהל םישרחמ םּתַא הַמְל הָּתַע .הָמְחְלמ

 צ ןצ ;"לֶא חלָש דו ךלהְ יל

 ד תש
 םויה

 רוריע
 |? ו

 .ירקו .ביתכ הָתִיַבַה .א'סב ,ירק הָתְיַּבַה צ. 6 .'\ 'סחו ל וילע רסמנו םַסְנַּב א'ס <.
 ריבס צ. 8 .קו סמ עצמאב אקספ 8 ירקו בותכ אגל א"סב ירק גל ביתכ אל +

 ריבס צץ. 9  .ס'תו ב"ד ,א"ד ןכו "דעו א'פ צ. 8 | ,יִכ תלמ אלב ךניא"סא א'סב ,"םִא

 וא
| 38 



 צזא 4 ב לאומש 4

 ינקחלַא .ּורְּבִד מאל םיִנְַּכַה רַתָיבָאַלֶאְ קודצ

 ףלמהחתא ביִשָקְל םינרָחֶא ויהת הָמְל רמאל הדוהי

 :ותיִּבדְלֶא ךְלמהדלא אָּב לא שידלָּכ < רבדו ותיכדלא

 נהחא .ווחת הָמְלְו םתא יִרָשְבו ימצע םתא יחא ₪

 ימצע אלה ורָמִּת אָשַמַעְלו :ףלמה"תא בישָהל 4

 אל"םא ףוסוי ּהָכְו םיהלֶא ילדהשעי ּהָכ הָּתֶא יִרָשְבּו

 "תֶא שו :בָאוי" תחת"םיִמָה"לָּכ ינֶפל היהת אָבְצְרַש

 ךְלַמַהְדלֶא וחלשו דָחֶא שיִאּכ הָדוהיְדשיאדלכ בבל

 ןֶקריהדדע אבו ךלמה בש :ףירְבְעדלַכ הֶתַא בוש 6

 ריבעהל ךְלמה תארקל תֶכְלְל הָלְגְלְגַה אָּב הָדּוהְו

 ךּב .אָרְנְדְב .יִעמש רקמה :ןהריה"תא .ךלמהדתא 7

 תארקל הדוהי שיאדסע דריו םירוחכמ רש נימה

 תיּכ רענ אָביִצְו ןַמָיְנִּמ מע שיא ףלאְ :דִוד ףלמה 18

 וקלצו תא ויִדְבַע םיִרשִעו ונְּב רָשָע תֶשַמָחְ לאש ש

 תיבתֶא ריבעל הרְבְעַה הרבעו :ףלמה ינפל ןדרי ה

 ינָפל טָפִ ארנְדְב יִעָמְשְו וניעב במה תושעלו ףלמה

 דבָשָחְיִדִלַא ךלמהדלא רָמאוו :ןֶּדְרִיִּב וְרְבֶעְּב ףַלַמַה 3

 םויב ךדְבַע הועה רשֶא תֶא רפול ןָע לדֶא יל

 "לֶא למה םושל סורי ּףְלמההינדַא אָצי"רֶשא

 פה יתאָכדהנהו יתאטח ינא יּכ ךדְמע עדָי יִּכ זוָבִל

 !ףלמה נא תאָרְקְל -- ףסוי תיבְדלָכְל ןושאר

 ;הֶחַתַה רָמאיו היורצדב ישיבָא ןעיו 2

 ( | :הָוהי חישמדתא ללק יכ יעמש ש תמי אל תאו

 זּורְצ נב םֶכְלְו ילדהמ דוד 0

 5 לארשיב שיא תמש וה 5 םויַה יִלדּויָהְתִכ

 ו 4 :לאר ןשידלט ףלמחנא ם םויה יכ יִתְפִדָי אוְלָה ₪
 מה -

 "יד ןכו תֶרְרָל א"ס + 6 .םיִמָיַהדלָּ באי תַחִּת הגומו א"ס ל. 4 ירק גרמאת +. 4

 ס היטדו ר"יד ביד טיר היד גיד ,ב'ד

 ,אָצּי לע דוקנ +. 20 = .ירק וונ ִעְּב ,בותכ וניעְּב צ. 1% | .בוטה תושעלו

3 

 ,ו"ב 'םירפס בורב ןכ צ. 19 | .א'כ קוספ ןייע



 959 ב לאומש אזא 6

 :ףלמה 1 ול עַבָשיַו תּומִת אל יעָמשדלֶא ףלמַה
 ףלמה .תאְרְקְל דרי לאָשְּ תֶשבְפִמּו

 סככ אל ידָנְפתֶאְו ימּפֶש הֶשעדאְלו וילנר השער
 :םולֶשְב אָּבְדרֶשִא םוֶיהדרע ךלמ ה .תָכִל םויהְִמל

 למה יִנדַא רמאיו :תשביפמ ימע ּתָכַלָהאְל המ
 בכְרֶאְו רומחה יל"הַשְבְחֶא ךדבע למאי ינמר רבע
 ףדבעב לנריו :ףדבע הספ יִכ דלמה"תא דלֶאְ היל
 השעו םיהלָאָה ּדאְלַמְּ ללפה דַאְו ףלמה ינ ;דָאלֶא
 הכא כבש תובל היה אל יִּ :ףניִשְּב בוטה
 ילָכְאְּב ךּדְבעְדתַא תַשְתִו ףלמה ינדאל תֶומדיַשנא
 דלֶא דע קעְולו הָקְדַצ וע .ילשודהמו נחלש
 הָמְל ּךְלִמה ול רמאיו :ךֶלֶמַה

 -תֶא וקלחת אביצְו הֶּתַא יִתְרַמָא ףיִרבד דש
 חקי לפה"תא םג ףלמהדלא תשביפמ רמאיו :הדשק||
 : ותיבלֶא םולָשְּב ףלמה י נדָא אָבְרִרֶשַא יִרָחא
 -תֶא רבעיו םיִלָגְרִמ דרי ילמלצה ילורְבו |

 ךןֶּב דאַמ זק :לורבו :ןדריבדתֶא ו וחְלַשְל ןיריה ךלש
 םינחְמב ותְביִשְּב ךְלֶמַהדתֶא לָכְלְכְדאּ הו הגש םִיִנמְט

 :םֶלָשּורי ידע ךְתֶא יִתְַּכְלַבְו יִּתַא רָבַע הת
 לעָאהיּכ ייח ינָש ימי הָמַּכ ךלמה"לֶא ילורפ 8

 -תֶאְו לכא רש אתא רבע םעטידס א עַל בוטדי

 תּורשו םירש : . לוקְּב דוע עמשאדםא הָתַשֶא רֶש ]

 המלו |
 .ו"דו .ג"ד ,ב'ר ןכו רומחה יִל א'ס ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ד ,י"כ םורפס בורב כ[
 ב א'ס ו. 9 = .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו "ַלֶא א'ס ,הגומב ןכ |[

 ד - ביתכ ןִּברִַּב +. 89 = .יתרמא א"ס +
 ו ,ב"ד ןכו ותבשפ א"ס צץ. 8%" 8

 ט'ד ו1,ג'דב - וולע רסמנו י"כ |

 .ב"דו א"ד ןכו דםָאו א'ס ץ. 26  .דסַע וא "לֶא א'ס צץ. 45 0
1 
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 טעמּפ :ףֶלִמה ינדאהלַא אשמֶל דש ָּךְדְבַע היִהָי הָמָלְו גז
 יִנְלָמְת המְלְו ףלמההתֶא .ןדרוההתא ךרְבע רבעי

 ירעְּב תַמָאְו בע אנְבְשְי :תאזה הָלמְנַה למה <
 "סע לבעו םֶהְמַכ דע הגו ימאו יִבָא רק םע
 :ּיִניִעְּב בוטדרשא תא ולדהשעו למה יִנדֶא

 -הֶשַעֶא ינאו םֶהְמַּכ רבעי ₪  ףלַמה רמאיו -
 זהשעא ילע רחבתירשַא לכו יניִעְּב בּוטהְדתֶא ול

 \קשיו רבע למה ןִדרי הדתא על רָבעיו גל 40
 ;ומקמל בשיו והכְרְכו ילורבל ךְלמה

 םע"לָכְו ימע רבע ןהמכו הלול למה רבע ₪
 :לֶאְר י םע יִצַה םָו ךְלַמַהְתֶא וריבעיו הָדּוהי

 -לֶא ורמאיו ףֶלְמהלֶא םיִאָּב לארשי : שילב הָגהְו 3
 "תֶא .ורבעיו הָדּוהְי שיא ּוניִחַא וב עודמ ךלמה
 מע דוד ישְנָאדלַכו ןּדְרְיַהתֶא יז תיִּבְדתֶאְו למה

 לארשי שיא"לע הָדּוה .שיִא-לָּכ ןעיו .
 ףפדה"לע ףל הָרָח הז הָּמַל לא למה בּורְקִ
 -גנְל אָשְנ תאשנםָא ףלמה ןמ גל לוכָאָה הזה

 דמאיו הדוהָי שיאדתַא לארטירשיא ןעיו 1
 חמו ךממ ינא וְדְּבדבְנ ללמב יל . תודָידרָשע
 ְּלַמדתֶא בישָהְל יל ןושאר יִרְבד הָיִהדאְלו י תְלְקַה
 :לֶארְשי שיא רבדמ הדו שיא"רבה \ שקיו

 רְכַכְדִב עבש משו לַעְיִלְּב שיא ארקנ םש ּפ
 דב קלח ונלְךיא רמאו רפשכ ו ינימו שיא
 יפי :לארשי 'ולַחֶאל שיא ישידבב נלדהְלחְנ אלו 5

 [ןלַבְרַכ עַבָש יִרָחַא -וד ירחאמ לארש שי \ שיִאדלָּכ
 ייאו ו 2

 4 ה א'סב .,ורק ּוריִבָעַה ,ביתכ ורבו +. 41 = .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 39, 4 4
 1 ןכו ינתלקה א'ס +. 44 = היל גיב ,א'ב ןכ ד. 44 = .א"ירו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ
 וחנ נ'ב ,א'ב ןכ <. 1 = .אקספ ןאכ ןיא א'פב +. 1 .2 = .ו'טדו ד"וד ,ב'יד ,מ'ד "ד
 .לעי א'ס +. 9 = ,ר'תו פ"ת ,א'ר ןכו וגל תלמ אלב ןבּב הָלָחַנ א"ס



 07 ב לאומש אא 8

 0 ןדריהךןמ םֶכְלמְב ּוקְּבַּד הָדּוהָי שיאו
 -רשע תא דלה הק פלשו :יתיב"לא דוד אבו
 דתיב םנתִיַו תיבה רמשל חינה רָשֶא םישנלפ | םישנ
 תוררצ הָנָיַהְתַו אביאל םֶהיִלַאְו םלָּכְלּכִו תרמשמ
 :רמאו :תּויַח תונמלא ןֶּתְמ םויחדע
 תַשְלָש הָרּוהידשיִאְדתֶא ילדקעוה אָשְמַעְַלֶא ךלמה
 ג הָּוהידתא קיעוהל אשמע ליו :דמע הפ התאו םיִמָ
 6 רָמאַ :ודַעְי רשא דעומההןמ רחיו
 מ יִרְכְְִַּּב עבש ונל ערי הָתַע .ישיבָאדלֶא דו
 -ןפ וירחא ףררו לידא ירָבעדתא חס התא םּולשבַא
 ז ישְנַא וירא ּואציו :ונלע ליִצהְו תורצב םיִרָע ול אָצמ
 םלשורימ + ואציו םיִרְְגה"לֶכְו יִתְלִּפה יִתַרְכַהְו בא
 3 הלודגה ןַבָאָהְע םה יִרְכְּבְְּב עבש יִרָחא ף%ףל
 ומ | רח בָאויו םהינפל אָּב אָשְמַעו ןועְבְנְּב רָשא
 ּהרעַתְּב יינְקִמִלַע תַדמְצַמ בֶרָה רנה ולעו וש
 9 באי מא :לָּפַתַו אָצְי אות

 ןקוב באי ןימידדו חו יחֶא הֶתַא םולשה אָשַמִש
 וט רָשֶא | רחב רמשנאל אָשמַעו ;ולדק קשנל אָשִמ
 הצְרֶא ויעמ ךפשיו שמחהדלא ּהָב והכי בָאְויד
 ישיבָאו בָאי תמו ול הָנָשְאו
 וו ויִלָע מע שיִאְו יִרְכּכְרְּב עבש יִרָחא ףדָר וז
 -רֶשַא יִמו באויב ץפח רֶשָא ימ רַמאיו בא" "וש
 . הלסמה ּךותְּב םדּב ללגֶתִמ אשמעו :בָאוי ירח 1

 -ןמ אָשִמָעְתֶא .בסוו םעְהלּכ רמערּכ שיִאָה
 הלסמה י 2

 א'ם הו" טדו ר"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד ג'דב ןכו יפר וילע רספמנו י"כ םירפס בורב ןכ

 ןכו ןָהיִלֶאְו א'ס +. 8  .הניגנ אלבו דדוד נ'ב ,א'ב ןכ צ. 8 = .ו"דו ב"ד ןכו שגם

 א"ס ,ך"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ר ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 8 "דול

 6 = .ירק רָחִויַו ,בותכ רח וא רח +. 5 = .ו!טד ןכו הפח |[
 ו ע'ת ,ב*יר ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּוניניע א'ס +. 6 | .ע"ת ןכו הָּתַעְו א'פו ₪

 ןכ הָאְצָי איָהְו ל"צ צ. 8 | .ירק וילָעְו ,ביתכ ולַעָו +. 8 כ ודמ ,ביתכ יִדמ א

 .קוספ עצמאב אקספ *. 0 | .ירק זַחאתַו צ. 9  .אקספ ןאכ ןיא א"סב \. 8 ₪
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 זלָּפ ּהֶאְר רשַאָּכ דנּכ וילע ףךלשיו הדשה הלסמה

 -לָּכ רבע הֶלְסמְ -ךןמ הנה רשאכ :דַמַעְו וילע אבה 2

 רבעו :יִרְכְרְּב עבש יִרְחא ףדרל בָאי ירחא שיא

 םיִרבַהדלֶכ הכעמ תיבו הלב לֶאְרְשִי יִמְבְשלָכְּב

 ואבו :וירחארףא ואביו .וחלקיו "5

 -לֶא הֶלְלְס ָּכְּפְשיו הפעמה תב הָלְבָאְּב ויִלָע ורציו

 םֶתִיִחָשמ בָאוידתַא רשֶא םע :הדלַכְו | לחּב דמַעַתו ריִעָה

 שמש ריִעָהמ הָמָכַח הָשא אָרְכִתו :המוחה ליפהל 4

 הָרְבְדֶאְו הָנְהְידַע בֶרְק .בָאּודלֶא .אנ"ורמא .ועמש

 באי .הֶתַאה ּהָשאְה רָמאָתַו יִלֶָא ברקו :ךילא גז

 עמש רמאיו ףתְמִא יִרְבִד עמש ול רמאתו נא רמי

 רמאל הֶנשאַרב ורְּפִדְי רפד רמאל רַמאָתַו יִכְנַא

 יעמָא ימלש יכנַא :ומתה כ לָבָאְב ולאשי לאש 9

 דָמְל לאְרשיב | םַאְו ריע תי הל ש שקבמ הֶּתַא לארשי

 באי ןעיו :הָוהְי תלָחְנ עלַבַת 3

 אל :תיִקְשא"םִאְו עלבָאדבא 5 הֶליִלַה הֶליִלָח רמאיו גו

 מש יִרָכְַּכ עבש םירפֶא רהְמ שיא יכ רבה כ

 עמ הָכְלִאְו וחבל ותאדנת רודְּב ּךְלמַּב ודָי אש

 ןיִלֶא ףלשמ ושאר הנה בָאוילֶא השאה רמאתו ריִעָה

 זָתְמְכְחְב םֶעָהלָכְלֶא השאה ובתו :המזחה רעב ₪

 :אוידלא וכלשיו יִדָכְּבְדִב עבש שארדתַא ותרכיו

 או וילהאל שיא .ריעָה"לעמ וצפו רפשב עקתיו

 א :ףלמהה לא םלשו רי בש 3

 ובחדלע עְדיוהְידּב הינבו לארשי אָבַצַהִלָּכ לא

 ליחאְהְּב טפָשוהיו סמהדלע םֶרדָאו :יתלַּפַהְ לעו ו
 כמה

 - < 1 ביתכ ּולָהְקיַו א"סב ,ירק ּולהְקיו ביתכ ּוהלְקיַו ז.14  .קוספ עצמאב אקספ +. 4

 | תלמ אלב םָעָהְִלֶא א'ס ץ. 99 = .אלמ םַתיִחְשמ א"ס +. 15 = .א"ודו ו 'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו

 ?ליִתְרַּכַה ,ביתכ יִרְּכַה צ.93 | .ירק ויִלָהאְל ביתכ 1 ַהֶאְל א" סב ץ.ל9 | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו

 .'ו 'ד ,א םיכלמ ןייע :ס"תו ע"ת ןכ סֶריִנדֶאְו ל"צ + 4
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 אריע םגְו :םיִגָהְק רֶתְיְבִאְו קודצו רפס אישו :ריִכְזמַה
 בער יהיו :דודל ןהכ הָיָה ידיה
 חתֶא קה שקְבָיו הגמ ש ירחא הָנָש םיִנש שלש דוד ימיב

 לואש"לא הָוהי רמאיו הָוהָי נּפ

 ארקיו :םינעבגה"תַא תימה"רשא לע םיִמדַה תיבדלאְ
 ינפמ אל םיִנעְבְּגהְ םהיִלַא רַמאַיו םיִנעְבְגל ףלמה

 לארשי נבו ירמָאה  רֶתַימדמִא .יִּכ המה לארש ן
 -ינבל .ותאְנְקְּ םתכהל ליאש שבו בדה עְּבָשְנ
 השעא המ םְ עבַהלא * ד רמו :הָדּוהְיְו לאש
 ול ורמאיו :הוהי תלחנחתֶא ּוכְרְבו רפַכָא המַבּו םכל |

 יאו ותיִּבדַעְו לואשדסע בהְזו ףַסַּכ "לךיא םינעבצפ
 םיִרמא םֶתַאְדהִַמ רַמאָיַו לארו שיּב תימהל שיא ונל |

 ונְלּ רַשֶא שיאה דְלַמַהדלֶא | ורמאיו :םֶכְל הֶשַעָא |!
 :לארשי לבְנלָכּ בציתהמ ונדמשנ וגְל"המה רשֶא |[

 ףלמה רמו הָוהָי ריִחְּב לּואָש
 =ןּב ןָתְנַהְיְרְּב תֶשְביִפְמִלַע למה .למחו :ןּתֶא יִנָאְ
 ןיבו .דוד ןיּב םתניב רשֶא .הָוהְ תעְבְשלט לאש
 הפצר יִנְּב יִנָשתֶא ךְלמה חקיו ;לּואְשְְּב ןתְנהָי

 דתֶאְו = ינמְראדתֶא לואשל הדל רַשֶא היא
 הדְלי רשא לּואָשדתַּ לכימ נב תֶשָמַחתֶאְו תשבפמ
 ינעבנה דב םנתוו :יִתְלְחִמה ילּורכְדִּב לאיררעל
 םהו רַחְי םיתעבש ולפי הוהי ינפל רֶהָּב םַעְוָ

 :םירעש ריִצְק תלחת םיִנשאְרְב ריצק מב
 חקתו

 עצמאב אקספ צצ. 6 .אכ | .אלמ רפוס א"ס צ. 95  .ירק אָושּו ,ביתכ אושו 8
 יל צ.6  .םֶהיִלֶא יללהב צ. 9  .ע"ת ןכ םיִמִד התוַּב = םימדהתוב ל"צ יש. 1 8

 ל'צ +. 5 = .ר'תו .ע"ח ,א"יד .,ו"ד ,ב'ד ,א"ד .ןכו .ירקו בותכ ּונָל א'סב ,ירק ּונֶל ,בית ן .

 אצמאב אקספ +. 6  .רַהָּב ל'ג \. 6 | ירק ןח ,בותכ ְַתַּני <. 6 = .ע"ת ןכ ּונָדומְשַמ

 ןייע :ם"תו עת ןכו ברמ א"פ צץ. 8 . .ו"דו .ב"ד א"ד  ןכו דלעו אס ו שו

 ביתכ םִיַתְעְבְש +. 9 = .יי 'ו 'סתו 'ל וילע רפמנו םעק א'ס +. 9 = ,ט"י חי" ,:8
 תַלָחְתַּב א'ס ,ירק תַפָחְתַּב ,ביתכ תַלָחִּת ץ.9 = .ירק הָטַהְ ביתכ םֶהְו א. 9 * .ירק םָּתְעב

 יו"דו ג"ר ,ב"ר ,א"ד ןכו ירקו בז|:

 \ תַעְבְּגְב הןהיל םונעקוהו וינּבמ םיִשְנַא העבש ונלךתע
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 צצז 0 ב לאומש 00

 רּוצַהדלֶא ּהָל והָפתַו קשה"תֶא היא הָפַצְר קו
 "אלו םימשההמ םַהיִלַע םימְּדִנ דע ריצק תַלְחֶּתִמ
 הָבשה תיחדתאו םֶמוי םֶהיִלַע חּונְל םיִמְשַה ףוע הנ
 היארתב הפצר התְשעדרשא תא דָורְל דגה :הֶליְל
 דתֶאְו לּואָש תוָמְצעדתֶא חקיו דוד ףליו :לואש שנפ
 וב רַשֶא דעלג שיבי ילעב תאמ ונב ןָתְנִהִי תומְצַע
 םיתשלפה"םש םןלת רשא ןשדתיב בָחְרִמ םֶתַא
 םשַמ לעיו :עּבְלְִּב לּואָשדתַא םיִּתְשְלָּפ תוָּפה םּויְּב
 "תא ופסאיו וב ןתנוהי תומצעהתַאְו לאש תומָצעתַא
 | תוהו לּואשדתומצע תא ורבְקִו :םיִעְקיִמַה תוָמְצע
 | ושעוו ויִבָא שיק רָבְקְּב עלצב ןמָינִּב ץֶרָאְּב וב
 | ןןכררחא ץראל םיהלא רתע ףלַמה הָוצרָשא לכ

 | .אתֶא םיתשלפל המחְלמ דיעה
 | םיתשלפהתַא ִּמָחְליו מע וידָבעו דוח דריו לארשי
 | לסשמו הפרה ידיליפ | רשא בגב ובשיו :דָוד שו
 השדה רּנֶח אּוהְו תש לסשמ תואמ שלש 'וניק
 | חורצְרּב ישיבא ' ולדרועוו :דֶודדִתֶא תוּכהל רמאיו
 | 5 דודרשנא ועְבְשנ זֶא והתמו יִּתְשְלּפַהתֶא לו
 | "תֶא הָּבַכְת אלו המְחְלִמ מל \ ונתא דוע אצתדאְל רמאל
 | התו ןכהירחא יהיו :לארשי רנ
 [| פס הפה א םיתשלפדםע בגב הָמְהְלמה דע
 1 :הפרה ידליב רַשֶא ףס"תַא יתשחה

 | ץתְלֶא דו םיִתשלפיםע ע בונַּב המ רמהלמה דועחיהַתו
 | ופונח ץעו יתגה תג תא ימחלה תי םינרא יעיְִּ

 | הָמחְלמ דועחיהתו :םיגְרֶא רונמַכ ג
 תנב 1 -
 הָפָט ,בותכ םיִּתְשַלָּפה םש +.19 = .ירק םּואְלּת ביתכ םּולִּת +. 15 = .רשֶא נ"ב ,א"ב ןכ ץ. 1

 .ב'וד ןכו לכ א'ס 14 ע"ת ב"ד ,א'ד ןכו ן תנוהי
 | בב א'כ צ.8

 ;חתַאְו א"פ +. 14 - .ירק םיּתָשְלּב
 .ע'ת ןכ לקש ל"צ צ. 6 .ירק יבשוו ,בותכ ובשיו וא ןגבשיו צ. 6

 גאריעז 'ר צ. 19 | .ב"רו א"ד ןכו בוגב א"פ צץ. 19 = .ב"ודו ב"ד



 4 ב לאומש צצ] 91 צאו 4

 שש ויִלְּגְר תשְּבַצִאְו ויָדי תע עֶבָצִא ןידמ שיִא | יהיו תב
 :הפרְתְל דלי אקי רפסמ עּבְרַאְו םיִרשע שש
 עו ָוְד יִתֶא יעמשדּב ןַתְנוהְי והפיו לארשידתא ףרחמ
 ₪ לודדדיב ולפיו תַנֶּב הָפְרהל ולי הלא תַעבְרַאדתֶא
 :וידבע דיפו
 כ ליִצָה םִיָּב תאּוה הָרישַה יִרְבּדתֶא הוהיל דִוְד רבְדַָ
 : לאט 6% אב קמ ותא הֶוהְ

 יכנשמ ישי ןֶר קו יננמ " :ָבְַסָח יִרוצ
 ; לֶלִהְמ :יִנָעָשִּת סַמְחַמ יעשמ יִמּוְמּו
  "ירְבְשמ יִנָפָפַא יכ :עשוא יביִאמו הוהי אָרְַא
  יִלְבָח :ינתעְבְי לעילב יִלַחְנ תֶומ
 -ישקמ יִנ ינ מדס ינפס לואש

 ז דלֶאְו הוה אָרְקֶא ילדרַצְּב :תומ |
 ולכיהמ עמשיו רֶקָא י יהְלֶא

 \ שעת :יְאְּב יתְעַוש ילוק
 םימשה תודסימ ץֶראָה טערתו |

 \ הָלָע :ּול הָרָחְיִּכ ּושַעְגִתִיו וז |
 ויפמ שאו ופָאְּב ןָשֶע|
 ו טינ :ונממ ורעב םיִלַחַ לכאת|

 תחת לפרעו דריו םִימָש
 וו אָריו פףעוו בּורְכְ"לַע בכרי ולא
 ו ויִתְביִבְס ףשַח תשיו :חּורְחיִפְנפְיל
 8 הגמ :םי קח יבע םימדתרשח וכ

 44 םימשדןמ םערי :שָאהיִלַחנ ורעב
 הווי

 ןכו ירקו ביתכ אָעְמש א'ס ירק אָעְמש ,ביתכ יִעָמש +. 91 = .ירק ןודמ ,בותכ ןיִּצִמ +

 לש 'ז םויו וניזאה תשרפל הרטפה +. 1 ,בכ = .ר"תו ס'ת ,'רת ,א"ד .ןו"'ד ב1 8

 ,ביתכ שָעְגִתַו +. 8 = .אלמ יִנּופְפַא א'ס +. 5 = .ס"תו ע"ת ןכ יהלַא ל"צ ש. 47
 .א"י ח" םולהת ןייע :ו"רו ב'ד .'ח ח'י םילהת ןויע :ירק שָעָג

 אריו א"ס +. 11  .ס"תו ע"ת ןכו תודסומו א"ס ץ. +



 אאוז 2 ב לאומש 00

 חלשיו ;ולוק ןת וי ןילָע הוהי 5

 יקפַא ואריו .:םמָהיו קָרָּכ םַציִפְיו םיצח 6
 תַרַעְְּב לבת תודסמ ול ם

 םורָמִמ חלשי :ופא חּוְר תמשנמ הי ד
 נלי !םיפר םיממ יִנשְמָ ינקו
 צְמָא יכ יִאְנשמ ןע יביא
 :יהָיו יִדיִא וב ינמדק :רעממ

 בָחְרַמל אציו :יל ןעשמ"הוהי ₪

 ינלְמְ :יִכ פחדו יִנָצְלַח יתא ₪
 בישל יִדָי רכּכ יִתְקְדְצְכ הָוהְ
 אל יהי יפרד יתְרמש יִכ ;יל

 | וטפשמ"לכ יִכ 0 יתעשר

 | היהאו :הָנמִמ רוסאדאל ויתל ידננל ג

 | ול הוי בשיו :ינעמ 0 ול םיִמָת ₪

 | "םע :ויִניִע דנגל יִרבּכ יתְקְדַצַכ ₪

 | מת רוגע דָפַחְתִּת דיִסָה
 ! דם רַבָּתִת רבע :םמתת ה

 ! | נע םעדתַאו :לָּפַתִת שקע ₪

 || ייפ :ליפְשת םימר"לע יו עושות 3
 | הע הוה הוה יִרינ הָתַא

 = יהלאב דודג ץורֶא הכב יִּכ :יכשה 90

 ( | םיִמָּת לֶאָה :רושדִנְלְֶא 31

 ? | ןנמ הָפּורָצ הָוהְי תֶרָמא וכד

 יִדָעְלַבִמ לֶאיִמ יּכ :ז5 םיפהה לכל אוה
 < / | הוהי

 יריחו ט'ה ןכו יִאְנשְמּו א'ס +. 28 = .ו"ט ח"ו םילהת ןייע :ירק םַהָיַו ,בינ

 הָוהי יהיו א"ס ;ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ט'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 ז

 | טו ח" םילהת ןייע :ב'ידו ב'ד ,א'ד ןכו ןנ ןָעַשמְל א'ס +. 9 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ןעשמ

 הוחו ית ,ע"ת ,ב'ד א"ד ןכו דעו א"ס + 6 יירק ויטָּפְשִמ ,ביתכ ּוטָּפשמ 7

 .'ל ח"י םולהת ן ייע :ס'תו ע"ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכנ יהלאבו א"ס +. 0



 08 ב לאומש צצו 1

 לאה :וניקלֶא יִדְעְלַּבמ רצ ימו הוה
 םיִמָּת רתַו ליִח יזּועַמ
 לע תוליאָּכ וילגר הושִמ :וכרד
 ידי דמלִמ :ינדימעו יתמָּב
 ךֶתתו :יִתַשְרֶז השוחקתשכ תחו  הַמָחְלַמל
 ידעצ בחרת :ינפרה ףתנעו ףעשי ןנַמ יל

 ו הפרא :ילקרק ודעמ אלו ינתחת

 -דַע בּושא אָלְ םֶדיִמְשַאְו יביא
 י ּולָּפִו -  ןומוקי אלו םצְחְמִאְו םלכאְו | :םתולּכ
 ליח ינרזתו :יִלנר תחת
 יביאו :ינתְחַת ימק עיִרְכּת המחלמל

 םֶקְחשֶאו :םִנַנ אלו הָוהְיְלא טישמ
 םקדֶא תוצוחדטיִטְּ ץֶרֶא-רפפפ
 לנרמשת ימע יבירמ יִנַמְלַּפִתַו :םעָקְרֶא
 יִתְעְדְייאְל ם םע םיונ שארל

 יִאיִצומו :יִנתְחַּת םיִמַע דיִרמּו ל
 םיִסָמַח שיאמ יִנָמְמוְרֶת ימָקִמּו יביא
 לידגמ :רמזא ךמשלו םייגּב הָוהי ךדוא ןּ"לע :ינליצת

 תועושי -
 .ב"ל ה"י םילהת ןויע :ב'דו א'ד ןכו יִתְלּז א'ס +.89  .הנוגנ א א"ב ןכ ₪83 | |
 ןייע :ב ב"דו א"ד ןכו ירקו :ביתכ יִּכְרִּב א"ס ,ירק יִּכְרִב ,ביתכ 19רַצ 8 \

 לבו ףקמב דלעו א'ס ,ו"טדו י"כ םורפס בורב ןכ צ. 84 ירק יל גר ,ביתכ וילג צו|-

 .ו"ל ח"י םילהת ןייע :ב"ד ןכו ּתְונָעו אס + 6 ל בלד ₪0 יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הנוג

 ,ג"ל ח"י םילהת ןיי

 .סֶתִמְצַאְו א'ס +. 41 ירק יִנְרְזַאְתַו ,בותכ יִנרְזִתַו +. 0 סח תל א'ס |
 םיטע ריבס +. 44 = .ב"מ ח"ו םילהת ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכ עושי ל'צ 4

 ב"וד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6 0 ןכו ירקו ביתכ םיטע א" | <
 .ירק לוּצגַמ ,ביתכ ליִגמ +. 81 = .א'ד ןכו רסח םֶתרגפַממ א'ס ,ו'טדו ד" -

 : ןואוועשי :םתומצאו יאנשמ ףרע יל הפ

 : עומשל יִלדשַחַּכָתִי רָכְנ יִנַּב :יִנְדְבִ
 :ּורְגחְיו ולפי רֶכְנ יִנְּ ;יל ועָמשי ןא
 ז םלָיְו ירוצ ךורכו הָוהְייַח :םתורגסִממ
 | תק ןתנה לֶאָה :יעשי רוצ והלא
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 צצו 9 ב לאומש 4

 דָסֶחְהֶָשעְ וָכְלַמ תועושי
 : םֶלועדדע שרלו דוד וחישמְל

 םַאְג ישיְדְּב דוד םָגְנ םיִנרֶחאָה דוד יִרָבִּד "ֶלֶאְו גכ
 תורמז םיִעְ בקע יקלַא הישמ לע םקה לבה
 רַמָא ןינושלדלע ותְלִמו יִבדרבִּד הָוהְ חה .:לארשי | :

 םֶדאְּב לשומ לאְרשי רוצ רב יל .לאְרְש . יַהלֶא
 שמשדחרש רֶקְב רואָכו :םיִהְלֶא תֶאְרְי לשומ קילצ
 ןכ"אלחוכ :ץֶרֶאמ אשה רָשממ הננמ תובע אל רק
 לכב הכורע יל םש םֶלש תיִרב יִּכ לא" םע יתיב
 לעְיִלְבו :חימָצְי אלחיכ ץפחדלכְו יעשידלכדיכ הָרְמש
 םֶהָּב עִ שיאו :וחקי דָיְב אלי םהָלְּ רָנִמ ץוקּכ
 :תבשב ופרשי ףורש שָאְבּו תיִנַח ץעו ו לזרב אָלַמי

 | דול רשא םיִרבנה תימש הָלֶא :

+ 

 שז

 ש

1 

 ל

 ! ונצעה"ינידע אוה ישלשה שאר | יִנמְּכְחִת תבְשַּב בש
 | :דֶחֶא םַעָּפְּב ללה תואמ הנמשלע

 םירבנ הֶשלֶשָּב יחחַאְְּב ידדדּכ דזעלֶא ורחאו
 המָחְלמל םשחופסאְנ םיִּתְשלַּפַּב םֶפְרְחְּב .דודדםע
 כ | ךע םיִתשלפּכ דיו םק אּוה :לארשי שיא ולעוו
 העושת הָהְי שעיו ברהה-לא יוד ודָי קָבְדִתַו ודי הָעָ
 ! = :טשפל דא .וירחא ובשי םַעָהו אּוקה .םּּ הָלודנ

 | ופסאיו יררה אָגִאְדִב הָמש ורחאו 1
 | םישרע האלמ ה הדשה תקְלִח םֶשדיהְתו היחל םיִּתְשְלְפ
 | הָקְלחַהְרְתִּב בצותיו :םיתשלפ ינפמ .םָנ םַעָקְו
 | ודריו יי 1 חל העושַת הָוהְי שעיו םִתָשלפְתֶא ד ףיו יו הל
 | ביד ,א'ד ןכו רֶמָּמִמּו א'ס +. 4 = .ב'דו א'ד ןכו תַאְרִב א"ם צץ. 8 = .|םָאְנ א'ס 1 .גכ

 ָז | םיָשַלָשַה +. 8 = .א"ו א" ,א ה"ד ןכ יִנומְכַחדְִּב סַעְבַשַי ל'נ צ. 8 = .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ו"ד ,ג"ד

 ! | ןכ ּותינְחְדתַא ררוע ל"נ +. 8 = .ב'דו א'ד ןכו אּוהְו א"ס +. 8 | .א" א"י ,א ה"ד ןייע :ירק

 | ורָחֶאְו צץ. 9 11  .ירק תַחֶא צ. 8  .ירק יִנָצָעָה ,ביתכ ונצָעָה צ. 8  .א"י א" ,א ה"ד

 | 9 .ר"ירו ב"יד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו בותכ וירא א"סב ,ירק וויָרָחַאְו ,ביתכ

 יו ויו ,א ה'ד ןייע : א"ירו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ב יתכ ודו איפ ,ירק ודו ,ביתכ

 וה ל"נ ץ. 9  .ירק םיִרְבִּגַה ,ביתכ םיִרְִּג צ. 9 = .ביי א"י ,א ה"ד ןכ יִהחַאָה ל"נ ץ. 9
 .ג"ו א"י ,א ה"ד ןכ םיִּתְשלַפהְו םיִמִּה סָּפַּב דוד"סע הָיַה

 <5כ
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 ו ב לאומש אצוווז 5%

 -לֶא ריצְקְדלֶא ּואָבָ שאר םיִשלַשַהְמ םישלש ּודְרַַ
 קמַעּב הנח םיִתְשלּפ תיחו םֶלְרַע תֶרעְמִיִלֶא דוד
 44 תב וא ( םיתְשְלִּפ בַצַמּו הָדּוצְמַּכ וא לָוְדְו :םיִאָּפר
 18 ראָּכמ םימ ינקשי ימ רמאו דוד הואתמ :םֶחְל
 6 םירבנה תשלש טק ;רעָשְּב רָשֶא םֶחְלדתיב
 רַשֶא םחלחתיּב ראכמ םימדובאָשיו םיִּתְשלּפ הָנַחַמְּב
 ףפיו םֶתהְט ל הָבָא אל דלא ואבו ואשיו רעשב
 וז תאו יתשעמ הוה יל הָליִלַח רמאיו :הוהיל םתא
 םֶתותשל הבא אלו םֶתשְפְנְב םיכלהה םיִשְנַאַה םֶדַה
 וא ישיִבָאְו :םיִרבְגִה תשְלש ושָע הלא
 ררוע אּוהְו ישלשה שאר אּוָה הָורָצְדְּב בָאי ! יחא
 -ןמ :הֶשלֶשּכ ם םשדולו לֶלָח תואמ שלשדלע ותיִנחתֶא
 -אל הש לשההדעו רָשְל םהְל יהיו דּבַכִנ יִכ השלשה
 2 "שיאְרְּב עָדָיוהְיְִב ּוהְיְנְב :אב
 לארא ינש תֶא הָּכַה אוה לאצְּבְקמ םיִלְעְּפיבר יח
 םויְּב 0 ףותְּב היראהדתַא רכהו דרי אוהו בָאומ
 2 ךיבו הֶאְרִמ רשא יִרָצמ שיאדתַא הָכַה אוהו :גלשה
 דימ תיִנְחַהתֶא א לו יו םבשּב ויקא דריו תיִנֶח ירצה
 כ עריה והינב הֶשַע הֶלֶא ו ינחב והנרי יִרָצִמה
 . -לַאּו רָבְכִ םישלשההןמ :םירב גַה ה שלש םשדלו
 ותעמשמ"לָא דָוְד והמשיו אב"אל הָשלֶשַה

 א "ב ןְֶחְלֶא םישלשב בָאוידיִחֶא לאהַשע
 * יִדרָחַה הָמש :םֶחְל תיפ ו[

 אקילא -- |
 רת ,א"יד ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ב ביתכ השלש א'ס ,ירק השְלש ,ביתכ םִשלָש צו | <

 : ס"תו 'רת .,ו'ד .,ב'ד ,א'ד ןכו הָוהיִמ א'ס +. גז . .ירק רפמ צו. 19 6 .ס'תו ע
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 .ס"תןכו םישלשה א'ס ,ירק השלשה ,ביתכ יִשלשה +. 18 .א" "כ ,א לאומש ןי | <
 ד ןכו ירקו בותכ לוח א"ס ,ירק לִיַח ,ביתכ יַח צ. 90 | .ירק 1ל) ,ביתכ אלו א'צ ו

 ב .ע'ת .ןכ .לאראדונב ל'צ +. 0 = ."תֶא א'ס +. 90 = .איידו ד ג
 א'ד ןכו ירקו ביתכ שיא א"ס ,ירק שיִא ,ביתכ רָשֶא צ. 91 = .ירק רבה צ. 0 .ידק יון"
 א ה"ד ןייע :ר"תו ע"ח ,'רת  ,ב"ד ,א'ד ןכו תיִּבִמ א"'ס צץ. 94 | .ר"תו ס"ת ,ץ"ת ,'רת ;|

 .ו'כ
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 1 אָקיִלֶא
 :קתה שפערב
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 -1 וס

 אצוז[ 6--צצזץ 4

 אָריַע יטלפה ץֶלַח
 יתתְנַעַה רֶוָעיִבַא

 יחחַאָה ןומלצ :יתשחה ינְבמ ₪

 הָנָעבְדְּב בלח תפסה .יִרַהְמ ₪

 :ןמנב .ִנֶב תעבנמ יִביִרְדְב יִתא יִתָפִמְגה

 :שענילחעב יּדַה ינתערפ ּוהְיְנְב 1

 :ימחרּכה תומע יתברַעַה ןובלעדיבַא 31

 :ןֶתְנוהְי שיני ;בְלְעשַהאָבְחְיל -

 :יִרְראָה רֶרָשְַּב םָאיִחַא יררהה הָמש 3

 יִתכְעַמַהדִֶב יבסחאדּב 34

 ורצח ינוח .לפַתיִחֶאְדִב םעילַא

 ְךַּכ לאי :יִכְראָה ירעפ יִלָמְרְכַה ₪
 מטה קלצ

1 

 יִתְרַאְּבַה יִרָחִנ .

 9 יְכ הָמַצמ ןָתְנ
 ו :הָיְרְצְְְּב בָאוי יִלָּכ

 יִרַתִ ה םבַרּנ ית . אריִע 88

 ו 2 | םישלש לכ יתחה הי ירוא 39

 דודדתֶא תָסִיו לארט שב תורחל הוהייא ףָסַף | דב

 רַמאיו :הָדּוהְיתֶאְו 0 המ ףל רמאל םהב >

 "לבב אנדמוש ותאדרֶשֶא ליחהְרש | בוא למה
 לֶאְרשי ימבש

 עַה רפסמ תא יתְע ל'דיו 3

 'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ץלח א"ס + 8

 .ירהמ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. ד .ירק ירצח

 .ירק אשנ ,בותכ יִאשנ צ. 37  .א"ידו

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב , קו = עצמאב אקספ +. 3 .ךכ | .ו"טדו

 ה3ד ד םַעָהדתַא ּודְקַפּו עבש רָאְּבדדַעְ

 ףסויו למלא בָאּוי רָמאו

 םִמָעָפ הֶאְמ םֶהָכְו | םהָּכ םָעָהְדלֶא ףוהלא הוה

 ךלמה ינדאו תואר ףלֶמַההיְנדָא יניעְו

 "לֶא ףלמה-רבה קזחה :הוה רקד 1 ל
 פל ליחה יִרְשְו בָאי א

 ןלמה

 / "יד ,ט"ר ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"ב םורפס בורב ןכ

 ל א" א ה'ד ןויע .:ר"תו א"יד ןכו דַלַח א'פ +.

 = כ םירפס בורב ןכ +. 34 = .ע"תו ביד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִדְרָאָה א'סבו ,ירק יִררה צ. 3

 !תכ ןרצַח +. 55 = .ו"דו ב ליר עיר ןכו למ כליאה שיט הימה ה א ג'ד

 ר נו יִרָחַנ א"ס  ו"טדו ר"וד ,ב'יד ,ו'ד ג

 ויד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ היּורצ א'ס +. גז
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 : ןִדְריהתַא ורבו :לֶאְרְשְידתַא םעָקִתַא דקפל ךלמה
 רה .לָמוקְדותְב רשא רעה מ רעורעב 6
 + ישדָח םיתְחִּת ץֶרָא"לֶאְו הָדְעְלִגה ואבו .:ךועלַאְו
 ז רצרַצְבִמ ואבו :ןודיצדלָא .ביִבְסַו ןע  הָנִד ואב
 רֶאְּב הָדּוהְי .בָנְנְלֶא ּואְצַו ינענפהְו יוחה ירעְדלַצְו
 : םישדח העשת הצקמ ואביו ץְראָלַכּכ וטשיו :עבש
  "דקפמ רפְסמִתֶא בָאי ןתיו :םֶלֶשּורְו םי םיִרשָעְ
 א תואָמ הֶנמש ,לארשי יקתו דהא םַעָה

 10  םעָהְַתֶא רַפְס ןכ"ירחא ו ותא ב ו שיא
 דאמ יתאַמח הָוהְילֶא דוד מאיו

 יכ ףדְבע ןועדתַא אָנרֶבַעַה הוה הָּתַעְו יתישע רָשֶא
 11 רֶקְּבַּב דוד קיו :דאִמ יִתְלַכְס

 :רמאל דוד הוח איִבְּנַה דָגלֶא היה הָוהְיְדרַבְדּו

 ₪ לטונ יכנִא ש שלש הוחי רַמָא הָכ היד"לא תרַּבַדו ולה

 גג דלֶא נאה :ףְלהַשעֶא םהמדתחא ּךְלְדרַחְּ ףילע
 | בער | םינשדעבש ףְל ובתה ול רַמאיו ולדדניו דוח |

 אּוהְו ףיִרצרנפל דמג םישדָח השלש"םאו ּףצְראּב

 עד הֶּתַע ּףַצְרַאְּב רָבְּד םימ י תשלש תויָהְדסִאְו ףפדר
 :רבּד יחלש בישָאדהמ ה

 ב אָזהֶלָפ דאַמ יל"רצ דלא דוד רַמאַי
 8 הוהי ןתיו | רָלַּפֶא"לַא םֶדאְדדיְבּו ומחר םיִּבְריּכ הע
 םעָקְדִמ תמו דעומ תעדדעו רֶקְּבַהַמ מ לֶאְרשיִּב לבל

 16 וה . חלשיו :שיא ףלא םיעְבש עבש ראְּבְדדַעְו ןדמ | ו

 | הֶעְר רהדלֶא הָוהְי םֶחָנו ּהָתַחְשל םלֶשּורו | ּךָאְלַמ | |
 רמאיו ן

 אקספ צ+. 10 11 .ץֶרֶא א'ס +. ל = ואביו א'ס צץ. 7 = .איעגב ָוִתַב ניב ,א'ב ןכ +

 בותכ 1ומָחַר ץ. 1:  .שגדב ףךפנ א'ג א. 18 < .רסח לטנ א'ס צ. ₪ .קוספ עצמא

 ריצק ימי םימיִהְו רבדַהדתַא דָו וד ול רחביו : הלפא ןאכ אצמנ ע"תב צ. 4 .ירק ויִמְז

 'וגו תמיו םָעַב הַלְחה הָפג ומהו וטו אצמנ ע"תב 5 ,סוט
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 ףדי ףרה הָפַע בר םעְּב תיקשמה ךֶאְלמְל רָמא

 :יִקְבִַה הנרואה ןרנדםע הָיָה הָוהְי ךאְלִמו
 | ףֶאְלמהדתֶא | ותאְרְּ הוהידלא דוד רמאוו \ד

 יה יִכְנָאָו יִתאָמְח יכְנָא הגה מאיו םעב לכמה
 :וִבָא תיבבו יב ףדי אנ והת ושע / המ ןאצה הלאו

 רמאיו אּוקה םִּּכ דודדלא ד ןניאב 8
 לעוו :יפבוה הינרא ןֶרְְּב חַּבַומ הָוהיל ' םֶקָה הָלַע ול

 התא ףסשה :הוהי הוצ רשאּכ דָערַבְרַכ דוד ₪

 אָּב עודמ הָנרֶא רמאיו :הצרא ויפא "למל והתשיו 4
 -תֶא ךמעמ תקל דוד דמאיו ודבעדלא ּךְלָמַההיִנדַא
 !םעֶה לעמ פנמה רצעתו הָוהיל הבזמ תונבל ןרגה
 בימה ףלמה ינדא לעוו חקו דודדלא ה ורֶא רמו :

 !םיצעל רק יִלכ םיגרגהו הָלַעְל רֶקְּבַה האר וניעב
 רמי ףלמלךלמה הנורא (ןַתְ לפה ₪

 ףלפה ראו :ףצרי ףקלא הָהְי ךְלמההלֶא הובא
 הלעא אלו ריחמכ אמ הנְקֶא - אָל הָנוראלֶא
 דָקְבַהתֶאְ ןרגהדתַא דוד ןקיו םגח תולע יהלא הוהיל

 7 חָּבזמ דוד ל \- :םיִשָמָח ו ן- -

 זש שש

 ₪ זש

 .:לארשו 6 זמ + יויו. ..

 וא'ב ןכ +. 17 = .ירק הָנְרואָה ,ביתכ הָנְרּואַה +. 16 = .ו"דו ביד ,א'ד ןכו ָךיִדָי א"ס +. 6

 הָנוְרֶא ,ביתכ הָיְנְרִא וא : הָיְנְרִא צ.8 .אקספ ן ןאכ ןיא א'סב ל. 8 5 אלב דתא נ"ב

 עב ב .קוספ עצמאב אקספ +. 93 .ירק וינועב ,ביתכ 1גילב צ. 9 .ירק

 ין. ז גז] ץומה ןרשא ןמסו ,הששו תואמ שמחו ףלא לאומש רפסד יקוספ םוכס

 / | ךדודתא התופ ןמסו עבראו םישלש וירדסו .[1 אג. אא טז 3 %4] קברמ לגע השאלו ויצחו

 = < | דע ולושב טפוש ילע הנמתנשמ רפסה תונש .העשתו םי עברא ויתותקספו .[ +1

 .לאומשל הנש הרשע תחאו ילעל םיעברא ,הנש שלשו םיעשת לארשי ךלמ דוד תמש

 .רוד ךלמל הנש םיעבראו לואשל םיתשו

| 
| 



 .א םיכלמ
 יי

 א אְלְו םיִדָנְּבְּב ּוהָסַכִו םיִמָיּכ אב ןקז דוד ךלמפ
 ג הרע ךלמה ינראל ושקבְי וידָבַע ול ומאה - םחי
 הבכשו תנבס ּוָלדיהָתו ףְלמה נפל הֶרְמַעְ הלּותב
 \ לֶכֶּב הָפָי הרע ושקביו :ףלמה ינראל םחו ל
 ואבו תיִמְנשה .גשיבָאדתֶא ּואְצְמִו לארשי לוב
 / תֶנָס ףלמל יָת דֶאְמְהְע הפי הָרעְנהְ :דלמל ּהָתא
 ג אָשְנְתִמ תיגר הינו הָעְדָי אל ףלמהו יהָתְרשִתַו
 שיא םיִשְמָחְו םישרפו בָכְר ול שעיו שו דלמא י יא רמאל
 | עודמ רמאל .לימימ .ויבָא ובעל :ויִנָפְל .םוצמ
 ירחא הָדְלַ וקו דאַמ ראה"בוט אּוה"םנו ישע ה
 ז רתְְבַא םעָו הֶורְצְדְּב בוי םע ויבר :םילשבא
 ג ךב והגב ןהכה קודצו :הנדֶא ירחא ורועי ןהפה
 דָוְדְל רשֶא םיִרוּּגהְו יערו יעמשו איבה תת עדה
 9 םע איִרִמּו רֶקָּכּו ןאצ ּוהיִנדַא ביו : והָיִנדַאדםע ויה אל
 ווחֶאדלָכְרתַא ארקיו לגר ןיע לַצֶארְשֶא תלמזה ן8)
 0 ןָתתַאְ :ףךְלָמה יִדְבַע ּהָדּוהְ ישְנאלָכל ּךְלִמה וג
 אל ויַחֶא המלשדתו זו םיִרובְגַהְהתֶאְו .והָיְנְבּו 8
 \ רמאל המלשדסא עבשדתב"לֶא ןָתְנ רמו 8
 דוד וטנדַאו תיגחךב והינְרֶא ךלמ יכ תעמש 0
 וג שְפְתַא יטְלַמּו הצע אָנ ךצעיַא יכל 0

 -תאו 7
 א"ד ןכו דלָּכדתַאְו א'פ ץ.9 = .אלמ ּגאיִבָּיַו א'ס ץ.3  .הרש ייה תשרפל הרטפה 1

 ןננדאו הגומב צ.11  .אועג אלב דתאָו נ'ב ,א"ב ןכצ.10 | .ס'ת ןכו ידבעו א" צ
. 
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 ףלמההינדא בכשכ היה :וירחא ךלמההינדַא אפ
 הוהו :םיִאָטַה .המלש ינו נא .יתייהו ויתבָאדסע
 הינו :אָב איבגה ןתת ךלמהדםע תרבְדמ הנ <

4 

 ןאצודאידמו רוש טשא םויה תרי | הכ :יאָפַּכִלַע כ

 |10 וחינבלו ןהכה קדצלו ףדבע-ןא ילו :והֶא א

 1[ 6 א םיכלמ 10

 דוד ךְלָמַהדלַא ו יִאְבּו יִכְל :המלש ךְנְכ שפתו 8

 לתמאל תעבשנ ךלמה ינדא הֶתַאדאְלַה יילֶא תְרַמָא
 לע בשי"אּוהו ירחא למ ל נב 0 מלשחיכ רמ לאל

 "םע םש תֶרְּבדִמ ךדוע הא :והְיְנְדֶא דלמ עודמו יִאְסכ

 אבֶתַו :ףיִרְבדִתֶא יִתאְלַמּו דךירחא איב נאו ךלמה
 גשיבָאו אמ ןקז ךלמהו | דרדחה ךלמההלַא ע :בשיתב
 וחתשתו עשב רקתו :ךלמההתַא תַרשִמ תיִמנושה

 הֶתַא נא ול רמאתו :דלדהמ ּךְלֶמַה"רַמאיו דלמל

 ףלמ .. הָמלַשהי דתמאל יה ולא הוה ! תעבשנ
 ףלמ היגדא הגה הפ :יִאְּפילע בשי או ירחא
 ןאצודאירמו רוש חב :תְעְדִי אל ךלמה ירא הת
 באילו ןהכה ֶתָיְבַאְלו ףלמה 5-5 ארק ברל

 ינדֶא התא :אָרק אל ךדבע המלָשלו אבצה רש
 -לע בשי ימ םהְל דיגהְל ףיְלִע לֶאְרשידלכ ינ ריייי ט ףלמה

 ףלמה ל פל אביו איבנה ןָתְנ הגה רמאל ףלמל
 | ינדַא נ למאו :הצרא ויפאדלע ףלמל יהתשי

 בשי .אָהְו ירחא ךלמי והינדא ג תְרמָא התא ךלמה

 | רתיבָאלו אָבצה יִרָט שלו ףלמה ינב"לכל אָרְקִיַו ב ברל

 = ךלמה יחי ורמאיו יינפל םיִתשְו םיִלָכִא סגה ןקכה

 "!עדיוהי

 ו עח רח ןכו הַָּהְו א'ס +. 14 = .יאסכדלע בשי אוהו ירחא ךלמו ךנב המלשדוכ א'ס +3
 ו | :ס'תו ע'ח ןכ ו ָּךְלַמַהְיִנדא א'ס + ד .ר'תו סת ןכו הל רמאיו א'ס +6 .ר"תו ס"ת

 ּש

 "| א'יד ב"ר א"ד ןכו ירקו ביתכ הָּפַאְו א'סב ,הָּתַאְו ריבס +. 18 = .א"כו 'כ ,ח"י ג ג'י קוספ ןייע

 וב יו"דו ב'ד ,א'ד ן ןכו אלמ בָאויל א"ס +.19  .הּפָעו יללהב :ר'תו ס'ה ,ע"ת ,רת

 .ףקמ אלבו אירו 'גילפ +. 5  .'רתו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו הּתְעו
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 ינדָא תאמ םא :אָרְל אל ףדבע הָמלשלו עדה
 ימ ךידבעדתֶא ּת עדוה אָלְו הוה רבדה הָיָה ךלמה
 חוד הלמה ןעוו :וירחא ךלמההנדא אפּכ"לע בשי
 דמעתו .דסמה י נפל אבתו עבשדתבל ילחוארק ןק רַמא
 -רֶשֶא הןהידוח ךמאו ךלמה עבָשיו :ךלמה נפל
 ףל יִּתְעַבְשִנ רשאכ יִּכ :הרצ"לכמ ישְפְנתֶא הָדָפ
 ףלמי נב המלשיִּכ רמ גאל לֶאְרְשְ .יהלא הָוהיּב
 םויה ּהָשַעַא ןַּכ יִפ יתְחת יאקכדלע בשי אוהְו יִרָחַא
 ךלמל יחתשתו ץֶרֶא םיפא עבָשתַב דקתו :הָּזַה
 :םלעל דוד ףלמה ו ;דַא יחי רָמאתַו

 ןַתְנלּו ןהפה קודָצְל ילדוארק דוד למה מא

 םתבכרהו םכיִנְדַא ידְבעְרתֶא םָכִמַע וחָכ םהְל למה
 ותא םֶּתְדרּוהְו יִל"רשַא הרְרְפהדלַע ינ ב .המלָשדתֶא |

 אינה ןַתְה ןהפה קודצ םָש תא חשִמו ןוחנזלא
 למה יִחָי םִּתְרַמַאְו רפושב םֶתִ עקְתולא ארשידלע ּךֶלַמְל |
 אה יִאְסְּכְ"לע בש אָבּו וירחא .םתילעו :המלש
 -לַעְו לאְרשידלע דיִננ תויהל יתיוצ ותאְו יִתְחַת למי

 ואָסְכְדתֶא דנו המלשדמע יהי ןָּכ ּךְלֶמַה יִנדָאדש)
 ןַתָנ ןהפה קודָצ דָרָיַו דו ףלמה י דא אס
 דתֶא ובפְו יִתְלַפַהְו יִתַרָכַהְ עדיהיךב וחי נבו אוב
 :ןוחנזלע ותא וכליו דוד ךלמה תדרפ"לע המלז|
 חקיו 7.

 .ר"תו ס"ת ת 'רת ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ףּבְבַע א'סב ,ירק בע ,בותכ ודבש ₪ []
 א"ס'וילע רסמנו ָּךְלַפַה םֶהָל א'סב צ. 83  ,ירקו בותכ הא א'סב ,הָצְרַא ריבס +. |

 : ס'תו 'רת ,ב"יד ,א"יד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ירקנ ביתכ ןכ 8 .םהל ךל 1

 ₪ ירקו ביתכ יִהָי א'סב ,ירק הָיְהְי ,ביתכ יִהָי <. ל = ."לֶא הגומבו ,ירק "ַלֶא בותכ -לַע א| <

 ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּוביִּכְריַו א'ס ץ.88 ,איעגב אסכמ ניב ,א"ב ןכ ץ. 87* ול אר 1

 .ו'טדו ד"יד ,בייד ,א"יד ,ט'ד ,ז'ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב ןכ 88

39* 

 ₪ רמאו :ךלמה ינפל ואבו עַדיוהידּכ והינבלו אש]

 :ןִמֶא | רמאיו ךלמהה תֶא ע עדווהידב הָיְנְּב ןעו :הָדּוהְ|
 ז הָוהָי הָיָה רָשֶאּכ :ףלמה יִנדא יהלא הָיהְ רמאי ןכ

5 -1 
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 ה
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 חשמוו לקאָהְִמ ןמשה ןֶרְקְדתֶא ןהכה קודצ חקיו
 ףלמה יז וחי םעָיּכ ורָמאָיו רֶפושּכ ו ועְקְתָי ו המלשדתא

 םיִלְלָחּכ םיללחמ םעָקְו וירהא םעָהְדלכ ולעיו : המלש +
 עמשיו :םלוקְּ ץֶראה עַקְּכִּתַו ה הלודנ הקמש ם יחמשו
 עמשיו לכאל ולפ םהָו ותא רשא םיִאְרְהה"לַכְו והנדא
 :המוה הירקה"לוק עולמ רמאיו רפושה לוקדתַא בא
 רמאַוו אָּב ןהפה רתובאְךב ןתְנְי הגהְו רפדמ ונדוע +
 ןשיו :רשבת בומו הָּתַא ליַח שיא יִּכ 2 והיה .

 ףילמה דולמה וענדֶא לָבֶא והינדאל רמאיו תי
 -תֶאְו ןהכה ק קודצחתַא ףלמהדותא הלֶשיו :המלש-תא /

 ןבכריו יתְלַפהְו יִתְרַכהְו עָדָיוהְידְזַּב ּוהָיְנְבו איבה ןַתְ
 ןקפה קודָצ ותא יתְשִמיו ּךָלִמה תדרפ לַע ותא
 םֶהַתו םורמט םשמ ולעיו ןוחנְּ ףלמל | איִבְנַה תר
 המלש בשי םנו :םֶּתְעמש רַשֶא לוקה אוה 3 ירקה

 ןתֶא ךרבַל ךלמה ירבע ואב" :הכולמ ה אָפְּכ לע 7
 קמלש םשדתַא ךיהלא ביי רמאל דוד ךְלִמה וניִנדַא
 לע ךלמה וחתשיו ךאסכמ ואְְּכְדתֶא - יו ףמשמ
 (ןלַא הָוהְי ורב ךלמה רַמָא הָכְב"ִ :בָּכְשִמַה
 !תואר יכעו יאסכ"לע 2 בשי םויה ןַתְנ רַשֶא לאש
 שיא וסל וה גאל - רשא םיארק 5 0 דריו

 המדא הגה רמאל ל המ םלשל דגוו דממה הב 1
 דפזמה תוהק לב ּוַחֶא הגה המלש רלמהיתא אַרָי
 | !!א== . תֶא תימיחבא המלש ףךלמַה םויכ .לדעבשי רמאל

 - -- ויהי םא המלש רמאיו :בֶרְהְב ודְבַע 9

 "4 ,ביתכ ָךיֶהְלֶא ש.47 | :ו'דו ב'ד ,א"ד ןכו אלמ ןוחיגּב א"ס צ. 45 | .עודמ א'ס צ 1

 .ן ויד ןכו והקו בותכ ףיָהלַא א"סבו * ,ר'תו ע"ת ,א"יד .ןכו ירקו בותכ םיהְלַא א'סב ,ירק
 .ב'ר ןכו ןבל ול הָיהי"סא א"ס צץ. 5% | ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו םויַה א"ס . 1
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 הֶלשיו :תַמו ובדאצמת הָעְרדאְו הצ :;רא ותרעשמ לפי

25 

 וחתשיו אביו הָבְזִמַה לעמ \והלריו המלש ףלמ

4 
 = . !;ש ,"\ש

 :ףתיבל ךל המלש ולדרמאיו הָמלֶש ףְלַמ מל

 ה-5 המלש-תֶא ו .. צי | תומל דודה מי וברקיו

 תה תקזחו ץראהלָּכ ךרַרּ ףלה כא :רמאל
2 = ₪ 

 תתָכַּכייִתְִויימפְשִמּויתְוצַמ ויתק = רמשל כרב
 תַאְ הָשַעַת רָשֶאלָּכ תא ליכשת ןעמְל השמ תרותִב

 רֶשֶא ורבְדדתֶא הָוהְי יקי עמל :םש הנפת רשאי
 ִכְלְל םֶכְרדתֶא נב ורמשידסא רמאל יִלָע

 תַכָלְל ףיהלָא .הָוהְי | תָרַמָשַמתֶא ּתרמשְו :שיאל

]-- 
 אֶל רמאל םשפנלכבו ב תַמָאּב נָפְ

 יִרָשִרנשל הָשָע רשא הָרְצְְּב באו 5 השעדרשא
 םגְרהיו רק תְיִדב אשְמעְלְו רב ד בַאְל לארשי תואָבִצ

 ותְרגְחְּב הָמְחְלִַמ יִמד ןתיו םֶלֶשְּב הָמָחְלמיִמִד 8
 ןתיפ ו

 ב

 :לאש םלָשְּב ותביש דרותה אלו

 ילְָאְ ויה דָסַהִ ==. שעת לדַעְל :ה ילורב יִנְבְלְ
 וו 2

 ּףיִחֶא םולשבא י ינָפִמ יח רבב ילא ורה ןֶכיִּכ חלש
 אה םירחבמ לנימיהחזב ארנה י- טמש מע הָגהְ

| == = 5 ]= 

 דָרידאּוהְו ם ==יי-פלה יִתָכְל םִויּכ -י צרמנ הָלְלְ גנללק
- - 3 

 ּףךְתיִמִאדםא רימאל הוהיב ול עבשֶאו ן וד ןריה לתאְרְל

 העד הָּתִא םָכַח שיא יִכ והקנת"לא הֶּתַעְו ב
1-5 

1 
 ודנ

 :לואש םֶדְּב יִתְביִשדתֶא תררוהו ולדהשעת רַשֶא
 דוד ריעְב רק ויתבאדםע דִוָד בכש

 םיִעָּבְרַא לארשידלע דוד ּףְלָמ רשֶא םיִמָיהְו

++ 

 וא . 77-- הנש

 רמשַלְו א"ס צץ. 5 | .בקעי יחיו תשרפל הרטפה ץ.1 ,
 ת ,ע'ת ..ק"ד 'רת .בייד גיד ,גיד ,ב"ד אי כו

 ם : .אקספ ןאכ ןיא א"סב <. ל?  .רמאל םשפנ"לכבו טבבל"לכב

 א'סכ צץ 3 .ב"ידו ב"ד .א"ד

 ט 11
 לאו דגומב 1 .ר"הו

 5 תֶא ּתעַד עדי הָּתַא ם | :לֶאְרְשִי אָּפּכ לעמ ש שיא אדל תַרָכִ

 ' תמכה תיִשַעְ ;ויִלָּנרְּב רשָא ולענבו וינ גֶתְמְּב רַשַא

- 

2 
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 ףלמ .םֶלְשוְיִבו םִנָש עבש .ךלמ רבב הגש
 דִוד אָפְּכְ"לַע בש המלשו :םינש שלָשְו םיו

 אביו גרֶאְמ ותכלמ ןכתַו יִבָא
 רַמאּתַו המלַש םִא 7% תיִנְחְדְב ּוהָיְנְרֶא

 דלא יל רַבָּד רמאו :םולש רַמאיו ףאב םלָשָה 4
 הָכּולָמה הָתְיַח ילחּכ עי תא רמו :רָבּד"רַמאַתַו 5

 ּהָכּולְמַה במת ףלמל םַהיִגּפ לֶאְרָשידלָּכ ימש ילעו
 תחא הֶלֶאְש הפו :ּול הָתַיַה הָוהיִמ יִּכ יחאְל יה 6

 היִלֶא רַמאְתו יִנְפדתֶא יבשתחלא ךתאמ לאש יִכְִא
 בישודאל וכ ךְלפַה המלשל 1 אנזירמא רמו :רָכּד וז

 רַמאִתַו :השאל תיִמנושה גשיבָאחתַא ילדו דינפדתַא
 אבתו :ךלמה"לַא לע רבדַא יבא ביט עבשדתב 39

 םקיווהינדַא-לע ולדרָּבדְל המלש ךלמהדלֶא עבשהתב
 םשיו ואסכדלע 3 בשיו הק ּוחתשיו ּהְתאְרהל ףלמה
 תחא הלאש רמאתו :ונימיל בשַתו ףלמה םֶאָל אפּכ
 רמאיו :ִנָּפתֶא בָשַתְדלַא ךֶּתאמ תלאש יכנא רוק
 רמאתו :ְיְנָפתֶא םישא"אל וכ יִכ ימא ילאש ללמה הל
 יו :השאל יא יהי ;דָאל תומנשה שיבאתא ן תי
 יתֶא תלֶאש תא המלו מאל רמאו המלש ףלמה
 ןכ הכולמההתא ולדילאשו ּוהנדַאל תימנשה :שיבא
 ךֶּב באילו ןהפה רַתְיב באלו ולו ינמִמ לדה יחֶא אּוה

 רמלש דלה עבָשיו :היורָצ ₪
 ִּפ ףיסו הב םיהלא ילדהשעי הכ רמאל הָוהיִּב

 זוהה הָתַעְו :הזה רֶבִּדַהְתֶא ּוהנדֶא רָבּד ושָפְנְב 4
 קהשע רשאו יבָא דוד אפכדלע ליבישווו יניַכְה רשא

 = ולשיו ּוהינְדֶא תמוי םויה יִּכ רבה רשָאָּכ תָיַּכ יל ₪
 .! למה

 וקפפ ןאכ ןיא א'"סב +. 3 .ר"תו סית ,ע"ת ,ביד ,א'ד ןכו ול רמאתו א'ס +. 4

 .ב"ר ןכו ירקו ביתכ ינבישויו א"סב ,יר ק ינבישויו ,ביתכ יניבישויו ל. 4
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 :תַמָוו וָבְיענְפו עָיוהְיְדִב ּהָיְנְּב דֶיִּב המלש למה
 ; תתְנע ךלפה רמָא ןהפה רֶתְיְבְאלּו

 אל הזה .םוובו התא תֶוָמ שיא ףירשילע ל
 יִבָא דוד לנפל הוה ינדֶא ןורָארתַא תאשנייפ ףמימא
 פד טלש שֶרְנִיו :יִבָא הָנַעֶתִהְדרֶשַא לָכּב תינעְתה יב

 הָוהְי רבדחתא אלמל הוהיל ןהפ תַהְמ רֶתָיְבָאתֶא
 :הֶלַשב ילָע תובדלע רָכד רשֶא

 יִרְחֶַא הֶטְנ בָאּוי יִכ בָאוידדִע הָאְּב העְמשהְו
 להאדלא ג בא סנו ּהמְנ אל םולְשבא יִרְָחַאְו הָינְַא
 ₪ יכ המלש ףלמל דעו :חבַזגה תונְרקנ קחו הוה

 הלשיו הבמה לַצא הָגהְו הֶוהְי לֶהֶאדלֶא בָא"
 אבו :ובדעְנִּפ ךל רמאל עָליוהידָב ּוהָיְנְּבדתַא המלש
 אצ ךלמה רמָא "הב וילא רַמאיַו הֶוהְי ' להאדלֶא והינב
 רַבּד ללמהדתא והיְנְּב בשיו תּומָא הפ יִכ "אל | רמאיו
 וו ךלמה ול רמאוו יִננע הָכְו בָאי רבְדדְכ רמאל
 בה יִמְּד תְריסַהו ותרבקו ּוָבְדעַנְפו רֶבד רשֶאּכ שפ
 הָוהְי בישו :יִבָא תיִּב לעמו ילַעמ בָאוי ךפש רשא
 םיכדצ םיִשָנִאְרְנְשִּב עַנָּפ רשא .ושארזלע ומדדתא
 דתֶא עָדָ אָל דוד יִבָאְו ברחּב םגרהיו .ונממ םיבטו
 רֶתְיִב אָשְמַעְתֶאְ לארשי אָבְצְדרש לְַדִּב רבא
 ₪ שארְבו בָאי שארְּב םהימד וב ;הָרוהְי אבצחרש
 היה יאכלו ותיִּבְלּו ועְָרַולּ -ודְלו םלעל שר
 ו עַד והיִנַּב לעיו :הָוהי םעמ .םלועדדע םולט
 למה ןפו רָּבְדַמּב ותיִכְּב רבָקיו והתמוו ובד
 ןְ הפה קודצדתֶאְ אבצה"לעויתהת ידיוהידןב ודָיְנְמְרַתְו

 , יפמשל ארקוו ךלמה חלשוו :רקיבא תחק למה
 רמאיו 7
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 ּתרבִעו ףתאצ ם םויְּב | היה :הָנ א הָנֶא בב למ אצת 37

 שלָש | ץקמ יהו :םיכר םימָי

 רַמאיו יל יִתיוצ-רֶשַא ה ןצמהדתו | הָוהְי תעבש |

 ה קר :ביִּבפ םלְשּורְי תמוחהתַאְו הֶוהְי תיּבדתֶאְו

 ח 37-ז 5 א םיכלמ 16

 דאלְו םש ּתְּבַשַיו םלשוריב תוב ףלדהַנַּב ול רָמא

 היי ָךַמָה תּומִּת תימ יכ עדת עָרָי ןורְדק -לחנהתֶא
 רָּבִּד רשַאַּכ רָכַּה בוט ףלִמל ד יעמש רָמאּו :ףשארְב
 םֶלָשּוריִּב יעמש בשיו ףבע הָשעי ןַּכ ל פה יִנדַא

 הכעמךפ שיכָאדלַא יעְמשְל םיִרָבַעְיִנָש ּוהְרְבִ ל ש
 םקיו :תנְּב ףידבע הגה רמ גאל יעמשל ּודיניו תג למ
 שקבל שיכאילַא הָתַנ ה ורמָהְדתא שבחוו .יפמש

 םלשורימ יל יעמש ךהקייכ המסשל דנו
 לא רמאה יפמשל אָרְקיו ךלפה חלשיו :בשיו תג
 ףְתאצ םּיְּב רמאל ְךְּב דַעָאְו הָוהיב ךיתקבשה אּוְלָה
 רַמאָּתַו תּומַּת תומ יִּכ עַרִת עַרָי הָנֶאו הֶנִא ֶּכַלַהְ
 תא תרמש אל עודמו :יתעמש רבְדְה .בוט ילא

 עדי רשֶא הָעְרַהְלַּ תֶא ּתְעַדְי הּתַא יעמשדלא ףלמה
 ןחערהתַא הָוהְי בישהו יִבָא דודל תשע רשא ףבבל
 ןוְכְנ הָיִהְי דוד אפו ור המלש ףלמה | :ףשארְּב
 עְדְיוהְיְַּב והָיְנְּבִתֶא ףְלִמה וצו :םלועידע הָוהְי ינפל
 ןקמלש ריב .הֶנוְָ ) .הָכְלְמִמהְ תמיו וָּבדעְנפיו אצוו
 זתַּבתֶא חכו םירצמ ףלמ הערפהתַא המלש ןח
 ןתיִבדִתֶא תובל יתלַכ דע ו ריִעדלֶא הָאיִבְיו הערפ

 דע הֶוהְ םשל תב הנבנ"אל יִפ תומְּבּב םיִחְּבְזִמ
 :םֶהַה םיִמּוה

 והאיו 0

 1 !חפפ הצקמב +. 1 ,ב .אקספ ןאכ שי .א'סב +. 43 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב צצ 39 1

 ,אקספ י'כ



. 

 17 א םיכלמ תז 8%

 4 קר .ויִבָא דוד תקְחְּכ תָכלְל הָוְידֶא המלש בֶהָאְַ
 + הָנִעְבִ ףלמה דל :רימקמו במ אּוה תומָּבַּב
 הל תולע ףלא הָלודְגְה הָמָּבַה איָהיִּכ םַש חבל
 : ןיְבְנְב :אּוקה במה לע המלש
 םיחלא רמו הלילה םוֶלַחַּכ המ גלשדלא הָוהי האר
 6 "םע ָתישָע .הָתֶא המלש רמאיו ְלְתֶ המ לאש
 מאב פל ד ּדִלַה רשַאַּ לו דָסַח יִבָא דָוְד ךִדְבע
 - ַתחַהדתֶא .ט-רמשתו ךמע בבל תרשיבו הקרצבו
 :הזה םויכ ואְסְכְלע בשי ןב לתת הָּוַה ודה
 ז דו ₪ ףדבעדתא פלמה : הָּתַא יִהְלֶא הָוחָי ּהָתְִ
 ךות ב רבע :אְבְו תאצ עדא אָל ןטק רענ יִכְנָאְו יִבָא

 - אָלְו העעיהאל רַשֶא 3רדטע ּתרחְּב רשא מע
 \ ןיבָהְל ןמערתא טפשל עמש בל ףדבעל תתנו 38
 :הָוה רדַבָּכַה ךְמעהתַא טפשל לכי ימ יִּכ ערל בוטריב
 9 רבּדהתֶא המלש לֶאָש יִּכ יִנדִא יניעְב רבה בטי
 וו רָבִּדִהַתֶא לאש רש ןעי וילא םיהלֶא רָמאה :הֶוח
 רשע ל תלאשדאלו םיּכְר םיִמָי ףל קְלֶאָשאְלו הוה
 עמשל .ןיִבָה ל לאש ףיביא שָפָ תְלֶאָש אל
 ₪ בל דל יִּתְתָנ | ּהָגְה ּףְרְבְדִּכ יתישע הָגֶה :טָפֶשִמ

 דאל ףירחאו פל הָיָהאְל ךומָּכ רשֶא ןובנו פח
 ₪ רשעדסנ ךל יּתַתְג תלאשראל רשא םִ דב םוקי
 -לָּכ םיכלמב שיא ּךומָּכ היהדאל רשא דובב

 \+ רָשָאַּכ יִתוצַמּו 'פח רמשל יִכְרדּ ףלת | םִאְו :ףמ
 :ףימידתַא יתְכרַאְהְו ףיבַא דוח
 ו | למעיו םלשּורי .אוביו םולח הָגִהְו המלש זה

 ינפל

 דתֶא :נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 = ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו אלו א'ס צ. ל .אקספ ןאכ ןיא א'סצ ₪ [ =
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 שעיו םימלש שעיו תולע לעיו יִנדֶאתִיִרְּב ןורָא | ינפל
 הָנאבְּת א :וידְבַעְילַכְ הָתַשמ 6
 רַמאתו ויִנָפְל הָנְדִמַעתו ₪ תועז םיִשָנ םִיִּתְש גז

 תיכב תבשי תאוה השאהו יא ינדַא יב תחאה הָשאָה
 יתְרְלל ישילשה םוּב יהיו :תִיְבב ּהָמַע דלאו דַחֶא 5

 תב ותא רזא וחי ונחנאו תאוה דשאהדמנ דלתו
 | .תאה הָשאְְרּב תמו בב וחְנָאְהםתש יתְל .
 חו הֶליִלַה ךותְּב םֶהּתו גוי הָבְכַש רשֶא הליל ₪

 -תַא ּהָקיחְּב והביכשתו הָעָשי ףְתְמאְו ילַצֶאמ יִנְּבדתֶא
 קיעהל רהב םקאָו :יקיִחְב הָביִכשה תמה ּהנְּב 3

 "אל ההְ רקככ .ָלָא ןנובְּתֶאְו תמדהנהְו נברא
 | אֶל תרחאה הֶשאַה למאה :יִתְרְלי רשא נב הָיָה ₪

 תמה דנְּב יכ אל תְרמא תאו תמה ךנבו יחה יב רנ
 | תאו ףלמה רֶמאַיַו :ךַלִמה י ינפל הנרבדתו יִחַה 9 .

 | | נב יכ אל תרמא תא תמה דנבו יחה יִנְּבדֶז תרמא
 | קמה רמו :יחַה יִנָּבּו תמה
 | ףלמה רמאיו :ךלמה ינפל ברַחַה ואיביו בחיל וחק =

 . דתֶאְו תחאל יצְחְהתֶא ות םינשל יחה דלי הדתֶא ור
 ."לֶא ולה .הנִּרשא הֶשאַה רמאתו :תֶחֶאל יצַָה -

 :רַמאו ףלפה ןעיו :ורנ היהי אל ףלחסנ ילדםנ"תרמ
 \!ומִא איה ּוהָתיִמִת אֶל תַמָהְו יחה דּוליִהדתֶא ל

 .ךלמה טפש רשא טפשמההתַא לארשידלְכ ועמשיו =
 וָבְרְקְּ םיהלא תַמכַחְהיִּכ וא יִּכ דלמה ינפמ וארו
 "יהיו :טפ שמ ת ושעל + ַפ לב היי ל

 | סח הנשי יאחנדמל ,אלמ יאברעמל ןכ צ. 90 | ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו "ןיָאְו א"ס +. 8
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 | .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ =לֶא א"פב ,דלֶא יאחנדמל

 | | לא יב | רמאתו הָנְבְלע היִמָחְר ּוְרָמְכְניִּכ למ
 | | "תא והתימת"לא תַמָהְו יחה דוליהרתא לש
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 ד םיִרשה הָלאְו :לֶאְרְשי"לָּכילַע ףלמ המלש למה יהו
 ג יִנָּב היחאו .ףרהילַא :ןהפה קודצךב ּוהָירוע ולְדרֶשֶא
 ריִּכְזִמַה דיטיחא דב כ טָפָשוהָי םירפס אשיש

 \ רֶתְיְבַאְו קודו אָבְצַהְדלַע ע עךוהידב והינְבּ
 : ןהפ ןָתְנְרִב דּוָבִת םיבצנהדלע ןַתְנְדַב והירועו ?םינחפ
  ארבעְדּב םֶרינְדאְו תִיָּבְה"לע רשיחעו :ףלמה הע
 ז רָשְעיםיִנַש המלשלו :םמַה"ַלַע
 ותיִבתֶאְו ףְלָמַהתֶא ילְּכְלַכְו לארשידלָכילפ טיפש
 :לכְלַכְל דַחֶאילַע הָיִהְ הָנָשּב שח

 :ם ירפא רהְּב דִּב רּוָחְדַּב םֶתומָש הָלֶאְ
 י ןוליִאְו שמש תיבוסיבלעשְבּוץקַמְּברֶקָּדְדְּ

 ו דָסחְ ןח תיב
 דָניִבַאְרְב :רפה ןירֶאדלָכְו הכש
 :ּהשֶאְל ול הָתָיַה המלשדתב תפמ ראד ו תפל

 ופ תיִב"לָכְו ודִנמו ךנעת רוליחֶאְדְּב אנ
 ןֶאְש תיּכמ לאפריל תחתמ הֶגַתְרַצ לַצֶא רש ןֶאְש
 :םעמקְיל רבעמ רע הָלוחְמ לָבָא דע

 3 רָשֶא השנְמְדְּב דאי תּוח ול רעל תַמרְּכ רֶבָנְּב
 תולדננ םיִרָע םישש ןָשְבְּב רשֶא בגרא לבה ול על
 + ךַּב בָדָניִחֶא :תשְחְנ חיִרְבּו המוח
 ₪ יִָּתַפְנְ ןעָמיחא :הָמָיְנִחִמ אדע
 :הָשֶאְל המלשדתפ תַמשבתֶאחְכ קל אוהישנ

 1 :תולעְבּו רשָאְּב ישּוחְדב אג עב

1 
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 ןכ ברל םיה"לעירשֶא לוחּכ םיִּכְר לארֶשיו הדךוהי ₪
 המלשו | םיִחָמְשּו םיִּתְשְו םיִלכָא ה

 שכ

= 

0 

 | המלשדםהל י יהיו = זזיח .ימידלּכ
 | הרשע :חמק רפ םיששְו תלפ רפ םישלש דַחֶא םויל |

 | הָרּוהְ בש :ביבסמ וירבע"לְּכמ ול .הָיַה ולו

 |ועמח וריש יהיו לשמ םיִפְלַא תשלש רדיו :ביבס +
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 ּףלִמ געו ירמָאה ךלמ | ןוחיס ץֶרֶא דָעְלִּג ץֶרֶאְּב ירא
 :ץראְּב רשא דַחֶא ביצע ןשְּבה

 םיִּתְשְלַּפ ץֶרֶא רֶקְנַהְהִמ לב לשומ היה
 המלשדתא םילבעו הָחְנמ םישנמ םיִרצִמ לּובָנ דעו

 | ליאמ דַבְל ןאְצ הֶאַמְו יער רק םיִרְשעְו םיִארְּכ רֶקְּב
 | -לָכְּ | הדר אּוהדיכ ;םיסּובָא םיִרְּבְרְבּו רּומְחְיו יִבָצ
 | הנה רבע יכלמדלכב הָועְ"רַעְו חספתמ רקִנַה רָבע

 | ידעו ןדמ ותנאָת תחתו ונָּפּג תחת שיא חַטְבְל לֶאְרַשיו
 ] יהיו :המלָש ימי | לפ עבש .ראּב \

 ו רי הלאה םיִבָצְגַה ה :םישרפ -- רשע
 | שיא הָמלָשרלמה ןחלש"לַא ברל ּהַה"ַלב תֶאְו המלש

 ! שכרו םיסוסל ןכּהְו םיִרעשהְ ;רבדה ורדי אֶל ושדה
 מפ שב שיא םשהי הירשא ה ואבי

 ] ו :םיה תפ 8 רט שא "טוחכ בל בח רו "דאַמ
 הָמּכַח לָכִמְו םֶרְהדיִנְּבדלְּכ תַמָכְחַמ הפלש תמכה
 מיהו יראה ןתיאמ םדאה"לָּכמ םפחיו :םיִרצמ
 .ביונהדלַכב ימשדיהוו . לוחמ יִנָפ .עדְרדו לכלכו

 . | ןטבלב רש ל ורֶאָהְדִמ םיִצע :הְדלַע לפרו :ףלֶאְ
 || [!!חילעו המהבה-לע רכדיו ריקּכ אצי רשא בוזאה
 ן 0 || | ]] ][--/--
 ₪ יא איסב +. 1 ,7] | .ס"ת ןכו -תפש-לע א'ס +0 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ל. 0

 הו ל'צו רחואמ םדקומ ל"נ ץ. 9 = .ו"כ 'ט ,ב ה'ד ןויע :ץראהדַעְו ל'נ <. 1  .אקספ
 | .ס"ת ןכ 'וגו לוחכ דאמ הָבְרַה בל

| 5 
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 תא עמשל םיִמעָהדִלָּכִמ ואביו :םיִנָדִהדלעו שמְרָהדלִשו
 דתֶא שמש רש ץֶראָה יִכְלַמַלְּכ תאמ המלש תמכה
 : רוציךלמ םריח הלשיו :ותָמָבַח
 דלמל וחשמ ותא כ פ טמש == המלשדלֶא ויִדבעְדתֶא

 :םיִמָיַַלָּ דודל םֶריַה הָיָה בָהא יִּכ והיבָא תחת
 : התא :רמאל םֶריִחלֶא המלש חלשיו

 הָוהְי םשל תב תונבל לכי אָל יִּכ יִבָא דָודתֶא תְעְדְ

 הָוהְידִתִת רע וה פר שא המ בחלמה ינפמ ויקלא
 יל יהלַא הָוהַי חינה הָתַעְו :ולגר תופּפ תחת

 ' תונָבל רמא יִנְנהְו :עְר ענָּפ ןיִאְו ןטש ןיא ביִבָּפִמ

 דָודְלֶא .הָוחְ רב רשָאּכ יִהְלַא הָוהְי םשל תב
 דאּוה אְסּילע ף תחת ןתא רַשֶא ּףִנִּב רמאל יִבָא
 -ןמ םיזרא -טדותרכוו הָוצ הת :ימשל תיבה הנ
 ןל ןתא ףילבע רכשו ףידבעדםע ווי ירבו 8
 שיא וב ןיא יִּכ תְעדָי הָּתַאו יִּכ רמאת רַשֶא לפּפ
 יהיו :םיִנדַצַּכ םיצעדתרֶכל עדי

 רמאיו דאְמ המשי הָמלש יִרְבדִתֶא םֶרוח עמשפ |
 םעהילע םֶכַח ןּב דול ןתְנ דשא םּיַה ה ור |
 יִתְעְמַש רמאל הָמְלָשִלֶא םֶריִח חלש זה בָרָח|

 יצעב ּצּפָחדלָּכירתֶא הָשַעָא נא ילא קחלשירשא תא

 ילא חלשִּת"רֶשַא םוכָמה"דע םָיּכ תורְבְד םמישַא א
 יצְפְחְדתֶא הֶשָעִת הֶתַאְו אשת הֶתאְו םש םיתצַפע
 םִורֶא יצע המלשל ןתנ םוריח יִהְו ית םֶהָל תת

 תיִקְּכ ןמש רּפ םיִרָשעְו ותיבל תֶלְכִמ םיטח כ ףל
 ביתכ וילגר א'פב ,ירק וילג ,ביתכ ולְגְר <. 17 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ לכו א'ס <.
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ץ.91  .לפב ריבס +. 90 = .ר"תו ע"ת ,'רת ,ב"יד ,ו'ד ,ב'ד א"ד ןמויל

 \הָ ןינכלהד ןמ ּוררי ורבע :םישורב יצעבו םוזמא

 5 םיִרשָע םֶרִיִחְל 8 המלש ;וצפלּכ םישורב יצע|
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 ץ 56--ץז 6 א םיכלמ 5

 :הָנָשְב הָגָש םֶריִחְל הָמלָש ןַתידהְכ
 יהו ולדרכִד רָשאַּכ המלשל הָמָכָח ןַתְנ הוה =
 :םֶהיִנש תירב ּותרכוו המלש ןיבו םריח ןיּכ םלֶש
 פמַה יה לארשידלָכמ .םמ /הָמלַש  ךלמה ליו

 םיִפְלֶא תַרָשִע הֶעְנַבְל םהלשוו :שיא ףלא םישלש :
 םישְדח .םינש ןונבְלב ויהי שרה תופיִלָח שרה

 יהו :םמְהְ"לע םֶרָיִנְדַאְו ותיבּכ ₪
 בצח ףֶלֶא םינמשו לָבַס אשנ ףֶלַא םיעבש המשל
 זלע רשֶא המלשל םיבשה ירשמ דבל רהב

 | 'םָעָּב םיררה תוֶאמ שלש םיִפלֶא תשלש הכאְלמה
 ! .תולדנ םינְבָא עס ףלמה וצו :הכאְלמב םישעה גו
 [ נב .ולְסָפִו :תוָנ ןנבא תיכה .ךפיל .תורקו םִנבִא

 | םִינָבִאְהְ םיצעה וניכיו םיִלְבְגהְ םוריח ינבו המלש
 :תיבה תוְנְבל
 = נֶב תאצְל הֶנָש תואמ עְכרַאְו הָנֶש ו יָנוו

 = תופה ןָכו "לארש"לע 0 ףלמל יי ₪ טהחה
 1 היל המלש ףלמה הָנְ רשא = :הוהיל ₪

 | !!ותמוק הא םישלשו וכחר םירשעו יִּכְרֶא הָמא"םישש
 | |דלע ונרא מא םיִרָשע תֶיַּבַה .לָכיִה לנפדלע םלואהו |

 !תיבַה ינפילע ובחר הָמאַּב רשע תיבה בחר ינפ
 םיִמָטִא םיפלש י :נולח תִיִבל שעיו /
 ,בִּבָס תיבה תוריקדתא בִיִבָס עוצי תיבה ריקדלע ןֶכו 5
 הנחתה עוציה :ביִבָס תעְלַצ שעיו ריבּדְלְו לָכיַהִל <

 הָּפִחְר הָּמַאְּב שש הֶנְכיִתַהְו הָּבְחְר הָמִאְּב שמח

-- 

 א'סנ צץ. 31 = .ס"תו ע"ת ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו םיִנשּו א"ס ץ. 98 | .המורת תשרפל הרטפה צץ. 6

 ו'ת ןכו רשעו א"ס +. 8 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו המא םירשעו א'ס ץ.2 ,]  .אקספ ןאכ שי

 ו יוקו ביתכ ַיִצָי א'סב ,ירק יִצָי ,ביתכ וצי +. 5  .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.4 = .ר"הו
 .ירק ַעיִצָיַה ,ביתכ עּוציה +. 6 = .ו'דו ב'ד ,א'ד



 3 א םיכלמ טז 0

 תבל ןַתְננ תועְרנַמ ב ּהָּבִה 1 הַמאָּב עבש תיִשיִלְשַהְ

 תיּבהְו :תִיְּבַה תריִקְּב זחַא יתלבל הצה ביִבָס
 -כםר לישי-פה תובממו הָנְבִ עָסמ המלשדןבא ותִנְּבַהְּב

 תש | 1 ראו | גושן ששה כא

 עְלַצַה חתפ יִתְּבַהְּב תִיִִּב עמשניאל לרב לב
 -לַע ולעי םיִלּ לבו תינמיה ג תיבה ףתּכדלא הָנכיִּתַה

 ו --

 תָיּפַה תא ןֶמיו :םישל לֶשַהְדלֶא ּהָנכיִת המ הָנּכי תה

 ןֶבו :םִיורֶאְּב תרדשו םיִכג תיפהדתא ןַפְסו יהָלַּו
 דאו ותְמּוק תומא שמח תובל עוציההתֶא
 יהוו םיזְרַא . :?עב תִיִּבַהדִתֶא

המלשדלא הוהְידרַבְּד
 . דת א"רָשֶא ה זק תיפה :רמהל 

 ּףֶּתִא ירָּבְּדִתֶא יתמקָהְו םַהָּב תַכְלָל יִתוצמ "ל 8
 יִנָּב ךותְּב יתומה :ףיבָא דודדלא יִּתְרַבְה רָשֶא
 :לֶארשי ימעתַא בזעַא אלו לארי

 תו בו + והלכו תִיּבְהדתֶא המלט ןָכָּיו
 -דרַע תיפה עקרקמ םיזרא ּתשָלַצְּב הב

 תֶיָּבַה ע עקְרְקתֶא ףצו תֶיָבִמ ץע הפ ןפפה תוריק

 ּחְרַמֶשו השַעַּת 0 יִתְקַחּב ךלפדב א הָנב

 . ןָמּיו תוריקה"דע עקרקההןמ ם םיזרא תועְלַצּב תופח

 הָמאְּב םיִעָּבְרִאְו ?םיִש שדקה שֶרְקְל ריבדל תב

 הָמינפ תִיָּבַהְדְלֶא זָרָאְו :ינפל לכיהה אּוה תיָּבַה הזז

 :הֶארנ ןֶּבַא ןיא ורֶא לכה םיִצצ יִרּוטַפּו םיִעּפ תעלקו
 ןורַאדתֶא םש ןֶתַתְל ןיכַה הָמיִנָפִמ תיבה"לותב רופי
 םירשעעְו ףְרא המ א א םיִרְשַע ריִבּדַה יִנֶפְלְ :היהי תיִר

 המא . 7
 ע"תו ל'צ +. 8 .ריתו םיה יח גר ביר 7
 ס'ת ןכו תישְלשה א'ס +. 5  .ס"תו ו"ד ,א"ד ןכו -ַלֶא א'ס |

 ו צץ. 15 = .ירק עוַציַה ,ביתכ עּוצָיה ט. 10  .אלמ תרד
 ב ,א'ב ןכ צ.5 .ע ת ןכ תורוק ל"צ +5 1 ר , ב ,

 יתכרומ ג"ב ,איעג .אלב יתכרימ א"ב +. 18 90% [

 . ו צ צ.17  .ע'ת ןכ תורוקה ל'צ +. 16  .ס'תו בד

 ; יתוכרימ המִא םירשעדתא ןֶביו :םישורְּב תועְלַצְב
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 בָהָי המי פִמ תיפהדתַא הָמלְש ףצוו ;זרֶא הָּבזִמ ףציו כ

 "לָכְו תֶיּבַה"לְּכ םתחרע בָהֶ הֶפצ תיבה"לֶכתאו
 ?ינש ריבחב שעיו :בֶהָז הּפצ ריבךלדרשַא חומה +
 תומא שמחו :ותָמוק תומא רשע ןמָשדיצע םיִבּורָכ +

 לשעו ויַפָנְּכ תוצקדדעו ויָפָנָּכ תיִצקִמ תומא רשע 9

 "| םיבּורְּכַהדתֶא ףצוו ;פנּכְלֶא ףְנֶּכ תַעְנְכ תיבה ךות ל
 | ןועלקמ יחותפ עלק בסמ תיפה תוריקדלכ תַאְו בה
 | תאו :ןוציחלו םינפלמ םיִצַצ יִרוטפו תרמו םיִבורכ
 !חתפ תאו :ןוציחלו המינפל בֶהָו הפצ תיבה עקרק +

 | !קפיִהה חַתַּפל ה הָשָע ןכ :בָהְַהדתֶא תורמתההלעו 3

 צָע תותלד יתשו :תיעבר תֶאְמ ןמשדיצע תוזוזמ 3

 זז 7 א םיבלמ 4

 רּוטָס בָהְו והּפצו ותָמוק הָמִא םיִרָשָעְו בחר הָמַא

 :בהֶז והפצוו ריבדה ינפל בָהָז תוקיתרב רעו דג

 תונשה בוכה ףנּכ תומא שמחו תַחֶאְה םּורְּכַה ףִּכ

 של דָחֶא בצקו תקא הדמ ינשה בּורְּכַה הָּמַאְּב
 ןכו הָמאָּב רשע .דָחֶאְה .בּורְכַה תמוק :םיברכה ג

 ימינפה תיבה | ךותְּב םיִכּורְכַהתֶא ןפיו :ינשה ברכה
 | חיקפ רֶָחֶאְהְהףִנִכ ענתו םיִּבְרּכַה יִפְַּכְתֶא ושרפיו
 | לא םחיפנכו ינשה ריקפ תעננ ינשה בּורְּכה ףנכי

 !:תישמח ה זמ ליאה ןמשדיצע תותלד ּהָשַע ריִבּדַה

 ! םיבּורכ תעְלְקמ םהילע עלק ןמשחיצע תותלד * יתשו
 [ | םורכה"לע דרי בה הָפַצְו םיִצַצ יִרּוטְפּו תרמו

תל ידה םיעלצ יִנָש םישּוהֶב
נעלק ינשו םלילנ תַחַאַה 

 / 

 ְּ | תורמתְו םיִבְורכ ע עלה :םיִליִלנ תיִנשה תלה
 | | + וכ גהה :חמה"לע רָשִמ בָהָו הָפצְו םיצצ

| 
 ב ,ביתכ תוקיִתְרַּב ץ. 1 םָחפפּכ ל"צ ש. לז .םיבורכ ינש א"ס +. 93 = ,ורק תוקּותַרַּב ,בית

 .יפר ם"'מה הקחמה א'ס <. 1 .םיִעְלְק ל"ג
 כ 'תוקיִתַרַּב +. 9

 ט. 94 .ע"'ת 5'



 5 א םיכלמ טז 88-- טז 4

= 

 תיבה הָלָכ יעמ ה שדחה אוה לוב חַרָיְּב הרשע
 ז דתֶאְו :םינש עבש ּוהְנְּביו וטפשמ"לכְלּו וירבדדלָכל
 -לָּכְדִתֶא לכו הנש הָרשָע שלש המלש הָנַב 'ותיִּב
 : וכְרֶא הא הֶאְמ ןונָבְלה רעו | תיִבתֶא ןביו ותיב
 הָעְּבְרֶא לע וּתְמוק הָמִא םישלֶשו ּוּבָחְר הָמַא םישמָחו
 3 ןפְסו :םירומעה"לע םיזרא תּותְרְכּו םיִזְרַא ידומע ירוט

 םיִעָּברַא םידומעה"לע רשַא תעְלַצה"לע לעממ ראב
 + םיִרּוט ּהָשלֶש םיפקשּו :רוטה רַשֶע הָשִמַח ּהָשִמָח
 : תומה םיחְתּפַהלָכְו :םיִמָעִּפ שלש הוחמדלא הוחמו
 6 תֶאְו :םיִמָעִּפ שֶלָש הוחמדלא הוחמ למ ו ףסש םיִעְבְר
 המִא םישלשו וכרֶא הָמָא םיִשָמִח הֶשָע םידומעה םלוא
 ז םלואו :םהינפ"לע ב בַעְו םידמעו םהינפ"לע םֶלואְ וָבְהְר
 וראּב ןֶפְסְו הָשִע טפשמה םֶלֶא םשדטֶפְשי רשָא אַָּכַה
 8 רצְח םָש בשיזרָשָא ותיִבו :עקרקה"רע עקהקהמ
 השעי תיבו היה הזה הָשַעַמַּכ םֶלּואְל תיבמ תֶרָחאָה
 9 האל :הוה םֶלּואָּ המ מלש חקל רַשֶא הערפ"תבל

 ץוחמו תיכמ הָרגמַּב תוְרְדְנמ תיִנ תדְמְּכ תק םיִנבָא |
 :הָלורגַה רַצָהְהדדִע ץחמו תוחָפְטַהְדדַע דַסַממּו |
 ו תומא רשע יִנָבַא תוְלדג םיִנְבַא תורקי םִינְבַא דס
 ו1 תוְדַמְּכ תורקי םִיְְבַא הָלְעַמְלִמְו רומא הנמש :יִנָבַאְ
 ו תיוג םירּוט השלש ביִבָס הלודגה רַצָחְו :זֶרֶאָו תו
 םֶלֶאְל תיִמיִנָּפַה הָוהירתיִּכ רצָחלו םיזְרֶא תותר רמו

 :תֶיּבַה
 | הָשאְהְּב :רַצַמ םֶריִחְִתֶא חקיו המלש ףלמה הלשי

 ₪ תַחאָה הָנָשַּבּו :יִז חרְיְּב הָוהְי תיִב דסי תיעבְרה

 הנמלא --
 .ב"ידו א"יד ןכו אלמד אלמ תיִע ייִבְרֶה א'סו ,ו'טד ןכו אנינת דוי רסה תַעיִבְרֶה א'ס < %

 א"ס +. 2 ,? | .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויטָפשִמ א"סב ,ירק ויטָּפשמ ,בותכ וטָפָשמ +8

 א"ס +7 .איעגב -לֶא נ"ב +: ,א'ב ןכ +. 4 ג"דו ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב 7

 .םידרפסה גהנמכ להקיו תשרפל הרטפה +. 1% = .ב'דו א"ד ןכו אלמ ו
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 עז 4 א םיכלמ 500

 תַשחְנ שֶרח ירצדשיא ויִבָאְו ילּתַפנ הטממ אוה הֶנִמְלַא
 תושעל תעדההתַאְו הנובָּתַהתֶאְו הָמְכָחַקדתֶא אלִמי
 שעיו המלש ךלמההלא אובו תשחְנִּב הָבאָלִמלְּ

 הנמש תשחנ םיִדומַעָה ינשדתֶא רציו :ותְכאְלְמדלָּכתֶא 5
 הרשעדםיתש מוחו דַחֶאְה דיִמַעַה תמוק הָמִא הרשע

 תַתְל הָשַע תרֶתְכ יתשו :ינשה דמעַהדתֶא'בֶסִי הָמִא 0
 תמוק תומא שמח תַשְחְ קצְמ םיִדיִמַעָה ישאר"לע
 :תינ שה תרֶתכה תמוק תומא שמָחְו תחאה תְרַתּכה

 תורשרש הָשעמ טילדג הָבְבְש השעמ  םיִכָבְש וז
 תֶרֶתּכל הָעְבש םיִדמַעַה שאר"לע רשא תַרָתַכְל
 םידומעהדתַא שעיו :תינשה תרתפל העבשו תָחֶאָה
 -תֶא תוָפַכְל תָחֶאָה הָכְבְשהְדלַע ביִבָס םירוט ינשו
 | תְרַתּפל הֶשֶע ןכו םינמרֶה שארדלע רֶשֶא תרֶתְבַה

 \ ןשוש השעמ םידומעה שאר"לע רשא תרתְכְו :תינשה ו
 "םג םידומעה ינשדלע תרתְכְו :תומא עכְרא םֶלואָב
 | םינמרהו הָכְבְש רבעל רשֶא ןטּבה תמעְלמ לעממ
 | דתֶא םֶקִג :תינשה תָרְתּכַה ל ביִבָס םיִרט םיַתאמ
 || והקו ינמיה דּמַעהתֶא םקו לכיהה .םַלֶאל םידְמַעָה
 דא ארקיו ילאָמְשה רומַעְהדתַא םקוו ןיכָי למשדתא
 םתתו ןשוש השעמ םידּומעָה שאר לעו וַשָּב ומָש

 !דתַא שעיו :םידומעה [- -
 ||( לע ותפש-רע ותַפַשמ הֶמָאַב רשע קצומ םָיה
 2 .המָאּב םיטלש הוקו ותָמוק לא ו ביבס

9 = 

 ןש וש

6 4 
 ד רש = ו וו 1 שה ד ב +? 7?
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17 
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 7 42 ו 1

 1 1 רו
27 

 לעקפה ו
 | !!ע וגו רומעה ןכְו בּובנ תועבְצא עבר דּומְעָה יִבָע !תא בסי ןאכ אצמנ ע"תב +. 5
 ד \'גילפ םִנמְרַה וילע רסמנ א"סב +. 9 עה אפ דכנפ + -.א"כ :ב"נ| הימר)
 ןוק הכבשה ,ביתכ הָכַבְש צ. 20  .ב"כ קוספ ןויע :ב'ד ןכו ןשוש וא ןשוש א"ס צ. 9

 .ירק וקו ,ביתכ הוקו צ. 3 .הלע א"סו ,הלֶא א"ס +. 8



 7 א םיכלמ זז 5 7

 השלשו המ םנפ השלשו הָנפָצ | םינפ השלש
 5 רַכְּב רֶשַע ָי ינָשדלע רדמע 1: ותקציב םיקצי םיִעָה לפה

 | השלָשו |
 הלעמלמ םהיִלַע םָיהְו הָחַרְזמ םינפ השלשו הָּבַננ םינפ
 26 ו == ת ִּש הפס ייְבָע :הָתָיְּב םַהיִרְהֶאלָבְ

 ;ליִכָי תַּכ םִיִפְלִא ןשוש הרּפ סוָכרתַפש
  ףרא הָמאָּב עּברֶא תֶשָחְנ רשע תונְכְמהדְתֶא שעיו

 הָמאָּב שֶלְשו הָבִתְר הָּמַאְּב עּפְרַאָו תַחֶאָה הֶנוכְמַה
 ₪ תרָגְסמּו םֶהְל תָרְנְסִמ הָנוכְמִה השעמ הז :הָתְמּוק
 ₪ םיִּבלשַה ןיּב | רַשא תורָנְסּמהלֶעְו :םיִּבְלְשַה ןיפ
 תחת לַעְממ ןּכ ו יור רֶקְּב ו תיא
 א יִנָּפא הָעְּבְרַאְו +דֶרמ השעמ תויל רֶקְּבַלְו תּורֶאל
 ויתמעפ העבר תַשחְנ ינרסו ּתַחאָה הנוכמל תֶשחְנ
 שיִא רבעמ תולַצָי תַפַתַפַה ריּכל תחתמ םהְל פח
 ספ ג היפו הָּמאָּב הלעמ] תרתכל תיִבִמ והיפ :תויל
 תַָלְקִמ היפדלעדסנו הָמאָה יִצָחְו הָמא ןכְ"השָעַמ

 ₪ םיִנפּואָה תַעְּכְראְו :תְלִנעאְל תועָּבְרִמ םָהיִתְרִגְסִמּו
 תמוקו ּהָנכְמַ םיִנפּאַה תודוו תור;סמל תחתמל
 3 םיִנפואָה השעמו :הָמַאַה יצחו ּהָמִא דָחֶאָה ןפואה
 םהיקשחו םָהיִּבנְַו םֶתודְי הבכְרִמִה ןפוא הָשַעָמְפ
 % עפְרַא לֶא תופתכ עַבְרַאְו :קצומ לכה םֶהיִרְשחְ
 ₪ שארבו :ָהיִפַתְּכ הָנכְמהְךִמ תֶחֶאָה הנכה 8
 שאר לתו 5יִבָס | לַּגַע הָמוק הָמאַה יִצָח 8

= 8 

 ש =

 6 תחְלַהדל חַּתַפִיו :הָעַבִמ ָהיתרֶנְסִמּו ָהיּתְדְי הָנּבֶמַה
 -רַעַמָּכ ו תרמתו תויִרַא םיִבּורָּכ היתרגסמו לע הית
 וז תונכמה רשע תֶא הָשָע תאוּכ :ביִבָמ תלו שיא

 ד

 קצומ =
 ג"ר ןכו שגד םיבלשה א'ס דש. 98, 9 אקספ ןאכ ןיא א'סב +. טז | .םונש ריבס \. +

 ג'דו ב'ד ,א'ד ןכו תַהּתְמּג א"פ 0 :איעג אלב -לת צמ 6/0 .ט"דו ז"ד ו

 טיד ,ז"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ תּופְתַּכַה א"ס ,ו"טדו א"יד ,י"כ םירפס .בורב [28/

 יירק ָהיִתְרַּגְסְמ ,ביתכ היִתרְּגְסַמּו צ. 86  .לַע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 84 \
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 ןתיו :תונכְמַה רש על תחאה הָנוכְמַהדלַע דָחֶא רויּכ <

 שעיו :בָננ לּומִמ הָמְדְה תנְמִַה

 || רק תוכְבשה יִתְשְל תואמ עּבְרַא םיִּפְרהדתֶאְו 4

 | תֶאְו תוריפהדתאו !םיה תחת רָשַעדםיִנָש רקְּבַהדתֶאְו 5

 ]1 9 א םיכלמ |08

 דא הָדִמ דָחֶא קְצּומ %
, 

 :הָנהַלּכ ל דָחֶא בצ צק תֶז

 תב םיִעָּבְרַא תשחנ תוריכ 5 הרשע שעיו

 דָחֶאְה רכה הָמַאְּב עבְרֶא דָחֶאְה רכה | ליִכָי

 -לע שָמָחְו ןימָמ תיפה ףתְבלע שמָח תונכְמהדתֶא
 תיבה קשה ןַתְנ םָיהדתֶאְ ולאמשמ תיבה ּףַתָּכ

 לכו תוקרזמההתֶאְו םיעְוההתַאְו תוריפההתא םורי
 ףלמל הֶשַע רָשֶא הָכאְלִמה"לְּכִתֶא תושעל םֶיח
 -רָשֶא תְרַתְכַה תָלִּה םִיִנָש םִיִלְמַע :הָוהְי תב המלש
 תופכל םיתש תוכְבשהו םיִתש םיִדמַעַה שארזלע
 ;םיומעה שארילע רַשֶא תרֶתְכַה תְלִג ִתְשתֶא

 תולנ יתשדתא תופכל תַחֶאָה הָכְבְשל םינפר םיִרּוט
 | רשע תונכמההתֶאְו :םידמעה ינפ"לע רֶשֶא תַלְתְפַה
 [|| החאה םָיהתֶאְו :תנכמה"לע הרשע תֶריִכקתֶאְ

 [| השֶא להאה םיִלַָּהלָּכ תֶאְו תולרַקמַההתֶאְו םיִעַיה
 | !מרממ שח הוהי תיב המלש ףלמל םֶריַח הֶשָע
 | ןפ המדאה הָבַעַמְּב ףלמה םקצי ןריה רַכְכְּב
 .(| ברמ םיִלָּכַהְלָּכדתֶא המלש חנו :ןֶתְרַצ ןיבו תכְס
 / 4 המלש שעוו :תַשחְנַה לקשמ רֶקַחְנ אל דֶאַמ דאַמ
 | = חבומ תא הוהו תיּכ רשֶא םילכַה"לכ תא
 | בהֶז םיִנָפִה םֶחְל וילט רשא ןַחְלשַהְהתֶא

 . והנמב להקיו תשרפל הרטפה +. 40  .הנהלכל ג'ב ,א"'ב ןכ צ. גז  .בצקו א"ס ץ. 7

 -ץ?ו ע . ןמקל ןויע :ר"תו ע"ת .ו"ד

 | ד ןכו ירקו ביתכ לֶהאַה א'ס ירק הָּלאָה ,ביתכ לַהאָה צץ. 45 .א'מ קוספ ליעל ןייע

 .תיבב א"ס +. 48 | .א"ורו ו"ד ,ב'ד



 9 א םיכלמ עז 50-- וז 8

 רּונְפ בָהָו ריבדה ינפל לאָמְשִמ שָמְחְו ןימימ שָמָח
 ו תודָמְזמהְו תופָפַהְו :בֶהָז םיחק - תֶרְגהְו חרפה
 תותפהו רּגָס בָהָ תיתחהו תופכהְו וקר
 יִתְלִרְל םיִשְרְקַה שדקל ימינה ז תֶיּבַה תּותְלַדְל
 4 -לָּכ םלשִתו :בָהְ לָכיַהְל תיבה

 אבו הָוהְ תיִּב המלש ףלמה הֶשַע רש הָכאְלמַה
 בָהָּזַההתֶאְו ףַסְּבַהדתֶא ויבא דדו י ישרק"תַא .המלש
 :הָוהי תיּב תורצאּב ןַתְנ םילכההתַא]

 ח ישאְרְדלָּכתֶאְו לארשי ינָקז"תֶא המלש ' להְק א
 המלש ףלמהדלָא לארשי יגבל תובָאה יִאישְנ תוטמה
 דוד ריעמ הָוהְידתיִרְּב ןוְרָאדתֶא תולעהל סלשור
 לאש קי : שיא" המלש דֶלמַהלֶא ולהְכו +ןויִצ איה
 ואבו :יעיבשה שהה אּוה גָחְב םיִנָתֶאְה רצ
 ולעיו :ןורָאהדתַא םיִנָהְכַה ּואשיו לארש קי ינקו לכ
 שד ה יִלָּכְ"ְלָּפְדתֶאְו דעומ לֶהֶאדתֶאְו ; הוהי ןורָאתא
 ל :םוולהו םיִנָהְּכִה םתא ּולַעיו לָהֶאְּב רָשֶא
 ינָפְל :ותַא וילע ידעה לֶאְרְשִי "תרעלֶבו .המלש
 וע אל ורפפידאל רַשָא רֶקְּבּו ןאצ םיחְּבְזִמ ןוְרָאָה

 ; ומוקמדלֶא הָוהְיתיִרְּ ןוראדתא ם םיִנָהְפַה ואבו 1בךַמ |
 יפְנַּכ תחָתדלֶא ם םישְָּכַה ש שָרְקלֶא תיבה ריבדדלא
 םוקמדלֶא םיפְנִּכ םישְרְפ םיִבורְכַה יִּכ .?םומוחפמ]
 :הֶלָעְמְלִמ וידְּבְלעו ןרֶאַהילל ם יִבְרָכִה ו כֶסִיַו ןוְרֶאָה |

 -לע שְדקה"ןמ םיִדַּבַה ישאְר ואָרְיַו םידּפה וכראש |
 םויה - םש ויהיו הָצּוחַה ּואָרָי אְלְו ריִבְּדַה יִנָפ

 הזה ה( +2 לורש* לע ד < ירי תה ו

 םיזנכשאה גהנמכ ידוקפ תשרפל הרטפה +. 51  .ב"דו א'ד ןכו בבס א'פ ₪
 +.1  .אקספ ןאכ ןיא א"פסב 7

 .ע"הו ק"ד 'רת ;,א"יר" "די עוו |

 ב'דו א"ד ןכו אלמ םנָתיִאָה | |
 יע :ר'תו ע'ה ירה 70 95 *ר תו וו"ת - רי
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 טז 3 א םיכלמ 00

 חה רֶשֶא םיִנָכַאְה תוחְל ינש קר ןורָאְּב ןיא :הזה 5
 לאש יפיע .הֶוהְי תַרָכ רשא" בֶרחְּב השמ םַש
 שלקההמ םיִנָהְכַה תאַצּכ יהיו :םירצמ ץראמ םֶתאַצְב
 : מעל םיגהפה ולכידאלו :הוהי תיבדתֶא אלמ ןנעהו
 תיבתֶא הָוהְידדובְכ אְלְמיִּ ןנעה .ינפמ "תרשל

 רַמָא הָוהְי המלש רַמָא א :הוהי 9
 ףתבשל ןוכמ ךל לבו תיכ יב הֶנְּב :לַפָרְַּב ןֶפשל
 לַהְקְדלָּכ תֶא רב וינָפתֶא למה בפ :םיִמְלוע

 הוה ִּורְּב רמאו :דמע לאְרשי להק"לַכו לארשי 4
 אלמ ודיבו יבא דוד תא ויִפְּכ רָּבד לשא לֶאְרְשָי יהלֶא

 טאְרָשידתַא יִמעדתֶא ותאצוה רֶשֶא םויהדמ :רמאל +
 | תבל לארשי יטבש לפמ רעב יִּתְרִחְבְאְל טיִרצִממ
 | .יִמעלע תויהל דִוְרְב רחַבָאְו םש ימש תויהל תֶיּ

 " םשל תי תונבל יבא דוד בבלדשע יהו :לארשי וז
 | ן יבא דודלֶא הָוהְי רמאו :לַארשי יהלֶא הוה ₪

 = יפ תביטה ימשל תב תונבל ףךבבלדםע הָיָה רשֶא
 | "םא וכ תיבה הנבת אל הֶּתַא קר :ףבבל"סע הָיָה 4
 || םקר : נימשל תיבה .הנבידאוה ףיצלחמ אציה נב ג

 [ | ובשאו יבָא רוד תחת םקאְו ךפד רשא ורְבִּדתַא הוה
 םשֶל תיבה הָנְבָאְו הָוהְי רכד רשָאכ לאְרשי אָפּכ"לע
 | זרשא ןורָאל םוקמ םַש םשֶאְו :לאְרשי והלא הָוהְי
 םָתא ואיִצוהְּב וניקבארבע תַרָּכ רָשָא הָוהְי תיִרֶּב םש

 \| המלש רמעיו :םירצמ ץֶרֶאמ ₪
 | וופַּכ שרפו לארשְי לַהְקלָּכ דָנְנ הוהי חבומ ינפל

 םיהלֶא ומי לארשי יִהְלֶא הוהְי רמאיו :םימשה ₪
 | 1 : 2 . : , דסחהְו תירבְה רמש תַחָתמ ץֶרָאָהלעְו לעִממ םימשּב
 | ךידבעל 2
 ובותכ ָתיִנְב א'סב +. 18 = .ירק ּונָּב צ. 15 = .ע'ת ןכ 'וגו רשא תיִרְּבַה תוחְל ל'צ +. 9

 ןכ 'וגו רַחְבָאו םש ימש תויהל םֶלָשּוריִּב רחבאו -/ 'צ צ. 16 = .ח"מ קוספ ןייע :ירק יִתיִנב
 .ךומכ יללהב +. 3 .אקספ ןאכ ןיִא א'סב +. ₪ = .'ו ו ,ב ה'ד ןייע :ע"ת

\ 



 1 א םיכלמ זוז + 4

 ָתְרמְש רֶשֶא :םֶפְלילֶקְּב נפל םיכלהה 'ךידבעל
 ףיַפְּב רדפו ול ּתְרְּבִדדרַשַא תא יִבָא דוד ךדנעל
 5 לארשי יהל | הָוהְי הֶּתַעו :הזה םּויּכ תאלמ מ ךדיבו
 רמאל יל ּתְרַּכִּד רשָא תֶא יִבָא דוד ףדבעל רמש
 לאְרשי אָפַּכלַע בשי .יִנָפְלִמ שיא ךל תר
 רַשַאָּכ יִנָפְל תֶכְלְל םָכְרדִַתֶא נְב ּורמשידסא קר
 ךירבד אנ ןָמֶאְא לארשי יהלָאיהְתעו ּינָפל תְפַלָה
 םיָהלֶא בשי םֶנָמָאה יִּכ יבא דוד ךדבעל תרד רשַא
 ּוכְלַכְי אל םומשה משו םָמ שה הנה ץראְ"לע
 דָבִע תַלפִתלֶא תי :יִתנַּב רשא הזה תיבַהְיִכ ףא
 הלפתַה"לאו הָנְרֶהדלֶא עַמשל יהלֶא הוה ותָנְהְתלאו

4 

3 

 א תחתְפ נע תיל :םויה דינ נפל לֶלַּפַתַמ מ ּךּדְבע רָשֶא
 תְרַמָא רֶשֶא םוקמַהדלֶא ם הֶליל הזה תהא
 לַלַּפִתִי שא הָלַּפְּתַהְדלֶא ענשל םש ימש הוה
 ףרְבַע ה תְעמְשו :הוה םו קמַהְלֶא ףדבע
 הָּתַאְו ּהָּזה םוקְמהילֶא לְלַפְתי ד שא לאְרְשִי ךמעו

 :ּתְחְלְסו תעמשו | םימְשהלֶא ךתְבש .םוקמילֶא עַמָשִּת |
 ותְלֶאהְל הלאו ובדאשע ּוהָעְרְל שיא אָטָחְי רשֶא תא

 עשר עישרהל | ּףיִרְבַעתֶא ּתַמְפָשְו תישַעו סיטה
 :ותְקד צּכ ול תַתל קידצ קיִדצַהְלּ ושארֶב וָּכְרִד תַתָל|

 ביוא ינפל לארשי מע נב כ
 וללּפַתִהְ | | ףִמְשדתנ ( ודוהו דיִלֶא וב ובש ו ףְלדואָטִחְ רֶשו

 םמָשה עמשת התַאְו :ךוה .תיבב יִלַא ונחת
 הָמְדאָהְדלֶא םִתבְשַהְו לארשי ּךמע תאמ :חֶל תחל

 רשא

 א'סב ודל ףְרְַּד ,ביתכ ףיִרַבִּב צ. 56 = .ר'תו פ"ת ,ע"ת .ןכו יהלא ה הי התעו א'ס +.

 וע א'ס צץ. 99 .ס"תו עיה ,ב'ד ,א'ד .ןכו ירקו ביתכ ףַר | <
 .רשא א'ס +. 99 = .ירק "לע ,בותכ "לֶא 0%

 הָלֶאְו ל"צ +. 31 = .ו"טרו רייד ,ב'יד ,טיד ,ז"ד ןכו לאמשב אשנו א"ס צפש
 ט'ת ,ע"ת ,ב'ד ,א"ד ןכו יִּב א'ס צ. 38 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 3%  .ס"תו ע"ה מ

 : עמשת | התַאְו :הזה תיבּב ףחבומ ינפל הָלֶא אב
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 םיִמש רַצְעַהְּב :םתובָאְל ּתַתְנ רַשֶא =
 םוקמַהדלא ּולְלַּפְתַהְ דלחאטהי יִּכ רַטִמ מ היהָידאלו
 :םנעת יּכ .ןובושו םֶתאָטַחַמו ףִמֶשתֶא ּודוהְו הָוה

 ףגעו ףיִלבע תאטחל חלקו םִימְשה עמשת | הֶתַאְו ₪
 הכדוכלי רשא הבוטה ךְרַּדַהדתֶא םֶרות יִּכ לֶארשי
 :הלחנל מעל הָתַתְנִרַשֶא צְראדלע רטמ התת

 הָיִהְידיּכ רַבּד ץֶרֶאְב הָיהְידיכ בְעְר ד
 וביא ולזרצו כ היה וכ ליסה הכר ןוסרי ןופדש

 -לָכ הֶלַּפְתלְּכ :הֶלָחְמלָּכ עִנְנילָּכ וירעש ץראּב ₪
 רשַא לאְרשי ד ףמע ל םדאָהְדלָכִל הָיהִת רשא הָנְחֶת
 :הָוה תיבָה"לא יִפּכ שרפו בבל עָנָנ שיא עד
 תשע תחלפו ףתבש ןוכמ םימשה עמשת הָתַאו
 כ ובָבְלְתֶא עדת רָשֶא יָכְְּדדלְכִּכ שיא מ

 מל :םדאה ינְב ב ףדבל ּתְעְַי הֶתַא 0
 רשא המראה י אלט םייח םהדרֶשֶא םיִמָיַהילָּכ ךּואְרִ
 יכנהלֶא ם :וניתבַאל הָּתַתָנ
 מל הָקָיחְר -- אָבּו אוה לֶאְרְשִי ךִמעִמ "אל רֶשַא
 רקוחה ףרודתאו לודגה ףמשהתַא ןיעמשי יִּכ :ףמש
 דא :הָוה תָיבהדלֶא לת אבו הוטו שרו ₪

 +ִרְקירֶשֶא לָכְּכ ישע ףתְבש ןוכַמ םימשה עמשת
 ןמָשתַא ץֶרֶאָה יִמַעדלּכ ןשדי ןעמְל יִרְכַנה ףילא
 [ן\וףסנ ףמש-יכ תעדלו | לש ָּךֶמַעַּכ ךתֶא הָאְרָיְ

 יכ :יִתיִנָּב רָשֶא הוה תֶיּבַה"לע 4
 חלשת רֶשֶא ךרדּב וב אלע המחלמל ְּמע אצְי
 חו הב ּתְרְחְּב רשָא ליִעָה ךרה הֶוהְילֶא וללפתהו
 ושא ה
 ןָאּב ל'צ +. גד .םֶתאַטַהמ הגומב +. 35 = .ג'דו ב'ד ,א"ד ןכו רפח 0 א"ס ל. 4
 5 86 = .חיכ 'ו ,ב היד ןייע :ס'תו ב'ד 5 .ס"תו ע'ת ןכ
 |ה ,ב'ד ,איד ןכו הָּמַאְו א"ס +. 43  .אקספ ןאכ ןיא א'סב צצ. 41, 44 = .ס"ת ןכו דלֶכְ
 | שש :ר'תו ס"ת ,ע"ת 'רת ןכו וי יא א"'ס ץ.44 | .ג'ל ו ,ב ה'ד ןויע :ס"תו
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 8 א םיכלמ וזו 7

 : "תֶאְו םַתְלַפִתִתֶא םִיִמָשַה תְעַמְשו :ףמשל יִתְנְּבְדרֶשֶא
 4 םדֶא ןיא יּכ רב טי ִּ :םֶמָפְשִמ תשע םֶתְִחְת

 7 וכושהו :הבוחס וא הקזה ב ביואה יש פיש
 ףילֶא נחתה | יבשו םשדובשנ רָשֶא ץֶרָאְּב םֶּבְלֶלֶא
 ₪ ובשו ועשר ּוניועָהְו ונאָמה רמאל םהיבש 8
 -רשַא םָהיִבְיא ץראב ם םשפנ"לָכְבו םֶכָבְללָכְּב ךיְלַא
 ּהָּתְתְנ רשֶא םֶצְרֶא ךְרד לא לְלַּפְתַהְ םתא ּובָש
 :ףמשל תינבדרָשַא תיבה ּתְרחְב רשֶא ריעה םֶתובָאל
 ₪ "תֶאְו םִתְלַפִתִתַא ףתבש ןוכמ םימשה ּתְעַמְשְו
 דּואָטָח רשא מעל תחל :םנפשמ תישעו תחת
 מ םָהַתְ ךברעשפ רשא םֶהיִעשַפ"לַכְלו ךל
 שֶא םה ףתלמת ףמעהיכ :םמָחְרְו םהיבְש פל
 : = תויקל :לורבה רּכ ךוְתִמ םירצממ תאצה
 לאְרשי מע תוחתדלַאְו ףרבע תנחתְלֶא תחמפ
 םתלדבה הָתַאיִּכ :ילא םארק לָכב םהיִלֶא עַמשל
 השמ ו ֶיְּכ ּתְרּכִד רָשָאּכ ה מע לַּפמ החל ףל
 :הָוחְי ינדֶא םִיְרְצְמִמ וניתבָאחתֶא ךָאיִצוהְּב ךדבע

 ₪ "לֶא טלַּפְתַהְל המלש תל | יקי
 ינפלמ םק תאָּוה הָנחֶתהְו הָלַּפתַהילָּכ תֶא הא
 :םימשה תוושרפ ויפו ויִּכְרְּבלַע ערְכמ הוה חפמ
 :רמאל .לּודנ לוק לארשי ל להְקְ"לָּכ תא רו דמע*
 א לָפְּכ לאְרשי ומעל הֶחּונִמ ךת רֶשֶא הֶוהְי מ

 בוטה ורבה למ דַחֶא רד לפקאל ךפד
 8 רנמע : לניהלֶא הָוהי יהָי :ודבע ּהשמ ָיְּב רָּבִּד
 רשאכ -

 ְ 8 .ר'תו ו"ד ,ג'ד ןכו ריעָהְו א"פ +. 48 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח םתבאל א'פ ₪ |
 רת ,א*יד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִתיִנְּב א'סב ,ירק יִתיִנָּב ,בותכ ָתוָנַַ [/

 .ו'טדו ב"יד ,א"יד ןכו ףּתבש א'ס צ. 49 = ,ד"ל '\ ,ב ה"דו ד"מ קוספ לועל ןייע :ו'

 .תרצע גח ינימש םויל הרטפה +. |
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 תוטהְל :ונשטידלאו ונבְזעידלא ּוניתבָאדםע הָיִה רשאּכ 58
 ויפחו ויִתְוַצמ רמש שֶלְ ויטרדילכמ תכ כלל ולא ו :בכל

 ּהָלֶא ירָבְד והיו :ּוניתבָאתֶא הָוצ רַשא ויטָפשמו 9
 וניִהְלֶא הוהְלֶא םיברק הוה ינפל | יִתְנִחְתַה רָשֶא
 < ימע טפשמו ודבַע טפשמ | תושעל הָלְיְלְו םמוי

 הוהי יכ ץֶרֶאָה דמעדלַּכ תעד ןעמל מב םוי"רבד ₪
 הוהי םע םלש םכְבבְל ּהָיְהְו :דָש ןיִא ם םיהלַאה ה ו

 !הזה םּויּכ ויָתוצִמ למשל ויכְחְּב תֶכָלְל ונהלא
 !הוהי ינפל חַבְו םיִחְבְו ומע לֶאְרְשְילְכְו למה 2
 אוהיל הבז רשא םיִמְלשה חב תא המלש חבויו ₪

 ףלא םיִרשַעְו הֶאמ ןאצו ףַלֶא םינשו םיִרְשַע ,רלּ
 םויפ :לארשי :ֶּבלָכְו ךלמה הָוהְי תיָבדתֶא כְנְהַו ₪

 ?תוב ינפל רֶשֶא רצָהַה ךותדתַא למה שדק אוהה
 יבלַח תַאְו הַחְנַּהתֶא הלע ַהתַא םָש הָשַעְדיִּכ הוה
 ןפק הֶוהְו ינפל רשֶא שחנה חומה םימְלשה
 וםימלשה יכלה תֶאו הָחְִמהתֶאְ הלה א ליִכְהְמ

 ימע לַאְרְשִילּכְו ג גַחָהדתֶא | אוָהְהדתַעְּב המלש שעיו ₪
 פל םירְצמ לחשרע | תמה אובלמ לוהנולקק
 ףשע העברא םימָי תעבשו םיִמָי תעבש וניהלֶא הָוהְ

 ףלמה"תַא וכרבו םַעָהְַתֶא חלש ִַמָשַה םזב :םוי ₪
 הָבומההלָּכ לע בל יבוטו םיִחְמש םהילהֶאל וכליו
 :וזמע לארשילו ודבע רול הוה ו הֶשַע רשַא .

 דוהי"תיבדתַא תונבל | המלש תולכְּכי יהיו מ
 יפה רשא המלש קֶשָחלּכ תַאְו למה תיָּבתֶאְ

 ימלש"לא הָוהְי אָריו :תושעל 3
 וינש

 ! ו ויחו ס"ת ,ע"ת ןכו ןיאו א'ס +. 60 | .ר"תו ע"ת ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ּניִבְבְל א'ס צץ. 8

 [ ו ןכו התא א"ס +. 63 = .ו"דו ג'ד ןכו ךלמהו א"סו ,ו"טרו ב"יד ןכו ךלמהו א"ס צץ.

 ! ו וחו םיה ,ע'ת ןכ םויבּג ל'צ צ. 66 | .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 4 .ו'דו ג'ד

 .ביירו ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו תיבדתא תונבל א"ס <.  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +.1 ,₪
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 3 ויִלֶא הָהי רַמאוו ןועְבִַּב ויִלֶא הֶאְרִנ רשאכ תונט
 הָתְנִּגְחְתַה רשא ַנחְּתדַתֶאְו ךְתְלַפְתתֶא יִתְעַמְט
 :םושל הָתְּב רָשֶא הָזַה תֶיּבְהתֶא יתשדקה פל
 :םימוהה 5 םש יכל ינע ּויָהְו םלועדדע םש יִמָש
 + "םֶתַב יב רוד ּףלֶה רַשֶאָּכ י פל לתא הֶּתַא
 ימפשמו יקח ףיתיוצ רָשֶא לָכְּכ תושעל רַשיִבּו בבל
 : םלעְל לא שידלע ךְּתַכלִממ אפּכְדַתֶא יתמקהְו :רֶמֶשת
 דל תָרְכִאְל רמאל ' יבא רוד"לע יִתְרּבד רש
 + םֶכיִנְבּו םּתִא ןּובָשִת בושדסא :לֶאְרשי אָפַּכ לעַמ שי
 םכינפל יתַתִנ רשא יַתְַח יִתוְצִמ ּורָמְשַת אָלְו יִרַחֶאמ
 :םֶהְל םַתיִָחְתְשהְו םירחא םיהלֶא םֶתְדַבעו םִּתְכלַהְ
 ז םָהְל יִּתַתִנ רשֶא הַמְדַאַה ינפ לעמ לֶאְרשידתֶא יּתְרְכַה
 ינפ לעמ חלשַא ימשל יתש שה רשֶא תיבה
 + תיּבהְו :םיִמַעְק"לֶכְּב הָנינשלו לשמל לארשו הוה
 ורָמָאְו קָרָשְו םשי רילע רבעדלָּכ"זו ןוילע" היהי "הל
 :הזה תיּבלְו תזה ץראל הָכּב הוהי הָשִע המזל
 + איצוה רשא םהיהְלֶא הָוהידתֶא ובזע רשֶא לע דמג
 םירחַא םיהלאּב ּוקזַחִיו םירצִמ ץראמ םּתבָאת
 תא םָהיִלַע הָוהְי איבה ןצ"לע םודבפעוו םהְל ו ןחתש
 0 הצקמ יהיו :תאֶזה הָעְרֶהל
 -תֶא םיִתְּבַה ינָשתֶא המלש ההָנָבִרַשֶא הָנש 8
 דתֶא אָשנ רצ"דלמ םֶריַח : למה | תיבדתֶאְו הָוהְי ת
 ל בֶהְזְבּו םישורב יצעבו םְּרֶא יצעפב הל

 ריע םיִרָשַע םֶריִחְל המלש למה ץןתָי א צו
 ץראב

 ן"טדו ב"וד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו דימש .- א'ס צץ. 8 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ררשא אפ

 ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו הלא א'ס +. 5 = .ז"י 'ז ,ב היד ןייע :ר'תו ס'ת עת ןכ 8
 רַשֶא ל"צ +. 8 | .ר'תו ם"ת ,ע"ת ויד ,ב"ד ,א'ד - קחו אס צץ. 6 | .ר'תו ס'ת
 , גו לכ .בֶרֶח הָיִהָי ןויל

 השיו ,ביתכ והתשיו < 9

 ןכו קץ 5 ןכו קרשיו א'ס

 צץ. 1ו | .ב"ידו ו'ד ,ג'ר ןכו רסח םֶדְבָעְַו הנומ |



 המ רָמאיו ּוינַעְּב ּורשָי אְלְו המלש לת רשַא 3

 פָריִה חלשיו יהוה וה םּויה דע לוב 4
 ןרשא םמהדרכר הוו :בַהְז רכּכ םיִרְשַעְו האמ ףלמל 5

 תא דכְלו הָלָע םירצמדךלמ .הערפ :רָזְנְתֶאְו

 ףנתַא המלש ןביו :המלש תשא ותְבְל םיחְלש 17
 ףפרמכ רמתהתַאְו תְלַעְבתֶאְ :ןתְחַת ןח תיכְדתַאְו ₪
 0 המלשל ּויַה רַשֶא .תונְכְסִמַ רעל תֶאְו :ץֶרָאָב 9

20 

21 
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 א ןש

 מצה ירש | הלא :וישרפו <

 תְלַע הערפהתב דא :הכאלמב םישעה םעְ םיררה ג
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 םירָעָהתֶא תוארל רצמ םֶריח אצוו :ליִלָגה ץֶראְּב

 ץרא םהל ארקיו יִחֶא יל הָּתַתְנרַשַא הלאה םירעה

 לתיִבתַאְ הוהי תי ַּפדתֶא תונבל 0 ש למה | הלעה

 ןהנמדתַאו רצְחתֶאְו םֶלָשּוְְי תמוח תא ו אילמַה"תַא

 הָנִתִר גְרַה ריִעָב בשיח ו נַעַנָּבַהדתֶאְו שָאְּב הָפרשיו

 שח | תאו םישרפה יִרע תַאְו בכְרֶה יִרֶע תַאְ
 לבו ןָבְלְ םלשוריב תונבל 2 רשא המלש
 חה ירמאהְךמ רֶתוגה םֶעָהִלָּכ : וִתְלַשְמִמ ץֶרֶא
 המה לאְרשי ג , ּבמ"אְל רשא יסוביהו יוחה רפה
 מ ילכיאל רשא ץֶרֶאְּב םֶהיִרְחא ּורְתנ רשֶא םהינב
 גויה רע דב ככ המלש םלעוו םמירחהל לארי
 :הזיכ רָבַע הָמְלָש ןתָנדאְל לארשי ינבמו :הֶוה
 ןח ירשו וישילשו וירשו וידבעו המָחְלִמה יִשְנַא

 יאמ שמחו םישמֶח המלשל הָכאְלָמההלַע רשא

 א הָנְּב א ּהָלְדהֶנָּב רשֶא הָתיִבְלֶא רוד ריִעָמ
 ₪9 הָנשב םימַעְפ שלש המלש הָלעהו :אולמה

 .' !מלשו

 .4 זד ןויע : ב"ידו א"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רמדת א'סב ירק רמדח ,ביתכ רַמָּת +. ןא

 וש זי לג יו 'ה 'ב היד ןייע :ר"תו 'רת ןכו קשההלָּב א'פ + 1 5 דיה

 .ר"ידו בייד ,טיד ,ז"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הנבדרשא א'ס +. 54 = .ב"וד ןכו אלמ
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 ותא ריטקהו הוהיל הָנְּב רשֶא הּבמַהלַע םימְלש
 5 למה הֶשַע יִנָאְו :תִיּבַהדתֶא םלשו הָוהְי ינָפל רָשֶא
 -םי תפש לע תולאדתֶא רשֶא רָבָנ"ןויִצְעְּב המלט
 ה ישְנא ויִדְבְעדֶא ל ָאָּב םֶריִח הלשיו :םודֶא ץֶראְּב ףּז
 58 < וחקיו הָריִפוא ואבו :המלש ירבע םע םָיה יערי תו
 ףלמההלֶא ואבו רָכּכ םיִרשעְו תואמדעברא בה םשמ
 :המלש
 י הוה םשל .המלש עמשדתַא תעמש אָבְשדתַכְלַמ
 : דַבְּכ ליִחְּב הָמָלְשּורָי אָבְתַו :תודיחְּב ותְפִנְל אָבת
 ןכאו ראמדבר בה םיִמָשְּב םיִאָשְנ םילמנ לא
 רַשַאלָּכ תֶא ויְלֶא רּבדִתו המלש*לא אבתַו הָחְק
 ! "אל | הירְבְדילְכְתא המלש לדו :הבבְלדסע 2
 + ארתו :הֶל ד יה אֶל רשא למה מ םלענ ל רבד הא
 רשֶא תִיִּהְו המלש תַמָכָחְלְּכ תא אבשח תַכְל
 5 ותרשמ דמעַמו 'ויִרְבַע בשומו וָתְלש לכָאִמו :הע
 הוהי תב הלעו רשֶא ותְלְעְו ויקשמו "םֶהישבְלִמ
 6 הָיָה תַמָא דְלִמַהְדלֶא י רמאתו :חור דע הב היה ל
 :התמכהילת יִרָבְדדלע י יִצְרַאְּב יִּתְשַמְש רשא רב

 ; יעע העארתו יתאָבִררשֶא דע םיִרָבדל יתְנמאה"א
 2% בוטְו הָמָכַח ּתפסוה יצחה ילד האל ה
 8 ףידבע ירשא ףישנא ירשא :יתעמש רָשֶא העומש
 :ּךִתְמְכְחתֶא םיִעָמְשה דימ ִת ּךיָפל םיִדָמְעָה הל
 9 אָפְּכְ"לַע ִּּתִתְל ךּב ץפח בשא  ךּורָּכ ךי הלא הוה

 ףמישיו םלעל .לֶאְרְשַידתֶא הָוהְי תַבָהָאְּב לא
 ךלמל

 א"רב ירקו ביתכ ןכו ,ירק אלמ המילשגרו א"סב צץ. 9 ,* = .ב"ידו ב'ד ןכו 1תא אש

 .ר"תו .ס"ת ,ב"יִד ת"ד ,ג'ד ביד ,א"ד ןכו המלש ךֶלטההלא :איפ יש 8 .ז'דו ]
 א"ס צ.7 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויָתְרשַמ א'סב ,ירק ויתְרשמ ,בותכ 8

 .ו 'ט ,ב ה"ד ןויע :בידו אדן:
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 האמ ךלמל ןפתו :הקדצו טָּפָשמ תושעל ףלמל
 הרקי ןֶבָאְו דאמ הפרה םיִמָשְבּו בַהָו רכּפ | םירשעו
 -הפלמ הָגְתְתִרשֶא ברל 'דוע אּוהַה םשפכ אב אל
 בה אשקרשא םריח יִנָא ם :המלש ףלמל אָבָש
 ןבאו דאמ הּכְרִה םינמלא יצע ריפאמ איבה ריפואמ

 "תיבל דעסמ םיִנמְלאָה יצעדתַא ּךְלמַה שעוו :הָרקְ 3
 *אב"אל םירשל םִיִלְבִו תורגכו ףְלִמַה תיבלּו הוה

 ףלמהו :הזה םּויה דע הֶארְנ אלו םיִנְמְלא יצע ןכ 3
 הָלֶאש רשא הָצְפָחלָּכְדִתֶא אבְשדתכלמל ןתְנ המלש
 ףלתו ןפתו המלש דלמה דָיְּכ ּהלְתְנ רשא דבלמ

 .לקשמ והיו :הידבעו איה הצראל 4
 | תואמ שש תַחֶא הָנָשָב הָמְְ של אָבְ"רֶשא .בָהֶזִה
 חסמו םירָּתה ישנאמ דבל :בָהז רככ ששו םישש
 .ךלמה שעו :ץֶרָאְה תוקפו בֶרַעַה יכְלַמלָכְו םיִלָכְרֶה
 הלעו בז תואמרשש טוחש בז הָגצ םִיִתאָמ המלש

 טוחש בה םיִנמ תואמדשלשו :תֶחֶאה הנ ;צה"לע ו
 = זלמה םגהיו הָחאה ןנמהדלע הלעו בהֶז םינמ תשלש
 למה שעיו :ןנבלה רעו תב

 "מפל תולעמ שש :ופומ בַהֶז והפצוו לודנ ןשדאסכ ו
 : נקמדלֶא הזְמּו הזמ תדָיו וירחאמ הכל לוע שארו

 יש םינשו :תודיה לצא םיִדָמע תוירא םינשו תבשה 5

 "אל הזמו הזמ תילעמה ששדלע םש םיִדְמְע םיִיִדֶא
 /!לגה הלשמ ילָּכ לכו :תוכלממדלכל ןכ השענ
 נס בה ןונבלה רעיית יִלְּכ לכו ב ה < .

 א לכ !המואמל המלש ימיכ בשחנ אל ףסּכ ןיא ₪
 ילָשְל .תחא םריח :יִָא םע .םיּ למל שישרת

1 - 
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 תו ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םיששו א"ס +. 14 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ןב אבדאל א'ס +. 9

 .איעגב השש גנ"ב ,א"ב ןכ צ. 6
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 םיבהנש ףַסְכְו בָהָז תֶאְשִנ שישרת יִנָא ו אובְּת םִנָש
 ₪ יכלמ .לכמ .המלש ּךְלמַה לדו :םייּכת םיפקו
 ;, תֶא םיִשקבְמ ץראְָדללו :המכַחְלּו רֶשעְל ץראה
 םיק הלֶא ןַתָנהרַשא ותָמָכִח -תֶא למשל המלש יִנָּפ

 2 ילכו ףסכ יִלָּכ ּותָחְנמ שיא םיִאיְבְמ ּהָמָהְ ;וִבְלְּ
 הכד םידרפו םיפוס םיִמָשְבּו קש תומלשו בָהְ
 5 המלש ףסַאיו :הְנָשְּב הגט

 בָכְר תואָמדעַּבְרֶאְו ףָלֶא ולדיהיו םישרפו 85
 דםעְו בֶכרַה יִדֶּב ₪ 5 םיִשְרַּפ ףְלַא רשעדבינשו
 פד םֶלשּודִיְּב ףסָּכהתֶא ךלמה ןתיו :םֶלשּוריב למה
 הָלַפְשַבִרֶשַא םימקשכ .ןתְ יִזְרֶאְה תאו םינבאכ

 - הוקמו םירצממ המלשל רשֶא ₪ אצומו :בֶָל
 ₪ אצִתו הלע הָו :ריִהַמְּב הָוָקִמ ּוחָקי קי .ךלמה יִרָחְס

 םישמחּכ סוס ףָסּכ תואמ שָשְּב טילשממ הָבָּכַמ

 םֶדָיְּב םֶרִא יִכלמְלּ םיתְחה יִבְלַמדלָכְ ןכו .הֶאמ

 אי דתַכתֶאְו תוָּבִר תֶערְכְנ םיִשָנ בָּהֶא המלש ₪
 מ :תיתח תינרצ תימדָא תיִנָמַע תש העְרְו

 ּואְבַת אֶל לארשי בלא הָוהְיִדרַמַא רשא םיוג

 יִרְחֶא םכבבְלתֶא ו ₪ ןכָא םֶכְּב ו אביאל םהְו ה

 % םיִשָנ לדיהיו הב האל המלש קבְּד םֶהָּכ ה
 ויש וטיו תוַאמ שלש םישנלפו תואמ עב 0
 דתֶא וטה ויָשֶנ המלט תנְקְז תַעְל יהיו ₪
 םלש ּובְבְל הָיְהאַלְו םיִרָחֶא םוהלא 8
 : יִרָחא המלש ףליו ויבָא ריוד בַבְלַּכ ויהלַא הוה

 תרתשע
 ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ששב א'ס צ. 99  .ביתכ םִיּוּכִתְו יאחנדמל .,!אברעמל 2

 ק ןכ יי. 1 .א' = .ע'ת ןכ ּואצְי ל'צ 9 8
 ןכ צ. ג /= .ד"ידו ב*יד ,א"וד ,ט"ד ו'ד ,ביד ,א"ד ןבו אלמ תזיבאזמ א"

 ב*וד ,א*יד ,ט"ד ,ז"ד ,ו'ד ,ג"ד ןכו אלמ תוינטע א'ס ,רסח יל וילע ' רסס יו

 .ו"טדו גיד ן306.למ םישגלופו א"ס צ. 58 7



 צו 9 א םיכלמ )00

 !םינפע ץקש םכְלִמ יִרָחַאְו םיִנדַצ יהלֶא רשע
 הוהְי ירחא אלמ אלו הוהי יניעב עֶרֶה הָמלש שעיו

 המלש הָנְבְי א !ויִבָא דֶוְרּכ
 םֶלשורי ינפ"לע רָשא רֶקְּב בָאימ ץמש ש שומכל הַמָּב
 תוירכנה וישלָכְל הֶשַע ןכו :ןימע נב ן ץקש * ךלמְלו

 הָמְלְשְּב הָוהְי ףנאתיו :ןהיהלאל תוחבזמו תוריטקמ %
 הארה לארשי יהא .הוהְי םעמ :ובָבְל .הָטְעיִכ

 תכלחיתלבְל הָוה רֶבְדִהְדלַע וילא היצְו :םימעפ ויִלֶא :

 !הוהו הוצירשא תא רמש אָלְו םירחֶא םוהלָא יִרָחֶא
 רָשֶא ןשי המלשל היה רמאיו 1

 ףשא יתקחו יִתיִרְּכ ּתְרמֶש אָלְו ךֶמע תאזדהַתיה
 . יִתַתְת ףילעמ הָכְלַממַהְתֶא עְרָתֶא ערק ףילע יִתְיצ

 ! יבא לוד ןעמל .הָנְשַעֶא אל לימָיב"לא פל 9
 .עְרקֶא אָל הָכְלַממה"לְּכְדִתֶא קר :הֶנעְרְקֶא ךנּב דימ
 | םלשורי ןעמְלו ידבע דוד עמל ל ףנבל ןתא דַחֶא טבש

 מש | הוה םקיו :יִּתְרַחְב רָשֶא 4
 |וטודאב אוה ךלמה ערזמ ימדֶאְה דרה תא המלשל
 ;אָבַצִה רש באו תולעב םודָאחתַא דוד תב יהו

 חשש יפ :םודָאְּב רָכְלְּכ ךיו םיִלְלְחַהתֶא רַּכְקְל =
 'לָּכ תירכה"דע לארשידלכו .בָא םשדבשי םישרח

 = בעמ םיימדא םיִשנֶאְו אוה דלא חרביו :םודָאְּב רכז וז
 0 | ידממ למליו :ןטְק רענ דֶרַהְו םיִרְצִמ אוְבְל וּתַא ויבא

 "ןןרצמ ואביו ןראפמ םמע םיִשְנִא וחקיו ןֶראָּפ ואביו
 ,ל רַמָא םחְלו תיב ו ולד םירצמידלמ הֶעְר רפדלא
 97 תו דֶאמ הערפ יב ןח דדה אָצְמו :ול ןתָנ ץראו
 4 הוכנה םיִנּפְחַת תוחא ותשא תוחֶאתֶא הֶשֶא | ל

 | חו טיח ,ע"ת ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּוהָּוצ א'כ צ. 10 = .ירק ּויְלֶא ,ביתכ 0% א'סב 0
 ןו'טדו ם'יה ,ג'ד ןכו דיִּכ א"פ ט.16 = .ו"טדו ו"ד ,ב'ד ןכו קספ ןאכ ןיא א'פב +. 4



 1 א םיכלמ צז 1

 א ּוהלְמְגִתַו ּונְּב תַבְנִג תא םיִנָפְחַת תוחֶא ל דלת
 הערפ תיִּב תַבָָ יהו הקרפ תיִּב ךותְּב םִנָפְחת
 פו דוד בכָשיִּכ םִירָצְמְּב עָמָש דדָהְ :הערפ - ינֶּב ותְּב
 -לֶא דדה רַמאַ אבצה"רש בָאי תמחיכו ויְתבָאדע
 ₪ הערפ יל -.רָמאו :יצְראדלֶא לאו יִנֶחְלַש .הערפ
 ּףצְרֶאדלֶא תָכְלְ שפכבמ ּךנהו יִמע סח הֶתארהִמ יּכ
 ₪ ןֶמֶש ול םיקלֶא םקוו יִנְחְלְשִּת חלש יִּכ אל | רַמאַָו
 -ףלִמ רָזעְדדַה תאמ חרְּב רשֶא ל ןזרדתא
 1 גרה דודנדרש יהיו םישָנַא ו ויִלָע .ץפקיו וינדַא הָבּצ
 :קשמדב ּוכְלמו הב ּובשיו לשמד וכליו םתא ד
 ₪ "רש הָעְרֶהתֶאְו המלש ימיזלכ טאְרשיִל ןטֶש יהָנ
 :םראילע ףלמוו לארי ?קה ד

 3 מא םשְו הְדרָצַהְדְומ יִתְרפֶא טֶבְנּב עבר
 :ךלמּב די םֶרַו המלשל רבע הָנמְלַא השא הָעורצ
 ד -תא הָנְב המלש ּךְלַמּב די םיִרָהירַשֶא רבְדה הז
 ₪ םעְבְרְי שיִאָהְ ובא דוד רע ץֶרפדתא רג אולמה
 הָכאְלִמ הָשעחיּפ רַעָגְההתֶא המלש ארו לוח רוב
 :ףסוי תיכ לבס"לכל ותא רקפו אוז

 ש אָצְמְיו םֶלשּורימ אָצְי םַעְבְרִי איהה תַעָּב יהוו
 הָפַּכְתִמ אוָהְו ךרלּב איבְנה ינלישה היִחֶא

 0 הָיחא שפְתִו :הֶרָשּב םּדִבְל םֶהיִנשּו השרח הָמְלַש
 רשע םיִנש ָהָפְר 4 וילע רשֶא הָשְרַחִה המלש|
 % םיִעָרְכ הרש ע להק םעְבְרִיל למאיו :םִעְה

 יה לֶאְרְש יהלַא הָיהְי רַמָא הכ יִּ
 רשע תא ףל יִּתַתִו המלש ד דימ הָכְלַמַמַהְדְתֶא עז

 טבשה
 ,ויד .ב'ד א"ד ןכו רזְעְרְדַה א'ס <. 93 = .ע"ת ןכו ירקו ביתכ ול א'סבו ,ירק ול א'סב +

 | ןילמ ןירת רַזעְדרַדַה וא רֶזְעְדרַדַה א'סבו ,ר'תו ית
 ב"וד ,א"יד ,ו"ד ,ב'ד ן ; א'ס ץ. 98 = ,ס"תו ע ,'ת ,רת ןכ הָלְעְרשא ליצ
 ב 'ןכ ,א"ב ןכ +. 31 = .ב'דו א"ד ןכו םינשל א'ס +. 30  .אקספ ןאכ ןיא א'סב <. ₪.
 .קוספ עצמאב אקספ +. 31 | .איִעג אלב םַעברָי

1+ 

 .ר'תו ע"ת ןכ תאז ל'צ צ. 5



 צז 89 -צח 1 א םיכלמ 49

 דוד ידּבַע ! ןעמל ולהְיהְו דחֶאְה טָמשַהְו :םיִטְבְשַה
 יטבש לָּפִמ הב יִּתְרַחְב רשא ליִעָה םֶלָשּורְי ןעמלו

 יהלַא תרתשעל ווחתשו ינובוע רשֶא ןטי :לארשי 8
 ןומעינב הלא םֶכְלִמְלְ במ יהלֶא שומכל ןינדצ
 ימפשמו יתקחו יניעב רשיה תושעל יכרדב ופלה"אלו
 | יִּכ וךימ הָבְלִמִמַהלָּכְדתַא חהֶאדאְלְו :ויִבָא וכ
 יִּתְרְְּב רשֶא ידע דוד ןעמל ויוה מ ימָי לכ ּונַתְשֶא אישנ

 רימ : הָכּולמה יתחקלו :יִתְקִַחְ יתוצמ רמש רשא ותא 3
 ןּתַא ובלו :םימבשה תר שע תא ל ָהיִּתַתְ ו ּנְּב ₪

 | םיִמהלַּכ ידבעדדיול רינזתויה ןעמל דָחֶאדטְבְש
 וכש םּושל יל יִּתְרַחְּב רשֶא ליִעָה םלָשּוִיְּב * א
 ףשפנ הָואָּתִרְרשא לָכְּב ּתְכלִמ חֶקִא ָּדְתִאְו :םש 3
 "לָכְדִתֶא 9מָשִּתְִא היָהְו :לֶאְר שיילע ףלמ תיִיַהְו ₪

 רומשל יניעְב רשיה תישעְו יכרדב ּתְכְלָהְו + יצא רשא
 ףמע יִתיִיָהְו ירְבע דוד השע רשאפ יתוַצמו יתוקח
 ל יתתנ דודל ית רשֶאּכ ןֶמָאְקתיב ל יתנו

 אל ךא תאו ןעמל דִוְד ערָודתֶא הנעאו :לֶאְרְשִתֶא 1
 מַה המלש שָקְבִיו :םימָיהדלכ 0

 קשיש-לֶא םירצמ חַרְבַו םֶעְבְרַי םקיו םַעְבְרְחתֶא
 ףתו :המלש תומדדע םורצמב יהיו םירצמ"ךלמ 4

 | בה"אולה ותְמְכְַ הָשע רָשָאלֶכְו המלש ירבד
 ./ למ רשא םימיהו :המלש ירבד רפס"לע םיבתפ +
 הנש | לאל . טלר = .

 עמזה . :ויתחַת ונב םעפהר בי

 יב ןכ +. 6 | .ב'דו א'ד 6 םינלצ א"ס +. 33 = .ירק ּווחּתשיו ,ביתכ ּוחְּתַשיַו א"סב +.
 ןק הגעו ,ביתכ הָּנִעֶאו +. 39 = .חתפ פקז 'ל וילע רסמנו קא א'ס +. 7 ,דיודל .נ'ב
 'דו ג"ר ,א"ד ןכו אלמ יב א'ס +. 41 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח אלָה א"ס +. 41
 יאקספ ןאכ ןיא א'סב <. 1 ,ב' | .םיעברא לֶארשוהלכ-לע םלשוריב הו מלש א"ס צץ. 9
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 93 א םיכלמ צח 5

 2 יהו :ותא ּךילְמַהְל לארשידלכ אפ םכש יפ םבְש
 שָא םִיצמְב ונדוע .אוהוי הטל םעְבְרָ | עמ

 : לאש ל 0 םעב ל ואבו ילרארקזו וחלש

 + ונלעדתַא השקה יבא רמאל םַעַבְחְרלא ובד
 רבְכַה וָלָעָמו הָשָקַה יִבָא תבַעִמ "לֶקָה ּהֶתַע הָּתַא
 הָשלש רערבמ םילא רמו :ךדבענו ונילע ןתנ "יח 8
 םעְבהְר ךלמה ץפו :םעָה וכלה ילא ובּושו םיִמ
 ויבָא המלש יִנָּפִתֶא םידָמע ּויָהדרָשֶא םיִנָקָּזַהדתֶא

 "םעָה"תֶא בישָהְל םיִצָעונ םּתא ךיא רמאל יח תי
 דָבָעדהְיְהִּת םויהדסא רמאל ויִלָא לבדו :רבָד המ
 םיִרְבִּד םָהיִלֶא ּתְרּכְדְו םָיִנעַו םפרבעו הזה .םעל
 תצעדתַא .בעוו :םימָיהדלּכ םידבע ָךל הו םוש
 וא ּלְָנ רשֶא םידְליהחתֶא ץפו ּוהָצְעי רשא םינמוק
 םיצעונ םֶתֶא המ םֶהְלֶ רמאיו :וינָפְל םיִדַמָעָה -
 רמאל ולא ורְבִּד רֶשֶא הוה םעָהתֶא רַבִּד ביש
 וילא ּורְפדיו זּוניִלָע ףיבָא ןתְערֶשֶא לעָהְרִמ לקז
 הָזה םִעְל רמאה"הְכ למאל \ ותא לדג רָשֶא םידלו
 הָתַאְו ו ונלע דתֶא דיִבָכִה ליבָא רמאל ףילא ל ורָּבִּד רש
 ינֶתָממ הָבַע ינטק ם םלילא רַבַדִּת הּכ ב ולקמ לק
 ףיסא יאו דַבְּכ לָע םֶכיִלַע סיִמַעָה יִבָא הת 5 |

 םֶכְּתִא רפי יִנָאְו םיטושָּב םֶכְתֶא רש יִבָא ם םכְלע
 םויִּכ םַעְבַחְרד לא םעָקלָכְו םַעְבְרִי כמ :םיבפרו

 םויכ ילֶא וכ יבוש רמאל ללמַה בד רָשָאּכ יטילט
 ישילשה 0

 .ירק אובו | +
"' 

 4ן*

 תמ יִּכ טבנ ןאכ אצמנ ר"תב +. 9 = .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ּואַּב א'סב ואב 8
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 אח א םיכלמ 4

 תצעהתַא בעיו השק םעָקדתֶא ךלמה ןעיו :ישילשה 3
 פילה תצעפ םהיִלֶא רּכדָו :ּוהצָע רשא םינקזה
 םכלע-לע ףיסא נאו םֶכְלְעתַא ריִבְכִה יִבָא רמ גאל
 :םיכרקעפ םכתֶא ךפיא ינאו םיטושכ םֶכְתֶא רפי יבָא

 הָוהְ םעמ הָּבַס הָתְוִהְרּכ םַעָהְדלֶא ךְלַמה עמשדאלו +
 הָיִחֶא דִיְּב הָוהְי רֶבִד רֶשֶא ּרָבְדתֶא םִיִקָה עמל

 וכ לֶאְרְשידלְּכ אריו :טָבְְדִּב םעְבְרַלַא .ינלשה +
 | רָבְּד ךְלָמַהתֶא םַעָק ובשיו םֶהְלֶ למה עמש"אל
 לילהאל ישידןבב הלחנ"אלו דוב קלח ונלדהמ רמאל
 וְלָהֶאְל לארשי ךליו דוד ףתיב האר הֶתע לֶאְרְשִי

 םהילע ףְלִמו הרוהְי ִרַעְּב םיבשה .לֶאְרְשַ נבו וז
 םעבהר ךלמה חלשיו :םעבחר 3

 בא יב לארשיזלכ ומָגְרִיו סמהדלע רשא םֶררֶאהתֶא
 פנל הָבְּכְרַמַּב תולעל ץמאתה םָעְבִחְר ףלמהו תמו
 וקח םוה רע דוח תיבּכ לארשי יעשפיו :םֶלשורי

 גש-כ לארשידלְּכ עַמֶשּכ יהיו 2
 וִתא וכילמיו הָלעָה"לא ותא ּואְרְקיַו וחלשיו םִעְבְר
 יטבש יתלוז דודדתיב ירחא הָיָה אל לֶאְרשידלָכְ"לע
 ילָכְִתֶא להקיו םלשורי םעְבְחְר ואָבי :ודבל הָּוהְי
 ., רחב ףלא םינמשו האמ ןמָינִּב טבַשתֶאְו הָדּוהְי תב

 !ן תא ביטהל לארש: תיכדבע םהלהל המַחְלמ השע
 | :הָמלָשִּב םַעְבִחְרְל הָכּולְמַה

 .1|!ןולאהישיא היעמשדלא םיהלֶאה רב לחה | ₪
 . ילֶאְו הדוהי ףלמ המלשְּב םעְבְחְרְדלֶא רמָא :רמאל <
 ומָא הפ :רמאל םעה רתיו ןימינבו הדוהי תִיְבְלָּכ ₪
 ווהי לי
 וו תוה :םירפוס ןוקת +. 16 .קספ | רבד| ךלמה א'ס +. 16  .אלמ יִנליִשַה א"כ צ. 13
 אנ ןוא א'סב יט. 28, 20 = .ס'ת ןכ םֶריִנִֶא ל'צ צ. 18  .בותכה הנוכש אלא יָהְלאל
 קוו טיח ,ע'ה ןכו אלו א"ס +. 90 = .ו'דו ב"ד ,א'ד ןכו הלָפְלא א"ס ץ. 90  .אקספ
 !חאו א'ס +. פג  .ו'דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אבָיַו א"סב קו אבו ,ביתכ ואביו יז. 1

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו הָוהְי א"ס +.

.- 
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 לאְרשִידיִנְּב םֶכיִחֶאדםַע ןּומַחְלתדאְלְו ולעת-אל הוה
 עמשיו הזה רבדה הָיַהְנ יתאמ יִכ ותיבל שיא ּובוש
 :הָוהְי רבְרִּכ תַכַלְל ובשיו הָוהְי רבדדתַא

 ₪ חב בשיו םירְפֶא ךהּב םכשדתַא םעְבְִ ןכו
 4 הת וָּבְלְּב םַעְבְרַי רמאיו :לֶאּונְפדתֶא ןכיו םשמ אצי
 אז הָּוַה םעה | הלעידסא :דודדתיבל הכְלִממה בּושָת
 םַעָה בל בש םֶלָשוִריִּב הֶוהְיתיִבָּכ םיחְבְז תושעל
 ובשו ינגְרַהו הָדוהְי ךלמ םעְבחְרדלֶא םַהיִנְדאלֶא המ
  ילגע ינש שעיו ךְלַמה ץעווו :הךּוהידךלמ םעְבַתְרדלֶא
 הנה םֶלֶשר ל םכל-בר םקלא רַמא בה
 שו "תֶא םשיו :םירצמ ץֶרֶאִמ ףּולעה רשֶא לֶאְרְשְי ל שש הלא
 ₪ רבדה יקוו :ןֶדּב ןתָנ דָחֶאְהדתֶאְו לא"תיבב דחאמ
 \ שעוו :ןר"רע דָחאַה ינפל םעָק וכלי תאשחל הזה
 והראל רשֶא םַעָה תוצקמ םיִנָהְכ שעיו תומב תיא
 -הֶשִמַחְב ינימשה שָדְחּב 25 ו םַעְבְרַי שעוו יול נצא
 < המזמה"לע טעו הדּוהיִּב רשָא | גַחָּכ שדחל | םוי רש

 דיִמַעָהְו השָעְדרַשֶא .םיִלָגעְ הבול לֶא"תיִבַּב הֶשַע
 "לע לע :השע רשא תומְּבַה יִנָהְפתֶא לֶא 8
 שָרְחְּב םוי רשע השמחב לאדתיבּב השערשַא חב
 לֶאְרשי ינבל גה שעיו דבלמ אַרְּבְ"ִרֶשִא שח ינימש
 :ריטקהל חבְזמה"לע לע

 גי לָא"תיּב"לֶא הָוהְיְרִבְדִּב הדוהימ אב םיהלֶא שיא
 | פק הומה אָרְקיו :ריטקהל חבְומ ינהדלע רמע םעב

| 
 ו
| 

 ןב"הגה הוה רמא הָכ חּבַמ חָּבַמ מאיו הָוהְי רצ
 יִנָהְכְדִתֶא לי לַע חכו ומש והישאי דוְתיבְ 5
 תומבה שאה

 ָ 29, 89, 88 = .ו"טדו א"יד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ בוש א'ס
 ירק ּובְלִמ ,ביתכ דַבְלִמ ץ. 88  .אועגב דלע נ'ב ,א'ב ןכ +. 38  ,הלמ ארח לא
 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ 8
 1 .הלמ ארח לֶאָתיּב אז

 יאהנדמל ,יאברעמל ]
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 :ףילע ופרשי םדא תומצעו ףילע םיריטקמה תומפה
 ון ,/ 2 \ד ד ל: 1 תחי ב* | 8 ד

 רֶּבִּד רשֶא תַפומַה הו רמאל תפומ אּוהה םויב תו

 תילָע"רָשֶא ןשדח ךפשת ערקנ הבמה הגה הוה
 ארק רֶשֶא םיהלָאָקישיא רבְּדתֶא ךְלִמה עמשכ יה
 לעמ ודא םַעְבְרִיא הלשיו לֶא"תיבְּב הבומה"לע
 וילָע חלש רשא 'דָי שביתו והָשְפִת \ רמאל הבמה
 ןשהה ךפשיו ערקנ חזהו יויִלֶא הָביִשַהְל לָכָי אלו
 רכְדּב םיקְלַאק שיא ןתְנ רשֶא תפומכ הָבְזמַהְִמ
 אנ"לח םיהלאה שיא"לָא | רמאָו ךְלפה ןעו :הֶוהָי
 ילֶא יִרָי בשָתְו ירעּפ ללּפְתהְו ףיַהְלַא הָוהְי יִנפתֶא
 ףלמה"רנ בשפתו הוה ינָפתֶא םיהלָאָקישיא לחיו

 םיהלַאה שיא"לָא ךָלִמה רכדוו :הָנשאְרְבְכ התו ויִלַא -
 רמאו :תקמ דל הָנִתֶאְו הָדְעָסְו הָתְיִּבה יתאדהֶאְב <

 אל תי יִצָחתֶא ילִֶתִתְדסא ךְלמה"ַלֶא םיהלַאָהדשיא
 ִכקְמִּכ םמהֶתָשֶא אָלְו םֶחְל לכא"אלו ךמע אָבִא
 לפאתראל רמאל הָוהְי רבֶדְּב יתא הָוצ| ןכדיכ :הֶוה

 תפלה רשֶא ךרַהּב בושָת אלו םִיְּפיהְתְשת אָלְו םֶחָל
 . לֶא הָב אָכ רָשֶא ךרדּב בשדאלו רחא ךרֶהִּכ ךליו

 1 ב

 נשי ןקז דָחֶא איִבְע :לֶא"תיּב
 רַשֶא הָשעְמהלָכרתֶא ולדרפסוו וב אובו לאדתיבב
 ושא םירָבְדַהְדתֶא לאתיִבָּב סויה | םיהְלֶאָקדשיא הֶשָע
 לא רפדיו :םָהיִבָאְל .םִרְפַסִיו ךלמה"לֶא רב
 שא ךררה"תא יינָב וארו ףלה ךרדה הזחיא םֶהיִבא
 ְּ"לֶא רמאיו :הָדוהימ אָבְדרָשַא םיהלָאה שיא ךלה

 לו :וילע בריו רומחה ולדושְּבְהִיו רומחה ילדושבח 4
 'חא 4 - ל

 . עמשב גיב א"ב ןכ צץ. 4 "דו גידי ,ב'ד ןכו רשא ןשדה ךפשנו א"ס צ. 8

 || וניר ,ב'ד ןכו הרָעַסּו א"ס +. ד  .הלמ אדח לֶאְתיִבְּ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 1
 פסו נב אביו ל"צ +. 11 .הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 10 = .ב"ידו
 | < .יר'תו ס"ת ןכ -תֶאְו ל"צ ץ. 11  .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ ּורפְסיַו ויָבַב אובו
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 רַמאיו הלאה תַחִּת בשי והָאְצַמַיו םיהלַאָק שיא יִרָחַא
 רמאוו הָדּוהיִמ ַתאָּבְרְשַא םיהלַאהדשיא הָתַאַה ייִלַא
 0 רמאיו :םֶהַל לֶכָאְו הָתְיִבַה יתא דל ולא רַמאיַו זיִנַא
 דאָלְו םֶחְל לכאהאלו ךתַא אובו ךתא בישל לכוא אל
 וז רָבְדְּכ ילא רָבְדִּכ :הוה םוקְפּכ םימ תא הָתְשֶא
 בּושָתאל םימ םש הָּתְשְתְאְלְו םֶהְל לכאתהאל הוה
 ו איב יִנָאְדנ וכ ראו :הְּב תְכְלָהירֶשַא ךרדכ תֶכְלְל
 והְבשַה רמאל הוהי רטדב ילא רָּכִּד ךֶאְלִמו מכ
 9 בשיו ל שחּכ םִיִמ ּתֶשַו םֶחָל לכאוו ּףֶתיִבַלֶא ל תא
 א םיבשִי םה יהו :םימ שו ותיבּב םהל לכאיו ותא
 ןחְלשהְ"לֶא

 גו "לֶא ארי :ובישֶה רשא איבְגהדלֶא הָוהְיירבְד
 דה רמָא הָּכ רמאל הָדּוהְיִמ אְּבְרֶשא םיהלַאה שוא
 א הֶוְצִמַהְתֶא ּתְרַמָש אֶל הוה יִּפ ָתיִרַמ יִּכ ןעי

 פ םימ ְּשִּתַו םֶהְל לכאתו בָשַתַו :ךוהלַא הוה לש
 תשתדל םַחְל לכאְתדלַא ל ּף ילא רֶמִּד רָשֶא םּוקמַּ

 ₪ יִדְחֶא יהיו ּויִתְבָא רָבְקְלֶא ךֶתְלְבְנ אובָתראל
 אל רמָחַה ילדשְבַהִיו ותותש .ִרָחַאְו םֶחְל לא
 + והתיִמְו ךרדב היא יהָאָצְמִו ךלוו ובישה 8
 א א דמע רומחהו ךרדב תָכְלַשמ לתלבנ יהָתַ
 5 ּואריו םיִרָבְע םיִשנַא הגה - הָלְבְנַה לָצַא דמע היִראָה
 = לצא ד < הָיִראָהְתֶאְו ךְרדּכ תָכָלַשִמ הָלבְנַהְֶ
 ב ןָקָזה איבה רַשֶא ריִעְב ורדר ואביו הָלָבַ

 ₪ שיא רַמאיו ךרדהדןמ ובישָה רשא איִבְנה עמשמ
 הוהי והנתיו הוהי יפחתא הָרַמ רשא אוה .םוהלא

 היָראל ו

 ו

 יללהב צץ. 25  .,ב"ידו ו"ד ,ג"ר ,ב"ד ןכו רַבְּב א'פ ל. 0 .קוספ עצמאב אקספ ..

 .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 98 תש

 .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,רת ,א"יד ,ב"ד א'ד ןכו ראלו א'ס +. ל .ו"דו ג'ד ןכו הָתאָּב א"ס <.

 = ראש ןפצמ-
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 ;ּולרֶכִּד רָשָא הָוהְי רבְרַּכ ּוַתְמַָּ והַרְכִשיִו היִרַאְל
 ;ּושבַחְיו רימַחְהרתַא ילרושבח רמאל ונכלא רבו

 הָיִראָהְו רומח ךרדב תכלשמ ותלְבְתֶא אצמיו ךליו ג
 הלבנה"תַא הָיראָה לָכָאְדאְל הלבנה לָצֶא םידמל
 -שיא תֶלְבְנתֶא איבה אָשיו :רומָחַהְִתֶא רש אלו
 ףיע"לֶא אבו והבישיו רומחְהדלֶא ּוהחעו םיקלֶאָה

 ורבקב ותְלְבְתֶא חעו :ורְבְקְלו רפסל ןקזה איבנה 3
 ; רמו ותא ורְבְק ירחַא להו זיָחֶא רוה ויִלָע ורפסיו
 שיא רָשֶא רָבָכּב יתא םֶתְרְבקּו יִתומְּב רמאל ְנְּכְדלֶא
 זכ :יִתמְצַעתֶא"וחינה ויתמצע לַצֶא ִּּפ רובק םיהלַאה
 הָבמהילע הָוהְי רבדְּב אָרְכ רשא רבה היִהָי היה
 יִרָעְּב רָשֶא תומָּבִה תבל לע לַא"תיִבְּ רשא

 בשדאל הוה רֶבְּדה רחא :ןורמש 3
 ונתְכ םַעָה תוצקמ שעיו בֶשיו הערה וּכְרדִמ םַעְבְרָ
 והיו : מב ינהכ יהיו וזייתא אָלְמָי ?פָהֶַה תמָב
 רימשהלו דיחְכהְלּו םַעָבְרי תי תאטהל הזה רָכּדּכ

 איהה ּתָעְּב :הָמְדִאַה ינפ לעמ רי
 ימוק תשאל םעְבְרִי מאו :םעַבְרְיִב הבא הָלִח
 הכלה םעָבְרי תשא יתָאְרִּכ שדי אָלְו תינתשהו אָנ
 ףלמל .ילע רבְדאוה איבה .הָיִחֶא טשדהנה הלש

 םיִקִ םֶחְל הרשע ףדיב תקל :הָוה םַעָהְלִע 3
 היה" המ דל ריג אּוה ויִלֶא תאבו שב קב

 הכש ףלתו םֶקֶּפַו םֶעְבְרִי תשא ןַּכ שעתו :רַעָנל 4
 זעע ימק יִּכ תאל לכדאל והָיחֶאו הָיִחֶא תיִב אב

 ההחא"לא רַמָא הָוהְיְו :ובישמ 3
 דגה !

 !0 ןעמל יִתא וחינה ןאכ אצמנ ע'תב +. 31 = .ויִלָע הגומב וילע רסמנו ול א'ס +. 0
 יאברעמל ןכ צ. 89 = .ירק ּויָה צ.35 | .ח"י גיכ ,ב םי יכלמ ן ןייע :ויָתַמְצְעִדִתֶא יִתמְצע ּגטְלִמִי

 ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ תומנל ןהכ יהיו ל"צ +. 8 .הלמ אדח לֶאַתיִבַּב יאהנדמל

 - ןש

 ₪ יש

 ש

 ןש

 יחק תיִנְתשָהְו ,ביתכ יִתיִנְּפִשַהְו א"סב +. 9 ,ך'  .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ רַבְּדַה ל"צ צ 4

 ע'תו ב'ד ,א'ד ןכו הָּנִהְו א'ס צץ. 5 | .ירק ולש ו. 3 4 .ירק ּתַא ,ביתכ יִּתַא צ. 5

 .ס"ת ןכו אּוהָו א"ס +. 3
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 הָנְבְדלֶא ךמעמ רָבְּד שרדל הָאְּב םֶעְבְרִי תשא הנה
 איִהְו הֶאבְכ יִהְו הלא רְַּדִּת ה זָכְו הֶזִּכ אוה הָלחַב
 ; ּהָאְּב הילגר שר קחתַא ּוהָיִחַא עמשכ יהיו :הָרְכִנֶתִמ
 הָרָכִנְתִמ ָּתַא הז "המ םעבְרי תשא יִאּב רמו חַתַפַּב
 רמָאהְכ םֶעְבְריִל יִרמא יפל :השק ךילא חּולש יבא
 םעה ךותמ יִתִמְרַה רָשֶא ןעי לארשי יהלֶא הוה
 הָכְלְממהתֶא עַרְקִאְו :לֶאְרשי מע לע ד ךנֶא
 רֶשֶא דוד ידְבַעְכ .תיהדאלו דל ָהָנּתֶאְו דִוְד תיִבִמ
 קר תושעל יִבְבְללָכְּב ירחא ךלֶהְדרֶשִאו ימוצמ רמש
 נפל הירש לָכַמ תושעל ערֶתו ינעְּב רשוח
 ינסיעכהְל תוכפמו םיִרְחֶא םיללא ףלדהשעתו ל
 , דלא הָעְַר איבמ יִנְנַה ןמל + :ףּונ ירחא ּתַכְלָשה יתאְ
 רוצְע ריקְּ ןיתשמ עבר יתְרְכַהְו םֶעָּבְרִי תב
 רֶעְב רשאכ םעברידתיב ירחא יתְרעְבו לארשיּב בזו
 : םיִבְלְכַה ולא ליעְּב םעְבְריל תמה :ומתדדע לנה
 :רַבִּד הָוהְי יכ םִיִמָשַה ףש לכי הָדָשְּב מח
 ג תמו הָריִעָה ףילג ר הָאבְּב ףתיבל בל ימוק ָּתַאְו
 : ודבל הֶזיִּכ ותא ורבה .טָאְרְשידלַכ ולחורפסו :דֶלּ
 -לֶא בוט רַבְּד ום"אטמנ ןעי רבְקְדלֶא םַעְבְריל אָב
 ו ל הָוהְי םיקהְו :םַעְבְרִי תיִבּב לארש יהלא הוה
 םוזה הז םעְבְרְי תיב"תַא תרי רשא לאְרשידלע ל

 גוני רָשָאּפ לאְרשודתא הְהו הכו :התעדִג 8
 הבוטה הָמְדַאְה לעמ לֶאְרשידתֶא שתו םִִמּב הי |
 ןעי רֶהְנל רבעמ םֶהְו םהיתובאל ןתָנ רשֶא תא
 6 "תא ןּתְיְו :הָוהידתֶא םיִסיִעַכמ םָהיִרְשַאתֶא ישע |

 איטחה רָשָאו אטח רשא םעְבְרִי תואטח ללב לאו
 -תא

 ב ד ןכ ג'ד ,ב"ד ןכו רשאו א"ס +. 8 = .ב"ודו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלו א'ס ץ. 8 ורק מ
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 .ב"דו א"ד ןכו רפח םֶהיִתְבַאְל א"ס +. 15  .ב"דו א"ד ןכו דלָע א'ס +. 10 3%
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 התצְרִת אתו ךְלתו םֶפְבְרִי שא םֶקִּפו :לֶאְרשידתֶא וז
 דדְפְסִו ותא וְרְכקִיו :תמ רענהְו תובה"ףסב הָאָּב איה
 ודְבַעדיִּב רֶבִּד רָשֶא הָוהְי רַבְרַּכ לאְרְשלָּכ ול

 רשאו םֶהְלִנ רשא םַעְכְרָי יִרָבד רו :איִבְנה ּוהָיִחֶא 29
 יכלמל .םימָוה .יִרְבִּד רפס"לע םיִבּותְּכ םנה ךְלמ

 םִיתְשּו םיִרשע םֶעְבְרִי ךלַמ רשָא םימיהו :לאְרשי <
 :ויתחת ּנְּב בָדִנ ךלִמוו ויתבָאְדםְע בּכשיו הָנש
 תחאְו םיִעְּבְראְָרְב הָדּוהיִּב ךְלמ המלשּב םעָמַחְּ
 ףלמ | הנש הרשע עבשו וכְלָמְּב םֶעְבַחְר הֶנָש
 ומשדתַא םושְל .הָוהְי רְֶבִדרָשֶא רג עָה סלרי
 !תינמעה המענ ימא םשו לארשי יטבש לכמ םֶש
 רשא לפמ ותא ואנו הָוהְי יניעְּב ערָה הָדּוהְי שעיו
 קמהדנ נב :ּואָטֶח רשא םֶתאטַחְב םֶתְבֶא ישע ג

 הָהְבג הָעְבְגילְּכ לע םיִרשַאְו תובצמּו תְמְּ םהְל
 ןככ ושע ץראב הָיָה שרקדמנו :ןנעְר ץעדלָּכ תחתו ₪

 [לארשי נב ינפמ הָוהְי שירוה שא םיוגה תבעותה
 ךלמל תישימחה השב יהו 5
 חיו :םלשוריחלע םיִרָצְמְְּדלמ קשוש הָלַע םַעְבִחְר ₪

 "תאו ךלמה תיִּב תורָצואדתֶאְו הָוהידתיב תורצאדתַא
 ףשפ רשא בהוה יְִמילָּכ"תֶא חקיו חקל לָפַה

 השחנ ינְמ םֶּתְחַת םעְבַחר ףלמה שעיו :המלש 1
 'ףלמה תיכ חתַפ םירָמשה םיצרה ירש דידלע דיכָּפִהְ

 עמישהו םיצרה םואשי הוה תיִּפ ךלמה אבחידמ יהו <
 פע רשא"לכו םעבהְר ירבד רָהָו :םיצְרַה אָתְ"לֶא 9

 מל םימיה ירבד רפס"לע םיבותכ הָמַהאלַה
 דוהי

 וטו יד ,ביד ןכו ירצ הבעוהה א'ס +. 4 ט"דו ז"ד ויד ,ג'ד ןכו -עבשנ א"ס צץ. 1

 ןח איד ןכו ירקו ביתכ קשיש וא קשיש א"סב - קשיש ,ביתכ קשגש +.

 [ | ו :לכ תלמ אלב ינָגִמדתֶא א'ס צץ. 6 | .ב'דו א"ד ןכו אמדק 'ו רפח תורצא א'ס +
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 א "לָּכ םעְבְרְי ןיכו םעְבַחְרְִיִב הָתִיָה הָמָחְלִמּו :הָדוְ
 31 ויָתְבָא"ב ע רבקיו ויָתבַאדמע םַעְבַחְר בָּכשיו :םימוה

 םיִבִא ךלְמיו תינמעַה הָמַענ ימא םשו דוָּד רעב
 וט הרשע הנמש תנָשִבּו :ויתַחַת וָנָּ
 שש :הָרּוהְיילַע םָיִבָא ךלמ טָבְְדִּכ םַעְבְָ ףלמל
 :םוְלָשיִבָארתְכ הכעמ ומָא םשו םֶלֶשוריּכ ךְלִמ םינש
 היה" וינָפְל הָשָעְיִרָשָא ויִבָא תואָטח"לַכְּב ךליו
 ןטִמְל כ ויבָא דוד בבל ויאלא הָוהידסע םלש ובל
 ונָבִתֶא ם יקל םלשוריב דינ ול ויהלַא הָוהְי ַתְנ ד
 5 "תֶא דָוְר הָשָע רָשֶא :םלשורידתא רימעהלו וירָחא
 ימָי לָּפ והוצ"רשא למ רפדאלו הָוי יִעְּב רָשַה
 י יב הָתָיַה הָמחְלִמ :יתחה .הָיִרּוא ךַבְדְּב קר וייח

 םבָא יִרְבּד רֶתְי ויזח ימיילְּכ םעבְרִי ןיבו םעְבַחְ
 ירבד רפסדלע םיִבּותְּכ םהדאולַה .הֶשָע רשאי
 פיפ םיבָא ןיב הָתָיַה המָחְלַמּו הָדּוהְי יִכְלַמְל םיִמָיַה

 ןח ריעפ ותא ורפקיוויתבָאדבע םִיִכָא בפשיו סע
 ּ תשבי :ויתחת נב אָסֶא למ
 :הָרּוהְי ךלמ אָסֶא ךלמ לארשי ךלמ םעְבְרִיל םיִרָשע
 וו הָבַעמ ומא םשֶו םלשּוריּב ךלִמ הגש תחאָו םיִּבְְַ
 וו וכ הָוהְי ינעְּב רשיַה אָסֶא שעיו :םולָשיבָאדּפ
 9 םיִלְלְַהְדלְכדתא רסיו ץֶראָהְדִמ ם םישדק ה רבעיו ובא
 ג הָריִבְנִמ הָרְסַיַו ומא הָכעַמהתֶא | םנ :ויקבא ישָע רָשֶא

 תֶא אָסֶא תָרָכִו הָרָשֶאל -- הָתְשעְדרָשֶא
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 4 קר ורפאל תומָּבַהְו :ןורדק לַחְנְּב ףךשונ "הָתְצְלְּפמ <
 8 "תֶא אָבָיו :וימידלכ הוה םע ₪ הָיָה אָסָאדבְבְ = ו 6

 ישדק

 ןכ הָיַבָא ל"צ +. 1, 5 8 .1₪ | ,ז'ט ב"ו ,ב ה"ד ןייע :ם"תו ע"ת ןכ הָיְבא ל'צ

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9  .המחלמו א'ס ץ. 7 | .ם"ת ןכו סָּיָבָא א'ם צ. 6  .ס'תו ע

 ןכו דלַע א"סב ספ 'פוס 'פסב 'ט הדּוהי ףלמ וילע תרוסמהו ,ר"תו .ם'ת א 0

 .ע"תו 'רת "טד ,ב"וד ,ב' 8
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 :םילפו בָהְו ףסּכ הוה תָיב ושדקו ייבָא ישדק
 לאְרשידדלמ אשעפ ןיבו אָסָא ןיּכ הָתָיִה הָמְחְלמּו =
 ןֶבָיַו הָדּוהְילִע לֶאְרשידדלמ אשעפ לעיו :םֶהיִמַדלָּכ וז

 :הַרוהְי ךְלִמ אָסֶאְל אָבְנ אצי תת יתלבל המְרהתא
 תורְצִאְּב ו םיִרָתְנַה בַהָוהְו ףֶסְּכַהלָּכְדתֶא אָסֶא חיו
 וידבע"דיב םֶנֶּתִו ךלמ תיּב תורָצוא"תַאְו הָוהְיתִיִּב
 ןיוחְדּכ ןמְרְכטְִּ דדהְרְבלֶא אָסֶא ךלמה םחלשיו

 0% יב תירּב :רמאל קֶשָמדְּב בשה םֶרֶא ףלמ .
 הו ףַסַּכ דחש ףל יתחכש ₪ הגה יבא ןיבו יִבָא ןיג
 ( - לארשידלִמ אָשעְּדתֶא ַתיִרְּבדתֶא הָרְפָה ךל

 דתֶא חלשיו אֶא ךלמה"לַא דַדָהְְּב עמשיו :יִלָעמ 3
 ןעדתַא יו לארשי ירעדלע ולדרשַא םיליחה ירש
 | לע .תורָנְכְילְּכ תאְו הָכעִמתִיְב לבָא תֶאְו ןִדתַאְו
 | תטכמ לדחַיו אשעב עמשכ יהָו :יִלָּתַפנ ץֶרָאלְּכ

 | "תֶא עימשה אָמֶא ךלמהו :הָצְרְְּב בשיו הָמְרֶהְתַא ₪
 || חיצעהתאו המרה ינבָאהתֶא ואשיו יקָנ ןיא הֶדּוהְידלכ
 " .ןמינב עבנהתַא אסא ךלמה םּב ןביו אשעפ הָנִּב רשֶא

 דלָכְו ותרובָגזלָכו אָסֶא יהב רֶתַיו :הָּפְצִמַהדתַאְו ₪
 2 -לע םיִבּותַכ הָמַהְדאלַה הָנָּב רָשֶא םירעָהְ הָשָע רש
 הָלָח ותק תִע :ל קר הָרּוהְי יכלמל םיִמָיה יִרְבִּד רפס

 ויָתבִאםע רכקיו ויתבַאדםע אָסֶא בָּכְשיו ;וילְנְרְדתֶא 4

 :ויתחת נב טָפָשִהְי ךלמוו ויבָא דָוד רעב
 < תושב לֶארשידלע ךלמ םעב ריב בד .

 :םיִתְנש לארשידלע ךלמוו הָדוהי ךלמ אָסֶאְל ם םיִתש
 2. שעיו

 יח ןומ ,ב היד ןייע :ם"תו ע'ת רח ןכ וישדְקְו = :
 אצמנש תומוקמה לכב ןכו ו"טדו ב"יד ,א"יד ז'ד ,ו'ד ,

 ןכו ,!אלמ 'ט וילע רפמנו אצוי א"ס צ. 17 = .ד"ורו ב"ד 5 לואמש אַשְעַּב א'ס ,אָשָעַּב םש
 ןנוחכ למ +. 18 = .ר'תו ם"ת ,ק'ד 'רת ,ו'ד ןכו תורצואבּו א"ס צ. 18 = .ב"ידו ב"ד ,א'ד
 בחו ג'ד ,ביד ןכו דיב א'ס +. 18 = .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ֶלָמַה א'סב ,ירק מַה
 וריתו ס'ת ,ע'ת ,רת ,ג'ר ,ב'ד ,א'ד ןכו ןיִבּו א'ס +. ג9 = .איעגב "לא כ'ב ,א'ב ןכ +. 8
 .ר'תו ע"ת ןכ הָתְצְַה בש ל'צ +. צג = .'ג ז'ט ,ב ה'ד ןייע
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 3 ותאָמַחְבּו ויבָא ףרדב ךליו הָוהָי יִנעַב עֶרֶה שעמ
 וז הָיחֶאְדְב אָשָעּכ וילַע רשקיו : לארשידתא איטחה רשא
 םיִתְשְלַפל רשא ןיִתְבְּב אשעב והיו רָכששי תובל
 ₪ אָשְעַב ּוהְתְמִּו :] ותָּבנלע ם םיִרָצ לֶאַר שלו בֶדָנ
 5 יהיו ?ויִתְחַת למי הָדּוהְ ףלמ :אָסֶאל שלש תֶנשְּב
 -לָּכ ריאשה"אל םעְבְרְי תיבלְּכיתֶא הכה למ
 -רֶיְּבְרְּכִדִרְשַא הוה רבדפורמשה"דע םעבְריל המשנ
 90 אפה רשא םַעְבְרַי תואטח"לע :ינלישה הָחא ודְבע
 -תֶא םיִעְכה רַשֶא וסע לַאְרשידתא איטָחַה רָשַא
 גג רשע אלל בַדָנ יִרְבּד רֶתָ :לֶאְרְשְ יהלֶא הָוהְי
 בב שייכלמל םימָיה ירָבד רפס"לע םיִּבּותָּכ םהדאלה

 7 5 ב אשעב ןיבו אסא ןיּב הָתְיַה המָחְלִמו
 ₪ ךֶלַמ אָסֶאְל שלש תנְשּב :םָהיִמ
 הצ ;רַתּב לא שידלָּבְ"לע הָיִחַאְִב אָשְעַּב ףלָמ הָרְוהְ
 4 ףרדב ליו הוהי יניעְּב ערה שעיו :הֶנְש עַּבְרַאְו םילשע
 :לֶאְרְשידתֶא איִטָחה רשֶא ותאטהְבּו םַעברְ

 וט אָשְעַבְדל יִנָנחְב אּוהְידלֶא הָוהְידרְבְד יה
 לע רי ךִַּאְו רֶפָעַהְדִמ ליִתְמיִרֶה רשָא ןעי :רמאל
 ימעחתַא איטחִּתַו םעְּבְרִי ּךרַרָּב | לתו לארי מע

 אשְעּב יִרָחֶא ריעְּבַמ יננה :םתאטַחב י ;סיִעָּבִהְל לארש
 :טָבְנְֶּב םַעְבְרי תיִבָּכ יבא ית ותיִב "א
 הָדשַּב ול תמהְו םיִבְלַפה ּוְלְכאי רעב .אשעבל תש
 הַשע רַשֶאְו אשעב יִרָבד רֶתַו :םִִמשַה ףש ולכא
 םימָיה .יִרָבּד .רפסדלע םיִבּותַכ םה"אלה ותרוב
 > רָבְקּו ויִתבַאדבע אָשְעַּב בכשיו :לֶאְרְש יכלמ|
 ומ ז ב אּולָודדְיְב ם :ויתחת נב הלא למ הצר
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 בָכְרַה תיִצְחְמ רש יִרמְז ודְבַע לילע רשקיו :םיִת +
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 לַעְו ותיבדלָאְו אָשְעְּבְלֶא הָיָה הָוהְידרַבּד איִבְנה .יִנְַח
 השעמפ 'סיעכהל הוה יניעב | הָשָעְדרֶשַא ו הע ;ְרָהדלְּ
 :ותא הָכַהדרֶשֶא לעו םעְבְְ תיִבָּכ הלו וידי

 ףלמ אָמָאְל הנש ששו םיִרְשְע תש
 הָצְרְִּב לארשיחלע אשעבהב הלא .ףלמ הדו

 תיבההלע רשא אָצְרַא תיִּב רוכש הֶּתש הָצְרתְב אּוהְ
 םירשע תנשב ּוהתימוו ּוהָּכיו ירָמז אָבו :הָצרתְּב
 ובלמב יהוו גויִתְחת ףלמיו הדוהי ךלמ אָסֶאְל עבשו
 ריאשההאל אשעפ תיּבלְּכדתֶא הכה ואסְכְדלעתְבשְּ
 :לָּכ תא ירמז דמשיו :והערו ויִלֶאְו ריִהְּב ןיתשמ ול
 ךיכ אשעְבִדלֶא כד רשֶא הוה רבְדכ אשעב תב
 הלא תואטחו אָשָעְּב תואטח"לְּכ לֶא :איבְנה .אּוהי
 סיעכהל לָאְרְ שידתא ּואיִטָחַה רשָאְו ואמה רַשֶא וב
 הלא ירָבד רֶתְו + םהילבהּב לארשי יהלֶא הָוהְידתַא
 ירבד רפס"לע םיִבּותַכ םהְדאּולַה הָשע ל

 תנָשִּב :לֶאְרש יבלמל םיִמ
 ילמז ךלִמ הָרּוהְ ל אָסֶאְל הָנֶש עכשו םירשע
 רָשֶא ןותְבנ-לע םינח םַעָה הָצְרתְּב םימ ו תעבש
 ירמז רשק | םינחה םִעָה עַמשיו :םיתשל קפל
 ירמע"תא לאְרשידלכ יכלמוו .דלמה -תֶא הָכַה םִַג
 הלעו :הָנִחַמַּב אוהה םויכ לארשידלע אבצרש
 וחיו :הצרת"לע ורצו ןותְּכנמ מע לארשידלכו יִרְמָ
 ןמראילא אָבְו ריעָה הכלה | יִרָמז \ תואר

 היה נע ערה תושעל אטח ד שא 8
 - 0000 ו וו וו ו ו
 !אברעמל ןכ +. 19 = ,הלַע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 19 | ,ס"תו ע"ת ןכו לע א"ס +. ד

| 
 ביתכ ותאטח יאהנדמל
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 איִטַחְהְל הָשֶע רָשֶַא יתאָטחְבּו םֶעְבְרִי ךְרָדְּב תֶכְלְל
 20 ל |+ רשק רשַא - יִלָמז יִרְבִּד תה :לאְרשידתֶא

 יכלמל םימָה יִרְבּד רַפְסִדְלַע /םיִבּוהְּ םה"אלה

 :לֶאְרְשְ
 עו ינָבַת ירחַא הָיָה םַעָה יצַחייצהל'לאְרשי םעָה קַלַחְי א
 א רשֶא םַעָה קזחיו זיִרָמִע ירחא יצחהו יבילמהל תנינּב
 תמו תנינדןב יִנְּבִּת יִרָחַא רשא םַעְקדתֶא יִרָמַע יִרָחֶא

 ;יִרָמָע ךְלְמַוו יִנָבִת
 ₪ ףךְלְמ הדוהְי ךְלִמ אָסֶאְל הֶגֶש תחאְו םישלש תש
 ּףלִמ הָצְרְתְּב הָגָש הָרְשַע םיתש לֶארשיהלע מע
 םיִרְכִכִּכ רָמש תֶאְמ ןורמש רַהָקתֶא ןקיו :םינשדשש
 הָנִּב רשֶא ריעָה םשדתא אָרְקיו רָהָקדתֶא ןביו 'ףספ
 % עַרָה יִרָמַע השעיו :ןורמש רֶהֶה יִנדֶא רמשדסש לע
 : לרדְדלַכְּב ףל :וינפל רשָא .לָּפִמ ער הֶוהְי ינָעְמ
 לארשידתא איטחה רשֶא ויתאטהבו טֶבְנְַּב םַעְבְה
 רַתַו :םֶהיִלְבַהְּב לארשי .יהלֶא .הָוהְיתֶא סיעכהל
 -אלַה הָשַע רֶשֶא ותְרּובּת הָשַע רשא ירמע יא
 :לֶאְרְשי יִכָלְמְל םיִמּיַה יִרָבִד רַפְִיִלַע םיכותפ ₪
 בָאְחֶא ךלמוו ןורמשְּב רבו ויתבאדסע יִרְמַע בש
 א ףךַלְמ ידְמָעְדַּכ בָאְחאְ :ויתְחַת לע
 דלמ אָסֶאְל הָנָש הנמשו םישלש תנשב לארשיזל
 ןורמשְּב לֶאְרשידלע .ירמעְרְּב בָאְהַא .ךלממ הד
 יִנעָּב עַרַה יִרְמְעְרּב בָאְחַא שעוו :הָנְש םיִתְשו םיִרְש
 תואטחְּב ותְכְל לַקְנָה יִָ ונפל רשֶא לָכִמ'הָא
 ךלמ ל לַעָּבְתֶאדתַּפ לָבְיִא -תֶא הו שא הקיוטַבְנְדִּ םעב|
 ג חְבְמ םקיו :ול וחתשיו לעּפהדתַא רבעיו ללו םינל|

 לעבל

 1 ו ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק תניּג א'ס ט. 9

: 

 סס ןפ

= 

 ג ע"תב צ. 99  ,ד'ודו ביד 7

 ביתכ ויתאטחבו +. 96 .יִנָּבְת

 כמ עריו ל"צ צ. 80 .ס"תו ע"ח ב"
 , ז- ,

 לַעַּבְִתֶא א'ס צ. 31  .לבזיא יאחנדמל ,ואב
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 אטז 33 --אטדז 9 א םיכלמ 6

 -תֶא בָאָחִא שעיו :ןורָמשֶּב הָנִּב רשֶא לעבה תיִּב לעָבל
 יהלֶא הָוהידתֶא פיעבהל תושעל בָאְחַא ףסייו הרשאה
 וימי :וינפל וה רשא לארשי יכלמ לפמ לאְרְ
 , .ּהָדְפַ ורכב םֶריִבָאּכ החירידתא יִלָאְה תיּכ לאי ה
 | רד רָשֶא הָוהְי רבְדּכ ָהיִתְלְּד ביצה וריִעָצ בינשבו
 | .והילא רַמאיו :ןּנְִּב עשוי ד
 | והלא הָוהְירִח .בָאְמַאְדלֶא לָעְלַג יִבָשְּתִמ יִּבְשּתַה
 הָלאָה םינשה הָיהְדבִא ויִנְפל יִּתְדַמְע רשֶא לאְרְשי
 | יהוו :ירבד יפלדסא יפ ךַמִמּו לט
 ו המדק ָּךְל ָתיִנָפו המ דל :רמאל ולא הוהיזרבד
 | ה 0 נפלט רשא תיִרְכ לָחְְ ל

₪ % 

 | /- והיו :התשי לחנהדמו בֶרעּב רשום םֶהְלו \רקפב
 | :ץֶרָאְּב םשָ הוקראל יּכ לַחְנִה שבייו םימָ

 = התְפְרצ ךל םוק :רמאל וילא הוהיזרבד יהו
 המלא השא טש יתְוצ הגה םש תבשוו ןודיצל רשא
 "רעָה חתפדלֶא אביו הָתְפְרַצ דליו \ םקיו :ְּלַּכלַכְל
 : ללא ארקיו םיצע תששקמ המלא הָשֶא םשדהנהו
 .'!ןלתו :התְטַאְ יִלָכְּב םִיִמדמַעְמ יל אָויִחְק רמאמו
 יב םחְלחתפ יל אנ-יחקל רמאיו הלא ארי ותָחְקְל
 .('\(למדסא יכ עמ ילרשידםא והלא הוהידוח רַמאּתו
 1 יששקמ יננהְו תחָפצְּכ ןִמָשמִעְמו ד המק"ףכ
 | "תמו והְנְלַכָאְ ינבְלְו יל והיתישעו יתאְבו םיִצע םִיְנָש

 ,מאיו
 ןויחנ בנש צ. 34 .ירק 1חיִרי צ. 34 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו עובר וימיב א"ס +. 4
 !קספ ןאכ ןיא א"סב +. 1 .ז' = .ירק וריעצ ,ביתכ הריִעצ א'ס צ. 54  .ירק בּוגשבו

 ,ו'טד ןכו חתפ הָּמַפְרַצ א'ס +צ. 9, 10  .הָמָש יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4



 7 א םיכלמ א\דו 13--אוחמ 1

 8 ךא ףְרְבְדִכ ישע יב יאְריִתִלַא והילא ָהיִלֶא רמאיו
 ףלו יל תאצוהו הָנשאְרב המק הָנְ םשמ יִליָשַפ
 - יהלא הוה רַמָא הכ יִּכ +הָנהז ַהֶאָּב יִשעָּת גבל
 אֶל ןמַשה תחפצו הָלַכִּת אָל המָקה כ לֶאְרשי
 ג ףלתו :המְדֶאַה  יִנָפִילַע םַשָג הָוהְיְִתִת רַע רַסְחֶת
 :םימָ ּהָתיִבּו איָהוהאוה לָבאָּתַו והילא רֶבְִּכ הֶשַעִתַו
 4 רֶבְדַּכ רח אָל ןמשה חפצו . הָתְְכ אל הַמקַה דב
 ו דה :והילא דָיָּב רָבּד רשא הָוהְ
 , 5 הָשאקְַּ הלִח הלאה םיִרְבִּדַה לַחַא
 :המשנ יבדהרת תונחאל רַשֶא דע דאָמ קָזַח לילֶח יה
 1 אב .םיחלאה שיא דל 2 המ יהָיִלֶא"לא רַמאתַו
 ו ָהיְלַא רָמאְו :ינְּבתֶא תומהְלו ינעְדְתֶא ריִכַוהְל ילא
 הֶיִלַעָהְדלֶא ּוהלעיו הקיחמ ּוהחְקיו ְנְִּרתֶא יל
 א "לֶא אָרְקו ותְטמ"לַע והבּכשיו םֶש בשי אוה"רָשֶא
 ינארז שא הָנַמ לאה"לע םגה יִהלֶא הָוהְי רמאיו האח
 . "לע דדמתיו ;ּהָנֶּבִתֶא תימ גהְל ָתועְרַה ּהָמַע רֶרוְתִמ
 הָוהְי רמאוו הוהילֶא אָרְקיו םיִמָעִּפ שלש .דֶלּיַ
 ש הוהי עמשיו :ובְרקְל הזה דֶלָיִהְהשַפִנ אָניבָש יהל
 3 הקו 1 יחיו 1 וֶבְרְקְ"לע דֶליִה"שָפִ בשֶּתו ודי ילא לוקנ
 והְנִתיו הָתיִבַה הָילַעַה ךמ ּוהדריו דליה"תא והל
 4 דלֶא הָשֶאָה רָמאַתַ נב יח יִאְר ּוהָיְלַא רָמאו דמא
 דרַבְדּו הֶּתַא םיהלֶא ש שיא יִּכ יִּתְעְדָי הֶז הָתַע וקל

52 3 
 רג ו 1" יז 1

 רָמאל תישילשה הָנשּב והָיְלַאדלֶא הָיָה הֶוהְיירַב
 ךל

 איהְו +. 15 = .ירק איה ,ביתכ אוה +. 15  .ב"דו א"ד ןכו ירקו בית תֶּת ו ירק תת ,ביתכ ןִּת <.14 = .אקספ ןאכ שי א'סב +.14 = .ירק לו ,ביתכ יִבָלְו א'פב
 גהנמכ אשת יכ תשרפל הרטפה +. ו .[' .ָתאָבַדיִּכ א'ס א. 18 ירק אּוהְו .

 .ב"ודו ג'ד ,ב"ד ןכו רבדו א'פ +. 1 .'רת ןכו םיִמָיִמ א'ס +. +
40 

 חי םיּבר םיִמָי יהיו :תַמָא ךיפּב ה
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 :הָמְדִאה ינפדלע רָטִמ הָנתֶאְו בָאְהַאְדְלֶא הארה ךל

 :ןורמשּב קזח בערה בָאְחַאלֶא תוֶאְרִהְל והָילא ללב :

 והידבעו תֶיְבַהְדלַע רשא ּוהָיְרבְעדלֶא .בָאְחַא אָרְקו

 תֶא לביא תיִרְבַהְּכ יהָו :דֶאְמ הָוהְידתֶא אָרְי היה

 םָאיִּכְהִו םיאיִבנ הֶאְמ ּוהָיִדבע חלו .הָוהָי .יִאיִבְ

 רמאו :םָימְו םהל םֶלַכְלַכ הרעמב שיא" םישמח 5

 םומה :יִניִעמהלֶכדלֶא ץרָאְּב ךְל והידבעדלא בָאְחַא

 רֶרפְו סוס הָיִחְ ריִצַח אָצַמְ .ילוא םיִלָחְנַהְלַּכ לַאְ

 -רֶָבְעל ץֶראְהתַא םהל וקלחיו :ה המהְבַהְמ תירכנ אולו <

 ףלַה .והידבע ודבל דִהֶא ךְרֶדְּב ךלַה בָאחא ּהּב

 והילא הגהו ךרדב והידבע יהוו :יהבל רָחֶאהדְרדּכ 7

 ינדא הז הֶּתַאִה רמאיו וינפילע לפיו והלכיו ותארקל

 ?והילא הנה ףינדאל רמא ףל יִנא ול מאו :והילא <

 באח יב ףדבעהתא ןתנ התא"יכ יתאָטַה המ רמאיו %

 רשֶא הָכְלמִמְו יונ"שידםא ףיִהְלָא הָוחי | יח :ינתימַהל 0

 חתֶא עיכשהו ןיא ורְמָאְו ףשקבל םש נא הלשדאל

 ךמא הָתַא הָתַעְו :הָּכִאַצִמִ אל יִּ יוְהתֶא הָכְלִמ במה גג

 ףתאמ ךלא! א הָיְְו :והילא הנה ףינדאל רמָא ךל ו

 דֶגהְל יִתאְבּו עדַא"אל רשֶא לע אשי | הוה הול

 התא ארי ךדבעו יננרהו ָּדֶאצְמְי אלו בָאְחַאל

 לביא כ גרַהּכ יתישעְדרָשא תא ינדאל דגְהאָלַה :יִרענמ 3

 .(בישמח שיא הֶאְמ הוה יאיבנמ אְּבְחֶאְ | הוי יאיבנ תא

 1 פע :םיִמו םהְל םֶלָכְלַכָאְו הרעמב שיא םישמח

 4[רהו והילא הנה ףינדאל .רמא ףךל רמא הָּתַא

 , פופ יִּתְרַמַע רָשֶא תואָבְצ הָוהְי יח רש רמאו ₪
 וויה

 עו וא רבָעְנְו ל'צ +. 5 = .ג'י קוספ ןייע :ר'תו ס'ת ע"ה ןכו םישמְח םישמח א'ס +. 4
 ם ו םישמז פ

 . | יו בדוק המחפסובח הטקנקהס א +. 5 = .ס"תו ע'ת ןכ

 !ילא רמאיו א'ס + 15  .אקספ ןאכ שי א"סב \.15 | .ו"טדו הוה ,ביד ןבו הל
+ 
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 6 "לנו בָאְהַא תארקל והידבע ףליו :וילא האְרִא םויח
 וז בָאָחֶא תואר יו :והילא תארקל בָאְחַא לוו ול
 :לארשי רבע הו ּהָּתַאה וילא בָאְחַא רָמאַיו ּוהיְלַאדתַא
 א ףיבָא תיבו התַאְדםִא יִּכ לארו שידתא יתְרכַע אל רמאיו
 19 התַע ;םיִלָעְבה ירחא ךלתו הָוהָי תוצמחתא םֶכְבְוַעּב
 -תֶאו למרכה רֶה"לא לארשידלְּכתא יִלא ץֶבָק חלש
 הָרשַאְה יִאיִבְִּ םישמחו תואמ עּבְרַא לַעּבַה יִאיִּבָ

 , ""לָּכַּב בָאָחא חלָשיו :לבויא : ןחלש ילכִא תואמ עּבְרַא
 = :למרכה רה"לא םיִאיִבְוההתֶא ץּבָקיו לארשי יִנְּ
 גג םיִחְסֶפ םתַא יִתְמִדדַע מאיו םעַהדלָכְדלֶא והילא שנ
 דםאְו ויִרחֶא וכל םיהלַאה הָוהידסא םיפַעְפִה יִתש"לע
 ₪ רמאו :גרֶבְּד ותא םַעָה ּונעדאְלו וירָחא וכל לה
 יִאיִבְנ יִדְבְ הָוהיל איִבְנ יתרָתונ יִנַא םַהלֶא והילא
 ₪ םִיִנש ונחת :שיא םישמָחְו תּואמדעַבְרַא לַעַּבְה
 -לע ומישיו והחתעְו דִסֶאַה רפה םֶהְל ורחב םיפ
 רָחֶאָה רָפַהדתֶא | ּהָשַעֶא נאו ומישי אל שָאְו םיִצעָה
 ג םַשְּב םֶתאְרְקּו :םישֶא אל שָאְו םיִצעהְדלע יתַתַע
 -רַשֶא םיקלֶאה הָיָהְו הוהידמשב אָרְקִא ינְָו םַפיהְלֶא
 בוט וראו ע"כ ןעיו םיקלָאה אה שאב הש
 5 רפה םֶכְל ורחב לַעּבַה יִאיְבְנל והילֶא רַמאיו :רבִק
 םֶשָּב ּוארקו םיִכרֶה םֶתַא יִּכ הָנשאְר ושעו דָחֶ
 א ןתְנְרֶשא רפה"תא וחקיו :ּומיִשְת אל שאְו םָכיִהְל
 םיִרָהְצהדדִעְו רקבהמ לעבה"םשב ּואָרְקיו ושעיו טָה
 הָּבמהְדלַע וחפפב הנע ןיאו לוק ןיאו ונע לעבה רמא
 4 למאה והילא קב לתהו םירהעב יהו הע רש

 וארק

 א'ס +. 90 = .םיררפסה גהנמכ אשת יכ תשרפל הרטפה א. 90 .אקספ ןאכ שי א"סב +
 ושע .ריבס +, 96 . ."לָבְל וא דלָכְלא א'ס ו. 99 = .ע"ת ןכו הלפרתא א'פ + 0
 .ר"תו ס"ת ,ץ"ת ,ק"ד 'רת ןכו ירקו ביתכ ּושע א

*42 



 8 ש

 ==) יש

 כ ו

 תולעל דע ּואְבְנָתִו םירָהצה רבָעּכ יהוו :םהילע :

 זלע םשיו רפההתַא חתנו םיִצעהְתַא ךרעוו :חָבַזמל
 :לע וקנו םימ םידכ הָעְבְרַא ואלמ רמאלו :םיִצעה +

 הלְעְתַהדתֶא ם םְִ חכזמל ביִבָס םִיפה וכלוו : :ושלשיו 3

 םעה ועדְיו יננע הָוהְי יננע הל לאה םיִרְבּדַדלְּכ תא

 תאו הלעהדהַא לכאתו הוהידשא לַפִתו :ת ;רחָא

 11 0 א םיכלמ 00

 ול גישחיכו חישדוכ אּוה םיהלָאדיכ לודָנילוקב וארק

 לוג ליקְּב ו וארקיו :ץקיו אּוה ןשי שי ילוא ול ךרדה

 םָדְּדִפְשדדַע םיִחְמְרַבּו תוברחפ םֶמָפְשִמָּ ּודדְנתיו

 והילא רמאו :בשק ןיאו ו לוקה יאו הָחְנַמַה
 דתֶא אפרו וילא םִעָהְלַכ ושני יִלֶא שנ םַעָהְלָכְל
 םיִנָבִא הרשע םיתְש והלא | הקו | סורהה הָוהְי חַבְומ
 ויִלָא הוהידרבד הָיָה רָשֶא בקעידינב יטבש רַפְסִמָּכ
 חַבְומ םיִנָבָאְהְדתֶא הָנְבִו :ףמש היה לֶאְרְש רמאל
 םיבס ערו םיִתאָס תיִבְּכ הָלָעְּת שעיו הָוהְי םֶשְּב

 שלש רמאיו .ושיו וש רַמאו םיצעַהדלעו הלה

 יבנה והילא שניו הק מַה תולעב ! יהיו :םימ"אלמ
 עדי םויה לאְרְ קיו ו םֶהְרְבִא יהלָא הָוהְי רמאיו
 יִתישַע ךירבדבו ךדְבע נאו לארֶשיִּב ם יהל התא

, 

 םָכְלתֶא תְבְסַה הָּתַאְ םיקלַאה הָוהַי ּהָּתַאיִכ הָּוה

 "רש .םמה"תֶַאְו רפְעָהתֶאְו םיִנְבָאָהדתֶאְו םיִצְעַה
 מאיו םהינפדלעולפיו םעְרלָּכ ארי :הָכִחְל הָלְעַתַּ
 :"] מאיו :םיִהלַאָה אּוְה הָוהְי םיהְלֶאָה אּוה הָוהְי
 טלמ"לא שיא לעבה יאיבְנדתֶא | ושפת םְַל והילא
 םטחשוו ןושיק להתלַא והָילֶא םדרויו םשפָתִיִו םֶהִמ

 םש
 וש ץ. 56 .ע'ת ןכ ןכ ּושָעּיו םיצעה ל"צ צץ. 34 | .ע"תו א"ד ןכו לֶאְרַשְי א"ס ל. 1
 | יד ןכו ירקו ביתכ רַבְדְבּ א"סב כ ּרָבָדְּו ,ביתכ ָךיִרְבְרַבּו +. 86  .ב"יד ןכו לֶארְשיל
 \וילע רסמנו םֶדָריו א'סב +. 40 | .ע"תו 'רת ןכ הוהי תַאַמ ל"צ צץ. 38 | .ר"תו ס"ת ,ב"ד
 ב"ידו ביד א"ד ןכו אלמד אלמ םדירזיו א"סבו ,ו"טד ןכו רפח 'ל



 1 א םיכלמ צודוז 41--צזצ 8

 4 לוקח יִכ התְשו לכַא הָלַע בָאְחַאְל והילא רמאיו :םש

 / והילאו תותְשלו לכל בָאְהֶא הָלַעיו :םָשַנַה ןומָה
 ןיפ ונָּפ משו הָצְרֶא רהָיו לָמָרְכַה שארל הָלע
 4 לעיו םיְּרִרִד טּבה אָנְזהְלע ורעעלא רמו :וכרב
 , יחיו :םימעפ עבש בש רמאיו הָמּוֶאמ ןיא רמאו טפ
 םימ הֶלע ש שיא הָעַטַק בעדהנה רמאיו תיִעְבָשב
 הָבְרְצְעְי אָלְו דרָו רסֶא בָאְקַאְדלֶא רַמָא הָלָע מא
 4 ּורְדְכְּתַה םיִמָשהְו הכדדעו הָפדַע | יהו :םשנה
 .- בָאְהא בפְרִו ליִדְנ םשנ יֶהָיו הורו םיִבע
 ; "לֶא הָתְיַה הָוהְידד :הָלאָעְרַ
 = הבאב בָאַחְא ינפל רו ויִנְתִמ טנשי והלא
 טי הָשָע ר רשָאילּכ תא ב בָאחַא דגי :הלאערז
 :בֶרָחְּב םיִאיִבְנהְדלָכְדתֶא גְרְה רשאדלָּכ תֶאְּו והלא
 פ 'ןּושַעְהְּכ רָמ כאל והילא"לא ףאְלמ לבוא .חלשתו
 ףשפנתֶא םיִשֶא רֶחַמ תעביכ ןּופסוי הכו םוהלָא
 | אביו ושפנ"לא ךלוו םקו אליו :םקמ דחא שָפִמ
 + דאּוהְו :םש ורענזתא הע ו הָדּוהיְל רשֶא עבש ראל
 תַחֶא םֶתְר תחת בשיו אבו םוי כ רָּבְדִמּ ל
 חק הָוהְי התע בר | רָמאיו תּומְל ושפנדתַא לאש
 : תַחַּת ןשייו בָכְשִיַו : יתבאמ יִכנָא --- יכ יש

 םוק ל רָמאַו וב עגנ לָאְלמ הזחדנהו תא ₪
 + םֶיִמ תחפצו םיפצְר תנע ויִתשאְרְמ הגה טפו

 ז תינש | הָוהְי ךאלמ בשיו :בָכשיו בש תשיו לכו
 8 םקוו דררה ממ ברעלפ לא םוק רַמאיו ובדע

 לכאיו
 אצמנ ע"תב +. 43  .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ וויָּכְרַּב א'סב ,ירק וויּכְרַּב ,ביתכ 15

 ןיא א'סב צ. 46  .סחנפ תשרפל הרטפה +. 46  .םיִמעה עבש רַעָנַה בָשיַו םימעפ

 יל ןושעי א"ס צ. 5 | .ע"ת ןכו דלַּכ תלמ אלב םיאיִבְגִהדתַא א"ס צ.1 .5' .אקפפ

 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"כ 'רת ןכו אָרייַ וא אָרִיַו א'ס צ. 8 ''.  'כ ןיוע :ר'תו סת
 ה קוספ ןייע :ירק דַחֶא +. 4 = ."לַע יאהנדמל ,ואברעמל ןצ
 .רכה לא יללהב ,הגומב ןכ שט. ₪ 8

 ירקו ביתכ דהא א'סב
0 
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 םיִעָּבְרַא איהה הָליִכִאְה | חֶכּב ךליו ּהֶּתְשיו לכאיו
 םשדאביו :ברח םיהלֶאה רה דע הלל םיִעּבְרַאְו םוי |

 ול רַמאַיַו וילא .הוהידרבר הגהְו םש ןליו הָרְעַּמַהדלֶא
 יהלֶא | הוה יתאנְק אנק רַמאיו :והילא הפ ףלה המ
 ופְרִה ףיִתחְּבְומדתֶאלַאְרְשי יב ףִתיְרְב ובועדיכ תואָבצ
 -תֶא ושקביו ירבל ינַא רתואו ברחב ונרה דיאיִבְתֶא

 הָוהי י נפל הב תדמעו'אצ רמאו :הָּתְחַקְל ישפנ וו
 רכשו םיִרָה קַרָפִמ קח הוד חּורו רבע דה הגה
 שער חורה ךחאו הָוהְי חורב אל הָוהְי ינפל םיִעָלְס

 הוה שאב אל שא שערה רחאו :הָוהְי שַעְרַב אל ו
 והילא עמשכ | יהָה :הָפִד הָמְמִח לוק שאָה רֶחֶאְו ₪

 הגהו הרעמה חתפ רמעו אצוו יהרחאּ לינָפ טליה
 ותאנק אנק רמאוו : והילא הפ ףלההמ'רַמאיו לול ןיִלֶא 44

 לארשי נב ךתירב ובזעריכ תואְבְצ והלא | .הוהיל
 רתואו ברח גרה ףיִאיבקתַאְו וסְרֶה יִתחְּבְומתֶא
 :התְחְקְל ישָפְנתֶא ושקביו ידבל יִנַא
 קשמד הָרְבְדִמ ףכררל בוש ףָלויִלֶא הוהירמאה =

 אה תאו :םרא"לע ףלמל לאו ךדתֶא ּתְחַשַמּו תאָבּו 6
 ךּמ עַשיִלָאתֶאְ לא שידלע ךלמל השמת ישמנְב

 ההְו :ףיתחת איִבְנְל חשמִּת הלוחמ לבָאְמ טפש וז
 אּוהְי ברח טֶלַמְנַה ְ איה תיִמָי לֶאָ ה בֶרָחִמ טלמנ ה

 יִלָּכ םיִפְלֶא תעבש לארשיב יתראשהו :עשילַא תמי ₪
 אל רָשֶא הפַהדלַכְו לעבל 0 רַשֶא םיפְרְּבַה
 הו טפשְְּב ע עשילַאהתא אצְמיו םשמ ליו ל קש
 ושעַה םינשכ אּוהָו וִנָּפְל םיִדָמִצ רשעדםינש שרח
 תֶא בועיו :וילא ותרדא ךלשיו וילא והילא רבעיו

, = 

- 

 לצי 20

 ,'ט קוספ ןווע :ס"ת ןכו ול רמאיו א"ס +. 18  .ע"ת ןכ ,רֶחַמ אצ ל"צ +. ג
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 יִבָאְל אָנהַקשֶא רַמאיו ּוהילֶא יִרָחֶא ץֶרו רֶקְּבַה
 ושכל יכ בוש דלי ול רַמאיו ףירחא הָכ לאו יִמִאְלּו

 הָחְּבְזו רקּבַה דמצהתא הקו ויִרָחְאַמ בש :ךל
 סה ולאו םעל ןתוו רשְּבה"םֶלשַּב לָקְּבַה ילפבו
 ךֶּבּ 1 הֶקְרֶשְו והילא יִרָחַא לוו
 1 םיִנָשו םישלשו וליחדלָּכ תֶא ץבק םראדדלמ דִרַה
 םֶהְלו ןורמשלע ר יו לע ב שבו םּוסְו ותא למ

 ו

 :הָריִעָה לֶאְרשיְִדְלִמ בָאָחַאְדְלֶא םיכָאְלמ חלשלו ןק
 ד

 יל ןפ

- 
- 

 פ

 ג אוהדיל .ףבהו דפ -דַהְרָּב רַמֶא הב ול מא
 רמאיו לֶארשידִדְלמ ןע ןעי / :םההיל םיבוטה ינו ףישת

 ובשיו ;יִלרַשַאדלַּבְ ינַא יל ףלמה ינדא ּדְרְבְדַּכ

 ל רמאל רדָהְְּב דמ א ורמאיו םיִכָאְלַמַה

 תת יל יִנְבּו ךישה בה פְסַּכ רמאל ךלא
 -תא ושפחו ףילא יִדְבַעתֶא הלשַא רַחַמ תַעָּכִסא

 ומישי ףינע דמחמ הלָפ הָיָה ףידבע יִּתָּב תאו ךתיב

 ילֶא הלשייכ שקבמ הָו הֶעְר יִּ יאר אְנּעִד רמו
 ורמאיו :ועממ יִתְעְנַמ אלו יבול יפסכלו לנבלו ישָנִל
 :הבאת אולו עמשת"לא םֶעָהְדלַּכו םינקְזהלְּכ ולא

 =. : וו ן= : -9 + ₪ +

 אל הזה = ּףַהְו הֶשַעַא הֶנשארב ָּדדְבַעדלֶא תחש

 הֶלשיו :רבּד והָבְשיַו םיִכָאְלַמַה בלו תושעל .לכיא

 ופסוי | הכו םיהלֶא יל ןושעידהכ רַמאיו רדָהְְּב לא

 רשא םעַהדלכל םילעשל ןורמש רפע קפשוחמא
 לְלַהְתִידלַא ורב רמ) אזו | לארשיח ףלמ ןעיו ןילמ

 רגח

 בותכ יִלְבְבּו א"סב ,יִלְבַבּו ריבס +. 91  .ג"ד ןכו המ יִכ א"סבו ,ב'ד ןכו המחוכ א'סב 8

 התרשיו נ"ב ,א'ב ןכ +. 92  .רשבהמ לשב = רשבהמלשב ל"ג צץ. 91 * 3" 297

 רסמנ א"סב +. 6 = .איעגב ךבהמ נ'ב ,א'ב ןכ +. 3 = .ּורמאיו רובס +. 8 ,2  .אועש

 .איעגב דלא נ'ב ,א'ב ןכ ט. 9 4 "םֶא ה אל וילו \

 5 ץֶרֶא אה ינקזהלפל לארשידדלמ אָרְקְִו : וחקלו םָדִיִּב

 . דרַשא = למה ינדאל יו . + ּדדָהְְִּב .- ירייה רַמאו

 ו

1 

2 

101 



 אא 5% א םיכלמ 4

 הָתש אוהו הזה רַבּדַהְדִתֶא עמָשִּכ יהיו :חֶּתַפְמְּכ רח ו
 ּומישיו ּומיש וידבעדלא רַמאַיו תוָּכְּסַּב םי ָבְלִמַהְ או

 5 -דלמ בָאְחאהלֶא שננ דַחֶא איב | הנה ;ריִעָהְ"לַע 8
 ןומַהָהְילַּכ תֶא תיִאְרַה הָוהְי רמָא הָּכ רָמאיו לארשי
 ;הוהי ינאיכ תעדיו םויה דדיב ונְתנ יִנָנַה הזה לודנה
 יִרַעְנַּב "היה רַמָאדהְּכ רַמאו יִמּב בָאְחִא רַמאָיְ
 :הֶּתֶא רמאיו הָמָחְלמִה רֶסָאְייִמ רֶמאָיַו תוניִדְמַה יִרֶש

 םיִנָש -.םיתאמ ויהי תונידְמה ירש ירענתַא דקפיו 5
 לארש שי נבדל םע ;ָהלָּכְדִתֶא דָקָּפ םָהיִרָחַאְו םישלשו

 הופש התש רדהְךכו םירהצכ אָצו :םיִפְלֶא תעָבש
 :ותא רוע ךלִמ םינשודםישלש םיְִלִמהְו או וה תוכְסַּב

 דדַהְִּב הלש"ו הָנשאְרְּב תוניִרְמַה ירש ורע ואָצַיו וד
 דםא רמאיו :ןורמשמ ואי םישנא רמאל ול דינו ₪

 םייח ואצי המחלמל םַאְו םייח םושפּת ּואַצָ םולשל
 תונדְמה .יִרָש ירענ יס ואצי הָלֶאְ ה 19

 פרא ועו ושיא שיא וכו :םהירחֶא רֶשֶא ליַחַהְו
 םיס"לע םֶרָא דלמ ל - =ךֶּב טלמיו לאְרְשִי םפדריו

 "תֶאְו .םּסהדתֶא לו לארשי דלמ אַצוו :םישרפו לז
 -לֶא איִבָנַה שנו : :הלודנ הָכמ םֶרֶאב הָכִהְו בָּכְרַה ₪

 תֶא הָאְרּו עדו = קוחתה ףל יל רַמאיו לאש 4 = ףלמ

 הלע םרא למ הָאָשַה תבושתל יִּכ השעתהרשא
 ולא ורְמָא םֶרֶאדִּלִמ יִדְבִעו :ףילע ₪

 םלואו ונממ וקח 0- םָהיִהְלַא םיִרָה יהלא
 הבדההתֶאו :םֶהמ קזָחְג אלא רושימּב םֶּתִא םהָלְנ 4

 תחּפ םישו ומקממ שיא םיִכְלִמה רפָה הש הזה

1 - 

 ףפואמ לפנה ליחּכ ליה | ףלדהנמקת הּתַאְו :םֶהיִתִחִת ₪
 -םוסו ו
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 דםִַא רושימב םֶתוא הָמָחְלִ בכרַּכ בָכְרֶו | םּוסכדטומו
 :ןּכ שעיו םלקל עמשיו םהַמ -- אל

 ₪ םֶרָאדתֶא דֶדָהְרְּב דָקְפִַו הנשה בּושָתְל ' יהיו
 פד א לארשי יִנבּו :לארשייםע הָמָחְלַמְל ה הָקפא לע

 לֶארשידינב וחיו םֶתאְרְקל ּוכְלו לכלב ודְקפהֶה
 ל שי :ץֶרָאָקדתַא ל סר םיזע יפשח יִנֶשַּכ ד
 -הַכ רמאו לארשי ךְלמדלֶא רמאיו םיהלָאה שוא
 -אְלְו הָוהְי םירָה יהלא | םֶרֶא ּורמָא רשֶא ןעי הָוהָי רַמָא
 הוה לוד ה טקה לק יתת אּוה םיִקַמע יהא
  הֶלֶא חכ) הָלֶא עמו :הָוְי ינָאִּכ םתְעְדו דב

 המ מחלמה ברקו יעיִבָשה סיב ! יקיו םיִמָי תַעְבש
 :דחֶא םְֶּב יִלָנ ףֶלֶאהֶאָמ םֶרָאדתֶא לארשיחינב וג וכו
 -לַע ּהָמוחה .לפתו ריִעָהִלֶא ּהקפא ! םיִרּתונה סע
 אָכִיו םֶנ לדַהְדְבּו םיִרְתוגַה שיא ףלא הַעְבשְו םיִרָשְע
 1 נהנה לרבע לא ורמאיו :רדָחְב רֶדָח ריִעָהְ"לֶא
 המישנ םה דס יכלמהיכ לארשי תיִּב יכלמ יב ּונעַמש
 ףלמלא או ושאר םיִלָבָחָו ּויִנתְמְּב םיקש א
 ג םַהיִנְתִמְּב םיקש ורגְחיו :ףֶשפנתַא החי ילוא לֶאְרְש
 ורמאו לָאְרשי ףלמדלֶא ואביו םָהישאַרְּ םיִלָפַ

 יח ונדועה רמאָו ישפנ אית רַמָא רֶדַהְֶָּב
 ₪ ועפמה * וטלחוו ורהמיו ושחת םישנאהו :אּוה .ןח)
 ויִלֶָא אָצַו והָחָק ּואָּפ רָמאַו ד" הרב ףחֶא וחש
 + םיִרָעַה ויִלֶא רָמאו :) ל "והלַעיו דדָהז |
 םיִשת /תוצָחְו בשא ףיבָא תאמ יבָאההטלש
 תיִרְּבַּכ יִנָאו ןורָמשְּב יבָא םשְרֶשֶאּכ שמד

 יןחלשא

 ןכו רמאיו תלמ ןאכ אצמנ אל א"סב +. = .ר"תו ע"ת ,ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו לע אופ
 ן נ'ב ,א"ב ןכ צ. 9 ןייע :ע'ת ןכ ַּת ג"י קוספ ליעל ןייע :ע'ת ןכ ּתְעַדַַו ל"צ 8 8

 .ר'תו ס*ת ,ע'ח .,ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ּונישארב וא ונושארב א"ס" שא 0
 ממ הוטל יתכ גנממה גטלחיו יאברעמל ,יאחנדמל ירקו ביתכ ןכ 1 רנורתו - - רוירתוו , . תירי* . - - -

 .ע"ת ןכ ויִלֶא והלעיו ל'צ |
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 :והחלשי תיִרְב ולדתרכיו ךְחלשַא
 ףבדּב והעְרדלַא רַמָא םיִאיִבְה יִנְבִמ דָחֶא שיאו ₪
 ןעי ול רמאו :ותכהל שיאה ןאְמְו אָנ יניכה הָוהְי >

 ףכהְו יתאמ "ללוח ףנה הָוהְי לוקְּב תעמשדאל רשֶא
 אצמיו :והכיו הָיִראְה ּודאצִמיו ילצאמ ףְליו היראה
 :עצפו הכה שיאה והכו אנ יִניִּכִה רָמאַו רחַא שיא

 הפאב שפהתיו ךרהה"לא ךלמל דמעיו יבנה ךליו ₪
 רמאיו למה" | קעָצ אּוהְ רבע ףלמה יו זויניע"לע 3

 ולא אביו רֶס שיא-הַנהְו המחלמה"ברק קב אָצְי בע
 כפי דקפההמא הָּוה שיִאָהתֶא רמ גט רַמאיו שיא
 יהו :לוקשת ףסּכְרככ וא ושפנ תחת ףשפנ התה
 ,"ךלמ וילא רמאוו ּוניִא אּוהְו הָנַהְו הָנה רשע רבע

 דתֶא רסיו רָקמָיו :ּתַצְרַח התא דטפשמ ןּכ לארי ו
 |םואיבגהמ יכ לארי ףלמ ותא ךַכיו ויני לפמ רַפאְה
 דשיאדתֶא תְחְלְש ןעי הָוהְי רמָא הָּכ וילא רמאיו :אּוה
 ןוומע תחת ךמעו ושפנ תחת ףשפנ התיקו ךימ ימרח

 \:הערמש אביו ףעוו רס ותבע לאו שידדלמ לוו 3
 =םֶרּכ הלאה םיִרְבּדַה לַחַא יהיו אכ

 < ליה לצא .לאערויּב רַשֶא ילאערָויה תובל הָיָה
 | \ רמאל | תובא בָאְחֶא רבדוו :ןיְרמְש למ בָאְהַא ג

 +" לצא בורק אוה יכ קרינל ילחוהיו ךמרכדתא יִלהֶנת
 !ןְְּב בוט םִא ונממ בוט םֶרָכ ויָּתְחִּת ךְל הָנּתֶאְו יתיּב
 4!( ןאחא"לא תובנ רמאיו :הז ריקמ ףסכ ךְלְהְנתֶא

 | [- ודל יִתבַא תלחנזתא יתּתְמ הָוהְיִמ יל הָליִלְח 4
 לא רּדִדרָשֶא לֶבְדִהלַע ףעוו רס ותיב"לא בָאַחַא

 ן \וובנ

 | מ הק ילעמ ,ביתכ לעמ +. גג = .א'ידו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו דלַע הנומ רפסב +. 8
 [ וירו איד ןכו ידימ א'סבו ,ר"תו ע"ת ןכו ףִדּיִמ א'ס צ. ג = .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ לַעַמ

 "רע א'סבו ,ירקו ביתכ =לֶא א'סב ,ירק -לַע ,ביתכ -לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 3
 .ב"רו א"ד
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 יִתובָא תלֶחְנתֶא ףְל ןִּתאאְל רמאיו ילאקְרַה תובנ
 אָבָתו : :םתַל לכאדאלו ויִנָפדתֶא בפיו יתַטמדלֶע ג בָּכַשיו

 הדס ףחור הההמ וילא רבו תשא לַבָיִא א
 ;תובעלא רָּכְדֶאיִּ ָהיְלִא הבד :םֶהְל לכא ניאו

 םא וא ףסְכְב ִּמְרְּכתַא ילדהנת ול רַמָאְו ילאערזיה
 ןּתֶאהאל רַמאו ויִתְחִּת םֶרכ ףֶלהנָתֶא הָאַא ץַפָח
 הָתַע הֶּתַא ותא לבזיא וילא רמתו :ימרְכתֶא ףל
 שי טהל"לכא םוק לארשיילפ הכול השעה
 םיִרָפְס כ :ילאָעְרְזה תובָנ םֶרְכדִתֶא ל ןּתֶא לא
 -לֶא םירפסה ח הלשתו ומַתְחְּב םַּתְחַּתַו בָאָחא םֶשָּב

 תוָבְתֶא םיבשיה ורעב רֶשֶא םירחההלַאו ו
 תובנתַא ּובישהו םוצחוארק רמאל םירְפְּסַּכ בכת
 להדננ ; לעיל םישנא םינש ובישוהו :םַעָה שאיפ
 יהל סו והא ;יצוהו | למ םיהלֶא תְכְרְּב רמאל ּוהדעיו

 שיה רשא םירחהו םינקזה וריע ישְנא ושעיו :תממ
 ותָּכ רָשָאּכ לבא םֶהיִלַא הקלט רשָאּכ רעב

- 
 0 יז

++ 

 וכ
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 ּוהדעיו לדננ ובשל |

 לעילב בה ישנָא
 בנדא

 עֶל ץיחמ והאי ךלמו םיהלֶא תּוְבנ ףרכ מאל
 לפס ר) נאל לָבַזיִאלֶא וחלש + : תמ יו םינָבַאָב והָלְקְסי

 תובנ | םֶרָּבדתֶא שר ם םק באחַאדלֶא לבא .רמאת|
 יח תוָבִנ ןיא כ פףַסָכּב ּךְלתֶתְל ןאמ רשֶא ילאערא

 -ּור

 ןכ צץ. 7 = .הלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. ל | .ב'דו א'ז ןכו רסח יִתַבַא אפ שו

 םירפס ,ביתכ םיִרפפה צ. 8 | .בטָיָו ג'ב דבטוו א'ב א'נ ,הנוגנ אלבו ףקמב הבט 8

 א"ד ןכו 'ג רסח גבישהו א"ס +. 10  .א"ידו ב"ד ,א'ד ] יתכ םיִרָפְח א'סב \!

 ,'רת ןכ ףִּבַּג ל"צ צ. 18  \ס'ת ןכ ללק וא ,'רת ןכ ל "דו 0 |

 .אקספ ןאכ שי א צ. 15  .ג'ד ןכו 'ו רסח ּוהֶאְציו א'ס צץ. 13  .ם"ת ןכ לק

 ג ובישהו םוצ וארק :םהיִלֶא החלש רשא םיִרָפְסּ|
 3 ה םישנִאְ יש ואבו :םַעַה שאָרְּב תובנחתַא|

 5 תמָיו תובנ לָקְסיִכ לביא עמְשּכ יהיו :תמָיו .תוב
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 בָאְחא םקיו תוְבָנ תִמ יכ בָאְחַא עָמָשְּכ יִהְיו :תמחיִּכ 6
 | :ותשרל ילאערויה תובָנ םֶרְכלֶא תָרְרְל

 כ םוק :רֶמאַל יִּבשִּתִה והילֶאלֶא הוהירבד יהו = 7
 הגה ןוִרְמְשְּב רשא לארשידךלמ בָאְחא תאָרקל דר

 | וילא קרדו :וִּתְשִרְל םש דריזרשא תובָנ םֶרָכִּב 9
 | ולא תרּדו תשריזני תְחַצְרַה הָוהְי רמָא הפ רמאל
 | .דתֶא םיבלּכה וקקל רשא םוקמּ הָהי רמָא הָּכ רמאל
 רַמאַיו :הקאדסנ ָךְמָהרתֶא ם םיִבְלַּכה ּוקְלָי תובנ םד

 | .ןעי יתאָצִמ רמאוו יבוא יִנֶתאַצְמַה ּוהָילאדלֶא בָאְחַא
 | ףילא יבמ ננה :הֶוהְי יִנִעְּב עֶרֶה תו שעל ְּרְכִמְתַה

 |'תקְּב ןיתשמ םֶאְחֶאְל יתרכהו ףירחא יתרעבו הפר
 | םעָבְרי תיִבָּכ ַּתיִּבדתֶא יִּתַתְנְו :לארשיּב בּוְעְו רּוצעְ
 | דלֶא הָיחֶאְְֶב אָשְעַּב תיִבְכּוטָבְנְְּ

 | לבויאלדנו :לארשידתַא אטהתו תסעבה רשא סעפה ₪
 לַחְּב לָבְויִאדתֶא ּולכאְי םיבלכה רמאל הֶוהְי רב

 | !תמהו םיבָלְכה לא רי בָאְחֶאק תמה :לאקְרוי .
 ! רשא בָאְחַאְּכ הִיִהְאְל קר :םימשה ףוע ּולכאי הָרָשְּב
 ! ותא התסה-רשא הוה יניעּב עְרֶה תושעל רָכְמְתַה

 ! םלולגה ירחא תַכְלְל דאַמ בעתוו :ותשא לבא :
 | ינמ ןנפמ הוהי שירוה רשא ילמָאְה ושע רשֶא לכ
 1 עחקיו הלאה םיִרָבּדִהִתֶא בָאְחא עמשכ יהיו :לארשי
 | ללה קש בכשיו םוציו ורָשְּבלַע קשדסשוו ויד

 ּ והיכא"לא הָוהידרבְד יהיו :טָא 3

 || ינפלמ .באחא ענכנרכ תיארה :רמאל יִכְשתה ₪
 | איבָא ונָב יִמיִכ ויִמִָב הָעְרְה יבְאְאְל יִנָפִמ ענכְ קל

 < |הערה יי

 ורק איבמ +. לג = .א"ידו ג"ד ןכו רסח יביא א"פ +. 90 = .ב"דו א"ד ןכו הםאדיכ א"ס 5

 = לחב ל'צ צץ. 93  .קוספ עצמאב אקספ +. 9% = .ב"דו א"ד ז ןכו ירקו ביתכ איבמ א'סב

 יט'תו ע"ח ,'רת ןכו ול תמהו א"ס +. 21 = ,ו"ל 'ט ,ב םיכלמ ןייע :ר"תו ס"ת ,'רת ןכ קֶלַחב

 .ב"דו א"ד ןכו ירקו בותכ איבא א"סב ,ירק איבא צץ. 99  .אקספ ןאכ שי א"סב +. פד
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 א םיכלמ צצזז )3

 שו :ותיבדלע הָעְרַה
0 

 :לארשי ןיבו םֶרַא
 0% ּהָרּוהְי למ טפשוהי הכר תישילשה ד הָנָשְּב יהו

 .;ָךיי

 3 םּעדיה וידבעדלא טארשידדלמ רִמ איו :לארשי ףלמ

 דיִמ התא תח הקמ םישהמ ית כמ םישחמ ונחְנַאו .. גל תמר ּונְליִּ
 + המח הלמל יִתא ףלַּתַה טפשוהידלַא ףמאיו :םרא ףלמ
 יִנְומָּכ לארשי דלמ"לא טפשוז ; רמאיו דע תמָר

 - < לא טָפְשוהְי דמאי ו :ףיסוסְּכ ו יס ּףַמַעְכ יז יִמַעָמ ּףומָכ

 < ץפקיו :הוחי רבדדתַא םזכ אשר לארי דלמ
 רמאיו שיא תואמ עֶּבְראְּכ םיאיב 5נהדתַא לֶארשי"ךלמ
 לֶּדַחָאדִא הָמֶחְל גל רַעְלַ תמֶרְדלע לאה םֶהָלא
 טפשוהְי רָמאיו | +ףֶלמַה דב יִנדֶא ןתיו הלע ומאה

 רמאיו :ותאמ .השרדע דוע הָוהיל איִבְנ הפ ןיאק
 -הא 'שררל רח ןא"שיא רוע טָפשוהידלא | לאר טיל

 יכ בוט יִלָע אפְנְתַיִאְל יִ ויתאנש יִנַאְו ותאמ הוה
 רמאידלַא פשה ףמאיו הָלְמיְּב והְיָּביִמ מ עדי
 . רמאלו ּדחֶא כ סיִרָסדלֶא לֶאְרשי ףלמ אָרְקיו :ןּכ למ
 שוהיו לארשי ףלמו , הלמיְרב :היכימ מ הָרַה

4%. 
6 6 
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 מ

 +וה
 10 -ףלמ טפו

 יל
 ןְרנְּב םיִדָנִּב ם םיִשְבְלִמ יאס סםכחלע שיא םיבשי הרוז

 :םהינפל םיאכנתמ ם .םיאיבְנהדלכו ןורמש רעש חת
 ו רַמָאדהְֶכ מאו | לזרב ינרק הָנַעְנְפְִב היקְרצ ולשע
 ו ם יאנה :םֶתְלַכְידִע םראהתֶא הגנת "הלב הֶו

 ;הו דַעְלִג תמָר | הלע רמאל ןֶּכ םיִאנ <
 ג רב ּוהיִכיִמ ב אמ הו למה דג

 חאררפ םיאיבנה ירבד א "הנה רגאל ן%

- 
 הוהי ןתת חַלְצ

 לא 5 בוט ו זארהפ םיָ
 +םומ ת תרברדו םהמ דחא רבְרְּכ ךירבד אָנְיַהְ יחי ל

 א'ס ץ.7  .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ירת ןכו הָוהְי איס +6 7 רמאיו
 .אלמ םתולפ יללהב ,הגומב ןכ צ. 1 .ב"ידו א"יד ו"ר ,גירוםת הר ןכו

 :ר'תו ס'ת ,ו"ד ,ב'ר ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ֶרַבָּד א'סב ,ירק ֶרֶבְד ,ביתכ ףךירֶבד |
 ו \ ₪ 1 ו , ו

 .ב"י ח"י ,ב ה'ןש



 ויִלֶא ךלַפה רמאו ךלמההלא אובו :רכרַא ותא 4

 תֶא יִתיִאְר רמאו :הֶוהְי םשּב תַמָאדקר ילֶא רבת :7

 ףילא 19
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 ףמאיו :ולאמשמו ושַמימ וילע דמע םיִמָשה - :

 צצו 8 א םיכלמ 10

 יִלֶא הָוהְי רמאי רַשֶאְתֶא יִּכ הֶוהְיהיח ּוהָיְכִִמ רָמאיו

 לדחניסא הָמְהְלִמְל דַעְלִג תמְרְדלֶא ךלנה .וחיכימ
 רַמאיו :ףלמה דיִּב הוה ןת | חלצ צה הלע יילא רַמאַיו ג
 -אל רֶשֶא ףעיפשמ נא םיִמָעְפ הָמַּכְררע למה ו .

 פהְלְריא רשא ןאצפ םיִרָהָהְדְלֶא םיצפנ לֶאְרָשילְּ
 [ןיבלרעיא ובושי הָלֶאְל םיִנדָאדאְל הֶוהְי רָמאִיו הער
 תרמא אולה טפשוהידלֶא לארשידךלמ רמאיו :םולשב 4

 ןכל רַמאיו :ער"סִא יִכ בומ יִלָע אָּבְנַתְאול :
 לכ ואספ"לע בשי הוהידתא יתיר הוהידרבד עמש

 על תַמְרְּב לָּפְו לע בָאַהאחְתֶא הָּתַפִי ימ הוה

 דמאה :המכ וילא הוהי רַמאָו ונתּפַא ינָא רמו הוהי
 ףָתְפַה רמו ויִאיִבְנלּכ יִפְּב רקש חור יִתיִיָהְו אצא
 רקש חור הָוהְי ןתָנ הנה ההעו | :ןכי-השעו אצ לכת םת
 שעו :הַעְר ףילע א הוהיו הָלִא שו ;יִבנ"לַּכ יִפָּב

 רָמאיו יחְלהדלע והָיְכיִמתֶא הכו הָנעִנְכְרְב הקלע צ
 ומאו :ףתוא רבדְל יִתֶאמ הָוהיהחור רבע "הָזיא
 וָחְּ רדח אָבְּת רשֶא אוקה םויּב הֶאְר ךנה ּוחְיָכיִמ
 דָבישַהְו יהָיכיִמדתֶא חק לֶאְרְשי ךלמ רמאיו ג ּהָבְחַהְל
 וָּכ תְרַמִאְ :ךלמהְב ט שָאוידלָאְו ריִעָהדרש ןָמָאדלֶא :ז

 ַתְל והלכָאהְו אלכה תי הָותַא ימיש ךלמה רמָא
 ₪ ּוהָיְכימ רמאיו :םולַשְב יאב דע ןוחל ם םיִמּו ץחל
 !| ₪ רמאח יב הָוהי רכדהאל םולָשְב םושָּת בוש

 ימע =

 = ותו ויד ,ג"ד ןכו חורל א"ס +. 9 .ירק זכּב א'סב ץ. 90 | .ב"ד ןכו םיצפנ א"ס ל. גד

 ,גיכ ח"י ,ב ה"ד ןייע :ּךִרּדַה הז יא ל"כ ץ. 4 .א"כ ח"י ,ב ה"ד ןייע

| | 
| 



 1 א םיכלמ אאזווז 9

 לאְרשי-ךְלמ לעיו :םֶפָּכ םימע

 ףלמ רַמאיו : דעְלנ תמר הדי טפשוהוו

 התאו הָמְחְלִמב אָבְו שּפַחְתַה טפשו והָידְלֶא לארשי
 :הָמָחְלִמַּב אובו לארשי למ שפחתיו ףיִדָנּב שבְל
 \\ םישלש ולדרשא בָכְרֶה ירשדתַא הָוצ םדא ףלמ
 דםָא וכ לּורְנתֶאְו ןטקדתֶא ומָחְלִּת אל רמאל םינשו
 ּבָכְרַה : ירש .תוארכ יהיו ;ודכל לֶאְרְ ּףְלִמתֶא
 ורסיַו אוה לאש עידלַמ ףא ּורָמָא הָּמִהְו טפשוהידתא
 גג בָפְרַה ירש תואר וה :טפשוהָי קעזיו םחלהל לע
 ףךשמ שיאו :וירְחאְמ ובושיו אּוה לֶאְרְש 2 : ךָלמאלחּפ
 םיקְבּדה ץּכ לארשי ףלמחתַא | כו .ימִתל תַשָכּב
 ךןמ ינָאיצהְו ךידי פה ובָּכִרְל רמאיו ןירשה יב
 3 אוהה .םויכ המ בחְלַמַה הָלַעְתַו יִתיִלָחַה יִּכ הָנִחַמַה

 ברעב תמו םרא חַכנ הָבְּכְרַמִּ דַמַעָמ הָיָה למה

 :וצראדלֶא שיאו וריעדלא שיא רמאל שָמְשה אָבָּכ

 םיִבְלְּכַה וקלי ןורמש הַכַרְּב ו לַע בָכְרֶהתֶא ףטשש]

 הָנִּב רשא ןשה תיבו השע רֶשֶאלָּכְו בָאָחַא יב
 רַפְס"לע םיבּותַכ םהְדאולַה הָנָּב רשא םיִרְעָהְדלָכ
 ויתבאדםע בָאָהַא בּכשיו :לארשי יבלמל םימָוה יִרָמ
 פשה :ויתְחַת נב ּוהָיזִחַא ל

 /- בָאְהֶאְל עַּבְרַא תנָשְּב הדוהיהלע למ אָס
 וכְלָמְּב הָנַש שָמָחְ םישלשדּב טָפָשוהְי :לאר\

 םירשעו

 :. 88 .אקספ ןאכ ןיא א'סב <[

 .ךפה נ'ב ,ךפה ,א'ב א'ג +

 וצרא"לאו א"ס ט.86 .ג'דו בד

 הָנִחַמְּב הָגְרַה רבעיו :בָכְרַה קיחדלא הכמה"םה קַצו

 ז :ןורְמְשְב ךלמההתַא ורבקיו ןורמש אובו ףלמה תמו

99 
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 3 רֶתָי :רבּד רשא הוה הכפב וצחר תוזהְו ומְּדִדִתֶא



 צצו 13 ב םיכלמ 9

 הָבווע מא םשו םֶלָשּוריּב ףלמ הָנַש שָמָחְו םיִרָשַעְ
 פ ונממ רפדאל ויבָא אָסֶא ךרד"לככ ףליו :יחלשדתב 3
 דוע ורס"אל תומְּבַה ּךֶא :הֶָוהְי י יעעב רשָיה תושנ יל 4

 -םע טָפָשוהְי םלשיו :תימְבְב ם םיִרָטקִמְו םיִחְּבַמ םעָה
 -רשא ותְרּובְגו טָּפְשוהָי יִרְבּד דתו :לארש שי  ךלמ 46

 הבד רפס"לע םיִבותכ םהדאלַה םהלנ רשאְו הָשַע
 ימיּב רֶאשנ רשֶא שדקה רַתַו :הָרּודְי יכלמל םימָה

 בַצְנ םודָאְּב ןיא דל :ץרָאָהְִמ רעב ויכָא אָסֶא ₪
 הריפוא תָכְלְל שישרת תויִנִא רשע טָפשוהְ :ףלמ 49

 המָא א :רַבָג ןויִצָעִב תנא א הָרבשניּכ ףלה אְלְו בזל ₪0
 ףירְכַעדםע יִדָבִ וכלי טפשוהידלא באהאדב והָיזחַא
 ןמע טפשוהי בכשיו :טפשוהי הָבֶא אָלְו תוינָאּב <

 ףלמוו ויבָא דוד רעב ויתבַאדםע רבקיו  ויתבא
 ב ּוהָחַא :ויִּתְחַּת ב םֶרוהי 2

 הרשע עבש תנשב ןורמָשְּב לָאְרשיילַע ךְלֶמ באְחַא
 !םיתנש לאְרְשידלע ּףלִמָ הָרּוהְ 4 טפט

 ןמא ךררבו ויכִא ךְרְרְּב ךליו הָוהָי יִניִעְּב עָרֶה שעיו 3
 !לארשידתֶא איטֶתַה רשא טָבְְרְּב .םעברי לֶרְב

 !הלא הוהיתַא םעְכו ול הָוחְתשיו לעבההתֶא רבעוו ₪
 :ויבָא הָשַעְדרְשָא לָכְּכ לֶאְרשי

 לפוו :באהא תומ ירחֶא לאְרְשִיִּכ בָאמ עשֶפְו | א
 לחיו 5 רַשֶא ות לַעַּב הָבְבַשַה דַעָּכ ּהדִחֶא
 בובו לעַבְּב ושר םהלא רמאיו םיִכָאלַמ הלשיו

 בד הוה 16 : :הֶ ילָחְמ הָיִחֶאדבִא ןורקע יִהְלֶא 3
 -דלמ יכאלמ תאְרָקל הלע םו ק יבשתה הָילֶא" לֶא
 ןורמש הא
 וידקו ביחכ הָּגְמִמ א"סב ,הָנַמַמ ריבס +. 43 = .ר"תו סת ויד ,ג'ד ןכו האלו א'ס צ. 3
 ₪ רח ,א"יד ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָשָע א'סב ,ירק הָשִע בותכ רשע יז. 9
 רונפ צץ. 54  ,אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 55 | .ורק ּורָּבשַנ ,ביתכ הָרְבשנ צץ. 49 | .ר"תו סת

 ,איעגב 7םֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 1 ,א | .לְּב
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 3 ב םיכלמ ז 8

 םִּפַא לאְרְשיִּב םיהלָאהןיא יִלּכמַה םּהְלַא רבדו ןורמש
 , דהַכ ןכְל :ןורקע יהלֶא בוב לַעְּבְּב שרֶדֶל םוכְלֶח
 כ הממ ד רתדאל םש תיִלָערֶשֶא הטמה הָוהְי רָמָא
 רמו וילא םיִכָאְל מה ובושוו :הָילא ליו תמָּת תומ
 ; הֶלַע | שיא ּיְלַא ורָמאו :םֶתְבש הויהמ .םָהיַלַא
 -רשא ךלמהדלֶא \ ובוש וכל נִלֶא רַמאיו וגתארקל
 יִלְּבְמַה הָוהְי רַמָא הפ וילא םִּתְרַבְדְו םֶכּתא הש
 בּוְבְו לעבב שרדל הלש הֶּתַא לֶאְרָשיִּב םיהלאְךיא
 ררתדאְל םש ָתיִלְעְדרַשַא + הטמה ןַכְל ןורקע יהלֶא

 ז שיִאָה טפשמ הַמ .םהָלֶא רבו :תּומת תומחיפ הָעַמַמ |
 םיִרָבְּרַהתֶא םֶכיִלַא רד םֶבְמִאַרְקל הָלָע רָשַא |

 | רּזֶא רוע רֶזאְו רעש לע שיא ולא ורמאיו : הֶלֶאָה
 "רש וילָא הלשו אה יבשתה הָילא רמאיו ויְנְתְמְּב
 ּהַה שארזלע בשי הגה ולא לעו וישַמָחְו םיִשָמָחְ
 0 הע | :הָרְר רּבִד ךלמה םיחלָאָה שיא וילֶא רד
 םיהלֶא שיאחמאו םישמחה רשדלא רָבַדַיַ והילא
 ףיַשמְחתאְ ָךְתא לכאתְו םימשהדמ שא דַרַת יו
 :ו בש וישמָחְדתֶאְו יתא לָכאתו םימשההןמ שא דת
 רד ןענ וישמחו רחא םישמָחדרש ולא חלש
 :הדר הָרהְמ למה רַמָאדהְכ םיהלָאָה שיא דל
 ו דֶרת יִנֶא ם והלאה שיאדסא םֶהיִלֶא רדיו הלא ש

 -|- דשא רֶרֶתו ףישמחדתאְו ךִתֶא לכאתו םימשהְךמ ₪ )

 וג בַשיו :וישָמָחדתֶאְו יִתא לָכאתַו םיִמשה"ןמ יהל
 -רש אביו לעיו וישָמָחְו ם םישלֶש םיטמחירש חַלְש

 והילא .דגְנְל | ויּכְרְּבְלַע ערכו ישיִלָשַה םישמ /
 ל את ג

 ןנחתיו
 : | ווי :ר'תו ע"ת ,'רת ןכו םיִהְלֶא תבית אלב דןמ שא א'ס +. 18 | .ס'תו ע'ת ןכו [ ו א'ס צץ. 19 = .ירקו ביתכ רמאיו א'פב ,המאיַו יאחנרמ כל ,ויאברעמל ןכ צ. 19 = .ר"תו| ירת ,ב'ד ןכו "סא א'ס +. 10 .אלמ שוררל .א'ס צו. 3, 6  .ילבמה א'ס צש

 "₪ יער . :
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 אציו :לאדתיכ ו ודריו הבועא"םא ףךשפנהיחו הֶוהְיהיַח 3

 1 14-11[ 5 ב םיכלמ 4

 ישפנ אנ-רקית םיהלָאָה שיא ויִלא רדיו ויִלַא ןח
 שא הררי הגה :ףנעְּב םישמח הָלֶא ּךִרְבַע שפנו
 ינשארה םישמחה יִרש ינָשתַא לכאהו םִיִמשה"ְמ
 :ףיניעְב ישפנ רקית הָּתַעְו םֶהישְמַחְֶאְ

 -לא ותוא דִר ּוהילַאדלֶא הָוהְי ךאלמ רָּברו
 ןיִלֶא רָבדיו :ךְלִמַהְדלֶא ותוא דריו םקְיַ וינפמ אָריִ
 שרדל םיכאלמ ּתְחְלשדרֶשֶא ןע הוה רַמָאהְּכ
 לאש םיהלַאְרְיִא ילְּבְמה ןורקע יהלֶא בוב ן לעבְב
 ררת"אל םש תיקרא הסמה ןכל וְרבְלְּב שרדל

 דָפדרֶשַא | הָוהְידרַבְדִּכ תֶמָי :תומְּת תוִמחיִּכ הָצְמִמ
 | ויֶּתְחַּת םֶרוהְי ךְלִמיו .ּוהָיְלֶא

 הָדוהי ךלמ טפָשוהְיְִּב ם םרוהיל ם יתש תָנָשְּ
 קשע רשא והיוחא יִרבּד רֶתַיו :ןב ול הָיְהאל יִּכ
 יִבְלִמְ םימָה יִרָבּד רפס"לע םיִבּותָכ ּהָמַהְדַאּול לה
 :לארשי

 קיו םימשה הרעְסב והילאדתֶא הָוהָי תוְלַעְהְּב יהיו ב
 [-א-לא והילא י רמאיו :לנ ;לגהְךמ עָשיִלֶאְ והילא
 ;ָשיִלא רמאיו לא"תיב"דע ינחְלש הָוהְי יכ הפ אנ"בש

 ולא ינאה עשילא"לא לאדתיבדרו שא .םיִאיְבְנהְדינְ
 ןשאר ל מ ףינדאדתֶא | הקל ה והי םויה יִּכ תעדיה

 עטילא 6 ול רַמאיו :ושחה יִּתְעְָי ינָאדםנ מא
 זוהידיח רמאל זהיר ינַהְלש הֶוהָי "כ הפ אנְ"בש
 ?בָנהְהיִנְב ושְגִו :וחי ואביו דבזעאדםא ךשפנהיחו :

 אה יִכ תְעדָיַה לא ּורמאיו עשילֶאְדְלֶא וחיריבדרשַא
 והי ה
 6  ,ב'ד ןכו ותא א'ס צ. 15 | .ג"י קוספ ןייע :ר"תו ע"ת ןכו אנ-רקית א'ס + 4

 דצד- 15: - / 4 4 2 ווחועפב וא ,ב"ד ןכו הרעפב א"ס +. 1 ,ב .קוספ עצמאב אקספ צץ. 7 ,ילבמה

 פג ן"תיבב ריבס ץ.3  .הלמ אדח לֶאְתיַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צצ. ל, 3  .ב"ידו ג'ד

 .ר"תו ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ תיִבָּ



. 

 75 ב םיכלמ וז 7

 יִתְעְדְי ינאי רַמאָיְו ךשאר לַעַמ .ףינדַאתא הקל כ הָוהָי
 . ינחְלש הוהו ' יכ הפ אנבש ּוהילא ור רַמאיו ;ושָחַה

 וכלוו באב םא ףךשפנחיחו הָוהנדיח רַמאַיַו הניחש]

 ודמעיו וכלה ם רי איִבְנה כמ שיא םישמחו םֶהיִנש

 וד

 והילא חקיו :ןהְרְיה"לע ּודמע םהינשו קוחרמ דַננִמ

 הָנַהְו | .+ וצָחְיו םיִמַהתֶא הָכַו לניו יתְרדַאתֶא
 רַמֶא והָיְלַאְו םֶרָבְפַכ יהוו :הפרקפ םֶהיְִש ורבע
 ךמעמ הָקְלֶא םֶדָמְב ףְלהֶשַעֶא המ לאש עָשיִלָאלֶא

 רַמאַו :ילא לחורב םנעְרפ אנה עטילא
 ָדְלְַהְי לתאמ חל יתא הֶאְרתִסִא לוִאְשל תש |
 רָּבִדְ לילה םבלה המה יחיו :הָיִהי אל ןיאדסאו ןכ
 לעוו םהינש ןיב ּוררפוו שא יסוסו שאדבָכר הנח

 קוו דוע ּוהֶאְר אלו וישרפו לארשי בָכָר יִבָא ! ובא

 הקו :ןדרוה תפשדלע דמעיו בשיו וילעמ הלפנ רשו/
 םימָהדתֶא הָכִַו ויִלָעַמ ּהָל פנ"רשא והילא תֶרְדאדת
 מהדתא ה אוד"ףא והילֶא א הלא הָוהְי היא רמא|

 טשילא-לפ ּוהילא חור ה ורמאיו דנב ג הירוט) ּ
 דה ויִלֶא ורמאיו :הָצְרֶא ולוָהַתְש ותאְרְקל י ןאצ|
 אָנ וכלי ליחחינְּב םיִשְנא םיִשמָח ףךיִדְבַעְדתֶאְדשו |
 ןהְי חור ואְשְנְדפ ךיִנַאְתֶא שק[
 דורצפיו :וחלשת אל רַמאּוו ז תואיג תחַאָּב וא םיִדז
 ישקבו ש שיא ם ישמ מח ד והְלשיו וחלש רַמאו שבע |

 השלש

 ַחֶאְּב יהכלשיו -
 לה וה

 ןכ +. ג ו .אקספ ןאכ שי א"סב +
 ג"ב ,א"ב ןכ ד. 15 = .ירק גד יז א"ס +. 19  .'א קוספ לועל ןווע |

 ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביז ָאְגַה ל > תויִאָגַה ,ביתכ תואָיצה +. 16
 ר ,ג'ד טדו ט'ד ,ז"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 17 0

 + קַטצִמ .אּוהְו הֶאר עשילאו :םימשה הרעסב והילא|

 , יהָילַא תרדאהתא םֶרו :םיעְרְק םינשל םַעְרקִ ויד
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 ח 18-זח 7 ב םיכלמ 56

 !חיריב בשי אּוהְווילַא ובשיו :ּוהָאָצַמ אְלְו םימי"רשלש
 ורמאיו :וכלת"לא םכיִלַא יִּתְרמְ א"אילה םהָלֶ רַמאיַו 9

 השאכ בופ ריעה בשומ אהה עשילָאהלא ליִעָה יִשְנא
 הרחק רַמאו :תָלָבַשִמ ץֶרֶאְהו םיער םימהו האר ינלא 4,
 אצ ולא והקו חלמ םש ומישו הָשְרז תיחלצ יל ו

 רַמָאְדהְּכ רמאיו למ .םשדףלשיו םימה .אַצומדלֶא
 תֶומ דוע םשמ הָיְהְידאל הָלַאָה םיִמל יתאפר הָוהָ

 עשילא רברּכ הזה םזזה דע םומה ופרו :תלכשמו ₪
 לא"תיב םשמ לעוו :רכד רשא ג

 7 אְצְ - םיִרָעִ  ףֶריזב הלע | אּוהְו
 ןפיו :חרק הלע חרק הלע ול ורמאוו וברפלקתוו :

 םיתש קצת הוה פַשְּב םללקיוו םָארְו .וְרָחַא
 יִדְלְי ינשו םיעְבְרַא םהמ הנעת רעיהְךמ םיִּ
 :ןירמש בש םשמו למרכה רה"לֶא םשמ ל

 לארשיילע ךלמ בָאְהַאְְב .םֶרוהְְו
 [ןוחי ךלמ טפשוהיל הרשע הנמש תנשב ןורמָשְּב
 דו ינעב ערֶה השעה :הנש הרשעדםיתש דלמיו
 ₪ לעבה הבצמהתא רסיו ומָאְכו ויִבָאְכ אל קר
 שא טכנךּכ םַעְכְרִי תואטהְּב קר :ויִבָא הָשע ג

 :העְעמ רפדאל קכד לָארשידתא איטחה
 ל בישהו דקנ הָיָה ו עשימו

 ג

 דמצ םיליא ףלא הו ו םיִרּכ הלארהאמ לֶאְרַשי
 [- ּףְלַמְב םאש רכט עשפיו באָחֶא תוַמָּכ יהָיו
 תֶא דֶקֶפַו ןורמשמ אוהה םויּכ םֶרוהְי ףלמה אצוו <

 וףוהידדלמ טפשוהידלא חלשיו ליו :לארשלס

 מאל
 וה ויד ,ג'ד ,ביד ןכו ףקמ אלבו השלש איס ,ו"טדו י"כ םורפס בורב ןכ +. 7
 ות ב"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו -אלו א'ס צץ. 21 = .'א ריתי חש. 21 .אקספ ןאכ שי א'סב +. 9
 ולמ ארח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 98 = .ירק ּואָפְרו ש. 95 = .ר"תו ס'ת
 שש 5 ויד גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו םיִלֶא א"ס +. + | .ר'תו ע'ת ןכ תַבַצַמ ל"צ +. ב
 ו"דו ג'ד ,ביד ןכו תומּב
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 ד ב םיכלמ זו 0

 בָאימלֶא יִּתִא ְּךְלֶתַה יִּכ עַשָּפ בָאומ ךלמ רמאל

 יסּוְּ ףִמעְכ יִמעַּכ מכ ינו הלעא רַמאיו המְחלַמל
 רבדמ ּךְרַד רמאיו הלענ ּףרָהַה הוקיא רמאיו :יִסוסְּ
 םודא דמו הָרוהיִּדַלַמּ לֶארשי ףלמ ליו :םודָא

0 

 הַמַהְּב ל הנחמל םיִמ הָיָהְדאְלְו םוִמָי תע בש ףרד וכמה
 אַר הקחיכ ּהָהָא לארשי למ רַמאיו :םֶהיִלְְִּב רשא
 :בָאומדדִיְּב םָתוא תתל הָלֶאְה םיִכְלמַה תו שלשל הוהי
 דתֶא השרדנ הוהיל איִבְנ הפ ןיאה טפשוהְ רַמאיַו
 ּהָּפ רמי לֶאְרְשידִדְלמ יִלְבַעִמ דָחֶא ןעיו ותואמ החי

 ג למאיו :ּוהיְלַא ידידלע םיִמ קצידרשא טפשדזב ב עָשיִלֶא |
 לארשי ףלמ וילא ודריו הֶוהְירַבִּד ו וִתוא שי טָפשוהי|
 193 ל שי .דלמ"לא עַשיִלָא רָמאיו :םודָא דלמ מוטפשוהיו
 מאיו ףמא ל יאיבנדלאו | ליבא . איבְנלֶא ד 5 ודל ילחהמ

 - ַה תשלשל : הוהי ג קל לֶא לארשי למ 5
 :\ הוהידיח עשילֶא רָמִאִיַו :בָאומ דָיִּב םתוא תתל הלא
 -ךלמ טפשוהי יִנָּפ ילול יכ ה יּתְדַמַע רשא תואָבְ
 18 הע ת :ּךאְרֶאדב א ףילא טיכאדםא אשנ יִנָא הד
 :הוהידדי וילע והּפַו ןננמה ג הָיַהְו ןננמ ילדה
 ₪ ?םיִבְג | םיבג הוה לחגה השע הָוהְי רמָא הפ

 וז םשג ּואְרְתדאְלְו ול ּואְרְתְאְל .הָוהְי רמָא | הפ"
 םכינקמו םָּתַא םַתיִתְשּו םימ אל אּוָהַה לחנ
 18 בָאומ"תֶא תו הוה יִנִעְּב תא לק :םכִּתִמִה
 9 "לכו רוחבמ ריִעְדלְכו | רֶצְבמ ריעלּכ םֶתיִּכַהְו : :םכד
 הקלה לכו ימּתְסַת םימחיניעמהלְכו וליפת בוט |
 90 הָחְנַמַה תל עפ רקבנ יהיו :םיִנָבאְּב ובָאְּכִת הנ

 -הנהו

1 

- - 

- 

 ןכו ותֶא א'ס <. 19 = .ו"דו ב"ד ןכו 1תאמ א'ס +. 11 = .ו"טדו ב"יד ןכו רפח נמנו
 א'ס ץ.14 | ;ר'תו ם'ת ,ע"ת ןכו ךלמו הָדּוהְי ךלמ טפשוהיו א"ס ץ. 19 = "ד ב"

 ,ירק ושָע צ.16 .'רת ןכו חתר א'ס +. 15  .,ןיטלו בי ןפ |



 יש

 93 יש

 ש

 סמ

= 

21 

 - ןש

 וכו לארשי ומקיו 5ַאְרֶשְי הנח המדלא ואביו :בָאומ כ

 טבא-שיא וכילשי הָכּומ הקְלָחלְכְו וסרהְי םיִרַעְָו <

 \ ותוא הקו המחלמה וטממ קוָח"יִכ בָאמ ףלמ 1 ארָו :

 | ותחת ךלמיזרשא רוכְּבה ּונְּבדתֶא חקיו :ּולְכָי אלו

 -המ יל ידינה ףלחהְט שעֶא הָמ עשילא היִלֶא רַמאַיו 2

- 

 חז 91 וז 4 ב םיכלמ 58

 דתֶא ץֶרָאְה אָלְמִּתַו םודָא ךְרֶדִמ םיִאְּב םימדהנהו
 םָּכ םֶחְלהְל םיִכְלמה לע" ועמש בָאימ מ"ל :םימה
 ;לּובָגהְ"לע ודמעיו הֶלעמ הרגה רגח לפמ וק וקעציו
 בָאימ ואריו םָימה"לע הָחרְו שמשהו רקבב ימיכשי
 בֶרָחַה הו םָּד ּורָמאו :םּדַּכ םיִמְדַא םֶמה"תַא דננמ
 לֶלְשל הּתַעְו ּוהעְרְתֶא שיא וכו םיכלמה ובְרָחַג

 !בָאומדתֶא תוהו ּהבדרביו םהינָפמ וסְניו בָאְומְחתֶא

 | זרע וליפי בוטְדְעלְכו ומס םִיִמְריִעמְלֶכְו ואמו
| 

 | !הּוכיו םיעקפה ובסיו תשרח ריקּפ ָהָינְבִא ריאשה

 | םודֶא ףלמ"לא עקבה בֶרָח ףְלָש שיא תואמדעבש

 . לארשי"לע לודנהףצק" יהו המחה"לע הלע והלעיו
 + הָשִאְ 0 ובו ויִלעמ ועסיו
 . רמאל עָשיִלָאחלַא הָקעַצ םיִאיבנהחינב ישנמ תחַא
 ₪ תא ארי היה רבע ינ . ב הֶתַאְ תמ ישיא ףרבע
 | :םידָבעל ול ידלי יִנְשדתֶא תָחְסְל אב הָשנהו הוהי

 = יִכ תיכּכ לכ ּךְּתַחְפְשְל ןיא רמאתו תב יכלדשי
 2 ץוחההמ םילכ ףךלהילאש יכל רמו :ןִמש ךסָא
 |תאָבּו :יטיעמת"לא םיקר םילכ יכינכשדלְּכ תֶאַמ

| 

 -\םֶלְּבהְלָכ לע תקציו ךינבדדעבו ךרעב תלה ּתְרגְסְ
 הלאה | השרה ו
 ירחו \'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּוּיַו א"סב ,ירק ּוִּיַו ,ביתכ אובו = ובו ט.24  .םָּדַּב א'ס צ. ל

 רק תוּפָהְו ,ביתכ תּוּבָהְו וא תּוּבַהְו +. 5+ = .ס'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ םב א'סב ,םֶב ריבס צ. 4

 ןוגילפ +. 5 = .ר"תו סת ,ע"ת ,רת ו"טד ב'יד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תוּכַהְו א"סב
 נר וביד ןכו ףצק יהיו א"ס צץ. ד = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו רסח ותא וא 1ּתֶא א'ס <. 6 | .ץֶע

 יכל מ 9 | ארו תשרפל הרטפה \. 1 .7 = .ר'תו ית ןכ םַצְרַאְל ל"צ +. פד | .ו"דו
 ירק ךינכש ,ביתכ יִכָיָנכש צץ. 8 ,ב'דו א'ד ןכו ירקו בותכ ל א"סב ,ירק ל ,ביתכ



 ו
 9 ב םיכלמ וז 0

 : תֶלפַה רֶגְסִתַו ותאְמ לתו :יעיִסִּת אלמה הָלֶאָה
 ו ה :תקסצימ איהו - םישינמ םה ָהָיְנֶּב דעבו הרעב

 וש או : ילא השינה הָנְּבְלֶא רַמאּתו םילכה תאלמּכ | יהו
 + ומשה ידמעיו יל דוע ןיא + ָהיִלַא רמ םאיו יִלָּ -וע

 ין | =

 ז "תא :יִרְכְִמ יכל רמ םאיו םיהלאה שיִאְל דָנַתַו אבה
 .;רתינכ ייחת ירייה יתאו יכישנתַא ימְלשו | ןמשה

 -ם -

 םשדלא עשילא רבעיו םויה י ה

 יִדמ יהו םֶחְל"לָכָאְל כ "חת הָלורָג השא .םֶשָ
 9 הָשיִאְלֶא רמאתו :םֶחְילָכָאְל הָמָש רֶסָּ ורְבָע
 ונילע רבע אּוָה ש שּודק ם םיִהְלֶא שיא יִּכ כ יִּתְעְדַי אָנְהַנה
 10 \ השמ םש ול םישָּג הָנטק ריקדתילע א אָנְ"הֶשַעְנ :דיִמָּת
 מש רוס ונילא ואבְּב הָיָה ; הָרָנמּו אפו ןֶחְלש
 ו :המשדבכש ו הפה רסיו הָמָש אביו םוה יה
 2 מ תאוה תימושל אָרְק ורענ יוינדלֶא למ
 3 הנה טיִלֶא אְָזרֶמָא 5 רמו :ויִנֶפל לָמַעתו ה
 ל תושעל ּהָמ תאזה הָדְר הלֶכתֶא ניִלֶא | דה
 מאתו אבצה רשדלא וא ללָמַה"לֶא לרב שו
 14 רַמא אלו והְל תישעל המ רַמ יו ו :תבשי כנא . מע ₪

 ₪: הלחארק רַמאו :ןקו ּהָשיִא לד ב לבא
 >-ה = . - ₪ תַעָּכ הָוַה דעומל רַמאיו :חַתָפַּכ דָמעַתו הלחארז|

 םיהלַאה שיא ינרַאדלא רמ נאה ו ןב תקבח יתא | ₪
 וז לעומל ןּפ דלתו הֶשאַה רהתו לַתְחַפשְּב בכת"

 : דליה לדלו :עָשילֶא הילא רבד"רשא היה תַעָכ >
 ו ויבָאדלֶא מאו .:םיִרָצְקַהְדלֶא ויבָא"לַא אצוו םויה |
 י- אשיו ו :ומא"לא האש רענהדלא ר מאיו ישאר | יש \
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 והאיביו
 ו'דו ב"ד א'ד ןכו ירקו בותכ תקצומ ג 9 ומ ,ביתכ תקיצימ וא תקצימ .
 ירק ָּךִנְבּו ,ביתכ יִכִָנְּב צ. ל  .ירק ַּאְו ,ביתכ יִּתַאְו א. ד .ירק ָּךישְנ ,ביתכ 4 :

 ןכו רסח יִזַחִּב א"ס צצ. 19, 4
 ירק מא ,ביתכ יִתא צ. 6 .רסח תימנשל הגומב



 ןז 4 ב םיכלמ 000

 לצי

 ורעב רג \ םיהלאה ש שיא נ תז טמ"לפ והבכשתו ו לעת פו
 דָחֶא יל אנ הֶחְלש רמאתו השיאדלא אְרְקִתִו :אַצַתו
 םיִהלַאָה שיאדדע הַצְורָאְו תי ;תֶאָה תֶחאְו םירעְגַהמ

 דאל םויה ויְלַא יתכלה יתא עודמ רמאיו :הָבְשְאְו 3
 רמאתו ןותַאה שכחתו :םולש רמאָּפְו תְבש אָלְו שדה
 יִתְרְמָאדסִא יִכ ב5ְרְל יִלְדרַצְקַתלא ףלו גהנ הרעדלַא

 / למרכה .רה"לא םוהלאה שיאדלא אבו ךלתו דל -
 יוחְינְזלא י רַמאיו ד: מ ּהָתו וא םיהלאהדשיא תואְרְּכ יהיו

 )חמאו התארקל אָנְדּור הת :זולה תימנושה הגה ורענ 5
 רַמאַתַו דל : םולשָה שיא םולשה ּךְל םולָשַה הל

 וילגרְּב קָוחתַו רהָהדלֶא םוהלאה שיא"לא אַבָתַו :םולש >
 הל"הפרה םיהלַאה שיא רמאיו ּהָּפְדָהְל יוחיִנ שניו
 גיל ריגה אלו ינממ םיִלָעַה הָוהְיַו הלחהרמ השפניכ

 אל יִתְרַמִא -אולָה ינדא תאמ ןב יתלאשה רמאתו <
 יתְנעשמ חלו ּךִתַמ רָגַח ַחְפִל רמאיו :יתא הלשת <

 שא ףכרכורכו ונכרבת אל שיא אצמתהיפ ךלו לריב
 רמאתו :רעָנה .ינפ"לע יתנעשמ ּתְמְשְו ּונְנַעְת אל ₪

 שי םקיו ךבועֶאדסא ףשפנהיחו הוהיחיח רענה םָא
 | תֶנעְשמַהתֶא םשיו םָהיִנפל רבע יוחְנו ָהיִרָחַא ג

 = לרע ותארקל בשיו בשק ןיאו לוק ןיאו רענה ינפ
 הנה התיבה .עשילא אבו < רעגה ץיקה אָל רמאל ג
 ."\דעב תלדה רָגְסיו אביו + ותטמ"לע בָכְשִמ תמ לענה ₪
 דליה"לע בכשיו לעיו :הוהידלא לֶלַּפַתַו םהינש 4

 םשיו

 .וק א ,ביתכ יִתֶא ל. 93  .ב"ידו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו
 יודו גיד א"ד ןכו רפח יִזַחְּג א'ס לז. 25, לז
 וה" ב"יד ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םילעה א'ס +. ל

 ו ןויס ץ. 29 | .ר'ידו ב'יד ,א"יד ,ט'ד ,ז'ד ,ו'ד ,ב'ד
 ,בשק א'פ ,הגומב ןכ +. 31 | .ותנעשמ נ'ב ,א'ב ]

| 



. 

 1 ב םיכלמ ןז 35--ץ 9

 רַהַָ ופכהלע ויִּפַכו ויניע"לפ ויניעו ןיפדלע ו יפ ם םשָו

 :ג הגה תחא תב ךליו בש 2- רֶשָּב םֶחָיו ויל
 = רעה ר רָרוזיו ויל הנו ליו הָנה ּתהַאְ

 6 רמאיו יִוחיִנלֶא ארו :ויניעדתא נה חקפיו םיִמַעָּפ

 רַמאו ויִלֶא אָבּתְו ַהֶאְרְקִיו תאוה תימני אָרְק
 ד | הצרא וחמְשתו ויִלָ ןרדלע לפּתו אבתו נה יאש

 :אצתו הָנְִּתֶא אשחו
 ₪ םיאיבגה .לנכו ץראְּב בערהו הלנלגה בש עַשיִלַאְ
 לשבו הָלודגה ריפה תפש ורעְנְל רמו וינ פל םיִבְשי

 48 תרא ט טָקְלְל הדשההלא דָחֶא אי :םיאיבנה .ינבל די

 ודב אָלְמ ּהָרָש תַעֶקּפ וצמזב טקליו הרש פג אָצַמָ

 9 םיִשָנ אֶל וקציו וערי אְלחיִּכ דיוזגה ריִסלֶא חלפו אביו

 תֶומ ורמאוו וקָעַצ הָמהְו דיזנהמ םֶלְכָאְּכ יהו לבא
 וג "וחקו רמאיו :לכאל ולב אלו ם והלאה שיא ריִסּב

 אְלו ולָכא זיו םִעְל קצ דמו ריִפַהְדלֶא ףלשיו חמק
 ₪ אָּב שיאו :ריפּב עָר רֶבָּד ה
 םירוכִּכ םֶהְל םיקלָאָה שיאל אביו השְלַש לע

 םעְל ןִת רָמאו ונלֶקצְּב למרַכְו םירעש םֶחְל םיִרָשו |
 ₪ שיא הֶאְמ ינָּפְל . ןּתֶא הָמ ותרשמ רמאיַו :ולכא
 לָכִא הוה רַמֶא ּהָּכ .יִכ ולכאַו םַעְל ןת רַמא

 4 :הוהי רבדּכ ּורתויו ולאו םהינ פל ןּתיו :רֶתְוח

 | ה שיא הָיָה םֶרָאדְּדְלַמ אָבצ"רש מע
 | הָעּושָת הוהידןתנ ופפ םיִנָּפ אשְנּו וינדַא יִנָפְל לוז

 ג ואְצִי םֶרֶאְו :עְרצמ ליח רוְּבַג הָיָה שיִאָהו
 | 2 יהתו ּה הגמק הרענ לארשי ץראמ ובָשיו םיִדּו

 / תשא =
 | יזחּג א'ס צ ו"דו ב א"ר ןכו רקו ביתכ ב א סב ,ירק ויפּכ ,ביתכ 1פַּפ

 ל"צ צ. 39  .איעגב דלא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 89  .תימנשל א'ס צ. 86 = .ב"דו א'ד פו

 | .ריתו ס'ת ,ע"ת ,'רח ןכו דגחק א"ס צ. 1 .הָנִמִמ ריבס צ. 9 יע"הו 'רת ןב ז

 ב'יד ןכו אלמ לוכָא א'ס +. 48  ,דםורשע 'גילפ . 45  .עירזה תשרפל הרטה
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 ינפל יִנדִא יִלָחֶא הָּתְרְבְנדלֶא רָמאתו :ןמענ תשא 3

 החלש אב"דַל פרא-ְרלמ רמ םאיו :לארשי ץראמ +

 חמעיו וָּבְכְרְבּ וסוסב ןמִנ אביו :לארשיב ויבנ שי +

 ל 85 ב םיבלמ 9

 אכיו :;ותערצמ ותא ףסאי זא ןורמשְּב רַשֶא איִבְנה
 רשא הרענה ּהְָרְבּד תאז ָכְו תאְוָכ רמאל וינ דאל רנו

 =יִרְכִּכ רָשַע וחיב חפיו ךליו לארשי ךלמדלַא רַפַס
 אביו :םיִדָנְּב תופילח רשע בָהָ טיפל תשָשְו ל ףֶסכ
 הָוה רפסה אובָּכ הָּתַעְ | רמ גאל לאְרְש שי :.ךלמז לֶא רֶפַפַה

 !תפסאו ידבע ןמַענתַא 0 : יתחלש הגה ףילא
 ערקיו רפסַהתֶא לֶאְרְש שילמ ארֶקַּכ יִהָיו :ותַעַרְצִמ
 כ תויחְהלו תיִמָהְל י נא םיקלַאה רמאיו ויְדָנְּב
 אנרעדדדא יּכ ותערַצמ שיא ףסאל ילא חלש הו
 השיא עשילא | עמשכ יהוו :יל אוה הנאתמהִכ וארו
 -לֶא הלֶשיו וידָנְברתַא לארשי"ךלמ ערקחיכ םיהלאה
 ןכ עדי ילא אָנהאבי ּףיִדְִּב תַעַרַק המ 3 רמאל ףלמה

 \" עָשיִלֶא ולא 8 שלל .תיפהדחתפ

 !ילא יִתְרַמִא הנה .רמאיו % למ ףצקו :רהטו ול
 יח ףיִנהְ ויהלֶא הוה ָשְּב אָרְקְו דַמַעְו אוצָי אַצְ
 רפרפו הָנָבַא בוט :אלַה :ערשמה ףַסִאְו םיקְמהַלֶא
 םָּ ץֶהרא"אלה לאש ימימ לפמ קשמד תורָהְנ

 לא ורדיו וירבע ושניו :הָמחְּב ךלוו ןפיו יתרה
 | אלה ףילא רָכּד איבְנה לּורָנ רֶבְד יִבָא ורמאו
 | לפטיו דריו :רהטו ץחר ףילא רמָאְכ ףאו השעת
 ושב בֶשיו םיהלַאָה שיא רבדכ םיִמָעְּפ עבש ןדרָיּכ

 9% םיקלַאה שיאזלא בשוו :רקטיו ןמק רענ רשְבּכ
 -לכו א

 - ₪9 ;ב"ודו גיד ,ב'ד ןכו 4ךְל א"ס צ.5 | .יר נה ,ביתכ רעננה א"פב צ- 4 ;[1

 הָעְמִא א'סב ,ירק הָנַמַא ץ. 5 .ב "דו א"ד ןכו ירקו ב ַּוסְּב א"סב ,ירק ויָסּוסְּב ,ביתכ
 .ס"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ ם"ת



 8 ב םיכלמ ל 5

 יתעדְי אָנהנה רָמאיו דיִנָפְל דמעיו אביו ונמל
 דחק הָתַעְ לארשיכ"סא יִכ ץֶראְה"לֶכּ םיהלַא ןיא יּכ
 16 יתדמעְרשא הוהיהיח רמאו :ףךדבע תאמ הכרכ אָנ
 וז ?מַעְנ מאיו :ןאָמִו תחקל ובזרצפה ! חֶקֶאְ"בִא ו פל
 יכ הָמְדַא םיִררְפדדִמְצ אָשמ בעל .אָנְהְ אלו
 יּכ םיִרְחֶא םוהלאל חב הֶלע ףדבע דוע השעיחאול
 ו אובְּכ הבעל .הֶוְי 'חלַסי הזה רֶבְּדל :הָוהילחמַא
 ידָילע ןעשנ | אוהו הָמָש תוֶחַתְשהְל ןומרדתוב יש
 אנדחלסי ןמר תיּב יתָיוחְּתְשהְּב ןמר תי יתיוָחתשהְ
 9 םולשל ל ול רָמאְו :הָזה רבּדּב דדבעל היה
 ₪ רָמאַו :ץֶרָא"תרבּכ ותא דלה
 ינדא 5ףַשֶח | הגה םיהלָאָהישיא עַשיִלֶא 'רענ יח
 איִבַהירָשַא תא ודזמ תחקמ הוה מראה ןמפא
 :הָמּואְמ ותאמ יחלו ויִרְחֶא יִּתְצְרְימִאהיִּכ הָוהְיְהַח
 3 לפיו ויִרָחֶא ץֶר ןמענ הארו ןמענ ירחא יוחיג ףדהמ
 9 | רַמאָיַו :םלשָה רמאו ותארקל הָבְכְרַמַה לעמ
 ילא ּואָּב הז הפע הגה רמאל ינו החלש דא םולט
 אָןְהְנִת / םיִאיִבְגִה . יִנָּבִמ סירא " דהמ = םיִרָעְְיַ)
 ₪ ןמענ רָמאַיַו :םיִדנְּב ּתופְלַח יִּתְשּו שו ףסּכּכ םֶה
 5 ףֶסַכ םִיְִכִּכ רַצָ דר םִיִרְכּכ חל לֶא
 אשיו וירעְנ ינשדלֶא ןתיו םידנפ תּוָפְלָח יִת . םיִמד
 1 1 תיּבּכ דקפיו םֶדָימ חקיו פעל % אביו :וינפ

 : וינדַאדלא רמעיו אָבדאוהו :וכליו םישְנאָהתֶא
 כי ודו ל דוב א לבוב

 ףדבע ּףךלהדאְל רמאוו יִזַחנ ןאמ עטא ויִלֶא רַמִ
 הנא 7

 רק אלו ביתכ אנחלסי א'סב +. 18 +איעג אלב דַלָכְו ג'ב ,א'בו הגומב ןכ +
 ביתכ .אנהחלסו א'פב <. 18 | .ע"ת ןכ ותוחַּתשַהַּב ל"צ ,יתיוחתשהב ג"ב א"ב ןכ +
 א'סב +. 90 = ,ר"תו ס"ת ,רת 'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אָנ תלמ אצמנ אל א'סבו ,ףק
 .תֶא נ'ב ,א"ב ןכ צ. 90 | .ג'דו .ב'ד ,א'ד ןכו רסח יִזָחַג א'ס +. 58 .אקספ ןאב
 ןיאמ ,ביתכ ןאמ +. 95 = .א"יד ןכו חקו א"ס ץ. 93 .ב"דו א'ד ןכו רסח יִזַחָג איפ +
 .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ןיַאמ א'פב
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 -ףפה רשָאְּכ לה יּכְלְדאָל וילֶא .דָמאָיַו :הָנָאְו הָנָא ₪
 ףַסָכַהדתֶא תַחְְל תעְה ףךתאְרקל ָּּתְבַּכְרִמ לעמ שיא
 קי | ְק םידבעו רֶהְּבּו ןאצ] םיִמְרְכו םיתיז םיִדְנִּב תחקלו
 אציו םלועל ףערזכו ביקב ןֶמענ תַעְרַצְו :תוחפשו
 ּורמאיו :נְלָשַכ ערצמ וינָפְלמ
 טָחְנַא רשֶא םוקמה אנדה עשילָאדלֶא םיִאיִבְנהְדְיְנְב
 [ףריהדדע אָתהַכְלִנ :ונפמ רצ ףינפל םש םיבשי>

 םקַמ םש ונלדהַשענו תָחֶא הָרּוק שיא םשַמ החקת
 - אָנ לָאיְה דָחֶאָה למאיו וכל רַמא םש תַבָשְל 3
 הֶנדְריה ואביו םתא דל יו :ךלא י נא רַמאיו יל רבעדתא '
 לזרּבה"תאְו הרוקה ליפמ דָחֶאָה יהָיו :םיִצְעַה וזו :

 :לואש אוקו ינדא הקא רַמאָוו קעצו ם םימה"לֶא לפְנ
 פוטמההתֶא הארו לַפָנ הָנא םיקלַאָהשיא מאו
 גדל םֶרה רמאוו :לורּבה ףציו המשל ?עיבצקיו

 םֶרֶא ךלמו :והחקוו ודי הלשיו <
 םוקְמלא רמאל וידְבְעְלֶא ץטזו לארשיב םהלנ הָיָה

 דלמילא םיהלַאָה שיא חלשיו :וקנחת ינמלא נלפ +
 םֶרא םשדיכ הזה םקָמַה רבעמ רַמָשַה רמ גאל לארש שי

 ."רמא רֶשָא םוקמ"לא לארשי למ חלשיו :םיִתַחְנ
 אלו תחַא"אל םש רַמְשנְו הָריִהָוהְו םיקלֶאָהְשיא ול

 ארקוו הזה רָבְּדִהְ"לַע סראדדְלמ בל רַעָסי :םיִתש 11
 ינלשמ ומ יל ּודיִנַת אולה םֶתיִלֶא רמו ויְרְבְעְלֶא

 ותא אול וירבעמ דחא למאי :לארשי ףלמחלַא ו
 ףלמל דיני לארשיב רשָא איבה עשילאהיכ ףלמה
 !ףככשמ רדחב רבת רשֶא םיִרָבִַּהֶא לארשי
 ולחדעו והחקאו חלשֶאו איה .הכיא וארו וכל רמאלו

-2 3 

 ש

19 
 ו 4 ּ
 ₪ א'ס +. 6 = .יפר ונטמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.1 , = .ע'ת ןכ ףָשע ךלה ל"צ 6
 | !נומלא ינולפ א"ם +. 8 .ג'כ קוספב ןמקל רדסה א'סב א. ז = .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו
 אר ןכו אופיא וא הפיא א'פב ,ירק וכיַא +. 18 = .ירק ּוריִהְזַהְו צ. ג0  .ב'דו איד ןכו
 יו"דו ביד



. 
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 + ליַחְו בָכְרְו םיפוס הָמַש הלשיו :ןּתְדְּב הָּגַה רָמאל
 ₪ תרשמ םּכשיו ::יִעָה"לַע ּופקיו הֶלְיל ואביו דב
 ריעָהְתֶא בבוס ליחדהנהְו אצוו םיקל םיִהלאָה שיא
 :השענ הכא ינדא הָקֶא ויְלא ורענ רמאיו בכרו סוסו
 4 :םֶתוא רשאְמ ותא רשא םיִבר יִּ אָריִתִדְלַא רַמאַָ
 וז הָאְְו ויניעְתֶא אָנְזחקפ הָוהְי רמ כאיו עַשיִלֶָא לִי
 אלְמ רֶהָה .הָהְו אריו רעה יניעדתַא .הוהו הקמ

 םירוגפב הזהדיוגה"תא אנדה רמאיו הי והיא טשיל
 עשילא םהלַא רמאיו :עשלא רבְדַּכ םירונפב כ |

 םכְתֶא הָכיִלּואְ ירָחֶא וכל יעָה הֶז אלו ףרה הֶז אל |
 א יו :הֶנירמש םתוא ליו ןושקבת רשא 8
 היעעְתֶא הקפ הוה ו עשילא רמו ןורָמש :םָאּבַּפ [

 ב ּהָנהְו ואריו םהינעדתא הָוהְי הקפה ואר הלא
 ןוא ותארכ עַשיִלֶאלא לָארשי"דלמ רַמאו יירש
 כ ] יבש שֶאְה הָּכַת אֶל .רמאיו :יבָא ּהָכַא הכאה
 םָהִי נפל םימו םַחְל םיש הָכִמ | התא ד ּףִתשקְבו הברהב

 הרּכ םּהָל הרכיו :םינלאדלֶא ובלו ותשיו ולפי

- 

| 

| 

0 
1 1 

 אלו םהינְראְדלֶא כליו םקלשיו ותשי רלכאה הֶלור
 :לארשי ץראְּב אוָבְל םֶרָא יִדּודָנ דוע ופש/

 א התֶא םֶרָאְְרִלִמ ֶרַהְֶּב ץפקיו ןכהיִרַחֶא יה
 2 לדג בער יהו :ןורמשדלע רציו לע .והנחמדל
 םינמשכ רומחרשאר תוָיָה דע ָהיִלָע םיִרצ הגו וש

 0 ףלמ וה :ףַסָּכ הָשָמִחְּב םיניירח .בקה עבְרו
 מאל ויִלֶא הקעצ השאו המחה"לע רבע לא

 העישוה
 : ע"תו ביד ,א'ד ןכו אנינעב 'ב וילע רסמנו אנ-חקפ א'ס +. 0 ' .א'ה ןכו םָּתֶא"א
 א'סב צץ.98 .הּתַא יללהב ץ.99 | .ב"דו א"ד ןכו 1תארַּב א"ס ץ.91 ז" קוספ ליעל

 א"פב צץ. 95  .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 95  .אקספ ןאכ ןוא א'סב 'צ. 59+,
 .ירק םיִנּויבְּצ ,ןיתא ירת יניס רפסב ןכו ביתכ ינו יִרְָת +. 95 < .ורק םָנָהְ בח" [₪
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 יִנָבַתֶא לשבת :רחְמ .לכאנ :נְבתֶאְו םויה ינלכאנ יה כ

 ה רמאיו :תיְּבמ ל קשה הנה <

 - םיִבְשָי םיִנקְזהְו ותיִבְּב בש עשילאה :םויק וילְע :

 !הגה רמאהו וילא דרי ךאלמה הגהו םֶמַע רכדִמ ונדוע

 | ןעשנ ףלפל רֶשֶא שילָשה ןעיו :ןורמש רעש לֶקְשּב :

 | לרמאיו רעשה חַתּפ םיערצמ ויה םיִשָנָא הָעְבְרִאְו

 טז 97--ץח 4 ב םיכלמ 6

 ןיאמ הוהי ךעשויילא רמאיו :ךלמַה ינדַא העישוה ג
 ףלמה ּהָלְרַמאו :בקיה ךמ א ןרגהרמה ףךעישוא
 לֶנְּבתַא ינ ה ילֶא הָרְמָא תאוה השאה רָמאתו ךלדהמ

 וגלפאנו לנבא יִנִת רחאַה םויּב היִלֶא רמאו והלכאת
 הָשֶאָה ירבדדתא ךְלמה עמשכ יהו :ּהָנּבתֶא אָּבְחִתְ
 טעה אָרִיו המחה-לע רבע אּוהְו וידְנְּבדתֶא ערקו

 שב עשילא שאר רמעידמָא ףסוי הָכְו םיהלֶא

 | אּוהְ וילא אלמה ג אבי םֶטְּ וינָפְלמ שיא הלשזו
 הוה חצרמההּב | 8 םֶתיִאְּרַה םינקזהדלֶא רַמָא
 תֶלִלַה ורגס ףֶאלמה אָבְכ | ואְר ישארחתַא ריִסָהְל
 !וירחא וינדא ילגר לוק אולה תלִדַּב ותא םתְצְחְל

 :דוע הָוהיל לוחוא"המ הוהי תֶַאמ הָעְרָה תאו
 | %מָא | הָכ הוהיזרבְד ועמש עָשיִלֶא רָמאַיַ

 םיִרעָש םִיַתאָסו 3 תֶלְסִדהֶאְס לָחִמ | תַעָּכ הָוהְי

 | תשע הָוהְי הנה רמאיו םיהלֶאה שיאהתא ודי-לַע
 האר הכנה רמאיו הוה רָבָּדַה הָיהְיַה םיִמָשּב תוברא
 באה אל םשמּו ישב

 | דטא :ונתמדרע הפ םיבשי ּונַחנַא המ והער"לא שיא

 ּופשידסאו םש ונֶּתִמְו ריִעָּב בערהו ריִעָה אוב ונרמָא

 . יעחידסא םרא הגְחְמְדלֶא הלפנו וכל | הָתַעְו ונְתַמְו הפ
 ן הי נ : 4 . - . . . ד -

 | .וויפנ ץ. 1 ,? .השוגד 'ר . .אקספ ןאכ שו א"סב צ.30 .אל םִא תובת ישאר ל"נ שט. 7

 ףקמב "רַשַא ב גיב ןכ צ.ל5  .ירק םָי ַתאָסְו ,ביתכ םי ִתָסו א"סב 1 .אקספ ןאכ ןיא

 .ערצמ תשרפל הרטפה +. 3. .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו ּךְלַמַה א'ס <. = .הניגנ אלבו
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 לֶא אוָבְל ףשֶנב ומקו ::ונתמו ּונָתיִמְידִאְו הָיָחְ
 םש"ןיא הגהו ם םרא ּהְָחמ הצקדדע ואביו םֶרֶא הָגָחִמ
 6 לק בָכְר לוק םֶרא הָנָחַמִדתֶא | עימשה יֶנדאו 6
 -רכש הגה ויחא"לא שיא ּורָמאיו לוד ליה לוק סוס
 םירצמ יכְלַמדתַאְו םיתְחַהיִכְלַמתֶא לארשי ףלמ ּוניִלָע
 ו ובזעיו ףשנב ּוסונַו ימוקיו :ּונילע אובל
 וסו איה רשאפ הנחמה םָהיִרָמָהְתֶאְו םֶהיִסּוסְדִתֶאְ
 -- הצק"דע הלאה םיערצמה ואבו :ם םשפנדלַא
 ָסּכ םֶשַמ ּואְשיַו ותשיו ּולְכאַו דָחֶא להאדלא ואבו
 רחא להא"לא ואביו ובשיו ונמטיו וכליו םידנבו 8
 \ חאל והעְרְדלֶא שיא ורמי :ונמטיו וכלזו םשמ ואשיו

 ונְחְנַאְו אוה ּהָרשְּבדוי הזה םויה םישע ּוָחְנַא \ ןפ
 וכ בל הָּתַע ךיוע ונָאְצְמְו רקְּבַה רואדדע ּוניִכְחָו םישחמ

 , רעשדלֶא ארק ואבו :ךלמה תב הָדיִנְנ הָאבְת
 ּהָנהְו םֶרא הָנְחַמלֶא ו נאָּב רמ טאל םָהְל ודיגוו ריִעָה

 רומחהו רּופָא סופה"םא יִּכ םֶדֶא לּוקְו ש שיא םָשְדְא
 ו וליניו םירעשה ארק :המה רשאכ םיִלָהֶאּו רּופָא|
 : -לא רַמאיו הליל למה םֶקו : המינפ למה תי

 עְדָי םֶרֶא ּונל ושעזרשא תא םכל אָודהדינא ודב
 הדשהב הבמה הֶַחְמַהְדִמ ּואְצְיַו ונֶחְנא .םיִבַעְר
 :אָבְנ ריעָהדלֶאְו םייח םשְּפְתִנוריִעָה הדן ואְצידיכ רמא
 אג םיסופהךןמ השמָה אָנחְקִו מ או ויִדְבְִמ דָחֶא ןע /

1 
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 לֶאְרַשִי ןומההדלכפ םֶנַה ו הברראשנ רַשֶא םיִרָאש
 ומתדרָשַא לֶאְרְש ה םִ ד" הָבררֶאש ר

 החלשנו

 דו ב 8 ב מה ירקו בותכ וכ ןומָ וב

 'כ םירפס בורב אצמנ אל קוספב
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 לפה חלשוו םיקוס בכר ינש וחקיו :הֶאְרִנ החלשנו .ו
 טֶהיִרְחא וכליו :ּוארּו וכל רמאל םֶרֶאדהְחְמ יִרְחֶא
 -רַשָא םילכו םידנב האמ זק ודה"לכ הגה ןדריה-דע
 :ףלמל ודגיו םיִבָאלַמה ובשיו םופחהב םֶרָא וכילָשה
 ם תלסדהַאס והיו םרא .הנחמ תא ובו םעָה אצו

 ףלמהו :הָוהְי רבדּכ לָקָשְּ םיִרעָש םיַתאָפו לָקָשְּב 7
 רַעשהְלע .ודידלע ןעשנדרשא שילשההתַא די קפה
 םיהלָאה שיא רָּבִּד רָשֶאַּכ תָמַָיו רעש םַעָה ּוהָתְמְרִי

 שיא רּבַָּכ יהוו :וילא ךלמה תַדְרְּב רָּבִד רשא +
 לָקָשְּב םירעש םִיַתאְס רמ גאל ףלפההלֶא םיהלאה
 :ןרמש רַעָשַּב רֶקַמ תַעָּכ הָיָהָ לקשב תֶלסדהַאָ

 קוהי .הגהְו רמאוו םיהלַאה שיאדתַא שילשה ןעיו +
 ףנה רמאיו הזה רבדכ הָיָהְיַה םִיִמְשְּב תוברָא השע
 ופמריו ןּכ ולדיהיו :לכאת אל םַשמּו ףניעְב האר
 עָשילאו :תַמָּו רעש םַעָה ותא
 !מוק רמאל הָיְּב-תֶא הָיְהְהדרֶשֶא הֶשֶאָהְדלַא רָּכּד
 הוה אָרְקְכ . ות רשַאְּב ירו ףתיבו יתא יכלו

 ּהָשַאָה םַקֶתו :םינָש עבש ץֶראָלא אבדו בערל :

 לתו ּהָתיבו אוה ךלתו ם םיקלַאה שיא רַבְרַּכ שעתו
 םנש עבש הצקמ יהיו :םינש עבש םיִתְשְלפדשֶרֶאְּב :

 ףלמהדלַא ק קעַצְל אָצַתו םיִתְשְלַּפ ץֶרֶאמ הָשאְה בָשֶּת
 דשיא רעניוחנהלא רבדמ למה :הָרשלַאְו הָתיִּבְדלֶא +

 ירָשָא תולדנהלָּכ תא יל אָנְהְרפס רמאל םיתלַאה
 היחה-רשא תֶא למל רפסמהאוה והיו :עשיל א הָשַע >

 תקעצ הָנְּבדתֶא הָיִהְהִהְרֶשֶא הֶָשֶאָה הָנהְו תָמהדתֶא
 -לא :

 | 9 8 .ירק סיהאְָו .ביהכ .םוחפו א'סב +. 16 = .ירק םֶזּפָהַב ,כי
 ייוק םיתאְס ,ביתכ םִיִתָס א'סב +. 8

4 

2 

 .1 7 .ם'תו ע'ת ,ב"יה "ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רַבְּבַה א'ס יז 9
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 9 ב םיכלמ . ד 8

 ףלמה ינדַא וחג רמאיו הדשדלעו הָתיִּבדלע ּךְלָמַהְדְלֶא
 : לאשיו :עשילַא .הָיִחַהְרֶשא .הָנֶבדהוו השאה תאו
 דָחֶא סיִרָס למה הָלְרַתַ ולדרַפס סו השאל למה
 הָדְשה תו אבל תֶאְו ּהֶלְ"רשַאדלָּבדנ תא בישה רמאל
 :הָתְעְרַעְו ץְרֶאְהְרֶא הָבְוע םזמ

 דדניו הלח םראּדְלמ דדהְךְבּו קשמד עשילָא אָבָי
 ףלַמה רמאיו :הָנְהְדדע םיהלאה ו שיא אָּב רמאל ול
 םיהלַאה שי א תארקל ד לו הָחְנִמ ל ריב חק ק לֶאהוְְדלֶא

 לוו ה ילַחמ הָיִחֶאה מאל ותואמ הָוהְידתֶא שרדו |

 שמד .בוטדלְבְו ' ודָיְב הָחְנמ חלו יתאְרְקל לאח
 דב רמאוו וינפל דמעו אבו למג םיעכְרא אָשמ
 ילָחמ הִֶחֶאְה רמאל יל ינקלש םרא-ךלמ דה

 ינאְרהְו הָיַחְת הָיָה אְלְדרַמַא - עשילא ויְלַא רמו הז |
 שּבדדע םשוו ווְנָּפִדתֶא דעו :תומי תומדיכ הוה

 לֶארשי י ינֶבל השעת"רשא תא יִתְעַָי יּכ .רַמאו|
 גרַהַּת בר םהירחבו שָאְּב חלשת םָהיִרָצְבִמ הר(

 רַמאָיַו הזה סודה רבדה השעו יִּכ בלבה ףדְבַע המ

 | ףליו :םרא-לע ךלמ ָּךְתֶא .הוחי .ינארה עשו.
 לר רמָאְהַמ 0% רמו ו ינדאזלא \ אביו ה עטא תא

 תמו ו שרפיו םימב 0% טו רככמה חס

 ולקחה לאו ד

 ןלמ ל -\)
 ירקו ביתכ ול א"סב ,ירק 1ל +. 10  .ו"ד ןכו רסח !חאמ א'סו ,ב'דו א"ד > ותֶאַמ א'ס |(
 .רבכמההתֶא א"ס ,הגומב ןכ צ 15 = ירק ויה צט. 10, 14  ,ר"תו ם"ת ,ע"ת ,רת א"ר |
 .ק"ד ר"תו ,ס'ת ,ע"ת ןכו הָדּגהְי ףלמ טפשו והיו ןאכ אצמנ אל ייכ םירפס תצקמב + |
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 : הכב נא עודמ לֶאְוָח רַמאָו :םיהלַאָה שיא ב

 : יכ לאהָוְח רמאוו :עקבת םֶקיִתְַהְו שמת םֶיְִלָ

- 

- 
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 וכְלִמּו ו תחתמ םודָא עָשֶּפ ויִמָיְּב ;םימָיה 5

 מע בֶכְרַה"ִלְּכְו הָרְיִעָצ םֶרוי רבעו :ךלמ םהילפ :

 תחתמ םודָא עשְפו וילְהֶאק םַעְה םֶנָיַו בכְרַה יִרָש

 | םִבּותְּכ םה"אלה הָשָע רשא"לְכְו םֶרָיי יִרָכִד רֶתָו
 , םךוי בּכְשיו :הָרּוהְי יכְלמְל םיִמיה יִרָבִד רפְס"לע

 םיִתשּו םירשעְְּ ;הָרהְ ךלמ םרוהידןב ּוהְיְוחַא ךלמ 8

 | המתלמל בָאְהאְרְכ םֶרּוחתא ףְלו :אּוה בָאָחַאדתיִּכ 2

 , טִכְמַהְה מ לאערזיב אפרְתְהל .ךלמה םֶרְוי בשיו :םרוי <

 ד 9 ב םיכלמ 00

 ב :הָרּוהְי ךלמ טפשוהידּב םֶרְוהְי ךקמ הדוהייךלמ
 ךְלמ הגש הנמשו וכְלמב הָיָה הָנַש םִיִתְשּו םישלש
 ּושע רָשֶאַּכ "לארשי יכְלמ | ּףֶרָרְּב דל :םלשוריכ
 עַרָה שעיו השאל ולחהתוה בָאָהאדת יִּכ בָאָחֶא תי
 ןפמל הרוהְירתַא תוחשהל הָוהְי הָבָאְאְלְו :הָוהְי ניעב
 לָּכ וָנְבְל רִֶנ ול תתְל ולרמא רשֶאְכ יִדְבַע דוד

 קתאְו וילא ביבסה םודָאדתַא הָכיו הליל םק אּוהדיהְיו

 | .!אוהה תעְב הָנְבְל עשפת זא הזה םוה דע הוה

 וחוחא ךלמו ךוד רעב ויתבאיסע רבקיו ויתבָאדסע
 :ויּתְחַת נב
 לארשי ךלמ בָאְחאֶּב םֶרויִל הָנש הָרָשְעְהםיִתְש תַנָשְּב

 ,\ םשו םלשוריב למ תחא הָנָשו וכלמב'ו והזחֶא הָנש

 /\| הפ ךרדב ךליו :לארשי ךלמ יִרְמְעְדתּב והָיְַתְע מא
 2 פח יכ באהא תיבָּכ הוה יִנִעְּב עָרֶה שעיו בָאְחַא

 "| דתא םימרא וכו דעלג תמרב םרא"למ לאהוהדםע

 \ ךלמ לארוחת ימחלהב הָמְרְּב םיִמרָא ּוהָכַי רשֶא
 |דתֶא תואְל דדי הָרּוהְי ךלמ םֶוהְיב והיוחאו םרא

 ! םרוי 07
 "קו ביתכ םיִנש א'סב ,ירק םיִנָש ,ביתכ הָנָש +. גל = .םֶרּוי יאחנדמ כל ,יאברעמל ןכ צ. 6

 ןגו ויִנַבְל א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז"ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ץ. 19  .א"ידו ב"ד ןכו

 .יוק בבסה ,ביתכ ביִּבְסִה +. 1 .ו"ל א"י ,א םיכלמ ןייע :וינ פל ל" גו ,א"ידו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד

 | מח א"ד ,ט'ר ג'ד ןכו לֶאְזַח א'ס +. 98 | ,ו"טדו ג'ד ןכו ףקמ אלבו תֶאְו א"ס +. פג
 .ו"טדו ד"יד



 ב םיכלמ ןח 4

 :אּוה הָלחהיכ לאָעְרֶיְּב בָאחאְרְּב םֶה
 9 ו ה ט םיִאיִבְגה יִנָּבַמ דהאל א ארק איבה עֶשיִלָאְו

 ףלו דב הזה ןמשה ךפ חקו ףיִנְתִמ דָנָח ול רמא
 : טפשוהיךב אּוהְי םעדראל הָמָש תאָבּו :דַעְּ -
 רֶדַח ותא תאיפהו ויִחֶא ךותמ ותמקהו תאְבו ישְמְְְּ
 קרט ישאר"לע קצי ןמשהרדךפ ּתחק ָקְל :רֶדחְּב
 9 ו ללמ מל ךיִּתְחַשְמ הוה רַמָאדהְכ

 איִבְנה רענה רעגה דל ה :הכַחַת אָלְו הָּתְסִנְו תלה
 רד רמא*ו םיִבשי לוהה ירש הָנהְו אב :דַעְלִג תמר |
 ףילא רַמאִַו ונלכמ ימדלֶא אּוהי רמא רשה דלא יל |
 : דָמאַו ושארדלא ןמשה קציו הֶתְיִבַה אבנ םקיו :רשָה |
 -לֶא ףלמל ףיתחשמ לארשי יהלֶא הָוהְי רמה ₪
 יגל באחא תיבדתֶא הָתיִּכַהְ :לארשידלא הָוהְי םע/

 ן0₪- דימ הָוהְ .ירבַעדלּכ ימדו םיאיבנה ידבע | ימד יתמקע

 ןיֶתשמ .בָאְחֶאְל יִתְרָבַהְו באָחא תּבילָּכ דב ֶבֶאְ :לָבא)

5 

= 

=/- 

 בָאְחֶא תיִבדתֶא יּתַתִת :לֶאְרְשיּב בּזעְו רּוצעו ריקנ|
 -תֶאְו :הָיחֶאְדִב אשקב תיבָכו טבנְדְּב םַעְבְרְי וש
 חתפַו רבק ןיִאו : לערי קלה םיִבְלְּבַה לכי לב
 ול רמאזו .יִנדֶא יִדְבַעְדלֶא אָצָי אוהיו :םֶַ תל
 םהילֶא רַמאִיַו ּףיִלַא הָזַה עָנשמַהְאַב עודַמ םולש
 ג רקש ּורמאו :ּוחישדתַאְו שיִאָהתֶא םתְעַי .ם
 הָכ רמאל ילא רַמָא תאוָכְו תַאְנָּכ רָמאיו ינל א ד

 : 2 ורָהְמ \ :לארשלא ף קו ףיּתְחשמ 0 ₪:
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- 
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 = המאה גה ןוענט שב ברט יש מנךב א אּוהי להנמב גהלמ

 1ןא 5 ב םיכלמ 9

 אוה רָעְלִג תַמְרְּב רמש הָיָה םֶריְו םָבוידלֶא ישְמְְּב
 ףלמה םֶרּוהְי בשיו :םֶרַא למ לֶאְְח ינפמ לארשידלכו
 םיִמרֶא ּוהְּכי רָשֶא םיכמ -ןמ לא אערזיב אּפרְמהְל
 שידסא אּוהי רָמאַו םֶרַא ףלס ל אָוחְדתֶא ומָחְלהְּ
 :לאעְר ןיִּב דינל תַכְלְל ריִעָהְמ טילפ אצידלַא םֶכְשַפַ
 הָיזחַאְו הָּמַש בכש םֶרוי יכ הלא ףליו אוהי בפרו
 -לע דמע הפצהו :םרוידתא תוארל דרי הָדּוהְי ךלמ
 רמא ואבְּב אּוהי תעפשדתַא אריו לאָפְרֶיְּב למה
 םתארקל חלשו בכר חק םֶרוהְי רמאיו האר ינַא תעפש
 -הְכ למאה יתאְרְקל םיפה בכר לליו :םִלָשַה רמאיו
 \ 'בָפ םולשלו לדחמ אּוָהְי רמו םולָשַה למה רַמְא
 "אלו םה"דע ךאלמה"אב רמאל הפצה דעו ירְחא"לא
 | !תכ רמאה םהלֶא אביו גש טוס בכר חלשיו :בש
 בפ םּלשְל א אּוהְי רַמאָו לש ףלמה רַמָא

 , ן-- םֶרְהְ אצו בכ רֶסֶאַו רפֶא םֶוהְי

 2 די םֶריהְי פה יכרה היפו למא % יפו
 2 2 או - חֶא המרמ והיזחאדלַא רמאו סנו
 1 -יבְלמ יצחה אָצְיו ויָערֶ ןיב םֶרְוהְידתַא יו תֶשָקַּב ודי

 .יחַכלָשַה אש השלש רקדּבהלֶא רמו גובְכְרְב ערכי
 הא הָחְאְו ינא רטזחיכ ילאעְרְיַה תובְנ הדש תַחְלָחְּ

 , םיבכר

 " ריִּגַהְל ,ביתכ ריַּבל יאברעמל +. 15  .'ח ג"כ תישארב ןויע :םכשפנדתַא א"ס +. 5

 | ג'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רי א'סב ,םולָשָה ריבס +. 19 = .ירקו ביתכ דגל יאחנדמל
 | + 2  ,רבר-לע ת'ר ל"נ וק ּובְכְרַּב ,ביתכ הבָכְרַּב א"ס ץ. 91 = .ב"ידו ג'ד

 | ירק ושלש + 25  .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ליעלמ



 98 ב םיבלמ ןצ %6--צ 1

 ויִלָע אָשְנ הָוהוַו יבא בָאְקַא יִרָחֶא םיִרָמַצ םיבכר
 ויִנְב ימדתֶא תובָנ יִמדתֶא אלדםא :הֶזְה אשמההתַא

 תאוה הקלחב ךל יִתְמְלשְו הוהויסִאְנ שמא יִתיִאְר
 ;הודְי רבדכ הקלָחב והכְלֶשה אש הת עו הָוהְידָאְנ
 1 ףדרינ ן) גה תיב ּףְרּב סו ּהָאְר הרוהר הי זחַאְו

 הָבְּכ לרמה"לא והְּכַה .ותאדסנ רָמאיו אּוהָי וירָחֶא
 :םש תמו ודנמ םעו םַעְלְבִֶא רשֶא לונדהלעמב
 ותְרְבקְב ותא ּורְּבְקִיו המלשורי וידבע ותא ּובפהמ |

 :דֶוְד רעָּב ויָתְבָאד
 הָיוחַא ךְלֶמ בָאָחַאְְּב םֶרויִל הֶנָש הרשע תחא נשבו
 םֶשָתו הֶעמְש לבואו ו הלא אה אובו :הָדּוהְדלַ
 :ןילחה דַעְּב ףסשתו השארחתא בטיתו היניע דךופפ
 :וינדָא גרה יִרְמִז םולָשֶה רַמאתַו רעש אָב אי
 וילא ופיקשיו ימ ותא ימ רמאיו ןולחההלֶא יינפ אשיו
 ; ו ָהיטמשיו והוממש רַמאוו :םיפירס השלש םונש |

 לכאיו אבו :הֶנסמַרַו םיִסופהדלֶאְו ריִקַהלֶא הממ
 יכ ָהּורְבְקְו תאזה הָרְורָאְהתֶא אָנהודקּפ רַמאיו תשא
 דםָא יִּכ ּהָב ּואַצמ -אלו ּהָרְבְקל וכליו :איה ךלמדתכ|

 ול ּודיניו ובשיו :םיִדיה .תופכו םיִלּגרַהְ תָלְָלֶא
 והילא יְְּבַעדִִיְּב רָּבִד רָשֶא אוה הָוהיִדרבד מא
 דתֶא םיִבְלְּבַה ּולָכאִי לאפר קֶלַחְב .רמאל יבשת
 ןיפ ז הרשה ינָּפדלַע ןָמְרְּכ לָבָויִא ּתַלְבָנ תיהו :לבויא רש
 :לָמְזיִא תא] ּורַמ נאי"אל רשא לאפר קלח

6 

 ו

 י בפיו ןורמשַּב םיִנָּב םּו בש בָאְחַאְלּו

 אוהי

 ןמקל ןויע :ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכ ,המלשורי והאי ל"צ צץ. 98  ,םֶש רובס ₪ |[
 ביתכ .ּגהְּוטמש ו"טדו ב"יד ,ג"ד . ,ב"ד ןכו רתחא: 'גילפ +. ₪

 07 .ר תו 1 ר"תו .ס"ת ,ע"ת .,'הח ןכ ,ָהּוסַמְרִו ל"צ +. .53- = ירק
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 תיהו יאב ₪ ּצ

 ,ירק ָתיִיָהְו ,ביתכ הָתיַהְ יאחנדמל ,ירק הָתְיַהְו ,ב |ע
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 םינקזהילאערזי יִרשְדלֶא ןורָמש חלשיו םירָפְס אּוהי

 הָוִה רפפה אבְּכ המ :רמאַ בָאְחֶא םֶיְמָאָהלֶאְ
 םיסופהו בָכְרָה םֶכִּתִאְו םֶכיִנְדָא יִנָּב םֶכְּתִאְו םֶכיִלַא

 םכינדַא ינכמ רשיהו בוטה םֶתיִאְרְו :קשגהו רַצְבִמ ריעו 3
 :םכינדא .תיכ"לע ימָחְלְהְ יבא אָּפְּכ"לַע םתמשו

 ודמע אֶל םיִכְלְמַה ינש הגה ּורמאיו דאְמ דֶאְמ וארו +
 רשאו תיִבהדלעדרַשֶא חלשיו ּונחְנִא דמענ ךיאו ויִנָפְל >

 ףיִרְבע ףמאל | אּוהְיילֶא םינָמָאהו םינקזהו ריִעָהלע
 שיא ףלְמאְל הָשַעְ לא רמאת"רָשא לָכְו ונְְַא

 רמאל תינש | רפס םֶהיִלַא ביו :השע ד יִניעְּב בוטה <
 ?ישארדתַא ּוחק םיעמש םִּתַא | ילקלו םּתַא יִלדסִא
 ינו הָלאערַ רחמ תַעָכ ילא ּואָבּו םֶכיִנְדאהינב יישא
 %  !םתוא םיִלְדַנמ ריִעָה ילדנחתַא שיא םיִעְבש למה

 וטחשיו ךלמה ינְּבתֶא וחקיו םֶהיִלֶא פפה אָבְּכ יהיו ד
 !|| ויל וקלשיו םידודכ םהישאָהתֶא ומישיו שיא םיִעְבְש
 ישאר ואיבַה רמאל ולדדניו ךֶאְלַמה אבו :הלאערַוי <

 רעשה חַתַּפ םיִרְּבצ יגש םֶתַא ומיש רמאיו ךלמהדינב
 /!| .לָכלֶא מאיו רמעיו אציו רקפכ יִהָו :רֶקְבהְדדִ
 יהוה ינדא-לע יתרשק יא הנה םתא םיקדצ םעַ
 רבדמ לפי אל יִּכ אופא ועד :הֶלֶאהֶלָכדתֶא הָכַה ימו
 הוחיו באָהֶא תיבדלע הָוהָי רֶּכדדרֶשֶא הָצְרַא הָוהְ

 אחי ףיו :והילא ורבע דָיְּב רּכד רָשֶא תא השע וו
 .(!זלדנילַכְו לאויב בָאְהא"תיבל םיִרָאשִַהלָּכ תא

 אביו םקו :יִרָש ולדריאשה יתְלב יִינהְכְו ויעדימו ו
 אָעִמ אודיו :ךרדב םיערה דקעהתיב אּוה ןורמש ךליו

 -תא 0

 | עת רח ,ב"ד א"ד ןכו יִרעְו א'ס +. 2 = .ר"תו ס"ת , ע"ת ןכו םינקזהדלֶאְו א"ס צ+.1 ,
 | שנא תלמ אלב -ינְב ישאר א'ס +. 6 .ע"תו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ינש א"ס צ.6 = .ר"תו ם"ת
 ד" קוספ ןמקל ןייע :ס'תו ע"ת ןכ סּוטחשיו ל'צ +. ד = .'ח קוספ ןייע :ר"תו ס'ת ןכו
 .ב"דו א"ד ןכו אלמ םיקיִצצ א'ס +. 9

- 



 ד

 9% ב םיכלמ + 4

 ו- ומאה םתא ימ מאו הרוהידךלִמ ּוהָיוחֶא יחַאדתֶא

 | - צצו נב ףךלמההינכ םולשל דָרְ ּונָחְנִא ּוהָוחֶא ןחַא

 14 םומהשיו םיֶ יח םושפתיו םייח םּושפַת רמאלו :הַריִבְגַה

 רי אָשהדאְלו שיא םִיִנְשּ םיעְכְרַא דקעהת יב רובְדלֶא

 8 אָצִמַו םשמ ליו :םֶהָמ"שוא
 ויִלא רמו יהכרבוו ותאְרְקְל -ָכְרְדְּ בָדְנּוהְידתֶא
 רַמאַו בבד ִע יבבל רט שאכ רשי דְמבלתא יה
 וילא ּוהלעיו ּודָי ןתַיו ףרידתַא הָנִת שיו שו בָדָעהְ
 4 הוהיל יִתאְנקְּב הארו יא הָכְל למא :הב ּכְרְמַה"לֶא
 וז "לָּכְַתֶא ךמ ןורמש אב ובְכרְב ותא ובפדמ
 הָוהְי רבדּכ ודמשה"דע ןורמשְּב בָאחאל םיִרָאָשְנַה
 8 ץפקיו :והילאחלָא רָבִּד רָשָא
 "תֶא דבָע בָאְחַא םֶהְלֶא רָמאּו םעְהלָּכ תֶא אווה
 ענִאיִבְלָּכ הֶתַעְו :הפְרה וטבע אחי טעמ לטממ
 דכפודלַא שיא ילֶא וארק לנהְללָכְו וידבע"לּכ לעבק
 היו חי אָל רקפידרשַא לָּכ לעבל יל ל הב א

 :לעבה ירבעהתא ריבאה ןעמל הבקְעב ב הָשָע איה
 2 חַלָשיִ :ואָרקו לעָבְל הָרצ ושדק אוהיו מ

 " רַאָשתאלְו לַעַּבַה יִדְבְעלְּכ ואבו לאָרָשידלַכּב אז"
 דתיב אלה לעפה תיִּב לאבו אבדאל רשֶא שי
 ₪ אצוה הָחָתְלִמה"לַע רשֶאל רמאיו :הפְל הפ לעפ
 8 אביו :שובלמ מה םֶהל אציו לע ידבע לכ שוכ

 ו רָמאּו לעָּבה תיִב בָכְרְדְּב בֶדָעְהִו או
 וכ הָוהְי ירבעמ םֶכִמִע הָפשיְָפ וארו ושָפַח לַעַ
 ו תולעו םיִחְבְ תושעל ו ואביו :םֶדבל לע עבה יִרְבְעַד
 -רשַא ש ףתלי יאַה ז מ ₪ שיא ם םינמש ש ץוחב ולדסש או

3 - 

 טלמו

 ןיא א'סב צ. 5 ב ןווע :ו"דו ב"ד א"ר ןכו שיא טו ,הגומב ןכ

 בכריו ל צ ץ.16  .ירקו ביתכ לע א"סבו ,ירק -לע ביתכ -לֶא א"'סב צ. 5 .אקספ(₪
 ב / -

 .ס'תו עמ
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 ושפנ םֶכיִדְלַע איִבְמ יִנֶא רָשֶא םיִשָנִאָהְדִמ למ
 אוהי רמאיו הלעַה תושעל | ותְלַכַּכ י יהיו :ושפנ תחת ₪

 -יַפְל וכו אצידלא שיא םוּכה ּואָּב םישלשלו םיִצְרל
 -תיב ריעדדע ּוכְליו םישלשהו םיצרה וכלשיו ברח
 וצתיו :הופרשיו .לעפההתיב תובָצְמדתֶא ואציו :לַעָּבַה 5 0
 והמשיו לַעּבַהְתיִּבדתֶא וצתִיו לעְּבַה תַבָצִמ תֶא
 :לארשימ לַעָבַהְתֶא אוהי דמשיו :םויַהְדדַע תוארחמל 8
 | לאְרשידתֶא איטָקַה רֶָשֶא טָבְנְֶּב םעְבְרִי יִאָמַח קר ₪

 לא"תיב רַשֶא בהָוה יל םהירחאמ אּוהְי רסדאל

 :ןֶדְּב רָשֶאו
 רשיה תושעל תביטָהדרָשָא ןעי אוהידלא ה רמאיו 30

 כ באחא תיכל תיִשַע יִבְבְלִּב רָשֶא לכָּכ יִנעְב
 רמש אל אוהיו :לארשי אָפְּכְ"לַע ףל ובשָי םיעבר
 אל ובָבְללַכְּב לאְרַשדיהלֶא הָוהְיתרותְּב תכְלְל
 [ :לֶאְרשידתא איטחַה רַשֶא םעְּבְרִי תואטח לָעִמ רַס

 תצְקְל הָוהְי לחה םהָה םיִמָּב 2,
 ןחריחר מ :לֶאְרשי לּובְילָכְּב לאח םכַו לֶאְרְשִּב ₪

 /"| ינמּוארהו ידגה דעלגה ץֶרָאלְּב תֶא שמשה חרומ
 . שפה דעלגהו ןנרא לחנ"לע רשא לערעמ ישנמהו

 "אולה ותְרובְגלֶכו הָשָע .רשָאדלַבְ אּוקְי ירבד רֶתַו 4
 :לארשי יכלמל םיִמָיה יִרָבּד רפס"לע םיִבּותָּכ םה

 ןלמו ןורָמשְּב ותא וְרְבְקיו ויתבאדמע אּוהָי בּכשיו ₪
 ע אוהי ךלְמ רֶשַא םימיהו ּויתְחּת נב וא 6

 לארשי
 א'פו ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו תבצמ א"ס צ.96 | .ן"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח םַכַדָי א"כ ש 4

 בותכ תֶואָצּומְל א"סב ,ירק תואָצומְל , ביתכ תו אַרְתַמְל ץ. לז = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח תב יצמ

 דיבב א'סב ,חתיב ב ריבס צ.99 ,ר"תו כ י"ת ,ע"ת , 'רת ן כו הזה םוי ה א"ס ץ.לז ,ב"ד ןכו ירקו

 / ריבס +. 80 .הלמ אדח לֶאְתיּב %ולמל ל ןכ + ₪9 | ,ב'ד ןכו ידקו ביתכ
 נותכ תואטח יאברעמל +. : .ירקו ביתכ לּפִמ א"סב ,לפמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +
 | יב ןכ 38 ,אקספ ןאכ ןיא א"סב צץ. 39 | ,ירקו ביתכ תאטַח יאחנדמל ,ירק -
 \ .הניגנ אלבו ףקמב דרַשֶא א"ב
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 :ןורמָשְּב הָנש הנמשודםירשע לֶאְרְשָ
 אי םֶהָּתו הגב תמ יכ הָתַארו ּוהָזִחַא םא הָיְלַתעו

 ל.ליו- חב לתו :הְכ ברממה עַרְזְילְּ תא דָבָאִּתַו
 + ממה

 בגו הָיחַאְרְּב ש הֶוחַאְדְּב שָאוידתא ּוהוחא תוחא םֶרייְדְלַמַה
 רַדַחַּב ות תקנימדתַאְו ותא םיתוממה ףלמ מההינְב ּףותְמ ותא

 יהיו :תמוה אלו והילתע ינפמ ותא ורתסיו תוטמה
 תֶכְלמ הָילַתעו םינש שש 'אפחתמ הֶוהְי תיִּב הָּתֶא
 חלש תיעיבשה הנשבו :ץֶרָאְהְ"לַ
 אביו םיִצְרְלו יִָּכְל תויאמה ירשדתַא | חכו עְךיוהְ
 םתא עָּבְשיַו תיִרָּב םֶהָל תרכוו הָוהְי תי ללא םתא
 רמאל ם וציו :ףלֶמהְהְְּבְתֶא םֶתא אָריו הָוהָי תיִבָּב

 תַבשה יִאְּ םָכִמ תועלשה ןושעת רשא רבה
 ; רוס רַעָשְּב תישלשהו :ףלמה תיב תֶרָמש מ יִרָמְשְו
 תרָמשמחתַא םּתְרַמשו םיצרה רחא 6 .תישלשהו
 ו הכבשה יִאְצִי לכ םֶכָּב תודיה יתש :הַפמ תיִּבַה

 םּתְפַהְ ":ךְלמה"לֶא הָוהְידתִיְּב תָרַמָשַמתֶא ּורַמְשְו
 תורדשה"לא אָבַהְו ודָיכ וילכו שיא ביבס מַה
 ירש ושעוו :ואבְבּו ותאַצְּב ךְלמַהתַא ויהו מ
 -תֶא שיא וחקיו ןהפה עְדָיוהְי 2 צְ"רַשַא לָכָּכ תויאמז
 עדיוהידלא ואבו תכשה יִאְצְי םע תָּכשַה יִאָּב ויש
 -תֶאְו תינָהְחדתֶא תויאמה יִרָשְל ןהפה ןפו :ןחע
 ודמעמ +הָוהְי תיבְּב שא דו למל רַשֶא םיִמָלֶש)

 ףתכ"דע ע תיִנמיִה תיבה ףתַּכִמ ודי :וילָכְו שיא םיִצְר
 7 -₪- 4 :ביבָס דלמה"לע תבל המ תילאמשה תב

+ 

+ 

 אצוו(/0/0/0/03000000 << 2-3
 א'סב ,ירק הָתֶאָר ,בותכ הָתאָרְו 4, ו ב ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ התַאְר

 ג" '

0 / 

 ) | .א"י ב"כ ,ב ה"ד ןייע .:ר"תו .ס'ת עז ₪

 ו"טדו ו'ד ,ב"ד א"ד ןכו אלמ תישולשה איס 0
 יעג אלב דתַא ג'ב א ב ,א"ב ןכ צ. 10 = .ו'טדו "ד |
 ג'כ ,ב ה"ד ןויע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ תוחינַה ןפ

 9 -תב -=- ש
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 תודעקחתַאְו לָגה"תֶא ייִלָע ןִתיו ףְלמהְְֶּבדתֶא אצויו ו
 :ףלמה יחי ורמאיו ףכדוכיו והחשמיו ותא ּוכלִמיו

 םַעָק ןיצרה לוקדתַא הָילְתַע עַמְשתו .
 רמע למה הגה אָרְתַו :הָוהְי תיּכ םַעָהְלֶא אָבִּתַו 4

 ףְלִּמהְ"לֶא תורָצְצְחהְו םיִרָשהְו טָפֶשִמּכ רמַעָה"לע
 הָילְתְע ערקו תורצצמפ עקו ו חמש ץראָה םעלֶכו

 -תֶא ןהכה עְדָיוהְי וצי :רשק [- אָרְקתַו ָהיִדְנְּבתֶא 5
 אתא ואיצוה םֶהיְלֶא רמאיו ליחה יִדקפ | תויִאמה ירש
 יִּפ בֶרָחְּב תַמָה ָהיְרַחֶא אָבַהְ תרדשל תיּבמדלֶא
 םִיִדָי הל ומשיו :הֶוהְי תיכ תמותדלא ןהכַה רַמָא
 !םש תמּותַו ףלמה תי םיקופה אובְמיְִּרֶה אובו

 הוהי ןיב תירְּבַהְתֶא עְדָיוהי תרֶכיו וד
 ףלמה ןיבו הוהיל םעל תווהל םעָה ןיבו ךלמה ןיבו

 | .וחְצְת לעצההתיכ ץֶרָאְה םעדלפ אבה :םַעָה ןיכו 88
 ןהפ ןחמ תאו בטיה ורש ייָמְלְצדתֶאְו ותחבזמהתֶא
 "לע תדקפ ןהכה םשיו תחְּבמה נפל נה לעבה

 תא ילדת תואמה יִרְשדְתֶא חָפוו :הֶוהְי תי ו
 - תב לֶלמַהתֶא ודיריו ץֶרָאָה םעדלָּכ | תַאְו םיִצְרָ
 "לע בשיו ךלמה תב םיִצְרִה רעש-דרד ואובמ הוה
 "המקש ריעהו ץראה"םע"לַּכ חמשיו :םיכלמה אָסְּכ
 :ךלמ תיב ברב ותיִמָה ּוהילְתעתַאְ

 .אחל עבָשתְֶשַּב :וכְלמְּב שָאוהו םִִנש עַבָשְְּב | בי
 "פא םשו םלשוריּב ךלִמ הש םיעְבְראְ שָאּוהְי למ "

 !נחוהי ינעב רשוה שאוהי שעו :עבש ראְּבמ הָיְבצ
 -לב

 שכ

 " קופפ ןויע :ב"דו ,א"ד ןכו םיִצְרַה א"ס +. 18 | ירק ּוהְחַשְמִיַו ,ביתכ ּוחָשמִיַו א"סב . ג

 וו ויכ 'ב ה'ד ןויע :ו'דו ג"ר ,ב"ד ,א"ד ןכו רמאתו א"ס צ. 14 | ,ב"ו .ג"כ 'ב ה"דו א"י

 תא נ'ב ,א"ב ןכ +. גד ,םילקש תשרפל הרטפה +.17 = .ירק תואָמַה ,ביתכ תויָאָמַה צ. 5

 ירק ץֶרָאָה ,ביתכ ץִרֶא א"ס +. 90 = .ירק ויִתהְּבזִמ ,ביתכ ותְחְּבְזמ צ. 18 | .איעג אלב

 'פנ <. 1 ,בי | .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ למה א'סב ,ירק ּךְלַמַה ,ביתכ ָּךְלַמ .צ. 0
 ןהסח 'ל וילע רפמנו שאה א'סב +. 9  .אקספ ןאכ שי א'סב <. < .אקספ ןאכ ןיא



 90 ב םיכלמ אוז 8

 + תומְּבִה קר :ןהפה עָדָיוהְי .והְרוה רַשֶא מחלב
  דָמאיו :תומּבַּכ םיִרָטַקְמְּו םיִחְּכַמ םַעָה דע ורסדאל
 אבּוידרַשֶא םישד ןקה ספ לכ םיִנהְּכַהלֶא שָאוהְי
 -לָּכ וכרַע תוש יִפנ ףֶסַכ שיא רב ףַסְּכ הוהידתיב
 :הו ִ תיּב איּבָהְל שיאיבל לַע הָלַעָי רשא ףַסּב
 : "תֶא וקזחי םָהָו רָּכַמ תֶאַמ שיא םיִנָהְּכַה םֶהְל וחקי
 :קדכ םש אָצְמידרָשַא לָכְל תיפה קרב

 ₪ ףלמל הָנָש של שו םיִרשע תנשב יהיו

 למה .אָרְקו יד קרב"תֶא םינהְפה .וקוחראל
 עודמ םֶהָלַא רַמאו םיִנָהַּכלְו ןהכה עדיוהיל שָאואְ
 ףסכדוחקתדלַא 0 תיָּבַה קדָּבדתֶא םיִקזחְמ םָכַא
 | +רו | םיִנָהְכַה ותאיו :ּוהְנִּתִת תיבה קָדְבְליִכ םֶכיִרְּכִמ תַאַמ

 קָדבִתֶא קח ח יִתְלְבְל םעַה תאמ ףֶסָפִתחְק יתְלַבְ
 ותְלדְּב רֶח בקו דַחֶא ןוְרֶא ןהכה עָדיוהְי חסיו תומס
 הָוהְי תיָּב שיאדאובְּב ןשי ו הבמה לא ותא ןָהְ
 ?- 2 אבומה ףסְּכה"לְּכדתֶא ףפה ירמש םיִנָהְפַה המשרת

 לעוו ןְרָאְב ףסַכה בר"יפ םֶתואְרכ יהְיו :הָוהְדתַ
 ל | = 1 ףסְּכַהתֶא מו ורצה לּודנה ןהכהו ךלמה

 : ישע לידלע ןּכְתְמַה ףֶסְַּהְתֶא וגָתַת :הוהודתיב אצמנ|
 ץ 7 ץעה ישרחל והָאיִצוו הָוהְי תיב םידקפה הָכאָלָמ

 3 ֶבַאָ יבַצְתְלּו םירדגלְו :הָוחְי תב םישעה 4
 ה|ב תב הוהיחתיב קָדְבדתֶא ק קוחל בצקמ יִנָבַאְו םיצע תק

 1 רק 7 9 +\ קזו הָשָעַי אל לא + יחה תִיְּבְהְלַע אָצְירָשֶא לכ

 יִלָבלּכ תורצַצַה תוקרזמ תורמזמ ףסכ תופס הָוהְיַפ ,
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 אז 16--אזח 5 ב םיכלמ 0

 אָלְו :הָוהְי תיִבדתֶא ובדוקזחו ּוהְנִתִ הָכאָלַמִה ישעל
 םרידלע ףסכההתֶא נתי רשא םיִשנ אָקְתֶא ובשחי

 ףֶסְּכ :םישע םה הָעְמאְב כ הָכאְלִמִה יט ישעל תת 17
 ויהי םינהפל הָוהי תב אָבַי אל תואטְח ףסכו םשֶא

 םֶחְליו םֶרֶא ףלמ לֶאְוה הל א 18
 :םלֶשורידלע תולעל * יִנָ לאְזח םשיו ּהָרְכְלִי תנהלע

 -רשא םיִשָדָקַהלָּ תֶא הרוהר שָאוהי .חָקיו ופ
 הדוהי וכלמ ויָתְבָא ּוהָיוחַאו םרוהיו טֶפָשוְי ושידְקה
 הוחידתוב תוְרְצְאְּב אצְמְגה בָוהלּכ תאו ישא
 לעמ לע םרא ךלמ .לאזְחל חלשיו דלמה תיבו
 םהדאולה השע רשא"לַכְו שאי ירבד רֶתַו :םלָשּורְי

 ומקיו :הָדּוהְ .יבלמל םימָה יִרְבּד .רפס"לע םיִבּותָּכ ג
 ףריה אלמ תיּכ שָאוידתֶא וכו רַשקְהירְשקו ויִרָבַע

 ןחכה וידבע | רמשְךּב דבְוהיו תקמשדּב רבי :אָלַס ₪
 היצמא ךלמוו דוד רעב ויתבאדסע ותא ב תמו

 שלשו םיִרשע תנְשב :ויתְחת נב גי
 ךַּב האו ףלמ הָדּוהְי ךלמ ּוהָיוחֶאְרְּב ש שאויל הָנַש
 שעוו :הָנָש הרשע עבש ןורְמשּכ לֶאְרְשודלע אּוהְי

 טפתןב םעברי תאטח רחא ךליו הוה ןנעְּב עֶרַה
 ףאדרחוו :הנממ רסדאל .לארשידתא איטההירו שא 5

 ךּפ ךיכו םלאהְלמ לאָוח | ליב םנְתַו לאְרָשיִּב הוה
 ךוהי ינפהתֶא ּחְאוהְי לחוו :םיִמָהלָּכ לאָ ןחְְּב דד +

 !חלזיכ לארי ץחלדתַא הֶאְר יּכ הָהָי וילא עמשוו
 אצוו עישומ לארשיל הוי ןתוו :םרא ךלמ םֶתִא <

 ִמְתִכ םֶהיִלֶהאּב לארשידינב ּובשיו םראדדו ג תחָתמ

 ,איעגב לב נ'ב ןא"ב ןכ 9 ו וא הָיְהִי א'ס +. גל

 | ה ןכו רכזי א'ס וכ ר'כ ,ב ה'ד ןייע :ד'יר ד ,ט

 מש א'ס .ו"טרו ר"יד ,ב"יר ,ט"ד ,ז"ד ,י"כ ם 2 5 צץ. 95  .ו'טדו א"וד ,ו'ד

 ₪ איס צץ. 5 = .ףקמ אלבו רפוש אלנ ב בפ ,ָבי  .א"ידו ו'ד ,ג'ד 0% חתפ

 יו"דו ב"ד ,א'ד ןכו רפח
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 + יטָחְקְ"ררֶשא םעְבְרִיְיתִיּכ תאָטַחִמ ורָסְדאל דא יםושְלש
 :ןורמשְּב הָרְמַע הָרשַאה םּג ךלה ּהָּב לארשידתא
 ז םיִשָרֶפ םישָמָחְדִא יִּכ םע דָמָאוְיל ריִאְשֶה אל יב
 ףלמ םֶדְּבִא יכ לנה םיפלֶא תרשעו הָרָשַעַ
 + "לכו קֶאיִהִי יִרָבִּד רֶתָש :שדל רַפַעַּכ םמשיו םֶרא
 ירבד רפס"לע םיִבּותַּכ םהדאול ותְרּובּו השע רשא
 י ויִתְבִאדםע ּחֶאְיִהְי בּכְשיו :לארשי .יכלמל םימָיַה
 ויּתְחַת ונָּב שָאוי למ יו ןרְמְשְּב ּוהָרְּבְקו

 6 הָדּוהְי ךָלִמ שאויל הגש עבשו םישלש תֶנָשְּב
 7 ןורִמְשְּב לארשידלע :חְאויִרִּב שָאוהי ּףלמ
 ו דֶלָּפִמ רַמ אל הֶוהָי יִניִעַב עָרֶה השעיו :הנש הרשע
 ּהב לֶאְרְשיִדתֶא אוטהַה"רָשַא טָבְנְַּב םעְבְרִי תואטח
 יט רָשָא ותְרובְנו הֶשע רשאדלַכְו שאי ירבד רֶתָו לָ
 -לע םיִבּותְּכ םתדאלה הָרּוהְיְְדִלִמ היצמא םע םחְל
 ג "םִע שָאְי בכשיו :לארשי יכלמל םימוה יִרְבִד רפס
 םע ןורְמַשְּכ שאי רבו ו ואְסְכְ"לע בשי םעבדה וא
 + "תֶא הָלֶח עָשיִלאְ 7 סארש יכלמ
 לארשידדלמ שאו ויִלֶא לר ָּב תמי דשא ולח
 :וישרפּו לאְרְשי בֶכְר יִבָא ו יִבָא מאיו וינפילע 8
 ג תָשק ויִלָא הקו םיצחו תשק חק עשילַא ול דֶמא
 6 תש 'קה"לפ די בכרה לארשי ךלמל | רָמאו ?םיצח
 רַמאיו :דלמה .ידודלע ויד עשילא םשמ וָדָו בכ
 +. הרי עשילַא רמאיו חֶתַּפיַו המְדִק -ןולחה התו
 תיּכִהְו םראב העושת ץחו הוהיל העּושתץַח רמא
 א חֶקַיַו םיצחה חק רמאוו :הלָכִדַע ק קפאב םֶרֶאדת

 רמאיו

 ב םַע ות ןכו דתַּב תלמ אלב םַעְבִרִי תאפַחמ א"ס +.6 = .ג"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח ה סלע א

 א"ד ןכו ירקו ביתכ איטֶחַה א"סב ,ירק איטַהָה +. 6 רת ןכ ּוכְלַה ל"צ +. 6
4 

 ביהכ ימ י יטחה א"סב צ. 1 .-לכמ ג גילפ צ.11 = .ר'תו

 8 1 ג"ב ,א'ב ןכ צ. גד = .ג"דו ב"ר ןכו ךלמ היצמאדםע א"ס ץ. 19 * ,ר"תו
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 ץראב ואבי בָאומ .ידודת ּוהָרְְקַו עָשיִלֶא תמו ּ

 פ ותירכ ןעמל םהילֶא ןפיו םמָחְרו םתא ההי ןח 5

 פרא-ןלמ לֶאְוַח תַמָו :הָתְעְרַע : ;פ"לעמ םכילשה ג
 זחְאוהְיִרְּב שאוהי בשח :ויִתְחִת נב דדָהְדִכ ךלמיו

 דודְּכ אָל קר ! הָוהי יעַעְב הטוה שעיו !לשודלמ 8

 | יה :תימכב םיְִטְקמְו ם םיחְּבמ ם ַעַה דוע ורס"אל 8

 צוזז 19--צזץ 6 ב םיכלמ 09

 םיִמִעְפִרְשְלַש ךיו הָצְרַאְּדִה לֶאְרְשי"ךלִמ בל "רַמאיו
 תוכהל רַמאיו "םיאלאה שיא 6 5 קיו :דמעיו
 הלפידע םֶראהתֶא ָתיִּכה א םיִמָעְּפ ששדא שמָח
 :םֶרָאתֶא הָכַּת םיִמַעּפ שְלֶש הָּתַע

 הודגההתַא ואָר הנהְו שיא םירבק | םה ויו :הָנָש אב
 שיאָה עגיו ךלה עָשיִלֶא רֶבְהְּב שיִאָה"תַא ופילשה
 :וילנרדלע םקיו יחיו עשילא תומצעְּב

 ;זחַאוהי ימי לכ לאְרָשידתא ץחל םֶרֶא ףלמ לא

 זאָלְו םֶתיִחשה הבא אל בקעיו קָחַצִי םֶהְרְבַאדתֶא

 חקל רַשֶא לאח וב דֶדָהְרּ דימ םירָ עָהתֶא חֶקיו
 טאי והכה םיִמָע שד שלש הָמָחְלִמַּב ויִבָא זחֶאוהְ רָמ
 םיתש תנשב 6 עי יִרְעְדְתֶַא בשיו
 שאב והיצמִא קמ לארי ד למ ּחְאויְדִּכ שאל
 יכלמב הָיָה הש שמח םירטע"ןב :ּהָדּוהי למ
 ..ןירעוהי ומא םשו .םֶלְשּוריִ ףלמ הָנָש עשַתְו ם וירשעו

 תמְּבְה קר :הֶשע ויבָא שָאוי הָשַעְדִרֶשֶא לכ ויבא

 םיִפמה וידְבַעתֶא דיו ּודָיְּ הָכְלממה הקו רשאּכ
 ;ד:וד

 ככ תימה אֶל .םיִכַה ינְּבתֶאְו :ויִבָא ךְלִמההתֶא
 ותמּוויאל רמאל הָהָי הָוצדרַשֶא השמדתרו ּת רֶפְסְּב
 דע" יכ תובָא-לע .ותמוידאל םינכו םיִנְּבלַע תובָא
 שיא ו
 וקפ ןאכ ןיא א'סב +. 90 | .ו"טדו ב"יד ,ג'ד ןכו ךֶה לארשי ךלָמל רמאיו א"ס צ. 8
 םיחכ ןיצעוהי +. 2 = .ס"תו 'רת ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו זָחאּוהְי א'ס <. .די יגיהּיַו ריבס ל. 1

 | אלו ביתכ וילע רסמנ א"סב ט"דו ז'ד ןכו - תלמ אלב שיא יִּכ א'ס צ. 6 | .ירק ןִצַעּוהְי
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 ז חלמהחיּב םודָאְדתא הָּכַהדאּוְה :תומי וֶאְמְחְּב שיא
 דתֶא אָרְקיו המחלמ = עלָפהְדתֶא ו שפִתְו םיפלא תרשע
 אא :הזה םויה דע לֶאָתְְי מש
 ] אּוהידּכ זחֶאוהְיְִּב שאוהילֶא םיִכָאלִמ היצמא חלש
 +=- 5 ; חלשיו :םינפ האר הכל רמאל לאְרְש דלמ

 רמאל הָוהיְללמ והיצמאדלֶא לאְר שידדלמ שָאוהי
 נבל רַשֶא זרָאַהְדלֶא הלָש ןונכלב רשֶא חוחה

 הדשה תיח רבעתו השאל ינבל ד דקב"תאדהנת רמאל |
 0 "תֶא ָתיִּכָה הָפַה :חוחההתא סמו ןונְבְלִּב רש |
 הרגתת הָמַלְו ףתיבַּב בשְו דבְּכִה ףפל ּךאש םודָא |

 11 והיצמ הָיצמא עְמֶשאל :ךמע הדוהיו הֶתִא הָתְלַפִנ הָעְדְּב
 יהיצמַאו אָוה םיִנָּפ ואְרְתיו לֶארשידדלמ שאה לע |
 ו הָדּוהְי נו \ ;הדוהיל רשֶא שמש תיִבְּב הדוהידךלמ |
 ל והיצמא תא הלחאל שיא יס ו ינפל|

 שה תמוחב : ץרפה 7 ואבו שמש תב
 :המא תואמ עבר הֶנּפה רעשדדע םירפִא רעש
 וו םיִאְצמְה םיִלּכַהילְּכ תאְו ףסְּכהְו בז הזַ"לָּכתֶא הקל
 ו תַאו לה תב תורָצְואְבו היהודי

 וג ותרובגו הָשָע רשֶא שָאוהי ירבד רֶתָיו :הְְְרִמְש
 םיִבּותּכ סאלה הדוהידלמ והיצַמִא םע :םַהְלִנ רש
 שָאוהְי בפשיו :לארשי יכל םיִמָוה יִרְבִּד רמו
 ףלמיו לארש טי : יִכלִמ םע ןורמְשְּב לבו ית
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 םעברי
 בותכ תמּוי א'סבו ,ר"תו פ"ת, ע'ה ,רת ןכו ירקו ביתכ תּומָי א'סב ,ירק תַמּוי ,ביתכ תּומָ
 .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו שאו א'ס צ.8 = .ירק ז חלמ ,ביתכ הָלמַה +. ל = .ו'דו ב'ד ,א"ד ןכו

 ביתכ ּולְהֶאְל +. 15 = .אלמ הָחְלַפְנְו בותכ םירפס תצקמב - וילע תרוסמהו ַָּלַפִנְו א'ס
 א'סב ,ירק אביו ,ביתכ אבו +. 18 = .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ויִלָהֶאְל א"סב | ,ורק וא

 בותכ רעשמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18 | .ו'ד ןכו ירקו ביתכ ₪
 :ריתו ס"ח ,ביד .א'ר ןכו ירק מ

 ק א"סב ,ירק רע ושב
 4 .ס"ת ןכו רשאהלְכְו א"ס צ. 5 .ר"כ ה"כ ,'ב ה'ד ןויע :ס*תו ע'ת ב ל ו ית ןכו חתובּב א"ס צ. 4 ,ג'כ ד'כ ב ב'ר ןויע :
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 ריו םיקופהדלע ותא ואשיו :םש והתמו השכל :
 הוה םַעדלָּכ וחקיו :דָוְד ריִעְּב ויתבַא"םע םלשוריכ :

 ָהָבְשיו .תליאדתא הָנֶּב אוה ּוהְיִצְמִא ויבָא תחת :

 | תמח אובלמ לאְרשי לובגדתא בישה אוה :לֶאְרשי ₪

 | הפ !רפחה תנמ רשֶא איבה יּתְמָאְדְב הנוי ודבַע"דִיְּב ₪

 ! "תא תוחמל הוהְי רבְדדאלו :לארשיל רֶזע ןיאְו בווע א

 (יתְְכה הֶשַע רַשָאדלְּב םעברי ירָבּד רַתָיו שאל 2

 אח 17--אל 1 ב םיכלמ 4

 והָיַצְמִא יחיו ;ויָּתְחַּת נב םַעְבְרָי
 זחֶאוהְיִרּב שָאוהָי תומ יִרְחֶא הָדהְי ףלמ שָאוב
 יהיצמא יִרָבד רֶתַו :הָנָש הרשע שמח לארשי למ
 :הָרּוהְי יכלמל םימָיה ירבד רפסדלע םיִבָתִּכ םַהְדאלַה
 ןירָחֶא וחלשיו דשיכל סו םלשוריּפ רשק וילע ורשקיו

 ותא וכל הש הָרָשְע ששְְּב אּוהְו הָיְרועתַא

 :ויִתבָאְדםִע .ףְלֶמה"בכו ש יִרחַא הָדוהיל
 | 'ףלמ שָאוידְב והיצמ מָאְל הָנָש הרשעהשַמַח תנשב

 | ןורָמשְב טארשידדלמ שָאוידּב םעְבְרְ ףלמ הָרוהְ
 אל הוהי ינִעְּב עַרֶה שעיו :הָנָש תֶחַאְו םיִעָּבְרא
 | "תא איטחה רשא טֶבְנְְּב םעְבְרי תואטח"לָּכִמ רט

 " רפד רשא לארשי והלא הָוהְי רבְדּכ הָבְרעְ םיחדע

 \ ספַאְ רוצע ספאו דאמ הרמ לארש קי יִנעחתֶא הוה הֶאְר

 ! "ןֶּב םַעְבְרְי דָיָּב םעישויו םימ בשה תחתמ לארשי ם םש

 רוה תַמחדתַאְו קשמדדתֶא בישה רֶשֶאְו םחלנ"רשא

 = םמוחה ורב רפס"לע .םיבותַּכ םה"אלה לארשיפ
 . ₪ םע ויִתבָאדשע םֶעְּבְרִי בפשיו :לארשי יכְלַמְל
 :ויִתחַת נב ּהָיִרַכְו ו 4 1

 = !ויארשי ךלמ םעְבְריל הָנָש עבֶשְו ם ירש טע תָנש
 "למ ל

 "תו .ב"יד ןכו ,לארשיהלע א"ס + 93  .ד"ידו ב"יד ,א'ד ןכו אלמ ּוהתימיו א"ס +. ג9
 יב"ד ןכו ורבע ריב א"סבו ,ב"ידו ג'ד ןכו ודב בע דיב א"ס ט.9ל5 .הרּוהי ריבס צ. 3
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 הרשע ששב :הדוה ק למ היִצ מאב הירוע למ

 . י ן< =

 םֶלשּוִיִּב ךלמ הגש םיתשו םישמחו ה וכלמב הָיָה הָנש
 יידי יִניִעּב רשיה שעיו 1 םלש ורימ ּוהְיְַכ ימא םשו

 . - ו

 ירס"אל תומָּבַה קר :ויבָא והיצמא השער שא לָכָ

 -תֶא הָוהְי עגנו :תּומְּבְּב םירמקִמְו םיִחְּבומ םַעָה ₪
 תיִשָּפָתה תיִבְּב בָשָיו ותמ םוידדע ערצמ יהיו ₪
 רו :ץֶרֶאַה םעד תא טפש תיבהדלע ּךְלהְדְּב תו
 -לע םיבות תָּכ םֶהאלַה הָשָע רשא"לכו והירוע ירד

 \ד

 ד

 -םע הרוע בפשיו :הָדּוהְי יכלמל םימוה ירבד רפס
 םֶתּוי למי ו דוד ריִעָּב ויָתְּבִא -םע ותא ּרָּבְקיו ויתבָא |
 םישלש תַנשְּב :ויִתַחּת נב /

 -ןֶב ּוהָיִרְבְ דלמ הדו הָי ףלמ יהָיְרזעְל הָנַש העמָשו |
 : 1 ד ג ב

 - :םישדח 0 ה לארשהלע הלכה |

 רשקוו ו .איטמה שא טכנךב ם םעְבַר
5 1 

 <רלבזו .-= ימיו םעדלבכ והכיו שָבָיִּב ם םֶלש
 | = ו | וו וש

 %ד ב -
, 

 רפס"לע םיבותכ םֶגה היכו יִרָבִּד רַתְיְו המקש
 ל ..י=- אוה :לארשי יכלמל םיִמָּיַה ירבי|

 ו-5 והוה ה עם:

 אָפְּכ"לַע ּףל ובשי םיעיבר ינב 5 רמאל אוהי"לא רבי ו

 ו ,

 הָרּוהי ףלמ היועְל הָנָש עַשתְו םישלש ת נָשְב ל

 | ורְמְשְּב םיִמְהרי
 והָתיִמַו ןרָמְשְּב שיִבְיְְּב םּולשדתַא לב ןורמש אב|
 רשק רשא ורשְקְו ם םולש יִרְבּד רֶתָ :ויּתְחַּת ףלמ|
 א :לארשי יכלמל םיִמָּיה יִרָבִּד רַפְס"לָע םיִבּותָּכ
 הילובנדתַאו הבְדרשא"לָכדתאְו הספתְתֶא םָהְנמִדַה)

 הצרתמ שא>

 הצרתמ ריהי- םח ₪ רזי

 .ב"ידו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו הלמ אדח םָעְלְבִק א"ס צ.ג0  .ב"ד ןכו תּושפָהַ א 8 |
 .ּוהָיִרזעְל א'נ וילע רסמנ .א'סבו :ר"תו ית  ,ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"דןבו | ְָרזָעל א'ס ו

5 

 \ טד םילט :ןכיוהְו לאה

 וש

 שכ

 עז

1) 
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 אז 9 ב םיכלמ 6

 :עפפ היָתורהַהה לָּכ תא יו הָתָּפ אל יִכ הָצְרִתִמ

 ה ירועל הָנֶש עַשַתְ םישלש תַנָשִב ודק
 םיִנָש רשע לארשידלע יִדָנְְֶּב םֶהְנִמ - הָדּוהְי ךְלִמ

 תואטח לעמ רפ אל הָוהְי יִניִעְּב עַרֶה שעיו :ןורמשב 8
 זוימידִלָּכ לארשיחתא איטחה"רשא טבְנְְּב םַעְבְרִי

 ףלא לופל [ םַחְנְמ ןתיו ץֶראָהלע רושא"דְלמ לופ אָב ו
 ;ודיב הכלממה קיוחהל ותא יידָי תהְל ףֶסּכירכּ
 לחה יִרובְגדלְּכ לע לאְרְשי"לע ע ףָסָּכַהדתֶא םֶהְנִמ אציו
 דָחֶא שאל ףַסַּכ ם םילק ש םיִשמָח רושא ּףְלַמְל תַתְל

 ירבד רַתָו :ץֶרָאְּב םש דמעדאלו רושא ךלמ םשיו עו
 | הפס"לע .םיִבּותכ .- הֶשָע רשַאזלְו םֶהְנִמ

 ויתבארםע םהְנְמ בָּכְשיו :לארשי יכלמל םימיה יִרָבִּד גג

 תַנָשְּב יִּתְחִת וב היחקפ למ
 ב הָיִחקְפ ךלמ הָדּוהְי ףלמ הָירוע על הָנָש םיִשָמָח

 יִעָעָּב ערה שעיו :םיִתְנש ש ןודמ משב לֶאְרְ שי"לע םהנמ 4

 איטהה רשֶא טכנְּ םַעְבְרִי תואטחמ רֶפ אל הָה
 ןתכיוושילש והילמַרְּב הקפ ויִלְע שקו: לארשידתַא <

 | היראָהדתַאְ בגראדתא ךלמש תיּב ןּומְרַאְּב ןורמְשְּב
 !וותחת ףלמיו והתמיו םידעלנ ינּכמ שיא םישמח ומ
 "| "לע םיבּותכ םגה הֶשע רשא"לֶכְו היחקפ ירבד רתיו ₪

 :לארשי למל םימָיה יִרָבִּד רפס
 | וזוהי ףלמ הירזועל הגש םיתָשּו םישָמָח תָשְב | ₪

 . ירש ןורְמְשְכ לארשידלע יתולמרה ןָּכ חֶקָּפ ךלמ
 רואטהרמ רַפ אל הוי נע ערה שעיו :הָנַש ₪

5 3 

 יש

*.. 

 ןוקפ ימיּב :לַאְרְ שידתַא כ ה רשא לר עב 4

 | לפמ ויס +. 38  .האל כ'ב ,א"ב ןכ ץ. 18 | .ר"תו ם'ת ,ע"ת ,'רת ןכו תֶאְו א"ס ל. 6
 ו מיתכ ףלמ יז. 25 | .ירק ושילש ,ביתכ השילש א'סב +. 95 = :.ע'תו ק"ד 'רת
 ||וק תיראָה ,ביתכ הָיְרַא א'סב +. 25 = .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ָּלַפַה א'סב ,ירק
 .תלגמ א"נ וילע רסמנו תַגַלִּת א"ס +, 9
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 שדְקהתֶאְו חנָתֶאְ הָכַעְמתיִב לָבְאתֶאְו ןויעדתַא
 לת ץרא ל הָליִלְגַהתֶאְו דעְלִגְהתֶאְו רוצָחתֶאְו
 / הקֶפדלע | הָלָאְְּ עשוה רַשְקדרָשְקִו :הָרּושַא סל
 | רשע תש ותחת ךלִמיו והתימיו וכו והָיִלמרְדּ
 ,, םנח השע ראלב קפדירבה ירתְיו :הַעְרְּב םֶתויל
 :לאְרְשי .יכלמל םימָיה קמבק .רפס"לע םיִבּוהָּכ

 פט ךָלִמ והי ילמ מרב חַקְפל םיָתְש תֶנֶשְּב

 33 ₪ םיִלָעְּב :הֶדּוהי למ ּוהָיזשְְֶּב םֶתי ףְלִמ לאְרשי

 ףלַמ הָנֶש הרשע"ששו וכְלמְב הָיָה הָנָש שָמָחְ
 2 4 רַשיה שעיו :קודציתמ אָשּורי יִמִא םשו ו םֶלשּוריּ

 7 , קר :הש ַשַע ויִבָא ו יזע השָעדרשא לָכָפ הוה יִניִעְב

 תומָככ םירטקמו םיִחְכַומ םַעָה ד ּורְס אָל תומּבַה
 % ירָבד רֶתָו :ןוילעַה הוהידתיב רעשדתא הנ

 ירבד רפס"לע םיִבּותְּכ םהדאלה הָשָע רֶשֶא םָה
 וז םָהְה םיִמָיּכ ;הָדוהְי יכלַמְל םימוח
 תאו םרא ךלמ ןיצר הָרוהיּב חילשהל הוה לחה

 : ""םע"רבקיו ויתבָאדסע םֶתוי בפשיו :ּוהְיְלמרְדִּב
 :ויִתְחנְּב וחֶא ךלִמיו ויבָא דוד רעב 6

 זט והָיְלמְרְִִּב הקפל הש הָרשעדעבש תַנָשּב
 ג זחא הֶנָש םיִרשְקְרָּב :הָדּוהְי ףלמ םַתויְַּב זָחֶא ךלֶמ
 השעדאלו םלשוריב ךלמ הָנְש הרשעדששו ּוכְלִמְ
 דרב לוו ּויִבָא דָוְדִכ יהְלֶא הוי ןעְּב רש
 םיוגה תוב בעְתַכ שאב ריבעה בתא םגְו לארשי יכל
 חבוי :לֶאְרְשי ב ינ פמ םֶתא הָוהְי שירוה רש

 שכ

| 
 כו

 רטק

 , . .ב"ודו ג"ד ,ב'ד ןכו הרשע ששו א"ס צץ, 38 .ב"ידו גיר ,ב"ד ןכו ירבד רתמ א'ס +.
 ןכו השָע תלמ ןאכ אצמנ אל י"כ םירפס תצקמב + 4 .ב"דו א'ד ןכו הָשּורְי א'ס \. |

 ב'ד ,א'ד ןכו .רשאילכו א'ס ,ט"י ז"ט ןמקל ןייע :י"כ םירפס בורב ןכ +. 36 "חו ע
 א'ס צץ. 7 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 37 ר"יד ,ב"וד ,א'יד ,ט'ד ןז"ד ד
 רבקיו ןאכ אצמנ אל א'פב +. 88 = .ד"ידו ב"וד ,טיד ,ז'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו" קשה
 .ויתבא-סע רבקיו א"ס ןוילגב רסמג א"סבו ,ו'דו ג'ד - ויָתְבָא
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 לא עמשיו :דחש רושא"ללמל חלֶשיו למה תיכ +

 יתחנמדתאו לתְלעדתא רמקול זויִלָע לעיו חבמה"לע 3

[ 
 צלז 5 ב םיכלמ 18

 וא ?ןנער ץעדלָּכ תֶחתו תועְבְגהְדלַעְו תומָּבּ רק +
 לארשידלמ והָיְלמְְִּ ו הקפו ם רא-דלמ ןיצר הלעי
 !םחלהל ילָּכַי אָלְו וָחֶא-לַע ּורָצַו .המחלמל םֶלֶשורי
 םראל תליאדתא .םראךלמ ןיצר ביִשָה איהַה תַעְּב
 ובשיו תליא ואב םימוראו תוליאמ םידּוהיהדתא לש
 תלנת"לֶא םיפ באל זחֶא הלשוו :הזח םּוה דע םש
 ינפשוהו הלע ינא ךנבו ךדבע רמאל רושל רסְלּפ
 חלוו :יִלע םימוק קה לאְרשי י ךלמ ףכמּו םֶרָאְדְרִלִמ ףּכַמ
 תורצאבו הוה תי אצמנ בהָזַההתֶאְו > ףס: בה"תא וחֶא

 קלעו השפתיו קטמד"לא רושא ףלמ לעיו רושא ךלמ
 תלת תארקל זחא ךלמה דלי :תימה ןיִצְרְדתֶאְו הריק
 רשא הָבזּמַהדתַא ארו קשִמּוד רושאזךלמ רֶסֶאְלּ
 תומדדתא ןהפה ה הירוא"לא ז ַחַא ףלמ ה הלשיו קשַמרְּב

 ז 2 [הפה הירוא ןכיו :והשעמ"לכל ותינבתחתאו חבְומה
 5 | / ןכ קשמדמ וָחֶא לפה חלָש"רשא ככ הָבְומַהְדִתֶא
 אביו :קשמדמ וחֶא-ְרלמה אוב"דע ןהפה הירו השע
 | ולמה ברקו הכזמההתַא ךלמה ארו קשמדמ ללמה

 זלע ולדרֶשֶא םימָלְשַהְיבְדתא קרזו יּכְסנְהתֶא דפו
 ₪כיו הוי ינפל ר ו שא 1 שחנה הבמה תא ןח הבוזגה
 - הוה תיכ ןיכמו הבמה ןיכמ תיבה ינפ תאמ
 "80 וחא-ךלמה והוצוו :הָנּפצ הפומה ךרידלע ותא
 18א רטקה לולגה הבמה לע רמאל ןקכ ה הָיִרוָא

 -תלע
 ₪ עת רח ,ביד ןכו תָליִאמ א'ס +. 6 = .םלָאְל ל"נ צ. 6  .אקספ ןאכ שי א'סב <. 5
 ₪ וא םיִמודָאְו י"כ םירפס בורב ,ירק םיִמּודָאְו <. 6 = .א'ד ןכו רפח תליִאָמ א"סו ,ר'תו
 יט ל .אוקספ ןאכ שי א'סב +. ד = .ר"תו ע"ת ,א"יד "ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רפח
 ע'חו ביר ,א'ד ןכו -תיב תִוְרְצאָּב איס צ. 8  .ן"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ינְעישוהו

 ורק הגציו ,ביתכ :הוציו י- 55  ,ירק קשָטּב ,ביתכ קשמּוה א'סו ודו ב'ד ןכו קשַמִּב א"ס צץ. 0
 ו וב יש

 .ב'ד ןכו ירקו בותכ ּוהּוציַו א"סב
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 9 ב םיכלמ אטז 16 --צטנז 7

 תֶאְו ףלמה תלע"תאְו ברה תחְנמתאְו רקבַה"תַלֶע
 םֶריִכְסִו .םֶתְחנִמּו ץֶרָאָה םַעְלְּכ תלע תאו ותחְמ
 1 תשָחְנַה חפומו קרות ויִלָע חבְוםּודלַכְו הלע ם"לפ]

 הָוְצדרֶשֶא לָּכְּכ ןהפה הירּוא שעיו :ר ל ילדיה

 תונכמה תורָגְסּפהתֶא זַחֶא לפה זצק ו :ּוחֶא למה
 רקְּבה לַעמ דרוה םִיַהדֶאְ ריכה"תאו םָהילעִמ רפי
 :םיִנָבְא תפצרמ לע ותא ןתיו יתרת רשֶא תֶשְחְַה
 למה אוָבְמ "תאו תוּבְב ּונָּבְירשֶא תָּבשַה ךסימחתַאְ
 רָתֶ :רושא ךלמ ינָּפִמ הוהי תיּפ במה הנצחה
 רָפְסילְ םיִבְותָּכ סקאלה הָשַע רַשָא ַחֶא יִרְבּד

 ויָתְבָאְיסַע ּחא בּכשיו :הָרוהְי יכלמל םימיה יִרָבְפ
 עפ :יהוקזח קמו ד רעב ויִתבָאש רק
 :ויִּתְחַת
 עשוה למ ּהָדּוהְי ףלמ ּחֶאְל הרשע םיִתש תַנשִּמ
 עַרָה \ שעו :םיִנש עשת לאְרשידלע ןירמשב .הלאְרּב
 ונפל ויה רשָא ; לארשי יִבְלַמְּ אל קר הָוהְ יעַעְּב
 דָבָ עשוה ּוליַהְיו רושא ךלמ רֶסָאְנמְלַש הַלָע וילע
 רֶשֶא רשק עַשוהְב רושאדדלמ אָצְִיו :הֶחְַמ ול בשיו
 הָחְִמ הלעָהדאלו םִירָצַמְדְּדְלמ אוסדלֶא םיִכָאְלמ חלש
 והָרְסִאְו רישא ףלמו והרצעהו השב הָנָשְּכ רּושא ךלמל
 ןולמש לעוו ץֶרָאְָ"לְכְּב .רשאדְְּלַמ לע אָלַּכ תי

 בשיו הָרושַא לֶאְרָשְידִתֶא לנו ןורמשדתא רישא"דלמ

 :יִדַמ ידעו ןזוג רֶהְג רוָבָחְּבּו חלֶחּפ 8
 םָהיִהְלַא הָוהיל טארט עידונב ּוָאָמְחחיִכ יהיו

 הלעמה
 רת ,א"יד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תֶא א'סב ,ירק תֶא ,בותכ לתֶאְז וש
 .ס"תו י"כ 'רת ןכו רשאהלבו א'ס א. 19 = ,ירק ףפּומ ,בותכ ףפימ +. 8 .ס'תו .ע'ז |

 .ירק אופ ,בותכ אי י ל של ןכ צ. 4 | .שגד ןורמשב .יללהב
 בורב ןכ ב +. 6  .ב'ד ןכו הָנָשְּב א"סבו ,ק'ד ןכו הנש א"

 יִרָהְו ל"'צ צ.6 | .ו"טדו א"יד ,ט'ד ,ז'ד ןכו תַלְחַּב א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ו'ד ,ג"ד (ב"ד
 .שת |

 כל עָשוהְל תיעישתה תנָשפ :םינָש שלש 2 היל רַצ
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 אטו 9 ב םיכלמ 10

 -ךלמ הערפ דָי תחפמ םירָצִמ ץֶרֶאמ םֶמא הָלָעַמה
 םיונה תוקחְּב כלו :םירחא םיִהלֶא ּואריוו םיִרצִמ
 לארשי יכלמו לארשי יִנָב יִנָפִמ הָוהְי שירוה רֶשַא
 ןכדאל רַשֶא םירבח לארשיחנב ואפלוו :ושע רשא
 לּדְנִמַמ םהיִרְעְלַכְּבַ תומָּב םהְל ונביו :םהיהְלַא הוהידלע
 םיִרשֶאְו תובצמ מדה ובציו :רצבמ ריעדדע םיִרָצְוְנ
 םֶשורטקוו :ןנעְר ץע"לָּכ תחת הָהבְ הָעְבְנלְּכ לע
 ושעוו םהינפמ .הָוהְי הָלְנְהדרֶשא .םיונַּכ תומָּבלֶכִּ
 שא םיִלְלגה ודבעיו :הָוהְירתֶא םיִעַכַהְל םיִעְר םיִרָבד
 רעו :הוה רֶבדַהתֶא ושעת אל םהְל הָוהְי רמָא
 רמאל הוהְ"לַכ ואיבנלָּכ דִיְּב הלּוהיב ּו לאָרָשיִב הוה
 "לַכָּכ יתוקח יִתְוָצמ ּורָמשְו םיִעְרַה םפכיכההב ובש

 םָכיִלא יתחלש רַשֶאְו םֶכיִתְבָאדתֶא יתיוצ רשֶא הרתה
 םפרעתא ושקיו ועמש אלְו :םיִאיִבְגה יִָבַע ָיּ
 :םהיהְלֶא הָוהיּכ ומאה אל רשא םֶתובָא ףַרּ

 לכלה יִרָחא "ובלו םֶב דיִעָה רשא ויָתְוְדַע תאו
 ₪צ רשא םֶתביבס רשֶא םיוגה יִרָחֶאְו ּולָּבְהו
 -לָכתא ובועיו :םֶהָּכ תשע יתְלְבל םֶתא הוה
 סלע םינ ש כ סל שפה םֶה לא הוה תוצמ

 \שאָּב .םהיתוטפדתא .םהי ינבדתא | ודי בעמ .:לעבה"תא

 ועעב ערה תושעל ּורְּכַמְתַו שחנו םיִמְסְק תה
 פרס לאָרְשיִּב דאמ הוה [ ;יעְבהְל היה
 .הדוהידסנ :ודבל הָרּוהְי טבש קר רֶאְשנ אל וְנָּפלעמ
 אל" ו -

 .|יע'ת ןכו ויָאיִבְנ ל"צו ,ירק יִאיִבְנ ,ביתכ 1איִבְנ ץ. 15 = .איעג אלב ואפחינ נ'ב ,א"ב ןכ 9
 ו הפח םָתְבָא א'ס טצ. 14, 15  .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ביד ,א"ד ןכו יִתְפִהְו א'ס ל. 3
 | 3 אויר ןכו ירקו ביתכ םינש א'סב ,ירק ינש ,ביתכ םינש ץ. 16 | .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ,איד

 | רמעיו גיב א"ב ןכ +. גז | .ר"ידו ב'יד ,ט'ר ,ז'ד ןכו ירקו בותכ ינש א'סבו ,א"ידו ו'ד ,ג'ד

 ענב .ג'דו ב"ד ,א'ד ןכו רסח םֶהיִתְלַב א"פ צץ. 1ד | .אועגב

\ 
/ 

| 
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 | םֶתְובָאדתֶא תַרָּכ רֶשֶא ּותיִרְּבדתֶאְ ויקְחדתֶא וסָאְמיו 2
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 1 ב םיכלמ צו 1

 תקְחְּב וכל םַהיִהְלֶא הָוהְי תַוָצְמרתֶא רמָש אל
 א לַאְרְשִי עַרֶזלֶכְּב הָוהְי םאַמ ּושע רשא לארי
 גו "כ :וינפמ םֶכיִלָשַה רשֶא דע םיסש רִיְּב םנתִה 5%
 ב םעָבְְתֶא וכילמיו דוד תיכ לעמ לארשי ערה
 םַאיִטַחַהְו הָוהְי יִרָחאַמ לֶאְרשִידתַא םעְבְרְי אדו טב
 פ םעְבְרי ת תואטח"לכְּב לארשי יג יִנְב 5 כליו :הֶלודנ הֶאֶטַה

 ג "תֶא הָוהְי ריסהדרשַא דע המ ורְסדאל הֶשָע רשֶא
 םיאיבנה ּויִרְבַעְִלָּכ דָיְּב כ רָּבִד רשָאּכ ויִנָפ לעמ לארי
 :הוה סויה דע הרושא ותָמְדא לעמ לאְרשי ל

 :\ הומו הֶתוכמּו לבְּכִמ רושא-ךְלמ אביו
 לארשי יִנָּב תחת ןורמש יִרעְּב בשוו םִירַפְסו תַמָחִמ
 5 םֶּתְבש תַלְחְְּ יהָיו :ָהיִרעְּב ובשיו ןורמשדתַא וש
 תויְרַאְהְתַא םֶהָּב הוה 4 הֶוהְידתֶא ארי אל סט

 2; םיוגה רמאל רושא ךלמל ורמאיו :םֶהְּב םיִנרֶה וו |
 טָפָשִמחְתֶא ּועְדָי אל ןוממש ש יִרָעְּב בשותו תיִלְגה דש8 |

 םיתיממ .םֶנַהְו תויראהדתא םֶכְ"חלשוו ץֶרֶאָה והלא
 א וצו ץְרֶאָה ו יהלֶא טפשמדתַא םיעדי םניֶא רשאפ םמוא |
 רשא םיִנָהְפַהְמ דָחֶא הּמַש וכילה רמאל רושאדדלמ ]

 יהלֶא טפָשמתֶא םֶריָו םש ובשיו כליו םשמ םֶתיִלְנַה
 8 בשיו ןורמשמ ּולְגה רַט שא ם םינַהְכַהְמ דַחֶא אביו :ץֶרֶאָהְ

 ₪ ויהיו :הָוהידתַא ארי ךיא םתא הרומ יי לא"תובפ
 ושע רשֶא תומָּבַה תיִבְּב ו וחיו והלא י יונ 8

 א ישנו :םש םיִכְש םה רָשֶא םהיִָעְּב לוג יונ םינרמשח
| 

 לנרע תֶא ושָע תּוכדישְנַאְו תוונָּב .תוּכְסתֶא ּושָע לב
 דתֶאְו זַחְבְנ וש םיועהו :אמישאדתַא ושָע תַמָח ישָנַא
 קתרת 7

 24 | .א"ידו ו"ד ,ב"ד ןכו .,ירקו ביתכ ו א"סב ,ירק חַצָיַו ,ביתכ אבו 6[

 רפְסּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9%  .'א בותכ אָּועַמּו יאחנדמל ,ירקו בותכ "אדע |"
 .אתבר 'ז צ.3ג | .הלמ אדח ו בב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ צ.98 = .ירק םיִורָפַפְמּו ,בי

 ר



 = שמ
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 ושעיו הָוהְידתֶא םיִארָי ויהיו :םירפס - הלא ףלמנעו

 הָוַה םויה דע :םַשמ םתא ולג דדרשַא םיוגה טפְטִמְּכ :

 | םרָצַמ ץֶראמ םַכַתֶא הֶלַעְה רשא הָוהְידתֶאְדִא | יִּכ

- 

 צטצוז 855--אץחזז 4 ב םיכלמ 19

 ףלמרדאל שָאְּב םהיְִּבִתֶא םיפרש םיורפְסהְו קּתְרַת

 תיבְּב םָהְל םישע ּויָהיו תומָב יִנָהְּכ םֶתוצקמ םקְל
 םיִדְבְ ויה .םהיהְלַאדתאו םיִאְרִי ויה הָוהְידתֶא :ּתומָּבַה

 הָוחְיהתַא םיארְי םניא םינשארה םיִֶּפָשִמַּכ םישע םֶה
 רֶשֶא הוצמַכְו הָרותַכְו םֶטֶּפָשַמְכּו םֶתְקְחְּכ םישע םִֶאְ
 תרכיו + לארשי ימש םשדרשא בקעי יִנָּבדִתֶא הָוהְי הָוצ
 | םיִרְחַא םיִהְלֶא ואְריִת אל רמאל םּוצַיַו תיִרָּב םֶּתְא הָוהְ
 :םהל וחְבְוִת אלו םודבַעת אָלְ םָהְל ווחתשתחאלְו

 | ולו ווחתשת ולו וארית ותא הוט עורובו לדג הָכְ
 | הָיָצְמהְו הרותהו םיִטֶּפשמההתֶאְו םיקחההתֶאְו :ּוחְּבְזִת
 "| ואְריִת אלו םיִמָיִהְלְּכ תישעל ןּורְמְשת םֶכְל בַתְּכ רשֶא
 | ּוחַכַשַת אל םֶכָּתִא יִּתְרַּכְ"רשַא תיִרְּבַהְו :םיִרחַא םיהלַא
 . םכיִהְלא הוהידתאדסָא יִכ :םיִרְחֶא םיהלא ּואְריִת אלו
 < שמש אלו :םֶכיִביא"לָּכ דימ םֶכְתֶא ליי אּוהְו ּואְריִּת
 = םווגה | ויהיו :םישע םה ןושארַה םטפשמָּפְמִא יִּכ
 ₪ ג םידבע ּויָה םֶהיִליִסְּפדתֶאְו הָוהְידתֶא םיִאְרְי הֶלֶאָה
 [\ ףע םישע םה םֶתבָא ושע רֶשֶאּכ םהינְב יִנְבּו | םֶהיִנַּב
 || < :ּהזה םויה
 "למ לארשי ךלמ הָלַאְְִּכ עשוהל שלש תנָשּב יהָיו
 !! הָוש שמחו םירש שַעְְְּב ;הָדהְ ףלמ ו הָיְקְזח
 טעו םלשוריּב ךלמ הָנש עשתְו םירשעו וכְלִמְב דיה
 1 ל הוחי ינעב רשיה שעוו :הירכזחתב יִבֶא מא
 :" פשה תומְּבְההתַא ריקה ו אּוה :ויִבָא ד הָשָערַשֶא

| 

 שחנה שח תַתְכְו הָרָשֶאָהְתֶא תַרָכְו תבָצמַהתַא
 !|איעג אלב םָא :נ'ב א"ב ןכ +. 40 = .ירק םיורפס 0 ביתכ םירפפה לֶא צ. 1

 .'א ט'כ ,ב היד ןויע ?הָוְבָא = יבא ל'נ +. 2 ,ח'
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 לֶאְרְשיינב ּוָה הָמַהָה םיִמ הידע יִכ הֶשמ הָשַעדרשַא
 ; לאְר שידוחלא ה ןהיב :ןּתְשְחְנ ולדאְרְקיו ול םירטסמ
 רַשַאְו הָדּוהְי יכלמ לַכְּבּו וה הי .ד"אל ויִרַחאְו חַמְּב
 רמשיו ויִרְחֶאמ ךסדאל הָוהיב קפדיו :וינפל קש

 מע הֶוהְי הָיָחְו :השמחתַא הָוהְי הָצדרֶשֶא ויַתוצמ
 :ודבע אָלְ רושא"ללמ בב רִרַמ כ"ו ליכשי אציחר ַשֶא לָכְּב

 , לדנממ היְלבגתֶא הוה רע םיתשלפדתא הָכהְדאּוה
 הָנָשּכ יִהָו :רַצְבִמ ריערדע םיִרְצְ
 עשוהְל תיִעיִבְשַה הָגשַה איה והיקוח ףלמל תיעיפרה
 רישָא"ְדְלמ רֶסָאְגִמְלַש הָלַע לארשו ףלמ הלא
 םינָש ש שלש הַצְקִמ ָהְרְכְלַו :הילע רצו ןורמשדלע

 ףלִמ עשוהל עַשָת -תנָש איה הי :קוחל ששרתנָשּב |
 לאְרשידתַא רּושַאְ-ְדְלמ לגו :ןורמש הָדְכְְ לֶאְרְשַי |
 :יִלְמ רעו ןזג רקְ רוָבָחְבּו הלהב םָהְניו 8

 -תֶא ורבעו םָהיַהְלַא הָהָי לוקְּ יעמשדאל רַשָאולע |
 ועמש 2 החי רבע השמ הּוצ רָשָאלָּכ תא ותרְּ

 רעל לפ רושא \דלמ ביִרְחְנַס הָלָע ּוהיִקְזִח ךלמל |
 הָדּוהידדלמ הָיקוח הלשיו :םשָפִַו תורְצְּבַה הָדּוהְי
 ילעמ בוש יִתאַמָ | רמאל | הֶשיִכְל | רושא"ךלמ"לא
 הָיקוח"לע רושָאח -ךלִמ םָט םשיו אשֶא ילע ןּתּתרַשַא תא

 רַכְּכ םישלֶשּו ףַסָּכדַַּּכ תואמ שלש הוה למ י
 הוהיקתיב .אָצְמִנה ףַסָכַההלֶּכדתֶא הכוח ןתַ בה

 ; "תֶא הָיקְוִח ץצק איהה תַעְב :ךְלַמה תב ּורָצֶאְּב
 היה הָפצ רַשֶא תוטמִאָה "תא הוהי לכיה תותל |
 < :רושא ךלמל םנְתִו הָדהְי ל

 חלשיו

 אוה א'ס +. 8  .ר'תו פ"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו דאלו א"ס א. 6 .אקספ ןאכ שו

 ד ,ב כ םירפס בורב ןכ +. 11  .ס"תו ץ"ת ןכ ָהָרּכַלִיַו ל'צ ץ. 10" ,8

 ןכ ו
 צ.14  .ע'ת ןכ יִרָהְו ל"צ צ.נג | .ו"טדו א"יד ןכו תלחב א'ס ,ד"ידו ביד ט"ז ן ₪

 , ו'טדו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תורצואבּו א"ס +. 15  .איעגב "לע מ ,
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 וש קעו :םלשוריב ווחתשת הוה הבמה ינפל ם םלשּורילְו

 ש

 הי ירעלבמַה הקע .:םישְרפְלּו בכל םירצמדלע ₪

 והיקלחךב םיקיִלא רמאיַו :הָתיִחְשהְו תאוה ץֶראָהְלַע <

 ןורְמאְתְְִ :ויִלְע םיחמ גבַהדלָכְ םירצמדְּלמ הערפ
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 | םיִרָפדברהתֶאְו ןֶתְרִתִתֶא רושא-ּלְלִמ חלשיו
 רב ;ליִחְ והיקזח ךְלָמהלֶא טיכלןמ ה קשדברהתַאְו
 ודמעיו ואביו לע םֶלָשּורְי ואבו ולע םלשורי
 !סבוכ הרש תלסמב רשא הָּיִלָעָה הָכְרְּבַה תלְעַתַ
 והיקלחְְּב םיִקְיִלֶא ם םהלא אציו ךלמַהְדלֶא | ואְרְליו
 ;ריכְזמַה ףסַאְדִּב חַאויְו רפפה בש תָיְבַהלַע רָשַא
 רָמָאְדהְכ והיקחדלַא אנחורַמַא הקשיבר םֶהיִלַא מאיו
 רָשֶא הזה ןיִחְמּבַה המ רושא ךְלִמ ודנה ףלמה
 הרוב הצע םיִתָפש רכדדדא ּתרמָא :קחטכ
 הָקַע :יִּב ָּתְדְרמ יִכ ּתְחְַב ימ"לע הֶתַע הָמְחְלַמל
 ןלע הזה ץוצרה הנקה תנפשמדלע ל ּתְחַמְב הנה
 "כ הָבְקְנו ופכב אבו וילע שינו ו מס רַשֶא םיִרָצמ

 רוסה רֶשֶא אוהדאולה :נָחְמְּב ניהלַא הָוהְידלֶא יִלֶא
 הרוהיל רמאיו .ויִתחְּבומדתֶאו ויתְמְּבתֶא :והיקוה

 םיפלא ףל התאו רושא ךלמ"תא ינדַאחתַא אנ בָרעְתַה
 ביִשָת יאו :םהילע םיככר 5 תֶתְל ללותדסַא םיסוס
 ל חטְבַתו םינטקה יִנדֶא יִרְבַע דָהֶא תקפ ינפ תא

 הלע ילא רַמָא הָוהי ותחשהל הֶּזַה םוקָמההלע יתילע

 תיִמְרא ףירבעדלא אָנ"רַבּד הקש-ברדלָא חַאייְו הָנְבְשְ
 םַעָה ינְזָאְב תידוהי מע רבְתְדלַאְ ו נא םיעָמש 5 יכ

 רשא

 ןוופ ןוצמנ אל ודו ,ב'ד ,א'רבו י"כ םירפס תצקמב +. ג = .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו סירס א'ס +. 7
 ועו יש םעפ אלב ודְמְעיו םלשורי ואביו ּולָעּיַו ירקו ביתכ םתצקמבו ,ּולעְיו םלָשּורו אביו

 ו ןכ ץ. 21 .איעגבו ףקמב דרַבְּב א"ב כ"ב ןכ +. 90 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו אביו
 ו ו 6 | ביד ןכו ךלמ הערפ ןכ א"ס ו"טרו ר"וד ,ב"יד ,טיד ,ז'ד .ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס
 וג ידעלבמה ג'ב ,א'ב ןכ +. 25 = .'י ו"ל היעשי ןייע :ס"תו ע"ת ,ביד ,א'ד ןכו הע

 צ'ו ןויד ןכו ּהָהיִחשַהְל איס +. 25 =, ו'ל היעשי ןייע :ב'רו א'ד ןכו דלֶא א'ס + 5
 י י ו'ל הועשי ןווע
,| 
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 א ףינַא לעה הקשדבר םָהילֶא רָמאיו :המחה"לע רַשֶא
 אלה הָלֶאָה םיִרָבְּדַהְרתֶא רֶבדְל יִנדֶא יִנְחְלַש ללא
 םהירֶחְדתֶא לָכאְל המחה"לע םיבשיח םישָנַאהְ"לע
 ₪ אָרְקיו הקש"בר דמעיו :םֶכְּמַע םֶהינישדתא תותשלו
 ףלמהירבה ועְמש רמאו רבדיו תידוהי לוד
 ע) כל אשידלא למה רמָא הפ :רושא ףלמ לונה
 0 :ּ חטבידלאְו :ודימ םֶכַתֶא ליִצַהל לכוי אָליִּכ והיקזח
 אָלְו הוה ונליצי לַצַה רמאל הָוהילֶא + והיקוח םֶכּתֶא
 \ו ועמשת"לא :רושא ךלמ דב תאזה ריעָהְתֶא ןתנה
 הָכְרב יִתִא ושע ו למ רמָא הכ יִכ ּוהָי :קזחהלֶא
 שיא תְשו תְנִאּת שיאו לנפנישיא ולח ילא א

 רהְצי תז ץרא םימרכו דל ץרא שוחיתו טד ץֶרֶא
 תופיחיפ ּוהָיְקְזִחלא עמְשת"לַאְו ותַמת אָלו ויחְו שבל
 ₪ םיוגה יהל ּוליצה לצהה :ונליצי הוהי רמאל םָכַתַא
 א ָּפְרַאְו תִמַח יהלא היא :רושא ךלמ דימ וצְרַאדתַא שיא
 ןורמשהתַא ּוליצהרכ הָּגעְו ענה םִורפְס יהלַא ₪
 ₪ םַצְראתֶא ּוליצה"רשא תוצראה יהלָאילָּכְּ יִמ זיא
 % םַעָה ּושירָחַהְו :ידימ מ םלשורידתַא הוה ליציחיכ יד
 אל רמאל איה ךלמה תוצמחיכ ךבד ותא נא
 וז תיּבְהְדלַעְירשֶא היקלחְְּב םיִקיְלֶא אבו וחש
 יעורק והי :קזחדלא ריִּכזִמַה ףפאְדִּב חֶאויְו רפפה אָנְבְ

 טי ּףךְלַמַה למָשַּכ יהיו :הקשדבר יִרבל ול ודנו
 והיקזח

 םֶהיִניש +. לז = .ו'דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ םֶתֶאְוצ א'סב ,ירק םָתֶאְוצ ,ביתכ םָהיִרָח +

 יו"דו ג'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םֶהיניִש ימימ א"סב ,ירק סהלה יִמִמ ביתכ .םֶהיִנְַ

 ו ןכ +. 99 = .,ר"תו ע"ת ,ב'ד ,א"ד ןכו יִרְבִּב א'ס ,איעגב "רבב ג'ב ,א'ב 2%

 אלב ריָעָה ןתנת א'ס +. 30 = .ר'תו ג'ד ןכו ירקו ביתכ יִדָּיִמ א'סב ,ביותכ 8

 ןכ צ. 87  .אועגב חרשַא ג'ב א א"ב ןכ א. גז | .ו'ט ו"ל היעשי ןייע :קיד ןכו "תֶא ₪

 .ירבד תֶא יאחנדמל ,ואב'
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 ;הָוהְי תיב אביו קש םכתיו ויָרְנְּברתֶא ערקיו והָיקוח
 רפפה אָנְבָשו תוטהילט"רשו \ םיקילָאדתַא חלשיו 2

 איבה והיעשי"לא םיקשב םיפּכַתִמ םיִנָהְכַה ינקז תא
 הָרְצד והָיקְִח רַמָא ּהָּכ וילא ורמאו :ץומָאְְּב :

 הכשמ"דע םינכ ואב יּכ הוה םויה הָצָאְגו הָחכותו
 "לכ | תא ףיהלַא הוהי עמשי ילוא :הדלל ןיא חכו +

 ףרחל ' זיִנדֶאו רושאהךלמ וחלש רשא | ה ירבדז
 ףיהלַא הָוהְי עמש רז שא םיִרָבְּדַּב חיכוהו יח םיהלא

 ידְבע ואב :הֶאְצִמְנה תיִראָשַה דַעְב הלפת ָתאשְ +

 ּהְּכ ּוהָיִעַשי םָהְל רַמאַיִו :ּוהיעשידלא והיקוח למה + 6
 ינפמ אריִתְדלַא הָוהְי רמָא | הָּכ םֶכיְִדֶאדְלֶא ןורמאת
 רושאדדלמ ירעג פג רשא םעמש רשֶא םירָבִדַה

 ₪ןראל בָשְו העומש עמָשְו חור לב ןתנ ננה :יתא ז
 א אצמיו הכש-בר בשיו :וצְרַאְּב בֶרָחַּב ו ויִתְלַּפִהְו
 :שיכלמ עס 5 עמז ש יִּכ הנבל םֶהְלִנ רושֶא ףלמ
 נחְלהל אי הגה רמאל שוכדדלמ הק גהרַתדלא ע עוביו

 וכ :רמאל ּוהָיקודלֶא םיכָאְלמ הלשיו בש הא ג
 ןאשי-לא רמאל הָדּוהיְדְּדְלִמ .והיקְזְחדלֶא מאה
 ולשורי ןתנת אל רמאל ב חמב התא רֶשֶא ל ה יָקלֶא
 לע רש תֶא תעִמְש הָּתַא | הגה :רושא ףךָלמ דָיְּב
 לצְנִת הָתַאְ םמי ףרהכ תוצראה"לכל רושא יכלמ

 46 יתובא ותָחש רשֶא םווגה יהלֶא םֶתא ּוליצהה
 8 :רָשאלַתְב רַשַא ןרע עדינבו ףצְרו ןרחדתַאו ןזוג =

 ה םיורפס ריִעְל ףלמו דֶפְרא ךְלמּו תַמָחיִּדְלִמ
 ארלו :םיִכָאְלמה דָימ םיִרפְפַהדתֶאּוהְי קח הקיוגהשו 14

 ;הוהי ינפל והיקוח ּוהשרפיו הָוהָי תב לעוו
 יפתיו

 פח ןכו לָּכ תלמ אלב יִרְבִּ | תא אס +. 4 = .ג'דו ב'ד ןכו ק'ז וילא איפ +. 3 ,םי
 רָסָלְתְ א'ס צ.ג9 ,ירק -לַע ביתכ -לא יאהנרמ 3 יאברע מל ןכ 9 רז 5 היעשו

 ,ג'ד ןכו רסאְלתּב א"םו ,ב"דו א"ד



1 
 גד ב םיכלמ צזצ 15-97

 הוי רמאיו הוה ינפלי והיקְ זה לָלַפִתִיו

 ףרכל םיהלאה אוהדהַתַא םיִּבְרְכַה בשי לֶאְרשִי יהלֶא

 -תֶאְו םימשהדתא תשע הֶּתַא ץֶרֶאָה תוכלממ לָכְל
 | הארו ףיניע הָוהְי הפ עָמשְ נאו הוה הפה :ץֶרֶאָה
 םיהלא - ףרחל וחלש רַשָא א בירחנס יִרְּבִּד תא עַמשו

 -תֶאְו םיוגהדתֶא רושא יכלמ ובירָחַה הָוהְי םֶנמָא 8
 המה םיחלֶא אל יִּ שאָּב םֶהיִהְלַאדתֶַא ונְתִה :םצְא
 הָוהְי התעו :םּוְדּב או ןבא ץע םֶדָאדיִדְי השעמדסַא וכ |

 יכ ץרֶאה ג תובְלממחלְּב יע ועדיו ודימ אָנ ונעישוה וניִהְלַא

 הלו :ףדבל םיִהְלֶא הוהי הָתַא
 יהלֶא הָוהְירמָאדהְכרַמאל והָיקּוחלא ץימָאהְֶבּוהיעשי
 רושא"דדלמ בירחְנס"לא ילא ּתְלִלַּפִתִה רשֶא לֶאְרְשי
 הָגעְל לכ הָוָּב ויל הָוהְי רָבִדדרֶשא רָבְּדַה הָז :יִּתָעְמְש

 :םֶלטור 5 העינה שאר ירח ןויצחתב תַלותְּבִפל
 םורמ אשתו לוק תמרה ימדלַעְו פד תָפַרַח ימדחא
 יָנדא | תְפְרַה ףיכאלמ די :לאְרשי שורק"לע ונע
 יִתָכְרִ םירֶה םורמ יתילע גא יּבָכר בכרב רמאה
 ןולמ האוב . וישרְב רוהְּבִמ וי ןְרֶא תמוק תרֶכַא ונמל
 5רַחֶאְו םיִַז םמ יִתיִתְשְו ירק יא גולמרפ רו 8
 קי חַרְמְל תְעִמשדאלַה :רוצמ ירא לָּפ יִמָעַּפְִףִ
 יְתו היתאיבה התע היקתרציו םֶדק ימימל יש
 ךירהצל ןקיִבְשוו :ִתו ורָצְב ם םיִרָע םיצנ צנ םִיל תושח

 תו ריִצָה אשד ק ק ו הָרָש ב בשע ויה ושביו ות

 תֶאו יתָעְדִי < ףאבו ףתאצו ִּדִּתְבְשְו המק י נפל הפרש

 ךזגר ותה

 א'ס צ. 16 = .ז" ז'ל היעשי ןייע :ר'תו ס"ח ,'רת ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירב ל 8
 א'ב ןכ צ. 18 | .ז"י ז"ל היעשי ןויע :ר"תו סיה ,ע"ח ןכו וחלש אנ וילע רסמנו ז

 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 90 | ."לע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 90" 8
 ירק ברב ,ביתכ בֶכְרַּב וא בפרַּב צ. 99 = .ב'דו א"ד ןכו הָהְי א'ס יש. 58 8

 .ע"ת ןכ האובָאו . . . תרכָאָו ל"צ צ. 935  .א"ידו ו'ד ביד ,א'ד ןכו ירקו בותכ בא )0
 ע'ת ןכ ברחַאָו ל"'צ ז. % = .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ !צק א'סב רק"(

 אירבטל ,הפר אבר ארוזחמב ןכ +. 55 = .ו'טדו ביד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ ואו
 .שגרב תו
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 אזצ 98 --צצ 3 ב םיכלמ 18

 יִנַאְב הָלָע ךננאשו ילא ךוגרתה ןעו :ילֶא ךנרתה ₪
 ףרדב ךיתבישהו ְיִתְפְשּ כ ו ךַּפַאְּב יחה יִּתְמשְו

 חיִפָס הָנַשה לוָכָא תואָה ףלה הזו :הָּב ָתאְּכְרֶשֶא ₪
 ורצקו וערז תישילשה הֶנָשבו שיהְס תינשה הֶנָשבו

 -תיב תטילפ הָפְסו :םירפ 6% םיִמָרְכ ּועָמְ 0
 יִכ :הלעמל ירפ הָשַעְ הטמל שרש הָרָאְשִנה הָדּוהְי ג

 הוהי תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצה םלשורימ
 הוהי רמָאדהכ ןפל : תאָזדהַשעַת גג

 הרוידאלו תאזה ריִעָהְלֶא אבי אָל רושא למלא
 :הֶללְס היִלָע ףךפשיהאלו ןנִמ הָנמּדקייאְלְו ץח םַש

 אבי אל תאוה ריעָהלֶאְו בוש כ אָבְיירַשֶא ךררּכ ₪
 ינעמְל העישוהל .תאזה .ריעָהְ"לֶא .יתוננו :הֶוהְייאְנ

 הלילכ יהיו :יִדבע דוד ןעמלו 5
 האמ רושא הַנַחְמְּב דיו הֶוהְי ךֶאְלמ | אָציו אוהה
 םיִרָנַּפ םֶלָּכ הגה רקכב ימיכשיו ףלַא הָשִמָחְו םינומש

 בשיו רושא"ךלמ בירחנס .בָשו ליו עפיו :םוקמ ₪
 והלא .ךרסנ | תי .הָיְחְתְשמ א : יהיו :הָוניִנִּב
 [חא ומלמנ הָמַהְו ברחב והכה רַצאְרשְו ךְלֶמררַאְ
 :ויתחִת ונִּב ןדחְרְמא ךלמזו טררא

 ל אכיו תומל והיקוח הָלָח םַהָה םיִמָיּ כ
 הָוהְי רמָאהְכ פא רמאיו איִבְנה ץומָאןְב ּוהָיְעַשי

 זלֶא וְנְפְדתֶא בפיו :היחת אלו התא תמ יִכ ךָהיבל וצ :
 חא ארז הּוהְי הָנִא :רמאל הוהְיילֶא ללי ריקה

 נטהו םלש בבלבו תַמָאְב דיפ יתָכְלַהְתִה רשא
 ןיניעב --
 ןננאשו א'סב ,ןונב התפב ךננאשו הגומב צ. 98  .איעגב ךזגרְתֶה נ'ב ,א'ב ןכ צ 8

 מ ב"ר ןכו דתב א'פ +. 30 = .ד"ודו .ב'יד וא"וד טיר .זידי ן"ד ג'ד .,ב"ד ןכו יץמק

 וו יחורת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תּואָבַצ א'סב ,ביתכ אלו ירק תו אָבַצ הוהי צ. 1

 : אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 55  .ס"תו ע"ת , 'רת .ב'ד ,א"ד ןכו לע 34 = .ר"תו ס"ת

 רכה וונב צ.37  .שגד ךֶלִמרּבַאְו א"ס צ.37 | .ס"תו 'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו םיִנמשּו א"ס ץ.

 ד יע :ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ וויִנּב א"סב ,ביתכ אלו יר -

 עוופיהו ע'ת ,א"יד ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ּגהָיְקזִח בסיו א'ס .כ | .ח'ל ז'ל היעשי

 .'ב ח'ל היעשי
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 9 ב םיכלמ צא 84

 :לודְ יב והָיקזח ךביו יתישע עב

 הָוהְיירבדו הֶנכיִתַה ריפה אצָי אֶל הָיְעַשי יהו
 5 לָמַעחְיִננ והיקוחילַא .תְרמְאְו בוש ש :רמאל ויִלא הָיָה
 ףתְלפתחתֶא יִתְעמְש ףיִבָא דוד * יהְלֶא הָוהְי רמָאדהּב
 הָלַעִּת ישילשה םויּב כ דל אפר יִננה ּףְתַעְמדדתֶא יִתיִאְר
 ףכמו האש הרשע שמח ףימדלע יִתְפסִהְו :הָוהְי תופ
 ריִעָהלַע לתוננו תאו ריעָה תֶאְו יצא .לושאדדלמ
 וחק ּוהיעשְי רמאיו :ידְבע דוד ןטמלו ינעמל ₪
 ; רמו יח ןיחשההלע ומישיו וחקיו םיִנאּת תֶלַבְּד
 יִתיִלָעְ ה הוהי אָפרידיִכ תוא המ והיעשיילא והיק

 תואה ךְלְהַז והיעשי רמאיו :הֶוהְי תיב ישילשה םוב
 .לָחר ד רשא רכקתא הָוהְי השעו יּכ הָוהְי תֶאָמ
 רמאיו :תולעמ רשע בושידמא תולעמ רשע לצה

 ; תוטנל לצל לֶקְנ יהי רשע
 גיו :תולעמ רשע תינרחא לצה
 7 תל הדרי רש  תולעמב לַצַהתֶא בשיוו הוה
 תָעְּב :תולעמ רשע תי ?נרחַא וחְ
 לבל ןָדָאְלבדֶּב ןראלב ראב חלש אוז
 :והיקזח לח יּ יכ עמש יִכ ו הָיקוחדלֶא ּהָחְנִמּו םיִרָפ
 -תֶא התכנ תבילָכ"תֶא סרו והָיקְח ם בֶהיִלְע עַמְש
 תֶאְו בוטה ןַמְש | תֶאְו םיִמְשְּבַהדתֶאְו בָהָזַהרתֶאְו ףפפ
 הוה" אָל ויתרצואּב אָצְמְנ ר רָשַאלָּכ תַאְו ויִלַּכ ת
 :ותְלשממ"לכבו ותיִבְ והיקוח םאְרֶהְהאְל רש רֶנ
 -המ ,דלא רמאל והוקוח ףֶלמה"לֶא איבוה והפשְו א
 ,א"ד ןכו ירקו בותכ רַצִח א'סבו ,ג'ד ןכו ירקו ביתכ ריִעָה א'סב ,ירק רצח ,ביתכ ריִעָה

 ןכצ. 5 .הנוגנ נ אלב .חרבדו א"סבו ,ו זו א"ס צ.4 -ר'תו סית

 בושי יכ אֶל תולעמ ר

 -לא אי בָגה ּוהיְעשי ארק

 ויל 13 טה

 ז תֶא א"ס צ.13  .ב'דו א"ד ןכו סָהיִלֶא א'ס
 .הָיְעַשְי א'ס צ.14 = .ב"ידו א"ד ןכו תובדלּכ א'ס צץ. 18 .ירקו בותכ הכנ וללהב
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 ואְר המ רמו :לְַָמ ּואְּכ הקוחר ץֶראמ והָיקוח ₪

 יו :לארשי ינב ייתוו ב

 רַמָא רַשֶא הוה תיִבְּב תַהָבְומ ו- הָנֶּבּ :םתא רבעח 0

 אא 15--.צצז 6 ב םיכלמ 90

 רמאוו ףילא אבי ןיאמו הָלֶאָה םישְנאָה | ּורָמְאהִמ

 -אל וא יִתיִבְּב רשא"לּכ תא יהיקוח רַמאַיִו ַתיִכְּב
 היפשי רמאיו :יִתרַצְאְּב םתיארההאל רשֶא רבְד הָיָה
 | אשנו םיִאָב םיִמָי הגה :הוהידרבד עמש והיק קזחדלא
 הזה םויה"דע .ףיתבַא ּורצא רֶשֶאְו דַיִבְּ רשאזלכ
 ואצְי רשא ףינְבִמו :הֶוהְי רמָא רבה רתוידאל | הָלַבְּב
 ףלמ לכיהב םיטירס ּויהְו חלי דילוה רשֶא ממ
 רשא הוהידרבה בוט והיעשידלֶא והיקזח דָמאְיִו :לָבָּב
 קר יקב יהי תמאו םילשדמא אולה רמו תר
 ןוכרכה"תַא השע רשאו יתְרובג"לכו והָיקזח יִרְבד
 םיבותכ םהדאלָה הָרְיעַה םֶיִמהתֶא אביו הָלָעִתַהתֶאְ
 והיקוה בפשיו :הָרּוהְי יכלמל םימיה ירבד רפסדלע
 ;ּויּתְחַּת נָב ּהָשַנָמ ףְלמו ויתבַאדםע

 : הרשע םיתשדב
4 

 ששמחו וכלמב השנמ הָנש :הָרש
 [[עח :הָבצפַה מא םשו םלשוריּב ּךלַמ הָיַש שַמָחְ
 היה שירוה רֶשֶא םיוגה תבע 5 הָוהְי ינַעְּב עָרַה

 ךכא רשא תומָבַהדתֶא
 רשאפ הרשֶא שעוו לע

 םימשה - וחתשיו לארשי ךלמ בָאְחִא

 בי 1 קי

 לע המ םקיו ויבָא וה 7
 ֶשע

 -לָכְ תוחָּבְזמ מ ופה :ימשדתַא ם םישא א םלשור יב הָוהְי

 "תֶא ריבעהו וה ןהידתיּב תורצח י תשכ ו אָבְצ

 שפל הכרה םינעדוו בוא השעו שח ןגיעו שָאְב לנב
 ירה

 ל \ .. ==

 כו ילֶא ואב א'ס צץ. 1+  .ב"ד ןכו רמאיו א"סב ,ו"טדו ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 ! | ווטטפ ןאכ שי א'סב +. 16 .'ג ט"ל היעשי ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,רת "ד ,ב'ד ,א'ד

 .\ ז של היעשי ןייע :ו"דו ב'ד .א'ד ןכו ו ירקו ביתכ ּוחקי א"סב ,ירק ₪ ביתכ חקי צ. 8

 ₪ ולמ תוחבזמ א'ס +. 3 = .ג'דו ב'ד ןכו 'פר לטבמ וי
 !ע :ונעְרו א'ס +6 .אלמ תוהַּבְזִמ יללהב ,הגומב ןכ ץ. .ו'טרו ביד .ב'ד ,א'ד



 1 ב םיכלמ צצז 8

 ז הָרשַאְה לָספתֶא םשיו :םיִעְכהְל הָוהְי יניעב ער
 הָמְלֶש"לֶאְו דִודלֶא אָוהְי ר רַמָא רָשֶא תַיִַּּכ השָע רשא
 יטבש לכִמ יִּתְרְַּכ רשא םכשורו בו הזה תיכב 5
 . לג דינהל ףיסא אלו 1 םלונ עְל ימשדתַא םיִשֶא לֶאְרְש
 -םִא | קר םֶתובָאל יתתָנ רשֶא הָמְדַאָהְְמ לארשי
 -רַשֶא | הרותהדלכלו םיתיוצ רשֶא לכ תושעל ורמי
 ; תושעל השנמ םעתַוו ועמש אָלְו :ה :השמ יְִּבַע םֶתא הָוַצ
 :לאְרְשייִנָביִנפִמ הָוהְידימשה שא םיוגההןמ עְרֶהדתַא

 ן; רשא ןשי מ באל םיִאיבְנה ויָרְבְעְדדַיב החי 8
 לָּכִמ ערה הֶלאַה רש הָדּוהְייְרִלִמ השנמ הפ
 ּהָדּוהְידתֶאְדםנ אטָחיו וינפל רשֶא יִרמָאַה ישעדרשא
 ונ יִקְלֶא הָוהְי רמָאהְכ / ;ויִלּולָנָּ
 רַשֶא הדּוהיו םלשורידלע הָעְר איבמ יִנְנַה לארש
 1ג תא םלשורידלע יתיִטְנְו וינזֶא יתש הָנְלַצת ריעמשדלנ
 -תֶא יִתיִחַמּו באחא תיִּב תָלְקשַמתַאְ ןורָמש :וק
 דלע ּךּפֶהְו הָחְמ תחלצההתַא הָחְמְידרשֶאְּכ םלשש
 + םֶהיִבָיָא די םיִתְתְ יִתְלַחְנ תירָאש תא יתשמנ הע
 5 ושע רַשַא ןשי ;םָהיִבְיִאדלָכל הפשמלו ובל ₪
 ואי רֶשָאם םויהדמ יתא םיסיעכמ ויו יִניִעְּב ערה
 5 ףפש יִמְג םָּל םגו :הוה םויה דַעְו םיִרצִמִמ 5
 הפ םֶלָשּורְיתַא אָלמ"רַשַא דע דאמ הכרה הש
 תושעל הָדּוהְידְתֶא איִטָהַה רשֶא ותאטחמ דבל 8(

 17 רשָאלְכו 6 ירבּד .רַתָה :הוהי - ינעפ
 רפס"לע םיבות םה"אלַה אַטַח רַשֶא ותאָטחְו ה

 ו ויִתבַא"םע הש זמ ב ןכשה :הדוהי יכלמל םימוח
 רבקיו

 .ו ג'ל ב היד ןויע :ר'תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ,ו"ד ,ב"ד א"ר ןכו --

 יאברעמל +. 19 = .ו"טדו ב"יד ןכו 0 א'ס צץ.9  .ג'דו ב'ד ,א"ד ןכו רפח םָחְבָאְל א'

 ,ב'ד ןכו ירקו בותכ ּהָעמש א'סב ,ירקו ביתכ ויעמש יאחנדמ נל ,ירק ּהָעמש ,ביתמ !

 .רסח םיִבתּכ הגומב +צ. 7 .ב"דו א'ד ן ןכו הָוהְי יִניָעְּב אפ צ. 8

6 



 | דד 19- הז ל ב םיכלמ 9 ו

 :ויִתְחִת נב ןומָא ךְקִמִיו אזעדנּכ ותיבְדִנְּב רבהיו
 וכְלַמְּב ןומָא הָנש םיתשו םירשעּב 9

 תמלשמ ימא םשו םלשוריב ךֶלֶמ םיִָש םִיתְשּו
 רשאפ הָוהָי ינִעְּב עָרַה שעיו :הבטימ ץוֶרָחדתַּב
 ובא ךְלהְ"רַשֶא ףרדה"לכב לו :ויִבָא ּהָשָנְמ הָשָע
 :םהְל יחפשיו ּיבָא דבָע רשא םילולגהדתא רבעיו
 ;הָוהְי ךרַרְּ האל ויתבָא יקלֶא הוהְידתֶא בועיו
 /ותיבּכ ךלמההתַא .ותימו וילע ןומָאירְבְע ורשקו <
 ןומַא .ךלמה"לע םיִרְשקַהדלָּכ תא ץֶרָאקע ךוו 3
 רח :ויִתְחִת נב .והָישאידתא ץֶרָאָהְיםע .וכילָמיו ₪

 רפס"לע םיִבּותָּכ םהדאלָה השע רַשָא ןומָא יִרְבד
 נב ותרבקפ ותא רבו :הָדּוהי יכלמל םיִמָּיה יִרְב ₪
 ךְּב ?ויּתְחִּת וִנְב והישג א" למ אָזּע בכ

 [₪ש תחאו םישלשו וכלמב והישאי הגש הנמש
 :תֶקְְּבִמ הָיִרעתְב הָדיִרְי מא םֶשו םלָשוריּב ךלִמ

 ילו ויבָא דוד ךרדדלכב ךלוו הֶוחְי יניעב רשוה שעיו <
 ;ואמשה ןמייפפ

 ןפמה חלש והָישאי ךלמל הֶגְש הָרָשע הְמְשִּב יהיו :
 הי תיכ רפפה םלָשִמְדְ והָיְלַצַאִּכ ןֶפֶשדתַא
 ןפכהדתא םּתוו לודנה ןקכה והיקְלחדלַא הספ רמ מאל

 שעה תאמ ףפה יִרָמְש ּופָסַא רָשָא הָוהְי תב אבימה
 ןחהי תיכב םידקפמה הכאלמה ישע דידלע .הנתוו >

 [₪ל הוהי תיבְּב רשא הָכאְלִמה ישעל ותא נִ
 יצע תונקלו םירדנלו םינפלו םישרחל :תּכַה קדב +(
 ₪ בשחוהאל ףא :תיְבה"תֶא קזחל בצחמ ינבאוד

 גכה --
 ןח ,ויב 'רח ,ב'ד ,א'ד ןכו ּורָּבְקיו א"ס צץ. 6 = .ס"תו 'רת ןכו רשאדלַכְו א"ס ץ. 5

 ! ?ר'ת ןכו מיו ל"צ ט. 4  .ג'דו ב'ד ,א"ד ןכו רפח לאמשנ א'ם צץ. 9 .בכ .ר"תו

 "ומ חובב +. 5 = .ירק וה יִתִיַו ,ביתכ ָהנִּתִיַו +. 5 = .ג'דו ב'ד ןכו רשא א'ס +. 4  .'ט קוספ

 = וו ביד ,א'ד ןכו תיבה קדב א'ס צץ. 6  .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ תיַּב א'סב ,ירק תיַּב
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 רמאיו :םישע םה ןומָאב יִּכ םה"לפ ןֶּתְַנַה ףַסָכִ

 פס רַפפַה יס לודְנה ןהּכה ּוהָיְלִח
 ןָפש"לַא רג פפההתֶא הי :ִקְלַח ןת יו הָוהִי תיִבָּב יתאצמ

 תא בשיו ל מהה לֶא רפסה ןפש אביו :והָאְרְקיו

 אָצְמְנה ףַסָכַהתֶא ךידבע ּוכיִתַה רָמאו רב דליה
 תיִּפ םיִרקָפַמַה הָבאְלמַה ה ישע הידלע והָגִתִיו תב
 יל ןפִנ רפס רמאל ףלמל רפסה ןפש דעו :הש
 עמשכ יהיו :ףלמה , ונפל ןפָש והאָרְקיו ןהפה היִקְלַח

 וציו .וידנבדתַא ע ערקו הרותה רֶפְס יִרְבדתֶא למה
 -תֶאְו ֶפָשְרִּב םקיחַאהתַאו ןהכה | ריקְלהתֶא דרמה
 או רפפה ןפש | תאו הָיָכיִמה ןֶב רובַפָע

 ו - כ
 וו

 דיִכ הזה אצמגה רפפה ירמד"לע הנהילא דַעָב
 דאל רֶשָא לע ּונָב הָתַצְנ איִהדרַשֶא הָוהְי מח 7
 "ככ תושעל .הָוה .רפפה יִרְבדדלַע ּוניתְבָא מז

 רּוּפָכַעְו םֶליַחֶאְו ןחפה והָיְקְלִח ליו 1ונילל 8
 כו םלש | תש שא הָאיִבְגַה הלחי הישע ןָפ
 םֶלָשּוריִּב תֶבְשי איהְ םיִדָ בה רמש םַהְרַהְְּב הז
 הָוהְי רמו א" םַהיִלֶא רַמא :ָהיִלַא ורְּבִיְו הגש

 הפ יִלֶא םֶכְתֶאְו תל שואל ורִמ :א לארשי יו
 -לעו הזה "םיקמה -לֶא הָעְר איבמ נה .הָוהָי 6

 הָרּוהְי ףלמ אָרְק רשא רַפַּפה יִרְבדלְּ תא וב
 ןעמל םידחא .םיחלאל ורטקיו ובוע רשא | ת
 הָּנַה םוקָמּב יִתְמָח הֶתַצנְו םֶהידי השעמ לכי ;ָסיִע

++ 

 שרדל םָבּתֶא חל שח הָדּוהי דְלמדלֶאו :הבָכִת ו /
 -תא

 דָעבּו א'ס +. 18 = .ב'דו א'ד ןכו ּוהָיְקַלַה א'ס ץ. ג0 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו 8
 א'ד ןכו וילע א"ס ץ. 18 = .א'כ ר"ל ,'ב ה"ד ןייע :ב'דו א"ד ןכו הָדּוהיִבּנ 7

 ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכ דלַע ל"צ +. 16  .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םהרַה אופ
 .ר'כ ד'ל ,ב הד וע

46* 

 ו ,3

 3 םֶפְק"דַעְבּו ידעְב הָוהְירתֶא ושרד וכל :רמאל ףלפ
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 צצו 19--צצחז 6 ב םיכלמ 4

 ןקלַא הָוהְי רמָאדהְכ וילא ּוְרָמאָת הָּכ הֶוהְיתֶא
 ו ענָכתו ףבכְלדר ן ןשי :תעמש רשא םירבדה לארי
 הוה םוקמהדלע יִּתרַּכד רשא דעְמָשְּב הוי ינפמ
 ןדנבדתַא ערקתו הללקלו הָמשְל תו וויהְל ויבשי"לעו
 ןנת ןכְל :הוהידסאנ יתעמש יכנא םַ ונפל הכְבִו
 אלו םלשב ליתרבקדלַא ן תְפַסֶאְנְו ה ּדּפסֶא
 [נוקמה"לע איבמ ינאזרשא הָעְרִה לכ ףיניע הָעֶאְרִת
 ןר ףלמה חלשיו :רֶבִד ךלמההתא ובשיו הוה
 תיב ףלמה לעיו :םלשוריו הָרּוהְי :ינ קל וילא
 !,ינהפהְו ותא םלשורי יבשידלְכְו הדו שיאילכו הָוהְ
 | התאב ארקיו לורנדדעו ןטקמל םעה"לכְו םיאיבְוהו
 !\מעיו :הוהְ תב אָצַמְגה תיבה רפס יִרְבלּכדתֶא
 |ללל הוה ינפלו תירבההתא תְרכיו דומעק"לע ךלמה
 (|ףכחרהאו ויתודעדתאו ייתצמ רמָשְלְו הוי רחא
 || תירּבה ירבדדתַא םיקָהְל שפַלְכבו בֶלֶלָכְב
 1 ותיִרְכּב םַעָהלְּ רמעיו הוה רָפַ ;ֶהְ"לע םיִבְתְכַה
 ושמה יִנָהְכדתֶאְ לודגה ןקכה והיקלחדתַא ףלמה
 להב תא הָוהְי 0 אצל ו יִרְמְשדתֶא

 וז

 = וה ושמו גת ור שא םילמכה"תא תִּבשהְ .:טאייק :
 [| םלשורי יּכסמּו הוה יִרעְּב תּומְּבְּב רטקוו
 =" אצ לכל תולזמלו הרילו שמשל לעבל םירטקמה
 שחל ץוחמ הָוהָי תיִּבְמ הְרְשַאְהדתֶא אָצִיו :םימשה
 / ל קרו ןוררק לחנב התא ףרשיו ןורדק * לחלֶא

 א 5 ט.90 = .ב'דו א"ד ןכו דלֶא א'ס ץ.90 | .אועגב עככתו נ'ב ,א"ב ןכ +9
 %%||\ ןוופ שי א'סב +. 1 .חספ-לש ינש םויל הרטפה +. 1 ,בכ = .ב'ידו ב'ד ,א'ד ןכו
 ויס 8 ,אועג אלב -לע כ"ב ,א'ב ןכ צ. 8 = ,'ל ר"ל ב ה"ד ןויע םּיַולַהְו א"ס +.
 / ולו הגומב +. 5 .הלמ ארח לֶאְתיִב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 4 = .ב'דו א'ד ןכו
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 יִתְּבִדתֶא ץהיו :םעָה ִנָּכ רָבְִדלַע ּהָרפַעדַתֶא ךלשיו

 םש תוטרא םיִשָנה רשא הָוהְי תיָבְּב רשֶא םישדקה

 ו ול םיִָ
 עָבְנִמ םיִנָהְּכַה המשורטק רַשא תומ בָבַההתֶא אמט

 הֶתַפדרָשֶא םיִרָעַשַה תומָּבתֶא ] ץַתְ רנו עבש ראב
 רַעָשְב שיא לואָמש-לע-רָשַא ריִעָהְ"רַש טשוהי רעש

 הָוהְי חבְומְדְלֶא תומְּבַה נַהְּכ ולעי אל ך8
 אמַטְו :םָהיִחַא ךותְּב תוצמ ילְכָא -םא יכ .סלשוחיב
 שיא ריִבעַהְל יתלבל םנההינב .י- שא תפתה תֶא

 "ב

 םיסופההת א תכשו למ מל שָאְּב ותְּבדתַאְו ונְבדתֶא

 -לֶא הוהיחתיב אבמ שמשל הָדּוהי יבלמ + נַתָנ רשא
 תובָּכְרמהתֶאְו םירורפּכ רשא םיִרָפה ףלמ =ךַתָנז כשל

 הדוהי .ירעמ םינ הְכהילָכתֶא אביו :הרש

 תוחְּבְזְמַהדתֶאְו הָדּוהְי יכלמ | ושעירשא מא תיל
 ףלמה ץתג הנהירתיב תוְרָצַח יתשב השנמ 8

 -תֶאו :ןורדק .לַחְנְלֶא . םֶרָפַעתֶא ףילשהו םשִמ

 =הככ ןימימ רֶשֶא לש ינפדלע ן רשא תומָּבַה

 6 הרתשעל לֶארשידדלמ המ ש לש הֶָ רֶשֶא תיחשַמַה

 תבעו ות כלל במ ץקש שומכלו םיֶנדיצ קש

 תרכו תובצמה"תֶא רבו :ףלמה אממ ןומעפ
 םגְו :םֶדֶא תומְצע םמוקמדתַא אַלַמְיו םיִרשאָהְדתֶ
 םעְבְרְי ּהָשַע רָשֶא הָמָּבַה לא"תיִבְּכ רש הָבְלמִממ
 אוהה הָּבְזִמַהדתֶא םג ג לארשידתא איט גהה רֶשַא + טבת

 ףְרשְור רפעל ל קה הָמְּבַהִתֶא ףרשיו ץַתָנ הָמבַה"תֶא
 הרשא

3 

 בותכ יִנב צ.10 | .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו איגַּב א'ס צ.10  .איעגב ורטק נ'ב ,א'ב כ

 ,ר"תו ע'ת ןכ אבִמ ל"צ ש. 11 | .ר'תו ס"ת .,ע"ת ,'רת ןכו ירקו בותכ דוב א"סב קל |

 א'ב ןכ צץ. 19  .איעג אלב ַתַאְו כ'ב ,א'ב ןכ צץ. 15  .אועגב "תאו נב א'ב ןכ <.

 ל יאחנדמֶל ,יאברעמל ןכ צץ. 1% = .איעגב 8

 .הלמ אדה לֶאְתיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ש. 15 = .ס"תו ע"ה 302 )

 צ ח.פ .ירק תַיְלְע ,ביתכ תו

 2 לָנהְדלע רשָא תחְבְמַהדתֶאְו :שָאְּב ףרש שמשה
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 שכ :1



 אאחז 6 ב םיכלמ 16

 רָהְּב םשרֶשֶא םיִרְבְקַהְתֶא ארו והָישאָי פיו :הרשא +
 -לע ףרשיו םיִרָבִקהְִֶמ תומָצַָהתֶא חיו חלש
 םיהלֶאָה שיא אָרְק רֶשֶא הָוהְי רֶבְדּכ יהאמשר הָבְזִמה

 ולה ןויצה המ רָמאיו :הלאה םיִרְבּדהתֶא ארק רֶשֶא גז
 דטיא רכה ריִעָה ישא וילֶא ורָמאיו האר יִנָא רשֶא
 הָלֶאָה םיִרָבְּדַהְֶא אקי הדוהימ אָבְ"ִרשא םיהלָאָה

 שיא 15 וחינה למאיו :לא"תיכ חכמה לע תשע רשָא ₪
 רש איִבְנה תומצע תַא ויָתְמַצִע וטְלמ מָיוויִתְמְצְעע עני"לא
 יִרעְּב | רָשָא תומָּבַה יִבלָּכְדתֶא ם םִו :ןורמשמ אָב
 והישאי ריִכַהיסיעְכהְל לארי יכְלמ ושע רש ןורמש
 חוו :לא"תיבב הֶשַע רשֶא םישעמַהלַּכַּכ םֶהָל שעיו
 ףךשיו תוחבזמה"לע םשדרשַא תמְּבַה י :הכילפדתא
 למה ןציו :םֶל שרי בשיו םהילע םָדֶא תומצעהתַא
 בותְכּכ םַכיַהְלַא הָוהיל חַסּפ ושע רמאל םעָהלָכִתֶא
 'מימ הוה הספּכ השענ אל יִּכ :הוה תיִרְבַה רפס לע
 יפלמ ימי לכְ לארשיחתא יטפש רַשַא םיטפשה

 האש הרשע הנמְשְּבדבִא יִּכ :הֶדּוהְי יכלמו לארשי ₪
 ובת : םלשוריּב ההיל הוה חסֶּפַה הָשעְנ יהישאי ףלמל 4

 בלֶלְנַהתֶאְו םיפְרְתַהתַאְו םינעהתאְו תובאָהתֶא
 בלשוריבו ה הָדוהְי ץֶראְּב וארנ רָשֶא םיִצְקשַהלְּ תֶאְ
 עֶבַתְכִה הרתה יִרָבִדתֶא םיקָה ןעמל והגשאי רעב

 !\המכו :הוהי תיב ןהפה והיקלח אַצְמ רשֶא ו 55
 בָבְלילָכַּב הָוהידלֶא בשרו ָשָא ךלֶמ פל הָה

 אל וירחאו השמ תֶרוה לָכַכ וד
 רָשֶא לדה לפא ןורחמ הוה בש"אל ד א ומ 5 0

 "|ולמ אדח לֶאַתִיַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ץ. ג7 | .חתפב ת
 ! |וחִיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 19 = .ר"תו פ'ת ,ע"ת ןכ ז
 "| 94 = .ר'תו ע ;'ת ןכו תאזַה א'ס <. ג 0

 יבה הגומב ןכ \. גז



 פד ב םיכלמ אאחז 6

 וסיִעְכַה רשא םיסִעְּכַהְדלָּכ לַע הָרּוהיִּב וָּפַא הֶרָח

 יִנָפ לעמ ריִסָא הֶדּוהְידתֶא םַּג הֶוהְי רמאוו :השנמ
 תאוח ריעה"תא יתסאמו לארשיחתא יִתְריִסַה רשאכ
 יִתְרַמְא רשא תיבה םלשורודתֶא יִתְרַחְּבדרָשֶא
 הש טע רש א"לָפ והישג ₪5 < יִרבּד רַתַ :םש "5 ימש הָיַהָ

 יניר יכלמל םימוה .יִרְבּד .רפס"לע םיִבותַּ םֶהְדאלַה

 ותארקל והישאו למה לוו תֶרֶּפ .רֶהְנלע רושַא

 תַמ ויִדְבַע והָבְּכְר יו ותא ותאְרַּכ ודָגְמְּב ּוהָתיִמָו

 -םע חכו יתרבקב ּוחָרְבְקִו ם םלָשּורְי והָאְבַיַו ודָנִמִמ
 וכילמיו ותא ּיִתְשְמִיַו ּוהישאיִֶּב זָחֶאוְהְיתֶא ץֶרָאָה
 שלש | םיִרש שעד :ויבַא תחת ותא

 םלשוריפ למ םישרח השלשו וכְלמב זחְאהְ הנ
 ערה שעיו :הָנְבְלִמ ּוהָיִמְרִיתְּכ לטימח מא םש]

 שנתי לשר ךלמב תמח ץֶרָאְּב הָלְבְרֶב הָכ
 העְרפ למ :בָהְז רככְו ףסָּכְ"רּכְפ האמ ץֶֶאָהילַפ
 בפיו ויִבָא והישאי תחת והישאידּב םיקיִלֶאדתֶא ה
 תמו םירצמ אבו חקל זָחֶאו דתו םיקְיוהְי ומָשדתַא

 וכרעב ט שיא העְרפ יפ"לע ע ףָסְּכַהתֶא תתל ץֶרֶאָהְתֶא
 הָעְרפְל תַתְל ץֶרָאְה םע םעדתַא בָהָנַהתֶאְ קהת שנ

 םלשוריּב ףךלמ הָנש הרו שע תחאו וכְלָמְּב םיקָיוחי

 יד יד ו"ד ,גיד ,ב"ר ,א;ר ןכ כו ירקו ב ביתכ לט ּומָח א"סב ,ירק לט ומח ה ,ביתכ לַיִמַח

 ירק ָּךלֶמִמ ,ביתכ ּךלֶמְב צ. 83 ח"ו ר'כ ןמקל ןייע :'רתו ו"טד ,ר"וד ,ב'יד ןאד
 יללהב :ס"תו בד ןכו ,ירקו ביתכ ְךלַמְּב א'סבו ,ר"תו ע"ת ,'רת ןכו ירקו .ביתכ שמ
 .ירק ךַלָמַּב ,ביתכ ךלטמ \

 : דקמילפ םיִרְצמדדְלמ הָכִנ הערפ הֶלָע ויִמָיּב :הֶדְוהְ

 3 הערפ והרס לאיו ויִתבָא ושעדרו שא לַכָּכ הוה יִנַעֶב

 : ךירעָה ךא הערפל שקו י ןַתָנ בֶהָוהְו ףסָכהְו מש

 ₪ הָנָש שָמָחְו םיִרָשָעְְְּ :הֶכְ
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 צאזח 97--צצזז 8 ב םיכלמ 7%

 יִנִעְב עָרָה שעיו :הָמּורדְזמ הָיְדְפִּתְב הדיבז ומ א םשו 3

 רַצאְנְרֶכְבְנ הֶלַע וָמְָּב :ויִתבָא ושעדרשֶא לב הוהי

 בשום שלש דָבַע םיקיהְ ולרהו לבב ךלמ
 "תֶאְו םירשפ יִרודְנתֶא וב | הָוהְי חלשוו :יּבְדדְרְמו
 ןומערנב יִרּודנ תאְו בָאומ יִדּודְג | תֶאְו םֶרֶא יִדּודְ
 דוב רּכּד רשא הָוהְי רבְדּכ וְריִבֶאְהְל הדּוהיּב םחלשיו

 הָדּוהיִב .הָתְיַה .הֶהְי יפילע | לא !םיִאיבְנה וידע 3

22 

 :הָשַע רֶשֶא לכ השנמ תאטהכ ויִנָּפ לַעָמ ריִסהְל
 יקָנ םד םלשּורידתא אלמזו ףפש רש יקְנהימ ד םִ
 רשא-לכו םיקיוהי יִרָבּד רֶתָי :הלסל הָוהָי הָבָאדאְלְ
 יכלמל םימָה ירד רפס"לע םיבּותַּכ םהדאלָה הָשע
 נב ןיכיוהי למי ויתבאדסע םיִקָיוהְי בכשוו :הָדּוה
 יִכ וצראמ תאַצְל םירָצמ ךלִמ דוע ףיסהדאלו :ויתחַת
 רשֶא לָפ תְרפדרהְנְ"רע : םירצמ לחנמ לבב למ מ חלל
 הָימשְְֶב :םיִרְצִמ ףְלִמְל הת יה

 ףלמ םישְרָח ּהָשלֶשו וכְלְמְּב ןיִכָוה ו נש הָרְשַע
 !םלשורימ .ןתְנְלאדתב אָתְשחְנ ומא םשו \ םלשוריכ
 עב זויִבֶא הַשעדרשֶא לַכַּכ הָוהְי ינִעְּב עַרֶה שעו

 םלשורי לַבְּבִ"למ .רצאנר בג ירבע "הע איהַה
 ילע לבְּבְְרְלמ רצאנ ;דַכְבְנ אבו :רוְצְמַּב ריִעָה אָבְּתו
 2 | הָדּוהְי-ְדְלִמ | יחי אציו :היִלָע םיִרָצ וידבעו ריִעָה

 חפיו ויפירסו ויִרְשְו ויִדְבַעַו ומָאְו אוה לבב ףלמדלע
 / -תא םשמ אצוו :וָכְלְמְל הנמש תנשכ לַבְּ ףלמ ותא

 '| "תא

 ןל
 | קה ףלמה תב תוְרציִאְו הָוהְי תב תורציִאלְּ

 | הְּבּובְז א"סבו ,ר"תו ס"ת - ירקו ביתכ וכ א'סב

 .'כ קוספ ןמקל ןויע : ףא ל'צ .3 .ךכ | .'ר
 | וקו בוחכ ּולע א'סב ,ירק ּולַע ,ביתכ הָלְע +. ג0  .ירק

 יס'תו ע'ת ,ו'ד ,ג'ד ןכו יִרְבַע תלמ אלב רַצאְנֶדַכּובְג הלנ

 ,ר"תו ס'ת "ד ,ג'ד .ב'ד ,א'ד ןכו דלא א'ס + 9

 = ד ד "רומה...

 . ₪8 + צ
<>>--%> = 

 % יי



 799 ב םיכלמ צאזח 14 .אצט 5

 לא שידףלמ ה מלָש הָשַע רָשֶא בָהְוה יִלָכְדלָכדִתֶא
 + "לָּכְְתֶא הלנה :הָוחְי רָכִּד רַשֶאְּכ הוהָי לָכיִהְּב
 הרשע ליה יִרוּבְגלָּכ ו תֶאְו םירשה"לָּכתֶאְו םלשוה*
 תלוז ראשנ אל ךגְסַמַהְו שרְחַהְלָכְו הלוג םיִפְלֶא
 םִאדתֶאְו הָלַבָּב ןיכוההתא לע :ץרֶאְהְהבע תלה

 19 שעלה

 ץֶרָאָה ילוא תֶאָו ויסירסדתַאו ףלמה ישְנתֶאְ ךְלַמַה
 6 ליחה יִשָנָאלָּכ תאו :הֶלַבּב םֶלשּוריִמ הָלונ ךילוה

 ישע םירובג לפה ףֶלֶא לַגְסִמַהְו שֶרֶחַהו םיִפְלֶא תעָבְש
 וז "ףלַמ דלמזו :הלבַּב הֶלונ לבָּכְ"דלמ םאיכיו המחְלַמ
 :והיקדצ ומשדתַא בפ ותחת ודד היְנַתמדתֶא לב
 ₪ והיקלצ הגש תחאו םירשעְְֶּב ס

 מא םש | םֶלְשּריִּ ּףֶלִמ הָנָש הרשע תחאו וכְלְמב
 4 הָוהְי יניעּב עְרָה שעיו :הנבלמ ּוהָ ימרידתב לטימח
 א הָתְיַה הֶוהָי ףא"לע | :םיקְוהָי השעירשא לבב
 דמו וינּפ לעמ םתא וכלשההדע הדוהיבו 0
 :לבָב ךלמְּב והיקדצ
 הכ רושְעֶּב *רישעָה שדִחּב וכְלִמְל תיעישתה תָנָשְּב יהי
 -לַע : ליִחְ"ַלַכְו א אּוָה ל למ רצאְנְדַכְבְנ אָּב שדחל
 ע ריִעָה אָבְּתִו :ביִבְס קיד : קיל נבו 6 ןחיו םלֶשּוָ
 ג הָעָשַּתְב :והיקדצ ךלמל הָנָש הָרְשַע יתשע רע רוצמפ
 :ץֶרֶאָה מ םֶחָל היה"אלו ריִעְּב בַעְרַה קחו שרחל
 +|רעש ףרד ּהֶלילַה וּהמ גהלמה ישנאילָכ ריִעָה עָקְּבִתַו

 ריעהְ"לע םיִּרַשָכְו ךלמה ןג-לַע לשֶא םיתמחה ןִב |
 : רחא םידשכדליח פדרו :הברעה לרה לוו םיִבָס |
 ךלמה ---

 לַמּומִח ,ביתכ לַטיִמַח ץ.18 = .ירק יִליִא ,ביתכ ילּוא ץ. 15 = .ירק תרָשָע ,ביתכ הרשע 16 |
 .א'ל .ג'כ ליעל ןויע :ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ רפח לַטַמַה וא לטּומָה א'סב" (ק

 ביתכ הָנַשַּב א"סב ,ב"ידו י"כ םירפס בורב ןכו הָנָשַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 3 |[
 :ס"ת ןכו הלילה ּגאַציַו וחרביו א"ס צץ. 4. נָשַּב ,ביתכ תַנָשְּב איסבו ,ירק תַנָשפ |

 || זד

 .הלילה ּגחַרַּב א"פבו ,'ז ב'נ ,'ד ט"ל חומרו ןווע |



 אצט 7 ב םיבלמ 0

 ויִלָעַמ וצפְנ וליַחְדלָּכְו תרי תוברעְּב ותא וגשיו ףלמה
 הָתְלְבִר לַבּב למלא ו הא ולעו ךלמהדתַא ושפתי ו 6

 ויניעל וטחש וחיקדצ נְּבתֶאְו :טפְשמ ותא ירבו
 והאביו םִיִפְשחְנּכ והרְסאו רע והיקדצ ןניעהתַאו
 :לָּבַּב

 "עשת תנש איה שדחל הָעְבָשְּב ישימה שָרָחְבּו <
 ןרארוובנ אָּכ לכְּבְ"ְדִלמ רצאנדכבנ ךלמל הָנָש הרשע
 "תיִבתַא ףרשיו:םלשורי לבָבדדלמ דָבַע םיחבמ-בר
 -לָּפתֶאְו םלֶשורְ יִתּבלְּכ תֶאְו ךלמה תיִבתֶאְו הוה
 וצתנ ביבפ םלשורי תמוחחתֶאְו :שָאְּב ףרֶש לדג תי
 םעַה רֶתָי תאו :םיחְבטדבר' רשֶא םיִּדִשַּכ ליחְלָּכ
 למה"לע ולפנ רַשֶא םיִלפְנהדתֶאְו ריִפָב םיִרָאְשְנַה
 !םיחָּבטדבר ןדארזיבנ הָלְנַה ןומָהָה רֶתָי תַאְו לַבָּב

 :םיִבְנילו םימרכל םיחְּבטדבר ריאשה ץראק תַלּדַ ופ
 זתֶאְו תונכמההתֶאְו הוהידתיפ רשַא תֶשחנה ידומעדתַאְו 3

 ואשיו םיִרשּפ ּורָבְש הָוהְידִתיִבְּב רשא תשחְנה ִם

 דתֶאְו םיִעָיַהדתֶאְו תריָפַהתַאְו :הֶלַבּב םּתשחנהתֶא 4

 רשא תַשָחְּגה יִלְּבלָּכ תַאְו תוּפַּכַהדתֶאְו תורמזמה

 | דשא תוקרזמההתַאְו תותְחּמַהתַאְו :ּוחְקְל םֶכדותרָש 5
 | .!םידימעה :םיְִּבַטְרברחקל ףסּכ ףֶסְּכְירשֶאו בה בָהָ

 | תובל המלש השעזרשא תונכמהְו דָחֶאָה םוה םינש
 | הֶלאָה םיִלּכַהלָּכ תַשָחְל לָפְשמ הָהדאל הוה

 1 ויל תְרַתְכְו דָחאָה רימעה | תמוק הפַא הרשע הָנמש 7
 תשחנ 2

 וורו ויד ,ג"ד ,בידב ןכ +. 7 | .'ט בינ הי יו +. 6
 ב'ד ,א'ד ןכו 2 אס צץ. 7 :אלמ ּגהַאיִבְיַו ב"ו

 || .ורמ ,ב"וד ,א'יד ,ב'ד ,א"ד | ןכו הברדתַא א"ס צץ. 10 .ט"דו ז

 ןנו ירקו ביתכ יאברעמל ןכ צץ. 18  .איעג אלב
 | | .,בותכ םיִבְגלּו יאחנרמל ,ז'ט ב'נ הימ

 -| ערב ןכו רפח וולע רסמנו י"כ םירפס .- ןכ 4
 ,ןזטרו ר"וד ,ב"יד טיר ,ז'ד ויד ,ב'ד

| 

0 

 | ףרשיו א'ס +. 9 .ףקמ אלבו עשת .נ"ב ,א'ב ן
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 1 ב םיכלמ צצח 8-7

 דלע םָינמרְו הָכְבְשו מא שלש תֶרְתּכַה תַמּוקְו תשח)
 =לע יִנשַה ומעל הָלֶאְּבו תַשח ָנ לָכַה בימת רַתּבַה
 שארַה ןהּפ הָיְרְשתֶא םיְּבַ -בר הקו הכבשה
 :ףפה יִרְמש ּתַשְלַשדתֶאְו הָנשמ ןהפ ּוהָיְנּפֶצִהתֶאְ
 ישְנַאהלע| ריִקָפ אוהירֶָשֶא דָחֶא םיִרָס כ הקל ר יִעְהְִמּו
 יאצְמנ רשא ףלמההנפ יארמ םישָנַא ו השמה ו המְחְלַמַה

 ץֶרֶאה םעדתא אָבְצמַה אַבְצַה רש רפפה תֶאָו רוב
 הקו :ריִעְּב .םיִאָצְמְנ ץֶרֶאְה םעמ שיא םיששו
 ל לַבָּכ ףלמילע םֶתא : יִחְבָטבר ] מ ה םתא

 גו 2 8

2 = 
 ץראב ! לְּבְרּב ₪ תמי

 ץראב ראשנה םַה :ותמדא ו הדחה : די לנו המח
 ] כ

 ז ו ירה

 ש*

 רקפיו למ ;ְרְכּובְנ ריִאשה רשא הדאו
 לכ יעמשיו פט 6 ₪3 הא הלר םָיל

 1: לאשר הפצמַה יהיטדתלא ואביו והיִלְדְנתֶא
 = ב 7

 יתָפְטְנִה תַמָחְנַתְדִב הָיִרְשּו הרֶקְדּכ ןָנחוו הנ
 =: ' "ש% - 0. וה = דורו םֶהְל עַבָשִו :םחישנא הָמַה יִתְכַעַּפהְרְּב והיא

 ידבעמ ואריתדלא ם הל רמאיו םָהישְנַאלּ והילד

 == | 9 ירשו [ = בטי לבב .דלמדתא ודבעו ץראב ובָש םיִדֶשַּבַה
 .. עיבשה שדחמב ] יהיו :םכל

 הָכּולָמִה עַרֶזמ עַמשיִלָאְדְֶב הֶיְנַתְְְּב לאַעָמשי אָּב
 +1 ₪ 2 ל -

 -תֶאְו תמו הָיְלדְנתֶא וכו ותא םישנַא הש
 ומסיו :הפצמּב ותא ויַהדרַָשא 0 םיִדשַּכַהדתֶאְו םיִדּוהְיַה

 םיִרָצִמ ואביו םיליחה ירשו | לודָנדַעְו ןַטֶקִמ םעָהלָכ

 % ד 4

 יהו :םיִדשכ ינָּפִמ ּוָאְרו כ - ו
 םִיגְשַּב הְדּוהְירִּדְלִמ ןיכיוהי תולגל הש עבשוש שלשב ו לו-רופופ הריולפו

 רשע ְ : : 0-7

 ןכו דלא א"ס צ. 90 | .איעג אלב רשא נ"ב ,א'ב ןכ צ.19  .ירק הושַא ,ביתכ ₪0 5
 ב סט. זמ םרי ןייע .ש הו ₪; הו א"סב ו ד ז 'מ הומרו ןווש :ס'תו ע"ה ,'רת ןכו םהי שנאו א'ס ץצ.3 .ב" "ודו ב'ד אח /

 .אקספ ןאכ ןיז
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- 
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 צצז 0 ב םיכלמ 9

 ףךדרמ ליוא אָשְנ שדחל הַעְבְשו םיִרְשָפְּב שְדח רָשָע
 יהדוה"דלמ ןיכוהי שאְרדתא יכלמ תֶנָשִב לבב דל

 לַעַמ ּואְסּכתֶא ןתיו תובט ותא רָפדיו אָלַּכ - .
 .ידְנְּב תא אָגשו :לָבָבְּב ותא רֶָשֶא םיכלמה אָפּכ :

 -יתַחְרֶאו ;וייח ימי ו פל דיִמָּת םחל לָכָאְ ואְלכ
 פ ומי םוידרְבְד ךלמה תאמ ילדהְנַתִ דימת תחְרֶא

 ?וייח ימי

 םִבָלַמ א'סב +. 98 = .א"ל ב'נ .הימרי ןייע :ס"תו ע"ת ןכו תיבמ ותא אָצִּפ א'ס +. פד
 \ .ירק םיִבְלָמַה ,ביתכ

 ?ןנה ירשא ןמיפו ,העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא םיכלמ רפסד יקוספ םוכס

 \ןנ זמ: אוז 6] םיאיבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו ויצתו .[. אאצןנז 19| ויהלא 'ה-רשא

 וס. זז 9] ביבס שא תמוח 'הדםאנ 77 היהא ינאו ןמיסו ,םישלשו השמח וירדסו

 ,ןושארה תיבה ברחש רע דוד ןב המלש ךלמשמ רפסה תונש .הששו םיעברא ויתותקספו

 .םימי רשעו םישדח הששו הנש הרשע תחאו תואמ עברא

 לכליו ןושמש ךליו םינושארה םירפס עברא תיעיבר .םינושארה םירפס תעברא וקילס
 םוכאלמ רנבא חלשיו םינושארה םירפס עברא יצח .[קּוצא. אץ 4] םילעוש תואמ-שלש

 "ה ףמא הכ ינישה םינושארה םירפס עברא תיעיבר .[9 83. 111 19] ויתחת רודדלא

 +[1 חומש 411 94] ולעתהאל







 שרקה ירפס העבראו םיר
 הרוסמה יפ לע בטה םיקיודמ

 ,םיושאר םיפופד יפ לעו

 תוהגהו םיפולח םע

 זמ

 םינשי םימוגרתו םיקיתע .די יבתכ

 תאמ

 ו > קה

 ינש קלח

 םימיה רב הות- ועשה

 המימתה הוהי תרות רואל יאיצומ תרבח ידי לע

 ןודנול ו
 ק"פל ד3רת  תנשב

+14 



 !ל ויה רשא םיללכהו םיקחה לכ רואב םע רפסה לא אובמ

 1 ק"הכ תחסונ ןקתו רקַח ןזַא רשאכ גרובצניג דוד רירהל

 שמתשהש דיה-יבתכ תודא-לע תעדל יוארה לכ םג ןכו

 צי לכל רשאכ לכה .םיפדה ילושב רשא תורעהה רבד-לעו

 תאמ תירבע תמגרותמו תילגנא הבותכ תדחוימ הפסוהב

 .ןרעקלעדנאמ

 087! ?זטתגנמנס, תוםוטת (0 116 1םגק. הת 0(1צ8] 00076. 16םת0.



 היעשי

 א םֶלְשּוריַו הָדוהוילע הָוְה רֶשֶא ץימָאְּב והיעשַו ןח
 : יעמש :הַלוה יכלמ והָיקוח י חֶא םֶתי וי ימיב

 יִתְלּדִג סיִנְּב ךּכּד הָוהָי יִכ ץֶרֶא ינזאקו
 :יב ּועָשָפ םֶהְו יִתְממודְ
 + אח יונ \יוה :ןנובתה אֶל ימע עדי אל לארי וילעפ

 -תֶא ּובְַע םיתיחשמ םיִנָּב םיערמ ערז ןש דב
 המ לע רוחֶא ּורְנ לאְרְשְי ש שורקדתַא צא

 ?יוד בָבְללָכו 5 לח שארל הָרָס ּופיקות דע ּוָבָה

 6 הָכַמּו הָרובַחְו עַצפ םתמ וּבְִיִא שארדדעו לָגְרְַּפִמ
 5 :ןמשב הָכְּכְר אְלְו שָּבִַח אָלְו ורזדאל הָיִרַמ
 ו ן םֶכּדננְל םָכְתמִדַא שא תופְרש םכיִרְע הָמַמָש

 כ

 8 "תב הרה :םיִרָז הַכָּפִהַמַּכ הממ התא + סלב

 -=%י "ריאן ון. ל יי
 5 סוכא ₪ בע 5 1 נק ר וש ַעְדי

1 

 :הָרוצְנ ריִעְּכ הָשְָכַמְּב הָנלַמּכ םרב5 ה ָדְסַכ ןוצ

 \ םֶרְסַּכ טעמּכ .ליִרָש ּונְל ריתוה תּואָבצ הָוהְ לל
 ₪0 הרמעְל ונח
 םע ּוניִהְלֶא תָרות ּוניזִאה ל יניצק הוהידרבְ עמש
 תולע יִתְעַבש הָוהי רמאי םכיקבזדבר ילדהמל :הרמע
 אל םידוהעו םישבכו םיִרָּפ 5 םיאירמ בֶלַחְו םיליא
 ₪ םכְדיִמ תאו שקבחימ נָּפ תּואְרל ּואבָת יִּכ יתַשָפְ

 הדד

1 

- 

 סמר
 ן א"ס.צ. 5 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו יִמַעו א"ס +. 8  .םירבדה הלא תשרפל הרטפח 1 )

 | הרמעְלְו א"ס +. 9 = .סת ןכו סכורנ 1 א'ס +. ד = .וכת הָמ"לע וא ,ב"ודו ג'ד "ד 8
 / בורב ןכ +. 1ג = ,ד"דו ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -םע א'ס +. 10 = .ר'תו ס"ת 308
 | ,רַמָא ריבס +. 11 = .ב"יר ןכו ףקמ אלבו המל א'ס ג"טדו ריד ,ג'ד ,8₪



 1 9 היעשי 4

 תֶרָמְק אְושדתחְנִמ איבה פיסות אל יִרַצָה סמר 3

 לכואהאל ארקמ ארק תּבַשְו שדח יִל איה הבעת

 ויה ישפנ האש םֶכיִדְעוִמו םֶכישְרֶח :ּהָרַצעו א ָ

 םילעֶא םֶכיִפַּכ םֶכְשַרפְּבּו :אשְנ יתיִאלנ חרטל ילע 5
 ב

. 

 םכידי .עמש נא הֶלַּפִת וּבְרְתְדיִכ םנ םּפִמ ינ

 דננמ םֶכי יללעמ ַעְר ּוריִקָה כזה וצָחר : א םיִמד

 ורשא טפְשמ ושרד בטיה ּודמְל :ַעְרַה ולדה נע 17
 = המלא ביה םּותָי ימפש וייר

 ו .ש|
--3 

 םכיאטה ּויהידמא הוהי רמאי הָחְכּו אנרבל 8

 הי רמצְּכ עליתכ ומיִדְאידִא יניב ֶלֶשָּכ םיִנָשּ

 אָמִתִִאְו :ולכאת ץֶראָה בוט םתעמשי ו ובאתדבא 9

 :רפד הָוהְי יִפ יִכ כ להד םַתיִרַמּו

 טפשמ יִתְאְלִמ הָיְמִאִנ הירק הול הֶתְיַה היא 7

 םניסְל הוה ךפְסּכ :םיחצרמ הע ּהָּב ןיִלָי קדצ ₪
 םִכְננ יִרְבַחְ םיררוס ףירש :םִיִמַּפ לּוקַמ ֶאְבְס ₪

 ביִרְו וטפשי אל םותי םינמלש 5 ףררַו רחש בהא לכ

 ₪ | ;םַהיִלֶא אובידאל הנִמלֶא

. 

 א

5 

5 

07 

 ףחנא יוה לארשי רבא תואָבְצ הָוהי ןודָאְה םאְנ ןכל <
ואמ הָמְקְנא יִרָצִמ ל

 ףֶרְצַאְו ו ךילעי ידי י הָּביִשֶאְ :יבי
 רְבַּכ

 - ;='ו הָנשאְרְבכ לטפס הָבישאְ :ךיְלידְבַלָכ הָריִסִאו דינוס <

 הס קרצה ריע ךל ארק ןָּכְירַחֶא ה הֶלִחַת 5 כ ךיצעוו

 רֶבַשְו :הֶקְרַצְּב ָהיִבָשְו ּהָדָּפּת טפְשמב ןויצ :הנמאנ יד3

 ושב יִּכ "ילפ הָוהְי יבזעו ודְחַי םיִאָטִחְו םיעשפ 29

 :םתְרחְּב רשֶא תונגהמ ורפְתְו םּתדמַה רשא םיליאמ
 וב

 ו'טדו"ר'ד וכ םירפס בורב ןכו א"ב ןכ צ. 18  .איעגב םכשרפְבּג נ"ב ,א*ב ןכ צ. 5

 ירָמָא ריבס ד. 18 = .איעגב החכונו כ"ב ,א"ב ןכ +. 8 י

 ,ר"תו פ'ת ,ע"ת ,א"ר ןכו -םָאְ א'ס +. 18 = .ר'תו ס"ת .,ע

 או א'ס , 6 .איעגב המק נאו נ"ב ,א"ב ןכ ל. 4
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 5 היעשי 1 80-11 4

 3 ?הֶל ןיא םימדרשא הָּנִנְכְו ָהְלָע תלָבנ הָלֶאְכ ּויָהִת יב
 גג וָחְחְי םהינש ורעב ץצימל ולעפו תָרעְנל ןסֶחָה הָיָה
 / :הָבַּכִמ יא
 ב :םֶלֶשּוריו הדוהיהלע ע ץומָאְְב ּוהיע שי הָוָח רשָא רבְּדַה

 3 שאָרְב הָוהְידתיב רה הָיִהָי ןוכנ םימָיה תיִרחַאב ו הז
 \ ּובְלָהְ ;םִוגַלָּ ויִלֶא ּורַהָּב תִעָבָמִמ אָשנְו םיִרָהַה
 אלאל הָוהְירַהלֶא הלענו וכל ּורָמָאְו םיִּכַר מע
 יִּכ ויַתחְראְּב ּהָכְלִ ויִכְרּדִמ ּונריו בקע יהלֶא תב

 : ןיכ טפשו :םֶלשּוְימ הָוהידרַבְדּו הָרּות אַצַת ןויִצמ
 םיִּתאְל םתוברח ּותְּתַּכְו םיכר םיִמעְל חיכוהו יומה
 -אְלְו ברח לונלֶא יונ אָשידאל תורמזמל םיִתּוְִנַחְ
 וכל בלע תיּב :המחְלִמ רוע וחמלו
 6 יִּכ בטעי תיִּב מע הֶּתְשפְנ יִכ :הֶוהְי ראב ₪
 ;וקיפשי םיִרְכְ ידלובו םיתט שלָּפּכ םיִנְנְו םדקמ ּואָלִמ
 : אלת ויָתְַצֶאְל הצק ו בה ףַסַּכ וצְרא אלמה
 3 וצר אמו :ויִתבְכְרַמְל ּהָצַק .ןיאָו םיסוס לצרא
 ;ויתעְבַצִא ושע רשאל ווקתשי וידי השעמל םיִליַלֶא
 ,) רוצב אוָּב :ם תל אשתדל שיא"לפשוו םדֶא השוו
 גו "לע נאָּג רדהְמו הוה דחפ לנפמ רפעפ 8
 הָוהְי שנו םישְנֶא םּור חשו לַּפָש .םֶדֶא תח
 אנ הוהיל םו :אוקה םויּב דב
 לַעְ :לפשו אָשְנילָּכ לעו םֶרָו הָאְלְּ לע תוֶאְבצ
 0 לעו םיאָשְגהְו םיִמָרַה בלה יזְרַאדִלָּכ
 + תוע בה" לַעְו םיִמְרַה םיִרֶָהדִלְּכ לעו :ןָשָּמַ

 תואשנה -

 א"ד ןכו דלֶאְו איפ +. 8 ,ב | .ר"תו פ"ת ,ע'ת .ב"יד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הילל 59
 .א"ידו ב"ד ,א"ד ןכו רסח םָהיִתִתִיִנָחְו א"ס צץ. 4 .'ב 'ד הכומ ןייע :ר'תו פ"ת 8 ב

 ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ירצב ןכ צ. ל | .ס'תו עת ויד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןבו אלו א'ס <

 ב וילע רסמנו ינע הגומב צץ. 11 | ,לוגסב הצק םירפס תצקמב ,ו"טדו ב"יד ה'ד ,ג

 .ןינעב םורס
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 וש וש

% 

 שכ

0 

 תֶא םֶדָאה ףילשי אּוהה םִיּכ :ץרָאָה ץרפל ומי וקְּב :

 יפלטע ורּפ רַפָחל 2
 ּפ ..

 / םַעָה שנע :םבדולשמי םילּולע תו םהירש םירענ :

 וז 15--11] 5 היעשי 6

 :הָרּוצְב הָמוחילָּכ לַעְו ּהבְנ לּדְגְמדלָּכ לַעְו :תואשנה
 חַשְו :הָדמַחה תויכְטדלָכ לע שישרֶת תנא לַעְו
 חבל הוהי בנשת םישנא םוְר לַּפָשְו םדֶאַה תָהְבִ
 .תורְעְמְב ואָבּו +ףלחי ליִלָּכ םילילָאָהְו :אוהה םיּכ ?

 ונואָּג רדָהְמו הָוהְי דחפ ינפמ רַפְע תולחמבו םירצ

 תוחתשהְל ולדושע רֶשֶא וב גה .. תאו ופסכ יִליִלֶא
 םירצה תורְקְנְּב אובְל :ם
 ומּוקּב נאג רדהמו הוה ו דחו

 יפאב הַמְשַנ רשא םדֶאָהְדִמ סָכְל ולדח :ץֶראָה ץרעל
 4 אוה הב 9%% == ₪ .=
 0 1 -% שה -- -

 הָדּוהיִמּו םלשורימ ריסמ סמ תואָבצ הוהי ןודָאָה \ו הנה גה יכ

 | רוב :םיִמןעשמ לכו םהלחןעשמ לכ הנעשמו ןעשמ
 !| םישמח-רש :ןקזו םסקו איִבְנְו טפוש הַמָהְלִמ ט שיאו
 | ותת :שחל ןובגו םישרֶה םכחו ץעויו םִיִנפ אושו

 ;פמ ;םיקלמה יפעסְבו

 הלקוהו ן ןקזב לענה ובָהְרִי והע רְּב שיִאְו שיאְב שיא
 הלמש ויבְא תב ויהֶאְּב שיא שפתו בכ
 | :ףד תחת תאָוה הלשכמהו נְלהְיהֶת ןיצָק כ ול
 | וא יתיבבו שבח ה ריהא"אל ' רמאל | אוהה םויִב אשי
 [\ טשכ יכ :םע ןיצק ינמישְת אל ּהלמש ןיאָו ם םֶחל
 41 הוהילא םהיללעמו םנושלחיכ לַפ הָרּוהְיְו םלָשּורי
 " | םֶתאָטחְ םֶּב הָתְנָע םהינפ תַרָבַה :ודובכ יִנַע תורמל

 !םחְל ולמָניּכ םשפנל ווא ודחכ אל .ודיגה םדסכ
 \:ילכאי ללה ירפחיכ .בוטחיכ 0 ורמא :העְר

 | ל ול השי ויד למנרכ ער עשרל יא
 | ו ויטב ,ירק יניע +. 8 | .ב"דו א"ד ןכו ידי א'ס צ. 6 ,2 | .ג'ד ןכו םדאה א'ס ל. ₪

 .ר"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ



 737 היעשי זז 18--ןצ 9

 ףרדו םיעְתמ ּףיִרַשאָמ ימע וב ּולָשִמ םיִשָ ללשמ
 ":ועלב ףותחרא
 | אובָי טָּפְשִמְּב הָוהְי :םיִמַע ןידל דמעְו הָוהְי בירל בש
 צה לג םֶרַּכַה םִּתְרַעִּב םָּתַא וירשו ומַע ינוע
 נ ּונחְמִת םִיפְ ינפו יִמע ואָּכִדת "םכלמ :םֶכיִתְבּב
 :תואְבְצ הָוהְי נא
 : תווטנ + הֶנָכִלּתַ ןויצ תונְב והבָנ כ ןעי .הֶוהָי רָמאַו

 םהילנרבו הנכלת ףפפו ולה םיניע תורקשמו ןודנ
 ןהָתָּפ הוהוו ןויצ תב רקדק ינדֶא חפשו :הָנְסַפַעִת
 :הָרַש

 םיִסיִבְשהְו םיִסָכַעָה תָרָאְפִּת תא יִנדַא ריס אמ םַּּב צ
 םיִראָּפה :תיִלְעְרְהְו תורשהו תופסנה  :םִינרַהשַהְ
 תשּבַמַה :םיִשָחַלַהְו שפנה יקב ם םירשקהו תודקצַה
 יחָּפמַמַהְו תופְמעמהְו תוצְלַחמה :ףאָה יִמזִפ
 םידידרהו תופ פי גצהְו םיִנדַּפַהְו ם םיניל גה :םיִטירחַהְ

 הפקנ הָרנֶח תחת היה קמ םשב תַחָת הָיָה
 גחמ ליִניִתָפ תחת הָחְרַק ו הָשעמ תַחַחְ

, ++ .- 

 וע ד ליש 1

 ונמחל רמאל אוהה םיּב .דָחֶא .שיאְּב םיִשָנ עָּמָש
 ףסא ּוַלָע ךֶמש ארכי קר 5 שָבְלְנ ונְתְלָמְשְו לָכאנ
 :ּונְתְפְרָח

: : . 
 יִרפו .דובָּכְלּו יבַצל הֶָוהְי חמצ הָיַהְ אוהה םיּ

 ןיראה -
 'ב ,א'ב ןכ +. 16 = .ירק תּויִטנ ,ביתכ תוּוטנ +. 16 = .ירק םָכלְהַמ ,בותכ ו מ 61
 א"סב <. גז | .ויטדו ביד א"ד ןכו .אלמ .ףופטו א"ס ל. 16 = .אועג אלב . תורקשמ
 יאברעמל ןכ +. גז = .ב'רו א'ד ןכו הָוהְי א'ס צז. גל, 18 = .ירק חַּפָשְו ,ביתב ₪
 :ר'תו ם"ת ,ב"יד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"ב םירפס בורב ןכ +. 23  .תתפ ןהְתַה יאחגדמ ו
 הָרגַח הגומבו יאחנדמל ,יללהבו יאברעמל ןכ +. 4 = .ו"טדו א"יד ,ד"ד ןכו םיִנוילַָה |
 א'ס +. 5 = .ו"טֶו ב'וד ,ה'ד ,ג'ד ןכו תחתחוכ א'ס ,ב'דו י'כ םירפס בורב ןכ +. אל[

 ןכו ּוניִתלְמַשְו וא ,ו"ד ,ב'ד ןכו ּוניתלמשו א'ס +. 1 ,77 = .ר"תו ם"ת .ע"ת ,ירת ןכו ]8

 ופה

 | ל
 5 :המחלמכ ךתְרובת ולפי בֶרָחַּב ךיִתְמ :יִפי תֶחְת"ָּכ
 5 וקיוחהו :בשת ץראל הָתְק ָהיִחְתִּפ ולבָאו נא

5 



 [ץ 8--צ 0 היעשי 08

 5 הָיָהְו :לארשי תטילפל תֶרָאּפִתְלּו ןואְנל ץֶרָאָה 3
 | .לָּכ ול רַמֶאי שודק םֶלָשּוריִּב רֶתּוגהְו ןויצְּב ראש

 תֶאצ תא יִנַא ןוחר | םא :םֶלֶשּוריִּב םָיחל .בּוְּכִה +
 חורפ .הברקמ .חיִדְי םלשורי :ימדִתֶאְו ןויצהתְּב

 זרה ןוכמ"לָּכ לע הֶוהָי אָרְבּו :רַעְּב חּוְרְבּו טֶפַשמ 5
 הבהל שא הָנְנ ןשעו מיי | ןנע הֶאְרְקמדלעו :ןויצ
 םמוי"לצל הָיִהִּת הָכְסְו :הָפִח דובָכְילָכילע יִּכ הֶלָיל <

 :רטממו םֶרְזמ רופסמלו הָסֶחַמְלּו בֶרְהמ
 םֶרָּכ ומרכל ידוד תריש יצידיל | אָּנ הְריִשֶא ה

 | \העטיו והלקסיו והקזעוו :ןמ משב ןרְקִּ ידידיל הָיָה
 = תושעל וקר יב בצה בקידסנו וכותב לָדְִמ ןָּבָיו קרש

 | שיאו םלשודי בשוי הָתַעְו :םישְאְּב שעיו םיבָנע 3
 || ךוע תושעלדהמ זיִמרַכ ןיבו ינִּב אָנוטפש הָדּוהי

 . שעוו םיבנע תושעל יתיוק עודמ וב יתישע אלו ימרכל
 ד ינאדרשֶא תא םֶכְתֶא אָוְיהֶעיִדוא הָּתַעְו :םיִשְאְּב >

 יהו ורדנ ץִרָפ רעבל היה ותכושמ רפה ימרכל
 ג רדעְי אְלְו מ אֶל הָתְב והתישאו :םמרמל +

 8 וילַע ריטמהמ הוצא םיִבָעָה לעו תושו רימש
 עטנ הדּוהי שיאו לארשי תב תואָבַצ הָוהי םרכ יכ ז

 הנו הקרצל הֶפשמ הנהו טּפשמל וקו ויעושפש
 . |ֶיְבְּב תיב יעינמ יוה :הקעצ 3

 ! ןנתפשוהו םוקמ םּפֶא דע ובירקי הָרָשְב הָרָש
 | אל"םא תב הָהְי יִעָאְּב :ץֶרֶאָה ברק םכדְבְל 9

 | בשא ןיאמ םיבוטו םיִלדָג ו ויהי הָמַשְל םיִּכר םיִתָּכ

 ןומִח ערזו תָחֶא תַּב ישָעְי םֶרָקְידְמצ תְרָשָע יִּכ
0 . / 2 = 

. 

 ! וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5  .םִּד ריבס צ. 4 .ב"דו א"ד ןכו ו א"ס +. 4

 וש ,ה | .ביידו ג"ר ,ב"ר ,א"ד ןכו ָהיִאְרְקִמ א"ס ו'טדו א"יד ,ד"ד ןכו 'סחו

 "תו ס"ת ,ע"ת ,(רת ,א"ד ןכו ול א"פ +. 4  .ר"תו ע"ת ןכו יבשי א'סו ,רפח בשי

 [ כ םירפס בורב ןכ צ. 9  .רסח ויָעשְעש א"ס צץ. ד | .יפר ף"כה ותַכּושְמ הגומב +. 5

 | \ ,ביידו גיד ,ביד!ןכו ג עיבר אל-םא א'פ ,ו"טרו ר'ד
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 רקפּכ ימיּכשמ יוה :הפיִא השעו
 ג רונכ הָיָהְ :םקילדָי ןי יי ףשנב יִרָחאַמ ופדרי רכש
 אר הָוהְ לַעָּפ תַאְו םַהיִּתְשִמ קר ליִלָחְ ףֶּת לב

 !- ו = ג תעדחילכמ יִמִע הָלָּ ןכל :ואְר אלו ויִדי השעמו ּוטיִבְ
+ 5% 

 ו הביחרה כל אמצ החצ ונומָהְו ב בער יִתָמ דובב

 הרדה דרו .קח"ילבל היפ הרעפו השפנ לואש
 הנע ד -:

 5 שיא"לפשיו םָדֶא חשו זהב ועו הָנואשו ּףָנּומָהַ
 :טפְשִמְּב תואְבְצ הודי הכנה :הקלפשת םוהבנ ונע
 בכ םישָבַכ יער :הָקְַצְּב שדקנ שודקה לאה
 | :ולכאי םיִרָג םיחמ תוברח]
 :הֶאְטה הֶלָננַה תובעכו אושה יִלְבַחְּב ןשה יכשמ
 9 בֶרָקִתְו האר ןעמל והשפמ השוחי | רהמי םיִרָמָאָה
 הָעַרַנ ו לאְרָשי ש שודק תַצע הָאובְתְ

 שח םימש עַר בוטלו בומ על םיִרמָאה י וה
 :רמל קוָתַמּו קותמל רַמ םימש ףשחל רואְ רואְל

 - -ייי -- מפ ₪ ןח ₪

 ה . ו = וש -57=- - =

 .. יי תותשל םיִרובִ יוה :םיִנבְנ

 -| <| לש ף\ ו ד ש בכע עשר ילידצמ :רכש - מל ליחישְנאְ

- 

 ןכְל ונממ וריסי םיקידצ תקל

 טשרש הפר הִבַהְל ששחו שא ןושל שק ל
 תרות תא ּוסֶאְמ יּכ הלעו קָבְאְּכ םחְרפו הָיִהְי קמפ

 לע :ּוצאנ לארשירשודק תרמא תַאְו תואָבצ הק / \
 וזנרו והָפּו ויִלַע ודי טיו ומַעְב הוהי"ףא הָדח כ

 -לָכָּב תוצוח בֶרְקְּב הָחפִּכ םֶתְלְַבִנ יהֶתו
 תאז 6

 תיל וילע רפמנו הֶאְבַתְו א"ס +. ג9  .חתפב הרַעַפ יללהב +. 14  .אלמ ףות א'פ ₪
 ,ריד ןכו ץמק עָרְל א'ס ץ. 90 = .ב"ידו ריד ,גיר .ב'ד ןכו עיבר חה א"פ ל 8

 ב" ,א'ר ן ָךצ א'כ צץ. 93  .רפה םיִרפָצ א'כ צ. ₪  .אקספ ןאכ ןיא א'סב
 ץמק קטַּכ א'ס ,ר'דו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.24 | .הָנָשְמ ריבס +. 29 = .ר"תו פ"ח עט

 .ודי | טיו א'ס צץ. 5 = .ו"טדו אייד ,ג'ד ןכ
 4ך*
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 םיוגל םנאָשת :היוטנ ודי דועו ופָא בשדאל תאי ₪
 לק הָרְהְמ הָהו ץראק הצקמ ול קרשו קוחרמ

 או ןשיי אָלְ םּו אל וב לשוכד] ןיאו ףיעדיא + - :
 רַשֶא ויל ךורש קָתְנ אל הצלה רזא הַתַפְ
 ויסוס תוסרפ תוכְרד ויתתשקדלּכו םיננש יִצְה
 גאשו איבלּפ ול הנָאש :הָפסּכ ייל וכָשָחְנ רצכ

 םה :ליעמ ןיאו טילפנו ףרט זראיו םדנוו ייפ
 ףשחרהגהו ץראל טכנו םָידתמהָנְּכ אּוָהה םּויּפ ויִלָע
 :היפירעב ךשח רואָו רצ
 -לע בשי נדָאדתַא הָאְרֶאְו והיזע ךלמה תומדתנָשְּב
 םיפְרֶש :לָכיההדתֶא םיאלִמ וילושו אש םֶר אַ
 החאל םיפנכ שש םיִפִִכ שש ול לעטמ | םידמע
 םיתשבו וילה הָפַּכְי םיתשבו וינפ הָפְכָי | םיתשב

 "שורק | שודק | שודק רמָאְו הזדלא הז ארקו :ףפועי <
+ 

5 

 [| תומא ניו :וִדובְּכ ץֶרֶאָהדלַכ אָלִמ תיִאְבַצ הָוהְ
 | הוא רמאו :ןָשָע אלפי תיבהו אריקה לוקמ םיפּפה
 מע ךותְבו יִכנָא םיתפשראמט שיא יִּכ יתימְדְניִכ יל
 | תוִאְבְצ הוהי ףלמְהתַא יּכ בשו יכנִא םיִתפש אממ
 | הפצְר ודיבו םיפרשה ךמ דָחֶא ילא ףשו :יעע אר
 =| רמאיו יפדלע ענוו :חפזמה .לעמ הקל סולק
 = | זָפָכִּת ָּךְתאָטחו נע רַמְ ףיתפשהלע הָו עגְנ הנה

 1 וקרל ו ימו חלָשֶא יִמדתַא רמא יִנדַא ליקדתַא עמשַאְ
 | ועמש הוה םעְל ּתְרמָאו ףל רמאיו :ינחלש יִננִה רמאו +

 םַעָהבְל | ןמשה :וערת"לאו ואַר ואו וניִבְתִרלַאְו עומש
 = דאו וינעְב הֶאְריִרפ עשה ונעו דבכה וזאְו הזה

 עמשי

 בַאְְו א'סב ,ירק גָאשי ,ביתכ גאשו צץ. 99 | .ג'דו ב"ד ,א"ד ןכו אלמ ויתותשק א"ס +. ₪

 / תשרפל הרטפה . 1 ,| .א"יד ןכו ירקו ביתכ גַאשי .א"סבו ,ב"דו א"ד ןכו ירקו םיתכ

 .א'ד ןכו אלמ בשוי א"ס ד. 1, .הָוהי א'כ וצ.1, 8  .ורתי עמשיו



 1 היעשי וז 11-11 1

 יִנדַא יִתְמ מ ע רממ) .. ול אָּפְרִו בשו ןיבָ ובָבְלּ עמי

 ןיאמ = םיִּתְבּ בש ןיאמ קב םירע ואשדםא רשַא דַע רַמאיַו

 םֶדֶאְהתֶא הָוהְי קחרו :הָמְמְש הֶאָשּת הָמְדַאְהְו םִדֶא
 כו הָיִרישע ּהָּב =דועו ו :ץרָאָה בֶרְקְּב הבועה הָבִרו

 םּב תֶבַצַמ תַכְלַשְּב רשא ןילַאְכו | הָלֶאָּכ רָעָבְל הָתְיַהְו
 :ּהֶּתְבַצִמ שד ערז
 ןיִצְר ּהלָע הָדּוהְי ךלמ והָיעְרְּב םֶתייְַּב זָחֶא יִמיִּכ 8
 םֶלשּורְי טארשיהדלמ והי למרְְּב חַקָפּו םֶרָאדְלַמ
 תובל דעו היל םחלה ל לָכָי אלו הי הָמָחְלִמְל
 בכל לבבל ע עני ו םִיְרְּפָאהל ם ( ּהָחָנ רמ גאל דִוָּד

 רַמאיו :הורדינפמ רעידיצע עוְנָּכ ממ
 ראש הָּתַא זַחֶא תארקל אָנאָצ 3% הָיעַשילא הוה
 דלא הָנוילַעה הָכְרְּבַה תַלְעִּת הָצְקְילֶא ִּףְנֶּב בּשָי

 -לֶַא ט טקשהו רַמשה ויִלֶא תרמאו :םבוכ הדש תלסמ
 -ייוווופ-5< יכי\ו"* יו-יו בול דרידלא ףבבלו אַריִת

 ה

 םינשעה םידוא וו == תי

 ןא"ירחּב הֶלֶאָה
|3- 

 ץעיהיכ ןעי :והי ילַמְדְרְב םרַאו צה

 הָכּותְּב למ ףיִלְמְ ונילא הָנעְקְּבִ הָנְציִקְה .הוהיב
 יִנדִא רַמָא הָכ :לֶאְבָטְְּב תא

 קַשָמּד םֶרֶא שאר יִּ :הָיִהְת אָלְו םּקָת אל היה
 תחי הָנָש שָמָחְ םישש דעו ןיצר קשמד שאר
 -ָּכ ןורמש שארו ןודמש םִיִרְפַא שארו :םעָמ םיְרַפ

 :ּונמָאְת אֶל יִּכ ונִמָאּת אל םִא והילמז
 תוא לאש :רמאל זחֶאלֶא רד הָוהְי ףסויו

 :הלעמל הגה יִא הֶלֶאש קמעו ַה יקל הָוהְי םע
 רמאיו .

 ןכיצ. 18  .הָוהְי א'ס צץ. 11 - .ריתו ס'ת ,ע"ת .,ירת ,ב"ד ,א"ד ןכו ובְבְלְּ א'ס +. [

 ביד ןכו ירקו ביתכ ּהָּב א"סב ,ּהָּב ריבס ץ. 8 .רפח הָיְרשָע יאחנרמל .יאברע

 .א"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק לֶאְבַמ א"ס צ.6  .אועגב בבל ב"ב ,א'ב ןכ' ו

 : הלענ :רמאל 4 הָיְלמְַדַבּו םִיָרְּפְא הַעְר םֶה יא דיל
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 :ביסּכ רוחבו ערב םואמ יתְערל לכא שבדו הֶאְמְח :

 היו :הפסה ןקזקהתַא םת םילגרְה רעשְו שארֶהְהתֶא .
 הקו :ןאצרתשו רקּכ תלָקע שיאדהיחו אּוקה םזיכ

 עז[ 18--צזוז 1 היעשי 49

 רַמאיו :הָוהְירִתֶא הָפְנַאדאְלו לֶאשֶאדאְל זָחֶא רֶמאַו
 | יכ םיִשְנַא תואְלַה םֶּפִמ טעמה דוד תיִּכ אָנועְמש

 | תוא םכל אה יִנדַא ןתי ןכל + יהלַאדתא םָנ ּואְלִת
 | :לא ונמע ומש תארקו ןּב תרליו הרה המלעה הגה

 החי איב !?היבלמ ינש נפמ כ ה הֶתַא רשַא המְדַאה
 ואָב"אל רשא םיִמָי ךיבָא תיבדלעו ּךִּמ נעדלעו יל
 :רושא ךלמ תא הָדוהְי לעמ םִיְרְפְאדרּוס םמל

 פובול הוהי קרשי אוהה םויּ | הֶיהְ
 | ץראְּכ רַשֶא הָרובדלו םירצמ :יִראָי הצקּב רָשֶא
 יקיקנבו תותבה יִלָחְְּ םֶלכ וחת ּואָבּו :רושא
 "| אוהה םויּכ :םיללהנה לָכְבּו םי ץוצענה לַכְבּו םיעְלְפַה

 רושא ךלמב רה יִרבְַּב הריִכַשה רעְתְּב *נדֶא חלי 2 [
 ו
 ו
/ 

,\'\ 

 | שבדו הֶאְמְחְיִכ האמה לאי בָלֶח תושע ברמ

 [| וה .םויב היה :ץֶרֶאה בֶרְקְּב רַתונהלְּכ לכאי .
 = ףסכ ףלאב ןפנ ףלא םשדחיהי רשא םוקמחלֶכ הָיְהְ
 [ כ המש אובי תשקבו םיצחב :הָיִהְי תישלו רימשל
 דשא .םיִרָהה :לכו :ץֶרָאְהילַכ הָיְהֶּת תִיַשְו רימש
 | רימש תארי הָמָש אובְתאל ןורדעי רדְעִמְ
 11 :הש סמרמלו רוש חלשמל הָיָה

 לע בַתְכו לודנ ןוילג ףלדחק ילא הֶוְי מאיו
 : -(וחב

 [ | רפס ברב ןכ +. 14 = .ע"תו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו תאָרְקְו א"ס +.14 = .הָוהְי א"ס צץ. 0
 / |"טדו .א'יד ןכו 7 .גהח לֶאּונמע א'סב | ,ב"ודו ויד היד ,גיד ביד ,א'רב י"ב
 ! וגו איס .ג"טהו ריד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 29 = .ד'ד ןכו 'סח רחָבּו םאָמ א'ס + 56
 / ד ןכו רסח אבְי א'ס + 34 = .אקספ ןאכ שי א'סב +. 31,35 = .ב'ידו ג'ד ,ב'ד ןכו עיבר
 | .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ד"ד ,ב"ד
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 :ודיכרבי ןּ יהירפחת תא ןחפה .היריא תא םינמ
 בל תו רהתו הֶאיִבְנַהלֶא ברק ?רָאְו

 שָח ללש רהמ ומש אָרְק ילא הֶוחְי מאה
 ליִחְדתֶא | אשי מ מאו יִבָא אָרְק רענ ;ה עדי םֶרָמְּב יּכ

 :רושא ףלמ ינפל ןורמש ל ללש ש תֶאְו קִשַמּד

 יכ ןפי :רמאל דוע ילא הכר הושאל ףסיו

 שושמו טאל םיִכְלְהַה חלשה ימ תא הוה םעָה טאָמ
 םֶהילע הלעמ נא הנה ןכלו :והילמ וְָבּו ןיִצְרדתֶא

 "תֶאְו רושא דלמדתַא םיִּבְרָהְ םימוצעה רַהָנַה יִמחתֶא
 ותו ףלהו ויקיִּפַאדלָּכדלע הֶלַעו ודובָּכִלָּ

 תוטמ הָיָהְו עיני ראוצדדע רבַעְו ףמש הדּוהיּב ףלחו

 :לא וממע ּףצְראדבחר אלִמ ויפַנַּכ

 ּורזאָתה ץֶרֶא-יקחְרִמ לָּכ ויִזאהְו ותח] םימע ער

 רָבְד ּוְרְּכּד רַפַתְו הָצִע וצע ּותְחָו ורזאָתַה ותח]
 =5 יור :לא ינמע יִּכ םוקי אל

 ףררּב .תכלמ יפו ךוה תֶקְחְּכ ולא החי רַמָא

 :וצירעת אָלְו ואריתדאל ואְרומדתֶאְ רשק הֶּזַה םָעָה

 לושכמ רוצו ףננ ְבָאְלו שָדְקִמְל ּהָיהְו :םכצרעמ
 לשורי בשויל שקומלו הפְל לארש שי יִּתְב ינשל

 יו

 יִתיִּכְח :יִדְמְלְ הָרות םוָּתָח הָדּועְּת רוצ

 הגה .:ול"יתוקו בע תוכמ ונּפ ריתסמה ההלל
 ריאצ .- ירא

 -4ע

 . וָכְלְ ושקות ּורָבַשְנְ ולפִ םיכר םב ולשפו

 םירפס בורב ןכ + ד ןכו רסח םיִמצְעַה א'ס \.ז | .קופפ עצמאב אקספפפ
 פ בורב ןכ +.11 = .ב"יד ןכו בחר-אלמ א'ס ,ו"טדו דד
 \ רת .ו"טד ,ב'ד ,א'ד ןכו תקָזְחָּב א" ,ר'תו פז
 .ו"טדו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םֶכְצִיִרְעַמ ל

 ג רמאידרשא לָכְל רשק ןורמאתדאל :רמאל הזהה

 | או םֶכָאְרומ אּוהְו ושיָדְקת ותא תואָבְצ הוהְידתֶא
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 | תַאְ ולָּבְס לעדתֶא | יִּכ :לַלש םֶהְלִחְב וליני + רָשֶאּכ .

 דסא הָדשִתְלְו הָרותְל :םיִתְמהלֶא םייחה דַעְּב שרד :
 הב רבעו :רַחֶש ילְךיא רשא הוה רָבְדַּכ ורמי אל ג

 הרצ הנה טיבי ץראדלַאְו :הלעמל הנו ויהלאבו 5

 ץזח 19--זצ 8 היעשי 4

 םיִתְפוְמְלּו תותאל הָוהְי ילְדַתְנ רָשֶא םידלוהו כנא
 :ןויצ רהב ןכשה תואְבַצ הָוהְי םעמ לארי

 -לֶאְו תובאהדלַא ושרד םכיִלא ורמאיחיכו
 ויָהלַאדלֶא םעדאולה .םיִנהמַהְו םיִפְצְפצִמַה םינעדוה

 וקכלמְמ ללקו ףצקתהְו בפריהיכ היה בעְרו השקנ

 ףעומ אל יִּכ :חַדְנִמ הָלַּפִאְו הקוצ ףועמ הָכַשִחְ
 ןולְבְו הָצְרא לפה ןושארה הַעָּכ ּהֶל קצומ רשאל
 ןדדי ה רָבַע םִיַה ףרּד דיִּכְכַה ןורְחאָהְו יִלָּתַפַנ הָצְרַאְו

 | .יבשי לוג רוא ואר ךשהב םיכלהה םַעָה :םיגה ליִלְ
 [| ליוגה תיכְרה :םהילע הנ רוֶא תֶוָמלַצ ץֶרָאּכ
 ריצקּכ תהְמֶשְּכ לנפל וחמש החמשה ָּתְלְ דגה

 | יפ :ןירמ םְִּכ תתחה וב שגה טָבש ומָכַש הטמ
 | .הָתַיִהְו םימדְב הָלְלולב הֶלָמשְו שערּב ןאס ןואסדלְכ
 = טלךתנ ןּב ונלדדלי 5% :שֶא תֶלַכאמ הֶפְרשל
 | לא ץעוי אלפ ימש ארקיו ימכש"לע הרשמה יהו
 !! םולַשְלו הָרָשמַה הבל :םולשדרש דָעיִבַא רוב
 \ התא ןיִכָהְל .ותַכלְממלעו דוד אסכ"לע ץקְךיא
 | תֶאנק םלשרע הֶתַעִמ הקדצבו טָפָשְמְּב הדעסלו
 רב :תאְזהַשַעִת תואָבְצ הוה
 |05 םעה שדו :לארשיִּב לפ בקעיּכ ינדא חלש
 ורמאל בבל לרבו הָואְנּב ןורמש בשוו םִרּפֶא
 1 םינבל 0

 [| מו הקו ביתכ ול איסב ירק ול +. 9 = .הָליִּגַה ל"נ +. 5 .₪) = .ד"ד ןכו ןלּובז א'ס ל. 3
 ק | | םוחכ הָבִר םל +. 6 = .יתבר 'ל <.6  .אלפ א"ס צ.5  .רסח הָלְלִגַמ א"ס ו. 4 = .ם"ז

 .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו הָוהְי א'כ צ. 7 ,ירק הּבְרַמל
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 :ףילסנ םיזראו ושָדִנ םימקש הָנְבִנ תנו ולפכ םינבל
 :ּףַסְּכְסִ ויבְיאתַאְו וילע ןיצר יִרְצהתֶא הָוהְי בגשיו

 לארשידתא ולָכאיַו רוחַאמ םיִתְשִלְּפ םֶרָכִמ םֶרַא

 :הֶיוטְנ .ודָי דועְו ופא בשדאל תאודלַכְּב הפילצפ
 : אל תואְבְצ הָוהְיהתֶאְו ּוהכִמִהִהדַע בשדאל םעָהְ
 . שאר לארשימ הוה תרכיו ;ושְרד

 אוה םיִנָּפאושנו זק :דַחֶא םוי ןומנאְו הָפַּכ בנו
 פ ירשאמ 7 3 : בנה אוה רקשדהְרומ איִבְת שארַה

 ; "לע ןכְ"לפ :םיִעְלְב ויִרָשאָמּו םיִעְתִמ הָזַהדַעַה
 אָל יָתְְכְלַאתֶאְו ויִמתידתַאְו ינדא | חמז שידאל וירָוחְב

 דלָכְּב הָלָבִנ רב הָפילְכְו ערמו ףנח רלכ יכ
 שָאָכ הרעבהפ :היוטנ ודי דעו ופא בשדאל תאו

 רעוה יִבְבְסְּב תצתו לכאת תישו רימש
 ץֶרֶא םּתַעְנ תואְבַצ הָוהְי תְרְבְעְב :ןשע תא כְּבאְְו
 :ּולְמְחְי א יחָאדלֶא ש שיא שא תלכ כאמ ככ םֶעָה יהיו

 דתֶא םִיִרְפֶאְו םִיִרְפָאדתֶא ּהָשנִמ :ולכו אי וערֶזרַשְּב
 ופא בשדאל תאזלַכִּב הרוהי-לע המה וחי

 םיקקחה יוה :היוטנ וי דש
 םילד ןידמ תוטהל :ּובְתַּכ למ םיִבּתַכִמ ןואדיקקח
 -תֶאְו םללש תונמְלַא תויהל ימע יינע טפשמ לגל

 יתְלב :םכדובכ ּובָזעְת הנאו הרעל ווּ ימ"לע אות |

 דאל תאזלַכְּב ולפי םינּורַה תחתו ריפַא ּתחֶּת עַרָכ

 יוה :היוטנ ודי דועו ופא 50[

 ונחלשא
 .ב"ידו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ וימותי א"ס + 6 .ירק ירַצ ,ביתכ ירש א"סב ,ירש א'ס ₪0

 : . ץ ה-7 עט
 יעגב םיקקחה כ"ב ,א'ב ןכ +. 1 ,י = .ב"ידו א"וד ןכו אלמ ויַתונמְלא א"פ

 ו שיא . ועבש אלו לואמשדלע לָכאיו בַעְרִ ןימילע רוי

 :ףַנֶח יִנָּב :יִמָעו םֶדָיִב אוהה הֶטִמ יפַא טבש רּושא/

 3 קחרִממ הָאושְלּו הֶדְקַפ ם םויל ושעתדהמו + :וזבָי םיִמותי

-- 



 אלדסא תַמָח דַּפְרַאַּכ אלדם : ונלּכ שימָּפְרַכַּכ אְלַה

 היהו :שא דוקי הקיד קי ּודבָּכ תחת זזה וינמָשִמְּב 17

 א 0 היעשי 46

 ומ ובלו ללָש לֶלשל ונּוצא יתְרבַע םעדלעו ּונָחְלְשֶא
 המ ןָיאל אּוהְו :תוצוח רַמָחְּכ סמרמ ומישלו
 תיִרְכְהְלּו ובְבְלַּב דימשהל יִּכ בש ןכדאל וב ובכל
 :םיכְלִמ ודחי ירש אְלַה רמאי יִכ :טַעְמ אל םיג

 ליִלֶאְה תכלממל יִדָי הֶאְצְמ רשאכ :ןורמש קֶשַמְְכ
 תשע רשַאָכ אלָה :ןוד משמו םלשורימ םהיליִפ
 :היבצעלו םלשוריל הָשַעֶא ןַּכ ָהיִליִלָאלו ןורמשל

 והשעמ"לָּכדתַא יִנדֶא עצבידיכ היה
 -דלמ בבל לדגררפילע דכפֶא םֶלָשּויְבו ןויצ רֶהְּ
 ןדי חַכְּב רמָא יִכ .זויקע .םור תראפת"לעו רּושַא
 םימע .תלּוב | ריִסָאְו יִתְוְנְבְנ יּכ יִתְמְכָחְב יִתישָע
 [4מתו :םיִבשוי ריבאכ דִירואְו יתשוש םהי תדיתעו
 ץֶראָה"לכ תובָזַע םיִציּכ ףסָאְכְו םימעה 1 ל חל ידי! ןמכ
 !ףצפצמו הפ הצפו ףָנָכ דרג הָיַה אלו יּתַפָסֶא ינָא
 "לע רושמה לדגתייסא וב בצחה לע ע ןורגה | רָאְּפְתִיַ
 :ץעדאל הטמ םיִרָקּכ וימירמחתאְו טבש ףִנַהּכ ופינמ

 תואבצ הָוהְי ןודָאה ו חלשי ןכל

 הָלְכְאְו הרעבו הבחלל ושודקו שאל לֶאְרְשירא
 שמ ולמרכו ורעי דובכו :דַחֶא םְּּב ורימשו ותיַש
 עי ץע ראשו :םסנ םֶסַמּכ הָיָהְו ךלכָי שבר

 | הי 5תְכי רע ויהי רפְסמ 5 . - ף%% ףי-י -
 |! םויב : 0

 וולו ביד איר ןכו ירקו ביתכ ומּושלּו א"סב ,ירק 1מּושלּו ,ביהכ ומוָשְלּו +.

 יאיעגב = ג'ב ,א"ב ןכ +. 19 = .אנינת ד"וי רפח םָהְליִספְו יללהב ,הנומב ןכ +. 0

 ןכו 'למד למ יִתונּובנ א"סו ,ב"דו א"ד ןכו 'חד 'סח יִתְבְנ א"ס ו"טדו א"יד ,ג'ד ןכ צ. 8

 יתפוש +. 18 | ירק םֶהיִתְדְּותְעּו ,ביתכ םהיתריתעו + טז. 18  .ב"וד ןכו יִתַּובִנ א"סו ,ד'ד

 1 ןכ +. 15 | .ירק ריִּבַּכ ,ביתכ ריִּבַאָּכ +. 18  .ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִתסּוש א"סב ,ירק
 ו

 *א"ידו ד"ד ןכו ינדא א'ס צץ. 16 | .ו"טדו ד'ד ,ב"ד ןכו דתֶא א'ס ,ב"ידו א"יד "ד ,ג"ד

 .םבחכ
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 דתי תטילפו לאָרֶשְי ראש דוע ףיסוידאל אוהה םויב
 לֶאְרְשי שודק ה הוהיהלע ןפשנו והכמ"לע ןעָשהְל בלעו
 יי רְבִג לַא"לֶא בקעו ראש בשָי ראש :תמאב
 יִב בּושי רֶאְש םָיַה לחְּכ לארש מע הִיָהְידִא
 ינדַא הצרחע "השב יכ :הקדצ רש ] ץירח לכ
 .ץְראָהלּפ ברקנ השע ּתואָבַצ הָוהָי

 ימע אָריִתִחלַא תואָבְצ הָוהָי יִנדַא רמ גאדהכ ןכְל
 ל 'אָשי והטמו הָכָּכי טבשּכ רּושאְמ ןויצ בשו
 יִפָאָו םעז ל רעזמ טעמ דועיִּכ :םִיָרצַמ ךִרַדּב
 - מ תכמְּכ טוש תואָבָצ הוהי ויִלע רכשו :םתילבח
 םירצמ ּךרַדְּב ואש םיהדלע והטמו ברש רשע

1 

 ז לַעְמ לע ףמכש לעמ ּולּבְס רוסי אוהה םּּכ | הָיָחְ

 ו רבע תיעדלע אב :ןמשדינפמ לע לפחְו ףֶראָוצ
 ל ןיִלְמ עַבָ הרְבַעַמ ורבע ויִלְּכ ריקפי ש 'שמָּכמל
 -הּכ ףלוק ילָהְצ :הָסנ לּואש ת תעְבִג הָמְרַה הָדְרַה
 יבש הנמלמ זמ הָרְדְנ :תותְע הינע השיל יבישקה םיִל

 ו ד

 -תיב רה לדָי ףפני למעל בב ו דוע :וזיעַה םיִבגה
 ןודָאְה הגה :םֶלשּור תַעְבְנ ןויַצ
 םיִעְדג המוקה יִמָרְוהַצְרַעַמְּב הֶרא אפ ףעסמ תיבה

 להו לזרפב רעיה יִכְבְת ףסת :ולפשו םיקבפ]
 עַזָגִמ רָמָח אָצָיו ;לוָּפָי ריִדָאְּב

 תור הנהי חור לע חו :הרפי ויטרשמ רצנו ישי פ
 תאְרִיְו תעד חּור הרובה הָצִע חור הניבו הָמָכַח

 הוהל

 ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו הלָּכ -.תלמ .- .ץֶאָה בק א"ס +. 93 | .םָאדיּכ נ'ב ,א'ב ןכ ₪
 א'סב צ.פז | ."דע א"ס צ. 95 = .ו"טדו ב"וד ןכו ךילע-אשי והטמו א"ס צ.94 | .ב'ידו "ד
 .ירק ףפנו ,בותכ ףפנו א'סב \. 4 = .חספ לש ינימש םויל הרטפה +. 9 .אקספ ןאכ שי

 .ר"תו ית ,ע"ת ,ו"ד ,ד"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תַּב א"פב ,ירק תַּב ,ביתכ תיּפ 8
 םיִעּודּג א'ס צץ. 33 = .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ הָרּוּפ א"סב ,ירק הָרּופ ,ביתכ הראפ ₪

 שץ ץ

 .ב"ירו א'יד .ר'ד ,ג'ד ,ב'ד .א'ד ןכו אלמ
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 לעיע .הארמלדאלו הָוהְי תאְריִּב יחירהו :הָוחְי
 םיִלד קָרָצְּב טפשו :חיכוי וינְ עמשמל"אלו ט טופשי
 ויפ טֶּבָשְּב ץֶרֶאדהָּכַהְ ץראדיונע נעל רושימָּב חיכוהו
 וינְתְמ רוזא קדצ הָיהְו :עַשְר תי ויִתְפְש חּורְבו

 יםע רַמָ שָבָּכְדְבע בז רֶ :ויִצְלַח רזא הָגיִמָאקו
 :םּב גהנ ןטק רענו וחי אירמו ריִפְכו לע ו ץבְ יד
 רָקּכּכ הָיִרִאְ ןהידלי ּוצְכְרי ודי הֶיעְרִת בדו הָרָפ
 תֶרָּואמ לע ןתּפ רחדלע קני עשעשו :ןבִתְילכא
 -לַכָּב יתיִחשידאְלו ועריחאל :הָרָה ודי לש ינועפצ \

 היל םיִמּפ הָוהְידתֶא העד ץֶרָאָה הֶאְלִמיִּכ יט ישדק רה
 שרש אוהה םויּכ הָיָה :םיפכמ
 הֶתַיהו ּושרְדְי םווג יִלֶָא םימע םנל דמע רשֶא ישי
 :רבָּכ יִתָחְנְמ
 תא תונקל ודי תינש ! ירא ףיסוי אוהה םּויַּב | הָיָה
 פורְתפְמּו םירצְממּו רושאמ רֶאְשְי רשֶא ומע רֶאְש

 אש :םיה .ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו +
 ץבקי תוהו תוצפג לארשי .יחדנ ףסאו םייגל שנ
 יררצו םירפא תֶאְנק הָרְסו ץראְק ג תוָפְנִּכ עָּבְרַאְמ
 הָדוהיו ּהָרּוהְיתַא אָגקייאְל םִיִרְפֶא תַרָּכִי הָדּוהְ
 המ םיתשלפ ףתְכב ּופעְו :םִירְפְאִתֶא רָציאל
 םָדָי חולשמ בָאומּו םודא םֶרְקיִנּבדתֶא ווב די
 זםי ןושל הא הֶוהְי םירחהו :םתעמשמ ןימע ינבו
 ּוהָּכִהְו חור םִשִב רַהְנהְלַע ודי ףינהו םִיִרצִמ
 ראשל הֶלסִמ מ הָתְיהְ :םיִלָעְנְ ףירְדהְ םיִלָח ָנ הע בשל
 פיפ לארשיל הָתִיִה רשאכ רושאמ ראשי רשא ומע
 הוה ךְרוא אוהה םויב תְרַמָאְו :ם םיִרצמ ץרעמ ותל

 3 ור'ד ,ב"ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ צץ. 4 | .ר"תו ע"ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו דאל א"ס +3 ,אי

 ןכו הָוהְי א'ס +. גג | .ירק תרּואמ ,ביתכ תַריִאַמ א'סב +. 8  .ג"ד ןכו הכהו א"ס ,ו"טדו

 .ב'דו א'ד



 49 היעשי צח 5--אזז 3

 ןישָשְּב םימדתְבַאשו + .:העּושיל

 ימשב ּואְרְק הוהיל ודוה אוהה םויּכ םָתְדִמָאָ
 ירערז + רזי בנש וכ ּוריּכְזה ויִתְליִלָע םימעב ועידוה

=! + =₪ - . 

 :ץֶאהדלֶכְב תאו תעלימ הָשְע תא יכ הא
 שודק ףְּבְרְקְּב לידָניִּכ ןויצ תֶבשוי יודו ₪
 :לארשי
 / לע יץמָאדזְב ּוהיעשי ה ו זה רשא לבב אשַמ
 ואביו -י ופינה םהל לוק ומיִרַה םנואש הָפָשִנ

 ול ₪ ישדְקִמל : 2 ירובנ יתארק ם םנ ישדקמל רתירצה א :םיבי דַנ יחתפ
 ברדטע תּומד םירהב ב ןומָה לוק : ָ יתואנ זי יִפִאְ
 שתיה - = רודי הית שנ נ םילנ תוכלָממ ןואש לוה

 | | <> == . כ ו - > == ת|
 םימשה הצקמ קחרמ ץראמ ם םיִאְּב המ ינחלמ אָבצ
 םוכב ןכ וליליה :ץֶרֶאָה-לַּכ לָּבַחְל ומ ז יִלָּכּ הָיהְ

 דנפרת םיִדָיילּכ ןפילפ אב יִדשמ רש שכ הוהי םו

 ןוזחאי םיִלָבַחְו םיִריִצ | ּולָהְּבִ :םמָי ש שונא בבְללָכ

 םיבָהְל יִנּפ והמתי והלדטלא שיא ןוליחי .הדלויכ

 ףא ןורחו הרבו ירכא אָּב הָוהְידְ הָנה :םהינפ

 -יִּכ :הָנֶמִמ דימשי היאָטְחְו הָמָשְל ץֶרָאָה םושל
 ּךָשֶח םֶרוא ולה אל םהיִליִסַכ םימשה יבמ

 לבתדלע יתדקפו :ורוא היגידאל | ריו ותאצב שָמָשה
 תואגו םידז ןואנ יִתְּבְשַהְ םֶנּוע םיעָשְרדלעו הָעְר

 ג םֶתכִמ םֶדָאְו ןֶפִמ שונא ריקוא :ליפשא ₪
 . ידירו רירזר ץראָה שערתו זיִנְרַא םימש  ןבְ"לע :רק פוא

 ו! וו | ==- |33

 תי 'בעב 7 רךרזור

 ספ ע . א'ס צ ב"ידו ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו א'ס + תוהה  ז"ת רה ורו ותרפ "ד רזה אררו ופ א'ה ,

 ג לז ּצ .ינק תַעַדּומ ,בותכ תעְציִמ צ. + .'ב ויט -םנ ורלהר + רי רר 5 ד ,

 ב ןכ צ..0 .םיפכָאנ הגומב +. +
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 ַחְיָה םויְּב הָיהְ :םֶהישְנִנִב ּודְרָו
 | רשא השקה הרבעהךןמו דךוגרמ ו ָךְבְצְעִמ יל הוה

 אזזז 144--אזו 8 היעשי 50

 יבְצכ הָיָהְ !וּפַא ןוְרֶה םויָמּו תואָבְצ הוה תַרְבְעּב

 שיאו ונפִי למעדלא שיא ץבקמ יאו ןאצְכו הדִמ

 לּופ הָפְסנהלָכְו רקדו אָצְמְַהדלָּכ :ּוסּו 'צְראלֶא 2
 םהישו םֶהיִתְב ושי םהינ ל ּושָמְדָי םֶהילְלְעְו :בֶרָחְּב
 אֶל \ ָסָּכְירָשָא יִדָמתֶא םהילע ריעָמ נה :הֶנְלִנָשִּת
 הָנשטרת םיִרָעְנ תיִתָשְקּ :וָבדצְּפְהְ אל בָהָז ובְשַחְ

 הֶתִיַהְו :םֶנע סּוחְתדאְל םיִנָּבְלַע ומָחְרי אל ןָטָבְדירֶפ |
 תכַּפהַמְּכ םיִרְשּכ ןואְג תֶרֶאּפִת תוכלממ יבש לבב

 אלו הצל בשת"אל :הָרמעדתֶאְו םֶדָס "תא םיה הלא 9

 -אל םיערְו ימְרַע םש להָידאלְ רודָו רודידע ןכשּת
 םיחא םַהיִּתְב ואל םיִיצ םֶשּוצְבְרְו :םש וצכרי :
 העת :םָשרדקרי םיִריִעָשּו הָנָעְי תנְּב םָש ּונְכָשְו

 אוכל .בורקו ג .ִלָלהְּ ינתְו ויָתונְמְלַאְּב םייא
 בקעידתֶא הה םָהְדְי יִכ זוכ בשמי אל ָהיִמְיו ּהּתַע

 רול םִתְמְדאדלע םֶחיִנהְו לֶאְרְשיִּב דע רַחָבּו

 שנוי לע לארשילת יב םּולָחְנִתה טֶמוקְמְדלֶא םואיבָהְ

 םהיבשל םיב ש ןיָהְו תוחפשְלְו םידבעל הָוהְי תמדא

| 2 

 = | ּתְַמְ לב ףלמ"לע הזה לשמה תאו ברב
 הטמ הָוהי רבש :הֶבהְרִמ הָתְבְש שננ תבש ךיא
 |תפמ הָרְבְעְּב םימע הכִמ :םילשמ טָבָש םיִעָשר
 | הָחְע <ףשה יִלְב ףדרמ םיוג ףַאְב הדר הָרְס יִּתְלְּב

 |ַחְמש םישורפיסנ :ה חַצּפ ץֶרָאה ל המקש
 ךל 1

 | ירקו ביתכ הָנְבְכשִּת א"סב ,ירק הָנְבַכַשִּת +. 16 = .א"ידו ר"ד ןכו אלמ םֶהיִלְלּועו א"ס +. 6
 אלמ ןוגשת א'פ +. 20  .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו דלַעְו א'ס +. 18  .א"ידו ב'ר ןכו

 | .איעגב םולחנַתַהְו כ"ב ,א'ב ןכ +. 9 ,7' | .ב"ידו ביד ,א'ד ןכו

| 
 ו םמע םוחקלו :בקעי תיבדלע יהּפְסְ םֶמיִלַע גה



 1 היעשי צו 3

 :ּוניִלָע תרה ּהָלָעַאל כבש זָאְמ ןינָּכְל יורֶא ףל
 ל רש ףֶאוב תאָרְקְ ףל הִר תחתמ לואש
 יכלמ לָּכ םֶתואָסְּכִמ םיִקַה ץֶרֶא ירותעדלָּכ םיִאָפְר
 ונמָ ָתיַלַח | הֶתַאְדםִג ףילַא ּורְמאַר ונע םֶלּ :םָיונ

 יִלָכִנ הימה ףְנואָג לאש  דֶרּוה :תְלָשמנ .נילא
 תְלפָ ףיא -:הָעְלִּת ףיפכְמּו הָמר עַצְי יַתְחַת

 :םיזגְלע שליח ץֶרָאְל עדִננ רַחְשְְּכ ליה םִימשמ
 ג "יבָכּוכל לעממ הָלַעֶא םימשה לבלב ּתְרַמָא הָּתַאְ
 :ןופָצ יִתְכְריִב ךעומדרהְב בשאָו יאְּכ םיִרא 8
 + לֶאְש"לֶא ךָא :ןוילעל הָמדֶא בע יתָמְּבלַע הלא
 ; ךילא וחינָשו ףיִלַא ףיָאר :רובדיתכרידלא דרות
 :תוכלממ ץיערמ ץֶרָאָה וינְרמ שיאָק הָוַה ונוח
 :הָתָיּכ חתפדאל ויִריִסַא סרה וירעו רָכְרִמּכ לבת םש
 ות יִבּב שיא לובָכְב יבְבָש ל םיונ יבְלִמלב
 9 םיִנְרַה שבל בעת קצוב לֶרְבְקִמ תְבְלֶשַה הָּתַאְ

 דאל :םָבּומ רָנַפְּכ רוָבינְבַאדלֶא יִדְרוי ברח 8ֶ
 דאל ָּתְנְרַה למע תחש ָּךצְראדיּכ הְרּובְקּב םָּתֶא ךחת
 ןועב חפטמ נבל ניִכְה :םיערמ עָרַז םלועל אַ
 :םירע לבתחנפ ּואלמו ץֶרֶא ושריו ומלי"לּב םתְובִא
 ש לָבָבְל יתרכהְו תואְבצ הָוהְי םָאְ ט םילע יִתְמְקְו

 פק שרומל היִתְמשְו :הֶוהְידָאְ ₪ ןית רֶאְשו
 הוהי אנ למשה אטאטמב .היתאטאטו .םימְמְנא
 | :תואָבַצ
 עבשנ . .. 0

 א'ס \. גו | .ב"יד ןכו רסח ּונמכ א"ס צ. ג0 = :ירק יִדּותע ,בותכ יִדִּמַע א'סב
 .איעגב ךבבלב ג'ב ,א'ב ןכ +. 18 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,א"יד "ד ,ר"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח ףפכמ

 אלמ שובל א'ס +. ו9  .אלמ הָּתְכְלְשָה א"ס +. ג9 = ..ירק יִתְמּב ,ביתכ יַתְומַּב א'סב
 יאחנרמל ,יאברעמל ןכ צ.ג9 = .ב"דו א"ד ןכו אלמ םיִגּורֶה א'פ צ.ג9 = .ג'דו ביד ,א'ד ןכ
 .ו"דו .ב"ד ןכו ןב א"ס +. 99 = .ו"טרו ריד .,ב"ד ןכו רפח םֶתַבַא אפ ."לו
 .ו"דו ג'ד ןכו יטאטמב א'ס צ. ₪ ,ירק ָהיִתַטְטְ א'סב א.
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 ףרש ש ורפי טפַצ אצי

 ןכ יתיפד רשאכ אלדסא רֶמאַל תיִאְבִצ הָוהְי עבשנ
 יצְרַאְּב רושא רָפשל :םוקָת ו איה יִתְצְַי רַשַאָכְו הָתָיָה <

 אוט 54--צו 7 היעשי יל

 ימכש לעמ ילָּבִסו ילע םהילעמ רסו ונסּובָא יִרָהְלַעו
 דיה תאח ץראה"לכ"לע הצעוה הָצעָה תאו :רּס
 ףפ ימו ץעָ תוֶאְבִצ הוהוהיפ :םוגהילָכילע הנה
 :הָנְבישי ימו היונה ודו

 | .יחמשתהלַא :הָוה אשמה הָיַה ּוחֶא למה תומדתֶנְּב :
 ש רַבְשִנ רב לכ תֶשְלַּפ | שָחנ שרשמ"יכ ךכמ טכ

 םילד יִרוכְּב ּשְרְו :ףפועמ
 ףתיראשו ףשרש בערב יז תמו צב חטכל םינויִבָאְו

 יִכ ל תשלפ גמָנ ריעריקעו לעש .ילילה רה ו
 "יכָאלמ הנעידהמו ויִדְעִמְּכ דוב ןיאְו אב ןָשָע ןופצמ ג

 :ןמע יינע וחי ּהָבּ ןויצ דַסי : הָוהָי ינ לכ יב
[ 

 ו | המדנ בָאומרע דש לי לָּב יִכ באומ אשמ 2
 [םידו תיבה הֶלַע :הַמדנ ב אמזריק רש ליִלָב יִכי

 וז "לכב לילוי באומ אבדימ ל לע ובלט יכבל תומְּבַ ד
 קש ורנח ויָתַצּוחְּב :הָעורג ןקז לָכ הח הרש וישאר

 = | קשתו :יִכְבְּב דד לילו הָלְּ ָהיְתבְחרְבּו ָה יתוגנ"לע :
 ו ןב"לע םלוק עמְשנ ץהי"רפ הֶלָעְלַא ןיבשח
 כז הָחירְּב קָעַ םאימל בל ול הָפְרִי ושפנ עירי בָאומ

 = | יפבְּב תיחולה הלעמ | יִכ הישלש תָלְנַע רעצהרע
 | = ;ורעעי רבשדתקע םינורח רה יִּכ ודה
 = אל קרְי אשד הָלְּכ ריִצָה שביחיכ ווהי תומשמ םירמנ
 < || םיברעה לַחַ לע םֶתְְּקֶּפ ּהָשָע הָרַתִ ןבדלפ היה

 םואשי

- 

 ג'ר ,ב'ד ןכו באומדרע רדש א'ס + 1 .וט .אלמ הָנ ּועְיַה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 6

 | יויטח בייד ,א'יד ג"ר ,ב'ד א"ד ₪ אלמ ןובידו א סב ,הגומב ןכ-צ. 8 /  .ד'דו

 | ,א'ד ןכו =לַכְ א'ס ד. "ל ח"מ הימרי ןייע :ע"ת ןכו שאר א'ס +. 9

 יושפנו איט צץ. 4 = .ירק ולַּכ +. 3  .אלמ וותּוצְּוהְּב א"ס +. 3 = .ר'תו ס'ת ,'רת ,בייד

 | .ירק .תיִחּולה ,בותכ תּוהּולַה א'סב ץ. 5  .א"ידו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו הָָחיִרַּב א"ס +. 5
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 א םִילְנֶאידַע בָאומ לּבְגְתֶא הָקַעזַה הָפיִקַההיִּכ :םּואָש
 ו םֶד ּואָלִמ ןומיד ימ יּכ :ּהֶתְלְלי םיליא רַאְבו הָתְלְל
 הירא םָאומ תטילפל תּופְסְנ ןומידדלע תישאר
 וט עלפמ  ץרא-לשומ  רכדוחלש  :הָמְדֶא  תְִראשלְ
 ַפ שמ ו דדונדףועָכ הָיהְו : ןויצדתב רהדלא הָרבְדַמ

 ישע הצע ואיִבה :ןנְרַאְל תּוְרְבְקמ במ תב הע
 םואדנ ירתס םיִרַהַצ ףותְּב ךְלִצ לילכ יתיש הָלילָפ
 + ומל רֶתְמדוָה בָאומ יחָּדְנ ךכ ּורּונ :יִלַנ ת"ל דַדונ

 ךמ סמר ומת דש הל ץמה ספֶאְרּכ דֶדוש :ונָּפמ
 :ץֶראָה
 ג טפש ךָוְד לֶהֶאְּב תָמָאָּב וילע בשיו אָפָּכ דָסחּב ןח
 >הלנ 6 אג בָאיִמְדֶוֶאְנ ג ונעמש :קְדצ רֶהמּו טפשמ שרד

 ז לילי ןכְל :ויִדּב ןכדאל ותְרְבַעְו נואו ותְואַג דאמ
 הת תשְרחדריק ישישָאל לילו הָלּכ בָאימל באומ
 8 המבש ןָּפָ ללא ןוּבַשַה תומדש יּכ :םיִאָכְְדא

 רָּבְדַמ ּושָּת ּשָנִנ ךועידע ָהיקּורש מלה םיונ ילָעּב
 9 רָזְעַי יִבְּבָּב הָּכְבִא .ןבזלע 3 :םִי ורבע שמ היִתחּולְש
 -לע יכ .הֶלַעְלֶאְ ןוּבְשח יתעמ נד וירא הָמְבַש ןֶפ

 ,ו ליו הֶחְמש ףסָאְנו :לפְנ דדיה ףךריצק ל"לעו ףציק
 םימקיּכ ןיי עערי אָל ןָנְריאל םיִמָרְּכַּבּ לֶמְרַּכַהְִמ|

 ו בָאומְל יִעָמ ןּכ"לע :יִתְבְשה דֶדיַה ךֶרדַה ףרדידא
 ןפ וכ הארנב הָיהְה :ש ה ריקל יברקו ומהי רוב
 ללּפתַה ל 0 אבי המפה"לע באומ האל

 אלו

 .אועג אלב כ גיב אב ןב נו טדו ב"יד ןכו רסח םיִלֶא 80 +

 .ר"תו' ס"ת | ,ע"ת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ יִאיִבֶה א"סב ,ירק יִאיִבָה ,ביתכ ּואיִבָה +

 ,ב"יד ,א"יד ו'ד היד ,ג"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ישע א"סב ,ירק ּושָע ' ,ביתכ "שע צ

 ל"ג 7 .ירק 1לכ +. .ס"תו ע"ת /רת ןכו יִחְדְנ א'ס צץ. 4 .ר"תו ס'ת ,ע'ת

 ,כ'ידו ג'ד ,ב"ד ןכו ךא א'ס צ.ד | .ןימיב תַשְרִַה א" +. 7 = .א"ל ח"מ הימרי ןויע 100
 ןכו אלו א'ס + 0 4 ד ןכו ָהיְתּוהְלש א'סו ,ו"טדו ב"ד ,א"ד ןכו רסח ָהיִתהְלָש א'ס +

 .ב"דו א"ד ןכו דלא א"ס +. 15 | .ר"תו ס"ת ,ץ"ת רח, ,ב"יד ב"ר |
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 | "כד רֶשָא בדה ה :לכי אלו
 | שלָשְּב רמאל =ֶוהְי רכה הת :וֶאמ בָאומלֶא הָוהְ
 ברח | ןומָהה לכב ב - אוז דובְּכ הל ריִכְש ינשכ כ םיִנש

 | :ריבכ ייל רעזמ טעו ;מ ראשו

 | עמ .הָתְַהְו ריעמ .רָסימ לשמר הגה קשמּד אָשִמ
 || ןואו וצכרו הנייהת םיררעל ךערע יִרע תובע :הָלּפ
 | קשְמדמ הָבְלְמַמו םירפאמ רצבמ תבש :די מ
 ְ !תואְבַצ הוה םאְ ויָָי  לארשיחינב דובכפ םרא ראשו

 | בקע דובְּכ לדו אוהה םייכ ַפ הָיַהְ

2 
 ג 1

 | עו הָמָק ריצק ףסאּכ היה :חָוי ורב ןמשמו 3
 \ !םיאפר קַמַעְּב םי - ע טק המ הָיַהְ רוצקי םיִלָּבִש

 = םיִרְגרג השלש םִיִנָש תיז
 :\| דסָאְנ היפ .- הָשִמַה

 = לע םֶרֶאה העשי אוהה םיּב :לארשי יהלֶא הוה
 הש אלו :הֶנִאְרִת לֶאְרז ושי ש שורְקדלֶא וי ויניעו והשע

 || ווק ויִפעְבְצִא ושַע רשאו וירי השעמ תוחְבזִמַהלֶא

|--= 
 ףק ף- תלְלוע וכראש ..

 העָּברַא רזמג . שאר ה

 | שב :םינָמחהו םיִרָשָאָהְו ּהָארְי +
 [ |( ריִמָאהו שרחה תַבּועּכ יזועמ יִרִע ! וי אוהה
 [ חמש יִּכ :הממש התה | לארשי נב יגפמ וב
 = \|'עטנ יעטת ןּכְ"לע תר 2 אל ףזעמ רוצו ךעֶשי י יהלא
 ו ַּעְמְנ םִיְּב .:ונערזת רז תרמו םיִנָמַענ
 < אה הָלָחְג זי ריצק דג יחירפת ךערז ה

 < המ םיִּבר םיִמע ןומַה יוה :שּנ
 ,:|ןּואָשי םיִריְבּכ םימ ןיִאְשּכ םיִמָאְל ןואְשו ₪ ןוזמהיש םימ
 ממ םנ וב רע ןואשי םיכר םימ ןואשכ םיִמָאל
 צל הפס ינפל לגלנכ חורחינפל םיִרָה ץמָּכ ףּדרו

 גרע

 | למ תוללוע א"ס +. 6 .םיקוספב םיאיבגה יצח +. 3 ,?* = .ב"דו א"ד ןכו שלשּכ א*כ 4

 .וזטדו ריד ןכו אטדק 'ו רפה תוללע א"סו ,ב"ידו א"וד ,ב'ר ,א*ד ןכו אלמה
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 וטיסוש קלח הו ונניא רקְּב םרָמְּב הֶהְלְב הנו ברע
 חי לַצְלַצ ץֶרֶא יה :וניובל לר
 ג םיריצ ם םיכ הפשה :שּוכדיִרַהְנְל רֶָבַעְמ רֶשֶא םִָפָנִּב

 ינ"לֶא םי ילק םיִכָאְלַמ | ובל םומדנ :פדלע אמגיִלְכְב
 יקדק יוג הֶאְלַהְו אוקדןמ אָרנ םעדלַא טְמו ךשִממ
 : לכת .יִבָשילְּכ :גוצרא םיִרָקְנ ּואְְכְרֶשֶא הָסּובָמ
 רפוש לק וארת םיִרָה םניאשְִּכ ץֶרֶא יש
 +יילֶא הָוהְי רמָא הכ יִּכ :יעמשת
 לט בַעּכ רוא"ילע חצ םֶחְּכ ןנוכמב הָטיִַּאְו הטוקשא
 ג למג רֶסְבּו חרָפיְתְּכ ריצק ינפלהפ :ריצק 8
 תושיִטְנַהתֶאְ תורמזמפ םיִלולוה תֶרָכְו הצנ הא
 + ץֶרֶאָה תַמָהְבְלְו םיִרֶה טיעְל ודחי ובזעי :זתה רומח
 :ףרחת ויל ץֶרֶאָה ה טעה וילע ץ

 ע תואְבְצ הו היל ישדלבוי אוהַה תַעָּב

 וסט יג הָאְלַהְ אִהְִמ אָרונ םעְמו טֶרומּו ךשִמְמ
 - הוהידםש םוקמ"לא וצרא םירקנ ואז רֶשֶא הממ
 :ןויצדרה תוֶָב

 טי םירצמ אָבּו לק בעדלע בכר הָוהְי הגה םירצמ
 | ופרק סמי םיִרְצמ בבל וינָפמ םירָצִמ יִליִלא
 ג שיִאְו ויחֶאְּב שיא ּומָחְלִה םיִרצמְּב םִיִרַצִמ [---
 | : חור הקבְנ :הבְלִמַמְּב הָכְלְמִמ ריִעְּב ריע והשה|
 םילילַאה"לא ושרדו עלבא ותַצעו וברקְּב םידצ
 + "תא לּתְרַכסו :םינעדְיהדלֶאְו תובאהחלַאְו םיִטאה"לו |

 םִאְנ םָפְדלֶשִמַי וע ךלָמּו השק םִנדֶא דב
 ןודאה ל רש

 א'סבו ,ר'וי רסח ּונסוש א"ס צ. 14 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,!רת ,ב"ד ,א*ד ןכו ּופניאו א'ס'צ |!

 .איעגב ילכבּג ג'ב ,א"ב ןכ צ.9 ,[ך' | .רסח ּונזזבל א'ס א. 14  .ירק סוש ,בותכ נו |

 ןכו חתפ וקהוק א"סב ,ירק וקחוק ,ביתכ וקוק יאחנדמל ,ירקו ביתכ .אברעמל ןכ די.

 .ב"ד ןכו ירקו ביתכ הָסְקָשֶא א"סב ,ירק הָטקֶשֶא .ביתכ הטוקשַא צ. 4 א"ד

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ.ד .רפח טָעְל א"ס +. 6 | .ר'תו ם"ת ,ע"ת ןכו םויָּב אפ
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 | אזא 0 היעשי 56

 ברחי רה םיהמ םִיִמּתְשנ :תואְבַצ הָוהְי ןודָאָה 3
 קר יא וברחו ִלְלִה תּורָהְנ יחיֶאְְו :שבי
 רומ לכו רואי יפילע רואילע תורע גולמק ףּ
 0 ולבָאו םינידה יא :וניאְו ףדנ שב רואי
 \ ּולְלמִא .םימדיגפדלע .תְרְמְכִמ ישרפו הכח רוב

 || חו :ירוח .םינראו תוקירש םיתשפ יִרְבע ושבו |
 \ טילואד א :שפנהמנא רכש ישעדלּכ םיאּכְדִמ היִתְתש .

 ! ורמאת ףיא הָרְעְבִנ הצע הערפ יצעי יִמָכַח ןעצ ירש
 .| אוָפֶא םָיא :םֶלָקיִכלמְְּב נג ; םיִמָכַחְְְּ הערפדלא ו

 | "לע תואְבְצ הוהו ץטידרמ יפדיו דל אָנ ודיג דימַָ
 דתֶא ועתה ףָנ ירש ואשנ ןשצ ירש ּולָאְוְנ :םִיְרָצִמ

 || םיעוע חור הָבְרְקְּב ּךסִמ הָוהְי :ָהיִטְבש תנפ םִָרַצמ 4
 1 רוכש תועתהכ והשַעמִדלַכְּב םיִרְצמדתַא  ּועְתַהְ

 || שאר השעי רשא השעמ םִירצמְל היהידאלו :ואיקְּב 5
 . םישנּכ םיִרצמ הָיהְי אוהה םויּכ :ןמְִאְו הפ 9 .

 | אּוהדרָשֶא תואָבָצ הָוהְידרְי תפונת יִנָּפִמ דחפו | דָרָח
 :| שלל פילצמְל .הָדוהי תמָדא .הָתָיִהְ ויְלָע ףינמ וז

 ,חוחו תצע ינפמ דחפו וילא הָתא ריכז רשא לפ
 .(םזיּב :ויִלָ ןיעיי אּוהדרַשֶא תואָבצ
 תמש תורְכדְמ םירָצמ ץֶרָאְּב םיִרָע שָמָח ויהי אוהה
 דנא פרהה ריע תוֶאְבִצ הָוהיל תְטְּבֶשִּנ ןַענְּ

 .(חבזמ היהי אוהה םויִּב :תח אל 9

 יט !הוחיל הָלּובְגְלַצִא הבצמּו םירצמ ץֶרֶא ךותב הוהיל
 [ | רפ םירצמ ץראְּב תואָבִצ הוהיִל עלו תואל הָיָה 9

 ,ישומ םהְל חלשיו םיִצָחְל .ינפמ .הוהוהלא .וקעצי

 מ ש

 -ב

60 

-- 
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 גרו פי

 יד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּגעְתַהְו א"ס +. 13  .ב"דו א"ד ןכו אלמ ָהיִתותש א'ס +. 0 ,טי

 ירק גל ,ביתכ אָּגַהְל א'סבו ,ו"דו ב"ד ןכו הָּגהְל א"ס +. גז | .ר"תו 'רת ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד

 "סב +. 9 ,ס"ת ןכו תואָבְצ הוהיל א'ס +. 19 = .ע"תו .ב"יד ,ו"ד ןכו סֶרָתַה א"ס +. ₪

 .אקספ ןאכ ןיא



 17 היעשי \זצ 91--צא[ 9

 " | דתא םִיִרְצִמ ועדי םירָצמְל היי ג עונו :םֶליצַהְ בר

 הָוהיל רֶדנּורְדִג הָחְגמו חבז ודבעו אוהה םויכ הוה
 א "לע ובָעְו אפרו ף םִרָצְמתֶא הוה ףננו וימלשו
  םויב :םָאָּפְרו םהל רתע הוהְ
 רושָאדאבו הדרּושַא  םיִרְצְמִמ הָלְסַמ הָיַהְת אּוהָה
 :רושאדתֶא םִיִרָצִמ ּוְדְבַעְו רשַאְּב םִיִרְצַמּו םיִרצְמב

 0 + הישילש לארשי היה אהה ם םויב

 - ₪ יפרב ך רשא יִעְרֶאָה בֶרֶקְּב + הָכְרְב רושאלו םִירְצמְל
 ייל השעמו םירָצמ ימע :ּךּורְּב רמאל תואָבְצ הָוהְי
 :לארשי יִתְלָחָנְו רושא
 כ ּףְלַמ ןונרס ותא הֶלֶשְּב הְדודִשא ןֶּתְרִת אב תַנָשּב
 ג רב אודה תַעָּב ּוהְרְכְלַו רודשאְּב םֶחְלּ רש
 קשה חפפו ףלירמאל ץמָאְרְב והיעשי ריב אש
 ךְלַה ןפ שעו ןח ר לעמ ץלחִת ףלפנ יְִמ למ
 :ףַיו ו
 ג ףחיו םורע ּוהיעשְי ידבע ךְלֶה רשאְּכ הָוהָי רמו
 + ןָּכ :שּוּכ"לַעְ םירצמ מ"ל תפומי תוא ם םיִנָש שלש

 שּוּכ תּלָנתֶאְו םירָצַמ יבָשדתא רושא"ךלמ 209
 :םיְרְצַמ תורע תש יפושחו ףחְו םורָע םיִנקְ םיִַ
 | רַמָאְו :םּפְרֶאָּפת םִיִרָצְמ"ִמו םֶמְּבַמ שוכמ ושות

 רֶשֶא ְּסֶּבִמ הָכיהַנה אוהה םּכ קה
 טַלָמְנ ךיאו רושא ףלמ יִנּפִמ לַצְנהְל הרעל םֶש ו

 אכ אָּב רָּבְדִמִמ ףולָחל : בָננַּב תופוסָכ
 ג לניב | דנובה ילדה הָשְק תּוָח :הָאְרְנ 8

 ד

 ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב דַרָיַּב א'ס י- 9 ,כ = .ד'דו א"ד ןכו רסח הָיָשְלְש א'ס +

 .קוספ שאר תחתפו ךל קולסב רמאל ואחנדמל קוספ דח יאברעמל ןכ צ.5  .ב"דו

 רפת ףלהל א'פ צז.ג .אכ | .ר'תו ס"ת ,ע'ת ויד ,ב"ד ,איד ₪ ָּךיֶלְָר א'ס +

 .ג'דו ב'ד ,א'ר



 יִָּוָחַא םיִריצ הֶלַחְלִח תַמ | ּאְלִמ ןּפ"לע :יתבשה 3
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 לוכא תיִּפָצַה הָפצ חלשה רע 5

 | הֶלְפ רַמאיו ןער םישרפ דִמַצ שיא םֶפְר אָב הזההנהו +

 אא[ 7 היעשי 58

 הָתַחְנִאלָּכ ידָמ יִרּוצ םֶליִע ,יִלַע רדוש | דדושהְ

 העת :תוארמ ותכהפניפ עמ יתיוענ ּהָדְלוי יִריִצְּכ
 | :הצרחל יל םִש יקשח ףשנ תג תא ינתתעב ב תוצְלּפ יבבל

 םירשה ומוק הֶתָש

 ןתֶא ילא מא ה
 בכר הֶאְרו ;דונ הֶארְי רשֶא הָּפצְמַה מַה דל
 בשק בשק למ בָכְר רומח בָכְר םיִשְרֶפ רמצ
 ףמע יכנא ינדא | .הָפצִמְ"לע הָיִרַא א רק :בשקדבר
 !:תולילהדלְּכ בצנ .יִכְֶא יתרמשמ"לעו םמוי דיִמָּת

₪ 

 ד ש
 יכ :ןנמ וחשמ

 ותשרמ :ץֶרָאק רּפש היִהְלֶא יִליִמּפדְלַּכְו לַבָּכ הל
 לארשי יהלא תואְבַצ הָוהי תאמ יתעמְט ? רשא א ינרנדןבי
 ו חב ף--
 י== ל ו

 [ מש הלילמרהמ רמש ריעש מ אָרְק יל + המוד אשמ
 ועְבְתִַא הָקְילְדםְו 5 אָתֶא רמש רַמָא לי למדהמ
 :ויִתִא ובש ּיִעְּ

 |טוחד תיהְרֶא וניל ברעב ריב .בָרֶקּב אָשמ
 |ןולמ אמית ץרא יכשי םמ יתד אָמָצ תאְרְקל
 "רח | ינפמ דָרָנ תוברה נמי :דדנ ּומּדק
 | דמֶחְלמ דָבְּכ ינָפְמו הָכורְּד תשק יִנּפְמּו השוט

 !ןָש רוָעְּב טאי ינדא רמָא הָכיִּכ
 ."!ופסמ ראשו :רדק ובכל הָלָּכְו ריִכְש ינשּכ
 | ₪(רשירהלא הוהי יּכ ומעִמי רדקחנב יִרוּבנ תֶשְק

 | | רפח יאברעמל ןכ +. 14+ = .ב*ידו א'יד ,ד"ד ןכו הָתֶא א'ס +. 19 | ."ַלַבְו ריבס +. 9
 וכ ויפו  ,ב"ידו ד"ר ,ב"ד ןכו רמא הֶכדיכ א'ס צץ. 16 | .אלמ ּתיַה יאהנדמל
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 בכ :תוננל ךַלְכ תיִלְקיִכ אופָא ךלדהמ ןוצח אנ אשש
 כ אל לח ה ןילע הירק הָיִמוה ריע הֶאְלְמ | תואשִת
 רחידודדנ ּי ןיניצְקלְּ :הָמָחְלַמ יִתמ אְלו בֶרָהיַלְלַח
 ּוחְרְב קוחרמ = ּורְפִא ליאָצְמְנלָּכ ּורָפִא שמ
 | ינמַחְנל וציִאָתלַא כב רד ינמ ועש יתרמָא ןכ"לע
 : הָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םוי יִכ :ימַעדתַּב .רשילפ
 -לֶא עושו רק רקרקמ ןוזזח ינב תואְבצ הוי נדאל
 ; ריקו םישרפ םֶרֶא ב5ֶרְּב הָפשִא אָשְנ םֶליִעְו ּגרֶהַח

 '% %ד ד

 : םישרפהְו בָפְר ּואָלְמ ךיקמעדרחבמ יהיו ןָנֶמ מע
= 

 יב טָּבִּתַו הָרּוהְי ףסמ תא לניו :הרעשה ותש תש -
 ' ךודדריע עקב תאו :רעוה תב שלא אּוהַה
 :הניתחתה הָכְרְּבִה ימחתַא וצְּבקִתו ובְרְיִּכ םתיִאְר
 ו ךַצְבְל םיִתְבַה יצְתתו םֶּתְרַפְס לקשור יִתְּבִדתֶאְ
 ו: הָכְרְבִה ימל םִיַתְמְחַה ןיִּב םֶתיִשו הוקמו 8
 אל קוחרמ ּהָרְצְו הישעדלא םָתמ לבה אל הגשה
 ג כבל או תה םִיְּב תואְבְצ הָוהְי יִנֶא אָרְסיו :
 ג החמש ןושש \ הנה :קש רָגַחְל הָחְרַק בלו דפסִמְל

 לוכָא ןיי תותָשו רָשְּב לכ + ןאצ צ טהשו ד קָּב

 דםִא תואְבַצ הָוהַי יִנֶזָאָב הל :תּומָנ רחְמ יּכ ותש

 0 יא רַמָא ןותמתידע םכל הזה 865

 יש

 5 הזה ןכפה"לֶא אבידל תואְבְצ הָוהָי יִנדָא 8
 6 הפ ףל ימו הפ ףלדהמ :תיבְההלְע רשא אנשל
 יקְקְח ּורְבַק םוחמ יבצְח רבה הפ ךל בש
 וז רב ה ּדְלֶטְלַמִמ הָוהְי הָּגַה :ול ןָבְשכ עֶלָס
 ךטע 7-0

 דו ב'ד ןכו ורדנ ךיניצקדלכ וא ,ו"טדו ב"יד ןכו ורדנ ךיניצקדלכ א'פ
 .ר"תו ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו םישרפו א"ס +. 6 = .ב"ודו א"יד ,ד'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו איִגָּב איש +

 ו"טדו .ב"יד ,א"יד .,ד"ד ג'ד ןכו 'סחו 'ל וילע. רסמננ י"כ םירפס  בורב ]568 []
 ג'ד ,ב'ד ןכו דמג א'ס +. 16 = .ר'תו ם"ה ,ע"ת ,רת ןכו ויִלֶא תְרַמִאְו תַּבה"לע 8%
 .דוקנ אלב יללהב ,הגומב ןכ ד. 16 8%
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 ןִתֶא ךֶתְלשממו ּונקזְחֶא ךטנְבאְו ךַתְנתְ ייתשכלהו :

 | המ ןיאו חתֶפּו ימכשהלע דךודדתיב התפמ יִּתַתְַ
 ןטהיהו ןמאנ םוקמּכ דתי ויִּתְעְקְתּו :חתפ ןיאָו רג =

 \ דיִבְּכ | לכ 8 ולָתו :ויבָא תיבל דובכ אָפכְל :

 ו םאָנ אוה זה םוזב :םיִלבְגַה יִלָּכִלָּכ דַעְו תונָגַאה +

 | אצוז 18--אצונ 1 היעשי 10

 | תבחר ץראדלַא רודכ הָפִַצ ךפְנצְי ףונַצ :המָע ּךַמַעו
 | הב ל ּךִדובְּכ תובְּכְרַמ הָמָשו 0 הָמַש םִיָדָ

 ו :ףסרהְי ףְרָמעממו ףבצממ
 - נע :והי ו םיקילָאְל ידָבַעְל

 ו

- 

0 3 
1% 
₪] % 

 יתאסק ו "אוהה םויּכ

 !הדוהי תיבלו םֶלֶשּורָי בשל באל הָיָה ן ודי

 || יִלָּכִמ מ פה ילכ לפ תועיִפָצַהְ םיִאְצֶאְצַה .ויבָאְ"תיב

 |[ םוקְמְּב הָעוקּתה דתיה שמת תואָבְצ הָוהְי
 הי יכ הילעררשא אשמה תרְכִנ הָלָפְת הע
 :רבד
 אובמ תי פמ דרש שישרַת תנא ן ּוליִליָה רצ אשִמ

 = ןודיצ רחס זא יבש ומ :ומְלהלְננ םיִּכ ץֶרֶאמ :
 רואי ריִצְ רהש ער =תיו-ס ;היאוירו :ִּףוא +למ םי רבע

 : ה = == =- |

 : רמי ןוריצ ישוב :םיוג רחס יהֶתַו הָתְאבִת
 ותלדנ אלו יתדלידאלו יתלח-אל רמאל םיַה עמ

 םחצמל עמש-רשאכ :תולותב יתממור  םיִרוחּכ :
 ;יִא יבש וליליה השישרת ורבע :רצ טמשּכ ולוח 5

 הלנה לבי ּהָתְמְדְק םדקהימומ מ הקלע םכִל תה
 שא הָרָי טעמה רצהלע תאז ץעי יִמ :רונל קוז ןמ

 \ הצעו תואָבצ הוהי :ץרֶארדבסנ הינעְנְּכ םירש היִרָחְס
 \ רבע .:ץֶרָאדַּבַכלְּכ לֶקָהְל יבְצילָּכ ןואְג ללחל
 שנ ודי :דע חומ ןיא שישרתדתב רֶאיכ ךצרא
 -לע = ב
 ק יריחו ם'ת ע"ה רת ןכו יבשוול א"כ צץ. 91 - .ירק םףונצ ,ביתכ ףיִכַצ א"ס צ. 8

 .רפח ןדיצ איפ צד. 2 ,נכ



 1 היעשי צצזוז 15 --צאזצ 6

 רמשל ןענּכ"לֶא הָוצ הוהי תוכְלַמִמ ויגְרַה חח
 דִקְשעְמַה זולעל .דוע יפיפותדאל רמאו :ָהינוַעמ
 | דאל םָשדסנ ירבע .ימוק םייתכ .ןודיצהתב תֶלּותְּב
 | וג רּושֶא הָיָה אָל םעָה הָו םידשפ ץֶרֶא ! ןה ל חש
 ּהָמְש 7 היתונמ :רא ורע ויניחב ומיקה א הרש

 4 :ןכ עמ דדש וכ שישרת תנא וליליה :הֶלַּפִמְ
 ג םיעְבַש רצ תַחְּכְש אוהה םיַּכ הָיָהְ

 רצל הָיהְי הָנָש םיעבש ץפמ דחֶא ךלמ ימי
 4 הָחְּכָשנ העז רע יִבְס .רנּכ יתְק :הָנּזה תֶריִשְּכ
 וז | ץקמ הָיְהְו :ירכזת עמל רישקיברה ןגנ יומש
 הָגנְתֶאְל הָבָשְו רצחתַא הָוהָי דֶקּפִי הָנַש םיעבש
 ו ה המדאה ינפדלע ץֶרָאְה תוָכְלִמ ממ"לָבתַא ה
 יִּכ ןִסַחְ אלו רַצֶאְי אְל הוהיל שדק 2 ּהָנִנְתֶאְו הרחס
 הָעְבַשְל לָכָאְל הרְחס הָיָהְי החי ינפל םיִבשיל
 :קיִתְע הָפַבַמלְ
 רכ ץיפהְו הינָפ הע הָקְלוְבּו ץראה קקוב :הָוהְי חח
 הָהפְשּכ וינדאּכ לבב ןהּכַּכ םֶעָכ .הָיַהְו היבש
 רַשָאַּכ הש היל הֶולִמּכ רַכִמַּכ הָיקַּכ ּהּתְרֶבְנִּ

 ןש -

 3 הָוָי יִּכ וָבַת | ּוְּבהְו ץֶרֶאָה קוָּבת | קובה :וב אשנ
 \ הֶללמא ץֶרָאְה הָלּבִנ הָלְבַא :הזה רָבִּדַהדתֶא רבה

 הפח ץֶראָקְו ץֶרָאָהִהבע םוְרְמ ּולְלְמִא לבת הל 7
 תירְּב ּורָפַה קח ופה תרות ּורְּבְעִהיִכ ָהיבְשי תחת
 6 הב יבשי וב בש או ץרא הָלְכָא הֶלֶא ןּכ"לע :םל

 -לע 0

 יאברעמל +. 18 = .ורק יִפסות ,ביתכ פיסות יאחנרמל ,ירקו  ביתב יאברעמל ןכ +. 1
 ביתכ יאברעמל ןכ צ. 1% | .ירקו ביתכ םיִיִתִּכ יאהנדמל ,ירק םִּּתַּ ,ביתכ 8
 וינוחב א"סב ,ירק וינּוחב ,ביתכ ויניחב צ. 13 = .ירק ימּוק ,בותכ ּומּוק יאחנדמל דק
 אַ ןכו השנ איפ +. 5 ,ךכ | ."לעדרָשֶא א'ס צץ. גד | .א"ידו ביד ,א'ד ןכו ווק -

 א"ס צץ. 6. .ס'תו .ב"יד ו'ד ,ב'ד א"ר ןכו הָלַבִא א"ס צ. 6  .ב"ידו א"ד "ד הש

 א
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 אאזז ד--צצש 1 היעשי 6%

 לבא :רעמ .שִנַא ראשנ ץֶרא .יבשי :ּורֶח ןכילע
 תבש | :כלהיַחְמָשיִלְּכ .יחְנָאְג ןָפָנהְלְלָמָא שורית <

 ןרוְנְּכ שושמ תַבש םיזילע ןואש הדחה םיִפָּת שושמ
 -תירק הָרְבִשִנ :ויִתשְל רָכְש דמי ןויהותשי אל רישב

 תוצוחב ןייהדלע הָחְוצ :אוּכִמ תיּבְלּכ גס ּוהָת ו

 וו

 ריִעָּב ראש :ץרֶאְה ש שושמ מ הָלָנ הָחְמְשדלְּ הברפ

 ץראה בַרְקְּב היהי הכ יכ :רעשדתַּכי היאְשו הָמַש 8

 ריִצְב הָלְּכְבִא תֶלְלְעִּכ תו ףקְנָכ םימעה ךתְּב
 ןכדלע :םימ ּולָהַצ הוה ןואְנּפ ווי םלוק ואי הָמַה

 לאש יהא הוה םש םָה אפ והיו
 ובצ ונעמש תרמו ץֶרָאָה ףנכמ |
 דב ּודְגְּב םיִדְגְּב 5 יוא ילחוזר ילחיזר רמאו קידצל

 :ץרֶאְה בשוי ףילע חַפו תַחָפ | דחפ ּודָנֶּפ םיִדְגְּב
 הָלעַהְ תחפהדלא לפי החמה לוקמ סנה היה

 וחַתַפִנ םורָממ תוָּבְרֶאְהִּ הפַּב דַכְלִי תחפה ךותמ
 רפ ץראה העערתה העְר ישְרֶא ידסומ ושעריו
 /\| ץרא עינת עו :ץרא הטטומתה טומ ץֶרֶָא הָרְרוְּפַתַה 5

 | הלפנו| העשפ היִלָע רבָכְו הָנולָמַּכ הָרְדונְתִהְו רוכש
 אוחה םויּכ .הָיָהְ :םוק ףיקתדאלו >
 | הָמָרֶאְה יכלמדלעו םוְרמִּב םוִרמַה אב צלע הָוהְי דק

 בכ ויָנקְו

 | השל כ יפ ףךמש הֶָדוא ךֶממורַא הָתַא יהלֶא הָוהְי
 | אלפ

| 
 | יו'טרו ד'ר ,ב'ד ןכו ץמק רֶאשְכ א'ס +. 19 = .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו תּוצְחַּב א'כ +. 1

 ;א'ב ןכ צץ. 18  .ב"דו א"ד ןכו תוללעּפ א'סו ,א"יד ןכו אושב ד'מלה הַלְלְעְּב א" +. 8
 | 7 ,ףוסוה א"ס ץ. 50  .ב"ד ןכו רסח הָלָעַהְו הגומב צ. 18 .א יעג אלב היה נ"ב

 ע%77-7<*

- - 

 י | ורְגְסְו רובדלע רופא הָפְסא ופסֶאְו :הָמְדֶאְהְלַ
 השובו הֶנְבְלְה הרפחו :ּודְקְפְי םיִמָי בֶדִמּו ומ ₪

 1 || דג םלשוריבו ןויצ רהב תואְבְצ הָוהי ךלמהיּכ המה

.-=- - /| 

1 



 3 היעשי צאט 5--צצ\[ 5

 = + - -<- 2 | לָּנל ריִעמ ּתְמַש יִּכ ןִמָא הָנמָא קחְרְמ תוצע אלפ

 םליעל ריִעָמ םיִדָז ןומרא | הֶלּפמל הָרוצְב הָיְרְק
 %ד

 םיצירע םיוג תירק זעחםע ףו רבשו ןמדלט נב אל

. 

 ולדרַצְּב ןויְּבָאל זועמ הדר היליאה יהב :;ףואריי
₪ = 4 - 

 :ריק םֶרָנּכ םיצירע חור יכ ברחמ לצ םרִֶמ המח
 ריִמָז בַע לַצְּב .בֶרָה עיִנָכִּת םיִרָ ןואט (ש 2 ןויְצְ בֶרַהּכ
 + שפי. םי :יִרַע

 = מלו -=י-= להב םימעה- לכל תואבצ | -י-- השעו
 ושיש והוו 1 -=>| וש

 , : ד "4 ד ד:

 -=הי -.י= - "יי. ,תיסת הלוס -- א .םייפהייו
 םירמש =ם ₪ ממ םינמש | םירמש  התשמ | םיִנָמְש
 -לָמלַע טולה | | | טלה הזה רהב עלבו :םיקמְזמ

 גווש ו 2 : ה 7 = = = תומה עלב :םיוגה"לַכ"לַע הָכוסנַה"ד הָכְּסַמַהְו םיִמַע

 תַפְרֶחְו םיִנָפדלָּכ לַעַמ ּהָעָמִּד הָוהְי יִנדַא הָחִמּ ה
 :רכד הָוהְי יִּכ ץרָ הל לעַמ ריִסָי ומַע

 ול ושוק ה וניהלַא הגה אוהה םַּב ַמָאְ
 :ותעושיְּב הָחְמְשְנְו - יננ ור וניוק | הָוהָי | הָז ונעי עויו

 ל.--- 5 - ףיווטשיי = ב = כ וינה -
 וז - זמ | ןש והורה קמ וש ווהה ּונָת כ

 שי ג רזנ אצה 5 -

 וברָקְּב יידי שָרְפּו :הנמדמ ימב ןִּבְתִמ שוְּדַהְּב

 םע ותו ליפשהו תוחשל רַשאָּפ

 ו : ג ליפָשה חשַה יתְמִח בנשמ רַצְבִמּו :ויד תּובְרא

 אוהה םויּב :רָפעְדַע ץֶרֶאל ענה
 הָעושי ונלדע ריִע הָדּוהדִי ץֶרֶא ב : חב ריש יד רשוו

 רמש קידצ ו 2 אביו םיִרעש וחת כ 1 לַחְו תו מוח תיִשי

 1 חוטב ָּףֶּב יִּכ .- .םולש | ם םילש רצת ומ מס דַצְי + :םינמא

 -יש יי ךעדירע <. והיב והְמְּ
= = ₪ 8 

 הירק םורמ יבש חשה
 ;ן<

 טדו דיד ,ג"ד ,ב"ד ןכו הכוסנה הכסמהו י"כ םירפס בורב +. 7 = .ירק םיִאָהְמִמ יז 6 כ

 סב . ק 21 ביתכ ימ . -ּ 5ב צ.גו א"ידו ב"ד .א"ד ןכו ירקו ביתכ ומב א"ס ירק ומּב ,ביתכ ימב צ 0

 ו"טדו ב*יר ,א"יד ,ר"ד ןכ רסחד רפח צ. 15 .אלמ ההושה א"ס +. 11  .ירק ויד ,ביתכ

 ס'תו ,ב"ד ןכו תמוה א"סו ,א'ד ןכו אלמד אלמ יתומה ₪
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 אאו] 6--צא\][ז 1 היעשי 11

 ימעפ יִנָע ילגר לר הָנְפִמְרִת :רַפָעְדדְע הָגעיִגי ץֶרֶאְדרע
 ;םֶלַפִת קידצ לגעמ רשָי םירשימ קידצל | חרא :םילד

 דתואת ףרכזלו ףמשל ףוקוק הוי ל ףיטְפְשמ חרא ףא +

 יש

 ש

0 

 ךרחשא יּברְקְּב ידור"ףא הָלְילַּב תיא ישפנ :שפנ
 ןח :לבח יבשי ורָמל קדצ ץֶרֶאְל ל ףימְּפשמ רשאכ יכ
 הארודלכו לועי תוהכנ ץראפ קרצ רַמָלְדלַּב עשר
 :הוהְי תואנ
 "ףא םעְדתֶאְנק ושבו וחי ןווחילפ רו המר הוה

 "לָּכ םג יִכּונָל םולש תפשת הֶוהְי :םֶלָכאִת יְרֶצ שא +
 ףתְלז םנ דא :ונולעְב וניחלא הוה :ּונְל ו ּתְַעָ ונישעמ
 "לַּב םִאָפְר ויַחְלְּב םיתִמ מש ריִכנ בירב
 !ומל רָבְלָּכ דבאִּתו םדיִמשתו תְרְקֶפ ןבמ ומי

 ןלפ םקחר .תרפכנ .יונל תפס הוה לגל פס
 :ץרארצק |

 מכ :ומל ףרֶסומ שחל ןוקצ ףודקפ רַצַּב הָוהְ
 נייח ןָּפ ָהיְלְּבַחַּכ קעות טיח תֶדְלְל ביִרְקִּת הרה
 == ןשי חור ונדלי ומְּכ ונלח ל יהי ףינפמ

 ףיתמ יחי :לבת יבשי ּולפי-לכו ץרא השענלב
 | \ ₪ ןן= תרוא לט יִּכ רַפָע ינכש נרו וצילָק ןימוקי יִתְלַבְ

 ףל :ליִפִת םיִאָפְר ץֶרֶאְ ףלט :
 ענרדמעמכ יבח ףרעב ךיתלר דנו ףירְדַחב אָּב ימע

 דקפל .ומוקממ :אצי הוה הגה"יכ :םעז-רובעידדע +
 לאלו הימדדתא ץרֶאָה התְלְ ויְלַע ץראה"בשי ןוע
 [- נורה ץ הפ םויב : הינורה"לע רוע הָסכַת
 יִּפ א"ס ,ו"טדבו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .א"ידו ד"ד ,א"ד ןכו אלמ יִתיִנַא איפ <.9 ,וכ

 :"רַבל נ'ב ,א'ב ןכ +. 18  .אקספ ןאכ שי א"פב צץ. 19,18 = .ב"ידו ד"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו עיבר

 .ג'רו ב'ד ןכו רבזלכ דבאהו א"ס ,ו"טדו ,ב"יד ד"ר ןכו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 א'סב ,ירק ְתְלִּ ,ביתכ ּבִתְלִ ט.20 | .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ג"ד ,ב'ד ןכו רגְסּו א"ס צ. 0

 םיתכ רַבָעְו איסב ,ירק דרַבָעָי ,ביתכ רובעי +. 90 | זע"תו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ָרֶתֶלד

 ל נ"ב ,א"ב ןכ צ. 91 | .א"ידו ב"ד ,א"'ד ןכו ירקו
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 הָקְזַחַהְ הלודנהו השקה ּוּבְרַחְּב הָוהי דקפי אּוהַה

 ְַ ןוִתְלקע שח ןתיול לעו חב שח חול לע
 אוהה םִויב :םיּכ רשא ןיִגַהַהתא
ּהָרְצנ ₪ הָוהְי ךב א :ּהלח ונע רַמַח םַרּכ

 הָנְקְשִא ם םיִעָנְרל 

 רצא םוזו ו ל היֶלָע דפ ןפ
 רומכ

 -ימ יל ןיא המח

 . רשמב קחו דא

 בקע שֶרָשי םאַָּה
 :הבּונִּת לבת
 :גְרה וירה גְרְהּכדמִא והכה והכמ תמה
 :םידק םָיְּב הרשה ותורְּב הָנַה הבית ּהָחְלְשְּב

 השש

 עי +

 לָּכ הָה =קעְי רַפָכָי תב 1-
 מ דָנִנְבאּכ הכזמ ינָבָא"ַלָּכ | ומושנ

== "= = 

 חלשמ | ה ּדְדַּב הָרּוצְּב ריִע יִּכ ?םיִנָמִחְ םיִרָשָא
 הלב ץֶּכְרי םשו לע הערי םש רָבְדִמַּכ בש
 תוריִאָמ תואָּב םיִשְנ הָנְרַבָשִּ .הריצק שביב :ָהיָ ַָס

 והשע ינמחרידאל בלע אוה תוניבדמע אֶל יִּכ התא
 ו

 ירצמ להניע רֶהָנה תֶלְכֶשִמ הָוהְי טָפִחַי 8[
 :לארשי יִנָב דִחֶא דֶחַאְל מקְלִּ םַּתַאו |

 ואָבּו לוד רפושב עַקָּתִי אוהה ם םויב | הי יהו

 םיִרְצִמ ראב םיחדְנַהְ רושא ץֶרֶאְּב םיִדָבָאָה |
 :םֶלֶשּוריב שלה רהב הוהיל ּווָחְתְַשַהְו [

₪ 

 ייע :ע"תו 'רת ,ב"ד ןכו רםה א"ס +. 5 | .א"יד ר'ד ןכו רסח הֶלדצהו איט
 א"יד ןכו הגרַצֶא א'ס ש. 8  .ס'תו ב"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו דקפַא א"ס צ. 5

 ו אלמ יִזּועַמַּב א"'ס צף. 5 | .ר"תו ם"ה ,'רת ,ב"ד ןכו תושו א'ס + <

 .אקספ ןאב ןיא א"סב +. 7 = .ירק הָרַפּו ,ביתכ הַרפָי יאהנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל מ
 דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ויְגּורֶה א'ס ,ו"טדו א"יד ,ד'ד ןכו י"כ םורפס בורב ןכ א
 ד 1 שר היפיעס ג בבב +. 2 ה א'ס צ. 10  .חגרב ילבבב צץ. 8 ירק האפסב <

 ו וד

 ג םויכ הָיָה :ּונְנְחִי אל רצ
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 | = יבְצ לבנ ץיִצו םִירְפִא ירכש תואג תרטע יוה ה
 הגה :ןיי ימּולַה םינמשדאיג שארדלע רַשֶא יִּתְרַאְפִת :

 | = םימ םֶרְְּכ בָמק רעש דִרְּב םֶרָזּכ ינדאל ץמאו קח
 | < הנממרה םילנרֶב :דֶיּכ ץרָאל חינה םיִפְטש םיִליּבַּכ

 | = יבצ לבנ תַציִצ הָתְיַהְו :םיְרַּפֶא ירוכש תּואנ תרטע +
 | = םֶרְּב הְרוככּכ םיִנמש איג שארדלע רַשֶא וּתְראָּפת
 | = ןהנעלבי ופכּב הָדְועְּב הַתוא הֶארה הארי רשא ץיק

 || תואְבצ הוהי הָיִהְי אוהה םּיְּב :
 | :חורלו :ימע ראשל הָרָאַפִת ת פַצְלְו יבצ תְרָמִעל <

 | .הָמָחְלִמ יםישמ הָרּובְגִלְו ָּפְשִמַהְדלַע בשויל"ט ףשמ
 | אב | ןהכ יָת רָכשבו ּונָש 8 :הרעש לד

 || 'הֶארְב וש רכשהךמ שָּאת ןייהךמ ּשָלְבִנ רֶכשב ו ונש
 || יִלְּב הֶאצ איק אְלְמ תונקְלְשלּכ יִּכ :הָילילפ וקפ .
 | העד הוי מתא :םוקמ 3
 = !םיִדָשמ יקיתע בָלִחְמ ילומנ העימש ןיִבָי ימת

 | ריעו םש ריעו וקל וק וקל וק 2 וצ וָצְל ןצ יִּכו
 "| םַעָהלֶא רבי הֶרָחא ןישלבו הָפְש יִנַלְּב יִּכ :םֶש 4
 1 | ףפל וחינָה הָחּונמַה תא ] םהילֶא מא | רשֶא :הזה 9
 / זהבה םָהָל הָיִהְו :עומש אּוָבִא אלו הענְרמַה תא 3

 | םש ריע וקל וק וקל וק ּוַצְל וצ וצל וצ הוה
 | ושקות ּורָּבְשִת רוחא ילשכ ופלו ןעמל םַש רעו

 | | :ּוָכִלִ
 | רשא הוה םעָה ילשמ ןוצל ישא הָוהְירבְד ועָמש ןכל 4
 [| דעו תומדתא תירב ּוְתַרֶּכ םֶּתְרַמָא יִכ :םֶלְשּוְרִיִב 5
 ל" ו

 וגו ויד ביר ,א'ד ןכו רעש א'פ ל. 5 | .בידו איד ןכו הָוהיל איס +. 5 .חכ
 יויעג אלב התיהו כ'ב ,א"ב ןכ צ. 4  .ב"ידו ד"'ד , ךיבכ א'ס 9

 | ק ּובָא זץ. 9 .רפח םֶהָלֶא הגומב צץ. 1% .טפשמה-לע בשויל טפשמ חורלו א'ס +. 6
 | ביד ןכו ירקו בותכ ּובָא א'סב

ְ 
| 
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 יִכ ונָאובָי אל רבעחיּכ ףטוש טיש הזח ונישע לאש
 :ּונְרִתְסְנ רָקָשבּו ונסחמ בָוָכ ונמש
 ןָּבִא ןָּבַא ןויצְּכ דסי יננה הוי יִנדַא רמָא הפ ןכְל
 ז יתְמְשְו :שיִחָי אל ןימאמַה דסמ"דְסמ תרקי תנפ ןחב
 ןָכ הסחִמ 1- הע תלק קשמל הקדצו וקל טָּפָשַמ
 תזה תֶומדתֶא 55 רַפְְו :ופמשי םיִמ רָתְמו
 5 םֶתיַיַהְו רבעי יּ ףטוש טוש םּוקְת אָל לואְשדתַא

- 

 9 רקבּפ רקפבהפ םֶכְתֶא חסוי לרבע יִּדִמ :םמְרַמְל
 :העומש ןיבָה העוזר הָיהְ הֶלילבי םויפ רבע
 :םֶכתהְּכ הָרצ הָכְּפִמהְו עָרְפשהְמ עצמה רָצְקיי
 תושעל דגי ןיעְבִנְּב קַמַעְּכ הָוהְי םוקי םיִצְרְפדרַהְכ"ּ
 :ותרבע הי ותרבע דבעלו והשעמ רו ּוהָשַעַמ
 הָלָכיִּכ םכיִרְסיִמ  וקזִחְיִדפ וצְצִיִלְתְתְדלַא הָּתַעְ

 "לָכְילַע .תואְבִצ הוה ינדא תאמ יתַעמָש הָצְרחִ
 :ץֶראָה
 לָכָה :יתְרְמִא ּועְמשְו ובישקה ילוק ּועָמשו ווק
 :ותָמְדַא דדשיו חתּפְי ערזול שקחה שרח םויה
 : םשו קרי ןמכו חצק ץיפהְו .ָהיִנָּפ הָּגשדמִא אולָה |
 .ּורְסיו :ותְלְבִּג תַמָּפְכְו ןמְסנ הָרעָשְּו הרוש הָמָח]|

 הַצָה שדי ץורחב אל יִכ :ּונָרוי ויהלא טפשמל
 הצק טָבַהְי הטמב כ בפ ןמּפילע הל ןפואו
 = וה

 דםנ :ונקדי אל ייִשְרֶפּו יִתְלַש לגלג םמָקְ ונשולי 4 =
 ליִדִגַה הצע אָלָפַה ּהָאְצְי תואְבַצ הוי םעמ תא

 :הָישפת ]

 ביתכ רַבָע עץ. 5 .א"ודו ב"ד ,א"ר ןכו ירקו ביתכ טוש א'סב ,ירק טוש ,ביתכ םיש 1

 .אלמ אול א"ס צ. 15  .א"ידו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רעו א"פב  ,ורקףמע
 רסופמ | דסומ א"ס . 6 4וימדו דיד ןכו ןחב א"ס ןבייחח גיד ב" דו כו י"כ םירפסב ןכ צ.]

 ו"טדו ד'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 | .ירק הָעְוז ,ביתכ הו קז א'סב צ. 19 ,קפ

 .ס"תו א"ד ןבנ -רַהְב א"ס צ. 921  .ב"וד ןכו רֶהכ כא"

 5 שודֶא חַצְנְל אל כ קרי םֶהְל :טָבָשַּפ ץֶמּפ
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 ץמכו ירו ןומה קה קב רוק :ףצְפצִת ךְתְרַמִא :

 אצזןא 93 היעשי %8

 הָנָש"לע הגש ּופְס דוד הָנְח הירק לאירֶא לֶאיִרַא יוה
 הָינִאְו הגַאִת הָתְיַהְ לאיראל יתוקיִצַהְו :ּופְקְנ םיגח
 | ףילע יתרצו ךילע רודכ יתינחו :לֶאְיִראּכ יִל"הַתְ ה

 ירכרת ץראמ תֶלַפָשו :תרַצְמ ךילע יתמיקהו בָצְ
 רפעמו ךלוק ץֶראמ בואְּכ הָיָהְ ךקרמא שת רַפָעַמּ

 | הוה םעמ :םִאָתְּפ עתפל הָיָהְו יציע ןמָה רבע
 הרסו הפוס לדג לוקו שערבו םעְרְכ דַכָפִת תואָבצ
 ןומה הלל ןזָח םולחּכ הָיְָו :הלכא שא בהלו
 "| ָּתְדַצִמּו היִבְצלָכ לאיראדלע םיִאְבְצִה םינ הל
 לפוא הגה בעְרְה םלָחְי רשָאּפ הָהְו :הֶל םיקיצמְַ
 | התש הנהְו אָמְצַה םֶלַחְי רָשַאָכְו ושפִנ הקר ץיקהו
 || וגהִלָּכ ןומה הָיִהְי כ הקקוש ושפנו ףיע הנה ץיקהו
 ;ןויצ רה-לע םיִאְבְצה

1 

 , ןיידאלו ורכש שו ועָשעתְשה ּוהָמְתּו ּוהְמְהַמְתִה +
 "המדרְת חור הוה םכילע ךסַתיִכ :רָבש .אָלו וע
 "ביזה םֶכיִשאַרְ"תַאְו םיאיבְגההתא םֶכיִנעְְתֶא םצעוו
 בותחה רפפה יִרבִַּכ לכה תּווח םכָל יִִּתַו :הפּכ
 = ךחאנ ארק .רמאל רפקה עדוידלַא ותא :ּונְתידרְשא
 רָשֶא לע רֶפַפַה ומת :אּוה םּוּתָח יִּכ לבוא אָל 'רַמָא

 | עד אל רמו הורט"ארק רמאל רַפַפ עְרְייאל
 :רפס

+ 5 

 |'חפשבו ויִפְּב הזה םַעָה שגנ יִּכ עי יִנֶא רמאיי
 ןוועמ יתא םֶתֶאְרִי התו יִנָפִמ קחר ובל ינודְּבִּכ
 וישנא וה

 | 'פ צץ. 8  ,ב"ידו ג'ד ןכו יִלְהְתיהְו א'ס .,ו"טדו ,ד"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 2 ,טכ

 [|ו"תו ע"ת ,ו"ד ,ב"ר ,א'ד ךכו תאו א'פ 0 .ו"טדו ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ הקירו

 רב ןכ צ. 18 | .ב"ידו ג"ד ,ב"ד ןכו אנדארק א"ס א. 11  .ירק רפס ,ביתכ רַפַּפַה +. גו

 [(ןז ביד ,א"ד ןכו הָוהְי א'פ צ. 18 | .ב"ידו ב'ד ןכו אנהארק א"ס ,ו"טדו ד'ד ,י"כ םירפס

 .ש9נ םירפסה תצקמב וילע רסמנו שָּננ א"כ צץ. 18  .ו"דו
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 דםַעְהתֶא אילפהל ףסוי ננה ןכְל :הָדמְלַמ םישָנא
 וינבנ תנבו ויִמָכַה תַמָבַה הָדְבָאְו אלפו אלפה הזה
 : הָוהימ םיקימעמה יה :רָתַתְסִּת
 ונאר ימ ּורמאיו םהישעמ לשחמב הָיָהְו הצע רַתְסְל
 ; רַמאייִכ בשָחְי רצוה רַמהְּכְיבִא םכְּכַפַה :ונעדל דמו
 :ןיבה אל ורציל מא רַצָיו ינשע אֶל יהשעל הָשעמ

 ז רעיל לַמְרַכַה %- ןונבל בשו רֶזמ טעמ דועדאלַה
 רַפְס"יִרְבִּד םישְרְתַה אּוהה"םויב ועָמשְו בשק
 ו םיונַע ּוָפְסַי :הֶנִאְרִּת םיִרָע יניע ךשחמו לָּפַאַמ
 :ּוליני לֶאְרְשְי שט שודקב ם םדא יִנויִבָאְ החמש הָוהיּב

 + יאיטחמ :ןֶוָא ידקש שילָּכ ותְרְכנו \ץל ּהלכ ו ץירע ספא

 :קיִדצ וחתב ושי ןושקו רעשב חיכומלו רָבְּ א
  םקעינ תיּבדלֶא הָוהְי רמָאדהְכ ןַכְל

 אָלְו בעי שובי הָתַעְאְל םֶהְרְבאדתֶא הָדָּפ רָשַא
  וָּבְְקְּ ידי השעמ ויָדְלְ ותארב יִכ :ּורָוחָ ויְנַּפ התו
 יהלָאדתָאְ בקש שודקדתֶא שה ימש ושי
 ודמי םיִנָגורַו : יב חורדיעת ועדוו זו :ּוציְרַעְי לארשי

 5 - םאְנ ם יררוס ריי-= יוה :חקל
₪ =<=- 

 יחור אלו הכפמ סנו יזמ אלו הצע תושעל היה
 תָדְרְל םיכלהה :תאמ 0 תאמה תוָפְ ןטמל
 תּוְסֶחְל הערפ ועָמְּב ועְל ולֶאְש אל יפו םִיִרְצִמ
 תּוסְחַהְו תשְבל הערפ עמ םכל הָיְהְו :םיִרצמ ל
  ויָכָאְלַמּו וירש ןעצְב ווהדיכ :הָמלַכל םָיִרְצְמלַצפ |
 : אל מל וליעוידאל םע"לע שיאבה לָּכ ושינו ₪
 0 :הפ רחל"ם םגו | תשבל יכ כ ליעוהל אלו רעל

 אשמ 9 =

 ב"ירו ד'ד ןכו חתתפ ךשהמב א"ס צ. 15 = .א"ידו דיד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ףופוי אים

 שוָאְבִה ט. 5 ,ל | .איעגב ודמלי ניב ,א"ב ןכ +. 24  .ד'ד ןבג .רסח יִנובָאְו 0% 2
 .ירק שיבה ,בית
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 ותיבשה חראהינמ וטה ףרדהינמ ּורוס :תולתַהמ עו
 טל :לַארשי .שודקדתַא ּננָּפַמ ו

 ב

 | בארל םיְִב םישָחּכ םִנָב אוה יִרָמ םע יּכ :םֶלוע

 צאא 8 היעשי 70

 איבל הקּוצְו הָרָצ ץֶרַאְּב בָגְנ תומה אָשִמ
 ףתנ"לע ואשי ףפועמ פרשו | הָעָּפֶא םָּהִמ שי
 םעדלע םּתרַצוא םיִלמָנ תַשָבד -לעו םקילוח .םירוע
 יתאְרק ןפל ורע קירו לבה םירצִמְו :וליעוי אל
 חול"לע ּהָבְּתַכ אוָּב הֶתַע :תֶּבַש םה בהְר תאוְל
 -רע .רַעְל ןורָחֶא ם םויִל יהָתּו רח רַפס"לַעְו םֶּתַא

 וארת אל םיארל ורמא רַשַא :הְָ תרות עומש

 ןח .תוכלח ונלררְבד תחכְ ינְלדּוָחְת'אְל םיוחלו

 הזה רבדּב םֶכְסֶאַמ ןעו לארשו שודק רַמָא הָּכ
 םָכְל היה ןָכְ :וילע ינעשתו זולת קשעְּב ּוהָמְבתו

 תשא הבָנשנ הָמוחְב הָעְבִנ לפנ ץֶרפַּכ הזה ןָעָה
 םיִרְצוי לבג רֶבְשְכ הְרְבְשּו :הָרְבש אבי עתפל םָאְּתּפ
 תותְחל שרח ּתָתְכְמְב אַצַמידאָלְ למחי אָל תותכ כ

 ;אָבִנִמ םימ ףשחלו דוקימ שא
 1 הבושְב לֶאְרַשִי ש שודק הָוהְי נא ר ומאה הֶכ יפ

 "אלו םכמרּובְג היהת החטבכו טקשַהְּב ןועש שת תַחְְו
 בב שו םּונְ סוס"לע יכדאל .ירמאתו :םֶתיִבָא

 = םָתְרְתנְבא לע ימנה .השמח תרמנ ינסמ דז דַמַא תרענ
 "פחי ןכלו :העבנה"לע םנכו רהָה שארדלע ןֶרּכ
 < טָפְשמ יהלארּכ םכְמְחְרְל םּרָי ןָכלְו םֶכְְחְל הוה

 :ודוהי

 תליה א'ס צץ. 6 | .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ םיִרָיָע א'סב ,ירק םיִרָיָע .בותכ סיִרָוָע צ. 6

 [ | יח ןכו אלמר אלמ םֶתּורְצּוא א'סו ,א'ד ןכו ון רסח םתורצא א'פ צ. 6 .ג"ד ןכו
 : | ו'סו ,ו"טדו ב"יד ןכו -וזחתהאְל א"ס צ.10 | .ר"תו ס"ת ,ע"נ

 .|ושחל א'ס +. ג .קשעב יללהב צ. 19 .

 .ו"טדו

 ןכו ןקחיא

 ו
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 :9 עפ ;ול יִכוְתדִלָּכ יִרָשֶא הוה
 קל לח ונח הָּכְבַתְדאְל כְּב םלָשּורִיְב בשי ןויִצְב

 0 . רצ םֶחְל נא םֶכְל ןתְנו :ּדנֶע יִתָעְמְשִּכ ףקעו
 -תֶא תואר ףיניע :ָהְו ךרומ רוע ףְָּכאְלְ ץחְל
 גו הז רמאל ףירָחאמ רֶבְד הֶנעִמְשת יאו :ףיְרמ
 פ םֶתאַמִטְו ּוליִאָמשַת יו ּוניִמַאַת יִכ וב וכל לרה
 םרָות ףבַהז הכסמ תהפָאדתֶאְו ףפסכ יִליִסְפ יּופצדַתֶא
 עָרְותְִרַשא דשרז רטמ ןתֶנְו :ול רמאת אצ הָוְד מ
 ןמשו ןשר הָיָה הָמְדַאַה תאּובִּת חל הָמְדֶאָהדִתֶא
 א םיִפְלַאָקְו :בחְרְנ רכ אהה םּּב ףונקמ העד
 -רֶשא ולכאי ץימָח ליל הָמְדֶאְה יִדְבַע םירָיעָהְ

 . לעו ּהְבְג רהילָּכְ"לע | הָיָהְו :הרזמבו החרב
 בר :ִרֶה יי םימדילבי םיגלפ הֶאשנ הָעְבָאּפ
 4 רואְו המה רואְּכ הֶנָבְלַהְ"רוא הֶיָהְו :םילדנמ ל
 םיּב םימיה תעבש רואְּכ םיתעְבש הָיִהְי מחה
 :אָפְרִי וֶתָּכִמ ץחמו מע רֶבַשדתֶא הָוהְי שָמָח

 א פא רעב קחרממ אָּב הוהידמש הָגַה
 :תלכא שָאּכ ונשלו םעז ואלמ ויתפש הֶאְשמ דב |
 5 תּפְָּב םיונ הָפְנַהְל הָצָחְי ראוצדדע ףטוש לַחְּכ לחוהו |
 ₪ םָכְל הִָהְי רישה :םיִמַע ייחל לע הָפִתִמ ןָסְְו אש |
 אובל ליִלָחַּב ֶלּוהַּכ בָבְל תָחַמשו ח"שדִקְתה ליל |
 ₪ דוָהְדתֶא הָוהְי עימשהְו :לֶאְרְשִי רוצדלַא ההיפ |
 ץפנ הלכיא שא בהלו ףא ףעּב הֶאְרִי יעורֶז חנו לוק |
 וג טבשב רשא תחי הָוהְי לוקמרק דרב ןָבַאְו ממ
 א הוי חיי רשֶא הָדָסִמ הטמ רבעמ לב הָיְהְו הפ

= 

 וילע ₪
 ויד ,ב"ד ןכו ףָנקֶמ א'ס צץ. 98  .ּהָב ריבס צ. 21 | .א"ידו ביד ,א'ד ןכו הָוהְי א'ס <. %

 .רוא. היהו ג'ב ,א"ב ןכ ד. 6 .ירק םיִרָיְעַהְו ,ביתכ םיִרָוָעְהְּו א"סב +. 4 איי

 א'ס ץ. 30 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ללב א'ס ץ. ₪ = .רידו ביד ,א'ד ןכו אלמ תלכו א'ס +.
 .א"ודו ד'ד .ב'ד ,א'ד ןכו רסח הֶלְ
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 קימַעָה ןָכוה מ או והדג הָתְפַת ה ךורעה .
 לחנכ הו תמטנ המרה םיצעו שא המ בחרה
 :הָכ הרעב תיִרָפְ
 וחמביו ונעשי םיפוסדלע הרזעל םיִרצִמ םיִדְרָיה יּוה
 | עש אַלְו דאמ ומצעהיּכ םישְרֶפ לעו בר יּכ 3כְרְלע
 | אוקדסת :ּושְרד אל .הָוהְידתֶאְו לארי שורק"לע
 \| תיבדלע פקו ריקה אל ייָרְבִּדרתֶאְו עְר אָבְו ָפָה
 | לאדאלו | םֶדֶא םירצמו :ןוא ילעפ .תרזעדלעו םיערמ

 רזוע לשְכ ודָי השי הדיו חורדאלו רַשָּב םֶהיִסּוסְו
 :ןוילכי םֶלָּכ וּדַחִיו רֶוָע לפע

 ריפכהו הָיראְה הָגְהִי רָשַאַּכ ילא | ה ןהידרמא ףכ יכ

 תחָי אל םלוקמ םיער אְלִמ ויִלָע אָרְקְי רָשֶא ופרטדלע
 -רַהְדלַע אבל ל הָוהְי דרי ןפ הנע אל םימָהִמ

- 

 , תואבצ הוהי ןגי ןכ תופַע םיִרְפְצְּכ :התְעבְנלעו ןויצ 5

 || רשאל ובוש ₪ חּוסְּפ ליִצהְו ןנָנ םלֶשּורידלע
 :| שיא ןּוסָאְמְי אוהה םוויּב יִּ :לארשי ינב הרס ּוקימַעה
 םפידי םכל ישע רֶשֶא ובָהְ ילילאְ ופסכ יִליִלַא
 םרֶאאְל ברחו שיא-אל בֶרָחְּב רושא לפ :אָטַח
 ועלפו ויהי סמל וירוחבו ברקהנפמ \ל סנו ּנְלָכאּת

 ||רוא-רשא הָוהְידבִאְנ וירש סנמ ִּּתחְו רובעי רָמִמ
 +םלֶשוריב ןל דתו ןויִצְב ל
 "היה :ורשי טפשמל םיִרָשְלּו דלמ"דלמי ק קדצל ןח
 לַצּכ ןויצְּב םימדינלפכ םֶרֶז רַתְסו חּוראָּבַחַמּ שיא

 \דעלס
 ב וולע רפמנ א"סבו ,ר'תו 'רה ,א"יד ,ו'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ םָּב א'סב ,ירק םַּב ,ביתכ ָּב 9

 .יוק איָה ,ביתכ אּוה צ. 34 | .!ב ס"תו ע"תב ּהָב ריבסו .ביתכ םָּב א'סבו יאלבבל

 היד ןב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +1 .אל | .ג'דו ב'ד איר ןכו אלמ בי יִתְרַה א"ס צ. 3

 אלגו ףקמב יִב א'ס +. 4 = .ו"טדו ביד ,א'יד ,ג'ד ןכו ה א"סב ,ר"תו ע"ת ,ב"יד

 8 | .א"ידו ג'ד ,ב"ד ,א"ר ןכו רפה חסַּב א"כ +. 5 = .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו הניגנ
 ר"תו ע"ת ןב"ר ןכו ירקו ב ביתכ אל א"סב ירק 1 ול ביתכ אל יאהנדמ רל ירקו ב ביתכ יאברעמל

| 
ּ 
| 
| 



 3 היעשי צצצאז|[ 0

 3 יִנָאְו םיאר יניע הקיעשת אלו :הפיע ץֶראְּב דבכְעלְמ
 + ןושלו תעָר 5 ןב םיִרָהִמְנ בבלו :ה;בשקת םיעָמש
 5 לָבָנל דע .ארקחאל :תיִחְצ רַכִדְל רַהַמִּ םיִנְלְ
 | רָבְדַי הָלַבְנ לָכְנ יכ :עוש רַמָאְי אל לבל ביה
 הָעות הוהְידלֶא רּפדלו ףא ₪ תושעל ןואדהשעו ובלו
 ז ויְלָּכ יִלְָּו ריִסִחְי אָמְצ הקָשמו בַעְר שָפָ קירָהל
 רקשְיִרָמִאְּב ָּב  םיונע .לבחל ץעי תמו אוה יער
 ג "לַע אּוהו ץעי תובידְנ ביִדָנו :טפשמ ןויְבַא רב
 :םּוקי תובידנ
 ו תוחְמְּב תוְּב ילוק הָנעַמְש הְָמַק תו אש םיִשָנ
 עט יִּפ תוְקְמְּב הֶנזגְרִת הֶנָשילְע םיִמָי זיִתְרַמא 8
 וו הָזגְר תוננאש .ודרח אבי יִלְּב ףסֶא ריב הֶלְ
 גט םידש"לע :םיִצְלְחלַע רוחו הֶרעְו הָמשָּפ תוחטב
 ג ימע תַמְדַא לע :הֶיְרֶ ןפנְזלט רמחהירשדלע םיִרָּפס
 :הוילע הירק שושמ יִתָּבילָּכילע יכ הלעת רימש 0
 4 לעְּב הָיָה ןח לפע בזע .ריע ןימָה שָמְ ןימראדיכ
 וג "דַע :םיִרְדַע הֶעְרְמ םיִאְרפ שושמ םלועהדע תורָעִמ |
 למלכו למרּכל רָּבְדמ הָיְהְו םורמִמ חור ּונילע הרש
  לָמרכְּ 5 טפשמ רָכְדִמְּב ןכְשְו :בשחָי רעל

 17 \: הקלה תדבעו םלָש הקרצה השעמ הֶיְהְו :בשק
 18 םולש הנ ימע בשיו + םֶלועדדַע הַטְבְו טקשקק

 9 תְדָרָּב דִרְכּו :תוננאש תחונְמְבו םיִחָמְבְמ תונָכָשְמְב
 | "לע .יִעְרְו םפירשא :ריִעֶה לפשת הָלְפשבּו רע
 :רומְחהְו רושה"לנר יחלשמ .םֶימ"ל

 יוה

 ורק םיִיַנָע ,ביתכ םיִוָנְע ט. ל | .ס"תו ע"ת ריד ,א'ד ןכו אלו איטו ומ
 בורב ןכ . 9 = .א"יד ןכו ירקו ביתכ םיִיַנַע א'פבו ,ב'דו א"ד ןכו ירקו .בוהכ םונע %
 תֶרגְהְו א"'ס צ. 11  .ב"ידו א"יד ,ד'ד ןכו הָנְזֶאַה א'ס ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םיר

 לַמרכו מ. 15  .ר"תו ע"ת ,ו"ר ,ב'ד ,א'ד ןכו הרש א"ס +. 19  .ב'ידו א" מר

 .א"ידו ב"ר ןכו ירקו ביתכ לַמְרכַהְו א'סב ,ירק לַמְרפַהְ ,ב*
 -- צץ ו



 אא אז 8 היעשי 4

 ורנבדאלו ךנובו דודק אָל הָּתַאְו דדוש .יוה נל
 ;ךְבודְגְבִי דנְבְ ךִתְלּ רשות דדוש ּךמַתַהּכ דב

 םערז הָיָה וניוק ףל ּוָנָח הוה .
 ּודְדְנ ןומְה לוקמ הָרְצ תַעְּב ונְתָעושירףִא םירקְּבְל <
 ףסֶא םכללש פףַסֶאְו :םיוג ּוַצַפְנ ףתְמִמורמ םדמט ְ
 ןכ הֶוהְי .בָנשִנ וב קקש םיבג קשַמְכ ליקָחַה :

 תנמָא הָיַהְו :הֶקְדַצּו טּפשמ ןויצ אָלַמ םוְרמ ןכש

 אה הָוהְ תאר תַעָדְו תַמָכַח .תעושי ןֶסְח .ךיִתע
 :ורצוא
 !ןויכְבי ךמ םולש יכאְלמ הָצַה וקעַצ םלֶאְרא ןה
 פירע סאַמ תירְּב רפה חרֶא רבע תבְש תולסמ ומ

 < ןנבל ריפְחְה ץֶרֶא הֶלְלַמִא לבֶא :שונֶא בשָח אל +
 :למרּכְו ןָשְּב רע הבְרַעְּכ ןורשה הָיַה למק

 " |םמורא הָּתַע הָוהְי רמאי םּוקָא הָתַע 10
 שא םֶכְחּור שק ּודְלַּת ששָח ּרַהַת :אשְנִא הֶתַע גו
 = "|םיחוסּכ םיצוק דיש תופרשמ םימע ּיַהְו :םכלכאת וג
 " < דשא םיקוחר ּועָמש :יתצי שאָּב 3
 "<  םיאָטח ןויצב ודָחָּפ יִּתְרְבַנ םיבורק עדו יתישע 4

 < הטיח הֶלכיִא שא וגל רג | ימ םיפנח הדער הָוחֶא
 אמ םיִרָשיִמ רֶבדְו תּוקְדְצ לה :םֶלש ידקומ ונל
 "א םטא רהשַּב ּךֶמּתִמ - רענ תוקשעמ עַצָבְּב
 : טמורמ אוה :עַרְּב תוארמ ויעע םצעו םימד עמשמ
 = םֶַמָאְנ וימימ ןפנ ומחל וּבַנַשִמ םיעלס תולצמ ןכשי

 47 טיקחרמ ץרא .הניארת ףיקע הָעְוחְת ִיְפָיְּב ךָלִמ וז
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 שמ

 |ֶּא רפס היא למש היא רפס היא המיא הָגִהָ ו בל 18
 ילדגמה ה ה7-
 עו = וירו דיד ,גיד ,ביד ,א'ד ןכו וב א'ס +. 1 .ב"דו א"ד ןכו דאל א"ס +1 רגל

 | ר ,א'ד ןכו רפח ָךִּמַע א"ס +.6  .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ב'ד ןכו רסח ֶתְממרִמ א"ס 3 .ףתלכב

 40 ,ב'ד ןכו הָיְהְו א"ס צ. 9 .א"ודו ב"ד ,א"ד ןכו אלמ הצגח א"ס ץ.7ד .ס"תו ביד

 +אלמ ן ןופשי א"ס ע. 16 | .רַמָא ריבס צ. 10  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 10 = ,ר"תו



 ךד5 היעשי צצצזז] 19--אצצזט 0

 פ הָפַש יקמע סע הֶאְרִת אָל זעונ םעדתַא :םיִלדְנִמַה
 דעו צ הוַח :הָניִּב ןיא ןושְל נעלנ ַעומָשִמ

 , ןנָאש הנ םכשהו הָניִאְרִת עפ
 . < יכ 6 ויִלָבַחְדלָכְו הַצְנְל ויָתדַתָי עשו
 -לַּב םִיָדָי יִבָהְר םיִראָי םיִרָהְנְולִמ יגל הָוהְי רידא
 -- הוה י- :ונרבעי אֶל רידא ביה. | טישדנא לב לת

4 . 0+ - 2 
 : : ןתונ 1-

 3 ושטנ :ונעישוי אווה ינכלמ הוה נק קחַמ הֶוהְי ונטפש

 -דע קָלָח וא םנ ישרֶפ הלב םֶנְרֶתִכ וז "לכ יִלְבַ
 4 יתיִלָח ןכָש רמאידלבו :וב וב םיחספ הברמ

 :ןיִע אשְנ ק ח בשיה םַעָה

<- 
 -- ץראה עמשת ובישקה םיִמָאְלּו פמשל םיומ וברק

 | ₪ ו = ו |
 פ לכל ודורי ִל ףצק כ +-- צֶאְצְדלְכ לב בה האמ

 = דו

 חבטל םָתנ םמירחה םָאְבְצְדלָּכְ"לַע .הָמָחְו מה
 . םירה ופַמָּנ םשאְּב הָלַעְי ם םהירנפו יכלשי םֶהיִלְלֶחְ

 ם
 יי  םימשה אָבְצדלּכ ביר להר :םָמִמ

- ?- | 
5 

 לָמנְכי ןפ תָלַבְִּ ןפנמ הָלָע לב לוב 0
 םודא"לע הנה יִכְד

 ו 31
₪ 
% = 1 4 3" 

7 | 

 וו 1 3
 כו 6 ו

 וררו :םודֶא ץֶרָאְּב לודָנ חבמו ה
 םדמ םצְרַא התורו םיריְּבאדבע םרפ

 -י מולש תנש הוהיר = םוי יפ
 0 = = תווומ 2

] 7 

 ְל הילה יב

 1 הָרְעְב

 =-יאחואה הצנל :' ברחה רידל רודמ -

 ' תירפנל הרפעו תו 2
 ו הָּפַכִת אל םֶמּויו ה
 יל

 ו

 - 2.2! ב 220 => 7 1 ו

 ןיא

 הָונ ,ביתכ הָואנ א'סב +. 90  .ם"תו ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ביד ,א"ד ןכו ּונודעומ
 .רפסה יצח +.91  ."לַבּו א'ס +. 90  .ב"ידו ד'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו חתפ ןָעְצְי אפ 0

 א'ס ,ו"טדו ב"יד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 ,77 = .איענב ןכ "ב |
 .אלמ םיִמיִאְר א'ס +.7 = .םיִרָפ אס ץ.6 | .האלמ הוהיל א"סו ,ב"ד ןכו םד הֶאלִמ



 צצצוז 11--צאצש 8 היעשי 56

 בה ףושקו רופקו תֶאָק .קושריו הב רב ןיא א
 יָהיְרִח :ּוהְביִנְבַאְו והְתְרק היִלָע /הָט /הָבנָכְשי
 התלעו :סֶפֶאריהְי קיִרָשלֶכְו יארקו הָכּולָמ םשיאו 3

 הונ התְיהְו ָהיִרְצְכִמְּב חוחְו שומק םיריס היִתַיִמְרַא
 | "חיעשו םייִאדתַא םייצ ושָנּפו :הנעי תֶנבְל ריצָח םיִנַת +

 הל הֶאְצִמּו תיליל העיגרה םשדדא ארו והערדלע
 | הלב הָרְנדו העקב טלַמַתַו וופק הנק הָמַש :ַחוְנִמ 5
 \| רפס"לעמ ושרד :הָתשְר השא תויד יצְּבְקִנ םשדדא =

 | אל התיר השא הָרדעְנ אָל הנלמ תחא ו יארקו הוה
 | .ליפה"אוהו +ןָצּבִק אוה וחורו הוצ אוק יִפיִּכ ודקפ
 ושרי םלעדדע וקב םהָל הָּתְקְלח ודָו לוג ןהְל

 םּשֶשי :הבחו ָּכְשי רוד רוד הל
 \ חלפ :תלַצבְהּכ חרפתו הברע לָגִתו היצו רָבְדמ <
 הל"ןחנ ןונבלה בכ גרו תליג ףא לגְתְו הפ
 ררה הוהוזדובכ וארו המה ןורשהו למרכה רה

 !| םיכרבו תופר םיָי וקזח :וניהלָא |
 ואָרית"לא וקח .בֶלרֶהְמְגְל ורמא :ּוצְמַא תולְשְּכ
 |אובי אוה םיהלֶא לּמְג אוב םקנ םֶכיִהְלֶא הגה
 |םושרח תאו םירוע נע .הָיחְקְפת א :םכעשיו +

 כ םלא ןושל ןרַתְו הספ יא גלדי א :הָנְחְתְּפִת
 \בחשה היה :הברעב םיִלָחְ םימ רָבְדִמב עקב
 רָצָח ּהָצְבִר םיגת הָוְנְּב םֶיָמ יעוּפמְל ןואְמַצְ םגאל

 < שךלה ףרלו ךרדו לּולסמ םשדהיהו :אמת הנקל <
 זרה ךלה .ימלדאוהו אמט ונרבעיאל הל ארק
 ןיליואו 7
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 | ו'טדו ריד ןכו רפח דפקו א"סב ,ב"ידו א"יד ,ג'ד ,ב"ד ,א"דב ,י"כ םירפס בורב ןכ +. גג
 ןח א'פ ל. 9 | .םש ןיאו הירח כ"ב ,א"ב ןכ צ. 9  .איעגב דוק כ'ב א"ב ןכ + גג
 .ושר יללהב ,הגומב ןכ 6 .הֶתועְר יללהב ,הגומב ןכ +. 15 = .ו"טדו א"יד ,ב'ד ןכו
 ולמ ןאכ אצמנ אל א'סב +. 8 .יפר הצבר א"ס ,הגומב ןכ ץ.7 .הל .ןֶהְל איס +. גז
 .ס"תו ע"ת ןכו ְָּרֶדָו



 7 היעשי צאצא 9--צצאטז 0

 תויח ץירפו הָיִרַא םָש הָיָהְידאל :ּועַתי אל םיִליוָאְו
 הוה ייודפו :םילואנ ּוָכלַהְו םש אצְמִת אל הָנְלעיילב
 ןושש םשאר"לע םלוע תחַמָשְו הרד ןויצ ואב ןובשי
 :ּהָחָנַאו ,ןלנ יס ונישנ הָחַמשְו
 בורחס הֶלָע והיקזח ךלמל הגש הרשע עַּבְַאְּב יהיו
 םָשפְתִיו תורצבה הדוק יִרָעלַּכ לע .רּושָאְדְדלמ
 המלשורי שיכלמ ה פשדברדתַא | רושא"ךלמ חלשיו
 תֶלָעְתְב מיו דבכ ליחְּב והיקזח | ךלַמַהְדלֶא
 ולא אציו :םבוכ הרש תַלְסַמְּב הָניִלְפַה הָכְרְּבַה
 רפפה אָנְבָשְו תובה"לע רַשַא ו םיִקְיְלֶא
 הקָשדבר םֶהיִלֶא רָמאּו :ריִכְזִמה ףָסֶאְִּ חזו
 ףלמ א ףלמה רמָאחהְב יהיה וח"לֶא אָזּודִמַא
 -ךֶא יתרמ :תחטכ רַשֶא הּזַה ןיחַטְּבִה המ רּושא

 ימחלע הע הָמְחְלִמְל הָרּובְ הצע םִיִתְפַשרַבִּד |

0 

₪ 

 : הָנָקַה תנעשמ"לע חט כב ה הנה זיב ּתְדְרַמ יִכ ּתְחַטְּב
 אבו ויִלָע שיא מסי רָשַא םירצמ"לע הָוה ץיצְרַה

 םיִחְְּבהלֶכְל םירצמדךלמ  הערפ ןּכ הבקנ ּפַבב
 : אולַה ונֶחַטַּב וניָהְלֶא היחחלא ילא רגתהרפו וְלַע
 ויתְחְּכְומדתֶאו ויִתְמְּבְתֶא ּוהָיִקְזִח ריפה רַשֶא אא |

 :ווחתשת הּזַה חְּבזמַה ינפל םלָשּורילְו הָדּוהיל רַמאָיו
 ףְל הָנִּתֶאְו רּושַא ףלמה ינדָאדתֶא אָג בָרָעְּתַה הָתַעו
 :םהילע םיבכר ל תֶתְל לכותדסא .םיסוס םיפלא
 םינטקה יִנדַא יִרְבע דהא תחפ יִנּפ תא ביִשֶּת וא
 הָּתַע :םישרפלו בכרל םירצמ"לע ףךל הַטְבִתַ
 התיחשהל תאָוה ץֶרֶאָהְדלַע יִתיִלָע הוהְי ירעְלפִמַה
 הי והי =

 א"ס צ.4 | .ירק הָמִילָשּורַי ,בותכ הָמָלָשּ רי. 5 ,]ל = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו אלו אס 9

 םירפס בורב ןכ +. 6 = .'כ ח"ו ,'ב םיכלמ ןויע :ָּתְרַמָא א"ס +. 5 = .ב"דו א"ד ןכו רפח סָהַלֶא
 ב םי כלמ ןייע :גרמאת א"ס ש. 7 | ,ב"ידו ג"ד ןכו ךלמ הע ;רפ ןכ א"ס ו'טדו ר"ד ביו וכ

 .איעגב ידעלבמה נ"ב ,א"ב ןכ צץ. 10 | .ו"דו ב 'ד ,א'ד ןכו לס א"ס צ.8 .ב'כה"
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 יאצ א 1 היעשי 58

 :ּהָתיִחְשהְו תאָוה ץֶראָהְדלֶא הָלַע יִלֶא רַמָא .הָוהְ
 -רַכִּד הקְש-בדילָא האו אָנְבָש םיקָילֶא רַמאַיו
 רכרת"לאו ָּחְנָא םיִעָמְש יכ תיִמְרֶא יִדְבַעְ"לַא אנ

 רמאיו :המוחה"לע רַשא םֶעָה אב תידוהי ונילא +
 -תֶא רּבדְל יו דא יי לש לילאו ףינדַא לֶאַה הקשדבר

 לע טיבה .םיטנאהילע אלה הלאה םירבדה
 םהינישדתַא  תותַשלו  םהיארה"תֶא לכָאְל .המוהה
 |תורוהי .לודנילוקב ארקיו הקש-בר למעיו :םֶכָמִ
 ;רושא למ סודה ףלמה יִרְבדתֶא ועמש רָמאיו

 לכוידאל יּכ והיקוח ה םכל אשיהלא ףלמה רַמָא הפ
 הוהודלא והוקזח םכַתֶא הטבלַאְו :םֶכְתֶא ליצהְל
 :ךיּב תאזה ריעָה ןתָנְת אל הָוהְי ּונליצי לַצה רמאל
 והיק קוחדלא : ועמשת"לא :רּושֶא ךלמ

 ואצו הָכְרְב יתארשפ רושא א ךלפה רמָא הכ יִּכ
 המ שיא ותשו ותְנִאְת שיאו ונפנהשיא לַכאְו ילא
 ץרא םֶכְצְרַאְּכ ץֶרֶאדלֶא םֶכְתֶא יִתְחְקְלְו יאבדדע :ורוב
 ןכַתֶא תופידפ :םיִמְרְכּו םֶחְל ץֶרֶא שורת נד
 | שיא םיוגה יהלַא וליצהה ונליצְי הָוהְי רמאל ּוהָיקֶזח
 רָפְרֶאְו תֶמִח יהלָא היא :רּושַא ךלמ דימ וצְרָאדתֶא
 ימ | ריכ ןורמשדתא וליצה"יכו םיורפס יהלא היא

 םצְרֶאדתֶא ּוליצהדרֶשַא הלאה תוצרַאה יהְלֶאדלַכְּב
 שחיו :ידימ םלשוריהתא  הָוהְי = ליִצְייִכ ידימ
 אל רמאל איה ףלמה תוצמדכ ךָבד ותא עא

 והנעת

 יירק םֶתֶאּוצ ,ביתכ םֶהיִאְרַה +. 5 = ,ו"טדו ב"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח הָמהַה א"ס צץ. 9

 א'סבו ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םֶהיניש ימימ א"סב ,ירק םֶהיִלְגִר ימימ ,ביתכ םֶהי ביש א.

 יא'ידו ריד ,א'ד ןכו אלמ אישי א"ס +. 1% | .ו"דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ םֶהיִלְגִר יִמַמ

 | . ע ב 5 יס צץ. 16 | .קוספ עצמאב אקספ +. 16 = .פ"תו ע"ה ,ב'ד ,א'ד ןכו אלו א"ס צ. 5
 | א'ס ץ. 19 | .ס"תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו הָיאְו א"ס +. 19  .ב"ידו ר"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ושע

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת יכו דוב



 והיקזחדלַא ריּכזמַה ףסאְדּב הֶאּויו רפס ה אָגְבְשְו

 :הקשרבר לבר תא וכ ודיגיו םידנב יעורק

 1 וידנבה . ע יו ב :-- -=-- 5 לתו היכי
 ןכה תו ערקו :קזז למה עְמְשְּכ יהיו

 פים םיקָילָאדתֶא ן הלשיו - ןהי תיּב אביו ֶשַּב םסָכִּתִיו

 םיִנָהְּפַה ינְקז תֶאְו רפופה אָנְבְש | ּתַאְ "תיבה "לעדרשא
 ג ורָמאיו :איִבְנה ץימארב והיעשידלא םיקשב םיִפַּכְתַמ
 םויהד הָצְאְ חכ שאש עמ ומ 5 מצע מ ; םוי והָיקְוח רַמָא הב וילֶא

 וש ו ו

 9 היעשי צצצטז 95--צצאטח 9

 פ תיבה" לעדרָשַא ּוהיקְלחְדִּב םיִקָיְלַא אכַיו .:ּוהנעת

| 

 / יטוא :הָדְלְ ןיא חכו רבשמ"דע ם םיִנָב ואָב יִּכ ה
 וחלש רֶשֶא | הקֶש-בר ירבד | תא ףיחלא הָוה י עמי

 םירבּדִּכ | ַחיכוהו יו יה םיִה הלא ףרָחל ו ויִנדַא | רשָא"דלמ
 ו

 תיִרָאָשַה לעְּב הָלַפֶת ָתאָשְנ דיהלא הוהי עַמָש רשֶא
 51וה יעשידלֶא והיקוח למה ירבע ואבי :הֶאְצְמִנַה

 6 | הפ םָביִנְדִאְ"לא ןורְמאָת הָכ יהָיְעשְ שי םֶהיִלֶא מא
 תעמְש .רשא .םירָבּדַה :נָּפמ אריתדלא הָוהְי רַמָא
 ; חור וב ןתונ יה :יתוא רושא"ללמ ירענ ופְדנ רש
 ;ּוצְרַאְּב בְרַחּב ויְלַּפַהְ וצראדלא בָשְו הָעומְש עָמְשְו
 | "לַע םֶתְלִנ רּושא ףלמחתֶא אָצְמִיו הקשדבר בש
 הָקַה ןרת"לע עמשיו :שיכלמ עס יִכ ע עמש יכ הנבל

 חלשיו עַמָשיו ףָּתַא םהלהל א רמאל שוכדְלמ
 ו והיה קוח"לא ןורמאת הכ 1 ול והָיקְח"לא םיִכָאְלַמ
 חטוב הָּתַא רשָא והלא ד ִּפ אש"לא רמאל הָדּו הידדלמ
 ו | הגה :רושא דלמ דָיְּב ם .םלשורי ןתָנִת אל רמאל וב
 תוצְראהדלַכל רושא יבלמ ישע רז שא ּתְעמ בש הָתַא

 ; םיוגה יהלֶא םֶתיא וליצהה :לצעת הָתאְו מירה
 -רשא .--=5

 ב"ד ןבג.דסוו א'פ איעגב דרשא :נ'ב ,א'ב ןכ א. 9 .1ל = .רשא כ'ב ,א'ב ןכ < ₪
 אברעמל ןכ + .אקספ ןאכ שי א"סב צ.6 | .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו דיכ א"פ צץ. 8"

 .חלֶא יאחנדמל
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 צאאטז 6 היעשי 00

 ןדעהנבו ףצרו ןֶרֶחְדתַאו ןזנגְתֶא יתובָא ותיִחָשה"רָשַא
 ףלמו רפרא ךלמו תמח"ךלמ היא :רֶשְלְתְּ רַשֶא
 םיִרפְפַהְדתֶא ּוהיקזח חפיו :הועו ענה םיִורפס ריעל
 והשרפיו הָוהְי תיב לעיו .והארְקיו םיִכָאְלמַה .דימ

 טְלַּפְתִיו :הוקו ינפל והיקזח 2
 טָאְרְשִי והלא תואְבַצ הָוהְי :רמאל הָוהְילֶא יהָיקְזח
 תוכְלממ לָכְל ףדבל - אוהדה ּתַא םיִכְרְּכַה בשי
 הפה :ץֶרֶאָהְתֶאְו םִיִמָשההתַא תיִשָע הֶּתַא ץֶרֶאה
 עָמְשּו הארו ףניע הָוהי חַקְּפ עָמשְו א | הָוהְ
 :יַח םיהלַא ףרָחְל חלש ר רשא בירָחְגס יִרְבִדלָּכ תא
 תוצְראהלּכדתֶא רושא יכלמ ובילה .הָוהְי םֶנִמֶא
 םוהלא אל יִּכ שאב םֶהיִהְלִאְדתֶא ןתְנ :םצְרַאתַאְ
 :םודְכאו ןבֶאְו ץע םֶדָאִדְי השעמדםא יִּכ הָמַה
 / פ תוָכְלִממלָּכ עו ורימ ונעישוה וניהלַא הָוהי התו

 ןץמָאְְב ִב והיעשי חלשיו :ףרבל הֶוהְי התא ץֶרָאָ 9

 רָשֶא לארשי יהלא הָוהְי רמָאְדהּכ רמאל והיקוחדלַא
 רבה הז :רושא ךלמ ביִרחְַסְדלֶא ילא תקפה

 תלותב ל הָנעְל ל הָוְּב וילע הָוהְי רבִדדרש
 "/ מדתַא :םלשורי תב הָעיִנַה שאר ירח א ןויצתכ .

 םורמ אשתו לוק ּהָתומיִרָה ימדלַעו תְפּדנו פרח
 ינדַא | פרח ליר ליב :לארשי שורקדלֶא ד ּףיָניִע
 יִתָּכְרִי םיִרָה םוְרמ יתילע קאובכה .בֶרּב רמאתו

 םּורַמ אובָאְו וישולְּב רֶחְבִמ ייוְרֶא תמוק תרֶכָאו ןוְנְבְל
 םרחאו םימ יתיתשו יתרק יִנָא :ולמְרַּכ דרעי וצק

 פוחרמל תעמשדאילה :רוצְמ יִראָי לכ מע פי .
 א 2

 ןכו ךיניע ! א"ס ל. 7 .ירק חקפ ,ביתכ הָחקּב איסב צ. 17  .אקספ ןאכ ןיא א"סב 5

 ןייע :םו יגַה א"ס צ. 8 .םנמא א"ס ט. 18 .ר"תו פ"ת ,ע"ת ו"ד ,ר"ד ,גיר ,ב"ד ,א'ד

 ןייע :אנ ונעישוה א"ס <. 20 = .איעגב דםִא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 19 | .ז" ם" ב םיכלמ

 יא"ידו ריד ןכו רסה ויִשרֶּב א'ס ץ. 54  .אקספ ןאכ שי א"סב צ. 91 = .ח"י ט"י ב םיכלמ
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 יהָתּו ָהיִתאָבַה הֶּתַע ַקיִתְרַצִו םדק ימימ יתישָע התא
 א דָשיִרְצְק ןקיבְשיְו :תּוָצּב םיִרָע םיִצנ םיִלִנ תוֶאְשַהְ
 תו ריצח .אשד קרו הָרָש בש ייָה ושָבָו ותח
 פ יִתְעְדִי ףָאובּו ךתאצו ךְּתְבְשו :המק ינפל המרשו
 א הלע 'ףננאשו ילא וגרסה ןעו :ילא ךנרְתה תַאְ
 ףיתב ישהו .ךותפשב ל תמו ּךֶפִאְּב יחה יִּתְמַשְו יזֶאב
 א הָנְשַה לבא תואָה ָךְלהְו :הָכ תאָּפְירֶשִא רה
 וערז תישילשה הָנשבו סיחש תינשה הגב פס
 311 ג טיִלּפ הפס :םירפ לוכאו םיִמָרַכ עטו ְצְקְו

 הל ִע מל ירפ הָשַעְו ו הֶטמל שרש הראש ַה הדוהידתיב

 ּפ תַאְנַק ןויצ רהִמ הטיפו תיראש אצת םלשורימ יִּכ

 93 וכל :תאזהשעה תואָבִצ הֶוהְי

 ריִעָהְדלֶא אובי אל רּושַא ףלמ"לא הָוהְי רמָאדהפ
 ףפשידאלו ןנמ הָנמּדְקיאְלְו ץח םש הָרוידאְלו תאוה
 3 היעָהְדלא בושי ּהָּב אָּבְדרֶשַא רד :הֶלְלְ ָהיֶלָע
 : תאזה ריעה-לט יִתונְו :הֶוהְיִאְנ אוָבִי אל תאָוַח
 !ידבע דוד ןעמלי יִנעמְ ּהעישוהל

 8 הָאְמ רושא הָנחַמְּב הָּכִיו הְוהְי ךאלמ | אצינ
 םֶלכ הָהְ רקכב ומיכשיו ףלא הָשִַמַחְו םיִנמשו
 אז רּושַאיְךְלִמ ביִרַחְנס בֶשיו ףליו עפיו :םיתמ םיִרָנִּפ
 ₪ ויקלֶא ךרסנ | תיב הָוְחִתְשַמ אוה יהָיַו :הוענב 308
 וטלמנ הימה ברב ּוהְּכה יב רַצְאְרְשְו למר
 :ויִתְחִּת ּונָּב ןחרסא ףְלִמַיַו טָרְרַא ץרא

 חל אובו תומל והיקזח הֶלִח םַהָה םיִמָּיּ
 רַמָאהְכ ויִלֶא מאו איבְנה ץומָאךב ּוחָיעַשְו לו

 הוהי
 ו ןכו פ ומב כב ץ. 30 = .אלמ ּףיִתבישַהְו א'כ ץ.99  .הגומב ן5 +. לובאז צ. 90 | ,ר"ד סיחש הגומ

 .ּולְכָא א'סבו  ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו .ביתכ ּולַכאְו א"סב ,ורק .לְבָאָ ב
 למ 1 .חחל | .תלובסב הגומב ןכ +.38 = .ץמקב ּךַאְלַמ ילבבב +.36 "תב א'פ <.
 .ב"ידו ב'ד ,א'ד ןכו רסח א

 התרמ-חחה שהה כמה הכט
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 בפיו :היחת אָלְו הֶתַא תמ 'יִכ ףתיבל וצ הוה ל
 ממ :הה "לא ל קהל וינפ טי

0% 

 יב והיקוח ךכו ל .יתיִשִע תטב : בוטהו - בלבו
 והיעטיילא הָוהְידרְבּד יִהָי :לודנ

 הָוהְי  רמָאדהְכ .והיקחדלא תְרמָאו ךילָה :רמאל +
 -תֶא יתיאר ּףַתְלַפְתְתֶא ' יתעמש יבא דוד יהלֶא
 :הָנש הָרֶשְע שמח .- = יננה למד

 | .יתונו תאוה רעה תֶאְו ףליִצִא רושָאדְלִמ
 | שא הוהי תַאמ .תואָה לזה :תאזה | דיעה"
 | םישמ ננה :רכד רשא הזה רָבּדהדתֶא הֶוהְי השעי
 | שמשפ .ּחֶא תילעמב הָדְרַי רשא תולעמְה לצחתא
 || תולעמ רשע שמשה בשתו תולעמ רשע תיִנְרְחֶא

 | םָתְכַמ :הָרְרְי רשא תולעמכ +
 יתְרמָא ינא :וילחמ יחיו ותלָחּב הרוהידדלמ והָיְקְזחְ 10

 !| ןיתונש רה יתדספ לואש ירעָשְב הכלא ימי יִמְדּב
 "| טיּבָא"אְל םיוחה ו יהי הֶאְרֶאהאל .יּתְרמָא ו
 למ : הל עָסְ 4 :לדה יבשוידםע | רוע םֶדָא ג
 ינעצבי הלה יוח ראָכ 8 יער לא
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 !\רוצ | כ [- 0 םוזמ ו /
 ינדא םידמל יניע | ולד הָנויַּכ הָגְהֶא ףצפצא | כ

 והשע אּוה] יל-רמאו רבדָאדהמ :יִנְבְרָע ילההקשפ 15

 "חו םהילע נא :ישפנ רמדלע יתונְשלּכ הדדא 6
 / ,בולשל הנה :ינייחהו ינ ;ִמיִלְחְתְו וחוה לח ןְּבדלָכְלו 17

 | "מ השש
 : יפר הָי הָי הגומב +. 11 | .איעג אלב דלֶא ג'ב א'ב ןכ צ.4 | .ב"דו א'ד ןכו אָנָא א'ס +3

 ןרת ןכ .יתעוש ל'צ ץ. 13 = .ירקו ביתכ דַלָח איסבו ,ירק לָרֶח ,ביתכ דָלָח איסב +. ג1
 | סב יאחנרמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 14 = .ב'דו א'ד ןכו רסח .יִתְמְצַע א"ס +. 3
 ! וירו ג'ד ןכו רסח יִנָיִחהְו אפ +. 6  .יאהנדמל ןכו הָוהְי יללהב +. 14 = ,ירק םּוסּפ ,ביתכ



 3 היעשי אצאצאונזו 18--צצאזא 7

 כ יִלְּב תחשמ ישְפִנ ְּתְפַשְח הָּתַאָו ךמ ילידמ
 18 דת לאש אֶל יִכ יִּכ :יִאָמְחִִלָּכ ףוג ירחא תָכְלַשַה

 א יח :לתמַאדלֶא .רובחידרוו ורְבשאל ךללהי מ
 :ףתמַא"לא 2 עילוי םיִנָבְל בא םיהיִנמָּכ ףדוי אּוה יח
 א תיב"לע ונח ימי ןָנְנְנ ית ינעישוהל הָוהי
 4 -לע וחרמיו םיִנָאָּת תֶלְבִּד וא שי י והָיְעַשי רמאלו :הֶוהְ

 ₪ תיִּב הָלְעֶא יִּכ תוא ּהָמ והקו זה רַמאוו :יִחָיו ןיחשה

 :הֶי
 טל לָבְּבִדִלִמ ןֶדֶאְלּבְְּ ןדאְלַּכ ךִדרַמ חלש איהה תַעּב
 :ק קוחיו ּהֶלִח יכ עמשיו והָיקזח הלא הַחְגַמּו םיִרָפִמ
 -תֶא התכ) תִּברִתֶא םֶאְרַ ּוהָיקוח םֶהיִלִ חַמְשיו
 בוטה .ןמשה | תַאְו םיִמְשְּבַהתֶאְו בֶהָּוהתֶאְו ףָסְּבַה
 ויִתְרְצְאְּב אָצַמְנ רָשָאלְּכ תֶאָו ויִלַּכ תיִבְדלְּכ תֶאְ
 "לָכִבִו ותיִבְּב .והיקוח םַאְרָהאְל רו שא רַבָד הָיָה
 והיקוח ךְלמהדלֶא איבה ּוהָיְעשְי אביו :יּתְלַשִממ
 ואבי ןיאְמּו הָלֶאָה םיִשְנַאָה | ּורְמָאדִמ ולא רמו
 :לָכָּכִמ ילא ואב הקוחר ץראמ והיקזח מאיו לא
 + רָשָאלָּכיתֶא והיקזח רַמאיו ּדִתיִבְּב ואר המ רמַ
 םיִתיִאְרֶהאְל רֶשֶא  רֶבָד .הָיְקְדאְל  ואָר תב
 : הָיהידרַבּד עַמש ּוהָיְקְוחילֶא ּוהָיעַשְי רמאיו :יִתרצעּכ
 : ףַתיִבְּב רַשֶא-לָּכ ו אָשְנו םיִאָּב םיִמָי הגה ₪
 בד רויאל לַבָּב הזה םויהדרע ד ףיִתבָא ּורצֶא רשא
 דילות רשֶא ךמִמ יִאצְי רשֶא יְפמו :הָוהְי דע

 0 ביד ,א'ד ןכו רסח יִנמָּכ א'ס צ. 29  .יפרב הגומב ןכ ץ. 19  ."אלָו איש
 א'סבו ,ב'ידו ו"ד ,א'ד ןכו 'ו רסח ח יתניגְנו א'סב ,ד"דו י"כ םירפס בורב ןכ ט. 7%

 לוכ וילע רפמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 .טל | .ויטדו אייד ,ג'ד ןכו אלמד אלמ יח

 נ .ויטרו יוד .איי היד ןכו אמ .איסב ,ג'דו ב'ד ,א'רב ןכו 'תכ |

 רסח ויָתְורְצאָּב א'סב ,א"ידו ד'ד ,ג'ד ןכו רסחד רפח וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ + |

 ןאכ שי א'סב צ. 8  .ו"טדו ב"יד ןכו אגינת 'ו רסח ויָתרְצְואָּב א"סבו ,ב'דו א'ד ןכו אמד | <

 ואצי א'ס צ. 7 = .=אלו א'ס ץ. 6  .ירק רשא לכ תֶא ,ביתכ רשא-לכ א"ס צץ. 4 7 !
 .ביר

 פס

 ו
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 והיקזח רַמאָיו :לָכַּב ךְלמ לַכיִהְּב םיִסיִרְס יָהְו וחַקַי 5
 היי יִּכ רמאל תרד רשֶא הָוהְיירַבּד בוט והעשהלא

 5 מע ומָחְנ ומָח :ימיּב תמאו םולש מ
 הלא וארו םֶלָשורָי בל"לע וכד :םֶכיִהְלֶא רמאי ג

 הָוהְי דימ החקל יִכ הנע הצְרנ יכ הָאְבְצ הֶאְלְמ יּכ
 לוק :היתאטה"לַכְב םיִלָּפַּכ 3

 הלסמ הָבְרַעַּב ורשי .הוחי ךרד ונפ רפדמפ ארוק
 ולפשי הָעְבִּה רַהדלֶכְ אש איכ .וניקלאל +

 | הלו :העקבל םיִסָכְְה רושימְל בקעה היה
 \ = ורד הָוהְי יפ יכ ודחי רָשכילָכ אְרְו הוהו דוב

 .| דלָּכ אָרְקִא המ רַמֶאְו ארק רמא לוק
 | ריצה שבי :הָרָשה ץיצּכ יּדסַחילָכְו ריִצָח רָשְּבַה ז

 || !פעה ריצח ןכָא וָּב הָבְשְנ הָוהְי חור יִּכ ץיצ לָבְג
 + םֶלעְל םוקי ּונ יהְלֶא רבדו ץיצ לבג ריצה שבָי

 | ןיַצ תָרָשַכְמ ףלרלע ּהָבְנְרַה לע 0
 "לא .ימירה םלָשּורי תְרשבמ ךלוק חכב יִמיִרָה

 תא הנה :םֶכיהְלַא הגה הָדּוהְי ירעל יִרָמִא יִאְריִת ו
 יא ורכש הגה ול הלשמ ועו אוב קָוחְּב הוהְי

 זק ו יערוב הערי ורדע הע : ונפל יִתְלְעַפי גו
 :להע תּולַע אשי וקיַחְבּו םיִאְל

 ןלפו ןּכִת תַרְּזַּב םיִמָשְו םימ "לַעָשְב רדָמחימ 19
 תב םיִרָה טֶלָּפּכ לקשו ץראְה רפע שלָשּב

 /\ :ועירוי ותָצע שיאו הוה היא ןכְתִרִמ :םֶיזאְמְּב 4
 .והלמלוו טפשמ חרא והדמלו והתבוו ץעונ ימדתא +
 ילדמ רַמְּכ םילנ ןה !ונעידוי תונובְּת דרו תעד 18

 , כחשכו 6

 ו < אג ו

 [ | 'תבר 'נ +. 1 .ןנהתאו תשרפל הרטפה +.1 ₪  .איעג אלב -לֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 8
 ב ןל הגומב ו. ג0 = .ו"טד ןכו רבדו א'ס +. 8  .אקספ ןאכ ןוא א"סב +. 3 6
 :א"ידו ב"ד ןכו אלמ שיָלַשּב א"ס צ. 15  .שגד
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 5 ןוטְפְלּו :לוטָי קַדַּכ םייא ןה ּובָשְחְנ םינזאמ קחשבו
 :הֶלש יד ןיא וז תתיַחְו ךע 5 יד ןיא

 וז :ולדבשחְנ ּוהָתְו סּפִאְמ וּדָנִנ ןיִאּכ םיונק
 9 לָסָּפַה :ולרוכרעת תומדדהמו לא ימת --

 :ףריצ ףַסַּכ תוקתרו ונשקרְי בהְזב ףרצו שרֶח
 ג םֶכְח שָרָה .רֶתְבִי בקרידאל ץע הָמּורֶת .ןָכְמַמה
 1 .\ אילה עדת אילה :טומי אל לָסָפ ןיִכֶהְל ולחשהּב
 םֶתוניִבַה אולה םֶכְל שארמ דַגָה .איִלַה ּועָמְשִת
 פ ָהיְבְשיו ץֶרָאָה  גּוחדלַע בשה :ץֶרָאָה תודסמ
 :תַבָשְל לא םחֶּתְמַיו םימש קדכ הסוגה םיבנחפ
 3 "לב ףא :הָשָע ּוהְּתַּכ ץֶרֶא יטפש ןיאל םִיוְר ןתונה

 דטנו עז ראב שרשילב לא יעדחלב הא שס
 :םִאָשִּת שכּכ הָרעְסּו ושָכיִו םֶהָּב ףשנ

 א ראְש :שודק רמאי הְושֶאְו ינמְרְת לא
 רָפְסַמְב איצומה הָלִא אָרְבִדיִמ ּואְרּו םכינע םזחמ
 הפ ץימָאְו םינוא ברמ ארקי םשּב טלָבל םֶאָבִ
 גז רמאת הָמָל :רדְעְנ אְל שא
 יהלַאמּו הָוהימ יכרד הָרּתְסְנ ;) לארשי רָּבַדְתּו בלפ|

 58 לא ָּתָעַמְש אלדסא תְעדְ אולה :רובעי יִטפָשמ
 ו שי אֶל ץֶרָאַה תוצק ארוב הָוהְי | ₪78]
 9 : םינוא ןיִאְלּו חֶּפ ףניל ןתנ וּתְנְבְּתְל רקח ןיא שע
 א לט םיִרּוחְבו ּועָגְו םיִרְעְנ ופי :הברו הָמצ
 4 םיִרָשְנּכ רֶבִא ולעי חב ּופילַחָי הָוהְ ווק :ּולשנ|
 % ופעיי ְי אֶל וכלי ועְניי אָלְו ₪

 הבהי 8

 א"ד ןכו ןיִאָו א'ס צ. 295 .,ךל-ךל תשרפל הרטפה +. לז .אקספ ןאכ שי א'סב <.

 ירק ייוקו ,בותכ יוקו א"סב ,ו"טדו ב"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 81 = ,ר"תו ס'ת עו

 .הניגנ אלבו ףקמב דדּולָעי נ'ב ,א"ב ןכ צ. 81  .א"ידו ד'ד ןכו ירקו בותכ "קו ₪
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 א 7 היעשי 66

 קרצ חַרממ ריעה ימ :הָבְרְקִנ טפשמל ודָחִי ורדי :
 | "כ ןתְי דרי םיִכלִמּו סווג ונפל ןפי ולנִרְל ודאי

 | חרא םולש רובעי םפדרי :ותשק ףדִנ שָקּכ וברח :
 | שארמ תורדה ארק הֶָשַעְו לעפהימ :אובָי אֶל וילנר +

 םייא .אָר אהא םִינרֶחאהתֶאְו ןושאר הוה ינא
 דתֶא שיא :ןויתַאוו וברק ידרחי ץראה תוצק ואריר <
 דתֶא שרח קזחו :קוח רמאי ויחאְלּו ורועי והער ז

 קבדל רמא םעּפ םֶלּוָהִתֶא שיטפ קילחמ ףרצ
 :טיִמי אֶל םיִרָמְסַמְב וה הקוחו אוה בוט

 | עז ףיתרחּב רשֶא בקע ידָבַע לֶארשי הֶּתַאְו = 3
 | מאה תוצקמ | ךיתקותה רשא :יִבָהֶא םֶהְרְבִא
 ּךתְרהְּב התאההבע ל רמאו ףיתארק יִליִצֶאמו

 | כ עָתָשִתִלא :נָא ףמעייכ ארי יתדלא :ףיתְסאמ אלו 0
 ןימיב ףיִתְכִמּתִרִףא ףיתרוע"ףא יּתַצמִא ףוהלָא נא

 | אפ וחי ךַּב םירחְנה לָּכ ּומְלְכִיַו ושבי - :יקדצ ג
 ישא םאצמת אלו םשקכת :ףכיר ישנא ודבאו כ
 נא יִּ :ףתְמְחְלמ יטנא סֶפֶאְכּו ןיִאָכ ויהי ךתצמ 3

 יא ארית"לא ךל רמאָה ךגימו קיוחמ ףיהְלֶא הוה
 בקע תעלות לאריתדלא :ףיתרוע 4

 שחק ךלאת הָוהְידבִאְנ ךיתרש נא .לארשי ית
 | .תופיפ לעַּב שדָח ץּורָח גרומל תמש הנה :לֶאְרשי

 ,.חהָו םדזת :םיִשֶּת ץִמּכ תעָבְ קדֶתְו םיִרָה שּודָּת 6
 ! שוחקב הוהיב ליִנָּת הֶתַאְו םָהא ץיפת הרעסו םִאשִּת
 | :לָלַהְתִת לארשי

 כ םנשל ןיאָו םימ םיִשקבִמ םיִיִכָאָהְו םיינפָה גז
 נ

=( 

 \ יעלמ המאְו הגומב +. 9 = .א'ד ןכו אלמ ארוק א'ס +. 4 = .ירצב רפעּכ א'ס +. 3 .אמ
 ו 10 = .ויטדו ב"יד היד ,ג'ד ,ביד ןכו ינא ךסָעדיכ א"ס +. 10 , ,ו"טדו א'סב ןכו
 = טד ןא'וד ,ג'ר ,ב"ד ,א'ד ןכו רפח וילע רפמגו י'כ םירפס בורב ןכ ץ. 19  .ס"ת ןכו .דלַאְ
 -|(למ םִתַוא א'ס +. 36 = .ב"ודו א"וד ,ג'ד ןכו ץמק ג גרומְל א"ס +. 15 . ,ב"וד ןכו ףיִתצַמ א'ס
 .ר"דו ג'ד ןכו



 787 היעשי צו[ 18--צנוח +

 :םֶבְעִא אל לאְרְשַי יקלָא םִנַעֶא הָוהְי ינא הָתְש
 א תוקעמ תיִעְקְּב ותְבּו תורהְנ םיפשדלע חתפ
 :םִיִמ יאצמל .היצ ץֶרֶאְו םימדסנַאל רָּבְמ םיִשֶא
 גו םישֶא .ןמש ץעו סדהו הטש וא רָּכִדִמְב ןח
  ועדיו וארי ןעמל :ודְחִי רושאתו רהדת שורְּב הָבְרַעַ
 שודקו תאָז הֶתשַע הָוהְידדְי יכ ודחַי וליִכשיו ומישצ
 גו םֶכְביִר וכרל :הָאְרְּ לאש
 :בקעי ףלמ רטאי םפיתומצע ושיגה הוה דא
 ₪ הָמ | תו שארה הָעְרְקִּת רשֶא תַא וטל דינו ושי
 תוָאְבַה א ןֶתיִרָחַא הָעְדִ וכל הָמיִשָת ודינה הא
 9 םי הלא יִּכ ּהָעְדְנְו ריטאְל תויתְאה ליגה :ּונעיִמשק
 ג ךה זודחי ארת הָפֶּתְשִ שרת וביִטיִתרףא תא
 :םַכְּב רַחְבִי הבעות עפאמ םֶכְלָעַפּו ןיאמ א

 5 שמש"חרוממ תאיו ןופְצִמ יתוריעה
 - - רֶמחדמְּכ םיִָנְס אָבָה ימשב אמ
 רמאת םיִנָפְלַמּו הָעְלִּנ שארמ דיגההימ ?טיטדממל
 עמשדיא ףא עימשמ ןיא ףא .רינמדיא ףא קיח
 זז רשבמ םלשּורילו ה הגה ןייצל ןושאר :םֶכיִרְמ
 א םֶלֶאשֶאו ץעיי ןיאְו הלאמו שיא ןיאו אראָו :ןת
 ₪ חור םהישעמ סֶּפֶא ןֶוִא םֶלָּכ ןה ּורָבְד וש
 :םֶהיִּכְסִנ והז
 במ יחור יִּתְתְנ ישפנ הָתָצָר יִרִחְּב ובדְִמְמֶא יִדְבַע]
 נ "אְלְו אשי אלו קעצי אְל :איצוי םייגל טָפָשַמ 1%

 \ הֶתְשַפּו רוכשי אל | ץוצר הנ ::ולוק ץּוחּב עימו
 | | החכו אל :טפשמ .איצוי תמָאל הכו אל ו

 אלו

 תתפנ ן"יעה םכיִתּומצַע א"ס צ. 91 = .רַמָא ריבס ש. 91  .ירק םיִאָפְש א'סב +

 ביתכ הָאְרֶנְו א"סב ,ירק הָאְרֶנְו ,ביתכ אָרְנְו צ. 98 = .ירק הָנאָרְקִת צ. 99  .שוגד י"ד

 .ירק תָיַו ,ביתכ הוא צ. 95 | .א"ודו ב'ד ןכו ש
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 עקר היט םִיִמָשָה ארו .הֶוהְי | לֶאְה רמָאהְּכ <

 | 9 היעשי 8

 םייא ּותְרִּתְלו טפשמ ץֶרָאְּב םישָידדע ץּורָי אלו
 :ּולחיי

 חו היל םעל המט ןתנ .היאצאצו ראה
 קָוחַאְו קדצב .ףיתארק הוה נא הב םיקלחל
 !םימ דואל םע תיִרְבְל תאו ףרַצִאו ףרָיְּב
 תיבמ ריפא לגְסממ איצוהל תורוע םיניע חקפל
 ידובָכּו ימש אּוה הוי יא :ףךשח יִבְשי אָלָּכ

 "הנה תוְנשאַרַה ;םילי ספל יִתְלַהְתו אדאל רַחֶאְל
 עימשא הָנְחַמצִת םֶרָמְּב .ריגמ יִנָא תושדחו ּואָב
 :םָכַתֶא
 יררוי ץראה הצקמ ותְלהְּת שְדָח ריש הָוהיל וריש
 ץרעו רָבְרַמ .ּואשי :םקיבשיו םייא .ואלמו סה
 םִרָה שארמ עלס יבש צרי רדק בשת םיִרצַח
 הוה :ודיגי םייִאָּב ותלהתו דובָּכ הוהיל ומישי :ּוחְוצי
 חירציחףא עירי האנק רועי תומְחְלַמ שיאָּכ אצירובְּכ
 :רֶבְנִתִ ויביא"לע
 הפפִא הרלויכ קפאתא שיִרָחַא םֶלשמ יִתיִשָחַה
 ילכו תופְבִּ ירה .ביִרָחא :לַחְי ףאשֶאְו םֶשֶא
 !שיבוא םיִמנִאו םייאל תורה יִּתְמַשְו שיבוא םּבשַע
 עדודאל .תוביתנב עְרָי אל .לרלב .םירוע ותכלוה ה
 םישקעמו דואל .םַהיִנְפל ךשחמ מ םיִשֶא םכירדא
 ₪ :םיתבוע אלו םתישע םיִרָבּדַה הֶלֶא רושימל
 הָכְפמְ םיִרָמְאָה לָסּפַּ םיִחַמְּבה תשב ושבי רוחַא

 שמש םישרחה :ניִהְלַא ם ּתַא
 שרחו ידבעדב א יכ רוע ימ :תוארל יטיבה םירועהו

 בשע הגומב צ.15 | .תישארב תשרפל הרטפה +. 5 ,ב3
 ר"תו ת"ת  יו"ת זרו תורותנ 5

 .רהו סה ,עיה ותו



 9 היעשי צזהז 90--צזהו 9

 :הָוהָי רֶבַעְּכ ךַעְו םֶלשְמְּכ רע ימ חַלְשֶא יִכָאְלַמְּ
 2 הוהי :עמשי אלו םִינְָא חוְלּפ רמשת אָלְו תוּבר תיאר
 פו ּזָּבְדבַע אּוהְו :ריִדְאְו הרות לידת וקדצ ןעמְל ץַפָח
 ויה ּואְבַחַה םיִאְלַכ יתָבְבו םֶלִּכ םירוחב הפָה סו
 4 ןיזאי םֶכְב ימ :בשָה רמאְיאְו הָפַשִמ ליצמ ןיאְו ובל
 + בקע הָסושמל ןתנימ .:רוחֶאְל עמשיו בשקו תאו
 ובָאדאֶלו ול ּונאָמְח ז הוהי אולה םיזבל לארשוו
 פ יִלָע ךּפָשיו ּוְתְרְתְּב מש אָלְו ףולַה ויִכְרדב
 עְָי אָלְו ביִבָפִמ ּוהמְהְלַתו הָמְחְלמ עו ופַא המח
 :בלדלע םישידאְלו ברעב
 גמ "לא לֶאְרְשִי ףרצִו בקעי ףארב הוהי רמָאדהְכ הת
 ג רֶבְעְתריִּכ :הָתֶאְיִל ךמשב יתארק ג לא יִכ אָריִת
 דומב ךְלַתחכ ךופְטשי אָל תוררנבו ָא ךְּתֶא םֶיַּב
 3 הוה נא יִּכ :ךּבְרעְבִת אֶל הָבַהְל הָוָכִת אָל שא
 םילצמ ֶרפָכ ית ףשישומ לארשי שודק והלא
 ינָאְו ָּתְדְְּכִנ ינִעְב תְרקי רשֶאמ :יִתְחַּת אַ שב
 - תחת םיִמָאְלּו 8 א ןּתאְו ףיַתְבְַ
 ברעממּו ףערז איִבָא הרזממ יִנָא ףתארכ אָרותְל

 ( יִאיִבָה יִאְלְכִתִילַא ןמיתְלו 0 ןופצל רמא :ָדְצְבְִ
 ז יִמָשְב אָרְקִה לכ :ץראה הָצְקִמ יַונְּבּו קוחְרֶמע
 א "םע איצה :ויתישעדףא ייקרצי ויתארב יובל

 ו ּוצְבְקִנ םיוגהלָּכ :ומָל םִיִאְו םישרחו שי םינעַו

 תונשאָרְו תאז דיו םַהָב ימ  םיִפָאְל ּפְסָאְו וז
 ונעימשי

 א'סב צ. 90 | .א"ידו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תואְר א'סב ,ירק תואְר ,ביתכ ָתיִאְר צ

 א'ס +. 9) = .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ד"ד ןכו רסח חקָּפ א'ס +. 50  .ירק רמשְת .,בותכ מ
 א"יד ,ה"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ בישקו א"ס +. ל3 | .ּועָמַשַת א"סבו ,ס'ת ןכו עז

 .א"ודו ב"ד ןכו ירקו ביתכ הָפַשְמְל א"סב ,ירק הָפָשְמְל ,ביתכ הָסּושָמְל צ. 91  .ו'טדו
 א"ב ןכ צ. 2  .ו"טדו ב"יד ,א"יד ריד ,ג'ר ,ב"ר א"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ, .

 הגומב ןכ +. 5 = .רבעְת א"ס צץ. 5 = .ירק -ומַּב ,בותכ דיַמַּב א'סב צ. 2 = .א'עגב א
 .ר"תו ס'ת ,א'ד ןכו סֶכְּב א"ס +. 9 = .ירק יִאיִבְה ,ביתכ ּואיבֶה א'סב צ. 6  .ף"כה



 אז 6 חיעשי 100

 ועדת [- יִתְרַחְּב רָשֶא יב הוהידמאנ לרע םקא 10
 לא רצואל נפל :אוח ינאי ונבְתְו יל .ונימָאתו
 | :היהויאל יאו
 יתרגה יביא :עישומ ירעלכמ ןיאו הָוהָי יכנָא כנא

 "םָאְנ ידע םתַאְו רז םכְּב ןיאו יִּתעמשהְ יתעשהו
 | ליצמ .ידימ ןיאו אוה יִנָא םוימדבנ :לָאדינאְו הָוהָי 3
 | רמָאֶכ :הֶנָבישְי ימו לַעַפֶא 4

 | הלבַכ יתחלש םכְנעִמְל לארשי שודק םָכְלַאְג הוה
 ינא :םָתנר תּנָאְּב םידשכו םֶלּ םיחירב יִתְדרוהְו :

 :םֶכְּפלַמ לֶאְרְשִי אְרוּב בשוק הוה
 םיזע םימבו ךְרה םיּכ ןתוגה הָוהְי רַמָא הָפ 16
 ובכשי החָי ועו לוח .סּוסודבכְר איצומה :ָביִתְנ 7

 | תטשאר ורכותדלא גוב התשפכ ובעד .ומוקידלב
 חמצה הע הֶשְרַח השע יננה :ּונְנּבְתִתִלא תו למדקו 29

 ןמישיב ךְרד רָכְדִמִּפ םישֶא ףא ָהָּשְדְת אולָה
 הפ הנע תוְבּו םִִנִת הרשה תיח יִנדְּבכִת :תוְרָהְנ
 [ נע תוקשהל ןמישיב תורָהנ םימ רבב יתתנ
 | כ יתְלה ִת ו יל יִּתְרְצַי וזזםע :יִריִחְב

 !לארשי יב תְעְנהיִּכ בקע תאְרְק י יתאחאלו כ
 "אל ינתרפכ אל ִיָחְב ףִתְלְע הש יל תאיבהדאל =

 | !םינקדאל :הנובלּב ךיִתְענוה אָלְו החְנִמְּב ףיתְרְבָעֶה
 "ינתדבעה דא ינתיורה אל ּיִחְב .בלחו הנק ףספב יל

 רחמ אּוה יִכְנִא יִכְנִא ;דיתנועב ₪ תְעְגוה ף ףיתואטחְּב למ
 !ןיעשפ

 כו אלמר אלמ תוינומדקו א'סב ו"טדו .ב"יד ,א'יד ,ד'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ + 8
 ר'דו ב'ד א"ד ןכו מ ננוּבְתִת א"ס ץ. 18  .רסתד רסח תיִנמדקו א"סבו ,ב"דו א'ד
 = | אד היד .ב'ד ,א'ד ןכו ,אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס .בורב ןכ +9 .הָּתַעְו א'ס +. 9
 ון שנד רבְדפב יללהב ,הגומב ןכ +. 90  .ג'ד ןכו רסח ןומשיב א'סב  ג"טדו : ב"יד
  !|סח ָאַבַה א"ס ץ. 93  .אקספ ןאכ שי א"סב ++. 91, 5 | .ארקיו תשרפל הרטפה +. 1
 .ב'דו א"ד ןכו
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 ₪ הָמָּפָשַנ יִנריִּכַה ירא אל ףיתאטחו ינעמל יעשפ
 א אָטְ ןושארה ףיִבָא :קדצת ןעמְל הֶּתַא רפס דח
 א םרחל תאו שדק ירש ללחאו :יכ ועשפ למ
 :םיִפודִנְל לאְרֶשִיַו בקע

 = בקע יּדבְע א ךיתחלא דרעי ןמָבמ דרצה ףשע הֶיהְ
 -לַע םיִלזנְ אמ צלע םימדקצא יִכ ב יִּתְרְּב ןּורַשו
 :דִיאְצֶאצְ"ל יִתְכְרב ףרזלפ יחור קצֶא השש
 רמאי הז :םימחילבידלע ךעַּכ ריִצָח ןיבב ּוחמַצו
 - בכי הו בקעייבשב | ארק הזו יִנָא החיל
 :הנכי לארשי םשכו הוהיל
 :יִנֶא תואְבְצ הוהי .לָאְּ לארשידדלמ הוה רַמָאדהְּכ
 ז יִנמָכְיִמּ :םיהלא ןיא ידע ;לָּכמו ןורָחַא יִנָאְו ןושאר
 תויתאו םלועדע יִמּושמ - הָכְעִיְ ָהָדְיִנְו אָרְק

 ּוהָרְתְִלַאְ ודהפת"לא + ימל ודיני הָנאַבִּמ דשא
 ולא שה ידע םתאו יתְדגהו ףיתעמשה זאְמ אלה
 ' וה םֶלַּכ לספחירצי :יתְעְדַיילּפ רוצ ןיאָו יִדְעְלַממ
 ועךיילבו ואְרידלּכ המה םהידעו ,וליעוילב םֶהידּומחו

 0 :ליעוה יִתְלַבְל ףנ לֶסַפ לא רציחמ :ּושבָ ןעמל |
 "םֶלַכ וצְּבְקְתְי ם םדאמ מַה םישְרֶחְו ושבי יְרְבַחלָפ
 19 לַעָפּ רצעמ לרב שרה :דחָי ושבי ודחְפי ולמע
 בערדסנ וחפ עורב ּוהָלְעְפַַו והְרַצו תובקמבו 82
 8 ל הָמָנ םיצע שָדֶח 0 םימ התשדאל חפ ןיֶא
 והָרֶאָתִי הָנּוחְמַבּו תועְצְקִמִּכ והֶשעי ו דרב ּוהָרֶאְ |
 והשעיו 2

 ריד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסה םיִלְזנַו א"ס ץ. 3 = .ס"תו ע"ת ,'רה ןכו לֶאְרְלּו א'ס ד. |

 ד"וי רסח ןַבַּב הגומבו יללהב ,א"ידו ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 4 א

 הילע דוקנ +. 9 = .ס"ת ןכו רָשֶא א"ס +. ד | .ןבַּכ וא ,ע"תו ב"יד ןכו ןיבּכ א'ס

 ףָעיו א'ס צ. 15  .אועג אלב וצבקתי כ"ב ,א'ב ןכ +. 1 הפה תלמ אצמנ אל פ'ז| <

 .רסה הָגְחַמַבּו א"ס צ. 18  .ד'ד ןכו חתפ וק הגומב +. 18  .ג'דו ביד ןכו אל

 דמ רַמָאדהְכ וב יִּתְרְחְּב לֶארֶשוו יִדְבַע בעי עמש התו

 שכ
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00 
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 \ וכ ילא הָבּוש ףיתאטה ןָנפְו ףעָשְפ בַעְכ יתיחִמ |
 | \ תותח ועירה .הֶוהְי השעחיפ םימש ּוְר :יִתְלאְ 9

 צוו 5 היעשי 9

 :תיְב תָבשְל םֶרָא תַרָאְפַתְּכ שיא תנְבַתְּכ והשעיו
 -יצעב ולץִמַאיו ןולאְו הזרת חַקיַו םיוְרֶא ולדתְרַכל
 חקוו רַעְבְק םֶדֶאְל הָיִהְ :לדע םשגו ּורֶא עמנ רַעְי
 וחָתשיו לָא"לעפייףא .םֶחְל הָפֶאְו קישידףא םחיו םמ
 ויצחדלע שאדומּב ףרש ייִצְח .ןימְלְדְְסי לָסַּפ והשע
 = חֶאְה רמאי םחיהףא עּבְשְו ילָצ הָלְצַי לכאי רֶשְּב
 | לְָפְל הָשַע " לאְל " ותיראשו :רּוא .יתיאר יתומח
 | יִלֶא ו ינליצה למאְ ולא ללַּפַתִו יחתשיו ולדדונסי
 | םתיעע .תוארמ חט יִּכ נבי אלו עדי אל :התֶא
 דאְלְו תעד "אל ובלדלֶא בישידאלו :םֶתַּכְל ליכשהמ
 = יתיפא ףאו שָאחמְב יִּתְפְרְש .ּויצְח למאל הָנבְת
 | הבעותל ורתיו לכאו רָשָב הלצֶא םֶחְל .ויִלָחְגְלע
 וחמה לקוה בל רפא הער :דונסא ץע לוכל השעא
 | !ץמיב רקש אולה רמאי אָלְו שָפְַתֶא ליִצְייאְלְו

 | ידבע יכ לארשיו בקע הָלארֶכְ
 | נשות אל .לארשי הָתַא יל"דַבע ףיקרצו התא

 ְי הוה לַאְניִכ וּב ץע"לּכו רעָי הנר םיִרָח וחְצַּפ ץֶרֶא
 !| דר :רֶאפְתִי לארשיבו בעי

 וב =: ל 1

 = לפ השע הָוהי יכנא ןטּכמ ךרצו ףלאנ הוהי רמָא
 0/0080 וי ו צ 5 ד

 | התא לפמ :יתא ימ ץראה עקר ידבל םימש הטנ
 ,םידב

 " - 'ז א'סב ,ורק ן"ונב ןרא ,ביתכ ן"יזב זֶרָא +. 14 = .ירק "תֶרַכַל ,ביתכ תוכל א"סב +. 4
 ויראשו א"ס ?. ג7 = .ר"תו ס"ת ,ע"ח ,א"ד ןכו דלַעְו א"ס צ. 16 | .אריעז ןונ וילע רסמנ א"סבו
 ןא'ירו ב'ר ,א'ד ןכו ירקו ביתכ דדַּגְסַי איסב ,ירק דדַגְסָי ,בותכ דּוגְסִי <. 17 .השע-לאל
 | ו"כ םירפס בורב ןכו א"ב ןכ +. 20 = .תעְרְדאְלו א'ס +. 19 = .ב"דו א'ד ןכו אל א'ס +. 9
 א"ד היד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .הניגנ אלבו ףקמב דאולה נ"ב ,ה"דו ,ג"ד ,ב"ד
 גורפ ןכ +. 9 = .ב"יד ןכו לֶאְרְשיַו א'ס +. 91 = .ג'דו ב'ד ןכו יל-דבע ךיתרצי א'ס ,ו"טדו
 יאלמ וילע רסמגו יָתואטַח א'סב  ג"טרו .ב"וד ,א"יד ,ר'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס
 .ב"ד ןכו ירקו בותכ יִֶּאמ א"סב ,ירק יִֶאַמ ,ביתכ יִּתָא יִמ +. 4



 198 היעשי צזת 56--אזץ 1

 םֶתְעְַו רִחֶא םיִמָכַח בישמ לֶלּוהָי םיִמָסְלְו םיִַּּב
 רַמאַה םיִלְשי י ויִכָאְלַמ תצעו ודְבע רבּד םיקמ :לָכְסָ
 היתובַרחְו הֶעְנְבִת הָרּוְי יִרעְלו בָשות םלָשוריל
 רמאה :שיבוא יתרה יִבְרִח הלוצל רמאה :םַמְוקַא
 הָנְבִת םלשוריל רַמאַלְו םלשי ינ צְּפָחְלּב יער שרוכל
 ּהָיהְי רמָאדהְפ :דפות לָכיַהְ
 םיוג וינפלדדרל ונימיב יּתְְזַחַהְררַשא | שרוכל וחישמל
 םיִרעָשּו םיַתְלד וינָפל -- חתפַא םיכלמ י יִנֶתִמּ
 תּוָתְלּד רשוא םיִרּודָהְו ךלַא דינפל ינָא ורפי אל
 תורָצוא ל יתַתַ :עדנַא לורב לו רַבְ שא הֶשּוחְנ

 הוה נא יּכ עדְת עמ מל םיִרָּתְסִמ יִנְמִממּו ףשח
 בקעי יחבע ןעמל :לארשי יהלא משב אְָרוקַה

 :יִנָתְקְרְי אלו ףנכא ףמשב ףל אָרְקָאְו יִריִחְּכ לֶאְרְשַיַ
 אלו ףראצ םוחלא ןיא יִתְלּו דש ןיִאְו הָוהְי יא

 אָרובו רוא רצוי דע יאו הָוהְי יא יִדְעְלִּב ספא
 -לכ השע הָהְי יִנָא עָר ארובּו םולש השע ףשה
 לעממ םימש ו ופיערה ;הלא
 הקדצו עשיררפו ץֶראהַהְפִת קדצרלמי םיִקָחְש
 :ויתאְרְּב הָו : יִנָא 'דחי חיִמצ

 רמאיה הָמְדֶא ישרחהתֶא שָרֶח ורָצידתֶא בֶר יוה
 זול םיִדְיִדיִא ָךְלָעַפ הָשַעְתִהַמ ורציל דָש)

 -המ הָשֶאְלּו דילותדהמ בָאְל רמא יוה

 ינולָאש תויתאה ורצויו לארשי שודק הָוהְי ךמָאש ן
 -לע | א

 ו .גיד ,ב'ד ןכו רֶרְל א'פ +. 1 ,המ | .אלמ ַּתורַהְנְו יאחנדמל ,יאברעמל ןמ ₪
 ןאכ ןיא א'סב צ. 10 | .א*ידו ב"ד ןכו ירקו בותכ רשיא איסב ,ירק רַשיָא ,ביתכ רַשּוא צ|-

 +ב"ידו א"יר .ג"ר ,ב"ד ,איר ןכו רסח ורָצּפ א'פ +. ג .אק

 ;יִּכ הברעממו שָמְשְדחרממ ועדי ןעמל ית
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 םדאו ץרָא יתישע יכִנִא ינוצת ידי לעפדלעו יִנְבְדלע ופ
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 || םוקמְּב יתרּכד רֶתְפכ אָל :דוע ןיאו הָוהי ינָא ּהָרצְי +

 || ושננתה ואבו יצבקה :םירשימ דינמ קרצ 7 הָוהְי

 [/| רכד הקרצ יפמ אָצַי יתעּכשנ יִּב :דע ןיאו לא 5
 א :ןושלזלכ עכָשּת ףְרָבילְּכ עַרכַּה ילרִּכ בוש

 א 4 היעשי 4

 ;ותיוצ םֶאָבְצְ"לַכְו םימש ּוט יִדָי ינא יתארב הילע
 הנביאה רשיא ריָכְדדלְָ קדצְב ּוהְתריִעַה יִכְָא
 | רַמָא דחשב אָלְו ריִהְמַב אל חלשי .יתּולנו יריע
 | עיני הֶוהְי רַמָא | הָּכ -תוֶאְבַצ הוה
 | והבעו ךילע הדמ .ישנא םיִאְבְסּו שוכזרחסו םירצמ
 וחתשי דיל ורבע ל םיקזּפ וכלי ךירחא ויהי ךלו
 | ןםיִהלֶא ספא דע ןיאו לא דַּב דא ּולְלַפִתִי ךילא
 דנו ושוב :עישומ לֶאְרְשי יהלא רתתסמ לא הָּתַא ןכָא
 לארי :םיִריצ ישרח הָּפְלָּכַּב וכלה וחי ל ומלכנ
 " ּומְלכְתְאְלְו ושבָת"אל םיִמָלוע תעושת הוהיב עשונ
 | :דע יִמלועדדַע
 הצו" םיהלֶאה אּוה םימָשה ארוב הָוהידרמָא הֶכ יִכ
 | תבשל הָאְרְב והְתאל הָנְעְכ או ה ּהָשע ץֶראָה

 לא ינושקב והּת בקעי עול יתרמא אֶל שח ץרא

 סל עדת שישנה עד אל םיוגה ןטילפ וח ל

 אמה ּהדיגה אמ םדלמ תאו עימשה מ ודי וצעו
 ! שמו קידצדלא ידעלְבמ םיהלֶא רועדיאו הָוהָי יִנַא
 דנא וכ ץֶרָארספאדלְּכ ועשוהו ילארנפ :יתְלּז ןיא

 ןנפ ושבו אובי וידע ותו תוקְדצ רמָא יל הוהיב
 .' נירחנה : ₪

 |ו'פ +. 14 = .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו ּוהיִתוריִעַה וא ,א"יד ןכו ּוהיִתריִעַה א'ס ,יללהב ןכ +. 3
 | יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18 = .ר"תו ס"ה ,ע"ת ,ב"יד ,א"וד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ךילאְו
 [ | ווטדו ביד ,א"וד ,ר"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב 'קה שגדב ןכ +.19 = .הגומב ןָכ <. 19  .רפח
 ! | !ת ןכו ירקו ביתכ ואבי א"סב ,ואובי ריבס +. 54 = .איעג אלבו םיִללָּפְתַמּו נ'ב ,א"ב ןכ +. 0
 .ר"תו ס"ת
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 :לארשי ערְולָּכ ִלְלַהְתִיְו וקדִצִי הוהיב וב םיִרָתְנַה
 ומ הַמַהְּבְלְו החל םָהיּבצְ ה ובְנ סרק לָּב עפ
 אֶל ודַחְי יערכ ופרק :הָפִיעְל אַשַמ תוסומע םכיתאשנ

 והָבְלַה יבשּכ םֶשָּפִת אָשמ טלמ ול

 לֶאְרְשי תיִב תיִראשלכְו בקלפי תיּב ולא ּועְמש

 יִנַא הָנְקְזרַעו :םחְרדינמ םיאשְנה ןטְבדינמ םיִסָמַעָה

 ינאו אָשֶא יִנָאְו י תשע נא לָּבְסא ינא הבישדדעו אוה

 :טלמַאו לבָסֶא
 5 בָהְז םיִלְּזַה :הָמְדִ יִנְלשְמתְו וושתו יִנויְמדִת יל
 לֶא והשעיו ףרוצ ורכש ולקשי הָנְכּב ףסכו 8
 ; ּוהָחיִנְו ּוהְלְּבְסי \ תכיל והָאְשִי :ווחתשיהףא ווג
 אָלְו ויִלַא קעציהףא ש שימָי אל ימוקממ רמעְיו ותחת
 דּורְכִ :ונעישוי אל ִתְרצִמ השי
 ונשאר ּורְכִז :בלדלע םיִעְשופ ובישָה וששאָתַהְו תא
 :יִנַמָּכ סּפְאְו םיהלֶא דוע ןיאו - יכנא כ םלועמ

 ףמא ושענדאל רשֶא םֶלקִמּו תירחא תישארמ דמ
 טע חְרממ ארק :השעֶא יִצָפָחְדלַכְו םוקת ית

 הָנאיִבָאְףא לתרכדהףא .ותצע שיא קחרמ ץֶדא

 אל ותקרצ יּתְבַרְק :הקלצמ םיקוחרה בל יד
 העּושת ןויצְּב .יתַתְנ ה ךחאָת אל יִתְעשְתו קחְר

 אָפְּכְיא ץֶרֶאְליבש לָבָּבהִתַב תַלּותָּב רפע"ל
 :הָגְנעְו הָּכְר ףְלדוארקי יפיסות אל יִּכ םיִדֶשְּכִת
 דיג לָּבְשיִפְשַח ךַתְמַצ יג חמק ינחטו םוחר יח

 קוש
 ס"תו 'רת ,ב"יד ו"ר ,ג'ר ,ב"ד ,א"ד ןכ צ.2 .ב"ידו א'יד ,ו"ד ,ג ג"ר ןכו רפ פח תוסְמָע א'ס = ג,

 ביה ןכו יִנָא א"ס צ. 4  .ס"תו ע"ת ,'רת ,ב"ד .א"ד ןכו םיאשנהו א"ס צ.8  ..ו'טדו א" "יד ןכו אל ו

 ב"ד ,א"ד ןכו רסח םיעשפ א"ס צ.8 .ּובישָהְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ.8 .ר"תו ע"ח ,ו'ד ,

 לוידו :ב"ד יד ןכו ירקו ביתכ יִתְצְע א"סב ,ירק יִתְצָע ביתכ ּוהָצָע 4 4 .א"ידו

 .אקספ ןאכ ןיא א'ס <. 1. \

 פ ילֶא גמש :הֶנְשַעֶאדףִא יִתְרַצ

 כ יִבְשּו | יִדְר "יִתְרַאָפַת לאש
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 ּףֶתְפְרִח האְרִת"םנ ףתורע לָּנִת :תורָהְנ יִרְבע קיש <
 נְלָאְ :םֶדָא עא אלו חָהַא א םקנ
 ואבו םמוד יבש :לֶאְרְשְי שודק ומש תואבצ הוה
 תֶרַבְנ ףלהוארקו ל פיסות אל ומ םיִדְשַּכְתַּכ ףָשֶחב
 םָתאְו יתְלַחְנ יתללה .ימעדלע יתָפצק :תוכְלממ
 ףלע תדבכה ןקזלע םיִמחְר םֶהָל תמשדאל די
 תמשדאל דע תרבג הָיְהַא םָלועְל ידמאתו :דאַמ
 :התיִרחַא ּתְרַכַ אֶל = הלא
 | חרמאה חטבְל ּתבְשיה הָיַע תאזעמש התת |

- 

 טז

 שמ

- 

 / אלו הָנִמְלַא בשא אל דש יִסּפַאְ ינא ּהָבְבְלְּ
 ףַחֶא םּויְּב ענר הלאדיתש ל הָנאבְתִו :לוכש ג עַדֶא
 % תַמְצְעְ ךיִפֶשְּכ ברב ףולָע וא םמַתְּכ ןִמְלאְו לוכש

 ףאר ןיא ּתְרַמְא ךַתַעְרְּב יחְטְבַתַו :דֶאְמ . \0

 נא ךכלב ירמאתו דַתְכְבש איה ךתעדו ךִתְמָכִח
 %\ הרתש לערת אל הפר .ףילע אָבּו :דוע יִסָפַאְו גו

 םִאְתְפ ףילע אבָתְו ּהָרָּפַכ יִלְכּות אֶל הוה ליל לָּפִּתְו
 | ַפְשְ בֶרְבּו ךירְבְחב אָקיִדְמע יערת אל הָאש ו

 | !יצורעה ילוא ליעוה יִלְכּּת ילוא ףירוענמ תַעְגי רשאכ
 םמש ורבה ךעישויו אָיהודמעי ףיתצפ בַרְּב תיא 4

 ואבי רשאמ םישדחל םיעידומ םיִבָכּוְּכַּב םיִזחה
 | דא וליציאל םָפְרְש שא שקכ ּיַה הנה :ךְיְלע
 > ןח תֶבָשְל רוא םמחל תָלָחְנְדיִא הבהל דימ םשפנ

 . ורבעל שיא ךירוענמ ףרחס ּתַעְנ רֶשֶא ךלהיָה ןּכ 5
 | תאְזרעמש :ףעישומ ןיא וע יה חמ

 *[| .=תיב

 יאוקספ ןאכ ןיא א"ס +. + = .ב'דו א'ד ןכו אל א"ס ץ.3 = .ו"טד ןכו ףקמ אלבו םג א'ס +3
 | יזָנָשויַה אס +. 5 = .ר'תו ב"יד ןכו ּדַתיִרְחַא א"ס +. 7 = .ב"ידו ו"ד ,ג"ד ןכו תמש א'ס +.
 יְִרַמִאיאחנרמל ,יאברעמל ןכ +.10  .שגד אלב ףל א"ס +.9 = .ו"טדו ו"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו אלמ
 | ורָבָה +3 .ּדְעָשויו א"ס +. ג8 = .ד"וי ריתי הילע רוסמו יִּתְרַמִא הגומב ,ירק תַרַמא ,ביתכ
 .ו'ד ןכו וע הגומב +. 15 = .ו"דו ב'ד ןכו ירקו בותכ ירבה א'פב ,ירק ירָבְה .ביתכ רֶבַה וא
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 ואָצָי הָדּוהְי יפמו לארְשִי םָשֶּב םיִאְרְקִנה בקעידתוב
 אָל ודי לֶאְרשי והלאבו הוה םשב | םיִעָּבשַּנַה
 ג דלַעְו ּואַרקְנ שרפה ריעמיכ :הסדצב אלו 5
 :ומש תואְבַצ הָוהְי וכָמְסִנ לֶאְרְשי והלא

 ג םעימשאָו ּואָצָי יִּפָמּו יתדגה זאַמ תונשאְרָה
 : ד הת 2 + השק יִכ יתעדמ :הָנא ֶתַו יִתישָע םאָתַפ
  םדמּב אמ ךל דינא :הָשחְ ףְחַצְמּו ףפרע לורכ
 יִכְסִ יל םֶשָע יִבַצע רמאתךפ ףיתעמשה אוָבְ
 + ךיתעמשה ּודיגת איִלַה םּתַאְ הָלְּכ הֶזֶח ּתַעַמְש :םִמ
 ז אָלו ּואְרְבִנ הֶּתִע :םִּתְעְדְ אָלְ תוְרְצְע הָּתַעַמ תושדז

 :ןיתעדי הגה רמאתְךפ םתַעמש אָלְו םוירגפלו א
 \ החתפ"אל אמ ם) עדי אל םג ּתְעַמְשאְל :
 :ּךַל אְרְל ןמְּבִמ עשפו דונְבִּת דוב יִתְעְדָי יּכ ף|
 ; יתְלבל ךְלסֶטָחֶא יִתְלַהְתו יפא ףיראא 'מש ןפמ|

0 

 == ף ו רוכב ליִּתְרַהְּב ףסַבְב אָלְ ףיתְפְרַצ הגה :ףתירְנ|

 ג: רחאל יִדובְכּו לחי ךיא יכ השעא ינפמל ינפמל
 ןפ לֶאְרְשִו -- ילא עמש :ןתאר)

 8 "ףא :ןורחא נא ףא ןושאר :יִנֶא אּוההנָא יאְד ו
 םֶהיִלֶא א 5 ימש הָחפט נמי ץרא הָרס /
 4 דיִגַה םהְב ימ עמשו םֶכְלּכ וצכקה ּדִחָי וז

 וערְו לבב וצפְת הָשעי ובְהֶא הָוהי
 וג ַחיִלַצַהְו ו יתאבַה ויתארק"ףא יתְרְּבד ןנא נָא :םיִד
 - שארמ אל תאזחועמש ילא וברק ונח

 | הז
 לצב

 בקעי א'ס +. 15 = .ורק יִמוַמּו ,ביתכ יִטַמּו א'ס ,וידו ב"ד ,א'ד ןכו ימומג א'פ 4
 .ס"תו .ו'ד ,ב"ד ןכו םכב א" צץ. 14- .ההפט ילבבב . 18  ,ב"דו אש
 ןכו ר'וי אלמ ויִתאיִבַה א'ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב רסחד רסח]נ [

 .א"ידו ויד ר"ג
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 | ףיָהלֶא הָוהְי ינא לארשי שודק ּךָלאָג הָוהְי רמָאדהְכ וז
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 יִלְנְּכ ףתקדצו ףמולש רֶהְנִכ יהיו יתוצמל ּתבשקה
 | "אל ּוָתעמַּכ ףיעמ יצא ףערז לוחכ יהו :םיה +9
 | ּואְצ :ינפלמ ומש דמשידאלו תַרָכִי <

 שימשה ודינה הנר לוקְּב םיִּדְשַכִמ וחרב לבְבִמ

 | יחבע הָוהְי לא ורמא זרה הצקדדע ָהּואיִצוה תאו
 \| לזה רוצמ םָימ םֶכיִלו תוברחכ + ואמצ אלו :בלעי

 | הָוהְי רמָא םולש ןיא :םיִמ בזו רוצדעקביו ומל -.
 | | :םיעשרל

 | ןטּפִמ הָוהְי קוחרמ םיִמָאְל ובישקהְו ילא םייא ועָמַש טמ
 | הזח בֶרֶחְּכ יפ םשיו :ימש ריכוה יִמִא יעְמִמ יִנָאְרִק

 .ִּתְפשאּב רּורְּב ץחל מישו יִניִּבְהַה .ּודָי לצב
 ְּברַשא .לארשי .הָתְאידְבע יל רמאיו .:ינריתסה

 .\יחכ לבקו והָתְל ית קיִרְל ' יִתְרמָא גאו :רֶאְּפִתֶא .
 1 יהלֶאדתא יתְלעפו הָוהְידתֶא יִטָּפְשמ ןָכֶא תיל

 !וטעל ןמָפִמ יִרְצְי הֶוהְי רמָא | הת
 = ַבְכִאְו ףסאי אל .לארשיו וילא בקע בָבושְל ול
 2: ןוקמ לקנ רמאו :יִזע הָיָה יהלאו הָוהָי :ינִעְּב <

 אשי יריצנו בקעו יטבשדתא  םיקהְל בע יל
 ןצק"רע יִתְעושי תווחל םָונ דאל ףיתתנ בישָהְל
 :ץֶראְה

 !| עמל שפנהובל ושודק לָארשי לֶאְג הוהְידרַמִא ה -
 ו םיִרָש ומהו יאר םיִכְלמ םילשִמ רֶבַעְל ל

5 

 ומ וָחועְמְּב א"ס ,ב"ירו א"יד ,ה"ד ,ג'ד ןכו רסחו 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ 9

 \ . ןאדהב א'ס + 5 .מ = .ס"תו ע"ת ,'רח ןכו וע יִמָשָהְו א"ס +. 20 = .ו"טדו ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו

 1 "|ופ וולע רסמנו ירק ול +. 5 :אלמ יִרְצַי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ס'תו ע'ת ןכו

 וצו ,ביתכ יִריִצְּו +. 6 = .ר"תו ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אל א"סב ,הילע

 לק יללהב ,הגומב ןכ +. 7 = .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִרְצְנּו וא יִרּוצְּו א'סב ,ירק

 .ו"דו ר'ד ,ב'ד ,א'דב ןכו רפח
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 :ךִרְחְּבִיו לאְרְשי שדק ןָמָאְנ רשא הוה ןפמל
 8 םָויְבּו ףיתינע ןיצר תַעְּב דיה רַמָא | כ

 םיִקָהְל םֶפ תיִרְבְל נאו ףְרצֶאְו ףיתרזע העושו
 9 ואָצ םירוס :אל רמאל :תומָמש תוְלָחְנ ליחנהל ץֶרא
 םיפשדלכבו וערי םיכרדילע ולגה ףשחב רשָאל
 ו שמשו ברש םּכְחאַלְו ואמצְי אלו ובר אל :םֶתיִעְרַמ
 ו יתמשו :םלָהְ .םימ יעּוכמ"לעו םגָהְי םמחרמהכ
 אג קוחרמ .הֶלֶאדהנה :ןימְרְי יתלסִמו ךרדל :יִָהלכ
 4 ּנְר :םיניס ץֶרֶאמ הלאְו םמּו ןופצמ הלאדהנה ואבי |

 הָהְי םחנהיכ הגר םיִרָה וחצפי [רא ילו םִיִמָש
 + ינוע ןויצ רמאתו םחרי וָיגְַו מפ[
 15 םחרמ הלוע הָשֶא חַּכְשִתַה :יִנְחְפַש ינדאו החי

 :ּךִחָּכְשֶא אל יִכְָאְ הֶנְחְכשת הלאדסג הָנמּבְַמ
 5 וןרהמ :דיִמּת יִדָנִנ ךותמיח ךיתפה םיִפָכְ"לע ₪
 8 ביבסחיאש זואצי ממ ךיבירחמו ףיסְרֶהְמ |

 דםִאְנ | יִנַאַח קב ואב ּוצְּבַקְנ םֶלָּכ יאר דיענ

 ו יּכ :הָלַפּכ ם שקו .ישבלת יִרַעּ םֶלָּ יִּכ ה
 יִרְצִת הָתַע כ ףךתסרה ץֶרֶאְו ךיתממשו ליתבדז|
 3 לילכש ינב ףינאב ירמאי וע ש :ךיעְלבמ וק יקחרו בשא

 2 הד שיר <" |.5 4

 ּלָבָבְלּב תרמ באו 1 רבשו או ילהשנ ם םיִקְמה יל

 \ הל הָרו מלו .הלובש ינו הָלאתַא ילדדלו ,
 = א הָפיֶא הלא ידבל יתראשנ יגַא ןה ללג ימ הלא ,

 ₪ "לֶאְו ידי םיונחלֶא אָשֶא הגה הָוהָי יִנִדַא רַמָאְְ
 םימע

 .ירק םיִאָּפַש א"סב צ. 9 | -.ר'תו ם"ה ,ע"ת ,רת ,ב"ד ,א"ד ןכו רשֶאְלְו א'ס +
 פ"ת ,'רת ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּגחַצַפּו א"סב ,ירק ּוחְצַפּו ,ביתכ ּוחְצַפַ + |

 .ע"ת ןכו ירקו ביתכ ּגחַצַפַי א'סבו /
 .ב"דו א'ד ןכו הָיהִיַו א'ס +. 14  .בקע ; תשרפל הרטפה \|

 ג'ד ,ב'ד ןכו יאש א'ס ו"טרו ביד

 ב"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ר ,א"ד ןכו ויינָעו א'ס +. 18

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 .ר"תו ץע"ת ןכו הלאו א'ס צ. ל1  ,.ו'דו



 ןורְכָשי םַמִד סיסעכו םֶרַשְּבִדתֶא ךינומחתַא יתְלכַאַהְו <

.. 

 ש

5 

1 

0 

 שיא ןיִאְו יתאָּב עודמ :םֶכּמִא .הָחְלְש םֶכיִעשפְבּו 5

 שיבלא :אָמְצְב תַמָתְו םימ ןיאמ םֶתָנִד שאבת רָּכְדִמ :

 תירמ אֶל יִכנָאְ ןזא ילזחתפ | הוהְי ינדא :םידומלּכ +
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 ףתְכְ"לַע ףותנבו ןצחְּב ךינב ואיבהו יפְנ םיִרָא םיִמע
 ךיתקינימ םהיתורשו ךינמְא םיכלמ ּוהְו :הֶנאָשְנִת
 תעדָו ּובחלי ךילגר רפעו ךלוהִתשי ץרֶא םיפַא
 :יוק ושבי"אל רַשֶא הָוהָי ינאי

 כ :טֶלָמי קידצ יבש"םאו חוְקְלַמ רוּבְנמ חֶקִיַה
 ץירע הוקלמו חה לופנ יבשדסנ .הָוהְי .ַמָא | הכ
 ;עיושוא יפא ךינב"תאו ברא יִכְנָא ךֶכירתַאו טל

 ריִבָא לא ףעישומ הָוהְי נָא יִּכ רָשְּבדלַכ ועדי
 יא  הָוהְי רַמֶא | הָּכ :בקעו
 ישונמ ימ וא היְתַחְלש רשֶא םֶכְמִא תּותיִרְּכ רפס הז
 םתרכמנ םכיתנעב ןה יל .םֶכְתִא .יתרכמזרשא

 "םִאְו תודפמ ידי הרצק .רוצְקַה הש ןיאְו יתאְרְק
 תורהנ םישֶא םָי ביִרָחֶא יתְרַעִנְּב ןה ליצהל ַחָכ יביא

 :םַתּוסְּכ םישֶא קשו תּורדק םִיִמש

 השל תעְרְל םידומל ןושל יל ןתנ הוה דא
 למשל ןוא יל ריעי רקבּב רֶקּכִּמ | ריִעָי רַבְּד ףעידתַא

 יטרמל יוחלו .םיִּכְמְל יִּתְתָנ יונ זיִתְנסְנ אל דוחא
 רעו הָוהָי ינדאו קר תמְלְּכְמ יִּתְרַּתְסַה אל לנפ
 ִמְלַחְּכ יִנָ יתמש ןכילע יתמלְכִנ אל ןּכְ"לַע יל
 [[ + בירוקימ  יקידצמ בורק :שובָא אלהיִּכ עַדָאְ
 הא ןה "יא שני יטפשמ לעבהימ החי - הרמענ
 :ןלבי לנככ םֶלּפ ןה ינעישרו אוהדומ ילדרועו הוה
 יע כ 5
 | יתָּפ ניב ,א"ב ןכ צ. = .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 4  .ב"דו א"ד ןכו הכדיּכ א"ס צץ. 1 1

 8 | .ב"ודו ו"ד ,ג'ד ןכו עובר ןכ-לע א"ס ו"טדו ד"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +?

 'ד ןכו -ןָה א'ס ,ו"טדו ב"יד ג'ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.9 | .שגדב הגומב
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 10 אַ םֶכָב ימ :םלָכאָי שָע
 ף םיִכשַח ףְלָה | רָשֶא בע לק עמש הָוהָ
 וו םכְלִּכ ןח :ויהלאב ןעָשְיְו הָהְי םשְּב הַטֶבַי ול הנ
 א דג יִרָאְמ שא יחד
 הכצעמל .םֶכְל תאחהַתה לדומ םֶתְרַעְב תק
 :ןובָּכִשִּמ

 םכְשֶא רואּב | פל 'ב 4%

 אנ "לֶא וטיִכַה הָוהי ישקבִמ קְדַצ יפדר ילא עמש
 ג "ַלֶא ּוטיִּבַה :םֶּתְרַקְנ רב תָבְקִמלֶאְ ףף םֶּתְבַצֶה רצ
 ויתאְרכ דַחֶאיִּכ ם םכללוח דת ּהָרְשדלָאו םֶכיִבָא םֶהְרְבַא

 נוד לוח

 הָוהְיְנְּכ הָתְבַרִ ןדִּכ ּהרְכְדִמ םֶשָיו הפ
 :הָרְמִז לוקו הָדות הכ אצ כ הָחְמְשו ןושש

 וכ וניזאה ילֶא ימואלו יזמע ילא .ובישקה

 :עינרא םיִמָט דואל .יטפשמו אצְת יִתאמ הָרּות

- 

 ו - 2 . = : -

 רָנְּבַּכ ץֶרֶאָה וז הֶלַמְנ ןַשָעַּפ םימשחיּכ תַחּתִמ .ץֶראָהדלֶא
 היהת םליעְל יתַעּושיו ןותּומי ןֶּפרמָּכ היבש הָלבַ

 ילא יעמש :תחת אל יתְקדצ
 שונָא ג תפרח ּואְריִתִדלַא םֶבְלְב יִתְרות ם םע קָדצ יפי

 רַמָצַּכו שּפ םֶלְכאְ נב ִּ ;ּותָחַתִ לא םֶתַפְדְע
 ודל יתעּושיו ּהיהּת םֶלעְל יִתְכדַצְו סֶס םלָב

 עוז ועריַשְבְל ירּוע ירוע :םיִר

 איַההִּתַא אולַה םימלוע תורוד םדכ יִמיִּכ ירוע הָצ

-1 

 רד םיקמפעמ הַמָשַה הדב ₪ םוהֶּת 5 כ םי תבְרַחְמ
 ררל)
 ובעל

 ר"ר ןכו רפה יתורצ א'ס צ. 9 .אלמ יִעְדוי יאהנדמל יאברעמל  ןכ

1 

 . זירו ---בפיול .םימשל ' אש :ןולחיי .יערזהלֶאו ווק

 דל םחנ ןיצ :הָהְי סה :והּכְראְו והָכְרַבָאְ

1 

 ₪ םייא ילא וטפשו -- יער יעשי אצ י'. ָצְי יקדצ בורק

0 

5 

9 

 0 איההתַא אולה :ןינת תֶלְלוחְמ בהר ּת
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 הָנהְּב ןויִצ ּואְכּו ןובושָי הָוהְ יודו :םיִלּואָג רבע
 ןיני יסנ ןוגישי הָחְמשְו ןושש םשארדלע םֶלוע החמה

 םכְמְחְְמ איה יא יא :הָחָנָאְו ו
 :ןתע .ריִצָח םֶרָאְרִּבְמּ תמי שינָאמ יאריקו אמ

 דִחַפִתַו ץֶרֶא רסיז םימָש הָטּונ ףשע הָוהְי חַּכַשִתַו 3
 ןנופ רשאּכ קיצמה תַמָח יִנָּפמ םּיהדלְּכ דיִמָּת

 חַתפהְל העצ רקמ :קיִצְמה תַמָח היַאְו תיקשהל 4
 הוהי .יִכְנָאְו :ומחל רסְחָי אלו תחשל תומידאלו
 ןומש תואְבַצ הוהי ויל ומָהיו םָיה ענר ףיקלַא
 ףסילו םימש עַטְנל ית ידי לצבו דיפּכ רבה םשֶאְו
 | האמ , צל מאל ץֶרא

 תיתש .הלערתה םּוָּכ תַעפְקתֶא ותַמָה םוּכתֶא הָוה
 קיוחמ ןיאָו הר םינבלָמ הל להניא :תיִצַמ

 יִמ ופארק הנה ם יִתֶש הל םמבלכמ הָדָיְּב 9
 !ףמחנא ימ ברחהו בערהו רבשהו דשה ךל ד

 דָמָכִמ א תוצח"לב | שאר יִבְכש פל 3 0

-- 

 הב ומ אלו תרכשו | ריגע ; תאו 2
 קחְקל הָנִה מע ביִרָי לוהלאו הוהְי ףיצ דא .רמָא
 יִתְמַח םוְּכ תעבקחתַא הָלעְִתה םוָכתֶא ףדָ

 רשא ךינימ יב היתמשו :דוע ּהָתותַשל יפיפות ₪
 יףכו ךוג ץֶרָאָכ ימישְּתַו הרבע יחש ךשפנל רְמַא

 1 ישְבְל ירש יִרּע :םי רעל בנ
 4 ג שרקה ריע םלשּורְי ךתראפה יִדנּב | ישב ןויצ

 .. ו וטפש תשרפל הרטפה +. 12 = .ס"תו 'רת ,ביד ,איד ןכו ּוסְנו א'ס +. 11 = .ןּובָשי א'ס +.

 | דואר ןכו ירקו ביתכ רַשֶא א'סב הרֶשֶא ריבס +. 8 .א"וד ןכו רסח הֶטנ א'ס + 8

 7 ביד ,א'ד ןכו אלמ םישֶאְו א'ס +. 16 | .ומהיו ג'ב ,א'ב ןכ צ. 15 | ,ס'תו ב'יר ת'ד

 .ג'דו ב'ד ןכו להנמ ןיא א'סב ,אועגב ְןיַא ג'ב ,א'ב ןכ ד. 18 | .ב"ידו
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 : רפָעִמ ירענתה :אָמְסְו לָרָע דע ךְבאְבְי ףיסוי אל
 היבש ךראוצ יִרְסוְמ וחתפתה םֶלְשרְי יבש ימומ
 3 םָנִח הֶוהְי רָמָא הָכִּכ :ןויצדתְּב
 + כ :ּולַאָגִת ףָסְכְּב אָלְו םּתְרַכִמ
 רול הָנשאַרְב ימעְדררָי םירצמ הוי יָנדֶא רַמָא הָּב
 ג הָוהָידִאְנ הפחילדהמ התעו :וקשע סַפַאּב רּושאו םש
 -לָּכ דיִמְתְו הוהידסִאְנ ולילה ולשמ םנח מע חקלחיפ
 ; אוהה םזיִּב ןכל ימש מע עדי ןכל :ץֶאלמ ימש םווה
 :ינגה רָכְדִמִה אוקדינאדיכ

 : לש עימשמ .רשבמ ילנה \םירָהָהְדלַע .וואע
 והלא ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ בוט רשכמ
 . וא ןיעב ןיע יּכ ונגר וָּדְח לוק יאָשְנ ךיפצ לוק
 9 םֶלָשּורְי תוְבְרַח וחי נר וחצפ :ןויצ הָוהְ בושְּב

 וו "תֶא הָוהָי ףשְח :םלשורי .לֶאָג ומע הוהְי םחנרפ
 ץֶראספאילָּ אר וגה יִניִעְל ושדק עי
 גו לרוס ּוּוס :וניהלַא תעושי א
 יִאָשְנ ּורָּבַה הָכותַמ ּיאְצ וענתדלא אָמְט םֶשִמ :ּואְג
 . ןוכלס אֶל הָסּנמְבּו ואצת ןוזפחב אל יכ :הֶוהְי ילנ
 :לארשי יהלֶא םָכפְפאִמּו הָוהְי םֶכיִנְפְל להר

 3 הבנו אָשנְו םּורָי ידבע ליכשי הגה
 ו שיאָמ תחשמְךכ םיכר לילע וממש רשֶאּכ ודא
 וג ויִלָע םיפר םָוג ה ןַּכ :םֶדֶא ינּכַמ וראתו והא
 רַשַאְו ואְר םָהְל רֶפְסאְל רָשַא יִּכ םיפ םיכלמ וצְפְז
 גנ ןיִמָאְה ימ :וננובְתה ועָמשדא
 3 קנו לע :הֶתְלַג .ימדלע הָוהְי עורזו ינתָעְמְש

 א"סב ,ורק יִחְּפַפְתַה ,ביתכ ּחַּּפְתַה +. 9  .איעגב ירענתה ג'ב ,א"ב ןכ 9,
 ,ביתכ ּולָשַמ צ. 5  .ירק ירסומ ,ביתכ ורסומ א"סב +. 5  .א"ידו ו'ד ,ב'ד ןכו "ירקנ בו

 .אקספ ןאכ ןיא א'פב +. ג ,2כ = .ירק וגו ,ביתכ ּוְְר א"פב ץ. 9 " ,ירק
 ,בידו ןכו ּוניִתְעַמְשַל א'פ ||

 ן=
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 הרה אָלְו ול ראתדאל הָיִצ ץראמ שרשכו יֶנָפְל
 שיא םישיא לדָחְו הֶזְבְנ :והדמחנ הארמהאלו והארנו
 אלו הֶזְבִנ ונממ םיִנָּפ ךֶּתְסִמְכו ילח עודוו תובאָכמ

 םלָבְס 'וניבאכמו אשְנ .אוה ולח .ןָכֶא :ּוהְנְבַשַח 4
 ללחמ אוהו :הָנעמְו םיהלֶא הָכִמ עּנְ והְנְבַשח ּונָחְנָאְו 5

 ותרכחבו וילע ןנמולש רסומ וניתנועמ אָּכְדִמ וניעשפמ
 הוהיו ונינפ וכררל שיא ּוניעֶּת ןאצכ נְלְּ :וגלדאפרנ +
 וופדחתפי אלו הנענ אוהו שננ לכ ןוע תא וב עיגפה 7

 חַתַפְי אלו הַמְלֶאְנ הְיַזְנ ינפל לחרְכו לב הבט הֶשּכ
 רמנ יכ חחושי ימ ורודחתאו חקְל טָפשִמִמו רצעמ :ויפ 4
 םיעשרדתַא ןתיו :ומל עפ ימע עַשפמ םייַח ץֶרֶאמ 3

 המרמ אלו הע סמח"אל לע ויתמְּב רישעדתַאו ורָבק
 ושפנ םשֶא םישָּתִיִא ילַחְה ואכד פח הוהיו :ויפב 4
 למעמ ּ:חְלַצְי ודב הוה ץפחו םימי ךיראי ערז הארו ג

 ביכרל ידבע קיִדָצ קיִּדְצַי ותְעְדְּב עֶּבָשִי הֶאְרִי ושָפִנ
 תאו םיברב ילדקלא כל :לָּפְסִי אוה םתעו
 שפנ תפל הרעה רשא תחת ללש קלחְי םימוצע
 ניעשפלו אַשֶנ םיִפְרִאטח אּוהְו הָנַמְנ םִיִעָשְפדתֶאְ
 :עינפי

 [/ הלח-אל ילהצו הנר יחַצפ הָדְלִי אֶל הרקע ינְר דנ
 יביחרה :הָוהְי רמָא הלועב ינ ינפמ הממושדינב םיבר 5

 / ָשֶהְתִ"לַא וי .ךיִתּוְּכָשִמ .תועירזו ףלהא םוקמ
 ואמשו .ןימידיכ .:יקזח .ךותלתוו .ףירתיִמ ייראה
 לֶא :ובישוי תומשנ םירעו שרי םווג דדו יצרפת

 ארית
 9 ויד ןכו אלמ ּוניִבּואְכִמּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4  .ירק ּוניאְלָח וילע רסמג א"סב צ.4
 5 | .ביתכ אלו ורק אוה תרוסמה א'סבו ,ר"תו ס"ת ןכו םלבס אה א'ס צ.4  ,ו'דו

 !פ א | .ו'טרו ב"יד ,א"יד ,ה"ד ןכו ונימולש א"ס +.5 = .ו"טדו ב'ד ,א"ד ןכו אלמ ּוניחגועמ
 ו חנ תשרפל הרטפה +. 1 .ךב | .איעגב -תֶאְו ג'ב ,א'ב ןכ +. 19 = ..ו'דו ב"ד ןכנ .שָננ
 . משו ע'סץ.8 | ,א"ידו ח"ד ,ר"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח ד ןיתְַּפְשִמ א"ס צ.9 | .אצתהיכ תשרפל

 .א"ידו י"ד ,ר'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסה

5 

- 
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 יִּכ יריפחת אָל יִּכ יִמלְבִּתִלַאְו ישובת אֶל יִכ יא
 זת אל דיתונמלא תפר יחכשת לימולע תש
 , לאה ומש תואָּבָצ הָוהְי ךישע ךילעב יפ ₪
 | הָשָאְכִיִכ יאר ץֶרַאָהְלַכ יהלַא לֶאְרַשִי שוד
 יִּכ םִרשָנ תַשָאָו הוהי ךאְרְק חור תבוצעו רבו
 ז םיִמחְרְכּו ךיתְבזע ןָטְק ענר :ףיהלא רַמָא םָאמ
 . ממ ענְר ינפ יתרתסה ףצק ףצשְּב :דצ צְבְֶא םילי
 :הָיהְי ףְלֶאְנ רמָא ךיתמ הר םלוע דָסַח

 9 חָניִמ רֶבַעַמ יִּתְעְּבַשִנ רשַא 5 תאָז חנ ימ"יפ
 :ךֶּבְ"רַעְנמו ףילע ףצקמ יתעבשנ ןּכ ץראהדלע ד

 וט ףתאמ יְּסִחְו הָנִמ טומִּת תועְבְנהְו ושומָי םיִרָהָה
 :הָוהְי ךמחרמ רַמָא טומָּת אל 'מולש תיִרְבְו שומזדא

 11 יכנא הגה ה המ מהְנ אֶל | הרעס הינע

 פ יתְמשו :םי ריפַסַּ ףיתדסוו ינָבָא ךופַּב ןיבר
 ּךלּובְגדלָכְו חָּדְקֶא י ינְבֶאְל ּךיִרָעְשו יז השמש רכה

 . 6 "שאב חפנ שח יִתאַרב יכנ נא .ןה :לופי לע ד

 תיחשמ יִתאְרְּב .יכְָאְו והשעמל .יִלכ איצומו'₪
 גז ןושְלְלָכְו חלי אָל ליל רצוי יל 8
 הוהְי יִלָבַע 'תַלָחִנ תאי יעישרת טָפְשִמְל ּךְּתַאדּו
 ג וה :הָוהְידְאְנ יִתאִמ םֶתַק

 ורבש .וָכל ףסּכ ולןיִא רשאו םימל ל אמ
 ולכאו =
 םימחרְבּו ג"ב ,א"ב ןכ +. ל = .ב"ידו ח"ד ג'ד ,ביד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "אש

 .אריעז 'ף צ. 8 | .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ םילודג א'ס +. 7
 הרטפה +. 11 .ר"'תו ס'ת ,רת ןכו ארה הלמ יִמיִּכ א"ס ,ימדוכ כ'ב ,א'ב ₪

 ויד גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ןַה א"סב ,ירק הָגָה ,ביתכ ןֶה +. 16 = .האה |
 ,והשעמל ילכ איִצומְו םהפ שאב חפנ א'ס +. 16 = .א"יד ןכו ירקו ביתכ הָגִה א'סנ

 .יארוסל ןכ +.

 3 :ּדינְב ם םולש בַרְו הוה ידימל - :ץפחרנבא
 :+ הֶתְחְממְו יִאְריִת אלחיכ כשעמ יקח יננוכת הקלג
 . 8 יתואמ סָפֶא רוי רג ןֶה :ףילא ברקתאל



3 

 ִּת ארקַת ג 0 יי ןה :םי מאל הָוצִמּו דיִנָנ ויתתנ 5

 שרד :ךדאפ יכ לארשי

9 

11 

19 

13 

5" 
 ו.

 א ירשא ;תוְלָנְהְל יתק לדצו אובל \ יִתָעּושי ב
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 !בלָחְו ןיי חיחמ אולבו ףסכ"אולב ורבש כלו ולכָאְ
 העבשל ולב םכעיניו םֶהְלדאולפ ףסכרילקשת --.

 םכשפנ ןשדב עמו יי יִלָא ַעִמָש ועמש
 ףַתְרַכָאְו םכשפנ יחתו ועמש ילא ּוכְלּו םֶכְנֶא וטה
 גואל דע ןה :םינמאנה דוד ירסח םלוע תיִרּב םכל +

 :ודקלו והלא הוה ןטמל וצורי ףילא ןועואל

 ישר בעי :בורק ותויהב ּוהָאְרַק וִאְצְמהְּ הָוהַי

 דמחריו הוהידלא בשוו ייתבש שחמ ןוא שיאו וכד
 ןובשהמ אל כ :חילסל הָבְרְידּכ וניהלַאדלַאְו
 [םנרכ :הוהי םָא ! יכְרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ
 ובשחמו םָכיִכְרדִ יכרר ּוהְבִ ןִּכ ץרָאמ שימש
 מ :לשהו םשגה לד רשאכ יִכ :םכיִתְבשחמִמ

 ןָאָהְתֶא ./הָורְהדסָא יִּכ בוש אל הֶמְשְו
 [(לכאל םהלו עול ער ןתנו ּהָהיִמְצַהְ ּהדילוהו
 םקיר יִלֶא בישידאל יפמ אצי רשֶא ירבד היה
 0 רשֶא חילצהו יּתְצַפַח רשָא"תא השעדסַא
 עבגהְו םיִרָהַה ןולכּות ות םולשבו ּואַצַת הָחַמְשְבְיִ
 ןת :ףכראהמי הרשה יצעדלְָכְו הנר םכינפל חְצַפ
 | סרה הלעי רפרסה תחת שרב הֶלעְי ץיצ צפה

 :תַרָכי אל םלוע תואל םַשְל הוה
 הכדצ ושעו טפשמ ּורְמְש הֶוהְי רמ כא הפ

 מ תֶכש ךמש הב תווי םֶדָאְהְְבו תאחהשעי
.₪ 

 (!ןורטפה ד. 6 | .איעגב -אלב ג'ב ,א'ב ןכ +. 5  ,איעגב ולקָשֶת ג'ב איב ןכ 5
 /| גו ירקו ביתכ תהתו א'סב ,ירק תַחַתַו ,ביתכ תַהָּפ ץ. 13 .םיזנכשאה גהנמכ ךלוו
 * .ר'תו ס'ת ,ע"ת (רת ,א"יד ,ת'ד ויד
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 ג הָוְלִגה רֶכְגהְְּב רמאידלאו :עְרְיִלְּכ תושעמ ודי רמשו
 -לֶאְו מע לעמ הָוהְי ינלידבו להבה רמאל הָוהידלא
 , וכ :שבָי ץע יִנַא ןה םיִרָפַה רמאא
 יתותבשדתֶא ורָמשִי רשא םיסירפל הוה רַמָא | ה5
 - םָהָל יתתת וה ךֶבְּב םיִקיזַָחִמּו יּתְצַפִה רשאְּב ורַחְב

 םש תוְנֶּבִמְו :םיִנָּבִמ בוט םֶשְו ג יתמוחב ו יִתיִבְּב

 ינו :תַרָכַי אל רשא ולא םלע

 הָוהְי םשדתא הָבַהַאְלּ ותרשל הוהיהלע םָול גה .רֶכָנַה

 םיִקיוחִמו וללחמ תֶּכש רמשדלְּ םידבעל ול תויהל
 תיִבָּב םיתחמשְו ישדק רהדלַא םיתואיבהו :יתיִרבפ

 תוב יכ יחְּבְוִמְלְע ןוצרל םֶהיִחְבזו םהיתלוע יִתְלַפְת

 ץבקמ הו 5% יִנדַא םָאָנ :םיִמע :הלָכְל אַרְכְי הלפת"חתיב |

 יִּדַש ותָיח לכ :ויִצְּבְקְנ ויִלָע ץּכקַא דוע לארשי יהְדנ

 ולָכּוי אֶל םיִמָלֶא םיִבְלְּכ םלְּ עדי אל םֶלּ םירש

 כ ןיבָה ועדי אל םיער הָמַהְו הָעְבְש עְרָי אל

 :דֶאְמ רֶתָי לודָנ רֶחְמ םוי הֶזַכ היה רכש 8

 ; םולש אובָי :קידצה ףסאנ העְרָה ינפמהיכ ןיבמ ןיאָּ
 :וחכנ ךלה .םֶתובְּכַשמדלַע חט

 3 :הנותו ףאְנְמ ער הנ יִנְּב הָנהרבְרק םּתַאְ
 \ ןושל ּוכיִרַאִת הפ וביקר ימדלע ּונַעְתִת מל

 תחת

 ו"ד היד ,ג"ד ןכו רסח יתתְּבש א'ס ץ. 4 .דַלָע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צא. 8,

 ןכו ותיחהלכ לכאל א'ס +. 9  .םֶהיִתְולע א"ס צץ. ד = .יתומהבו א"ס +. 5  .ו"טדו א"
 ביתכ ריפוצ א"סב ירק ויפוצ וא ויַּפצ ,ביתכ ּופַצ צ. 10 .יתבר 'צ צ.ג0 | .ו"טדו ב"יד ח

 י"רד ג'ד ,ב"ד ןכו םימחנַה הגומב +. 5 .םיפסאנ הגומב +. 1 ,? = .ו'דו ב'ד כול

 --- ותא :והצָקִמ ועצבְל שיא ו םֶכרדל

 כ םיִפָסָאְנ ו דַסַחְישְנִאְו בל-לע ם םש שיא ןיאו דָבָא | קידצה

4 

+ 

 \\ ופצ :רעיב ותְיַחדלָּכ לכאְל ויָתֶא

 . טפר םיִבְלְּכַהְו :םֶנְל יִבָהֶא םיבכש םיזה ָבָל

 : םיִלָאְּב םימָחְגה :רקַש עַרְו עַשַפִדְלי תא
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 יִפיִעָס תחת םיִלָחְנִּכ םידליה יטחש ןנעְר ץעדלָּכ תחת
 "ג ךְלְרִנ םה םה ףקֶלִח לַחיקֶלַחְּ :םיעלפה
 טֶחְנַא הלא לעה החְנמ תילַעה ּלֶסִנ ּתְכפַש סמל
 | 'תִלָע םשדכנ ךְכְכְשמ תמש אָשִת הבקרה לע
 | יִכ ךנורכו תמש הָזּוְמַהְו תָלּרה רחאְו :חַבָו חול
 | םהמ ךלרתרכתו ךכְכשמ בחרה ילעתו תיִלִג יתאמ
 ! ןמשכ .ךלמל ירשו :תִָח רי םֶבְּכָשמ ּתְבַהֶא
 זרע יליפשתו קחרמהדע ךירצ יחְלשְתִו ךיחקריְִרִתַ
 תיִח שאו ּתְרַמִא אל ּתעני ךּכְרד ברב :לוֶאְש
 =| יפ לאריתו אד ימדתַאו :תיִלָח אָל ןָּכְ"לַע תאְצִמ ךדָי
 | יא אלה דףבלחלע תמשדאל ּתרכו | אל ות ואו יבזכת
 | ףתקרצ ריגא יא :יארית אל יִתואְו םלעמו השחמ
 זִתֶאְו ךיצובק ףלישי ךקעוב + :דוליעוי אלו ךישעמדתאו
 | שרייו ץרא-לחני יב הסוחהו לבקדחקי חורדאשי םֶלּ
 \ לושכמ ּומיִרַ .ךרדהונפ ולסדולס " רמָא :ישדק"רה
 םֶר רמָא הכ יִּכ מע דרהמ
 || תאו ןוכשַא שודקו םורמ ימש שודקו דע ןכש אש
 | בל תויחהלו םילפש חור תויחהְל הור"לפשו אָּכד
 = ףוצקַא חצנְל אלו .בירא םלשל אל .יכ :םיִאְכְדנ
 [!| ןעב :יתישע יא .תומשת ףוסעי :ינָפְקמ ורדי
 | ףרדב בכוש דלי ףִּצקַאְו רּתְסַה והכאו יתפצק יעַצְּב
 ל םימחנ םלשאו הנאו והאּפְרֶאְו יתיאר ויכרד :ובל

 \וילבאלו

 א'ס +. 9 .תיִלָעָה ילבבב +. 6 = .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ח"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו רסח יִפעְס א"ס +. 5

 יִתאְו א'ס +. 11 .ירק ּתִרַמָא ,ביתכ יִּתְרַמָא יאחנדמל ?אברעמל ןכ 0 .קוחרמל

 .| .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו האלו א"ס +. 11 | .ו"דו ב'ד ןכו רסה

 א'ד ןכו אל א'ס צ. 19 | .ב'ד ןכו רסה יִתאְו א"ס +. 11  .ד'ד ןכו אלמ אולה א'ס +. גג

 א'פ +. 18 = .ב'דו א"ד ןכו אלמ ּךּוליִצי א"ם צ. 18 = .איעגב ךקעזב א"ס ץ. 18  .ב'דו

 יו"'דו ב"ר א"ר ןכו רפח שרו א"פ +. ג3 | .ב"ידו ח"ד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רפח הָפהַהו

 .רופכ םויל הרטפה +. 14 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ולס רַמאו א'פ +. 4
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 .קיִחְרְל םולש | םולש םִיְתָפְש בו אָרוב וילָבָאְלְו
 רב ראָפְּו הָוהְי רמָא ברל
 ןיא :טיטו שפר ויִמיִמ ּושְרָניו - .אל ט טקשה יִכ
 :םיעשרל יהלֶא רַמָא םולש
 מעל דגהו ףלוק םֶרָה רָפשַּ ףשהתהלא ןורנב אָרְק
 ןושרדי םוי ו-םי יתואו :םתאטה בקעי תיבלו 8
 ו הֶשע הקְדאדרֶשַא ינָּ ו יִכְרְּד תַעַד
 והלא תברק קדצהיטפשמ ינלֶאשי בש אל ָּהְלַא
 ער אלו ונשפנ ונע תיאר אלו ונמצ הָמְל + :ןיִצּפְחָ
 ןה :ושָנְגִת םֶכיִבְצעדלְכְו ץפַהאְצְמּת םֶכְמְצ םוְְּב זה
 ומוצתדאל ע עשר ףְרָנָאְּב ה ימּוצֶּת / ביִרל
 םוצ :הָיִהְ הנ ה :םֶכְלִק מב עמ משה םייכ

 ןכֶלֶה ישפנ סא תונע םַי ּוהרָחּבָא
 ִה עיצי לפאְו קש

 ושאר ןמָנאּ 1 ה
 + יחיה ןוצר ם לגו הריוי= <רכת הול

 | = = גו 17 2 ₪-

 רפה עשר תובצר וה 0% ּוהרָחְבָא םוצ ּהָז אולה
 הָטימדלַּכְו םישפָה םיצוצר הלשו המומ 8
 םידּורמ םיינעו ּףִמֶחל בעל סַרֶפ אולה ;וק כתנת
 אל ּדְרָשְּבַמּו ותיפכְו םרָע הָאְרִתִִכ תב איבה
 הָרַהִמ ּךְתְכְרֶאְו ךרוא רַחשְּכ עקבי א +0

 זִא :ףַפְסִאְי הָוהְי דובְּכ ףסדצ יִנָפְל ּדלָהְו חהָמָצְ
 ריִסָתיסִא ננה רמאיו עּושִּת הנע הָוהְיַו אָדמפ
 בעְרְל קפְתַו :ןואדרּבַדְו עָבְצֶא חלש הָמּומ כא
 ףתלפאו ךרוא ךשחב חזו עיבָש הנ שפנו עפ
 םירהצכ --<%-
 גומב הוהי הגומב +. 19 | .א'ידו ב'ד א"ד ןכו ירקו ביתכ בינג א'סב ,ירק בינ ,ביתכ בונו

 א'סבו ,א"כ ח"מ ליעל ןייע :הָהְי אס +. 91 = .איעגב ושרגיו נ'ב ,א'ב ןכ +. 50 ל
 אלמ ּךושְחּפ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ג .[דב = .ר"תו ע"ת ןכו לא הָוהְו וא יהלא הע
 ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ב'דו א'ד ןכו רסח יִתאַו א'ס +. ,ח'דו ו'ד ,ב'ד ,א'דב ץ
 א"ס +. 4 | ,ר"תו ע"ת ,'רת ,ב"ד ןכו גגישפנ א"ס צ. 3  .רשא א"ס ,ו"טדו ב"יד ,ת'ר ד ג
 יג'דו א'ד ןכו לֶא א'ס צ. ד  .בידו א"ד ןכו אלמ ןומגאב א'ס +. 5  .ב"דו א"ד ןבו "א

 .'ז קוספ ןייע :ם'ת ןכו ּףַמְחַל א'ס +.

 וש

 שכ

 שז
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 ףשפנ תוְצְחְַּכ עיִּכְשהְו דיִמָת הָוהְי דס :םִיִרָהְצִּכ ו
 רשא םימ אָצמְכּו הָוְר ןֶגְּכ תיָהְו ץילחי ףיתמְצעו

 "רוד ידְסומ םלע תוברח דממ ּונְבּו :וימימ ובזכיראל 5
 | .תוָּביִתְ בבושַמ ץרפ רֶדג ףל אָרְקְו םַמוקּת רד
 םויְּב ףצַפַה תושע ףלנב תּכַשמ בושת :תבשל
 \הדבְכו דָּבִַמ הָוהְי שודקל נע תֶפשל תארו ישדק

 ל ותת א :רָבִד רכדו צפה אוצְמִמ ףיכרה תושעמ 4
 תלחְנ ךיתלכאהו ץרָא יתומב"לע ףיתְככרהְו הוהי"לע

 | זק :רָבִד הָוהְי יפ יִּכ ךיבָא בקעי טנ
 !| ועומשמ ונזא הדבכהאלו עישוהמ ההדדי הרצה 5

 ;דב 5

 / םכיִהְלַא ןיבְל םָכְִּפ םיִלדְבַמ וה םכיתנועדסא יכ
 || טכיפכ יִכ :עומשמ םכמ םיִנָּפ וריקסה םֶכיתואטחו
 / קשב םֶכיִתוְתַפש ןועּב םֶכיִתּועְּבְצֶאְ םדב ולא

 : \טפשנ ןיאו קדצב ארקְךיא :הָנְהֶת הָלש םֶכנשל
 / רילוה לָמַע ורה אָוש"רָּבדו זהתילע חומְּב הָתמְאְּב

 ו = לכאה ונרָאי שיבְּבִע ירּוקו ועסּב י נועפצ יִציִּב :ןוא 5

 1 "אל םֶהירוק הַעַּפֶא עקְבת הרוזהו תּומָי םֶהיִציִּבִמ
 = | רשעמ םֶהישעמ םהישעמ ֶב ּסַּכְתִ אלו דָנבְל ו

 | זזהמוו וצרי ערל םָהילנר :םֶהיִפַכְּב םֶמָה לעפו ןא
 " רבשו רש ןוֶא תובשחמ םֶהיִתְבשחמ יקנ םּד דפש
 םֶתלְנעמב טפָשִמ ןיאו ועד אל םּולָש ףךְרד : םֶתְילְסמְּ

 = ְלֶש ערי אל הָּב דרה לָּפ םַהְל ושקע םֶחיִתוְביִתִ
 = הָוסְנ הקדצ וננישת אָלְו וממ טּפשמ קחר ןפזלפ

 | רואל
 ויד ןכו ךיצפה א"ס +. 13 = .ב'ד ןכו יִלְגְר א"ס +. ג3 = .ו"ד ןכו רפח בָבשַמ א"ס \. פ
 יב'ד .ןכו ירקו ביתכ יִתומְּב א"סב ,ירק יִתְמְּב ,ביתכ יִתְומְּב צ. 14 = .א"ידו ח'ד

 י\'דו ביד ,א'ד ןכו רסח סֶכיִתאַטַחְ א"ס +. 5 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו םכיניּב א'ס +. 2 ,ם

 . | ג'ד ןכו אלמ אווק א"ס +. 4 | .ו"דו ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח םֶכיִתְעַּבְצֶאְו א"ס +.

 [ איט ,השעמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6  .רסח דלוהו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4
 א'ס 8 = .א"ודו ח'ד ,ר"ד ןכו אלמ ּוצּורָי א"ס +. ד = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הָשָעמ
 ו " " ' .יפר ּונָמַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9 = .ח'ד ןכו אלמ םֶתַ לגְעַמְב
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 ד
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 של
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 1זא 10--1צ 8 היעשי

 :ּךֶלַהְנ תולַפַאּב 2 ה רואָל

 םיתמכ
 ; םינמשַאְב ל == =

 הוקנ הָגהַנ הָנָה
 - וניעשפ וברח
 זי ותחת נק

 + רכשהרבה
> . 

 השכר רמעת 0 טפשמ ריחֶא א גסה

 תַמָא בחרב
 | ערמ סו תדע
 םמותשיו .שיא ןיארּכ ארה :טָּפָשִמ ןיִאָרְּב
 ול עשותו יִנָּפַמ

 ירש הָקְדַצ
 תֶשְבְלֶת

 ויִרָצְל הָמִח

 שמשהרְמַמּו הָוהְי םשדתַא ברעממ
 ןויצל אַבּו :וב הָסְסְנ הָוהְי חור רצ רמ אוב

 תאו .יִנָאְ \ םאְג בקעיב עשפ בשל
 ָרָפְדּו ףילע רשא יחור הֶוהי רַמָא םתא

 יִפַּב יתמְש
 הָוהֶי רמָא ךעדז

 ווא ימוק
 "שחה הנחה

 ןשי

 דקד

 5 יהתו ובל לר
. = 

 -ו5
 1 ַה ו הז .-7

 ערקו | הודי : אָרְיַ ללותשמ

 ליו :ּוהָתְכַמְס איה וָתְקְדְצְו וע
 םקנ ידנב . שכלו ושארְּב העושי עָבוכְו ]

 םלשי סעכ תירמג לעכ :הָאְנְק ליִעמּ טעו ת
== 

 יאר :םלשי לּומְ םייאל ויכיאל לזמנ
5 

 3 ודוב כדתא

 היי +5 לא
77 2 

 א , -+
 +ו |
 ו '\ד

 רז יתזרו דיפמ ושוקיח אר

 א[
 | - -- | - ו

 : :םֶלועדרעו הָהַעמ
 ןהָי דוָבְכּו ךֶרוא ג ודי יפ .

 ץֶרֶא =

 ּדיִלַע ₪ 5

 \ד

 מאל לפרעו

 ךילעו

 :חַרַו
 וזז

 ו ו =

 .יפר גנ5בנ יאהנדמל יאברעמל ןכצ.ע

 א"ס ז.16 ו"

 וכו שגד ם"מה ליִעָמַּכ א"ס צץ. 17  .ב'דו א
 ד ,א"ד ןכו רסח אבי א"ס צץ. 19  .א"ידו ב'ד ,א"

 םֶתא א'ס +. ?ן  .ב"ידו ב'ד ןכו שגדב +

 ת"ד ,גיד ,ביד ןכו אל א"ס ,ו"טדו ר"ד "כ םירפו

;. 9 

 אלמ לת א'ס צ.16 | .ב"ידו ח"ר ,ד"ד ,ג'ר ,ב"'ד ןכו ה . . ד

 ןכו ּואְריַו א"ס +. 9
 א"ש +. גפ .ו"טדו ב'יר ,א"יד ,ח'ד ,ד"ר ,ב'

 בורב ןכ +. איר ןכו רסח

 .אובת-יכ תשרפל הרטפה +. .ס

 ן ניגנ אלבו ףקמב ריב

 ובד "ד ר'ד

 91 | ..ב"ידו ביד ון ר'ד

 ב"ודו

 \ ןיא 5

 7: - - ףלו-

11 
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 עצ 8-7 היעשי :נש

 םיונ ּוכְלָהְו :הֶאְרְי ךילע ודובְכּו הָוהְי חרזי ךילעו 3
 ירו ךיעע םיכְסְראש :ךחרז הָננְל םיִכְלִמּו דואל +
 -לַע יתנו ואבָי קוחרמ ץֶיִנְּב ףלראב ּוצְבְהִנ סל
 ףבבל בחרו דחפו ּתְרְ יארת וא הָנַמָאת דצ

 תעפש ל ואבי םינ לוח םי ןומַה לילע ףפָהְיהיּכ <
 זאבי אָבשמ םלְּכ הָפיִעְו ןידמ יִרְכְּב דְָכָ םיִלַמְ

 ןצלּכ :ּורשבָי הָוהְי תולהתו ואשי הָנובְלּו בו ד
 ןוצְר"לע ולעי ףךנותרשי תויְבְנ יליא ל יצבקי רדק

 העפועת בעְּכ הלאחימ :ראָפֶא יתראפת תיבו זזבומ .
 תומאו ווקי םייא | יליִ +:םֶיִתְבְרֶאדלֶא םינויכו 5

 םבָהְו םפְסַכ קוחרמ נב איבהל הָנשאָרַּב שישרת
 :ףראפ יכ לארשי שודקלו הלא הָוהי םשל םָּתַא

 יִפַצְקְב יִכ ךנִתְרְשָיש ם םהיכלמו ףיתמח רכיב ּונָבּו 2
 כז דיִמָּת ךיִרְעִש ּוָּתִפו :ךיתמהר ינוצרְבו ךיתיּכה ו

 םהיכלמו םג ליה ליכַא איבֶהְל ּורְְסַי אל הטילו
 ודבאי ףּורְבעידאל רשא הלמה יוגהחיכ +םינוהנ 9
 שורְּב אובָי ךילא | וונבלה דוָבָּכ :ּובְרָחִי ברח םיוגהו 3

 יל םוקְמּו ישְדְקִמ םוְמ ' וָּדְחָי רושַאָּתּו רהדת

 2---רח-<--- 5/00/00 רוק הק יוק יט-ר הס ההווה וי ל

 | דלע יורתשה דינמי ינּב וחש דלא וכלהו :דבְכַא 4
 ןויצ הוה רע דל וארו דצמ" ךילנר תו
 ןיאָו האנט הב ףתויה תחת :לֶאְרְשְי שודק \
 | תק :רודָו רוד שושמ םלש ןואנל ךיתמשו ךבוע 6

 הוה נא יִכ תעדו יקנת םיִכְלִַמ דשו םלג בלח
 אבא תשחנה תחת :בקפו ריכא .ךלאנו ךפישמ

 בהז :
 יגיד ןכו אלמ ָךָיַתנְבג א'ס +. 4  .ףקמ אלבו יאש א"ס ,ו"טדו ח"ד ,ה"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.4
 או'טב ןכו בָהָרְו הגומב +. 5 = .ע"תו פ"ת ,'רת ןכו ּתְרַהַּפּו א"ס +. 5 = .ב"ד ןכו יִאְריִּת א"ס +. 5
 | אפוד .ו"טדו א"יד ,ח'ד ג 'ד ב'ד אד ןכורפח ל וילע רפמנו תַלָהַתּו א"ס ץ.6 = .ב"דו א"ד
 "לע ןוצָר וא :ס"תו ע"ת ,רת ןכו דלַע ןצְרְל א"ס +. 7 .ם"תו ע"ת ,ב'ד ןכו יִליִאְ

 ןכו רֶהְרִתו א'ס צץ. 13 | .ד"ד ןכו אלמ בח א'ס צ.19  .ס'ת ןכו הָנשאָרְבַּב א'ס +. 9

 ,ר"תו ע"ת ,ביד



 ]|38 היעשי ז.צ 18--זצ] 8

 תֶשחְנ םיִצעְה ּתהתְו ףַסְכ איבָא לרבה תחַתְו בָהָ
 םולש ףַתדְקִּפ יתמשו לורפ םִנָכַאַה תמו
 דש ךצראּב סָמְח דע עמָשיאְל א
 :הָלַהת ףירָעשו דיתמוח עושי תאָרְקְו יל לובנב
 הָרָיה הלו םפוי רואל שמשה ד ע .דלדחוהדאל
 ףיהלאו םֶלּוע רואְל הוה ה דל ריאל
 א יִּכ ףסַאְי אל ךחריו ךשמש 'דוע אובידאְל :תראּפתְל
 למעְו :ףְלְבָא ימי ומְלַשְו םלש רוָאְל דלהי הָיהְ
 לק הש עמ ועממ רצ ץרא וש ושרי ם םלועל םיִקיִּדַצ םֶלַכ

 פ יִנַא םּוצע יו ל ריִעָצַהְו ףָלֶאְל היהְ ןטקה ;רֶאָפְתִתל
 :הֶנָשיִחֶא ּהָתעְּב הָוְי
 אס םיִוָנע רשָּבְל יתא הי ודי חַשַמ ןעי יל ילַע הוהָיי ינדַאי חור
 רורְד םיובשל ארק בלדירבשנל שבחל * גחְלש

 סו הָוהיִל ןוצרדתנש אַרְקְל :היק לחה םירוסאלי

19 

2 

 3 ןויצ ַצ יִלְבִאַל || םּישֶל :םילב באל םהנל וניהלאל ם םכָ
 לָבִא תַחָּת ןושש ןמש רפא תחת ראפ םָהְל תפל
 יליא םֶהְל אָרְלְ הַהָּכ חיה תחת הָלַהְת הָטָעַמ
 םלוע תוברח נבו 8 (ָפַתַהְל הו ןהי עממ קדַצַ

 תוממש ברח ירע ּושדִחְו וממ וקי םינשאר תמָמְט

 זניהלֶא יִתְרַשמ ארה הָוהָי יִנָהְּכ םֶּתַאְו ?םֶכיִמְה
 :ּורמְיִתִּת םֶדובְּכַבּו ולאה .םיוג לוח םכְל מא

 הָוהְי ינֶא יִּכ :םהְל הָיִהִּת םלש תחמש ושרי ןנש
 תַמָאְּב םֶּת הל יתתנ | הֶליִעְּב לוג אנש טָּפשמ בה
 תי רבו 7
 .ב"ודו ד'ד ,ביד ,א"ד ןכו ושרי .א"ס +. 91  .ס"תו ע"ת .,ביד ,א"ד ןכו 8

 .ה"תו פ"ת ,'רת ;א"וד ,ח"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יִעַטַמ א"סב ,ורק יעָשמ ,ביתכ עמ +

 1 תקהקפ א'ס צ.1  .ר'תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו ינדא תלמ אלב הָוהְי חור א'ס <. 1
 .ס"תו ע"ת ,רת ןבו לְוָעַּב איס +. 8 .ר"תו ס'ת .ע'ת רת

 . םֶכיִרָּכִא רַכָנ ינ .. בו םֶכְנאצ ₪"  ּועְרְ םירז ּודמַעְו :רּודַו ףול

 ז םָצְרֶאְּב ןַפְל 0% טד הָמְלְכּו הָנשִמ םַפתְשְּב תח)
- 
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 םעְר םיוגכ עדו :םהָל תרְכִא םלש  תירַבּו

10 

 בס

 ןש

]5( 

+ 

= 

 [=ת|

 "| עמיב הָוהְי עבשנ :ץֶרָאְּ הָלַהֶּת םלשּוידתַא םישי <

= 

 | תראפת תרמע תִיַיָהְו :ונבכי הָוהְי יִּפ רָשֶא שדה :

 " ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעביחיכ :לַעְבִּה ךצראו

 אז 9-- זאת 0 היעשי 14

 םה .יכ .םוריכו םֶהיִאְרִילְּכ םמעה ךוְתְּב םֶהיִאְצַאְצִ
 :הָוהְי ךְרּב ער
 לנשיכלה יּכ יהלאַב ישּפִנ לַגָּת הָוהיִּכ שישֶא שוש
 הלפכו ראפ ןהכי ןח יִנָמְעי הקדצ ליפמ עשיהירנב
 | .היעורז הָננְכּו ּהֶחְמצ איצות ץרא יִכ :ָהיִלכ הדעת
 || לכ דנג הָלהְתו הָקְרַצ חיִמָצְ הו זו ינדַא כ חימצת
 אל םלשורי ןעמלו הֶשָחֶא אֶל | ןויצ ןטמל ::םיוגה
 || (רעְבי פל ּהָתְעושיַו הקרצ הננכ אצידדע טוקשא
 || םש ףל ארקו ףדובּכ םיכְלָמדלכו ףכדצ םינ וארו

 | כ רמָאידאל :ףיהלאיףכב הָבּולמ וג צו הָוהְידיְּב
 | ךָל יִּכ הָמְמְש דש רמָאיאל ּדצְרַאְלו הָבּווע .דוע
 | ףֶּב הָוהְי ץפחריכ הָלּעְּב ךצראלו .הָביִצַּפָח ארקי

 דד והְלֶא דךילע שישי הלב ןתַח שושמו
 |זִלָּכ םירמש יתרכפה .םלָשּורְו ךותמוחדלע

 | "תא םיריכמה שח אל דיִמָּת הלילה"לכְו םה
 הת ןנוכידדע ול ימד ונתתדלאו :םכֶל יִמָדְדלַא הוהי

 \דםִאְ |ךוכיאל לָכָאמ דע ךנדִתַא ןתאדסא וע עורובו
 ,ויפסאמ יכ :וִב עני רשא שורת רָכַנִנֶב ותשי
 "חצב ּוהָּתְשִי ויָצְּבְקִמ הוהידתא וללהו והלא
 :ישדק

 :הלסמה יל ולס םעָה ףרד ונפ םירעשב ורבע ורבע
 .ולקס

 |.ו"תו ם'ת ,ע"ת ,א'ד- ןכו ליָעַמּ א"ס +. 10 | .םיבצג תשרפל הרטפה + 0
 וא ו'טב ד. 6 = .ח'דו ביד /א'ד ןכו ירקו ביתכ ינו א"סב ,ירק ףיִנצּו ,ביתכ ףונצי +. 5 .בש

 ןכ 9 = .ביר ןכו הלא א"ס צ. 7 = .ג'ד ןכו אמדק ד"וי רפח םיִרְבְזַשַה א"ס +. 6  .אקספ ןאכ
 ובידו חיד ,ריד ןכו ץמקב ויפסָאְמ םירפס תצקמב ,ו"טרו :א"יד ,ג'ד ,ב"דב ,י"כ א"סבו יללהב

 שישה
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 וג הֶוהְי הגה :םיִמַעַהְילַע .םנ ּומיִרָה ןֶּבָאמ ולס
 ףעשי הגה ןויצדת ו ורַמִא ץֶרֶאַה הצקדלא ץימשח
 ג םע םֶהְל וארו + וינָּפְל ותְלַעַּפּו ותא ורכש הנה אב
 אל .ריע .הֶשּורְר אָרְקִי ךלו הוי ילואג שלקה
 :הָב
 גס רודָה הז הָרָצְבִמ םיִדְגֶב ץמָח םודאמ אב | המ
 בר הקדצּב רכְרְמ ינא וחכ בַרְּב העצ שובל
 תב ףךררְּכ ףיִרָנְבו ףשובלל םֶדֶא עּודמ :עישוחל
 םכְרַדֶאְו יתא שיאְךִיא םימעמו יִףבל יִתְכְרד | הרופ
 5 ידָנְּבִדלַע םָחְצְנ ויו יִתְמַחּב םֶפְמרֶאְו יפאב
 + :הָאְּב ילּואָנ תנשו יִבְלְּ םֶקְנ םּוי כ :יּתְלְאְִא ישּוּבְלַמ
 ג יערז יל עשותו ףמוס ןיאו םמותְשֶאְו רע ןיאו טיִּבא
 6 םֶרְּכשַאְו יִפאְּב םימע םּובָאְו :יִנְתכמַס איה יתמַח
 :םֶחַצִנ ץֶרֶאל דיִרואְו יתמחפ
 ז "רָשֶא לָּכ לָעָּכ הוהי תוְלהֶת ריִּכְזא | הָוהְי ידסח
 םֶלָמְגדרט שא לארשי תיבל בּוטדברַו הוהי ונלִמ

 8 םיִנָּב הָמַה ימעְדא רַמאיו ויִדסַה ברכו וימחמנ
 רצ אלו םתְרצְלַכְ :עישומל םֶהְל יקָיו ורקשי א
 םֶלֶאְנ אּוה תְלִמָחְבּו ותְבַהַאְּב םעיוה ייִנָּפ ךאלמ
 וו בצעו ורמ .המִהְו :םלש יִמָידלָּכ םאשנו םלטע
 :םֶכְ"פְחְלְנ אה ביואל םהְל ּךּפָהְיו ושדק הורדת
 וו תא םימ םלעמה | הָיִא מע השמ םלועדמ רכז

 לילומ :ושדק חּורדתֶא ובְרַקְב םשה היא ונאצ יש
--- - 

 ו
 ךישּובלל א'ס +. 9 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו ברו איס +.1 .בם = ,ו"טד ח"ד ןכו הבז ב יללהב +.
 םירפס בורב ןכ +. 8 = .ג"ל ' לועל ןייע :ירק הָרּופ ,בותכ הָרַאָּפ א"סב צ. 8 * .ס"תו עת
 ,ח"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יעורז א"ס ץ.5 = .ב"ודו ג'ד ןכו םכרדאו א"סב ,ו"טדו ח"ד ,דיד ב'ד /
 ֶרְבָשֶאְו א"ס ץ.6 = .ז"ט ט"נ ליעל ןויע :ו"דו גיד ,ב"ד ,א"ד ןכו יתקדצה א"ס ץ.5 * .ב*ידו א

 -רַשֶא ג'ב ,א"ב ןכ +. ד = .ו"טדו א"יד ,ה'ד ,ג'ד ןכו רסח תלהת א'ס +. 7 = .'רתו ב'ד
 אלב םלטניו נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ול א'סב ,ירק 1ל צץ. 9"

 א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 11 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת .א'וד ,ג"ד ,א"ד ןכו אּוהו א"ס צץ. 107 א
 .ו"טדו ב"יד ,ח"ד ,ב"ד ןכו העְר א'סב ,ר"תו ,ב"וד ,א'יד הר ,
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 עש

 םימשמ טבה :תרֶאפת םש ףל תושעל ץשע תה

 | ןוחמנאל םּכ ּתְלשמדאל םלועמ וייה :ףשדקמ +

 ! הוקנ אל תואְרִנ ָךְתושעב + וזנר םיוג ףינפמ ףיִרצל ₪
 אל ועמשדאל םלישמו ּולנ םיִרָה ףיִנְפִמ ּתְדי

 ומטכ יהנו :עשונ םֶלוע םָהָּב אָטָחִּ ה תפצק .הֶתַא

 אחז 18-- צח 7 היעשי 16

 תושעל םָהיִנִפִמ ם . ימ עק | ותְרָאּפּת עור השמ ןימיל

 אל רָבְדַמּב םּופּכ תומהתּב .םכילומ :םלוע םש ול
 ןפ ונחינִת הָוהי חור ד-ת הָעְקְּבַּב הָמָהְּבִּ :ּולָשָכי

 ףתרובת ףתאנק היא ףתראפתו ךשדק לבזמ הארו
 | ַשָבָא .הָּתַאְריִּכ :וקָפאתַה יִלֶא ּףיִמחְר ףיעמ ןומה
 | וא ונריכי אל .לארשיו ּוָפְדִי אל םֶהְרְבַא יִּכ
 | הוהי ונעתת הָמְל :מש םלועמ נלַאנ ניבא הָוהי
 | ףיַרְבַש ןמל בש ךֶתֶאריִמ זנכל | חישקת ףיִכְרדִמ
 ּוסְסּוְּב ּוניִרצ ףשרקדשע וש ושרי רַעְצִמְל :ֶּתְלַחִ ימבש

 םרה ּףיִנפמ תדרי םימש תערקה דאל םהילע ּףִמש
 :ּולְזנ

 ףמש עידוהל שָאיהַעְבִּת םימ םיִסְמֶה שא חרק

 -הכחמל השש תלו | םיחלא הָתֶאְרְיאְל ןיע וניזאה
 | ךה ףורְכ יב ברדב קדצ השעו שֶשתֶא ּתְענָּפ גול

 | נפו ול הֶלַעְּ לכו ונית תקדַצילּכ םיִדע רדנבּכו ּנָלַּ
 | דג קיוָחְְל רָרְפִמ ךמשב אָרוקְדיִאְ :ּונָאָשי חּורְּ
 | הָוהי התשו ּונְנְוַעדדִיְּב וננומִתו ונממ דיפ תְרתְסַהיִּכ

 !| ףחו השעמו ונרצי התאו .רמהה ונְחְנא התא = | ₪8 ו 1 -- 6 ןניבג .
 ונלכ 7-7
 ו מוחו ג'ד ,ו'כ םורפס בורב ןכ +. 15 = .ו"דו ג'ד ,א'ד ןכו םֶהיִנפל א'ס +. 9
 ן| .יה'תו פ'ת ,ע"ת ,ב'ד ןכו ָּךַתְרּובְגו א'סו ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ד'ד ,א"ד ןכו ד"וי אלמ ףיתרּובגו

 אינ 3 = .רפח םלעמו א'ס ?.3 = .ירק ול ג 9 .ךס | .ג'דו ב"ד ןכו םע א"ס 8
 ןנ וש 6 = ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב"יד ,ו"ד ,ב'ד ןכו נינג ץ.5 = .ר"תו ס"ת ,ב'ד ,א"ד ןכו אלו

 ןכו ונינוע א'ס +. 6 = .ב'דו א'ד ןכו גניגגומ :. 6 = .יפר ּונָמַמ יאהנדמל ,יאברעמל
 ירתו ביד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָּתִאְו א'סב ,הּתַאְו ריבס +. 7 בה ביד אד
 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו ָּךיִדָי א'ס +. ד

4 



 17 היעשי זז( 6--תאט 0

 ןע רֶכְִּת דעָלְַלַאְו דאָמְ"דע הָוהְי ףצקתדלא וול
 ןויצ רָּבִדמ ויה ףשדק יִרָפ יו לכ ףמע אנטבה ןה
 ונתראְפתו ונשדק תיב | :הָמַמש םֶלשוְרָי הָתְיַה רָּבְדַמ
 ונידִמְחַמדלָכְו שא תַּפְרש על הָיָה וניִתְבָא לוללה רַשֶא

 וננעתו השקת הוה קפאתת הלאדלעה :הָבְרְְל המ
 :רֶאְמְַפ
 יִתְרַמא נשק אָלְל יתאצמְנ ולֶאְש אלל יִתְשִרַדְנ

. 

7 

1 

 . ו-2 יתשרפ 4 ימשב ארקדאל .. ולא ₪ ...
.. 8 -₪ + -. | 

 4-7 ע"ב

 בוטדאל רצה םיכלהה רֶריס םעְדלֶא םה"לָּ
 5 ה

 יל םיחו ;ןבו םיִלָבקּ

 ן

 וכי וכ בדשנתדלא ףילא ברק רמאה ₪ :םֶהיִלַּ םיִלָנַּ

. 

 רשא הודי אח 5% ודח םֶכיִתובַא תניעו םכיתנע + = -
== 

 םתלעפ יתדמו ינופרח 1 תועבְגהדלעו םירהה"לע \ ורטק

 הוהי רַמָא | הָכ :םקיח"לע הָנשאה
 והתיחשַת"לַא רמ כא 7 וכשֶאְּב ש שור וה אָצְמי רַשָאְב
 תי השה יִּתְלְבְל יד ידבע ע ןַעַמְל השעא ןּכ וב הָכְרֶב |

 ירה שרוי הדוהימו | ער בקעימ יתאצוהו :לצז ]ו

 -הונל ןורשַה ה / דיהו :הָמְשדונכשי ידָבַעְו יִריִחּב ָהשד|

 ואב יִמִעְל רכב ץברל רוָכע קמע ןאנ
 + ;ושש ָךֶ וכ |

 על

 םתאו <

 צ. 10  .ג'ד ןכו .אלמ ּונִתובָא איט <
 א'פ +.1 .הש  .ס"תו'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו גננַּדמחמ א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב*יד ,א"יד חד

 ןכו אלמו 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ

 וייה

 םיִכיִעְכְמַה א"ס +. 8 .אלמ םַהיִתובשְתַמ א"ס +. 9 = .ב"ידו ב"יד ,א"ד ןכו אלמ' 9ש(| |
 ומ ו כו מ ו א"יד ,ב'ד ןכו ורקו בותכ .קרמו א"פב ,ירק קרמג +. 4 = .ד"ידו ב"וד ,ב'ד א

 ודו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו *לֶא א'ס ץ, 67 ₪

 ןכו יִּבְבַע א"ס +.8 = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בות ל |

 אי

 איפב ירק דלא ,ביתכ -ִלָע צ.7 | .ב"

 ונכשי נ'ב ,א'ב ןכ צ. 9 | .ע"תו ב"ד]

 םי

 : הנה +םויהדלּכ תֶדָק שא יִּפַאְּב ש .הֶלא רי

/ 
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 ןאצ 11-55 היעשי 116

 םיכרקה ישדק רֶהדְתֶא םיִתכַשה הָוהְי יִבָוע םּתַאְו ג
 םֶכְתַא ית :ּךסְמִמ יי נמל םיאלממהו ןחלש דנל

 םֶתיִנע אָלְו יתארק ןעו ערכת חבטל םכְלַכְו כרָחל
 לול רַשַאְבּו יעעב עְרַה שפתו םתְעַמְש אָלְו יִּתְרַּפד
 :םֶּתְרחְּכ יִתְצַפָח

 םתאְו ולכאי | ירְבע הנה .הוהָי נא | רמָאההֶּכ ןפְל 8
 ורבע הגה ואמצת םתַאְו יתשי יִרְבַע הנה ובערת

 םתאְו בל בוטמ ונְרְי ידבע הנה :ושבת םתַאְ וחמש 4
 םתְחְהְו :ולילית חור רבשמו בל באָכִמ וקצת 5

 עבעלו הוהי נא ָּךְתיִמַהְו ירוחבל הפטל םכמש
 קלאב לרבי ץְרָאְּכ ךרְּבִתִמַה רש :רחַא םש אָרְקי
 וחכשנ יכ ןמא יקלאב עְבָשְי ץֶרֶאְּב עְבְשנהו ןמָא

 [חוב וננההכ :יניעמ ּורּתְסנ יכו תונשארה תורָצה וז
 תטשארה הרכות אלו השר ץראו םישרח םימש

 רַשֶא רדעדירע ולינו ושישדסא יִכ :בל"לע העל :ת אֶל 18
 חמו הליג םלשורידתַא .ארוב ננה כ אָרוב יא
 עמשיחאלו מעְב יתששו םלשוריב תלו :שושמ

 דש םשמ הָיַהְיאל :הקַעו לוקו יכב לוק דש הב א
 ךפ רענה יכ וימיחתא אלמידאל רשא וקו םיִמָי לוע
 וכו :ללקו הש האְמְרְב אטוחהו תומָי הָנָש הֶאַמ
 ב אל :םירפ ּולכַאְו םיִמָרַכ עט ובשיו םיקב ₪

 !|\₪ע ימי ץעה ימיכ יּכ לא רַחאְו עטי אל בשי רחאו
 דל אלו קירל עני אל :יריחב לבי םהיִדְי השעמו ₪

 . ' םֶתִא םֶהיִאְצֶאְצְ המה הֶוהָי יִכּורּב ערז יִּכ הָלְהְבל
 "1 םירפדמ םה רוע .הנעא נאו וארקי םרט היה א
 בתְלַכא רקּבַּכ היִרֶאְו דָחֶאְכ וע הלו בָאָו :עמשַא ₪

 ?חנו
 ה אד "כ םירפס בורב ןכ +. 20 = .ו"טד ןכו דוּכ א"ס ץ.18  .רפח העל א"ס צץ. 5
 נו ןו'פ ד. 3 | .האלו א'ס ץ. 22 .-אלו א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ח"ד ,ו"ד ,ר"ר ,ג'ד

 | ּ .ר'דו ג'ד ןכו אלמ



 |99 היעשי א[ 6%

 ישדק רהֶכּפ ותיחָש"אְָ ועְיאל ימחל רע שח
 :הֶוהָי

 ומ יא יִלְגְר םֶדָה ץֶרֶאָהְו יאָסּכ םִיִמָשה הָוהְי רמָא ₪
 ג תֶאְו יִתְחנִמ םוקָמ הזחיאְ ילּונְבַת רשַא תב ₪
 -לֶאו ה הָוהְידִאְנ הָלֶאדלְכ וה הָתְשָע ידי הלא
 ; טחוש :ירְבְד"לע .דֶרֶחְו חורדהכנ יִנעדלא טיבָא ה
 הָחְנמ הלעמ בֶלָּכ ףרוע השה חבוז שיאההּכמ רוז
 ורָחְּב הָמְהִנ ןוא .לֶרָבִמ הנבל .ריכומ רוח
 + רַתְבָא ינאי :הצפח םשפנ םֶהיִצִקשבו םהיִכְרְ
 ןיאו יתארק ןשי ל ) איִבָא 2 םֶהיִלְלַעְתּ
 רשאכו ינִעְב ערה ישע יעמָש אלו יִתְרְבִד הע
 5 ועָמש :ּורָחְּב יִּתְצַפָחְדאְל
 םכיִאְנִש םֶכיִחֶא ּורמָא ורָבִּדלֶא םיִדרְחַה הוהרֶבְ
 םֶכְתַחְמְשְב הֶאְרִנ הָוהְי דָבְכִי יִמָש ןטמל .םכידע
 6 הָוהָי לו ָק לכיהמ לוק ריעַמ ואש לוק :ושבי םה
 ז אּובָי םֶרְַּב הָדְלָי ליחָּת םֶרטּ :ויביאל לּומְג םלשו
 ו הֶאְר ימ תאְּכ עמשרימ רכז הָטילמהְו הל לב
 תָחֶא םעפ יג דלוידסא דָחֶא םויּכ ץֶרא לחווה הלא

 : אלו ריכשא ינאה :היִנְּבתֶא ןויצ הָדלְנ הֶלחְר
 רַמָא ירצו דילמה ינָאדסא הוהָי רמאי דולי

 יקל
 ו התא ושיש ָהְיְבָהֶאהלָּכ הב וליגו םלשּורידתֶא ּחִמ
 וג םפעבשו יקנית ןעמל ָהיִלָע םיִלְּבַאְתִמהלְּכ שוש
 :הְָריִבּכ זיזמ םתְַנַנִתַהְו ּיצָמִת ןעמל הימְחְנִת דש

 וג הילאדהטונ יה הי רַמָא הָכִּ
 רהנכ ל : א'ס +.3 | .דלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5  .שדח שארו תבשל הרטפה +1 ,

 ןכו ימג א'ס צ.8 .רודו ביד .'ד ,בי איר ןכו אלט םָילולָעְַב יס 4 .רסחו ל
 .ע"תו 'רת ןכו ירקו ביתכ רַמָא א"סב ,רַמָא ריבס +. 9 = .ר"תו סת ,ע"ת ,ב"יד ,ו'ד "7
 רסח ּהָטג א'ס ו"טדו ר"יד ב" יד ,א"וד ,ג'ד ןכו ,אלמ וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ י ₪

 .ח'דו ריד ,ב'ד ,א"
 םפ*

 וו

 רי"...



15 

 :םֶתיִאְרו ּומָחְנִת םלשוריבו םֶכְמָחְנַא יִפְנַא ןכ ונמחְנִת 14
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 :לֶא םירהְטמהו םישדקתמה :הָוהְי ילְלַח ּבַרְו רָשְּב 7

 [םהישעמ | יכנָאְו .:הָוהְידִאְנ ּופסי וּדַחִי .ךֶבְכַעָהְו ₪

 יתָחלשו תוא םֶהְב יתמש שו :יִדובְּכדתֶא ּואְרְו ואבו 9

20 

 וש וש

 שכ ₪

- - 

 חֶקֶא םהמדמנו :הוחי תיִּכ רוהָמ ילכב | החְנַמַהדתֶא ל

 יִכ יב םיִעָשְּפה םיִשָנאה יִרָנַפְב וארו ו ואציו :הֶוהְי רמִא 2

 א 4 היעשי |00

 (-לע םפקִתו םיוג דוכְּכ ףטוש לחנכו םולש רֶהְנְּ
 מַא רשא שיִאַּכ :ועשעשת םיכְרְב"לעְו ּואשְנִּת דצ

 !דו הערה הָנְהְרְפִת אשדכ םכיִתומצעְו כבל ששו

 שאב הָוהְי הגהה ויִבְיִאדתֶא םעָח וידבעדתַא הוה
 "תְרַעְגְו ופא הָמחְּב בישָהְל ויתְבְּכְרמ הָפּוסְכְ אוב

 .-לָּבדתֶא ימרחבו טָּפֶשַנ הָוהְי שֶאְּב יִּכ :שאחיבהלְּב

 ץקשהו ריקה רַשְּב ילפא ןותב דחא רחא תונגה

 'תונשלהו םיוגהדלָּכתֶא ץבקל הֶאְּב םהיִתְבְשְחמ

 יכשמ דּולו לּופ שישרת םיוגהדלֶא םיטילּפ | ם םֶהמ
 תא ועמשדאל רֶשא םיקחרה םייאַה ןויו לכבות תשק
 :םיוגכ ידובכְ"תא ּודיגהְו ידובכְדתַא וארדאלו יעמש
 היל | הֶחְנִמ םינה"לקמ | םָכיִחַאלָּבדתֶא איבה
 [/ הורכְרְכבו םיִדְרפכּו םיִפצבו בֶכְרַבּו םיטוסכ
 לארשי יב ואיי רשאּכ הָוהָי רמָא םלשורי יש ישדק =ה

 םישרחה םיִמָשה רז שאכ יִּכ :הָוהְי רמִא ם ו םינַהְּל

 א ינפל םיִרָמע השע ינָא רָשֶא הָשְדָחַה ץֶרֶאְהְ

 ושרחב שדחהידמ הַָהְ :םכמשו םכערו ז דמעי כ הוהי

 ונפל תֶוָהְתְשהְל רָשְּבלַּכ אוב תב תב דמו

 " בתעלות

 איעג אלב םיִרָהְטִמַהְו םישדקתמה נ'ב ,א"'ב ןכ צ. גז | .אקספ ןאכ שי א"סב +. 5

 רקו ביתכ תַחֶא א"סב ,ירק תַחֶא ,ביתכ דָחֶא <.1ז | .ירק םישדקתמַה ,ביתכ םיִשִדְקִמַה א"פב

 ווהו א'פ ל. ג9 = .א"ידו ב"ד ,א'ד ןכו ץקשה א"סבו הגומב +. 17 = .ב'ד ןכו

 0 ב .גאובי ריבס צץ. 23 | .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,'רת ןכו םיוללו א"ס ל. 1



 1 היעשי זז 4

 לכל ןואְרִד יהו הכת אל םֶשָאְו תּומָת אל ם

 "וגו שדח"ידמ"היהו

 ןמיס אקתי וא קקתי

 לכב ןכו תרחא םעפ ביתכ אל יללהב +. 94 = .א"בשב ןוארְד יאחנרמל ,יאברעמל ןכ ₪

 .קקתי ןמיס לש םירפס 'דח

 :ןז אופ אטז 9| אצרא ןמיסו םיעשתו דחאו םיתאמו ףלא היעשי רפסד קוספ ם
7 . , 
 וכל י"" רידא םשםא יכ ויצחו ,הצרא ןמיסו שמחו םיעשתו םיתאמו ףלא 8

 ץראה-לכדלע ךלמל י"  ה'הְו ןמוסו םירשעו השש  וירדסו  .[ג8. אאאזזע 91

 השנמל תחא תנש דע והיזע ןמ רפסה תונש .םירשעו השש ויתותקספו .[260מ. לזעש

 .הנש הרשע עבראו האמ



 המר"

 תותנעב רשֶא םיִנֶהְכַהְִמ | והי קֶלִחְדִּב להבה כד א

 ןחישאי ןמיב וילא הוהי-רבד הָיַה רַשֶא + מכ ץראב 3
 יהי :וכלמל הָנָש ה רשע שּב הָדוהְי ךלִמ ןומָאְרְב
 ריתשע םת"דע הדָוהי ךְלַמ והישאיִדּב םיקָיהְי ימי
 תולג-רע הדוהי ךלמ והישאיךבו יהיקדצְל הָנָש הָרְש
 :ישימחה שדחב םֶלֶשּור

 ןפפב ךרוצא םֶרמְּב :רמאל ילא הָוהידרבד יו
 וגל איב ךיתשדקה םחְרְמ אצת םֶרטבו ךיתעדי |

 ךכר יתעדיהאל הגה הָוהָי נא ּהָהֶא רמאָו :ךיתַתְנ
 כנא רענ רמאת"לא ילא הֶוהְי רמאוו כנא רעה 7
 צא רשא"לְּכ האו ךלת דחלשא רו שַא"לָּבְדלע וכ

 יָאְנ .ףלצהל י יִנָא לתא"יכ םַיִנָּפִמ אָריִתִלַא :רבְדִת <
 % הוהי רמאיו יפ"לע ענו ודירתא הָוהי חלשיו :הֶוהְי 5
 ה םויה ! ףיתרקפה האר :דיִפב יִרָבִד יתַתְ ג 0

 ויבָאהְלו ץותנלו שותנל תוכְלממַהְ"לעו םיוגהה
 :עוטנלו תובל ם ורחל

 ₪ והימרי האר הָתַאְדדִמ רמאל ילא הָוהְיירְבְד יהיו ג
 ארל במיה ילֶא הָוהְי מאו :הֶאר ֶא קש לקמ ו

 4 ותשעל "ירָבְדלע יִנָא דקשחיכ

 : .תוטמה ישאר תשרפל הרטפה םגו תומש הלאו תשרפל הרטפה +. 1 .א
 ל שו א'פב +. 7 = א"ודו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ְרַצֶא א'סב ,ירק צא .ביתכ ֶרִצֶא וא
 .איעג אלב ךהלשַא ג"ב ,א"ב ןכ ץ. 7 .אקספ



 9 הימרי ז 18-11 6

 האר הֶּתַא הָמ רמאל תינש ילא | הוהירבד ה
 רַמאַַו :הֶנּפִצ ינֶפמ ויפו האר יִנֶא הּופנ ריס רמא]
 :ץֶרֶאָה יִבְשדלָּכ לע העְרֶה חַתָפִת ןופָצמ יִלֶא הוה
 ; דםָאְנ הֶנַפַצ ת תוכלממ תוהמטמילפל ארק יִנָנה ו יּב

 םלשורי ירעש | חַתָפ ּואְסָּכ שיא ּונתִנ ואָבּו הָוהְ

 יִתְרַּכִדְו :הָרוהָי יִרעלּכ לַעְו ביִבָס היִתמוחלָּ לעו

 נובע רט שא םהְעְר"לְּכ לע םַתוא ימּפשמ
 ודָטקִיו

 ז רֶוָאְּת הָּתַאְו :םהידְ ישעמל ווחתשיו םיִרְחַא םוהלאל
 דּוצא יִכְנָא רשא"לּכ תא םַהילֶא תרבדו תמקו ינחמ
 הנה ינו :םהינפל ּףְתחֶאְהַּפ םֶקיִנּפַמ תחת"לא
 תומחלו לוב דומעְלו רֶצְבְמ ריעְל .םּוַה ּףיּתַתְנ
 הנ "הל היִרָשְל הֶדוהְי יכלמל ץֶראָה"לָכילַע תש
 א ךִּתאדיּכ דל ולכוידאלו ףילא ומָחְלִ :ץרֶאה םעלו
 :ףליצהל ה ןהְידָאְ
 ָאְּב תאָרְקְו ףלֶה :רמאְל ילא הוהידרבל קמ
 דָתַח לל יתְרַכְו הָוהְי רמָא הָּכ רמאל םֶלָש
 רַבְדִמּב יִרָחַא ףתכל ִיִתְלּולְּ תבָהֶא ףירשנ|

 תישאר הָוהיל לארשי שדק :הָעוז אל ץֶרָאּב
 -םָאנ םיִלַא את העְר ומשא ייִלְכאילָּכ הק
 :הָהְי
 תיִּב תוחָּפְשִמִלְכְו בקעי תיִּב הוהידרבְד שמש
 יב םכיִתוכ ובא ואצמרהמ הָוהְי רַמָא | הָכ :לארש
 :ולכהיו לֶבָקַה יִרָחַא וכל ילעמ .וקחר יכ לע

 ךילומה

 א"ס+.16  .ד"ידו ב"יד ,ח"ד ,ד"ד ,ג ג"ד ,ב"דןכו יבשו"לכ לע א"ס ,י"טדו י"כ םירפס בורב ןכ+.1 |

 בורב כ +. 18 = .ר'תו ס"ת ,ב'ד 7 16 לר בר א רח 8

 אלו א'ס ו"ט טרו ד"וד ,ב"וד ,ח'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י מ .ריתו 0 ירה 9

 עסמ תשרפל הרטפה 4 . ח"ו ח"מ לאקזחי ןייע :ירק !הֶאּג בת צ. 8 .ב .ד"ד ןכו ררלכ \!

 .איעגב הלעמה ניב ,א'ב ןכ צ. 6 | .ד"ידו ב"יד ,ח"ד ,ה"ד ,ב"ד ןכו ורמא אלו א'ס +.

 : םירצמ ץֶרָאְמ ותא הָלָעַפַה .הָוהָי היא ודמָא אל

15 

14 

16 

 כ



 | דםֶאְי םכּתא ביִרָא רע ןכְל :ּוכְלַה ולנ עויזאל יִרָחֶאְ .

 ּודובכ :

 ינדֶאדםִאְנ .ףילא לתדחפ אלו :

 ד ,א"ד ןכו אלמ ךכיִלומ

 7-9 הימרי 4

 ץראב הָחושו הבְרִע ץֶרָאְּב רָבְדַמַב ונָתא לילומה
 םֶדֶא בשיחאלו שיא הָּב רבע"אל .ץֶראְּב תו לצו הָיצ
 הירפ לאל לַמְרַּכַה | ץרא"לא םָכַתֶא איב :םש
 | םתמש ' יתְלַחְ יא יאָמטְתו ּואבָתו הבט
 | .הרותה ישפתו הוה היא ורמא אָל םיִנ חְּכַה :הָבְעוִתְל
 | לעבַב ּואְּבְנ םיאיבנה יב ועשּפ םיִערהְו יערי אל

 | ןעוחכ ייא ורבע יכ :ביִרָא םַכיִנָב ינְּבדתֶאְו הֶוהי
 | !תַאְוְּכ הָתִיִה ןה וארו דֶאִמ וֶנְנִּכִתַהְ וחלשר רלהו וארו
 = רימה יִמַעְו םיהלא אל .הָמַהְו םיחלא לוג רימיהה

 " וברח ורעשו תאו-לע םימש ומש :ליעוי אוב ודובג
 !| ומזע יתא ימע הָשַע תועְר םיִתְשדיִּכ :הָוהְידִאְנ דאַמ
 | םירּפשנ תראב תוראב .טָהל בצחל םייח סמ \רוקמ
 וב דילירבא לארשי דָבַקַה :םִיִמה ּולכיאל רשא
 | לוק ונתנ םירפכ ונאשי וילע :ובל הוה עודמ אוה
 1 -- :בשי יִלְּבִמ התַצנ וירע | -משל וצרא ותישיו
 "| בוש ךלרהשעת תאואולה :דקרק דער סנפחתו
 | "חַמ הת :ףרדכ ףכלומ תַעְּ כ .ךוהלא הֶוהְיתֶא
 -'| הלל למ רוחש ימ תותָשל םִיִרַצִמ ףרדל לָל
 ךופובשמו ךתער ּףְרָסיִּת :רֶהְנ ימ תותש של דשא
 || ולא הוהידתא ךבזע רמו עריִּכ יאר יעדו ךָחַכִת

 וכ :תואְבְצ הָוהְי י
 | םלועמ

 | גיד ביד ,י"כ םירפסב ןכ צץ. ד | .'ח דיכ עשוהי ןייע +ירק איבָאְו ,ביתכ הָאיִבָאְו א"סב ץ.7

 | ג'ד .ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפסב אלממ ןכ צץ. 8 = .ו"טדו ר'ד ןכו םתמש יתלחגו א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ח"ד

 | יח'רו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביהכ אלמ רוע א"פב ,ירק רוע +.9 .ו"טדו ר"וד ,ב"וד ,א"יד ,ה"ד ,ר"ד

 :םירפוס ןוקח 9.11 | .ד"ידו א"יד ,ת"ד ,ב"ד ןכו אמדק ד"וי רפח וילע רסמנו רימהה א'פ צ.1

 ב'ר א"ר ןכו אלמ םיִרופכ א'ס +. 15 = .ירק תורפ צ. ג3 .בותכה הניכש אלא יִרְובְּכ יואר היה

 - | ע'ח /רת .ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּ:תצְנ א"סבו ,ירק ּותְצַנ ,ביתכ הֶתְצַכ .ד"ידו ב"יד ,א"יד

 || ובית סֶַפִחַתְו +. 16 .א"ידו ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד 'ןו א"ם ל. 15 | .ר"תנ ס"ת
 | ויפו וז | זז ג"מ ןייע : א'ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תתו א"סב ,יִרָק סֶחְָּפְחַתַו

 יא'ר ןכו דותבושמג א"ס ע. 19 .רפח רחש א"ס ל. 18 .ה

 טיפ

 ןכו אלמ



 5 מ הימרי 1[ 1

 אֶל יִרָמאָּתו ףיתורסומ יתְקִִּנ ךלע יִּתְרְבַש םלשמ
 ןנעְר - תַהַתְו ּהָהְּבְג הָעְבַנלָּכְילַע יִּכ 8%
 תַמָא עַרָו הֶלְּכ קרוש יְִעַטְנ יִכְָאְו :הֶא העצ תא
 ימְּבַכְתִִִא יּכ :הירְכְנ ןפנה יִרופ יל ּתְכּפְָ יאו
 יִנדִא םָאְנ יִנָּפְל לנוע םּתְכִנ תיִרּב ףלהיבְרתְו רֶתַָּ
 אָל םיִלְעְּבַה יִרָחֶא יתאממנ אֶל ירמאּת ליא :הָוהָ

 הל הָרְכּב תשע המ יעד אינב ךכרד יאר יל
 ושפנ תֶאְּב רָכְדִמ "מל | אפ :ָהיִכְרִ תַכְרָשמ
 אל ָהיָשְקְבְמילְּ הגבישי .ימ הָתְנַאִת חור הָפֶאש

 ד

 : ךנרוגו ףחימ ףלנר יעָגמ הָנִאַצְמי ּהָשדָחְּב ופע
 םַהיִרַחַאְו םיִרֶז יּתְבְהֶאהיִכ אול שאונ ירמאתו האְמַצמ
 לֶאְרְשְי תי ושיבה ןּכ אַצְמי יִּכ בג תֶשְבְּכ 8
 םיִרָמֶא :םַהיִאיְבְִו םַהיִנָהְכְו םֶהיִרֶש טריפל הָמַה
 פףרע ילָא :ּוָפיִכ ינתדלי 1 הא באלו הָתַא יִּבָא על

 האו :ונעישוהו הָמּוכ ורמאי םֶתָעַר תעְבּו םינפ
 תַעּב ףועישוידםא .ומולי ךל תשע רשא .ףוהלַא
 :הָדּוהָי ףיהלַא ויַח ףיִרע רפסמ יִּכ ףַתְעַ

 :הָוהידםִאְנ יפ םתעשפ םכִלַּכ יִלָא ּוביִרָּת ּהַמְל |
 הָלַּכַא וחקל אל רֶמּמ םֶכיִנְּבִתֶא יתיכה ]8%
 א םֶּתִא רודה :תיִחְשִמ הָיְרַאַּכ םֶכיִאיִבְנ .םקּפהַ
 מ ץֶרֶא םא לאְרשיל יִתייָה רָּבְדִמַה הוה"רפי]

0 
 יאברעמל ןכ +.20 = ,ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ח'ר ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ רוכָשא א"סב ,ירק 2

 .ירק לב זץ. ל1 = .ב"דו א'ד ןכו אלמ הוז א'ס +. 90  ."לָּכ תלמ אלב הָעְבַדלַע "00908
 .ס"תו ע"ת ,'רת ביד ,ח'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו יִרָחַאְו א'ס צ.93 | .איעגב דםֶא נ'ב ,א'ב ןכצ.\
 .הָשַפנ יללהב ,א"ודו ביד ,א'ד ןבו ירקו בותכ ּהשפנ א"סב ,ירק השפנ ,בוהכ 1₪82 6!

 = צצו" ץש ו

 א"סו ,ג"ד ןכו ףקמב -הפאש א'ס ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ח"ד ,ד'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורָב פיש!

 ןכ צ. 6 = .ב'דו ,א"ד ןכו ירקו ביתכ נּורְגּו א"סב ,ירק ָךַנורְגּג ,ביתכ ךנרוגו +. .8

 .ר"ידו בייד ,ח'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּושיבוה א"ס ,ו"טדו א"וד ,ד'ד ,ג"ד ,ו"כ םורפש מץ |

 ,ביתכ יִנְתִרלָי צ. 97 = .א"ידו א"ד ןכו םהיִנַהְפ א"ס ץ. 26  .ס"תו ע"ת ןכו סָהיִרָשְו א'סצ |

 י"כ םירפס .בורב ןכ +.81  .'רתו א"יר ,ביד ,א'ד ןכו ירקו בותכ ₪ א'סב ,ירק ּונְ|
 אלבו םִא הגומב ץ. 31 .חתפ רבדמה א'ס ו"טדו ד"יר ,ב"יד ,א"יד ,ח"ד (ח'ד 0 2

 ןילמ ןירת ּהָיַלַפָאַמ 'גדמל ,'עמל ןכ ץ. "51 08]
 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו הילפו

 5 א'סו ,ב"יד ןכו חַיִלַּפַאמ א'ס ,ח"ר ןכו

 זיפ
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 חכשתה :ףיִלַא דוע אובנדאול ונדר ימע ורָמִא עודמ
 ןיא םיִמָי ינוחכש ומעו הירשק הָלַּכ הָיִדְע הֶלותְּ

 -תֶא םג ןכל הבא שפבל ךכרד יבטיתדהמ :רפְסִמ ₪
 םָה ּואצְמִנ יפְנְכְּב ם :ףיכְרְדִתֶא יתדמל .תוערה
 וכ םיקאצמ תרְתְקְפבאְל םייקנ םִיִבָא תושפנ

 ימממ ופא בש ךא יתיקנ יִּכ 2 באת :הֶלֶאְלָּכְ"לַע ₪
 ילזתדהמ :יתאַטה אל דרמא"לע ךֶתוא טפְשנ ננה <

 תשבְדרשֶאְּכישבת םירצממ םג ףכְרדהתֶא תונשְל אמ
 םאמדיכ ךשארדלע ךודיו יאצת הֶז תאמ םג :רושאמ :ז
 חלשי ןה רמאל :םהְל יחילצַת אלו .וקטבמ ב הָוהְי ג

 מאישיאל | הָתְיהְו ותאמ .הֶפְלָהְו ותשַאדתֶא שיא
 איקה ץראה ףנֶחַת ףֶלַ אְלַה רוע הלא בּושיה
 ףניעראש :הָוהְידִאְנ יִלֶא בושו םיִּכִר םיעְר תיִזתַאְ
 פל תבשי םיכרד"לע לגש אל הפיא יארו םָיִפְשדלע
 שקמיו :ךתערבו ךיתוקב ץרא יפיגחְתו ךכְדִמב יבְרָעּכ
 4 הוה הז השא חצמו הָיָה אול שוקלמו םיבבר

 יִרְָ ףולא יבא יל יתארק .הֶּתַעמ אולה :םֶלָּכַה תנא +
 ותרבד הגה חצנל רמשדסא םלשל רוטְניה :הָתֶא

 :לָכותַו תועְרַה ישעתו
 "שא תיארה ךלמה והישאי ימיִּב ילא הָוהְי מאו
 = זבָנ רהדלָּכ"לַע איה הָכְלַה לארשי הָבְשמ התשע
 ףקשע ירחא רמאו :םשדינזתו ןנער עלו תַחָק"לא

 ןש

 ש5

 ש

 וקו ביתכ ּתְרַמִל א"סב ,ירק ּתַרמְל ,ביתכ יתדמל +. 38 = .ירק יביטיּת וילע רפמנ א"סב + 3

 מג 2 = .ר'ידו ביד ,ת"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו רשאכ א" ם א. 86 = .ב'דו א'ד ןכו
 " "כ םירפס בורב ןכ צץ. .שיִאל | הֶתיהו א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ח"ד ,ה"ד ,י"כ םירפס בורב

 !וק םיפש ,ביתכ םיִּפָאש א"סב +. 5 = .ד"ודו ב"יד ,ג"ד ,ב"ד ןכו אש א'ס ,ו"טדו ח"ד ,ד'ד

 יד בי"ד ,א"ד ןכו רפח אל א"ס צ. 3  .ב'ד ןכו ירקו ביתכ ָּתְבַּכְש א"סב ,ירק בש +

 'דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ תאָרְק א"סב ,ירק תאָרְק ,ביתכ יִתאָרְק +. 4 = .ד"ידו א"יד ,ח'ד

 טניה א'ס +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ח"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יִרּוענ יללהב ,הגומב ןכ צ. 4

 'ד ןכו ירקו ביתכ ֶּרַּבּד א'סב ,ירק ּתֶרַּבַד ,ביתכ יִּתְרַבַד +. 5  .א"יהו ד"ד ,ג'ד ןכו רפח

 "| טדו בייד ,א"יד ,ג'ה .ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.7 = ."לָעו ריבס +. 6 = .א"ודו ח'ד

 .ח'דו ד"ד זכו אלמ וילע רסמנו ּהָתושע א'ס



 7 הימחהל זז 8

 הָדנָב הארְתו הָּבָשראלְו בושת ילֶא הָקָאדלָבתֶא
 % הָפֶאְנ רשֶא תודאדלָּכדלע יּכ אָרְאְו :הָדּוהְי ּהָתוחַא
 הייר רפא ןּתאו היפַחְלש לאְרשְי ּהָבָשָמ
 ה ףלתו ּהָתוחַא הָרוהָי הָדְְב הֶאְרְי אלו הלא
 ףאנתו ץֶראהתֶא ףִנְחִתו ּהתּונ 3 הָיָהְו :איקדםנ
 10 5 הָבָשדאל תאזהלֶכְבי :ץעההתַאְו ןָּבָאָהדתֶא

 דםִאג רקָשְּבִדִא יִּכ ּהָּבְללֶכַּב הָדּוהְי תהא הָדונב
 ,: לארשי הָּבָשִמ ּהָשפנ הקדצ ילא היה רמאיו :הֶָוהְי

 ו הלֶאָה םיִרָבְּדַהְתֶא תאְרְקו ךלה :הָדוהְ %-
 אל הוהידסאְנ לארשי הָבשִמ הָבּוש ּתְרמ או הָנפְצ
 רוטֶא אל .הָוהְייִאְנ נָא דיסָחרּכ םֶכְּב ינפ לופא
 וג ירְזּפִתַו תעשפ ףיהלַא ה והיב יכ יכ ךנוע יעד ךא :םֶלשְל
 -אל ילוקבו ןָנעַר ןיעלָּב תחת .םירל דיברדהתא
 14 הָוהְידָאְנ יי םיִבָבוש םָיְְב ובוש :הוהידםָאְנ םֶּתְעַמש

 ריִעָמ דָחֶא םֶכְתֶא יִּתְחְקְלו םַכְב .יִּתְלַעְב וכנא לכ
 5 םכְל תתנו :ןויצ םֶכִּתֶא יתאבהו הָקְפְשִמִמ וש
 16 6 יכ הָיהְ :ליכשהו העד םֶכְתֶא שד יבְלְּ םיעד

 דאל הָוהְימְנ | ל ה םימָיּכ ץֶרָאְּב םֶתיִרְפו וברע
 אלו בלדלע הלעי : אלו הֶוהָי תיִרְּב ןורא רוע ּורָמא
 וז ואְרקי איהה עב ;דוע השי אָלְו ודלפי אָלְו וברור
 םשל םיוגההלכ הילא ווקת הוה אָפְּכ םלשודי

 םֶבל תוררש ילחא דוע וכלידאלו םלשוריל

 ₪ ואביו לארשי תיִּבְדלַע הדּוהידתיב וכלי הָמָהָה ומ
 -תֶא .יתלַחנה רשא ץֶרֶאְהדלַע ןופְצ זמ רז
 םכיתובא == ן

 : +.9 = .ח"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ אָרְתַו א'סב ,ירק ארו ,בותכ הָאְרַאַא |
 גו א'ס ו'טדו ד"יד ,ב'וד ,ח"ד ,ד'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 10

 15 = .ח"דו ביד ,א'ד ןכו אלמ ּולֶה א'פ <.15 .אקספ ןאכ שי א'סב א |
 .אוהה א'ס +. 17  .ג'ד ןכו תְעָשַפ א'סו ב"ד ןכו ּתְעָסַּב א'ס צ. 1% .א'ו
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 "תאו םינּכְּב ךתישא יא יתרמָא יכְנִאְו :םֶכיִתִבַא 9
 ימא רמאו םיונ תואְבצ יבצ לח הּדִמָח ץרא ל

 | השא הָדנַב ןַכֶא :ובושת אל יִרָחַאַמּו .לדוארקת 0
 | לוס :הוהידסאְנ לארשי תיב יב םֶתְדְִב ןּכ הערמ
 | גה יכ- לארשו נב ינטחת יכּב עָמשנ םיִיָּפשדלע

 | םָּב ובוש :םהיהְלֶא .הָוהְירתֶא .וחכש םָּכְרדִתֶא ₪
 הָתַא יכ 34 ָתַא וה םכיתבושמ הָפְרֶא םיִבָבּוש

 | םִרָה מַה תועָבְנִמ רקשל ןֶבֶא :ניִהלֶא | הי ג
 | הלכא תשבהו :לֶאְרַשי תעּושת ּוניחלא הוה ןכָא
 | קא םנאצהתַא ונרועְנִמ  וניתובַא = עיניתֶא

 | פכתו ּונְתְשְבְּב הָבְּכשנ :םֶהיִתְנְבְתֶאְו םֶהיִנְבְִתֶא ₪
 | שתובאו חנא :ונאָמְ . שחלָא הוהיל יִּכ ּנתְמְלּ
 | קי לוקב ונעבש אלו הזה  םויהדדעו ּונירענמ
 1 :ּוניהְלֶא

 | רפְתדסאְו בושת ילֶא הָוהיהםִאנ | 8 עי בּושְּתִדסַא ד
 | מאב הוהירח תעשו :דנָת :אָלְו ינפִמ ךיצוקש 3

 .ןולְלַהַתְ ובו םיונ וב .ּוכְרְבַתהְו הקְרצ עבו טָּפָשִמְּב
 בד :

 /! הוה שיאל הי ךמא | הכי :
 .'| ולמה :םיצקדלא וערזתחלאו רי םכְל ּוריג םלשורילו +

 .'\יבשיו הוה שיא .םכבבְל .תוללע ורַָהְו הוהיל
 /!\הפכמ .ןיאו הרעבו יתַמַח שאַכ אָצַתְדִּפ םֶלשּורי
 / שימשה םלטוריבו הָדּוהיִב ּודיגה :םכיללעמ ַעְר יִנָפִמ 5

 .ופפאה ודמאו זאלמ ארק ץֶרָאְּב רפוש ועקתו ורמאו
 ,חאובנו -

 \ו"תו 'רת ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו בותכ ואְרְקִּת א"סב ,ירק -יִאְרִקִּת ,ביתכ דּואְרקִת צ. 9

 א'סב +. 21 = .ר"תו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ יִבּושַת א"סב ,ירק יִבּושָת ,ביתכ ּובּושָת צ. 9

 יח'רו ב'ד ןכו אלמ םֶכיִתְובּושְמ א"ס צ. 95 = .ו"דו ב"ד ןכו אָפְרַא א"ס .פ9 = .ירק םיִאָפְש

 6. 5  .ס"תו ע"ת ,'רת ,ב"ד א"ד ןכו דתֶאְו איס +. 4 .ב"ד ןכו ןומה א'ס +. 3

 !'ע !פ"תו ע"ת ,'רת ןכו םלָשּורי יבשי לג א"ס +. 8 7 | .ד"דו ביד ,א"ד ןכו רסח ניִתְבָאו

 | עֶקִתַו +. 5 = .ו"דו ביד ,א'ד ןכו רסח תלרע ץ א"סו ,ס"תו ע"ת ןכו תַלְרָע א"ס צ.4  .'ד קוספ

 .פ'תו ע"ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד .א'ר ןכו ירקו ביתכ ועקמ א"סב | ירק ּועְקְּת ,ביתכ



 9 'הימרי ו 0

 דלא וזיעָה הָנויצ םתואש :רָצְכִמַה ירעדלֶא הָאומע
 ה :לּודָנ רָבְשְו ןופצִמ איבמ יכנא הָתְר וכ ומ
 שֶל ומקֶמִמ אָצָי עַסְנ םיוג תיִחְשמּו וכְבְסמ .הירא

6 

 תאָזלע :בשוי ןיאמ הָיִצִּ ףירע הָמְשְל ּלֶצְרַא
 הוהידףא ןורח בשד אל יכ כ ּוליִליִהְ ּודפס םיקש ומ

 :ונממ
 אי הָוהְייֶאְנ אּוהה"םויב הָיָה

 | הו הא רמאו : :והמתי םי בנה 1 םינ 2 בה למשנ םיִרשַה

 בלו ףלמהיבל רבו
 [ 1 0 רש=|

 םלשורילו הוה םעְל תאשה אשה ןכַא הוה
 עֶּב :שפְנה"דע ברח הַעְנִ םכל ה הָיַהָי : םיִלָש .רמאל
 םט שּורילו הֶזהְעְל דמָאָ איהה
 ור :רַבָהְל אלו תורזל אול ימעדתב ףרד רבדמפ
 םיטפשמ רכבו . ינָאדסנ ּהתַע יל אובי | הָלֶאַמ .אלמ

 א קרב

 | 4 = ₪ = !ש== וו. - -

 ו === +רש |ר
 רד כ ד ון

 תובשחמ ברק ןיִלָּת יִתְמד רע יעשּות ןעמל סשה
-- 

 ;| 5 לוק יכ ד וש

| 
 ּךֶּבְל הערמ המ == :ונדדש ופ ינל יוא ויסּופ םיִרָשֶש

 :םיִרְפִא מ ככ 59% ללוס לפָפ זדמ
- 0 ₪ | . = | 

 םיִאְּב םיִרְצנ ם םלשורידלע ועיִמשה הגה ם םיונל וריִבְ

 ירמשכ :םלוק הרּוהי ירעדלע ותו \ קָחְרִמה ץֶרֶא
 ו \ד

 :הָוהי םָאְנ הָּתַרַמ יתאהיּכ ביבְסַמ היִלְע ויה

 יכל יפ לספר תאו דל הלא ספ דלל 8
 :ףְבְל"רַע ע
 שָרִחֶא אָל יִּבל יִלדהְמְה יּבל תוריק הלוחא ו עמו
 רבש :המְחְלַמ תורת ישָפִנ יתעמש 'רפוש ל

 .ּהָתַוא ריבס +. 18 = ."םֶעַל נ'ב ,א'ב ןכ צ. 11 | .יפר ונָממ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +
 . . 18 .איעגב קחרמַה ניב 4
 -לַע א'ס +. 18  .חידו ויד ד ןח
 ןכו ירקו ביתכ הָליַחּוא א'סב ,ירק ל
 'ד ,א"'ד ןכו אלמ המוה א'ס ,ו"טדו ביד
 ו ביד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ָּעַמַש א'פב

 בלחוו ה ו"טדו רוד ר'
 שש א ס ה םדו ביד ה

 ביתכ הָלּוחַא צ. 9

 8 וככ ךות ו =םוה5ו הלעי ב | הגה : םתְוא
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 אָלְו המה םיִלְכְס םִִנָּב עְדָ 0 יתוא ימע ליִוָא | יִכ

 ןיאו םימשה"לַאְו ּהָבְו ּוהָתדדגהְו ץֶרֶאְהתא יתיר <
 תעְבְגהלַכְו םישער הָגהְו םיִרָהָה יתיאְר :םֶרא

 םימשה ףש"לָכְו םֶדֶאַה ןיא הנהו יִתיִאְר :ּולקלקתִה 3
 צתנ ויִרַעילַּכְו ךְֶדִמה לַמָרכַה הגה יתיר :ּודְדְנ ₪

 הכרּכ פא ןוְרֶה ינפמ הוה ינפמ

 = כ לע לעממ םימשה ורדקו ץֶרֶאָה לבָאת תאזדלע
 || שרפ לולמ :הָנִממ בושאדאלו יתמחנ אָלְו יתמז יתר :

 | ןח :שיא ןהְּב בשוידיאו הבוזוע ריעָהלְּכ ּולַע

 | הָכְבַמְּכ הרצ יתְעַמש הֶלחְ לוק יִּכ :ושקכי ףשפנ |

 ךץ 91--ו 8 הימרי 00

 ודדש םאָּתְּפ ץֶרָאָהדלָּכ הָדדִש יכ ארקנ רָבַשדלע
 לוק העָמשֶא סנְהֶאְרֶא יתְמדדע :יתעירו ענר יִלָחֶא
 :רפוש

 ןועדי אל ב בי טיִהְלּו ערָהְל ז הָמַה םיִמָּכָח המה םינובְנ

 | והשעא אל הלכו ץראָה"לָּכ הָיְהְִת הִמָמש הוהְי רמָא

 | םופפבו םיבעכ ּואָּב ריפְהדלְּכ תחלפ תשָק הָמְרָ

 [| םהוררע ירעתהכ ינש ישבְלתיכ ישעתחהמ דוד
 = שמש ךָבדסַאְמ יפיתת אושל יה ופכ יעְרְקִתדיכ

 % הפיערכ יל אנא היפ שֶרָפִּת הפותת ןויצדתכ לוק
 1 :םינרהל יִשפנ
 [| !/קבו שדו אקרארו םלֶשּורָי תוצּוחְּב .ופְמוש
 , טפשמ השע שיחסא שיא ּואצמתדסא היָמובוחרכ
 , 5 <> הוהיהח םא ל חַלְסַא הנמִא שקבו
 זה < -% ה ו 2 4 ו ו קש

1 
 ₪ 5 א 3

 ו 17
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 | עלסמ

 | רח גיר ןכו ימרו א'ס +. 29 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,ר"יד ,ב'יד ,ח"ד ,ביד ,איד ןכו יִנפַמּו א"ס +. 6
 ןוובועמל ןכ +. 30 = .ביד ןכו ירקו ביתכ ּתַאְו א"סב ,ירק תַאְו ,ביתכ יִּתַאְו צ. 80  .ס"תו
 | "ח גיד ןכו ירקו ביתכ ןכָא א"סב ,ןַכָא ריבס +. 2 ,ז = .ירק ּופַב ,ביתכ יִּפב יאהנדמל
 .ס*תו

 = | טקנפ וקח רפומ תחק אמ םקילכ יהחחאלו םקא

| 
| 



 1 הימרי צ 4 גול

 + ּןלָאְונ םה םילדדדַא יתְרמָא יִנָאְו :בושל ּונַאמ עלַשַמ
 : ; ילחהכלא 3 םהי הלא טפשמ הָוהְי ָךֶרַד שדי אל יב
 הוה ךרד לעדו המה יכ םֶתיא הרבדאו םיִללְנַהדלֶא
 קת לע ורכש ּדְחִי הָמַה דא םֶהיהְלֶא טפשמ
 < םדְרָשִי תוברע בָאְז רעימ הָיִרַא םֶּפַה ןִכילפ :תורסומ
 פר יכ ףרֶס הָנְהמ אַצוי קב םהירעדלע ' דקש רַמָ
 ד ו תאְל יא :םֶהיִתוְבַשִמ ּומָצַע םהיעשפ
 פא אנו םתוא עפשאו .םיהלא אָלְּב ִעְבְשיו ינוב ךונפ
 8 שיא יה םיּכשמ םיעומ םיקוס ּודְדונְתִי הגז תובו
 9 7 םִאְנ דֶקְפֶאְ"איְל הֶלא-לעה :ּולַהְצִי ּוהער תשאזלא

 :ישפִנ םֶקְנְתִת אֶל הָוְּכְרָשַא יִנָב םִַאְו ה
 2 ושעתדלא הָלְַ ותחשו היתורשב ולע

 וו דב יִּפ המה הָיהיל אול יִכ היֶתושיטנ וריסָה
 וג שַחַּכ :הָוהידָאָנ הָדּוהְי תיבו לארשי תב יִּב ּודָנַב
 ברחו העְר ותלע אובו תדאלו אה אול ּוְרָמאַו הָוהוב
 . 5 רכּדִהְו חולל ויהי םיאיבגהו :הֶאְרִנ אול בעד

 -הֶכ ןֶכְ :םֶהְל הש הכ םַהְב
 7 רבְּדַהתֶא םָקְרְּבִד ןעי תא יהלַא הָוהָי רמָא
 :םַתְלְכָאו םיצע הוה םַעָהְו שָאְל יפְּב ירָבד ןתנ יצע|
 וג הָהְידָאְ לארשי תיפ קָחְרָמִמ םכילע ג איִבַמ נא
 אלו ונש עדַתדאל יו אה םלועמ יו יונ אוה ןַתיִא 2
 8 :םיִרוב גֶלּכ יתַּפ רָכָקְּכ וִתָּפְשַא :רבדידהמ עמשו
 וז 'ףנאצ לכאי ד ףיַתונבּו נב ולכאי ףמו מחלְו ד | ךריצק לכ

 ךרקבו

 לוע יללהב ,ב"ידו א"וד ,ד"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו רפח הגומב ןכ צ. 5 = .םָה אמש |
 ו"טדו ר"יד ,א"יד ,ח"ד ,ר"ד ,גיד ןכו ןוי לש י יללהב ןכ צ.6 | .ו"טדו ח'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו א |

 .ירק םֶרְדשָי ,ביתכ םֶרדשו א"סבו ,ירק םֶדדֶשָי ,ביתכ םֶדרו ושי א"סבו ,ב"ד ןכו םֶדְדָשי ₪ |

 בורב ןכ צ.ל7 | .ח"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ -הלסא א א"סב | ירק -חלסַא ,ביתכ ָהולְָא \

 ו"טדו ר'יד ,ב"יד ,ח"ד ,ב"ד ןכו ַעָּבשַאָו א"ס ,ריתו ס"ת ,ע"ת ,'רה .א"יד ויד" יפים

 :א"ידו ב"ד ןכו ירקו בותכ םנָזִיִמ יאחנ רמל ,ירק .םיִנָזִמ ,ביתכ .םיִנְזּומ יאברעמל .

 גיד ביר ג"ר ןכו אלמ ונושל אפ ד: ב5 םיצעל ריבס +4 .האול כ "ב ,א'ב ןכצ+(

 ו"טדו ד'וד ,ב'יד ,א"יד ,ח'ד ד |

 ודור
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 מ תַחַת ּורמאת יִּכ הָיָהְו :הֶָלַָּכ םֶכִּתִא השעָא"אל /

 -ועמש :רמאל הדוהיב הועימשהו בקע תיִבְּב תאו

 שחלא הָוהְידתֶא א נ אריג םבכלב ורָמִאדאולו :ּוכליו

 םכיתואטהי 1 הלאדוטה םֶכיִתונוע ;ונלדרמשי -

 םי שר בע5 ראבמניכ !םשכמ םוטה<

 תי ןיד ו עחאל | ןיד ערררבד ורבע םַנ ותשע ּונמְש 3
 1/(-כטה ויספש אל םיִנויְבַא טפָשמּו וחיל

 ןןשכ ואב םיאבנה :ץְרָאְּב הֶתְיִהְכ הרורעשו הָמש '

 7 1 הימרי ב

 רַשֶא ףיִרָצְבִמ ירע ש ששר דַתְנאְתּו ףְנֶפִנ לכאי ּףְרָקְב

 הוהידםָאְנ ּהָמַהַה םימיִּכ םנו :בֶרָחְּב הֶנַהְּב חמוב הֶּתַא

 םָהיִלֶא תְרמִאְו הֶלֶאלְּכתֶא ּונל שקל הֶוהְי הֶשע
 ןּפ םֶכְצְרַאָּב לֶכִנ יהלֶא ודבעתו לתוא םּתבַע רשאכ
 ודיגה :םכְל אֶל ץֶרָאְּב םיִרז ודבַעת

 ארי אלו םֶהְל .םיניע בל ןיאו לָכַס םע תאו אָנ
 הָוהְיראְנ יתרו ד יתואה !ועמשי אָלְו םֶקְ םִינְִא
 םיל לּובָ לוח .יתמשדרשא ולי יִחְת אָל יִנָּפִמ םא
 ויל מו ולכוי אלו ושענתיו והָנרבעי אלו םֶלועדקַח
 ור ּהָרומּו ררוס בכ היָה הזה םַעלו :ּוְנְרְבַעְיִ ג

 ריצק תוקְח תֶעְבְש ּותעְּב שיקְלמו הרויו םשנ ןתנ ונה
 ו

 רושי 2 גלר . אצמנזיכ 4 םח א 0 ב

> 

 [| םולככ וכלי םישְנַא תוחשמ וביצה םיִשּוקְ
 .ורישעמו ולדנ ןכ ןָפְילַע המרמ םיִאְלְמ םֶהיִּתַּב ןִּכ ףיע

 ןןוחת אל הְָּכ-רֶשֶא יונְּב םָא הָוהְידבָאְנ דקְפֶא ;"אְל
 :ישפנ

 שעתההמו ן5 ובהא ימעו םהְיִדידלַע ודרי םיִנָהְכַהְ
 !תירחאל --
 ןח ריד ,ג'ד ,ביד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ץ. 21  .רפח המפ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 7

 וק תרוי ,ביתכ הֶרויַו <. 54 = .ושעגתיו ג"ב ,א"ב ן 0

 0.99 ג'ד ןכו ירקו ביתכ ל א"סבו ,ח"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ הָריְו וא הָרָויו א"סב

 2 ירק הָרּורְעשו ,ביתכ הָריִרעשְו א'סב צ. 80 | .'ט קוספ ןויע ?ב"רו א"ד ןבו סאו

 בהַא ןוט  ןויטדו ד"ר ,ב'יד ,ה"ד ,ר"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ד. 81 +," עשוה

 .ג'ד ןכו

 .ו"טדו ד"וד ,ב*וד ןכו הספ א'כ



 רח

 3 הימרי ץ] 4

 ו עוקתבו םלָשּורָי בֶרְלִמ ןמינּב יִנְּב | וזעָה :ּהָתיִרַחֶאָל
 הער יִּכ תאשמ ואש םֶרְכַה תיבלעו רַפּוש ּועְקּת
 ג יתימד הָנְעמַהְו הנה :לוְדְנ רבשו ןופצמ הפקשנ
 \ םיִלָהֶא קלע ועקת םָהיִרְדְעְו םיער ואַבָי היל : ןויצדתב
 + ומוק הָמָחְלַמ ַהיִלָע ושדק :ודירתַא שיא וע ביִבְ
 דיללצ ומ יכ םווה הָנְפְייִּכ ונְל יוא םירהצב הלעת
 : :ָהיתונמרַא .הֶתיִחְשנ הלילב לעת ומוק !בדע

 6 ּותְרַּכ תואָבִצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכ
 דקפָה רִעָה איה הָלְלְס םלטוריילע וכפשְו הָצָּפ
 ז הרקה"ןכ ָהיִמימ לוב ריקָהְּכ :הָבְרְקְּב קש הפ
 :הָכמ לה דיִמָּת יִנֶפלַע ב עַמְשי רש מח הת
  הָמְמש ךמישאְדִפ ךִממ ישפנ עקתְּפ םלשורי ירסוה
 :הָבְשונ אול ץֶרא
 9 תיִראְש ןָפָנַכ ִלְלועי ללוע תואָבַצ הָוהְי רַמָא הנ
 א ימדלע  :תולסלסדלע רַצובְּכ ךִדָי בשָה לאש
 ולָכּוי אְלְו םֶנֶא הָלְרַע הגה שָמשִיְו הָדיִתְאְו הָרבַָ
 אל הָפְרִחל .םהל הָיִה הוהירבְר הנה בישקק
 וג ליִכָה יתיאלנ יתאַלַמ | הָוהי .תמָח תאו :וברצַפְ

 שיאדםנ"יפ וחי םירוחכ דוס לע ץוחב ללועדלַע
 א םֶהיִתַב ובס :םימָי אלמ"םע ןקז ודל הָשָא"ס
 יבשיחלע יְִידתֶא הטאחפ וחי םישנו תורש םיָחֶ
 או עצוב יִלְּכ םַלודְנדַעְו םֶנַטָקמ יּכ :הוהידסָאְנ ץֶדֶא
 ו דתֶא ּואָּפִרְוו :רֶקָש הָשְע יל ןהפדדעו איבְנמו צ
 רבש 7

 .ולְּכ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6 = .'ה קיפמ ּהָצְע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ
 ריב לש ד"וי +. 7 = .ג"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רֶיַּב א"סב ,ירק רב ,ביתכ 5
 ןכ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ח'ד ,ד"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.7 | .הלכ ארקמ לש תויתוא

 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,בליד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלו א"ס ,הגומ רפסב ןכ +. 10 = .ב'ד ןכו 8 =.
 .ו"רו ג'ד ,ב'ד ןכו דלעו .א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ח"ד ,ד"ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ |

 .ח'דו ג'ד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ד*ד ,י"כ םירפס בורב ]כ
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 1 6 הימרי 4

 !םולש ןיאו םולש ! םּולַש רָמאל הֶלְקְנלַע יִמע רֶבָש
 םילכה"םנ ושוביחאְל שובדסנ ּושע הָבַעות יּכ ושיבוה \

 ולשכי םיִתְדְקְּפדתַעְּב םיִלפנב ולפי ןֶכְל ועלי אָל
 והמע הָוהְי רמָא הּכ :הָוהְי רמָא
 ףרר הוא םלוע תובתנל | ילאשו וארו םיכרד"לע
 אל ורמאיו םכשפנל עונְרַמ ואצמו הָבדוכלו בוטה

 פוש לוקל ובישקה םיפצ םֶכיִלְע יתמָקַהְו :ךלנ ד
 "תֶא הע יעְד םיוגה ועמש ןכְל :בישקנ אל ורמאיו

 5% העְר איבמ יכנָא הנה ץֶרָאה יעמש :םֶּבְדרָשַא 9
 ובישקה אל ירְבְדְלע יּכ םֶתובשחמ יִרָפ הוה םַעָה

 אב אבשמ הנובל יל הֶזהַמְל :הָבדוסַאמיו יתרותו 4
 טפותבה ןוצרל אל םכיִתולע קחרמ ץֶראמ בוטה הנק

 :עְהְלֶא ןתנ ננה הָוהְי רמָא הפ ןָכְל :יל וברע"אל ₪
 ץתו ןכש וקח םִינְבּו תובָא םֶב ילשע םילשַכִמ הוה

 :"ןנת .הֶוהְי רמָא ה :ודבאי 9
 ןחאהתכרימ רש .לּודָנ יונו ןופצ ןץראמ אָּב שע

 עפ םלוק ומחרי אלו אּוה ירכא ּוקיוחי ןודיכו תשק <
 | זמתלמל שיאְּכ ךּורָע ּובָכְרי םיקוס"לעו המָהְ

 ₪ע ונידי פר ועָמָשדתא ּונעמֶש :ןויצדתב ףילע 4
 ןהחבו הרשה .יאצת"לַא :הָרְלּוּכ לוח .ונתקוחה ₪
 שדתב | ןלִמ רִמ באל ברח יִּ לא 8

 ירורמת 2

 | וו רפה שיבה א"ס ץ. 15 = .א'י 'ח ןמקל ןייע : ד"ידו ב'יד ,ב"ד ,א"ד ןכו ימעתַּב א"ס +. 4
 ם גז | .ר"ירו ב"יד ,ח'ד ,דיד ,ב'ד ןכו ד"וי 5 יִתְמיִקַהְו א'ס +. גז = .א"ודו ריד ,גיד
 תו הייד ,ב"וד גיד ,ריד ,גיד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 90 = .ב"דו א'ד ןכו ּובישקַהְ
 לו בותכ ּגרְבָאְו א"סב ,ירק ּגדְבִאְו ,בותכ ּודָבא* +. 91 = .דוברע - א'סו ,הוברעדאל א'ס
 יד ןכו ירקו ביתכ ּואַצִּמ א"סב ,ירק ואת ,ביתכ יִאְצִת +. 25 = .א"ודו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו
 ₪ ןושוד ןכו ירקו ביתכ גכלת א'סב ,ירק ּוכַלִּת ,ביתכ יִכְלִּת צ.95 = .ר'תו פ"ת .ע"ת ,'רת
 ישלפתה א'ס +. 56 = .א"ידו .ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ביואל א'ס +. 55 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת
 גו "ישע א'ס ,ח'רו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 56 = .ד"ידו א"וד ,ו'ד ,ביד ,א'ד
 .ו'טדו ד'יד ,ב*יד ןכו הנוננ



 5 יב צז 57--ץח 0

 א 'ליִּתַתְנ ןיִחָּב :ונילע דדשה אָבָי םאָתּפ יִּכ םיִרּורמפ
 ₪ יִרָס םלָּכ :םֶכְרדתֶא ּתְנְחְבּו עַדָתְו ְךֶצְבִמ יִמַעְמ

 םיִתִחְשִמ םלִּכ לורבו הֶשָחְנ ליקר יכלה םירר
. 

- 

 9 ףורַצ ףרַצ אושל תָרָפע םֶתשֶאמ חָּפַמ רַחָנ
 9 החי םאָמִדיִּכ םָהְל וארק סָאְמְנ ףסַכ :ּוקַתִנ אל םיעה
 | :םָה
 ז דמָע :רָמאל הָוהְי תאמ יהָיִמְרידלֶא הָיָהְדרֶשַא רב
 * תְרַמָאְו הזה רבדְהרתַא םש ּתאְרְקְו הָוהְי תי לעש
 הָלֶאַה םיִרָעשְּ םיִאְּבַה הֶדּוהְייִלָּכ הָוהְיררּבְד שָמ
 ג הָהָי רמָאדהְּכ :הָוהיל תוָחְתְשה
 םכיללעמו םכיכְרד .ּוביטיה .לארשי והלא תואָב
 ו םֶכְל יִחְטְבִּת"לַא :הֶזה םקָמּב ' םכָתֶא ' הָנְבָש
 לכי ַה הָוהָי לכה הָוהָי לכיה רמאל רקשה ירבדהל

 : םֶכיִכְרִדַתֶא  וביטית | ביטיה"םא יכ :הָמַה הו
 ןיבו שיא ןיב טפשמ ושעת שָעְדַבַא םֶכיִלְלַעַמִַ

 6 "לא יקְנ םְֶו וקשעת אל הָנִמְלֶאְו תי רג וה
 יכלת אל םיִרַחֶא םיִהלַא יִרַחֶאְו הוה םוקָמַּכ 0
 ז ץרֶפְּב הוה םּוקְמְּב םֶכְתֶא יִתְנַּכַשְו סבל ע
 הגה :םֶלשַעְו םלועְךמל םֶכיִתוְבָאל יג ד
 :ליעוה יתְלבל רקשה ירבד"לע םֶכְל םיִהְטְּב ם
 דלה לַעָבל רטקו רקשל עבשהו ףאְ חצר ב
 10 םתאב ֶבּו :םתעדידאל רַשֶא םיִרחַא םיהלא 1
 וילע .ימשדאְרְקנ רשא הזה תי ונפל םָתְִפ

 :הֶלֶאָה תַבעוִּתַהלָּכ תא תושע ןעמל ונלצנ םתר
 תרעמה |

 .ר'תו סית ,'רת ןכו ירש א'ס +. 8 .םַבְל א'ס פד .אלמ אובָי אס = . . 2 ) . פד 1

 א"יד ,ח"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ םַּמ שֶאַמ א"פב % םּת שֶאַמ ,ביתכ םֶתָשֶאַמ
 ג'ד .ב'ד ןכו םוקמב םכתא הנכשאו א"ס ,חידו רד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 <.10 = .בד ןכו דלֶא אס 6 .'ח קוספ ןייע : לע א'ס +. 4 = .ו"טדו דידב

 ,ה"דו ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו "רש 1
98* 
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 1 0 ומה 106

 :ימש"ארקנרָשֶא הוה תיבה הָיָה םיִצְרַּפ תַרָעְמַה וו
 :הוהידסִאנ יִתיִאְר הגה יכנָא םג םכינעְב ויִלָ

 !ליִשְּב רַשֶא ִמוקמדלא אנזובל כ 9
 "רָשֶא תא וארו הָנשאְרְב םש יִמש יִתְנִּכש רֶשֶא

 :םֶפְתושע ןעַי הת :לארשי ימע תַעְר ינפמ .ןל יתישע ₪
 םָכיִלֶא רפֶַאְו הוחייסָאנ .הָלֶאָה םישעמה"לָּכדתֶא
 ןיפתינע אלו םַכְתַא אָרְקַאְו םֶתְקמְש אלו לכדו םכשה
 בתא ךַשֶא וילע ימשדארְקנהרָשַא | תָיּבְל יִתיִשָעְו
 :בכיתובַאלו םכל יתתזרשא םוקמלו וב םיחְמְּ

 !ןַפ לעמ םכתא יתכלשהו :ולשל יתישע רַשָאַּכ 5
 |ףןזלפ = תא  םֶכיִחְאדלָכתֶא .יתַכלשה שא
 :םיִרפֶא

 עב אשתדלאו הָוה םַעְהדַעְּב | לֶלַּפְתִתְִלַא הָתַאְו 6
 דקא עמש יִנְניִאהיִּכ יבדעגפתה לאו הֶלָּפִתּו הר

 ץוצְחְבו הָדּוהָי יִרָעְּב םישע הָמַה המ האר נאה וז
 "וטעבמ תובאָהְו םיִצָע םיטקלמ םיִנָבִה :םֶלָשּורָי 8

 | למל םיִנָּכ .תושעל ק קַצְּב "תושל םיִט נה שָאָהדתֶא
 | ןסעַכה ןעמל םיִרָחֶא םיהלאל : םיִכְסְנ ףפהו םימָשה

 מל םָתא אולה  הָוהידבָאְ םיִעַכְמ םה יתאה 5
 "א הגה היה נא \ רַמָאהֶפ ןכל :םֶהיִנָפ תֶשְּב א

 ."ָנַהְּבַהדלַעְו םדָאְה"לע הָזַה םוק ל תֶכּתִנ יִתְמַחְו

 [[ החטכו הראה ירפלעת הרטה ץעלש
 :הָמְכִת

 ו ןכו וילעדימש ארקנ-רשא א'ס .ו"טרו ו"ד ,ר'ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס ברב ןכ +.
 | ג'רו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .איעגב םישעמַה ג'ב ,א'ב ןכ +. 15 = .ד"ידו
 | .11/ .ירק המה ,ביתכ םִה א"סב +. גז = .ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,ח'ד ,ד"ד ןכו ףקמ אלבו רשא
 ההד ,ב'ד ןכו אלמד אלמ תוצוחבו א'פ ,ר"ידו ב'יד ,ח'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס .בורב
 | ג'ד (א'ד ןכו אלמ ינסיעכה א"ס +. 18 = .א"ידו ב"ד ןכו תַכאָלַמְל א"פ ץ.18  .ו"טדו
 !| םיִסיִעבמ א"ס צ. 19 | .ב"ד ןכו אלמ יִתואַה א"ס +.19 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א'יד ,ח"ד

 ;אקספ ןאכ שי איסב +. עט = .ו"טדו ב'יד ,א"יד ,ח'ד ,ד"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמד



 דד

 7 הימרי צו 8

 גו "לע פס םכיתולע לֶאְרְשִי יהלֶא תואְּבְצ הָוהְי רמַא הפ
 ₪ םֶכיִתוְבָאדתֶא יִתְרְּבְדדאְל יִּכ :רֶשְּב ּולַבִאְ םֶכיַחְבְ
 "לע .םיְרצִמ ץֶראמ םֶתוא איצוה וי םיָתיוצ אֶל
 5 יתיוצ הוה רֶבְּדִההתֶאדִא יִכ :הבַה הלש צמ
 םִּתַאְו םיהלאל ם 5 יתַויהו ילוקב ועמש מאל םתוא

 הָיִצִא רַשֶא ְרְדַהדלֶּכְב םתכלה םעְכ ילּוַהְת | |
 + םֶנְזאדתֶא ו מש אָלְו :םכל בט יי עַמְל םֶכְּתֶא
 אָלְו רוחֶאְל ויה ע ה סל תורר שב תוצקמב וכלי
  םירָצַמ ץראמ םֶכיִתובִא יִאְצְי רַשֶא םויהךמל נפל
 םיִאיִבְנַה ירְבְעדִלָּכדִתֶא םכיִלֶא הַלָשֶאְו הזה םויה דע
 % םַנְזָאדתֶא וטה אָלְ יִלֶא ועמש אול :הְלֶשו םָּכְשַה םַז

 7 "תא םהיִלַא ז ָּתְרַּכִד :םֶתְובַאַמ ּועְרַה םָפְרָעִתֶא ושק"

 םֶהיַלַא ָתאָרְקְו ףילא ועמשי אלו .הלאָק םיִרָבְ
 5 ועמ משדאול רֶשֶא יוגה הָו םהיִלַא ּתְרַמָאְ :הָכּוני +0

 ₪ מאה ּהֶרְבָא רָסּומ תקל אָלְו ו הלא הָוהְ לוקנ
 2 יכילְשַהְ ְּרנ י םהיפמ הָתְרַכ

 , ו < ד

 רודדתֶא שטיו הָוהָי סָאָמ יִּכ הניק ם ביש יאש
 30 הָוהידםָאְנ יִנִעָב עָרָה הדו הָידיִנְב ושָעְּכ :וִתְרְב ו

 31 -תֶא ףרךשל םהְֶב איִנֶּב רשא תפתה תומּב ו

 הָתְלַע ְע אלו יז יתיוצ אָל רשֶא שָאְּב םֶהיִתְנְּבתֶאְו םהינ
4 - 

 :ואמטל ויִלָע ימשדאָרְקתרַָשַא תו םיר- םַהיִצּוַש ומז|

 ּנ "םָאְ םיִאְּב םימָ הנה ןכְל :יב

 דםָא כ הב אינו תפּתה דוע רַמָאְיִאלְו 'הָז)
 ג תַלְבָנ ּהָתִיהְ :םוקַמ ןיאמ תַפְתַב ּורְבְקְו ּהירַהה

 םעו ו
 קו ביתב ירקו ביתכ יִאיִצּוה .וצ תשרפל הרטפה +.[

 י"כ םירפס בורב 1[ ש"ת .'רת .ו'ד .ב'ד ,א'ד
 כ ם = בורב |

 ו"טדו ב"יד ,א'יד דד

 .סכיִּפִמ ולבבב ₪

 ןכו םיִתִיצ א"'ס 1
 .איעג אלב ה [₪
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 אכצ ! לָכְלּו חרילו שָמָשְל .םּוחְטשו :םֶהיִרְבְקמ

3 

 +צזז 34--צחז 7 הימרי 58

 ןיאו ץראה תמהכלו םימשה ףועל לָכָאמל הזה םַעָה
 לוק םלָשּוְרְי תוצחמו הוה ירעמ | יִתּפשהו :דיִרְחמ
 הברחל יּכ הָלּכ לוקו ןֶּתְח לוק החמש לוקו ןישש
 תומְצעדתֶא ואיצויו הָוהידסא ו איהה תַעָב :ץֶראָתה הָיְהֶת
 םיִנָהְפִה תומצעדתַאְו ויִרָשדתומַצעדתֶאְו הָדוהְיריְכלמ
 םלשורי .יבשוי \ תומְצע"תֶאְו םיאיבנה תומָצע | תא

 וכלה לשאו םודבע רָשֶאְו םובהַא רֶשֶא םִמְשַה
 ופסאי אל םַהְל ווָחִּתְשה רשֶאְו םושרד רשאו םַהיִרַחֶא
 תָומ רחבת ויהי המאה ינפדלע ןמְדְל ּורבְקְי אלו
 הערה הָחפשמהךמ םיִרָאָשגַה תיראשה לכל םייחמ
 םש םיִתחּדַה רשא "םיִרָאָשנה * תומקמהדלַכְּב תאָזה
 קְרמָא :תואְָּבַצ הָוהְי םָאְי
 נושידסא מוקי אָלְו ולפיה הָוהְי רָמָא הָּכ םָהי לא
 דבְשִמ םלשורי הוה םַעָה הָבְבוש עודמ :בּושי אלו
 משָאְו יתבשקה :בושל ּונָאמ תמרת יקיִוחַה תחצנ
 זמ רמאל ותערדלע םֶחִנ שיא ןיא ורבי ןכדאול
 החל ףטוש םסְּכ םתוצרמב בש הלב יִתיִשָע
 ₪ סוסו רֶתְו הידעומ הָעְדִי םימשב הָריִסָחְדִּ
 ןהָי טפשמ תא ועדי אל ימעְו הֶנָאּב תעדתא ורמש

 שרג יתבשהו א'ס ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,ה'ד ,ו'ד ,ד'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 ןק ווויצוי ,ביהכ ּאיִצויו צ. 1 ,[]  .ס"תו ע"ת ןכו ץראההלָכ א'ס +. 34 .קספ אלבו
 שזו ריד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. 1 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,רת ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּואיִצְוי א"סב
 ה וכ םורפס בורב ןכ +.1 = .ד"ידו ב"יד ,ה'ד ,גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו תומצעהתאו א"ס
 ו בורב ןכ +.3 = .ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,ח'ד ,ר'ד ןכו דיבשוי תומצע תאו א"ס גידו ג'ד
 989 .ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב -רהבנו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ח'ר היד ,ג'ר ,ו'כ
 | ןק וטושו וילע רסמכ א'סב +. 4 = .ס"תו ע'ת ןכ :םיִרָאשנַה תלמ אלב רַשֶא תומקמַה
 טדו ב'יד ,ח'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ תיִמְרְתַב א"ס +. 5 .ירק אל וילע רסמנ א"סב +. 4

 1 וָצּורְמַּב ,ביתכ סֶתּו צרמב צ.6 ירק לכ צץ. 6 .ירק הע ;משאו וילע רסמנ א"סב +. 6
+; 6 

 : ₪ ואברנ מל א'ג ,ירק םיִסָו ,ביתכ סּוסְו א. ד = .ב'ד ןכו ירקו ביתכ םֶהָצּורְמַּב א'סב ,ירק

 תכ רי יאחנדמל ב ןכ צ. ל = .ירק םיִסָו ,ביתכ סּוסְו יאחנדמל ,ירקו ביתכ
 וה ,חיר ,ג'ר ,ב'ד ןכו ימעו א"ס ,ו"טרו ד'ד ,י"כ םירפסב ןכ +. ד = .ירק רוגע
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 9 הימרי זז 9

 5 ןכָא ונתא הָוהְי תרותו ּונחְנָא םיִמָכַח ורָמאְת הָכָיא
 + םימָקְח ושבה :םיִרָפְפ רקש טע הֶשָע רק קשל הנה
 מ"תַמְכְחְו וסֶאְמ הָוהְירבְדב הגה ורבו ותח

 10 םהישנדתא ןתֶא ןכל :םֶהְל

 הָלּכ לודְנידַעו ןמקמ יִּכ םיִשְרוְיְל םָהיִתודש םיחאל
 וו ופריו :רקש השע הָלּכ ןאכירעו איבעמ עצב עצב
 םולש ו ם םילש רָמאְל הלקקלע יִמעדתב רֶבְשתֶא
 וג ושבידאל שוב ּשָע הבעות יִכ ושבה :םולש ןיאו
 םֶתְדַקִּפ תָעְּב םילפנכ ולפי ָכְ עְדָי אל םֶלָכה
 :הָוהְי רמָא ולשָ

 ₪ םינאת ןואו ןפנב םיִבְנע ןיא הוהידסִאנ םפיסא ףַפֶא
 ו ּונחְַא הָמ"לַע :םורבעי םַהל ןּתַאְו לַּבְנ הֶלָעְָו הָנאְתּ
 יִכ םשדהַמָנ רַצְבְמה ירעדלַא אב ּופְסַאַה םיִבְש
 ל גאָטֶה יּכ שאלחימ ונכשוו ופה וניהלא הזה
 ₪ ןדמ :התעב ךנהו הפרמ תעל בוט ןיאו םולשל הו
 השער ויִריִכַא תולָהצמ לוקמ ויטוס :תֶרֶחִנ מש

 :הב יבשוו ריע ּהָאולַמּו ץְרֶא :ולכאוו ואוביו ץֶרָאהילנ
 וז םָהְלְדיִא רֶשֶא םינעפצ םישָחְנ םֶכְּב חלשמ יה ל
 :הוהידסאנ םֶכְתֶא ָכְשְּת שח

 - תעוש לורד הנה יוד יִכְ יִלַע ןוני ילע יתיניִלבמ

 \ הָכְלמדִא ןויִצְב ןיא הוהיה .םיסחרמ מ ץֶרָאְמ ימעחת
 א רָבָע :רֶכָ ילבהְב םֶקיליִסְּפּ יִנסְעַכִה עודמ הבז

 גו ימַעְתְב רבשדלע :ונעשונ אול ונח זק הָלּכ רצ
  דָתְלְנַב ןיא ירצה זי תקוה המש יתרדק יתרבש

 -םא
 ןאכ ןיא איסב צ.10 | .ו"טד ןכו ושובה וא א"ידו ח'ד ,ר'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו שיבה

 ירק ּאָּפָרְו צ 11  .ס ד ,א"ד ןכו איב "ם צ. 10 8 .ירק 1לַּכ ץש. 48

 א'סו ,ב'דו א"ד ןכו ושיבוה א'ס ץ.19 = .ד"י ו ע :ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּואַפְרַיַו א

 יו"דו" ב"ר ןכו אָּפְרמ א"ס +. 15 | .באב העשתל הרטפה +. 18 / היד ו

 הגומב +. 90  .אקספ ןאכ שי א'סב +. גז  .ה'דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח ואביו א'פ' א ₪
 לוהב 'צה יִרצַה הגומב +. 99  .הה8 0 ₪



 לזוז 93--ז[א 1 הימרי 100

 !ימעדתּכ תכרא הֶתְלַע אל עודמ יכ םש ןיא אפרדםא
 םמוי הָּכְבָאְו הָעְמד רוקְמ יניעו| םומ ישאר ןתייִמ ₪
 מ :ימעדתכ יללח תֶא הָלְילְו ט

 הכלאו דמעדתַא הבועאו םיזחרֶא ןולמ רֶפְדִמְב יִננִ
 תא ורדיו :םיִרְְּב תרַצְע םיפָאְנִמ םֶלָכ יכ םתאַמ :

 כ ץראב ּורבנ הקמָאְל אלו רקש םֶּתשק םנושל
 שיא :הוהְידִאְנ ועדידאל יתאו יאצ | הָעְרְדלֶא הָעְרַמ 3

 הֶאלַּכ יכ וחטבת"לא חַאלָכְילַעְו ורמשה והערמ
 והעְרְב שיאו :ךֶלֶהְי ליכְר עָרְדלְּכְו בקע .בוקע
 ₪משירַבד םעשל ודמל ורבי אל תַמָאְו ּולָתָהִ
 -תעד וגאמ המרמּב המרמ ותְּב ףתבש :ּואלנ הועה

 [" הפ ןכל :הָוהְידבְִאְנ יִתוא <
 השעא ךיארַכ םיתנחבו םַפְרוָצ נגה תואָבַצ הָוהְי
 ופב ךפד הָמְרִמ םַושְל טחוש ןח :ימעדתַב 'ינפמ
 שעה :יִּבְרֶא םישי וְּברְקְבּו רד והקְררתַא" םולש
 ל הֶוְכ-רֶשֶא יונְב'םא 2 ןהְידםאְנ םקידקפארול הלא
 \ :ישְפַנ םקנתת
 םֶדמ תואְנלַעְו יהנו יכב אָשֶא םירתה"לע
 ףשמ - מ לוק ועָמש אלו רבע שיִאיִלְּבִמ ןתצנ
 בלשורידתא ית לכלה ורד הָמַהְּבְדדִעְו םימשה
 לָּכְמ הָממְש ןּתֶא הודי ירעדתאו םיגת ןועמ םילנל

 תא ןֶביו םֶכְהַה שיאָהְימ :בשוי ג
 זזכַא הָמדלע הר ן ולא הוהיהיפ רָּכִּד רָשֶאְו תאו
 רבע ילָּכִמ רבְדִמַּכ הָתַשְנ ץֶראַה
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 שו

| 

+ . 

 ן)

(- 

 י
3 
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4 

)] - 

 מאיו
1 

 עב ינפמ ל'צ +. 6 = .בקעי ג'ב א .איעגב .וכרדוו כ"ב א"ב ןכ 2 9
 . יתכ טְחָש וא טּוחש א'סב ,ירק טוז כ טחוש +. = .ב"י 'ז ליעל ןויע :ע"תו 'רח ןכ טּוח

 ןח הייד ,בייד ,ח"ד ,ו"ד ריר ,ג"ד ,ב'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.ד | .ס"תו ן"ד ,ב'ד ןכו ירקו

 "כ םירפס בורב ןכ +. 8  .ב'דו א'ד ןכו -םָאְו א"ס <. 8 ,והערדתא םולש א'ס

 וקספ ןאכ ןיא א"סב +. גג .ב'ד ןכו רשא יוגבדסא א'ס ו"טדו ך"וה ,ב"יד חיה

 .אלמ ּהָריִּגִיו א'ס <. 11



./ 

 1 הימרי ןא 83

 ו יִתַתְנ רָשֶא יתְרְותְתֶא םֶבָנְעְִלְע הָוהָי רָמאו
 8 וכלי :ּהב וכלהדאלו ילוקְב יעמש"אלו םַהיִנָפְל
 םודמל רֶשֶא .םיִלָעְּבה יִרָחֶאְו םֶּבל .תוררש יִרָחֶא
 ו הָוחְי רַמְאדהְּכ ןכל :םֶתובָא
 הזה םַעְקחתֶא םליכַאְמ נגה לארשי יהלֶא .תואָבצ
  רשֶא םינְּב םיתוצפהו = :שאְדימ םיתיקשהְו העל
 ברהה הירח יתחלש] ובאו הגה פד ל
 :םֶתוא יתולכ דע
 4 תונוקְמל .ּוארקו ּננִבִתַה תואָבַצ הָוהְי דַמָא הפ
 וז הָנְרַהְמְתּו :הֶנאוְבְתְו וחלש תמָכָחַהלֶאְו האוב
 וניפעפעו הָעְמד .וניניע הֶנְַרְתְו הג ונילָע הש
 4 ונשב ונדהש יא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ :םימרלז
 :ּוניִתונְכְשִמ וכילשה כ ץֶרֶא ּונָבַעְיִכ דאמ|]

 ו םֶכּהֶא חפִתְו הָוהְי-רבְּד םיִשָנ הֶנְעץמשדיכ
 :העיק התיר הָשאְו יה םכיְִּנב הֶיְדמלְו ויפירבה|)

 א ללוע תירְכהל וניתונמְרֶאְּב אָּב ונינולחכ תו הֶלַעִַ
 1 הלפנ הָוהְידִאְנ הב רּבִּד :תובחרמ םיִרּוחְּב ץוחמ
 יִרָחֶאְמ ריִמָעְכּו הָדָשַה ינפ"לע ןַמְדְכ םדָאָה תֶלְב
 ש רַמָא | הָּכ :ףִפַאְמ ןיאו רציקז
 ובְגְה ללַהֶתְיילַאְו ותָמָכַחְּב םֶכָח ללה הק
 3 תאזבדסא כ :וְרֶשָעְּב רשע לָלַהְתַילַא ותְרובע
 הָשַע הָּוהְי יִנָא יִּכ ותוא עדי טכשה לֶלַהְּתִמַה "ללה
 דא יִּתְצַפְה הָלַאְביִּכ ץֶראְּב הקדצו טפשמ לט

 הוהי ₪2 1

 ג'ב ,א'ב ןכ א. 16 | .ירק הָּמַה ,בותכ םָה א'סב א. 15 ד ט"י ןויע :סּועָדְ א"'ס +. \

 ירק הָנאָשְתַו +. גז | .איעגב תוננוקמל ג'ב ,תוננוקמל א'ב א'נ ,איעג אלב תוננוק

 ןאכ ןיא א"סב +.19 | .ב"ידו ב'ד ,א'ד :ןכו יִכְו א"ס צ. 18  .ירקו בותכ הָנאָשָתְע 1

 א"וד ,ר"ד-,ב"ד ,א"ר ןכו רסח םֶכיִתְכב א"ס ,ח"דו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 87

 .ב"דו א"ד ןכו רסח רַצְַה א"פ +. לג  .ב'ד ןכו הָמָדָאְה א"ס +. לג = .ו"טדו ד ג
 ןכ זמ 94' | .ר"תו ס"ת ,ע"ת רה ,ב"יד ו"ר היד ג'ד ,ביד א"ד .ןכו לֶאְו אפ + |
 .טָּפָשִמּ יאחנדמל ,יאברו <



 זא 91--+צ 8 הימהי 40

 הוהְייסִאנ םיִאְּב םיִמָי הגה :הוהי 5
 הדוהידלעו םיִרָצְמְ"לַע : הֶלְרְעב לּומדלָּבדלָע ור .

 .יצוצקדלָּכ טעו בָאומדלעו ןומע ינ נביל םורא-לעו
 תיבדלֶכו םילרע םיוגה"לכ וכ רֶּכְדִמּב םיִבְשּוה הֶאּפ
 : בלחילרע לֶאְרשי
 ;לארשי תיב םכילע הָוהְי רּכד רֶשֶא רָבְּדִהְדתֶא ועמש
 תותאמו ורמְלת"לא םיוגה ךְרַהְדלֶא הוה רַמָא | הּכ
 תוקחהכ :הָמַהְמ םיוגה ותחיחיכ ותָחַתְלַא םיִמְשַה

 שחלה השעמ ותְרָכ רעימ ץעהּכ אוה לבה םיִמַעָה
 תובקמְבו תוְרְמְסַמְּב והפיי בָהְוְבו ףסכְּב :דַצְעְִב
 וחכרי אלו המה השקמ רַמתְּכ :קיפָי אוָלְו םּוקְוחְי

 שרי אלה םֶהְמ ּאְריִתְִלַא ודעצי אֶל יּכ אש "אושנ
 מכ ןיאמ :םָתוא ןיא ביטיהדםנ <

 ףארי אל ימ :הָרּובְנִב ףמש לּודָנְו הֶּתִא לוד הָוהָ
 ילכו םווגה ימָכְחְדלכב וכ הָתַאָי ךל יּכ םיוגה ךלמ
 ךסומ ּולְסְכְו ורעב תחאבו :ךומְּכ ןיאמ םֶתּוכלמ
 לר אָבּוי שישרתמ עקְרִכ ףַסַּכ :אוה ץע םיִלְבה
 םשּובְל ןמָנְרַאְו תלכת ףריצ ידיו שְרֶח השעמ ופּואִמ
 םיהלאחאוה תַמָא םיהלא הָוהיו ו :םֶלּכ םיִמָּכִח השַעַמ
 םיוג ולכידאלו ץֶראְה שערת ופצקִמ םלוע למ םייה

 אָהְלַא םוהל ןורמאה הנְְכ מעז ו
 0 תותָתְדִמו אעראמ ודבאי ודבע אָל אקראו אמְשדיד

 : 0 - השע | הָלֶא אָיִמש ו

. 

 ןש

 שכ

- 

- 

 סס

= 

- 

 האר

 יידק אּושִנְי ,ביתכ ּואָשַנּש א'סב +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,ח"ד א"סב ןכו ּותַהִּת הגומב +. 9 .י

 גד גיד ןכו הגיגנ אלבו ףקמב יִּכ א'ס ,ו"טדו ב"יד ,ה"ד ,ד"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ן יגידו ב'ד ןכו אָנְרַּכ א'ס +. גג = ,ד"ידו ב'יד .ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח םֶתֶא א'ס +.5 = ,ד"ודו
 .גולפ -ןמּו וילע רסמנו תוחתִמּו א"סב צ. 1
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 םיִקְרְּכ ץרֶא הצקמ םיִאְשְנ הלעיו םימשב םימ ןומָה
 4 םּדָאדלָּכ רַעְכְנ :וי תרצו חור אַצַו הֶשע רֶמָמְל
 דאלו וָּכְסנ רקש יִּכ כ לָס ספִמ ףָרוצלָּכ שיבה תַעדִמ
 וג םֶתּדְקִּפ תַעְּב םיִע :תְע השעמ הָּמַה לָבָה :םָּכ חור
 4 אוה .לכה .רָצוידיּכ בקע קלח .הָלֶאְכִאְל :ודבאי
 :ומש תואְבַצ הוהי וַתְלַחִנ טבש"לאְרשלו

 7 הכהיִּכ :רוצְגַּב יתבְשוי ךתעְנַּכ ץֶראמ יִפְסֶא
 תאָוה םעָּפּכ ץראה יִבְשוידתַא עלוק ננה הָוחָי רמָא
 ו ל וא :ואָצְמְי ןץמל םֶהָל יְִרצָה
 :ּונָאְשֶאְ 0 הו ךא יּתְרַמְא יאו יתְכִמ הָלֶחְנ ירְבשדלפ
 . + הטנדי : םֶנַא לאְצ נב קת יִרְתִיִמלְכְו דש יִלָקֶא
 גו "תֶאְו םיערה ורעְבִנ יּכ :יתשירי םיקמו יִלָהֶא דש
 םתיער רמבו וליכשה אל ןּכְדלַע ושרד אל הָוהְ

 הצו |
 פ ןופצ ץֶרֶאמ לודָנ שערו הָאְב הנה הָעּומש למ
 :םיִנַת ןועמ הָמְמש הָדוהָי יִרְעתֶא םושל

 ₪ שיאלדאל וָּכְרִּד םֶדָאְל אֶל יִּכ הָוהְי יִּתְעְדָי
 א טָפשמּב .ךא הוה .ינְרְסי :ודעצהתא ןיכָהְו ךלה
 ₪ םיוגה"לע ִּתַמַח פט :נֶמעָמתְִּ ַּּפאְּב"לא
 אל ָּךְמֶשְּב רַשֶא תוחֶפשמ לַעְו ףועְדְדאְל דשא

 והְוְנתֶאְ והלכו והַלְכַאְו בלַעְידתֶא ּולְּכָאהִּכ
 רבדה :ומשק |

 שו

 תרצואמ א"ס ,ו"טדו ד'ד ,י"כ םירפס בורב רסחד רפה ןכ +. | .ע"תו א"י ני |[

 ןכו אלמד אלמ ויַתורצואמ א'סו ,ג"ר ןכו אמדק 'ו רסח ויָתְורַצאַמ א"סו ,א"ידו ב'ד ןכו אנוג |"

 ןכצ.16 .ד'ידו ב ב"וד ,ח'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ שיָבּוה א"ס +. 14 = .ד"ידו ב"יד ,ח"'ד א ||

 ר'ד ,י"כ םורפסב ןכ +.16 = .ג"דו ב'ד ןכו אל א"ס ,ו"טדו ד"יר ,ב"יד ,ה"ד ,ד"ד ,ו"כ םורפס 2

 ירק תָכשוי ,ביתכ יִּתבשוי ט. 17 = .ה"ודו ב וד ויד ,ג'ד ,ביד ןכו טבש לֶארשיו א'ס ו'טדו ח

 ןכז.90 | .אלמ יִתורְצֶָהְו יאהגדמל ,יאברעמל ןכ צ.18 = .ב"ד ןכו ירקו בותכ תֶבָשי א" |[

 רת ,ב"ר ,א'ד ןכו האלו א'ס צ 9%  .אקספ ןאכ ןיא א'סב \.23  .איעגב םניאו נ'ב א

 :ר'ת ןכו תוכלממ א"ס +. 55  .איעגב דלֶא נ"ב .א"ב ןכ צץ. 94" ,ר'תו טי ע

 .'ו ט'ע םולז

 וכו ורקו ביתכ ןיראה א'סב ירקו ב ביתכ ץֶרֶא יאהנדמל ורכ ןיר אָה בותכ ןירא יאברע ימל + 1
 כו ירקו ביתכ צח -4 - - ד - :
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 יבשיבו הדּוהי שיִאְּב רשקדאָצְמְנ יִלַא הֶוהְי רףמ איו 9

 אז 0 הימרי 4

 ועמש :רמאל הָוהְי תאמ והָיִמְרְילֶא הָיַה רשא רָבִּדה
 -לַעְו הָדְוהְי שיאדלֶא םֶּתְרַּבַדְו תאוה תיִרְבַה ִרְבִדדתֶא
 הלא הָוהְי רָמָאההְּכ םהיִלָא ּתְרַמִאְו :םלָשּורְי יבש
 תיִרּבַה יִרְבּדִדִתֶא עמשי אֶל רשֶא שיאָה רּורֶא לאְרְשי
 םַתואהֶאיצוה םּויָּב םֶכיִתוְבָאדתֶא יתיוצ רשֶא :תאָזה
 לוקב עְמש רמאל לרבה רוכמ  םירצמְדרֶאמ
 3 םַתַיהְו םַכְתֶא היצארַשֶא לָכִּכ םִתוא םישעו
 "תֶא םיִקָה ןעמל :םיקלאל םכל .הָיִהֶא יִכְָאְו םעל
 ץרא םֶהְל תקל םכיִתוְבָאל יִּתְעּבְשנְרָשָא הָעּובְשַה
 :הָוהְ ! ןמָא רמאו ןעא] הוה םויּכ שכדו בָלֶח תַבָ

 -לָכְדִתֶא אָרְק ילא הוה מא
 פלשו תוצחבו הָדּוהְי יִרעְּב הָלֶאָה םיִרָבִּדַה
 םתישעו תאוה תיִרְבַה יִרָבְדִדִתֶא שמש רמאל
 ותלפה סיב םכיתובאב יתדעה דָעָה "ִּכ :םֶתוא
 ףעהו םכשה הוה .םויהדרפו .םיִרצמ ץֶרֶאמ םֶתוא
 םעְאתֶא טה"אלו ּועָמש אל ;יִלוקְּב יעמש רמאל
 דתֶא םהילע איִכָאְו עֶרֶה םֶּבִל תּוריִרָשְּב שיא וכו
 לו תושעל יתיוצ-רשא .תאָוההתיִרְבה יִרְבְּדדלְּכ
 . :ּושע

 אמ רשא םינשארה םֶתובָא תניעלע יב ובש :םלָשורי
 םיִרְחַא םיהלֶא ירחא וכלה הָמַהְ ירבְדדתַא עומשל
 יִתיְִּבְדתַא הָדּוהְי תיִבו לארשידתיב ורפה םֶדְבְעְל

 :םֶתובאדתֶא יִּתְרָּכ רשַא

 ב"ה ,ח"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דרשא א"ס ה"נ טרו ד'ד ,ו'כ םירפסב ןכ +. 1 .אי

 א'ס +. 5 .ב"דו א'ד ןכו רסח סָהְלֶא א'ס +. 3 .ר"ידו ב"וד ןכו -לֶאְו א'ס +. 9  .ר"ידו

 וו היד ויד ,ר"ד ,ג'ר ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ יִתולעה א'ס +. 7  .א"ד ןכו רפח יל

 ת"ד ןכו דדע א"סב ,א"ודו ו'ד ז ,ה'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ +.7 = .ו"טדו ר"יד ,ב
 ינוב א'ס ץ.9 = .ח"דו ד'ד ןכו ד"וי רפח תּורְרְשָּב יללהב הגומב ןכ +.8 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד
 למשל א'כ <. 0 .א"ירו ח'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ תונוע א'ס צ. 10 | .'למ 'ג וילע רסמכו
 .א"ידו ר"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח
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 -אל רֶשֶא הָעְר םהיִלַא איבמ ינגה הֶוהְי רמָא הצל
 :םהי לֶא עמְשֶא אָלְו יִלֶא יקעזו הָנממ תאצל ול
 ; םיהלֶאָהדלֶא עז םלשורי יבשיו הָדּוהְי ירע ובלו
 תַעְּב םֶהְל יעישוידאל עשוהו םֶהְל םיִרְטְקִמ םה רשא
 רפסמו ּהָדּוהי דוקא ויה ףירע רפסמ יִּכ :םֶתָעַר

 רטקל תוחְּבזמ תשכל תוחְבְזִמ םֶּתִמש םלֶשּורי תוצח
 :לַעָּבְל
 םדעב אָשָּתִדלַאְו הוה םַעָקְדדעְּב ללַּפָתִתְְלַא הָּתַאְ
 דַעְּב ולא םאְרק תַעְּב עמש ייִנְעֶא | יכ הקפת הנ
 ; ּהָתושע יִתיִבְּב ידידיְל המ :םָתְעְר
 יכַתְעְר יּכ לילעמ ורבעי ש שָרְקְרֶשְּבּו םיִבְרֶה הָתְמּמַה
 : מש הוה ארק רֶאתדיִרְפ הפי ןנער תו :יזלעת א
 :וי :תוילד ועְרְו היִלַע שא תיִצְה הֶלדנ הֶלּמַה | לוקל
 ; ללב ּהָעְר יל רָּכּד ּךֶתוא עטוגה תואָבַצ הוה
 םהְל ּושָע - שא הדּוהְי תיכו לֶאְרְשידתיב :תע
 8 הוהיו :לַעָבל רטקְל יִנסִעְכהְ
 שָבְכַּכ יִנָאְו :םהיללעמ ינתיארה א העד ינָעיִדוה
 תובשחמ ובשח | ילעחיכ יתְעדְיאְָ חובטל לבו ףולא
 -אְל משו םייח ץראמ ְּתְרְכִנ ימהלְּב ץע הָתיחְשנ
 טפש תואָּבַצ הוה :דש ראו

 יא יכ םהמ ךתמקנ האְרֶא בלו תויְלְּכ ןחפ קדצ | |
 :יביִרְדתַא יתְיִלִנ |
 -תֶא םישקבמה תּותָנִע יִשְנַאדלַע הָוהְי רמָאדהְפ =
 תמָת אל הֶהְי םֶשָּב אבות אָל רָמאל ךשפ|
 :ונדמ |

 ןכל . 5
 =ַלֶאְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ג1 = .ב"דו א'ד ןכו םֶהיִלְע א'סו ,רסח םהָלֶא א"ם

 ירק אלו ,ביתכ לֶאְו א'ס| <
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 יכ .א'ס ,ו'טרו ר"יד ,ב"יד ,ח'ד ,ד'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ צץ. 14 = ,יר

 ןויע :ר"תו ס*ח ,ע"ת ירח ,א"יד ןכ א"ס צץ. 14  .ו'דו ג'ד ,ב"ד ןכו עמש מע
 ּונירוב א'ס ץ.ל1 = .ג"דו ב"ד ןכו תֶעַר יללהב ,הגומב ןכ+.גד | .יזלעת א"ס צ.15 ב" קופ||

 .ר"תו ס*ת ,ע'ת ,ח'ד בד ]
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 םירוחכה םהילע דקפ ננה תואָבְצ הָוהְי רמָא הָכ ןִכְל ₪
 תיראשו :בַעְרַב ותמי םהיִתונבו םֶהיִנב בֶרְחְב ותמי <

 תנש תותנע ישנאדלא הער איבָאדיכ םהל היהת אל
 םיִמְפְשִמ דא ךילא ביִרֶא יּכ הָוהְי הֶתַא קידצ :םתְדִהּפ בי

 יְִנְּפְדלָּכ לש הֶחַלַצ םיעשר ףרד עודמ ףִתוא רבדא
 בורק יִרָפ ישעדסנ וכלי ושרשדסנ םֶתַעטְנ רגב
 ינעדְי הָוהְי הָתַאְו :םֶהיִתויְלְכמ ק קוחרו םֶהיִפְּב הָתַא 3

 םשדקהו הָחְבְטְל ןאַצְּכ םקתַה ךתא יכל ּתְחְבו ינאְִּ
 לבָאָּת יִּתְמְדרַע :הָנרַה םויל 4

 הקפס הבהיבשי תערמ שביי הָרשההַלָּכ בשעו ץֶרֶאָה
 "תֶא וכ :ּונתיִרחאדתַא הֶאְרְי אל ּורָמָא יכ ףועו תומהְב >

 ץראבו םיפופההתֶא הָרָחַתִּת יאו ואלו הָּתְצַרו םיִלָּנר
 ופ :ןרריח ןואְנְּב השעת ףיאו חטוב הֶתַא םולש <

 הָמהיסנ ּךְב ּודְגְב המה" ףיבָאתיבו  ףיִחַאדסנ
 ףילא רבי ב ןמָאת"לא אלמ .ךירחא ארק
 :תובוט
 תוררידתַא יּתְתְנ יִתְלַחְתֶא יתשטנ יִתיִּבדתֶא יִּתְבְוע
 "העיב היראכ יתְלְחְנ ילדהַתְַה הביא ףכב ישפנ
 עּבַצ .טיעה ::ָהיתאנש .ןפ"לע .ּהָלוקְּב  ילָע * הנ
 הח"לָּכ ּופְסֶא ּכְל היִלַע .ביִבְס .טיעה יל יתְלַחְנ
 סְסְּכ ימרכ ותחש םיכר םיער :הֶלְכְאל ּיַתַה הָרָשה
 :הממש רּבְרמל יתדִמְח תקְלַחדתֶא ּונְִנ יתק לָחתֶא
 ץֶרֶאהְלָּכ הָמְשָנ הממש לע הָלַבָא הפטל ה ּהָמָש
 יב יו

 5 ,א'ד ןכו אלמ ּותּומי א'ס ,ג'ד ןכו רסח קוספב 'ב וילע רסמגו י'כ םורפסב ןכ +.
 א'ד ןכו רסח םֶהיִתְְּו א'ס ,ר"ירו ב"יד ,ה'ד ,ג'ד ןכ +. = .ו'טדו ר'וד ,ב'וד ,א'וד ,ר'ד
 ופמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. < .אקספ ןאכ שי א'סב +. 1 ,ב. = .ו'טדו א"יד ,ה'ד ,ב'ד
 "| ו'טדו א"יד ,ח"ד ןכו רפח םֶהיִתיִלְּכִמ א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ד'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמו 'ל וילע
 מב +. 5 = .ב'ד ןכו םילגר א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ח'ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.5
 ןקמב רףכב א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ח'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .ד'ד ןכו ואלו
 [ילע הלוקב ילע הָנתנ רעיב הָיראכ יתלחנ ילדהתיה א'סב +.8 = .ד'ד ןכו הניגנ אלבו
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 רָכִמ 5 םיִפְש ע"לָבְלַע :בֶל"לַע םש שיא ןיא -
 -דעו זחא הצקמ הֶלָכִא הוהיל ברח יִּכ םירדש ּואּב
 ג םיצקו םיטח ושר ;רָשָבדְלַכְל םולש ןיא ץֶראה + הָצְק
 -ףַא ןורחמ םכיתֶאּובְּתמ ושבו ולעוי 5 ּולַחָנ ורצמ
 :הָוהְ
 44 הָלַחְנּכ םיִעגְנה םיִעְרַה ינכשדלָכדלע הָוהְי רַמָא | 5
 לַעָמ םֶשָתָנ ינגה לארט שידתא יִמעדתֶא יתלחנה"רָשַא
 וג יִרַחֶא הָיְהְו :םֶכִתִמ שותֶא הָרּוְי תיבדתֶאְו םֶתְמְדא ו
 ותְלַחְנְל שיא םיקבשהו םיִתְמחְרְו בשא םֶתְוא יש
 4 יִמָע ִכְרַדתֶא ודמְלְי דמְלדא הָיְָו :וצראל שיאו
 עבשהל ימערתַא ודמל רשֶאּכ הוהירח משב עבשהל
 וז "תֶא יתשתְו ועמשי אל םָאְּו :ימע דותּכ נבנו לַעָּפּ
 :הָוהְיִאְנ דּבַאְו שותנ אּוהה יוגה
 גי ותְמָשְו םיִּתְשַּפ רזא ךל תינְק דולה יִלֶא הָוהְי רמָאדהְכ
 ; רבדכ רזאהְדתֶא הגקֶאְו והבת אל םימבו יִנְתִמיל
 :יִנְתְמילַע םשֶאְו הוה
 | רשא רוזאה"תֶא חק :רמאל תינש ילא הוהיירבד וה
 (- ָש ּוהָנְמְטְו הֶּתְרִפ ףְל םּוקו נמל רשֶא תה

 : הו רַשאְּכ תֶרָּפּב : הָנִמְטִאְו ךלאָו :עַלָפַה קוק |
 : יִלֶא הָוהְי מא םיִּכר םיִמָי : ץקמ יהיו :יתוא הוה
 ףיתיוצ רשָא רּזאָהְתֶא םשמ | הקו הָתְרִּפ ךל ם
 .-.- ז ךןמ רוזאָהְתֶא חַקֶאְו רפחאְו הָתְרּ לאו :םשרנמט

- 

 אל רוזאָה ּתַחָשְנ הָנהְו הָמַש ּויּתְנִמְטְדרֶשֶא םוממ
 ו - 2

 יהיו : 22 ח

 הניגנ אלבו קש -הצקמ א'ס ,ד"ודו ב'יד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפסב ןכ צ.19* + לע א'נ +.

 סית ו"ד ,גיד ,ב"ד ןכו אלו א"ס צ.13 .אקספ ןאכ שי א'סב ד. 18 * .ו'טדו 8
 .הלֶחְפב ל יאברעמל ןכ +. 14  .ב'דו א'ד ןכו אלמ ּוליעוי .א"ס +. 185 3
 ביתכ אלמ םיִשֶאְו א"סבו ,ירק םי שאו א'סב +.9 .ך' | .ב'דו א'ד ןכו רסח םֶתֶא א'ס <

 ב'ד ןכו ונמ טל א'פ ,ו"טדו ד'ד ןכ צ.6  .ב"דו .א'ד] ןכו רסח יתא א'ס +.5 | .ב'דו א'ד ןכו'

 אלו א'פ ,הגומ רפסב ןכ +.ל = .גולפ המש וולע רסמנו םש א'סב +. 7 ,ד'דו ב"

 ,אר|
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 הָכְּכ הָוהְו רַמָא הָּפ :רמאל ילֶא הָוהְיירְבְד יהי |
 :ברה םֶלָשּורְי ןואְנְתֶאְו הָדּוהְי ןוָאְנתֶא תיִחָשא
 טיפלה יִרָבְדתֶא עומשל | םִנָאמַה עְרֶה הוה 'םעָה
 םרְבַעְל םירחַא םיִהְלֶא ירְחא "כליו םָּבְל תּורְרשְּב
 חלצידאל רֶשֶא הזה רּזאָּכ יהיו םֶהְל תוְחַתְשהְל

 כ שיא יִנְתְמְדלֶא רּוָאְה קַכְדָי לשַאַּכ יִּכ :לָפל ו
 הרה תיבְדלְּכדתֶאְו לארי תיִבלּכְתֶא יל יִתְקַּבְדַה
 הָראּפתְלּו הָלִהְתְלְו םשלו םֶעְל יל תוָהְל הָהידסאנ
 דאי הָוה רֶבְדַהדתֶא םהילא ּתְרַמָאְו :עמָש אל
 ןוי אלו לָבְילָּכ לאְרשי יהלא הוה

 ולמי לָבלכ יכ עדנ אל עדיה דילא ּורְמָא
 יִתֶא אלממ יננה הָוהְו רמָאְדהכ םילא תְרמָאו :ןיי
 1וְדְל םיבשוה םיכְלִמַהתֶאְו תאזה ץרָאה יבש
 בשיילּכ תאו םיאיבנהדתַאְו םיִנַהְּכִהדתַאְו ואָסּכְ"לע

 וופְאהְו ויחֶאדלֶא שיא םיִּתְצַפִנ :ןְרְכִש םֶלָשּורְי 4
 ולו סּוחא"אְלְו למחֶאדאְל הָוהידִאְנ ודחָי םינּבהְ

 ;מש :םֶתיחשהמ םֶחְרַא 5
 ןפיהלא ה)היל ונת :רכד הָוהְי יכ והבנת וניזאהו 4

 וקלע םכילנר ּפְנְתי םרטבּו ךשחי םֶרְטּב דובְּכ
 רפרעל תישי תומלצל ּהָמְשְו רואל םתיוקו ףשנ

 מ שפתה :םיִרָתְַּב .הטמשת אל או
 לע הָבְשִנ יִּכ הָעְמד יִנִע דֶרָתו עמדת עמדו הָוּג

 ךיבגלו ףלמל רַמא :הוהי 8
 נָכְתְראָּפִת תרמע םֶכיִתושַאְרמ דרי יִּכ ובש / ליפה
 ע 9
 לאב אקספ +. ג9 = .ב"דו א"ד ןכו רסח םֶהָלֶא א'ס +. 15  .אקספ ןאכ שי א"סב <.
 הֶא [/תגדמל ,יאברעמל ןכ צץ. 14 | .א'ד ןכו רסח םֶהָלֶא א"ס +. 18 | .קופ
 פס בורב ןכ +. 17 = .א'ידו ב'ד ןכו ירקו ביתכ תיִשָו א'סב ,ירק תיִשְו ,ביתכ תִשָי +. 6
 ופפ ןכ +.ג7 = .ד"ירו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הכבת םירתפמב א'ס ג"טדו ח'ר .ר'ד ,י'כ
 רפח םֶכיִחְשֶאְרִמ א'ס +. 18 .רסח ּולָפשַה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18 = .יִניִע יללהב
 | :ריידו ביד :תיד ביד ביד
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 19 הימרי צוזז 19--צזצ 6

 תָלְָה הָלְּכ הָריהְי תַלַּנִה חתפ ןיאו ּורְגְס בג רע
 | = ?םיִמולש
 ןאצ ּךְלְּתְנ רֶדעֶה היא ןופְצִמ םיִאְּבַה יארו םֶכיִנִע יאש
 הרטל 6 ףילע דקפיהִּכ ירמאתדהמ :ךּתְראָפְת
 ומְּכ ףָּחאָי םיִלָבַח אוָלַה שארל םיִפְלַא ךיְלע םתא
 הלא יִנָאְרְה עודמ ּףבְבְלְּב ירמאת יכו :הָדל תשא

 ישופ ּךֶפַהְיָה :ףיבקע וסַמְחְ ףילוש ילננ נע בֶרְּ
 ידמל בימיה לכ םִּתַאדסנ ויתרְּבְרְבַה רַמָ דש
 5לרונ :רָּכְדִמ חּורְל רבש שקּכ םַציִפָאו 8

 ןצ-- :ז

 יִחְטְבַתִו יתוא תחכש רשֶא הוהידִאנ תא ךידמדתנמ

 הָרָשִּב תיעָבְנְלע ףַתּונ תמז ךיתולַהצמו 8
 יִתְמ יִרָחֶא יִרָהַמַת אל םֶלשּורְי לוו א דיצוקש יִתיִאְר
 "לא .הוהיירבח הָיִה רֶשַא :דִע
 היִרֶעְשּו ּהָדְוהְי ּהָלְבִא :תורצבה יִרְבדדלע ו
 םהיִרְּדִאְו :הָתְלְע םלשּורי תחוצו ץראל ורדמ ; וללמא
 םימ ּואצְמדאל םיבנ"לע ּואָּב םיִמל םהירעצ והְלְש

 רוב :םשאר ּוָפָחו ומלכַהְו ושב םקיר םָהיִלַּכ
 םיִרְָכִא ושָּב ץֶרָאְּב םשג ה יהְדאל יִּכ הֶתַח הָמָדַאְ

 יכ בָועְו הדלי הרשב תליאדסנ יִכ :םשאר ּופז|

 םינתכ

 םירפסב ירקו ביתכ ןכו ירקו ביתכ ּואש יאהנדמל ,ירק ואש ,בותכ יאש יאברעמל

 ו יאהנדמל ,ורק ּגאְרּג ,ביתכ יִאְרּ יאברעמל +. 20 = .ד"ידו א"ד 28 /

 לה א"ס +. 91  .ד"ידו א"'יד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב יוקע

 .ר"ודו ב"וד ,א"וד ,ה"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו התפ דתנמ א'ס ,ו'טדו ד'ד 5%. [
 א'ד ןכו ירקו בותכ דוע א"סב ,ירק רוע צ. 7 ב

 ד ןכו אלמ םַהיִריִּבַאְו א"ס ,ו'טדו א"יד ,ר'ד ,י''כ םולש |

 ] א"ס צ.3 | .ב"ד ןכו ירקו ביתכ םֶהיִריעצ א'סב ,ירק 'םַהיִרעַ % |
 .'ג קוספ ןייע :ס"תו 'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו ּגּפַהְו א"ס צ. 4 " 0 ,

 ז ו'ד היד גידו
 .ד"ידו ב"יד ,ח'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דופאש א'ס ,ו'טדו ן'ד ה 878

4 

 % !לנול לקו הארי" ךילוש ית פשה ינאדבנו רַקָשַּב

 ;: חור יפאש םיִפשדלע ּודמע םיאר ופו :אשְד הָיָה

 הש

 ןש

 כ



 צא 6 הימרי 0

 נב ונע וינעיסא :בשע ןיאלּכ םהיעע לכ םינתּ
 ;ונאטח ל וניתבושמ וברחיכ ףמש ןטמל השע הֶוהְ
 כ הָיְהְת הָמְל הָרְצ תַעְּב ועישומ לארשו תוקמ
 םהְדִנ שיִאְּכ הית חל :ןולל ּהָמָנ חַראָכּו ץֶרֶאְּב

 ּךמשו הָוהי ּוָּבְרְקְב הָתַאְ טישיהל לכ כוידאְל דרוּבְגִכ

 | ונחנת"לא אָרְקְנ ינילע
 | וול םהילנר עול ובהֶא ןַּפ הזה םַעְל הָוהְי רָמָאהְכ וס

 !:םתאטח רקפיו םִתַע רכז הָתַע ז םַעְר אל הוהיו וכשח
 \"דעּב ללָּפְתִתְִלַא ילֶא הָוהְי רמאיו 1
 פו םתְנרדלַא עמש ינְניִא ו מצי יִּ / (הבוטל הֶּזַה םעָה 9

 ןוחבו ברְלּב יפ םצר יִנניִא הָחְנמו הֶלע לע
 [חי ינדא | ּהָהֶא רמאָו :םתוא הלכמ יכְנָא רבְדְבו 3

 ןגערו ברח יארתאְל םָהְל םיִרָמְא םיִאְבְגַה הנה

 ןנקטב םכל תא .תַמָא םולָשריכ םכל .היהיאל

 -ַּב

0 

= 

. 
 ++ ו

 ןוופ ימשב םיִאְּכִנ םיאבנה רקש ילא הֶהָי דִמ בא 4
 ₪86 ןוזח םהילא יִתְרּבְד אָלְו םיתיוצ אָלְו ם יִּתְחְלָש
 | !םכל םיאכנתמ המה םָּכל תומרתו לולאו םסְמְו

 !אבגה-לע .הוהְי רַמְאְדהֶכ כל 15
 ץרמא המה םיתחלשדאל נאו יִמָשְּב םיִאְּבִּנה

 גה בערכו ברחב תאָוה ץֶרָאְּב היה אל בעְרו ברח
 ! הו םָהְל םיִאְבְנ הָמַהְ"רשא םַעָהְו :הָמַהָה םיאבנה
 א] ברחהו בעְרַה | ינפמ םלשורי תוצחְּב םיכלשמ
 ןופפשו םהיתנבו םֶהיִנְבו םישנ המה הָמַהְל רּבקמ
 דילע 77--
 ָש וולע רסמנו אוש א'ס ץ.14  .אקספ ןאכ שי א"סבצ.13  .ח"ד ןכו אלמ הלוע א"ס +9

- 

 טרחו ץ. 14 = .ב'ד ןכו ירקו בותכ ו א"סב ,ירק ליִלֶאְו ,ביתכ לּולאו צץ. 14  ,גילפ
 ופנחמ גיב ,א'ב ןכ ז. 14  .א'ידו ב'ד ןכו ירקו ביתכ תיִמְרַתְו א"סב ,ירק תיִמָרַתְו ,ביתכ
 ן ביד ,א'ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ צד. 16 ו טדו ד"ד ןכו םֶהָל א"ס צץ. 14  .איעג אלב

 !ןא'ד ןכו םֶהיִנב א'פ ל. 6 | .ו'טדו ד'ד ןכו אלמד אלמ תוצּוחַּב א'ס ,ב'ירו א'יד
 .ו"דו



 1 הימרוי צו 17--צט 6 =

 האַה .רֶבְּדַהתֶא םֶהיִלֶא ּתְרַמָאְו :םּתְעְרִתֶא םהילע
 יִכ הָניִמְדְתְלאְו מ הלול .העמה יניע .הנררת
 :דאמ ּהֶלְחנ המ ימעדתב תלותב הָרְבְשנ לודָנ רש
 ריעָק יִתאָּב םִַאְו בְרָחדיִלְלַח הָגהְו הרשה יתאצחמא
 ִס ןהפדסנ איבנסנ יפ בער יאולחת הגה

 ך- ודד
. 

 ונל ןיאְ ּונְתיִכַה עודמ 0 הָלַעָג ןויצּבדבַא הוה
 ו

. 
 י 8 ןיאו ם םולשל 3 זק אפרמ

 2 ונאָטָח כ א ןוע ונעשר הָוהְי עדי

 דםִאְו םימשנמ םווגה יִלְּבַהְּ שיה ּונתִא ַּתיִרְּכ רַפָמ

 וניהלַא הָוהְי אּוהדהַתַא אלַה 4 נתי םִיִמְשה

 5 הָלֶאדלָּבדתֶא ת רישע ע התא דל-רוקת

 מָאהְכ םָהיְלא תרמָא אָצְנ הָנֶא ףילא ורמי |
 רַשָאְו =רָחְל ברל רַשָאְו תפל תֶומל רֶשֶא הָוָי |

 -תַאְו גרַהל .בֶרֶחַהְחִתַא .הוההמ אג תוחְפְשִמ עּמְַא |
 : ףועדתַאו 5הסל םיִבְלָּבַה |
 ץראהנ תוכלממ לָכְל העיזל םיתתנו :תיִחְשהְלו לָבָאְל |

 הָשערָשא ' לע הדוהוי ףלמ והיקוחיךב | רשנמ ל ₪ | ְ

 ץרו] ד - ..1- % -- היו

 יה תמהכ-תַאו םימשה

 וו
 ףל דוני יזמו םלשורי לול לָמחידימ יכ :םֶלֶשוריכ |

 "םָאְנ יתא ּתָשַטְ תא :ףל םֶלָשְל ל אשל רוסי מו
 הוהי --

 ז ,ג'ד ,ב'ד ןכ צ. 18 = .א"ודו ביד ,א'ד ןכו רסח הָנָמְדִתפ 87
 : ןויע :ר'תו ע'ת ןכ אל ל"צ +. 8 .יכ נב .הָב א'ב אג

 .ר"תו פ"ת ויד ,ביד ,א'ד ןכו לֶאְו א"ס +. 1 .ע'תו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו

 .א'ודו ב'ד ןכו ירקו ביתכ הָועַזל א'סב ,ירחק 8
 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו רשא"לב לע א'ס +.

54* 

17 

15 

 9 "תֶא ּתְסַאַמ םאַמַה :ועדי אלו

 . "לא רב ףדובכ א אפ לבנה לא ףמש ןעמל ץֶאָנ

 ט ינפל לֶאּומשו השמ המעידס) . לא הָוהָי רמאיו 1

 ב "יו +5 וצו ינפ"לעמ הלש ושצכ ₪ הל יִשַפַ ןיא
 ו ו | 4 אור

 3 םַהיִלָע יתְדקפו :יבשל יבשל רשֶאְו בערל .בָעְְל
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 צטצ 7--זז הימרי 9

 ףתיחשאו ךילע יִדתֶא טָאְו יִכְלִּת רחֶא הָוהְ
 יתלפש ץֶראָה ירעשְּב הָרומְּב םֶרזאְו :םחנה יתיאלנ
 ותונמלא ילחומצע :ובש אול םהיכרדמ ימעְחתֶא יתרבא
 םירהצפ דרש רּוחְּב םאדלע םֶהְל יתאַבַה םימָי לוחמ
 תָרְלי הָלְלִמְא :תְלָהְבּו ריע םאָתָּפ הילַע יִתְלּפִה
 השוב םמּי רעָב השמש האב הָשּפנ הָחפנ העְבשה
 "םִאְנ םֶהיִכְיִא ו נפל ןִּתֶא בֶרֶחְל םֶתיִראְשּו הֶָרְפחְ
 | שיא ינפדלי יִּכ דמאילחוא :הוה
 יב"ושנאלְו יִתיִשְנאְל ץֶרָאָהלֶפְל ןודמ שיאְו ביר
 סא בוטל ךתורש אָלְדסַא הָוהְי מא :ינוללקמ הֶלּ
 !ביאהדתַא הָרָצ תַעְבּו הָעְר תַעְּב דב יתעגפה | אול
 ףיתרצאו ףליה :תשחנו ןופצמ לזרפ ! לרב עריה
 :ףילּובנלָכַבו ךיתואטח"לכבו ריחמב אל ןּתֶא בְל
 | החרק שאה תַעְדְי אָל'ץֶרֶאְּב יפה יתרבעהו
 . תרי הָּתַא :דקות םכילע יִפאְכ
 08 ףראל-לא יפדרמ יל םקָנהְ ותקפו יִנְרְבַז הוה
 "| ףךירבד ּואצמנ :הָפרַה ףיִלַע יתֶאש עד יִנְחקִת ךפא
 | דפ יבכְל תחמשלו ןשֶשְל יל ךירבד יהוו םלְכָא
 :תואְבצ יהלָא הָוהְי יִלָע ףמש ארק

 ו רב לי ינפמ ולעֶאְו םיקחשמ"דוסב יּתְבְשדאל
\. 

 [| ןכו ינקו ביתכ האב א'סב ,ירק אָּב ,ביתכ הֶאָּב +. 9 = .ירק ּויָתוֶמְלַא ,ביתכ ותּונְמְלַא +.

  |ןכצ.נ0 | .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 10, גד = .ירקו ביתכ רועָּב א'סב ע
 ירק לכ + ו היידו בייה ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ימא ולחוו וא א"פ ,ח"דו ד"ד ,ו"כ םורפס בורב

 | תחש וא ףתורש +. 1ג  .אקספ ןאכ שי א"סב <. נג = ירק ינללקמ ,ביתכ יִנּולְלְקְמ +. 0

 [ | וילע רפמנו ךיִתורצואְו א" +.13 = .ו"דו ב"ד 5 ירקו ביתכ ₪0
 || .ב'דו א"ד ןכו ו"וב רפה וילע רפמנ

 . | ףיּתְרַבָעַהְו א"סבו ,ירקו ביתכ יתרבעהְו
 !ב"ידו ה"ד ,ו"ד ,ב"ד , ד ,

 | | גוחפ 'ףירבד +. 16 7 .ירק דקות ,בוה
 ן היד! גיד  ,י"כ םירפס בורב .ןכ +. ב7

 יאיעגב חדוסב נ'ב ,א"ב ןכ +. גז



 |08 הימרי צטצ 18--צחז 8

 ייִתּכַמְו חַצְנ יִבָאְכ הָיָה הָמַל ב םַעְיִכ יִתְבִשָ
 ל םִַמ בכ יִמְּ יל הית יה אפְרַה"הֶיָאמ"השונא
 9 דםָא הָוהְי רמָאההְכ ןפל :ינָמָאָ
 ללוזמ רֶקָי איצותדםאְו דמַעת נפל ףְביִשַאְו באשֶת
 בשְתִאְל הֶּתַאְו ךילא הָמַה ובשי היחת ופ
 > הוצב תֶשחְנ תמזחל הוה םַעְל ףיתת :םהיִלא
 יש שול י תאהק ך ףל ולְכוידאלְו ּףיִלא מח
 גו ףיתְדפו ם םיער דימ .תלצהו :הָוהְיִאִנ ףְליִצהְלו
 :םיצירע ףפמ
 וט ט דאל השא ףל הקתהאל :רמאל ילא הָוהְיררבִד ןזמ|
 וה ןהי רַמָא | הכזיב :הוה םוקמּב תילו םיִנְּב ל |
 ,| - -לַעְו הזה םקָּמַּב םידולוה תובל נבדל

 םָתְוא םידלומה םתובָאדלעו ן] םָתוא תודליה םֶתַמ
 + אָלְו ודפָפי אֶל ּותַמָי םיִאְלַחִת יתומִמ :תאֶוה ץֶרֶאְ
 בָעְרְבּו ברחבו ויהי הָמְדָאָה ;פחלֶע ןמדֶל ורָבָק
 תמהבלו םיִמָשה ףועל לָכָאמל םתְלבנ הָתְיָהְו ול
 : "לא הָוהְי רֶמָא | הב :ץרא
 םהְל דַנֶתִלַאְו דופסל ּףְלתילַאְו חורמ תב א

 דתֶא הָוהְידֶאְנ הָזַה םַעָה תאמ ימולשדתַא יִתָּפַמָא
 < ץֶרָאְּב םינטקו םילדנ .ּותַמּו :םיִמָחְרַהְדתֶאְו דָסָח
 אְלְו דדְגְתי אלו םָקְל ּודפְייאְלְו ורבקי אל תאו

 ז לע ומָחְנל לָבָאלַע םֶהְל רסרפיהאלו :םֶהְל ַחָר
 ויבָאדלע םיִמּוְנִת םְּכ םֶתַא וקשידאלו
 לָכַאְל םֶתוא תֶבְשְל אובְתיאְל הקשמדתוכ 1

:<< 

 הָנאַמ השונא יִתכמְו א'סב ,ו"טדו ר"יד ,א"יר ,ת'ד ,ריד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םורפס בורב ןכ י
 ןאכ שי א'סב +. 3 .זש = .א'ודו ר'ד ןכו 'לופו רסח וילע רסמנו םיִצָרָע א'ס +. 51 | ./%

 :ר"ידו ח'ד ןכו רֶנִּמ וא רּונְּת א'ס +. 5 .ב'ד ןכו אלמ םיִריִלופַה א'ס +. 5 9
 ןכו רפח םֶתא א'ס +. 8  .גילפ םֶתַוא וילע רפמנו םֶהָל א'ס ד. ? = .'א 'ד

 , .אלמ לוכַאל א'ס +. 8  .ו'טדו ויד ביד
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 | :תואָּבַצ הוהי רמָא הכ יִּכ :תוּתְשלו 5
 | םכנ על הזה םוקמהְךמ תיִּבְשמ יה לארשי יהְלַא
 | ןהלּכ לוקו ןַתַח לוק החמש לוקו ןישש לוק םֶכיִמיִבּו
 | הֶלֶאָה םירבדה"לכ תא הָוה םַעְל דיִנַת יִּכ הָיָה
 | העְרָהלָּכ תא ונילע הָוהְי רֶּפִד המדע לא ּורָמָא
 ואמה רשֶא דונ תאמה המ וננוע המו תאזה הָלודגה

 |םכיתוכא ובזעְדרֶשֶא לע םיִלֶאְ דַמָאְו :וניהלֶא הָוהיל 1
 !|טודבעיו םירחָא םיהְלֶא ירֶחַא "וכלזו ההיא יִתוא
 מש אל יִתְרוְּתִדתֶאְו ּובָוְע יִתאְו םֶהְל ווחתשיו

 .(שיא םיִכְלִה םֶכְנהְ ;כיִתוְבָאַמ תושעל םֶתעְרַה םֶּתַאְו 9
 יתלטהו :ילא עמש יתלבל ערה וֶּבְל תוררש ירח ו

 .םתעדי אל רשא ץֶרָאָהְלַע תאזה ץֶרֶאְה לעמ םבתֶא
 ןכע| םכיתובאו םֶּתַא קרא לאדה םֶע-ֶּתְדבַעְו םכיתְוב

 ָניִנָח םכל ןתֶא"אל רַשֶא הָליִלְו םמוי
 דוע רמָאאלו הוהידָאְנ םיִאְּב םימיחהנה ןכל 4

 םירצמ ץֶרָאמ לארשי יבא הלעה רשא הֶוהְיהח
 'ראמ לֶאְרשי יִנְּבִתֶא הֶלעַה -י . הוהידיחדסא + ִכ 15

 ג

 עתבשהו הָמָש םחידה רֶשֶא תוצְראָה לַכִמו ןופַצ
 :םֶתובָאְל יִַּתְנ רשֶא םֶתְמְדַאְהלע

 ד םועדו ההד םיכר םינודל חלש יִנְנַה
 עמו רהילּכ לעמ םּודצְו םידיצ םיִּכְרְל הלֶשֶא ןכ

 הוכרה"לָּב"לע יניע וכ :םיִעְלְּפַה קש הָתְבָניֶלָּכ וז
 דמלשו 3 :ינע דננמ םֶנע ןפצאְלו ינַ ינפלִמ רְּתְסִנ אֶל 5

 א םלְלַ לע םֶתאָטְחְו םִֶע הנשמ  הֶנושאְר
 !רא

16 

 ד הי ןכו ירבל תוררש א'סו ,ו'דז ג'ד ,ב'ד ןכו ובל תוררש א ס ,י"כ םירפסב ןכ +9
 חו הדי ג'ד ןכ +. 8 .גילפ דלַע וילע רסמנו -לֶא א'סב +. 18  ..ו'טדו דייד ,ב"יד

 | ו ןכו םיִמַחבַה א'ס +: 15 = .ו"טדו רייד ,בייד ,היד ,ב'ד .א'ד ןכו רסח םֶכיִתְבָאְו א'ס
 | וויט ז. ג7 = .א"ידו ביד ןכו ידקו ביתכ םיִנָיִרְל א'סב ,ירק םיִנָירְל +. 16 = .ר"תו ס"ת
 | .ס"תו ,ב'יד ,ב'ד ,א'ד ןכו

ּ 
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 דתֶא ּואָלְמ םֶהיִתובַעותְו םֶהיִצּּכַש תַלְבְנְב יצְרַא

 ;יִתָלַחַ

 ךיאו לבה ועתובא ולחְנ רקשדדַא ורמאַו ץרֶאהיסָפַאמ
 :םיהלַא אל הָמַהְו םִ הלא םֶדֶאְי א ולחהשעוה + ליעומ םּב
 -תַאְו ידידתֶא םעיִדוֶא תאוה םַעָפַּב םֶיִדוִמ יננה ל
 תאטח :הֶוהְי ימי ועדְוותְוְבִ
 הָשּורָח ריִמְש ןְרְפצְּב לורכ טעְּב הָבּותְּכ הדו
 םֶהיִנְּב רֶכְּכ :םֶכיִתוְּבִמ תנרְקְל סל חולל
 :תוהבגה תעָבִג לע ןנער ץעילע םהיִרשָאו םתְוְּבמ
 ףַתְמּב ןִּתֶא זבל ךיתורצ צוֶאהלכ ףליח הָדָשַּב יד
 רשָא ךתְלָחְמ ףבו הֶתְטמְשו :ףילּובְנדלָבּב תאָטַחְּב
 ּתְע עדיאל רשֶא ץֶראְּב ףיִבְיִאתֶא ףיתדבעהו ךְל יח
 :דקות םלועדדע יפַאָּב םקחדק שָאהֶּכ

 םדָאְּב חטְבַי רָשֶא רֶבָּגַה רוָרֶא הֶוהְי רַמָא ! הפ

 רַכְדִגּב םיררָח ןכשו בוט אובידיכ הארי אלו הברעפ ||
 ורב :בשת אָלְו הֶחלִמ ץרא
 הָיהְו :וחטבמ הָוהְי הָיִהְו הוהיכ חטבי רשֶא רפמ

 אָלְ וישְרָש הלשי לכוחלעו םימדלע לּותש | ץעּכ |
 אל תְרצַב תנשבו ןנער :ַר ּוהַלְע הָיָהְו םח אָבְיִכ אר אלי

 גאדי ן
 ןכ צ.19  .יתוקחב תשרפל הרטפה +. 19  .ו"טדו ח"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םֶהיִתְבָעְותְו א'ס <. 18 |"

 א'ס 1 ,ץ' | .ירק םעוְדומ ,ביתכ םערומ א'סב +. 91 | .איעג אלב -ןיִאְ ג'ב א'ב

 .סֶתּוחְּבְזִמ היל יזחד וילע רסמגו ביתכ סֶביִתוחַבְזִמ א"סב ,ר"תו ס'ת ,ג"ד ,ב"ד ןכו סֶהיִתוחְבְזמ

 ןכו דלָכְו א"ס +. 3 = .ס"תו 'רת ,ב"ד ןכו לַעְו א"ס +. = .ס'תו 'רת ןכו ץעדלָבדלע אי
 ןכו ל 'ו רסח ףיתורצא א'ס ,ד"ודו ב"וד ,ח"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.3 = .ר"תו ס"ת//רת ו

 א"ד ןכו ךלּובַּג א"ס צ. 3 | .ד"דו ב'ד ,א'ד ןכו אנינת 'ו רסח יִתרְצּוא א'סו ו'טדו א'יד |

 .ירק דקות ,ביתכ דָקיִּמ יאחנדמל :יאברעמל ןכ +. 4  .ירק ַּב א'סב + 4 "דו |

 אל א'ס <. 6 .איעג אלב היהו נ"ב ,היהו א"ב א'נ ,איענב היהְו נ'ב ,א'ב ןכ ץ. 10

 א"ס צץ. 6  .ח"דו ב"'ד ,א'ד ןכו רפח אבי א"ס צץ. 6  .אל היל יזחד וילע רסמנו אלו א'סבו

 ב"יד ,א"וד ,ח"ד ,ו'ד ,ד"ד ,גיד ,ב"ה ,י"כ םידפס בורב ןכ צ.ד | .ר"תו ס"ת ,ע"ה"ר'רת ןבו אג[

 ביתכ הָאְרִי א'סב ,ירק הָאְרִי ,ביתכ אָרָי וא אָרִי <. 8 0 ןכו התפ וחַטְבַמ א'ס היד | <

 .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירק

 ) וא ב םיומ ףילא הָרַצ םיָב יסונמו זעמו יזע הוה

 :רָעְרעַּכ הָהְו :וּכל רופי הָוהוְמו יעז שב םעו |

= 
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 שָנֶאְו לָפִמ בלה בקע :ירפ תושעמ שימי אְלְו גאי
 \ תַתָלְ תויְלָּכ ןח ןחפ בל רקח הָוהְי ינא זונעְדַי ומ אוה
 ו | ארק :ויללעמ מ יִרּפְּכ וכרדכ :שיאל
 מי יצחּכ טָּפְשִמְּב אלו רשע השָע דֶלָי אָלְו לָנְד
 !| ןושארמ םורָמ דובְכ אָפְכ :לַכָנ יהי ותיִרָחַאְבִו ונבזעי +
 | ושבי יב ועלַכ הָוהי לארשי הוקמ :ונשדקמ םוקמ +

 | דתֶא םיוחדסימ .רוקמ בע כ ּובְתּכ ראב יריס
 | :הָוהְי
 !הָתֶא יתְלהת יִּכ הָעָשּואְו ינעישוה אפראו הוה ינאפְר
 יאו :אָנ אוי הוהירבד היא יִלֶא םִִרָמִא המה הגה ?
 יתואתה אל שּנָא םו ףירחא .הערמ | יִתְצאאל |

 יהוהת"לא :הֶיַה ךנפ חכ) יתפש אצומ ער התא
 ||דלאו יפדר ושבי :הער םּויְּב הָּתאדיסַחִמ הֶתחַמְל יל
 טילַע איבה יִנָא הֶּתְחֶאדלַאְו המה ותחי יִנָא השבא
 "הֶכ :םֶרְבָש ןירְּבַש הָנָשִמּו העְר םוי
 !|רשֶא םעדינְב רַעָשְּב תדמעו ְלֶה ילא .הָיהְי רַמָא
 ירעש לכבו וב ּואְצי רשאו הוה יכלמ וב ּואב
 יפלמ .הוהיירבד .ועמש .םקילא .ּתְרמָאְו :םֶלֶשוי
 טרעשב םיִאָּבַה םלשורי יבש לכו הוה הדוהי
 ורמשה הָוהְי רמָא ּהָּכ :הלאַה
 בָתאְּבַהְו תָכשה םיְּב אשמ ואשת"לאְו םֶכיִתושְפִנְּ
 בב םכיִתְכִמ אָשמ ואיצותהאְלְו :םֶלשּוי יִרעשְב
 פשה םוידתַא םָתְשדקְו ושעת אָל הָבאְלִמ"לָכְו תָּבַשַה
 ושאכ ו

 דפ +. 10 = .ר"תו ע'ת ,ג'ר ,ב'ד ןכו תַתְל א"ס +. 10 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו ןֶחבּו א"ס +0
 כו א'ט +. ג0 = .פ"תו ע"ת ,'רת ,ח"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ויָכְרְרְּכ א"סב ,ירק ּויָכְרִדּפ ,ביתכ
 עד ןכו יוקו ביתכ ויָמָי א'סב ,ירק ויָמָי ,ביתכ ומ* +. גג = .ר'תו פ"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו
 ו'ד .ב'ד ,א"ד ןכו רפח אבי א'ס צץ. 15 = .ב"ד ןכו ירקו ביתכ ירּוסו א'פב ,ירק יִרוסְו צ. 3
 "ידו ב'יד ,ח'ר ג'ד ,ב'ד ןכו יפחמ א'ס ,ו"טדו ד"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.גד = .ח'דו:ו'ד ,ד'ד
 וקו ביתכ ,סַעָה א"סב ,ירק םַעָה ,בותכ םַע צץ. 19  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +: 19, 51
 גו"טדו ב'ד ,א'ר ןכו רסח םָהְלַא א'ס צד. 20 | .א"ידו ביר ןכו
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  "תֶא וטה אָלְו ועָמָש אָלְו :םֶכיִתוְבַאדתֶא יתיוצ רשָאּב
 תחק יִתְלבְלּו עמוש יִתְלבְל םֶּפְרעתֶא ישקוו א
 44 | ילבל הָוהְייִאְנ ילא ןועמשת עמשדםא הָיִהְו :רסומ
 ל תכשה םיְּב תאוה ריִעָה יִרעְשְּב אשמ איבה
 2 ּואָבּו :הָכאְלִמדלְּכ הֶבדתושע יתְלבל תַבַשה םתֶא
 = .אסָכילע םיבשי םילשו | םיכְלְמ תאוה ריעָה ירעשב
 הָדוהְי שיא םֶהיִרָשְו הָּמַה םיסופכו בכְרֶּב | םיִבַפְר א
 8 יְִרְעַמ ואבו :םלועל תאָּוה ריִעָה הָבֶשָיו םלשּ ורָי יבש
 הָלַפָשַה ןמו ןמיגב ץראמו םלָשירָי תוביבְפמו הדוהי |
 הובלו הָח מו חַבְזְו הל םיאכמ בנגהְדִמּו רהַהְִמְו |
 טד שדקל ילַא ועמשת אלדו :הֶוהְי תיב הדות יאבמו |
 יִרָעָשְּב אב אָשִמ תֶאש | יִתְלְבְּ תֶּכַשַה םוידתֶא |
 הָלָכָאְו ירעשְּכ שא יתצהְו תכשה םִוְּב םלשמו |
 :הָבְכִַת אֶל םלָשּוד תונמְרַא |

 חי םק ּגרֶמאָל הָוהְי תאמ והימריילא הוה רש בד |
 3 דָהִאְו :יִרְבְדִתֶא ףעימשא .הָמָשְ רצויה תיִב ּתְדו =

 + תחשת :םיִנְבָאהילַע הָכאְלַמ השע והְהו רצויה 8
 והשעיו בשו רצויה יב רָמְחַּב השע אּוָה רָשֶא יל
 :תושעל רצייה יניעְּב רשי רשָאּכ רַחַא יל

 : הָוה רַציִּכַה :רומאל ילא הָוהידרַבְד יהו
 " הגה .הוהיהסאנ לארשי .תיב םכְל תושעל .לפוא"אל |

 :לֶאְרְשָי תב ידי םִּתַאְּכ רצויה דֶיְּב רֶמחַכ|
 ז שותְנל חכְלִמְמלעְו יונְלע רבְֶא ענְ

 ג יִתְרַּכּד רש ותָעְרִמ אּוהה יוגַה בֶשְו :דיבָאהלו וחלל
 ו 5

 הָּב ז. 34 | .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ עמש וא עומש א"'סב ,ירק עומש ,ביתכ עמוש ₪

 .13 ריבס וילע רסמנו בותכ ּהָּב א'סבו ,ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ וב א*סב ,ירק 13 ,ביתכ הגו|

 ר"יר ,ב*יד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח הלע א'ס +. 56 | .ו"טדו ר"יד ,ב"יד .דיד ןכו "ירעמ א'ס 9%

 ּגהנהְו וא והגהְו +. 5 ,[1' = .ב"ירו א'וד ,ח'ד .ב'ד ,א'ד ןכו אלמ יִאיִבַמּו א'ס +. 6 "טו)

 ק"ז ילכה א'פ ,ר"ידו ב"יד ,ח'ד ,ר'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ירק אזה הָגִהְו ,ביח

 .ח'כ א"ל ןייע :ס"תו ו'ד ,ב"ד ןכו דיבאהלו סורהלו א'ס +. 7 .ו'טדו ביר ןנ



 .צוזו 9--0 הימרי |08

 וול תושעל יתבשח רשא הָעְרֶהְדלִע יִּתְמחְנְו ויְלִע
 הָכְלִממ"לעו יונזלע רּכדַא ער

 עמש יתלבל יִנִעִב הערה הָשעְו :עַטְנְלְו תונְבְל
 םיטיחל יִּתְרַמִא רשא הבוטה"לע יתמחנו ילוקב
 השיאדלא אָנרַמָא הָתַעְ :ותוא

 הנח הָוהְי רמָא הכ רמאל םַלָשּורָי יבשוידלעו הָדּוהְ
 מוש הבשחמ םכילע בשחו הָעְר םכילע רצוי יא
 | :םכיללעמו םיכרד ּוביִטיהְו הָעְרֶה וּכְרדִמ שיא אָי
 תּוררָש שיִאְו דלג טיתובשחמ ירחאהיכ שאונ ּורמאְו
 :השענ ערה ובל
 הָלאַּכ עמש ימ םיונב אָנולַאש הְוהְי רַמָא הפ ןכל
 = יש רוצמ בועה :לארשי תלּותב דאמ הָתְשע תררעש

 הפ :םילזו) םיִרָק םיִדז םימ ושתי ןונבל :לש +
 ילובש טתיכררב םולשכיו ורטקי אָושְל יִמַע ינחכַש
 " \ סא םישל :הלּולס אל ּךְרּד תוביִתְ תכְלְל םלוע
 :| דיו םשי .ָהילָע רבוע ספ םלוע תקּורש המשל
 !| אלו ףרע .ביוא ינפל םַצְיפָא םיִלְהדַחורֶכ :ושארְּ
 ורמאיו :םֶריִא םויְּב םַאְרֶא םינפ
 .הרות רבאת"אל יּכ תובשָחִמ !הימרילע הבנו וכל
 = שלב והפנו וכל איבומ רֶבְרַו םֶכְחִמ הצעו ןהכמ

 : / עמו ילא הָוהָי הָבישקה + ויָרְבּדדלָּכדלֶא הָבישקנילאו |
 | החוש ּורכדיכ הָעְר הבוטדההה םלשיה ובידי לוקל 3

1 

( 

( 
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 | בשל הבוט םֶהילע ךפְרל ףינפל יִרָמַע רכז ישפנל
 .-תא : ע השש

 | ץב איב ןכ ד. ג1 = .ירק ינעַּב ,ביתכ ּונִעְּב א"סב ץ. 10 = .ירק ערה ,ביתכ הָעְרֶה צ.0
 !| םירפסב ןכ צץ. 15 = .ד"ידו ב"יד ,ח"ד ,א"ד ןכו רסח יבשי א'ס +. גג . .שיאדלא ב'וד ג'ד ,ב'דו
 | א'ס ,ג'דו י"כ םירפס בורב ןכ +. 24 = .ג'דו ביד ןכו יִּכ א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ח'ד ,ה'ד וכ
 | לובש +. 15 = .ב"דו א"ד ןכו אלמ יִנּוחכַש א"ס ץ. 15 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו ושתניהסא
 -ו'טדו .ר"וד ,ב'יד .,א"יד ,ח'ד ,ב'ֶד. ןכו .ורקו ביתכ.  יליבש איסב ורק .יליבש ,בותכ
 רסמנ .א'סבו ,ח'דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ תוקירש א"סב ירק תקירש ,ביתכ תקּורש 8

 ,יטאְרא א'ס +. גד | .ר"ידו "יד ,ח"ד ,ד"ד ,ב"ד ןכו ורב אס +. ג .'לופו ביתכ תקורש וילע
| 
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 "לע םֶרגהְו בעְרְל םהינְּבְתֶא ןת ןכְל :םקמ ְתְמַחתֶא
 הישנַאְו תונמְלאְו תולכש םהושנ ה יִהְתְו ברָחרִדְ
 ; עמשת :הָמָחְלִמּב בֶרָחיִּכִמ םהיִרוהְּכ תמי גְרַה ויה

 ּורְכְכ םֶאְתַפ דּודָ םהילע ויבְתדיִּכ םֶהיִתְּבִמ

 םֶתאטחְ םָעְלע רָפְכְתְדַלַא תֶָמְל יִלָע םֶתְצְע"לָכְִתֶא
 ףפא תַעְּב פל םיִלָשְכִמ וזהו יחמתחלא לינָפלמ
 ל והייר ימָא הכ :םהב השע

 :םיִנָהְפה ינקזמו םַעָה ינקזמו שֶרֶח רצוי קבב תי
 תאר תוסרחה רַעָש חַתָּפ רֶשֶא םִנהְְֶב איִגלֶאָתאַצּ
 ועמש ּתְרַמַאְו :יִלַא רבא שא םיִרְָבּדַהְהִתֶא םֶש
 הָוהְי רָמָאדהְּכ םֶלְשּורְי יבש הָדּוהְ יכלמ הֶוהְידרבְד
 טקה" העְר 6 ננה לארשי יהלֶא .תואְבָצ
 יִנָבְזע רֶשֶא ןפי + :ויְנזִא הָנְלַצִּת ּהָעַמְ שילָּכ רשא הָוַה

 םיִרָחֶא םיקלאל ובזורטקר הָוה םּוקְמַהְדתֶא ורבע
 ואְלַמּו הָדוהְי יִכְלַמּו םֶהיִתוְבַאְו מַה םועדידאל א
 לַעַּבַה ּתומְּבִתֶא ּונְבו :םיקְ םִּד הֶּזַה םוקָמַהדתֶא
 יתיוצראל רַשֶא לַעָּבל תולע שאְּב םֶהיִנָּבִדִתֶא ףרשל
 :יִכְלדְלַע הָתְלִע אָלְו יִתְרּבִד אָלְו
 םולָמְל ארָקידאלו ההיא םיִאְּב םימידהנה ןל 0 |
 :הָנרהַה איגדסִא יִּכ םוהְרְב אַ פחה רש עו |

 םיִתְלּפַהְו הָוה םוקמּכ טלשויו הָדּוהְי תצְעתֶא יתְקְב
 דא יתחת םעפנ ישקכמ רבו םקוכוא פל בהמפ
 םתלבנ . יי -= 6000 |

 ה 4 דו
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 א'סו ,ב'ד ןכו הניהתו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןפ ץ/'%
 ןכו ירקו ביתכ הָחּוש א"סב ,ירק הָחּוש ,ביתכ הָחיש +. 99 = .א"ידו א"ד ןכו אלמ הָנְִּחִתו |

 ירק ּויְהִיַו ,ביתכ ּיָהְו <. 5 ,ירק הָּתַאְו ,ביתכ ְּתַאְו א"סב +. 93 = :.א"ידו פיד בל
 ןכו יִלֶא חוהי רמא-הכ א"ס ז.1 ,₪' | .ירק םיִלָשְכִמ ,ביתכ םיִכָלָשִמ א'סב ₪

 ,ביתכ תסְרַחַה +. 3  .ר"תו ב"ד ,א"ד ןכו ינקזמ א"ס צ.1= .ס"תו עת הית :ם'ד
 ןכ צ. 6 :ב'ד ןכו -לֶא א"ס +. 3 < .ב"ד ןכו ירקו בותכ תיִסְרֶחַה א"סב ,ירק תיִסְוִחְז

 :ג'דו ב'ד ןכו הנה א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ד'ד ,י"כ םירפס .בורנ

 \ תעְדָי הוהי התאו :ילגרל מט םיִחּפו ינדכלְל החוש

 ןש
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 דזצ 8--צצ 3 הימרי 100

 יתמשו :ץראָה תמָהבלו םיִמְשה ףיעל לָּכאְמְל םֶתְלבְנ
 םשי ָהיַלָע רבע לפ הקרשלו הָמַשְל תאוה ריעָהתֶא

 םַהיִנְּב רֶשְּבדתֶא םיפלכאהו :ָהְתפמילָכ"לַע קרשיו 5
 וצְמְּב ולכאי ּוהעְרְדרֶשְּב שיאו םָיִתְנּב רש תֶאְ
 !םשפנ ישקכמו םֶהיִבְיִא םהל קיצי רָשֶא קוצְמְבּו

 תא .םיִכְלְהַה .םישָנִאְ לעעל ק בַקְּכה ָּתְרבְשְו גט
 | רפא הככ תואכצ החי | רמאדהכ םילא רמז
 יִלָכתֶא רבשי רָשֶאַּכ תאוה ריִעָהְתֶאְו הֶנַה םָעָהתֶא
 ּורְכְקְו תַפְתְבּו דע הפְרְהְל לכוידאל רַשֶא רצה

 -םָאְ הזה םוק קָמְל השעא ןפ + ומקל םּוקַמ ןיאמ ג
 | ּוָהְו :תַפְתְּ תאוה ריִעָהתֶא תתְל וב שיילו הָוהְי 3

 תַפַּתַה םוקְמַּכ הָדּוהְי יבְלמ יְִּבּו םֶלָשּורָי ית
 לכלי םֶהיִתְננלַע ורק רֶשֶא םיִתְּבַה לכ ל םיאמטה
 :םירחא םיהלאל םיִבָסִנ ךפהו םימשה אָבצ

 היה וחלש רֶשֶא תפתהמ יהָימְרְי אבו .
 ילָּכְילֶא רֶמאַַו הָוהְידתִיִב רצָחּפ מע אְָנהְל פש

 יהלַא תואָבצ הָוהְי רמָאהְפ :םעָה 5
 | תא הידע"לכדלעו תאוה ריִעָהְדלֶא יפמ ינגה לארשי
 | םָפְרְעדִתֶא ושקה יִּכ ָהיֶלָע יתפרּכד רָשֶא הַעְר ךֶהלּכ

 רַמָאְדְּב לחשפ עמי א עמש .יִתְלַבְל כ
 כ והימְרִיתֶא הָוהְי תיִבָּב ריִנְנ דיקְפדאּוהְו ןהפה
 איבה והימְרי תא רוחשפ הָכִו 0 םיִרְבְּדַהדִתֶא
 < ןאלעה | מָינב רעשְּב רשֶא .תֶכָפהַהדלע ותא ןתיו

 ו

 שכ

 א'ס צ. 11 = .א'ידו ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ָהיֶתְכַמ א'סבו ,ירק ָהיֶתְכִמ א'ס +. 8

 'פ ,ר'ידו ב'יר ,ד"ד ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ד. 9 .א"ידו ו'ד ,ב'ד ןכו 6

 "לכל םהיתנג א"ס ,ו'טדנ ר'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 18 = .ו"טדו שיד ,חיד ןכו -
 ויִגַמ א'סב ,ירק איִבמ ז. 15  .ו'רו ב'ד ןכו לַכָל םהיתנג א"סו ,ר"ידו ב"וד ,טיד 0
 .ו"דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ

 = | דא ולס אציו תרחממ יהיו :הָוהְי תיִבְּב רש
 -!| והימרי 5
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 1 הימרי אא 83

 שכפ המהה
 7 אד

 ףוחשפ אָל ּוהָיְמְרִי ויִלֶא רָמאיו המ ּוהָיְמְ
 :ביִבְּפִמ רוגְמדמִא יִּכ ףִמֶש הָוהָי אר

 + "לָפְלּו ָףְל רוגמְל ָנְתְנ יִננה הָוהְי רמָא הכ יפ
 דלָּכְדתֶאְו תואר ףיניעו םֶהיִבְיא "בֶרָחְּכ - ולַפִ יִבַהֶא
 םָכַהְו הָלְבְּב םֶלְנִהְ לָבְּבְִדְלמ דיִּב ןִּתֶא הָדְוהְי

 הָדּוהְי יכל תורצואדלְּכ תֶאְו ּהָרְקְיילָּכתֶאְו הע
 :הֶלָבְּב םּואיִבָהְו םוחֶקלו םּוזזְבּו .םקיבא דִיְּב ןַּתֶא

 -רַשֶא יִבָהָאילָכְו הֶּתִא רבקּת םַשו תּומָת םשָו אֶת
 :רֶקָשּב םהְל אב
 "לָּכ קוחשל יִתָייַָה לכּותו יִנתקְוח תּפֶאְו הוהִי ינקו
 דִשְו סָמָח קפוא רבדֶא יִדמרכ גיל על הָלּכ מַה
 -לָכ סלקל הָפְרָחְל יל הָוהידרַבְד הָיָה אָרְקִא
 הָיָה ומְשִּב דש רבא ן"אָלְו ונרְכְאאַל יתְרַמָאְו :םוַה
 אְלְו לכלפ יִתְיאְלִנ ִתַמְצְַּב רצע תרעב שָאָּכ יִּבְלְמ
 ודינה .ביִבְפִמ רָמ םיּכְר תב יִּתְעַמְש יּפ :לפא
 ְי הָתְפי ילוא יעְלצ ירמש ימלש שי א לכ וניו

 רוָּבִנְּכ יתוא הודו :ונממ וגתְמְקנ החקמו ול הָלָבָת
 אָליִּכ דאמ ושב ולש אְלְו ּולָשכְי יפד ור ןָפְ"לַע ץירע

 ּדיִלֶא יִּכ םֶהָמ ףתמקנ האְרֶא בלו תוילכ האר קידמ
 :יבירדתַא ית

 דימ ---7--

 א'ס +. 4 = .ד"ידו .ב'וד ,ט'ד ,ח'ד ,ג'ד ןכו דיֶּפ איס ו'טדו ד'ד ,י'כ םורפסב ןכ שש

 ןכ + ירק ּהָעְיְגָי ,ביתכ ָהיֶעְגְי א"סב +. 5 = .ב'דו א'ד ןכו םהיביא ךיּב ברחב ולפ ו

 ב"יד ,ט*ד ,ה"ד ,ד'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .ודק 1לכ א. ל 3 וללהב .הגומ ן

 ה'ה ,ר'ה ,ג'ה ,ב"ד ,ו"כ. םירפס .בורב :ןכ .. 10/7 א"ודו ניר בד ןכו לפלכ יס עפ ||

 דו ב"ד ,א"ד.ןכו אל ולש א"ס ץ. 10 = .ר"ידו ב"יד ןכו עיבר יתעמש א"פ ,ו'שומ

 : -לָכדתֶאְ תאזה ריעַה ןסחדלֶכ"תֶא יתַתְנו :בֶרָחְּב

 :לבְבּו יבש ָּכְלִּת ףתיכ יבש לכו רוחשפ 8

 9 ןחּב תואָבַצ הוה | :חכשת אל םֶלוע תַמְלְכ ּוליִּבָשה

 ג ןויִבָא שפָנהתֶא ליצה יִּכ הוהידתא וללה הוהיל וא
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 ןש

 שז

 רּורָא :ךורב יהירלא מא יִנתְרְלְרֶשֶא םז וֶּב יתד <

 : \יםעָהַתֶאּו וידבעדתאו | הרּוהידדלמ והיקדנ ;התֶא ןִּתֶא

 אצ 1+--צצ] 7 הימרי 9

 | רָשֶא םויה רּורֶא :םיערמ דימ

 חמש ָךָכָ ן דלי רמאל יִּבָאדתֶא רַשְּב רָשֶא שיִאָה
 | הוה ךֶפָה"רֶשַא םיִרְעָּכ אוהה שיִאָה הָיָהְו :ּוהָחַמש
 | !םירהצ עב העורתו רקבּב הקו עמְשו םֶחנ אל
 המחרו ירבק מא ילרהתו םֶחְרַמ י ;ַתְתיִמ -אל רַשֶא
 ןוניו למע תוארל יִתאצי םֶחְרְמ הז הָמל :םֶלוע תַרַה
 ןימו י תַשְבְּב ולו

 | ןולא חלשב הוהי תאמ ּוהיִמְרְידלַא הָיַה -רַשַא רָבִּדַה
 | ךב הינפצ"תַאו היּכלמהןּב רוחשפהתא והיקדצ ךלמה
 || !פ הָוהיהתא ונדעב אנ"שרד :רמ באל ןרכה הָיִשַעַמ

 || הוה השעי ילוא ּוניִלִע הל לָבָּבְ"ִדלמ רצארדכובנ
 וניל למ הלשוו ו אֶל ינתיא

 | :וחיקדצדלא ןֶרְמאַת הפ םֶהיִלֶא והָיִמְרִי רמאזו
 , יִלְבִֶא 5ַסִמ יִנְנַה לארשי יִהלֶא .הָוה רמא ה
 | תא םָּב ם יִמָחְְ םָּתַא רֶשֶא םֶכְרָיְב רָשֶא +מחְלמה
 | המוחל ץוחמ ם םֶביִלְע ! םיִרַצַה םיִדשּכִהדתֶאְו ל 9 ףלמ
 א יתמחלנ :תאָוה ריִעַה ךותְלֶא םתוא יִתַפסַאו
 | ףצקבו המחבו ףאבו הקנה עורובו הוט ךָיְּב םֶכְּתַא
 | םֶדֶאהדתֶאְו תאזה ריעה יבשוידתַא יִתיִּכהְ ;לּודג
 | ההדבאניןכהירחאו :ּותַמָי לדג רבה המהְּבַההתֶא

 1 ברחהרמ | רבּההְמ תאוה ריִעָּב םירָאְשַה"תֶא |

 יגהְומְרּו יללהב ,הגומב ןכ 1 כ = .ד"ידו ב"וד ,ר"ד ,ב"ד ןכו קיפמ ּהמהרו א"ס +. ג7
 = = |,שידו ה'ד ןכו אלמ וָתואְלַפַנ א'כ +. 5 = .ט'דו ה'ד ור ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח ּונְתא א'ס <.
 הפס בורב ןכ + 6 .ב'רו א"ד ןכו אלמ ןורמאת א"ם +. 8 ןאכ ןוא א'סב +.3
 נירממ בורב ןכ ל. ל  .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו רסח יִתַּכַהְו א"ס ,ו"טדו א"יד ה'ד ,ג'ד "כ
 נעה ויס ל. ל .ו"דו ב"ד ןכו | ןכהירחאו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ
 ור'חו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו -ןמּו א"ס +. ד = ,ם"תו ע"ת ןכו דתֶאְו תלמ אלב םיִרָאָשִגַה
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 םֶהיִבְיִא דִיְבּו לָּכְּכיךִלִמ רצאְרדכּובְנ דָיִכ בפ
 םַהיִלָע סּוהְיאְל ברמייפל םֶּכִהְו םַשפִנ ישקבמ דוב
 הָּכ רמאת הזה םעָקְדִלֶאְו :םתרי אָלְו למה א
 "תֶאְו םייחה ו םֶכיִנפל ןַתְנ ונח הָיהְי רמָא
 בַעְרְבּו בִרַחּכ תּומ תאזה ריִעָּב בשיה :תֶוָמַה ךרד
 היחי כיל ו םיִרָצַה םידשכה"לע לנו אַציהו רֶבָּדְבּו
 תאָוה ריִעְּב יִנָפ יִּתמַש יִּכ :לֶלָשְל ושפנ להתומ)

5 

 ןָנְ לבב ףלמ"דִיְּב הוהידסָאְג ּהָבּוטְל אלו העל
 : %דז

 ּהָדּוהְי ךלִמ תוכלו :שָאְּב הפרש

 יִתָמַח שאָכ אצ צתְּפ קשיע דימ -לּנ ּוליִצַהְו טָפשמ
 |: < -ק ףילא ילנה םֶהיִלְלִַמ ער יִנָפִמ הָּבַכְמ ןיאו הרעב)
 תחָידיִמ םירמ גאה ה ןוהידמָאְנ רשימה רוצ קמַעָה תֶבַשי
 יִרפַּכ םכילע ותקפו :וניתונועמב אוב ימּו ונלְע

== . = . 

 -לָּכ הָלַכָאְו הרעב שא יִּתְצהְו הוהידבָאנ םכיִלְלַַמ
 הוה רַמָא 5 :היבומע

 וו=

 הוה רָבְּדַקתֶא םש ּתְרַכְְו הָרּוהְי ףלְמתיב ₪
 -לַע בשי יה ּהְדּוהי למ הָוהְיְ"רַבִּד עַמָש ִּת ְךַמָאְו

++ 

 םיִרְעְשַּכ םיִאָּבִה ךמעו ךידבעו התא דוד 8
 הָכְדצּו טָפָשִמ ושע הוהי רמָא | הכ הל

+ 1 

 נתהלַא הָנִמְלַאְו םותָי לנו קושע דימ לז ₪
 =לא

 ג'ד ביד ,א'ד ןכו בערב א"ס יש. 9 = .ד"דו א'סב .ןכו 'א רפה רצרדכובנ הגומצ ₪
 א'סב ירק הָיִחְו ,ביתכ הָיְהִי צ. 9 = .איענב לע נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 = .ג'י ד'מ ןייע 8

 כ א'ס ,ר'דו ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 20 = .א"ידו ב"ד ןכנ ירקו בות
 כ םורפס בורב ןכ +. 10 = .ו"טדו ד"יד .ב"יד,ט'ד ,ה"ד ,ג'ד ןכו הנוגג 5)
 ירק םֶכיִלְלָעַמ +. 35 = .ד"ודו ב"יד .טיד ,ח'ד ,היד ,גיד ,ב"ד ןבו דק
 ןכו סהיללעמ א"סבו ,'ד 'ד ליעל ןויע :ר"תו ם"ת .,(רת ,ב"וד ו ירקו בותכ
 בד ,א'ד ןכו רסח אבי א"ס צ.ג3 = .ד"ודו ט'ד הד ,ו'ד ,ג'ד ביד אר

 א"סב י. 8 = .תוָּב נ'ב ,א"ב ןכ צ. 1 .אקספ ןאכ ןוא א'סב 82
 ות א"ס < ר"תנ ס"ת ,ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו 'םותומ אט

 .ד'יהו ב"'וד ,טידוח"

 : 0 ועד והי  רמא הכ דוד ת כ :הָוהְירַּבִּד ּועְמָש

1) 
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 מאה ול אל ולעפו נה רבעי והקרב טפשמ |

 אא 8 הימרי 4

 יפ :הֶזַה םוקְּמַּב יכְפְשִּתִלַא יִקְנ םֶדָו ּוסמָחַּתדלַא
 ! הזה תיבה ירעשב ואבּו הזה רָבִּדִהדתֶא ושַעִּת ושָעדםֶא
 םיסוסבו בָכְרֶּב םיִבָכְר ואְסְּכ"לע ודל םיבשי םיכְלמ זמ
 הלאה םיִרְבִּדַהתֶא ּועְמָשַּת אל םִאְו :זִמַעְו ודבעו אּוה
 ?הזה תיבה הָיִהְי הבְרֶחְל"יִכ הָוהְידִאְנ יְִעַפְשְנ יב

 ףלמ תיִב"לַע הָוהְי רמָא \ הכי
 תישא אלחםִא ןונבלה שאר יִל הָּתַא דָעְלִנ הָדְוהְ
 םיתחשמ יל ית שדקו 3 הבשונ אל םיִרָע רָּבְדַמ
 :שאה"לע ּוליפהו ךיוְֶא רחבמ תרְכו ילכו שיא
 -לֶא שיא ורָמְאְו תאזה רִָעָה לע םיִּבר םָיוג ּורָּבַע
 :תאָזה הָלּודְגַה ריעל ק ַפַּכ הָוהְי הָשָע המדלע ּוהער

 יוחתשוו םַהיהְלֶ הוה תורביתא וב רשא לע ּורמָאְו
 :םּודְבַשַיו םיִרָחַא םיהלאל

 5 ךלהל רוכב יכְּב ול וד נתְחלאְ תמל וכְבִתְלא
 ;ותדלומ ץֶרָאדתא | ּהָאְרְו דוע בושי אָל

 ךלמ והשאיר םֶלשלֶא הָוהְיירמ א ל יּכ
 מ אצי ךשא ויִבָא והישאי תהָת ךלמה הדוהי
 ולנה"רשא םוקמְּב יכ :דיע םש 0 ּהָוה ומה
 :דוע הארי"אל תאָוה | ץֶראָהדתֶא תּומָי םש ותא

 מ ויתוילת קדצהאלב ותיב הגב יוה

 ןגלח ול ערקו םיחורמ תוילעו תודמ תי יִלהְנְבָא
 ררחַתְמ התא יכ ךלמתַה :רשָשּב חושְמוו רָאְּ ןִפְסו

 ראב
 ו ןבוהכ וצבעו <. < | = .ר"תו כ"ה ,ע"ת ג"ר ,ג"ד ב"ר ,א"ד ןכו לאו א'ס +. 8
 בָשונ א'סב ,ירק ובשונ ,ביתכ הבשונ +. 6 = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּויָדְבְעַו א"סב ,ירק
 זנב מב ל. ב0 | הירו ב"ר ,א'ד ןכו אלמ םיִתִהשמ א"ס +. 7  .ב"ד ןכו ירקו בותכ
 ונוננ אלבו ₪ ףקמב יב א'ס ץ.ינג = .ו'דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ הכב א'פבו ,ירק זכב ,ביתכ

 א"ד ןכו ירקו ביתכ סא ו יכ א'סב ,םִא יכ ריבס +. 15 = .ן"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ,ה"ד ,ג'ד
 !'טדו ד"יד ,ב"יד ,
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 הקְדְצו ט טפָשִמ הָשַעו ּהָתְשו לָכִא אולַה יי בָא זֶרָאב

 איהדאלַה בוט ֶא ןיְבְאְ יגעןיד ה יל בוס א
 ז הלעדםָא יִּכ ּףּבלְ ףיעע ןיא יִּכ :הֶוהְידָאְנ יתא תַעָּדִח
 הצו ורמהדלעו קשעה"לעו ד ףופשל ילנה לעוד | ךעצב
 : תושעל

 ווה ול ידפסידאל תוחֶא יוהְו יִחֶא וה ול ודפסיחאל

 ילע :םלשורי יר . רעשְל הֶאְלַהַמ

 םירבעמ יקעצו ףלוק יִנִת ןָשְּבַבּו יקפצו טה
 ּךִיַתולַשְּב ךילא יתרה דיק בַהָאַמלָּכ .רְּבַשָנ 9
 תעמְשדאל יפ ףירועגמ ךכרד הֶז עָמשא אל ּתְרַמָא
 וכלי יבשּב ףיבַהֶאְמְו | הוחדהנ עְרִּת ףעדלָּכ יִלוְּ
 ןנְבְלּ יתבשי :ִּּתַעְר לָּכַמ מלכת ישבּת א :ָּּפ
 ליח םיִלָבָח דל"אבכ תנחקהמ .םֶזְרַאְּב יתננקמ
 ב .ּוהָיִנָּכ הָיְהיִדסְא יכ הָוהְידבָאְ  ינאהח ה

 םשמ וכ :נימְו דידלע םָתּוח .הָדוהְי ךלמ יקח
 התאדרשא רבו ףשפנ ישְקַּבִמ דיִּב ךיתתה 8

 דה לבבל רַצאְרְדכּוְבְנ דָיְּבּו םהינפמ
 לע ףתדְלְי רשא ךְּמַאהתֶאְו ּךִתֶא יִתְלַטהו :םיִדְשַּבַה
 ו גּותּומַּת םַשְו םש םּתְדְלידאְל רשֶא תַרָחַא ןרָאָק
 הָּמִש םש בּושְל םשָפְנתֶא םיִאְשנִמ םֶה רשֶא ץאמ

 בוש 5 ריפוי
 ד

 .. יי\רי י"רירההר\י ורדיו ל- ליו. רי .
 ץפח ןיא לכ םא הָיְנִּכ הוה ש אה ץופנ הוב בצפה

 וב
 .ר"דו ג'ד ןכו אלמ אולה א"ס +. 16 .ט"דו ח'ד ויד ביד ,א"ד ןכו רסח אלָה א'ס 1

 יתבשי צ.98 | .אקספ ןאכ ןוא א"סב +.90 = .ירק ודה +.18 = ,ירקו ביתכ אוָה א'סב עו[

 בותכ יִּפְנַחְנ א'סב +. 93 | .ירק ּסננקמ .בותכ יתננקמ וא יתננקְמ +. 98 = ירק 8
 ו - 1 - .

 ב"ד ,א .אלמ אובַּב א"ס צ. 93 | .ד"ידוט'ד ,ה"ד ןכו יי

 הגומב גבנ הגומב צ.95  .םִאנ"ב ,א"ב ןכ+.94  ,א"ידו ט"ד,ה 7
 .ט"דו היד "ד ,ג'ד ,ב"'ד ןכו ילכדםא א'ט א . -₪- רוח אש = לו יח , .-. 68 תי

8 

 | ּהְדּוהי ףלִמ והישאיְִּב םיקיוהידלַא הָוהְי רָמָאדהִכ ןכְל

 ו ךְלָשַהְו בּוָחְק רכקְו רומח תרובק :הרה . ןודָא

16 

 2 וש
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 | הָכ :הָוהְי-רַבִד יעְמש ו ץרא ץרא :שיאל !

 || ףוצראה לכמ ינאצ .תיראָשתא 0 יאו :הֶוחי |

 | רכש םיִאְבְגְל < :םֶתְמְדַאלע

 אוז 99--אאחז 0 הימרי 00

 | רשא ץראָה-לע כלשהו שרו אּוה ּולַמּוה עודמ יב

 זאל רַבָנ ירירע הזה שיאההתֶא ּובְתּכ הֶוהְי רַמָא
 אפְּכ-לע בָשי שיא יטְדמ חַלָצְי אל יִכ וימי חל
 |יוה :הָוהְיְּב דוע לשמו דוד
 |:הוהידסָאְנ יתיערמ ןאָצהתא םיצפמו ו םיער
 םיערה םיערה"לע לאְרְשְי יהלֶא ה הָוהָי רמָאההֶכ ןַכְל
 ,סתרקפ אָלְו םוחדתו ינאצהתַא םֶתְצַּפַה םֶתַא לפעהתֶא
 דסאְנ םכיללעמ עְרְדתֶא םכילע .דקפ ננה םֶתא

 ורפו ןָהְוְנ "לַע ןֶהְתַא יתבשהו םש םהא י בע הדה"רשא

 .זאלו ו 0 םּועְרְו םיער םָהילע יתמְקַהְו :וברו
 ;רוה :הָוהְיִדִאְנ ודקפי אָלְו תה
 || ךלמו קידצ חמצ דודל יתמקהו הָוהְידםאְנ םיִאְּב םִמי
 .ץיִמְיב :ץֶרָאָּב הֶקְדְצו טָּפָשִמ הֶשַעְו ליִפשהְו ךְלִמ
 | רשא ומשהו טבל ןכשי לֶאְרְשְיו הָדּוהְי עשוה
 יהנה וכל :ונקְדצ | הֶוהְי וארקי
 !ןושא הָוהיהיח דו ּורמאיהאלו הָוהְידִאְנ םיִאָּב םיִמָי
 [יחדסא כ :םירצמ ץראמ לַאְרשי ינְּבתֶא הָלַעַה
 || רש תב ערתֶא איבה רֶשֶאו הֶלַעַה רשֶא הוה
 |בשיו םש םיהְחדַה רשֶא תוצרָאה .לבמו הָנפְצ ץֶרָאְמ

 | ףנכו רוכש שיאכ יתייה יִתְמְצעדלָּכ ּופָחְר יִּבְרְקְב
 ולא וק יִרכ [ןופטנמ יכ :ושדק יִרְּבד יִנָּפִמּו הָוהְי ינפמ ןיי ורבע
 וחולמו א'ס +. 5 ,בכ | .ו"טדו ד"ד ןכו אלמ לשומג א"ס +. 30  .אלמ בשוי א'ס ל. 0
 כ ןיא א"סב +. 5 .האל א"ס צ.4 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו םֶחיִּבִּתַו א"סו ,ד"ידו ב"יד ןכו אלמ

 או גיב .ויטרו רייד ,בייד ,טיד ,ח'ד ,ר'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפס .בורב ןכ <. 7 | .אקספ
 "ידו ב'יד .א"וד .ט'ד ח'ד "ד ,ד'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 5 | .הכראמב
 ן מיד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ םיִאיִבְּנְל א'ס +. 9 = .הָנפצ ילבבב וילע רסמנו הנ א"סב

 .ט"דו ה"ד ו"ד ,ג"ד ןכו אלמ תי נצ א"ס ץ. 9 = .ר"ידו ב"יד ,ט'ד היד ו
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 תואְנ ישב ץֶרֶאָה הֶָלְבִא הֶלָא יִנָּפִמִדיִכ ץֶרֶאָה הֶאְלִמ
 םניּכ :ןכזאל םֶתְרוְבְ הֶעְר םֶתְצּורמ התו ךֶכְדמ
 דםָאְנ םֶתָעְר יִתאָצְמ יִתיִכְּבִדְנ ּופְנֶח ןהפדסנ איב

| 

 םֶתְּדְקַּפ תנש ּהָעְר םהילע איבָאדיכ הב - וחי

 יתיִאְר םלשורי יאבנבו :לארשידתא יִמַעְדתַא עת
 -יתְלבל םיִפְרִמ יִדָי וקזחַו רקשכ ךלַהְו ףואנ הרורעש
 ָהיִבְשְיְו םלסּכ םֶלּכ ילווה ותָעְרִמ שיִא ּובָש

 :הְרמַעְב

 םלשורי יאיבְנ תאמ יפ שארחימ םותקשה הנעל םֶתוא
 :ץֶרֶאָההלָכְל הָפְנַח האש
 םיאְבגה ירָבְדדלַע ועמשָתִלא תואבצ הָוהְי ראדה
 ּורָבִדִי םֶּכְל ןח םֶכְתֶא הָמַה םילבהמ םֶכְל םיִאְּבה

 -אְל ּורַמָא ובל תוררשּב ךלה לכו ם םכְל היי לש
 ארו הָהְו דב לע ךכ כ :הֶעְר םכילע א
 :עמשיַו ירבד בישקהחימ וָרְבִדדתֶא עמֶשי

 ותשפ"דמ ההיא ושי אָל :לּוחְי םיעָשְר שאר לע
 ב ּונְּבְתִּת םימָיה תירָחאְּב ובל תימזִמ ומיקַהדע

 יתרכדהאל וצר םהְו םיאבָגהדתֶא יתחלשדאל הב | >
 םהילא ואתה
 .ב"ידו ט'ד ,ח"ד ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יִאיִבְנְבּג א"ס ט.14  .אקספ ןאכ שי א'סב
 סה א'ס ,ה"ידו ב"יר ,ט"ד ,ח'ד ,ה"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.14  .אלמ ולָהְו א'פ

 :ביידו טיר ,ח'ר היד היד בודה אהוב אלמ םיִאיבכה א"ס צ. 15 | .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו

 ב"יד ,טיד ,ח'ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םיִאיִבָּנַה א"ס +. 16 .אקספ ןאכ ןיא א'פב 6

 "ד ,ב"ר ,א'ר ןכו ירקו ביתכ ּורְבְּב א'פבו ,ילבבב ירק ּורַבְּב ,ביתכ יִרָבְצ צ. 18 7% '

 א" +..19- -.ב"כ קוספ ןויע :עמשיו ל"נ צ.18 = .ר"תו פ"ת ,רת .ר'יד .ב'יד א'יד שרה | |
 .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ר,ח'ד ,ו'ד ,ריד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םיִאיִבְנַה א'פ ץ. 94 40006[ "

 תת*

 ; הָלַפַאְּב .תוקלקלחַּ םהְל םֶּכְרִד הָיִהָי ן5ל ה

 ; לע ואְּבְִה הלּפת יתיאר ןורמש יאיבנבו :הוההמא)

 ג ליִפָאְמ יננה םיִאְבְוהדלַע תואָבַצ הָוהָי רמָאהְכ ל

 ; הוה רֶּבד יצָאנמל רומא .םיִרָמְא הָוהְי יפמ אל

 ג ללוחְתִמ רעַסְו הָאְצְי המח הָוהְי תרעס | הגה

16 

- 

- 

 - זס
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 || הפ :ותיִבִ"לעו אוהה שיִאָהלע יקדקפו ה הָוהְי אָשִמ ₪

 ירבד ועמשיו יִדוסְּב ּודָמַעְדִאְו :ּואָּבְנ םהְו םֶהיִלָא

 םיאבנה םיִאבנה ּורְמָאְדרֶשַא תא יתְעִמְש :הָוהְי
 בלב שה יִתְמ"דע : יתְמְלַח יתמ כ מאל רקש ימשב ₪

 םיבשחה :םֶבל תמרת יאיבת רקשה יאבנ םיאבנה /

 איבה ול עבב ימשדתַא םתְובִא וחְכש רשֶאַּכ והערל :

 הָכ אולה :הֶוהידבְאנ ךְּבְהְדתֶא ןבתלדהמ תַמָא ירבד 9
 ונגה ןכל :עלָמ ץַצְּפְי שיטפכו הוהידםָאְנ שָאְּכ יִרְבְד

 םורָּפסיו הָוהְידִאְנ רקֶש תומלַח יאבְנלע ננה :םֶאְנ :

 || מאל ןהכרַא איבנהרא הוה םַעְה ךלאשיהיכו :הוהי ₪

 צצו 9-5 הימרי 08

 :םהיללעמ ערמו עְרַה םֶּכְרִדִמ םובשיו ימעְדתֶא
 יהלֶא אלו הָוהְידִאנ ינֶא בְרְפִמ והלאה

 ונָאְרֶאהאל גאו םיִרְתְסמכ שיא רַתְסִיִבִא :קחרמ
 דםָאְ אָלְמ ינ א ץרֶאְהדתַאו םיִמָשַהְדתֶא אי לה הָוהְיהִאְנ

 שיא ורפסי רשא םֶתמולחכ ימש ימעדתֶא היכשהל

 רבי ותא לרב ד רש 4 | סולה רפס םולָח יתא"רשא :

 וחקר תאמ שיא ירָבד יִבָנַמ הָוהידִאְנ םיִאְב הפ

 ּמָאְנְו ם ;ושל םְִקְלַה הְוהְידִאְנ ם איב;ה"לע יננ

 דאל יכנאו םַתּו חפְכּו םהיִרְקשְּב יִמעחתַא ּועָּתַַ

 | "םָאְנ הזה"םעל וליעוידאל ליעוהו םיִּתיִּוצ אלו ם יאוחלש

 יתשטע אשמ"המ"תֶא םהיִלֶא תרמָאו הָוהְי אשמחהמ
 רמאי רֶשַא םַעָחְו ןהּפַהְו איבָנהְ :הוהידס אנ םכְּתֶא

 = | ורמאת
 || הויוויב'יד ט"ד ,ה'ד ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ בורקמ א"ס <. 93 | .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 3
 | .ב'וד ןו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רפה אלה א'ס ,א"ודו ט'ד ,ה'ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +4
 ווב םואבנה כ"ב ,א'ב ןכ <. 55 = ,רשאהתַא כ"ב ,א"ב ןכ 9. 95  ,ו"טדו .ד"וד

 ;'ר ןכע אלמ תיִמְרִּת א"ס צא. 56 = .ב"ידו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ םיִאיבְנַה א"ס + ל
 | סיאיבְנַה א'ס << 30 = .אקספ ןאכ שי א'סב צא 90, 1 .םיבשהה ל'נ ץ. פל = .ו"דו ב"ד
 א"ד :ןכו אלמ םיאיבנה א'ס ד: 31  .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,טיד ,ח"ד ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ
 יהווופ'ת ביד" ,א'ד- ןכו יאיבנ א"ס ל. 35 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ,חיד ,ו"דו ,ד"דז בד
 תא =2אשמהמתא ל"צ +. 33 = .רפח םֶהְלֶא א"פ ץ. 38 = .ירק לעוהו ,ביתכ-ליעזהו +9

 .י"'שר ןכ:,אשמה

 וקושי
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 חה א"לא ש - 3 ּוהָע לרדלע שיא ורמאת

 אשמה יּכ דעת אֶל הָוהְי אשמו :הוהְי רבדחהמ
 םייח םיִהלֶא ירבדחתא םֶּתְכַּפַהְו ורב שיאל הָיַהְ
 -המ .איבְנְהְדלֶא רמאת הָּכ :ועהלא תיאבצ הָוהְ
 ורמאת הָוהְי אשמדםִאְו :הוהי רָּבּדִהַמּו הֶוהי ּךָנְפ

 הזה .רֶבְּדַהתֶא םֶכְרְמִא ןעָי הָוהְי רמָא הפ ןַָל
 אָשמ ורמאת אָל רמאל םכיִלֶא חלשאְו הוי אשמ

 :הֶיה
+ 

 דתֶאְו *םֶבַתְ תשנו ינגה 9
 ֶנפ מ רֶשֶאילִעָה

-2 5 

 בילַע יִּתַתִת

 ָ 8 הַכָשּת

4 

 םידעומ | םִנָאָת יִאְדּוד יִנָש הנה
 תולגַה ירחא הָוהְי לָכיִה ינפל

 ירשדתאו | הד 0 .םיקיוהי"ןב ּוהְיְנְכיתֶא לַבָּב
 םאָבָיו םלָשּוריִמ רָגְסִמַהדתֶאְ ו הָדָוהְ
 תרכַּבה נָאְתְּכ דאְמ תובט םיִנָאָּת דָחֶא דּדַה :לָבָב
 י =נְלָכָאְת אתדאל רשא דאָמ תר םיִנ את דַחֶא דּודַהְו

 :ערמ
 םיִנַאּת רַמאָו ּוהָיְמְרִי האר הֶתַאדַמ ילא הוה רמה
 רַשֶא דאמ תוער תועְרֶהְו דאָמ תובט תובטה םיִנָאְתח
 הָוהְיירַבְדיִהְו :ערמ הָנְלַבֶאְתְאל

 םיִנאּתּכ לארט ְי :
 תובטה

 :"לַע ריבס צ. 5 .ורקו .ביתכ -לֶא .א"סב ,הלֶא יאחנדמל ,יאברעמל .ןכ" 9

 :אשַנ . . .יִתאָשִַנו ל"צ 9 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 39  .אקספ ןאכ שי א'סב ץ.

 תא א'ס ו"טדו ד'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 39 = .ר'תו ם'ת ,ע'ת ץ:

 ד ןכו תומְלַכּו א"ס +. 40 | .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ויד גיד ב כ

 סמנו הָיְנַכי א"ס +. 1 = .ב"ד ןכו ףקמ אלבו ךלֶמ נ'ב א"ב 7
 .ר*ידו ב"יד ,טיד ,ח"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םָאיִביַו א"ס ץ.1 טדו ט'ד ,ח'ר א"ד ן:

: 
 -רשא ריעה-תאו םכ

 .ד"ידו ב"יד ה"ד ב'
 ָנ ּוהְיִנַכְי א'ס וילע רס

 דוד

₪ 

00 

4 

 ו-
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 יתחלש רַשֶא הָדּוהי תּולָנתֶא ריִּכַאְדִּכ הָלאָה תובטה

 יִנַע יתמשו + הכוטל םידש
 | םיתינָבו פא ל םוקבש

 ַּכ ץר 2 הוה םיקְמַהִֶ
 7 ו

 היהא יכנאו םעל הו ל יִנא ל יתא תַע הל
 [.-- כב יִלא ובשורכ םיהלאל םֶהָל

 כ עְרַמ הָנְלַכָאָת אל רָשֶא תועְרַה םיִנאָתַכְ
 -תֶאְו הָדּוהְי ןלמ והָיִקְרַצתֶא ןּפא ןַּכ הוה רמָא | ה
 תאוה ץֶרָאְּב םיִרָאשנה םלשּורי תיִרֶאְש | תאְו וירש
 לכל העְרְל העוזל םיתתק :םירצמ ץֶרָאְּב םיכשיהו
 הלל הנשל לָשַמְלּו הָפְרְחל ץֶראה תוכְלְמִמ
 -תֶא םֶב : [ הופ :םש םחידאדרַשַא . תומקִמהדלֶכְּב

 הָמְדַאְה לעמ םֶּמּת דע םדהדתַאְו בער =תֶא בֶרֶחַה
 לוד

 :םהיתובָאלי םֶהָל יִתתְקרַשא

 הָנָשַּב הָדּוהְי םע"לָכ"לַע ּוהיִמְרַדלַע הָיָהְדרַשֶא רָבְּדַה
 הָנשה איה הָדוהי דלמ והיַשאָיְִּב ם םיקיוהיל תיעברַה

 ןהימרי רָכּד רָשָא :לָבְּב ךלמ רַצארֶדְכּבְנְל תיִנשאְרֶה :
 הרש פלשו יבשידלּכ .לֶאְו הָרּוהי םעלָּכְ"לע .איבְנה

 ןימָאְדְב ף ישאיל רש | הָרש לע שֶלְשֶמ :רמ אל /

 הָנָש םירשעו שלש הו הוה םויה | דעו הָדּוהְי ךלמ
 רָפִדו םיכשא םַכיִלֶא ר דאו יִלא הָוהְידרְבְד הָיָה
 | וילבעדלָּכדתֶא םכיִלַא ה ה חָלשו :םֶּתְעִמש אלו

' 
. 

1 

 ָז
+ 

| 

1 
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 < | םיאבנה

 | בל תיד ויד היד ,גיד ,ביד ןכו ףקמ אלבו ןַּב א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +
 היד ,ביד ,א"ד ןכו אלמ םורהַא א"פ +. 6 | .ר'תו ס"ת ע"ה ןכו יִניִע א"ס +. 6 | .ד"יד

 ב"ר ןכו ירקו ביתכ הֶועַזְל א'סב ,ירק הָועַזל ,ביתכ הָעַוזְל +.9 = .ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ה'ד ,ו"ד
 וע'ח ,א"יד ןכו תאו א"ס +.10 = .ר" ז ,ג'ד ןכו הניִנשְלְו א"ס +.9 = .א"ידו
 יווחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ר"תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו דלא א'ס +. 1 .קהכ = .ר"תו ס'ת

 ןנו קו בותכ םבשא א'סב ,ירק בשא +. 3 = .לַעְו ריבס +. 5 = .דלָּכ תלמ אלב םַעְדלַע
 .איעגב -תֶא ג'ב ,א"ב ןכ צ. 4  .'ד קוספ ןויע :ביד ןכו םָּפִשַה א*סבו ,ו"דו א'ד

| 
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 תא םֶתיִטהדאְלְו םֶּתְעַמְש אלו חֶלֶשְו םכשה םיִאְבְנה
1 

 ₪ הָעְרַה וכרדמ שיא אָנרבוש רמאל :ַעְמְשְל םכְנא
 כ - ו -

 הָוהְי ןַתְ רֶשֶא הַמְד :ה"לע ּובְשּו םֶכיִלְלַעִמ עְרַמְ
 6 ּוכְלִּתִלַאְ :םלועדדעו םֶלְשְמְל םֶכיִתוְבָאְלְ םֶכְל

 דאָלְו ם םהְל תֶוָחְתְשהְל םֶדְבָעְל םיִרָחֶא .םיִהלא יִרָחֶא
 ז דאָלְ :םכל עָרֶא אָלְו םֶכ ד הָשעמְּב יתוא ּוסיִעָמַה
 םֶכיִדָי השעמב ינוספבה ןעמל ה |הידִאְג ילא םּתַעִמש
 :םכְל עַרָל
 דתֶא םִתְעמְשדאל רַשָא . ןעי ת יאְבִצ הָוהַי רַמָא הָכ כְל

- <== 

 9 ןופצ תוחפשמהלָּכְ"תַא יִּתְחְקְל חלש יִנְנַה :יִרָבּד

 םיתאבַהְ ידבע לָבְּבְִלִמ רצאְרד ןכובנדלֶאְ הָוהְידִאְ

 הָלֶאְה םיוגהדלָּכ לַעְו הבשילו תאוה ל

 תוָבְרָהְו הק |
 0 לוק החמש לוקו ץו ןושש ש לוק ם םחמ יתדב אהו :םלוע ו

 11 ץֶרֶאְהילָּכ הָתְיַהְו :רַנ דואו | םיַהר לוק קל הָלַּ לוקו ןח |

 םיעבש תואלמכ הָיְהְו :הנש .םיִעְבְש לָבָב
 ףלָמתֶא הָלֶאָה םיוגה ודבלו המשל הבר וחל תאוה

 -תֶא הָוהידסִאְנ אהה יונה"לעו לָבָבִרִלִמלפ רקפֶא|
 :םלוע תוממשל ותא יתמשו םיִדשכ ץֶרָא"לעו םעש
 ₪ יִתְרְּבּדִרָשָא יִרָכלָּכתֶא איהה ץֶרָאהִ"לע יתואפאו
 והָיִמְר אָּבְנררֶָשֶא הוה רָפְפִּב בּותְּכַה"לָּכ תֶא הפ
 ריר -ייי המהדבנ םָבּודְבע י- :םיוגההלָבְ"לַע

- 5 -0 2 = -=!1 

 השעמכו .םְֶעְפְ םהְל יִתְמְלַשְו םיִלודְג םיִכְלמ

 .ד"ירו ב"יד ט"ד ח"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םוֶאיִבְבַה
 ג'ד ןכו ובוש איס ג"טדו ד"יד ,ב"יר' מיד ת"ד ה ו

 כ ינוסעכה +. 7 | .לֶא א"ס ץ. 5 .ו"טדו רייד ב"יד ,א"וד ,ט"

 "דו א"ד ןכו ביִבָּפִמ א"ס +. 9 = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו בותכ יגָפוְעְ

 א"ד ןכו רסה תאלמַכ א"ס צ. 15 = .ר"תו פ"ת הד ,ביד א |[:

 . 1%  .קרשב תּוממשל הגומב +. 19 = .גילפ הלָעַו וילע רפט
 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ יִתאַבַהְו א'פב ,*"



 = זש

 וש
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 יהלָא הָוהְי רמָא הכ יִּכ :םָהְיִד
 יהימ תאוה המתה ןייה םוכדתֶא חק ילֶא לֶאְרשי
 ףתוא | חלש יכנא רשֶא םי ותא הָתיִקְשהְ
 רשא בֶרָחַה יִנָּפִמ וללה תִהְו ישַעּגִּתִהְו ותשו :םהי לא

 הקשאו הוה דימ םוָּכַהְדתֶא חקַאְו :םֶתְיב ב חלש יבא
 טלשורי"תא :םהיִלַא הָוהי ינְחְלשדרשא םיוגהְדלָּכתֶא

 םתא תתְל היִרָשדתַא יִכְלְמתֶאְ הָדּוהָי יִרָעדתֶאְ
 ו כ 6 | , א :הזה םויכ הָלְלַקלְו הקרשל המשל הָבְרַחְל

 "לָּכדתֶאְו ויִרָשדתֶאְ  וודבעדתא 2 | םיִרצְמְִדְלמ הָעְרּפ
 תאְו ץועה ץרא יִבְלִמדלּכ תאו ברָעָהלָּכ תַאְו :מע
 -תֶאְו הזעתֶאְ :ןולקשַאדתֶא םיתשלפ ץֶרֶא יכלמהל לָּכ
 םאומהתַאְו םּוָאהתֶא :דודשא תיִרַאְש ּתַאְו ןורקע

 ןדצי יִכְלִמדלָּכ תאו רצחיבְלִמדלָכ תַאְו :ןומע ןִנְּבדתֶאְ

 עימיתהתאו ןרד-תא :םיה רָבַעְּב רשָא יאָה יכלמ" תַאְו 2
 םרע י יִבְלַמלְּ תֶאְו :הֶאּפ יצוצק"לָּ תַאְו ווכדתַאְו פ
 יכְלַמִלַּכ | תֶאְו :רבְרִפּב םינכשה בֶרַעְה יכְלַמדלְּכ תֶאְו <

 !תַאְו :יִרמ יכלַמדלָּכ תֶאְו םליע יכְלמדלְּכ תֶאְו ירמז
 זָאדלא שיא ם ד םיכרקה ןופָצה יִכְלמילָּ
 מראה ןנפילע רשא ץֶראָה תוכְלְמַמַהְלָּכ תאו

 | למָאההְכ םהילא תרמו :םהירְהא התשי ךשש וש |
 אלו ולפ ִפַת וולו ורכש ו ותש לארשי ל יהל לֶאַ תואָבַצ הָוהי

 רחה ינפמ יי - להו =
 ,םש/= = קת

== 

 = | הפ םָהיִלֶא תְרמָאְו תותשל ףרומ סוכהדתחה כל וִנאמ
 | "רשא ריִעְב הגה יִּכ :ותשת וִתֶש תואְבִצ הו

 , | דארקנ ----
 || וו ד"יד ,ב'ור ויד ,ג"ד ןכו ושָעגת הו א"פ ,ט"דו ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ

 .אלמ םֶתְוא א"ס צ. 18 | .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ר"יד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו דתֶאְו א'פ צ. 8

 יו"טדו ר"יד ,ב"יד היד ןכו בֶרָעָה א"ס ,ט"דו ח"ד ג'ד ,ג'ד ,ב* כ םירפס ןכ +. 0

 | יב מו ףקט אלבו יכלמ א'ס .ו"טדו רייד ,ב"יד ,ט"ד ,חיד היד ו

: 

 'כ םירפפ בורב ןכ +.
 בי איד ןכו התאו א"ס +. 23  .'רתו ב"ד ןכו יכלמהלָּב א"סב ,הגומב ןכ +.99 = .ו"דו ג'ד

 ,(רטמיגב לבב וילע תרוסמה +. 6 = .ר'תו ס*ת
 .אָרְקנרשא נ"ב א"ב ןכ צ. 29 = .ו"טרו ט"ד ,ח"ד ןכו ירקו ביתכ ּויקּו א"סב ,ירק גיקּו ץ. 7
 יה הדו ביה מידותיהו ויד גיד

 %!| יִכ היה :םכינ יב חלש יִכנַא רשא
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 קנת | ו םּתַאְו ערהל לַהִמ יִכְָא ָהיַלָע יִמש ש"ארֶקנ
 םִאָנ ץֶרֶאַה יבשידלָּבְדלע ג ארק יא ברח יכ וג אל

 ושרק ןועממו נַאשי םורממ ה ללא תְרַמַאְו הלאה
 לֶא הנע םיִכְרְדִּכ דדיה .והונלע ג אשי באש ש ולוק תי
 ביִר יִכ ץֶרֶאָה הצקדדע ןואש אב ץראה ה יבשילפ
 םנָתְ .םיעשרה רשָּבלַכְל אּוה טָּפָשְנ םיונב הוהיל
 הוהי מא הּכ :הָיהְסָאְנ ברֶחל
 רועי לוד רַעָסְו יונלא יזנמ תאצי הער | הנה תואָבַצ

2 
 אָל ו יפסאי אֶל ודפסי אָל ץראה הצקדדעו ץֶרָאָה

 םיִעְרָה וליליח ויהי הָמְדֶאַה ינפ"לע ןמרל ורבה
 חובט םֶכיִמִ .ּואְלַמיִּ ןאצה יִרידַא ושלפַת תָהְו וקו

 מד :םתיער מתא הָוהְי דדשדיכ ןאצה ירידא תֶלְל ו
 כס ריִפְכּכ בע :הָוהירףא ןורֶח ינפמ םולשה 83

 ןירח ינפמו הניה ןורח ינפמ המשל םצרא התה |
 :יפַא
 הָיָה ּהָדְוהְי ךלמ והישנ שא םיִקָיוהְי תוכלממ תישאנפ
 מע דה רַמָא | ּהָּכ :רמאל הָוהְ תאמ הֶזַה רֶבְדַה

 םיִאָּבַה ּהָדּוהְי 0 תְרַּבדְו הָוהידתיב רַצָחְמ)
 ףיתיוצ רשא םיִרְבּדַהדלְּכ תֶא הו והידתיב תוחתשהל
 ובשיו ועָמְשי ילוא הבד עַרְנתִלא םהילֶא רבְרְל
 בשח יִכְנִא רשא הָעְרָהְלֶא יתמחנו הערה וּכרִדמ שיא
 תושעל =
 ןכצ.96 | ,ו"דו ג"ד ,ב"ד ןכו םכי תצּופְתּו א"סבו ,םֶכי תצפתו הגומב צ. 5 9 א'סצ.*

 א"פב +.1 ,ןכ = .ז'ט''נ ,ז"ט ו"מ ןיוע :ע"תו 'רת ,ב"ד ןכו בָרַח א"ס 8 .תַלְלִיַו נ'ב א"

 ן ן רפסה יצח ארפס גילפ וילע תרוסמה א"סבו ,ג'דו ב"ד ,א"ד ןכו רפסה יצח ןאכ לפמ
 : ל .ב"דו א"ד ןכו דלָע א"ס +. 8 = .ירק םיקי!הי ,ביתכ םיקוהי א"סב ץ. 1 8

 א םיִרָבְּרה"לַכ תא םהילא אכְנִת התאו :תואְבַצ הו

 | ךמ סונַמ הכא :הדִמַח יִלָּכִּכ םּתְלַפּ םכיתוצופתו
 < םיפרה תקעצ לוק :ןאצה ירידאמ הטילפו םיעדק

= 

 זס

 ₪ הצקמ אוהה םּויּב הָוהְי יללח ּהְ זריחה

 כ
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 םָהיִלֶא תרמָאו :םקיללעמ ער ינָפמ םֶהְל תושעל +

-1 

4% 

 שכ -

 םיאבנה ידָבַע :רבד"לע עמשל :םכינ פל יִּתְתְנ רֶשֶא 3

 הָיָה ללַשַּכ רמאל הָוהייםַשְּב ָתיִּבִנ עודמ :תּומָת

 יִתְרותּב "תכלל ילא לעמשת אדא הוה רמָא ּהָּכ

 :םתְעמש אל ְלְשְו םֶּכָשַהְו םכיִלַא חלש יִכְנָא רַשֶא
 ןָתֶא התאוה ריִעָהתֶאְ הֶלֶשְּב הזה תיִבְהדתֶא יִּתַתָת
 ועמשיו :ץֶרֶאָה לג לפל הָלְלְקְ
 "תֶא רּבִדְמ ּוהיִמְרְיתַא םעָהלָכ םי אב גהְו ינהפה

 והמרי תולככ ! יהיו :הֶוהְי תיִבְּב הָלאָה םיִרְבְדִה
 םַעָהִדלַּכלֶא רֶּבִדְל הוי הָוצדרשַאלָּכ תא רּבדְל
 תומ רַמאַל םַעָחַלַּכְו םיִאיִכְנהְו םִִנַהְפִה ותא שָּפַתִ

 -לּכ להקיו בשזי ןיאמ בָרָחַת תאזה ריִעָקְו הוה תיבה
 תֶא הָרוהְי ירש | ועמשיו :הוהי תיִבּב וה מרידלא םַעָה
 | ופשיו הוהי תי ףלפההתי כמ ולעיו הָלַאָה םיִרָּבִּדַה
 ב םיאבגהו םִיִנָהְּכִה ורמאיו :שדְחְה הוהידרעש חַתַּפְּב
 / שיִאְל תֶומְטְפשמ רמאל םַעָהלָּכלֶא םיִרָשהְדלֶא
 "| :םֶכיִנאְּב םתְעמַש רשָאּכ תאזה ריִעָהְדְלֶא אָּבִנ ִּכ הזה

 1 רמאל םעְה"לָּכִלֶאְ םירשה"לָּכ"לֶא וה הָיִמְרְי רָמאיו +
 "| תאזה ריִעָקלֶאְ הזה תֶיּבהְדלֶא אָבְנַהְל ינחְלש הוה

 !| םפיכְרד וביטיה הָתַעְו :םתעמש רָשַא .םיִרְבְדה"לָּ תא

 .| הָוחְי םחָניו םכיִהְלֶא הָוהי לוק ְּב ּועָמְשְו םֶכיִלְלְִּ
 דלא

 [ | ע'ת רח ,ב"ד ןכו סשה א"ס +.5 = .ד"ידו ב"יד,ט"ד,ח"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םיִאיִבָּנַה א"ס ד.

 וו"דו ב"ד א"ד ןכו אלמ ליש א"סב /ט קוספ ןייע :ירק ולָשּב + 67 :'ַהז

₪- ?%% 

 + 6 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תאזַה א"סב ,ירק תאזַה ,ביתכ הָתאּזַה +. 6
 || ד מיד ,א'ד ןכו אלמ םיאובנהו א'ס יז. 7 = .ד"ודו ט"ד ,ח"ד ג"ד ,ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו

 < = | ,ב'יד ט"ד ,ח"ד ,ד'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 7 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'וד ,ט"ד /ח"ד "ד

 !| ירק ַתאּבנ +. 9 = .דלע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8 = .ו'דו ג'ד ןכו דתא א"ס ,ו"טדו ד"יד
 | א'פו א"ד ןכו .אלמ .ולישכ אס א. 9 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ָתאַּבנ א'סב
 יגילפ דַלֶא וילע רסמגו לע א'סבו ,ב'דו א'ד ןכו לע א'ס +. 9 = .ו'דו ב"ד ןכו הליִשּ
 ₪ ס'ת ,רת ןכו .הוהידתיב רעש א"ס +0 .אקספ ןאכ שי א'סב וא 10 גג
 ן צב ןוו'ב ןכ ל. 15 = .ויטדו ט'ד ,חיד ,ו'ד ,ד'ד ביד ,א'ד ןכו אלמ םיִאיִבָּנַהְו א"ס +. גג
 | ג אלב אבנָהָל

| 

| 
| 
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 ילחוט ל% = םטשיאמ ווושש 5
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 םיתממדמא . נב וט יסש-
 == ו- ו 1
: 

 ריִעָהדְלָאְ םכיִלע םינֶתְנ םתא .

 ו

₪7 

 רבדל םֶכילע הָוהְי נחלש תמו בלב היה

 :הל יאה םיִרָבְּדַהְל
 יִאיִבְנההלֶאְו -י נ ;הְּכַהדלֶא םַעַהְלכ

. 

 רֶּבּד וניהל הוה םשְּב יִכ ו

 רמאל | הָדּוהַ םעדלָּכדְלֶא רמאיו הְָוהְיּלַמ ודי ה ןח

 םייע םילשורוו שרחת הרש ןויצ תואָבַצ ה
 9 והיקְזח ּוהתַמַה תמָהַה :רעי תומבל תיבה | רה

 :- 1 : 4 ד וש -וד

1 
7 5 
1 
2 

 / ו|והו , -תֶא לַחְוו הָוהְתֶא אָרָי אל + ו 3

 םהילע רָבִּדרֶשֶא ו הוה | םֶהעו ה ינפ

 הָיָה שיאדםנו :וניתושפנילע הלודנ העְר םי ש יע ננו
 םירעיה תִיִרכִמ הָיְעַמְשְְּ והירזא ה לז -- ב

1 | 2 
1 1 
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 ארו והירוא ע עמו

 ספ םיִשָנ . םיסכיוהי ללה הלשיו :םִיְרְצִמ אביו הָרְּבִ 4
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 . :םירצמחלא ותא םישָ 6 -- עב ןָתְנְלא (-תֶא םיִרְצִמ
== = 

 ולו

 םיליוהי ּךְלִמַהלֶא והאביו ם םירצממ והירּואדתַא ואיצש
 + | .= ב ן בָרַחָּב וה

 ותאזתת יתלבל והימרידתנ . הַתָיַה ה םק יִחַא ד

 תישארב :ותימהל ₪ ד :

 ביתכ הָיַכיִמ צ. 18 .אועג אלב דלא ניב ,א"ב ןכ צ. 17 | .ב'דו א"ד ןכו -לַע א'ס +.ו

 ב"ד ןכו אלמ ּוהתימה א"ס +. 19 | .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָכיִמ א'סב ,ירק הכי

 ארייו א"ס . 1 וו 3 יללהב +.91 = .ו"דו א"ד ןכו % א'ס +.גפ .ט'דו ה"ד )
 ואיבוו א"סבו אלמד אלמ גהואיביו הגומב +.93 | .ב'ד ןכו אי -

 .ירק זַב ,ביתכ ינּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.
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 8 יַמיִּב אָכְנ הָיָה יִתשרוזמה היכימ :רמאל םַעָה \ לה
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 4 דא +רו- רייכה ירבקדלַא ותְלבנת תֶא לש
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 רַמָאהְכ :רמאל הָוהְי תאמ היִמְרְילֶא הוה רבה

 נב ּךְלְמלֶאְ בָאומ למלא ו םודא ףלמ"לֶא םתַחְלשְי

 ; םֶדאְהדתֶאְקְרֶאָהְדתֶא יִתישע כנא :םֶכיִנְַאְדלֶא ורמאת +

 \ או םַכיִמְסְלדלֶאְו םכי :ואיבנ"לא ועמשת"לא םָּתַאְו <

 צאנז 1 חיוכהל 6

 | הָיָה הָדּוהְי ףלִמ והישואיזְּב םֶקְיהְי תָכְלִמִמ תישא

 ףראוצ"לע םחְתְ תוטמו תורסימ ףל השע ילֶא היה

 םיִאְּכַה םיִכָאְלִמ דיְּב ןיריצד ּףֶלַמ"לַָאו רצ : ףלמלאו ןיזמט
 -לֶא םַתא תיוצְו :הָרוהְי דלמ והיקדצ לא םלשהי
 הֶּכ לֶארשי יהְלֶאז תואָבצ הוה רמִא"הְכ רמאל םֶהיִנְַא

 יעורזבו לודנה יחכב ץֶרָאָה ינפ"לע שא המָהְּבַהתֶא
 !תחנ יכנא הפעו :ינִעְּב רשי רשאל ָהיתַתְה הוטו
 "ףלמ  רצאָנְכובְנ ריב הָלֶאָה  תּוצְראְהְדלָּכתֶא
 הבעל ול יִתַתנ הדשה תיחדתא םִ יִדְבַע לַבּב
 || וב רע נְכְְבתֶאְו ונְּכתֶאְו םיוגהלָּכ ותא ּודְבַע
 שכלמו םיפר םוונ לב ודב אוה"םנ .וצרא .תע
 יהבעיחאל רשא | הכְלְמִמַהְו יוגה  הָָהְו :םילודנ
 ןתי"אל רשא תאו לב בכל רצא;דכובהתַא ותא
 "שדבו בערב ברב לָכּב ךלמ לַעְּב וראְוצהתַא
 [\| !ודיכ םתא ימָתְדדע הָוהְידבְִאְנ אהה ונהל דקפא

 הוה " "רש"י שרי יד צץ

 = | םיִרְמא ד שא םכיִפְשַּכלאְ םֶכיִנְנעדלֶאְו ם כיִתמלח .-

 4 | רמ כ :לָבַּב דףלמז תֶא ודבעת אל < םֶכילַא
 : םֶכְתִמַא לעמ םכַתַא ק קיחרה ןעמל םכל םיִאּבִנ םה
 = "תֶא אבי רשא .רגהו :םתדבאו 0 יִתָחּדהְ

 וראוצ / : 2%
 | ..ב"יו 'ג קוספ ןייע :ס"ת ןכו ּגהָיקְרַצ א'סב אלמ םיקווהי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 ,זכ

 [ | פיר היד ויד ,ב"ר ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּוהָישאי א"סב ,ירק ּוהָישאי ,ביתכ ּוהָישואָו ל.

 יתוהפמ א'ס צ. 5 | .ר"ידו ב"יד ג"ר ,ר"ד ב'ד ןכו ּוהָיְמְרִו א'ס +. 1 | ,ד"ידו ב"יד

 א'ס צץ. 4 | .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִכָאלַמַה א'ס

 | .ץראההלֶכ ינפ א'ס צ. 5  ..ג'ך ןכו ןורמאת א"ס +. 4

 ל ירק םיִכאְלִמה א"םב

 ידו ת"ד ,ה"ד ןכו 2

 | ירצאְרְרכּובנ א'ס +. 8 .אלמ אוב א'ס צץ. 7  .ב'דו א'ד ןכו רצארדכובנ א'ס +. 6

 | ,ב"יד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לֶאְו א'ס ,חידו ו'ד ,ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +9

 .ו"טדו ר"יד
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 2 הימרי צצוזו 9 1

 ותָמְדִאְילע ויּתְחְנִהְו ודָבַעַו לָבְּבְּדְלִמ לַעְּב וראש
 2 הדּוהידךלמ ּהָיק לדַצהלֶאְו גב בש ּהָדְבַעְו הָוהְידִאְנ
 -תֶא ּואיִבְה רמאל הלאה םיִרָבְּדהְִכְ יִתְרַבִּ
 4 המ :ויחו ימעו ותא ודבעו לבב ךלמ | לַעְּב םֶביִראּוצ
 רֶַכִּד רשָאּכ רָבּדְבּו בעְרּב ברחב ףמעו התַא ּותּומָת
 14 -לַאְ ;לַבְּ למ -תֶא דבעיחאל רשא ווגהזלא הֶוהְ

 אל רמאל םכילא םיִרָמָאָה םיִאְבְנה יִרְבִדִלֶא ּועַמשִת
 5 אל יכ :םכל םיִאְּבְנ םה רָקְש יִּכ לַבְּ ךלְמתֶא ודבעת
 - רקשל יִמְשְּב םיִאְּבִנ םהָו ההיא םיִתְחְלָש
 םכְל םיאכנ ה םיִאְבְנהְו םֶּתַא םּתְרַבַאְו םֶכְתֶא יחידה |
 , רַמָא הפ רמאל יתרה הזהה" םיִנָהְכַהדלֶאְו |

 טל םיִאְָבִנה םֶכיִאְיְבְ ירְבְדְדלֶא ועמשתדלא הוהי

 ּהָרָהִמ הָּתִע הָלְבְּבִמ םיבשּומ הָוהיד תב יִלָּכ הנה רמאל |
 וז ודבע םָק היִלֶא יעמשתחלא :םֶכְל םיִאְּבְנ ; המה רֶקש מ יִּכ

 :הָבְרֶח תאוה ריִעָה הָיְהִת הֶמְל ויחו לַבְּב ךלמדתַא
 ו אָנּועְנפי םתֶא הָוהְידרַבְּד שידסַאְו םה .םיִאְבְְָאְ
 -תיִבְּב םיִרָתּגַה | םיִלָּכִה ּואבּתְלְבְל תואָבְצ הוה

 9 רמָא ה יִּכ יִּכ :הֶלָבְּ םֶלָש ןיּבּו הָדּוהי ףלמ תיבו הָוהְי |

 לַעְו תונוכמה"לעו םָיה"לעו םיִדמַעהְדלֶא תואָבַצ הָוהְ

 א םָחְקְלה אְל רשֶא :תאָוה ריִעְּ םיִרָתּונִה םי לָּבַה רֶתָ
 םיקיוהידןב הינוכידתא ותולְנּב לַּבָּב ךלמ רצאְדפמנ
 הָדּוהְי יִרחלְּכ תֶאְו הָלָבְּב םֶלְשּוריִמ הוה

 ןש -

 71 תואכצ הוהי רַמָא ּהביִּכ ו :םלשוחי

 יהלא |

 .'ה קוספ ןויע :ר"תו ס"ת ,'רת ןכו בָעְרְבּו א'ס +. 18 = .ו'דו ב"ד ןכו ּוהוקדְצ אפ ו ע

 .ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םיִאיבְגַה אס +1
 טדו א'יד ,ט"ד ,ה"ד ו'ד ,ד"ד ,ב"ד ,איד ול

 ו"דו .ג"ד ,ב"ד ןכו הברח א"ס +. 17 48%
 ע יאחנדמל ,ואברעמל ןכ ו 19 | .א'כ קוספ ןיי
 א"סב ,ירק הָינַכִי ,ביתכ הינוכי +. 90 = .רצאְרדכּובנ א'ס <.
 . י .ו"דו ד'ר ,ב'



 רע הי המשו ואבי הֶלְבְּב :םֶלֶשויו הדוהי"ךלמ
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 םיִמָי םוַתְנְש | דעְּב :לַבְּב ךלמ לעדתַא יתְרַבַש רמאל |

 אמרי רמאיו :לָבְּב ףלמ | לעדתֶא רַבָשֶא יִּכ הָוהְי

 אאטנז 98--צאטזת 0 הימרי 58

 תיכו הָוהי תיִּב םיִרְתונה םילכהדלע לֶאְרְשִי יהלֶא

 -לֶא םיִתבשָהְו םיתילעהו הָהְיִאְנ תא יִדְקַּפ ם
 :הֶוה םוקָמַה
 :ךלמ היקדצ תֶכְלְמַמ תיִשאְרְּב איהה הָנָשַּב | יִהָ
 הינה ילא רַמָא ישימחה שדָחְּב תיעבְרְה תנשב הָדּוהְ
 םונהְפה ינועל הוה תיבּב [שְבנמ רשא איבה רעב
 לארשי והלא תואְבַצ הָוהי רמְאְדהְּכ :רמאל םעָקלָּכו

 רשֶא הָוהְי תיִב .טמלמ"תַא הֶוַה םוקמהדלֶא בישמ ינא
 | םָאיִבְו הוה = 5 פילס .רצאנרְכובְ ו

 וכ

 1 דא הוה ה םֶקְמַילא בי ביִשִמ נא הָלַבְכ ם םיִאְּב ָּבַה ד הָדָהְ

 םעהלָכ יניעְלּו םיִנַהְּכִה יעפל איבנה הָינְנְהלֶא איבגה
 [2 ןמָא איבנה הָיִמְרְי רמאיו :הֶוהְי תיִבְּב םיִדָמְעַה
 | בישהל אפ רַשא ד ירָבְּדתֶא ה 4 5 הוי השש

 .דיעאב רבד ל יכנא רשא הוה רבה א מש
 / \ךמ נפלו ונפל ויד רשא םיִאיִבְנה :םעָקלָּכ אב
 = |ףולדג תוכְלממזלעו ו תובר תיַצְרַאדלֶא ואביו םלשה
 "= נולָשל אכני רשא איבגה :רַבְדְלּו הערלו הָמָחְלִמְל
 :המאּב הוהי וחְלש-רשַא איִבְנה ע עדי איבְנַה רד אַבְּב
 |" הימרי ראוצ לעמ הטומההתֶא איבה היה ו ד 1
 הרבשיו .

 .!ו'פ ,ו'טדו ב"יד ,א"יד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.99 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו תיִבָּב א"ס ל. 1

 " |ַטַשַב א'סב ,ירק הָנָשַּב ,ביתכ תַנָשְּב צ. 1 ,[ךכ | .ד"'ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו סיִתְביִשַהְו

 [ןהלבפ א'כ ל. 5 | .רצארדכּובנ א'פ ל. 5 | .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ

 = |"יד ,ב"יד ט"ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.ד = .ע"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ףרַבִב א'ס +. 6

 , יע :א"יד ןכו בערל וא בער א'ס צ. 8 | .ו"דו ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו דעמש ְךֶא א'ס ,ו"טדו

 .רפסה יצח ןאכ רסמנ א'ס ץ. 10 | ,ז"י ט'כו ,'ה ז"כ
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 הפ רמאל םעָהלָכ יעל הָיְנְה רמאוו ּוהַרָבָש
 לָבְּברְלַמ ראב | ,- רבו שא הָכְּ ה הָי רַמָא

 יהוו רמ איבה

 ןַה היּתְחַת תשע ףפרבש ץע תטומ הָוהְי רָמָא ה המאל
 לארש 0% תואבַצ הָוהי רַמָאההַכ יִּכ לר תוטומ
 ל הָלֶאַה סוגה | ראוצ"לע יִתַת לוְרּב לע
 הרשה תיחדתֶא םַגְו והדָבַעו לָבּבלִמ רצאְנרכְבנתֶא
 עמש איבה הֶיננֶחְדלֶא איִבָנה הָיְמְר רַמאיו ;יל ית

 םַעְהתֶא ָּתְחַטְבַה הָּתַאְו הָוהְי ד ַחְלשדאְל הינה אָי

 -לֶא ּתְרַּבִד הָרְסיַכ תַמ הֶתַא הֶטָשַה המדַאָה 0

 חלש רשֶא רַפָּפה יִרָבּד הלאו
 -לֶאְו הֶלּוגַה ינקז רֶתְילֶא םֶלָשּוְריִמ איבה

 ּהֶלָנָה רֶשֶא םֶעֶהְילֶּכ"לֶאְו  םיִאיבָגההלֶאו
 הָינָכ תאצ .ירחא :הֶלַבְּ םלָשורימ רצ
 םלשורוו \הָבּוהְי .ילש  םיִסיִרְפהְו .הָריִבְגהְו ךַלָמ
 ןפשךב הָשַעְלַא לב :םֶלֶשוְיִמ רַגְפַמהְו שָרָחַה
 הדּוהְייִּדְלַמ ' הָיִכְדַצ חלש רֶשֶא הָיְקְלחְרִּ הימנו
 רַמָא ה :רמאל הֶלָבָּב לַבְּב ךלמ  רַצאנְדְכובעלו | |

 הוהי --

 א'יד ,ט'ד ,ח"ד ,ד'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 | .רפסה יצה ןאכ רסמנ א"פב

 תוטמ א'ס ו"דו ב'ד ,א'ד ןכ +. 13 = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ תוטומ א"ס ,ו"טדו ד"וד גל |

 י'כ םירפס בורב ןכ צ. 16 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ד'ד ,ג'ד ןכו אמדק רש"

 ,ר'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ- 5 ,₪כ = .ו"דו ריד ,גיד ןכו ךחלשמ א'ס ו"טדו ג' |

 ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 = .ב'ד ןכו ךלמ הָיקרצ א'ס ,ו'טדו ד"וד ,ב*יד ,ט'ד ,ח'ד ו ן

 הלא א'סו ו'דו ג"ד ןכו הלבב לכְבְְרְלמ .רצאנד גדכובנדלא א'ס ו'טדו רוד ,ב'וד טד |

 ;ר'ד ןכו לכב"ךלמ רצאנדכו |

 לַעַמ הז הטומההתַא איִבְגה הָיְנְנֶח רובש ירחא הימרידלא
 3 הֶיִננַחְלֶא 1 לרפא ו ּולֶה :רמאל איבְנה הָיִמְרִי ראוצ

 : לַעַמ ףחְלשמ יִנְה הָוהְ רַמָא הּכ ןפְל :רקש"לע הזה

 ז :יעיפשה שדֶחּכ איהה הָנַשַּב איבְנה היְנְנַח תמו ה
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 ו
-=- 

 זיפ

 שכ

4- 



 | ולְכאְ תוטנ ועָטְנ ובשו םיִּתְב ינְּ ּוהָלְבְּב םלשורימ >
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 שכ -

 ל ימשכ םכל םיִאְּבנ םה רקשב יכ :םיִמְלְחַמ םהַא +

 "| יתא םַתאְרְה :הָוְקַתו תיִרָחֶא םָכְל .תתְל הָע ל

 םיאבנ הוהי ינכ םיקה םַּתְרַמַא יּכ :םשמ םֶכְּתַא ה

 צצזא 5 הימרי 0

 | ותילגה-רשא הֶלוגהדלָכְל לאְָרשי יהלָא תוֶאְבַצ הוה

 םכיגבל וחקו תנו םיִנְּב ודילוהו םישנ ּוחַק רפא
 - םיִנ 5 הנדלתו םישנַאל ונת םֶכיִתונְּבדתֶאְו ם םיִשָנ
 ּהָשָא ריִעָה םולשדתא ושרדו :וטעמת"לַאו ם שוברי
 וכ הוהילא הרעב וללפתהו המש םֶכְתֶא יִתיִלְנה
 | וחי - רמָא הכ יִּכ :םּולָש םכְל היה המולשב
 -רֶשֶא םֶכיִאְיְבְ םבל ואישידלא לאְרְש יהל ג תואָבְצ
 רַשֶא םכיִתמלַחלֶא עמשתדלַאְו םכימסקו םכְבְרקְּ

 \ן

 ד רַמָא הכהיִּכ :הָוהָידִאְנ םיִתְחְלַש
 "= םכתֶא דֶקפֶא הָנָש םיִעְבְש לבבל תאלמ יל יִכ הוה
 | -לֶא םכַתא בישָהְל בוטה יִרְבְדִדתֶא םֶכיִלְ יתמקהו
 רַשֶא תבשהמההתֶא יִתָעדְי וכנ א יכ אה זה םוקִמה

 1 אלו םולש תובשחמ הָוהְדםִאְנ םכילע .בשח כא

 = םתשקבו :םֶכיִלַא יִּתְעַמְשְ ו ילא םַּתְלְלַּפְתַהְ םֶּתְּכִלַהְ
 < יקאצמנ :םכְבכ בֶל"לַכּב ינָשרדת יִכ םֶתאְצְמו יתא

 \םֶכְתֶא יִתְצְּבְקְ םכ 3תיבש"תא יִתְבש שו הָוהְידָאְ םֶכָל
 |םש םכְתֶא יתחּדה רֶשֶא ב ו

 | יתיִלגה"רָשַא סו כמהדלֶא םֶכְתֶא יתבשָהְו הָוהְידָאְנ

 :הָלְבְּב

 | נוודו איפב ןכו יִתיִלְגַה יללהב ,ירק יִתיִלְגַה ,ביתכ יתליגה יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. ל
 ו!אכ שו א"סב א. 8  .איִע :גב וללפתַהְו נ'ב ,א"ב ןכ צ.ד | .ב"דו א"ד ןכו רפה יִתָלְגַה א'פ

 [ | היד ןכו עיבר רקשב ב"ידב :ו"טדו ו'ד ,ד"ד ,ג'ד ,ב"ד "כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .אקספ
 [ | תווצמנו הגומב +. + .ו"דו ד"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ תו ה א'

 איוו ו'ד ,ביד ןכו ירקו ביתכ םכתּובש א"סב ,ירק םֶכְת כ םכתיבש ץ.14 | .ערלמ

 ג'ד ,א'ד ןכו המש א"ס ץ.14 | .ו'דו "ד ,א"ד ןכו אמדק 'ו 'רפח תומקמה א"ס צץ. 4

 ולמ םיִאיִבְ א'ס +. 15 = .ד"ידו ביד ןכו םוקמההלא אס +. 14: = ,ד"ודו ב"וד ,ט'ד ,ח"ד .ו"ד

 :ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו
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 6 לָוְּד אָפּכְילֶא בשויה ּךְלֶּמַהדֶלֶא הָוהְי רַמָא | הב
 דאל רשא םֶכיִחֶא תאוה ריִעְּב בשויה םֶעָקְלָכילַאְ
 ו: חלשמ ננה תואְבַצ הָוהי לַמָא הָּכ :הלוגכ םֶכַתַא יאְצי
 םֶתוא יִּתַתְנ רָבָּהַהְדתֶאְו בַעְרָהתֶא בָרָחַהִתֶא ב
 8 יִתְפדְרְו :עדמ הנ +תדאל רשא םיִרְעָשה םיִנָאְּתַּ

 | לכל העוול םיתתו רֶהָדַכּו בעְלְּב בְרְחְּכ םהיִרָחַא
 הפר חלו 7 לרשלו הָמְשְלו הָלֶאְל ץֶראָה תּוכְלְממ
 ו "אלדרשַא הת :םש םיִּתְחִּדַהְדרֶשֶא םָיִנה"לֶכְב
 םֶהיִלא תל רֶשֶא הָוהְידסֶאְנ ירְבּדלֶא ועמש
 דםָאְג םֶתַעמש אָלְו הלָשְו םכַשה םיִאְבְנַה יִדָבַעְתֶא

 :הֶוהְ
 א יתָחְלְשדרשֶא הֶלוגַהדלַּכ הֶוהידרבְד ועָמש םתַאָ
 ;הָלַבְּב םלשורימ
 4 ב בָאְחִאלֶא לֶאְרשי והלא תואָבַצ הָוהְי רָמָאדהִּפ
 ימשב םכָל םיִאָּבִגה ב וה יקְְצהלֶאו הלוק
 לָבְּבְְדִלמ רצארדכוב) דִיְּב םֶתא ןָת ! ננה רמש
 כ ול לבל 'תללק םהמ חַקְלו :םכיניעל םֶּכַהְ
 ל הָוהְי ףךמשי רמאל לָבָבְּב רשא הָדּוהְ

 ₪ ושע רַשֶא ןעי :שאָב לָבְּבְַלְמ םלֶקְדרשא בָחָאְּבּ
 רבה .- םֶהיִעְר ישְנתַא ּופָאְנו .לארשיב הלב
 דָאָנ דעו עדיוה 6 םיתיוצ אול רשא רֶקֶש יִמָשַפ

1 

₪ 

 ו 0 4 /
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 תואבצ =

 ב"יד ,ט"ד,ח"ד ןכו דתֶאְו א ס צ.נ7 | .אקספ ןאכ שי א'סב .דלָע א'סצ.1| <

 ב ,ירק הָוָעַזְל ,ביתכ הָעְוזל +. 18 = ,ב"ד ןכו בַערְבּו א"ס ש. 18 6%

 > הוהי רמָארהַּכ :רמאל רמאת יִמְלָחְגה וריעמשחטא[

 מגו התא א"סב ט. 9 .איעגב דרשָא נ'ב ב ,א"ב ןכ צ.18 | .א'ידו ביד: | <

 ןאכ ןיא א"סב +. 20  .ב"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד .ןכו סֶכיִלֶא א'ס ו ו

 . 91  .אלמ םֶתַא א'ס ו. לג  .'ד קוספ ןייע :'רת ןכו א
 .ירק בָאְהַאְכּו ,ביתכ בָחֶאְכּו יאחנ נדמל ,יאברעמל ןכ < '

 ,ט"דו ח ז ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ עד ג"דו ח"ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ץדויה א"פב ,ירק עַדּוה ,ביתכ ערש!

6 



 צאזצ 56--צאצ 5 הימרי 9

 תְחְלָש התא רֶשֶא ןעי רמאל לאְרְשִי יקלָא תוֶאְבְצ
 -לֶאְו םלשּוריּב רשֶא םָעָהְדלָּכְ"לֶא םיִָּפְס הָקְמָשְב

 הוה :רמאל םיִנְָּכִהְדלָּכ לֶאְו ןהכה הישעמךב הינפצ <
 הֶוהְי תיּב םידקְּפ .תויהל ןהפה עָָיוהְי תחת ןהכ ּךְנתְ
 תָכַפְהְמַהְדלֶא ותא הק אָבְנְתִמּו עָנָשִמ שיאילָבל

 יתתועה והימריּב ּתרעְנ אל .הָּמְל הֶתְַו :קנצַהדלֶאְו ה
 הָכְרֶא רמאל לבְּכ ונילא חלש ןפ"לפי יב םכְל אָּבִנְתַמַה >

 ןןהיִרְפדתֶא לבא תו ועמו ובשו םיִתָב נב איה
 והימרי יִנְאְּב הזה רֶפְפִהדתֶא ןהפה הָינפצ אָרְקִיַו 3

 , :איִבְנה
 הָליגַה"לָּכ"לַט .- רמאלּוהְיִמְרידלַא הָוהְידרַבְּדיַהְיַו

 "| רשא ןשי ימלחנה היעמשדלא הוהְי רמא הפ רמאל
 "| לע םֶכְתֶא חטבוו ויתחלש אל נאו היעמש םֶכְל אָלְ

 ! לחנה היעמש-לע רקפ נגה הוהי רמָאההכ ן5ל רש ₪
 "הוה םעָהּךותְּב | בש שיא ול הָיִהְייאל יערודלעו
 || רכ הוהידבאנ ימעלדהשע ינאדרַשא בוטב הֶאְרידאלְו
 :הוהידלע רָּבִד הָרְס
 "הפ :רמאל הָנהְי תאמ והימרודלַא הָיָהדרֶשֶא רָבִדִה ל
 [|(ילָּכ תא דליבָתְכ רכאל .לארשי יהל הָוהְי מא '
 = שמי הגה יִּכ :רֶפְסלֶא ףילא יִתְרַכדדרֶשֶא םיִרָבִדַה :

 - הרה לארשו ימע תובשדתַא יתבשו הָוהְיְָאְנ םיאּ
 = םָתבְאְל יתתנרשַא ץֶרֶאָקְלֶא םיתבשהו הוה רמָא
 / :ָהּושריו
 " :הרּוהידלַאְו לארשידלַא הָהי רכּד רשא םיִרְבּדה הֶלַאְו

 = '!םולש ןיאו דחפ וגעמש הררה לוק הָוהְי רמָא הכ"יכ :
 ."ולאש ו -
 [ | לע הסמגו -לַע א'פב +. 6 = .הָתתנו א"ס +. 5 = .ב"ידו ב'ד ,א'ד ןכו תיִבְּב א'פ <. ₪
 '\ויס +. 9 ,ל .אקספ ןאכ שי א"סב +. 3? = .ב'ד ןכו אלמ הָכּורַא א"ס +. 98 = ."לֶא א"ס
 כו אלמ סובל א"פ +. 3 = .ירק תּובש ,ביתכ תיבש א"סב +. 5 = .ב"דו א"ד ןכו דלַע
 ,ט"דו ח'ד ,ו'ד ,ד"ד ,ג"ד

- 

| | 
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 וידָי רֶָבנְ"לַּכ יִתיִאְר עודמ רכז דלא ּואָרּו אָנרלאש
 יִּכ יוה :ןוקדל םִנפילָכ וכפַהְנו הלו ויִצְלַחְלַ

 רָבְשֶא ת ואְבְצ הָוהְי\םָאְכ אוהה םויב הָיהְו :עשוי הָנִמִמּ
 וע ובדודְבעידאל ו קתְנַא ףתורְסּומּו ףְראָוצ לעמ ול
 שא םֶּכְלַמ דוד תֶאְו םהי הלא הֶוהְי תֶא ּודְּבַעְ :םיִָ ס

 :םהְל םיִקֶא
 תחָתדלַאְו הָוהָידֶאְנ בקע יִדְבַע אריִתדלַא הָּתַאְ
 5 רֶאמ ףערזחתַאו קוחרמ דעישומ ננה .יּכ לארשי
 ו ָךּתַאיִּכ :דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו םיְבְש
 | םיוגהדלְכְב ה ּהָלַכ הָשעא | ִּ ףעיש יוהל הָוהְירָאְנ יא
 ףיתרסיו 5 השעג ו"אל ל ₪ דא םַש ף ןיתוצפה רַשַא

 :דקנא אל הק טָפְשמל
 ? ךיא :ּךַתָּכִמ הָלִחִנ ךְרְבְשְל שונָא הָוהְ מא ה יִּכ
 דיבְהֶאמלּכ ל ןיא הָלְעִּת תואפְר רזזמל נד ה
 ףיתיכה ביוא תכמ יִּכ ּושרדי אל ףתוא ךּוחְבש
 ו קעזתדהמ :ףיתאטח ומצע ףנוע בר לע ירכא רפשמ
 ומצע ףנע בו לע ּךבאָכְמ שוא ףרֶבשדלע

 ו

 ףיתוכממו ל הָכְרַא הלעַא יִכ :ובְל ןּתא יז

 שרד איה ןויצ ַצ ל ארק הָחּדנ יִּכ הָוהְידָאְנ ּךאָפְרֶא

 ₪ :חל ןיא
 וד -

 : ויִתונְכשִמּו בולעי יִלָהַא תובש בשדיננה הָוהְי רמָא8ָש)
 / וטפש ומ"לע ןומראו הלת"לע ריע הַתְְבְנְו םחהא

 אציו

 או לע 'לופו אלמו 'ל וילע רסמגו ךיתורסומּג א'סב .ו"טדו ב"ד ,א"ד ןבו ָךיִתְרְסומּו א'ס +.

 םסש 6 ירק ךיסט ןכו ָּףיִּפְרְפיו א"ס צ.11  .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ.10 את

 ,ב'דו א'ד ןכו אלמ הכּורַא א"ס א. גל .א"ודו ו'ד ,ב'ד ז ןכו ירקו ביתכ ָךָיְפּוש וא יש א'פ

 -לָבְ הפשמל ךיסאש ". ויו וכלי יבשב םלְּ ּךירְצלָפ

 . ה ב"ד ,א"ד ןכו רסח ויתנכשמו א"ס +. 8 .ירק תּובש ,ביתכ תיבש א'סב צץ 1 ו"דו ו"ד ר"ד ד ורו רתח ןותלכשוהנ א"ה 3 תנרטו ; א" ,
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 וטָעְמְי אָלְו םיִתְּבְרהְו םיקחשמ לוקו הָדות םֶהַמ אָצְו
 ינפְל ותדעו םֶדְקְּכ נב .ּיָהְו יּורְעַצְי אָלְו םיִתְדַּבְכַהְו

 ולָשְמו ממ ורידא הָיהְו :ויִצְהְלְלַּכ לע יתדקפו ןוּכִת גו
 בַרע הזדאוה ימ יפ ילא שענו ויתכרקהו אצי ּבְרְקִמ

 יפנו םעְל יִל םֶתייהְו :הֶוהְיִאְנ ילא תָשְל וָּבְלתֶא ₪
 .?םיקלאל םַכְל הָיֶא

 שאר לע רֶרוגתמ רעס הֶאְצַי מַה הוהי תרעס ! הגה 3
 -דעו ותשעדדע הָוהְידףִא ןורָח בושי אל :לּוחָי םיעָשְר

 תַעּב :ּהָב וננובתת םימוה תיִרְחאּב וָּבִל תּומזִמ ומיִקַה אל
 לארי תחְּפְשִמ לָכְל םיהלאל היָהַא הָוהְיְדִאְנ איהה
 הָוהְי רָמָא הָכ :םָעְל יליַהְי הּמַהְו
 שיגרהל ולה ברח יִדיִרָש םע רָכְדִמִּכ ןח אָצְמ
 >> | יבא קש תבהֶאְו יק הֶאְרג הוה קיחרמ :לארשי

 || תֶלּותְּב תינְכִו .ךנְבָא דע :דָסַה ךיתכשמ ןכילע \
 || רש :םיקחשמ לוחְמב תא יפת ידעת דיע לאְרַָ

 | יִפ :וללחַו םיִעְטְ מנ ןורמש יִרָהְּב םיִמְרְכ יעטת +
 || ןוצ ;הלענו ומוק םִיְרפִא רהְּב םיִרְצְנ ּואְרְה םוישי

 "| רַמָא | הכי :וניקלֶא הָוהְידְלֶא ז
 | 2 יס שי ווב פס ו 0 ד 5 - שמשה םיוגה שאר יִלָהְצְו החְמש בקעיל ונְר הוה

 :לַאְרשי תיראש תא ךמַעְדתֶא הָוהְי עשוה ּורְמָאְו ולֶלַה
 | [הארתַכְרמ םיָצְְּקו ןופצ ץֶרֶאמ םֶתוא איכמ ננה <
 |:הֶנה ובּושי לדג להק ודחי תדְליו הרה חַפְפּו רוע ב

 מ ילחתלַא םכילוא םליבוא םיִננָחְתְבְו ואבי יִכְבְּב 9

 ןבל לארשיל יתייהדיפ הָב ּלְשָכי אָל רֶשָי ִרָרְּ
 :אּוה יִרְכַּב םיִרְפָאְו

 ועמש

 יו ---- .

3 

 1 : < \| הנשה שאר לש ינש םויל הרטפה +. ? = .הָיהַא יללהב ןכ +. 1 .אל = .סהְל א'ס <.
 הנוגנ אלבו ףקמב -הארג א'ס ו'טדו ד"יד ,ב"יד ט'ד ,ח"ד ,ד'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 3
 כ. 8 ורעב ריבס צ. 5 .שגדב א"פהו אלמ ךַפּות א'ס +. 4 = .ו'דו ג'ד ,ב"ד ןכו

 ,ויטדו ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ תֶדְלּויו א"ס ,ב"ודו א"יד ה"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב
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 ם) הימרי צצצז 1

 ו ּודָמָאְו קָחְרָמִמ םיִיִאְּב ודיגהו םיונ הָוהְיררבְד עַמש
 וג הָרָפִחיִכ :ורְרַע הָערּכ 4 ונצְבְקְי לָאְרְשִי הָרְממ
 ו נרו אבו :ונפמ קח למ מ ולא בקעְדתֶא הָוהְ
 שֶריִתלַעו ןֶנְדלַע הָוהָי בוטדלַא ורָהְ  ןויציטורמב
 הו ןנִּכ םֶשְפִנ הָתְיַהְו רקבו ןאצהנּבְלעו רהְצהלעו
 , לוחְמְּב הֶלּתְּב חַמְשִּת זֶא :דוע הָבָארְל ופיסוידאלו
 - םיתמחִ ןישָשְל םֶלְבֶא יתכפהְו וחי םינקְּו םיִרחבּ
 ו ימעו ןשד םיִנָהְּכה שָפְנ יִתיורָ :םננימ םיִּתְחַמשְו
 .+הֶוהְייָאְנ עְּבְשִי יבוטדתַא
 וג םיִרּורָמת יִכְּב יהְג עָמשְנ הָמְרְּב לוק הָוהְי רמָא 9
 יִכ :יִנְּבִרלַע םחוהל האמ .חינְב"לע הָּכַבְמ לֶחְה
 :ּנָעָא
 ו יִּכ הָעְמדִמ יניִעְו יכְּבִמ ךלוק יעְנמ הָוהְי רמָא 8
 וז "שיו :ביוא ץראמ ובשְו הוהידָאְנ "תל רכש שי
 :םלּובְנל .םִנְב ּובָשו ההד אנ תיִרֶחֶאל הק
 88 אל לָנָעְ רשאי גתְרַפִי דדונְתִמ םירפֶא יִּתְעַמָש עומש
 4 ירָחֶאהיּכ :יקלַא הֶוהְי התא יּכ הָבושַאְו ינבשה דָמְל
 יִתְשְּב ךרודלע יתקפס יעדוה או יִתְמחְנ יבוש
 9 ל ריק ןבָה :ירוענ תַפְרֶה יִתאָשְנ יִכ יּתְמְלָבְהַמ
 - וב יִרְּבַד יִדְמְדיִּכ םיעושפש לי םִא םיִרְפֶא
 דא ָמָחְרֶא םחר ול לעמ מַה ןכ"לע דש וא
 , :הוה

 9 ּהָלָסַמְל - יתָש םירורמח ףָל ימש םייצ ל
 ל לֶא יבש לֶאְרְשי תַלּותְּב יבוש יתפלה

 םיִרּוחְבּו א"סבו :ר"תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו םיִרְחַּב א"ס צ.18  .אוָע גב "לו כ'ב ,א'ב ןכצ.1

 ןכו אלמ יִנָביִשָה א'ס +. 18 = .ו'דו דיד ,ב'ד א'ד ןכו רסח עמַש א'ס +8 .ר'ד ןכו אל

 אלמ יתיש א'ס +. לג = .ב'ד ן ןכו אלמ םינּויִצ א"ס +. 1 .א"ודו ט'ד חד ,ו'ד ,ד'ד ,ביד א

 ל'ד ןכו ירקו בותכ יּתְכַלָה א'סב ,ירק ְכְֶה ביתכ יּתְכַלַה +. 91 = .ו'דו היד ב
 .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ַּכְלָה א"סבו ו"
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 ארבהיכ הכבושה תבה ןיקֶמחתת יִתְמדדִע :הָלֶא ₪

 יִכ :רַדַעָּב ועָסְ םילכא וחי וירָעדִלָכְו הָדּוהְי הב ₪

 !| רשאכ הָיָהְו :הָמהְּב עַרְוו םֶרֶא עְרֶו הָדּוהְי תיִבדתֶאְו 5

 ! לארשו תובת יתרו הוהידסאנ םאְּב םִמָי הגה | |
 רָשָא תירככ אָל :השדח תיִרְּב הדוהי תיבְדתאו 39

 אאצ]ז 9 4 הימרי 6

 :רָבּג בָבוסת ָך הָבְקְנ ץֶראְּ הש לדה ה ו וה זי

 רוע לארשי יהלֶא תואָבָצ הוהי רַמָאדהְפ
 יבּושּב ויִרָעְבּו הָדּוהְי ץֶרָאְּב הָּוה רֶבְדִהתֶא ּורָמאי
 | בשה :שדקה רה קדצדהונ הוהְי ףְכְרְכְי םתּובְשדתא

 תאָודלע :יתאלמ הָבָאה שָפְלָכְו הפיע שפנ יתיורה
 : יל הָּברַע יִתְנָשּו האְרֶאְו יתציסַה

 לארשו תיבדתא יִתְעדו הָוהְיָאְנ םיִאְּב םיִמי הגה

 | ריכאהלו סרַהְלו ץיתְנלֶש שותנל - םהילע יִתְרְקֶש
 %| גהוהידבִאנ עוטנלו כ םהילל דֶקְשֶא ןָכ עֶרֶהְלּו
 " ישו רֶסַב ולָכַא תובָא רוע ורמאידאל םהָה םימּכ
 | םֶרֶאְהְילַּכ תמי ונעפ שיאזםא .יכ :הֶניהְקִת נב
 | :וינש הנה רַפְּבַה לָכאַה

 [!ושמ םאיצוהל דב יִקיוחַה םויִּב םֶתְובָאתֶא יִּתלְּכ
 ,יִתְלַעְב [ יתכתֶא ורפה .הָמַהְירֶשֶא רצ

 1 [ הא יה יתתנ הדב םאְנ םהה .שמוהה ירחא ל

 לאל םֶהְל יִתיִיְהְו הָנְבֶּתְכִא םֶּבְלילַעְו םֶפְרִקְב
 | ערדתא שיא דע ודמלי יל .!םעל ילדיה המה 4

 |!( שדי םלוכ יכ הָוהידתַא ועד רמאל ויחֶאדתַא שיאו

 || ויד טיד ,ח'ד ,ה'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.98 | .ירק גע נו ביז

 || ור ןכו ינב א'ס ץ. 33 | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו רסח ץת / ג

 /הנבתכא נ"ב ,א"ב ןכ צ. 33 | ,יּתְלַחַּב וא יִּתְלְעַּג ל"נ ץ. 32  ,ב"ידו ו"ד ,ב'ד



 1% הימרי צצצא] 85--אאאח 8

 םֶנועל .חַלְסֶא יִּכ הָוהְיִאְנ םֶלודגהדעו םנטפמל
 :דערכא אל םתאָטחְּ
 ₪ חַרָי תֶקִח םמי רואְל שָמָש ןתנ הָהְי רמָא וכ
 הָוהְ יג ומהו שה ענר הלל רואְל :םיִבָּוכְו
 א "םִאְנ יִנָּפְלִמ הלאה .םיִקִחַה ושְמָידִא :ומש תואְבִצ
 לכ 4 יונ תויהמ ּותָבְשי לארשי עְרֶו םִנ הו
 :םיִמָיַה
 זז ּוְרְקַחִיְו הָלָעַמְלִמ םימש ודמידסא הָוהְי רַמָא ! הפ
 לארשי עַרֶזלֶכְּב םאָמָא נאס הטמל ץראידסמ
 - דה :הָוהידסִאְנ ּושַע רשאלָּבְדלַע
 לֶאְנִַח לדְנִמִמ הֶוהיל ריִעָה הָתְנבְ היהְידִאְנ םיִמָ
 ₪ תַעְבִג לע נג המה היק דש אצה :הָנּפה רעש
 א "לָּב ןשרהו \ םיִרְַפַ קמעָהלָכְו :הָתְעג בס ב
 הָחְרְומ םיסופה רעש תַנַפידַע ןורדק לחנ"דע תומרשח
 יקל דוע סֶרָהְידאלְו שתנדאל הוהיל שמ

 בל הֶוהְו תאְמ הימרי"לא הָיְהרשֶא רַבִַה
 הנשה איה הדוחי למ והיקדצל תיִרשָעָה תנשב
 : לבב ל מ ליח וֶאְ 1 :רשאררכובנל ה נש הָרשָעְ"הְנַמָש |

 רַצַחּב , הָיַה איבה והָימריו םלשוריחלע םִרצ
 \ והָיקְדַצ ואְלְּכ שא :הָדַהְ .ךלמדתיב רַשֶא הָדְמִַמַה
 רַמָא הּכ רמאל אָבִנ הֶַא עודמ רֶמ טאל ל 4

 ל .

 יתכ אלו ירק םיִאְּב םימי +. 88  .סנטקמל יללהב .הגומב ןפ 8 |
 ירפס בורב ןכ +. 88 = .ר"תו ס"ת ע"ה ,!רת ,א"יד .ןו'ד ,א'ד כו[

 ) = ..ו"טדו ד"יד ,ב"יר ,א"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ב"ד .ןכו רעש"דָע אפ

 יע"תו 'רח ןכו ירקו ביתכ דע א"סב ,דע ריבס צ. 39 = ,ב"ד ןכו ירקו בותכ קי

 תומרשַה א'סב ,ירק תומְרשַה ,ביתכ תּומְרשַה +. 40 = .ב'דו א"ד ןכו םיִרָָּפַהְו א'פ +

 ןכ י. 1 .בל | .'ד ג'כ 'ב םיכלמ ןויע :א"ידו טיד ,חיד .ו"ד ,ר"ד ,ב"ד ,א'ד ןבו

 תַנשַּב +. 1 .ד"ידו ב"יד ,ג'ד ןכו רשא א"'ס ,ו"טדו ט"ד ,ח'ד ,ו'ד ,ד"ד ,ב"ד ,ו'כ םירפס בו

 שנ .א"ירו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הנשב א'סב ,ירק הָנָשַּב ביז
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 היה םשו והיקדצהתַא לוי לבב :הָניִאְרִּ ועעדתַא |

 | הוה :רָמאְל ילא הָוהְיירַּבְד הָיָה ּוהָיְמְרָי רָמאַָו 5

 .!| כ ורְבְ"לַא הנקמה רֶפַפַהתֶא ןּתַאְ :יולגַהתַאְו +

 צאצז 14 הימרי 8

 םירשכה דָימ טלֶמי אל הָרּוהְי ךלמ ּוהָיִקְרַצְו :ּהָדָכְל
 ןיניעְו ויפדע ּויּפדרְּבְדְו לבב למ דָיַּב ןתי ןתְנה יִכ

 . אל םידשפה"תא ימחלת יכ הוההמאנ ותא יקר
 ;ּוחיִלְצַת

 | דתֶא ףל הנק רמאל ךילא אב ףרד םֶלשדְְּב לאמה
 אביו :תונקל הָלֶאְגַה טפשמ ָךְל יכ תותנעב רשֶא ירש
 ּהָרָטִמַה רצְחילא אוהי רבדּפ ידדדְּב לאמנה ילא
 "ו רשא תותנעפִ"רָשַא יִדָשתֶא אנ הנק ילא רמאו
 | הלאה ךלו השרה טפשמ .ףלדיכ ןימָינּב ץֶרָאָּב
 תא הָנְקַאְו :אּוה הָוהְיְ-רְבְד יּכ עדאְ ףלההנק
 | -הלקשאו תותנפב רשא יִרדְרַּב לֶאְמְַח תאמ הרשה
 | בכ [-- הָרָשַעְ כ העְבש ו לל

 \םיקחהו היצמה מ חה"תא הנקמה רפְִדתֶא | הא

 !!םידעה יִניעְלו ידד לֶאַמְנָה יעל הָיְסִח ימדכ הירָנ
 !\םיבשיה םיִדּוהיַהילָּכ יניפל הנקמה רָפְסְּ םיִּבַתְּכַה
 .!;המאל םהינעל ךורְבְדתֶא הוצאו :הרטמה רצחב
 [!1תא חוקל .לארשי והלא תואבצ .הָוהְי רמָאההְכ

 |םירפסה
 , | .ה'ידו ב"יד ,ב"ד ןכו = א'פ ו"טדו ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ד"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 | ,ירק ויניעו ,ביתכ יניִע ;ו א'פבו ו"טדו ב"יד ,ד"ד ןכו ירק ויִנעְו ,ביתכ וניִעְו א'סב . 4

 | אד ןכו ירקו ביתכ ויניִע א"סבו ,ירק ונע ,ביתכ יניִע א 'סב ,ירק ונע
 ןאכ שי א"סב +. 7 .יניס רהב תשרפל הרטפה צץ. 6 | .ד"ודו א"וד ,ט"ד

 ףומב -הנק א'פ ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ה"ד ו"ד ,ר'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 .אקספ

 | הָלּוקֶשֶאְ עיפב צץ. 9 | .ו'טדו טיד ,ח'ד ,ג"ד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א'ס צץ. 8  .ג'דו ב'ד ןכו

 ירק הָוָצִמַהְו ,ביתכ הָוצִמה-תאְו א"סב צץ. 11  .ה"כ 'ה ארזע ן יע :ירק ה
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 ע ןייע ] 1

 א מפ א'סבו | ירק רפס ,ביתכ רַפָפַה א"סב +. 18 = .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ז /
 ויט שנפ | .'טו 'ח קוספ ןייע :ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו ידדדְוַב א'ס ץ.19  .ב'ד ןכו ירקו ביתכ

 | וחיחו ס'ה רה ,ו"ד ,ב'ד ,א'ר ןכו םיִבּותַּכַה א"ס צ.15 = .ו'דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ירו \
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו יִניִעַלְּג א'ס +. 9
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 םּותָחַה תֶאְו הזה הָנְקִמַה רַפַס תא הָלאָה םיִרָפַפַה
 ודמעי ןטמל שֶרחיִלָכְּב םַתתְנו הֶּזַה ולגה רפס תֶאְו
 :םיִּכר םיִמָי
 םיִתְב נקי דוע לאְרשי יהלֶא תוֶאְבִצ הָוהְי רמָא ה וע
 :תאָוה ץֶרָאְּב םיִמָרְכּו תודשו

 ףערובו לודגה ֶחְכֶּב ץֶרָאָהְתֶאְו םימשההתַא ָתיִשָ
 םיִפְלַאְל דָסַח הֶשַע הבר ממ אלפא היוטנה
 לאָה םָהיִרְחא םִיְִּ קיח"לא תובא ןע םלשמו
 ברו הָצְעַה לדג :ימש תואְבְצ הוה רוב לודָנַה
 םדָא נב ב תוחקפ ףיניעְדרשֶא היילה
 תותא ּתמשדרשא :גויְלְלַעמ ירפכו ויִכְרְדְּכ שיאְל תל

 םֶדֶאְכִו לאְרְשִיִבו הוה םויה"דע םיִרצמְדיִרַאָּב םיִתְפִמ
 דתֶא ףמעהתֶא אצתו :הָוה םויכ םש ךְלהַשָעַחְ

 הָקָּוַח דָיִבּו םיִתְפומְבּו תותאְּב םירצמ ץֶרָאְמ לֶאְרְש
 ץראה"תא םֶהָל ןתתו :לודָג אָרְומְבּו הָיומְנ עּודזָאְּבְ
 תַבָו ץֶרֶא םהְל תתְל םֶתובְאל ּתעּבשנ"רשא תאוה
 ןלוקב ועמשדאלו ּהָּתא ושר ואביו :שבדו בָלָח

 תשָעל םהל הָתיְוצ רשָאדלַּכ תא וכלהדאל ךתורתבו| <
 הגה :תאָוה הָעְרָהלְּכ תא םֶּתא אָרְקִתַו ושע ל
 טידשּפה דב הֶנִִּנ ריִעָהְו דלל ל לע ואב תלְלּפַ
 רָשַאְו רַבָּדהְו בַעְרְהְו ברהה ינפמ היִלָע םיִמָחְלֶש
 תרבד וששה )3
 :דיידו בלד פיר ,חיד היד גיד ביה ןכו דתַא א"ס ו"טדו ד"ד ,י"כ םורפס בורב ןנצ+

 םירפס בורכ ןכ +. ג9 = .ד"ודו ב"וד ,ט'ד ,ח"ד "ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ עְורֶזְבּו אפ 4
 .רשא א'סבו ,ד"ודו ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו |רשא א"ס ,ו'טדו ט'ד ,חיד ה א

 ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 90 = .ירק םֶדאַה ,ביתכ םֶרֶא יאחנדמל עמ
 ."תא תלמ אלב לארשו ךמע.א"ס צ. 1 ד"ידו ב"וד ,ג"ר ,ביד ןכו רָשא א"

 .אלמ ּושְריִיַו א"ס +. 3 = .ו'דו ב"ד ,א'ד 1 ןכו רפה םָהַבָאְל א'ס +. 99  ,רדס ןאכ 8[
 .ו"דו ב'ד א"ד ןכו ירקו ביתכ ףֶתֶרּותְבּו א'סב ,ירק ּףְתֶרּותְבּו ,ביתכ ָּחָח רתְבּו ץ. ]<

 .אלו א'ס צי.

 ;"לֶא הָנְקַמַה .רפסדתֶא לתת יִרָחא הוהידלֶא .לֶלַּפְתֶאְ
 ז הָּתַאו הָגַה הָוהָי יִנדַא ּהָהֶא 1רמאל הירנְדִּב רב
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 ועימה רֶשְּבדלּכ יהלָא הוה ינַא הנה :רמאל והָימרו
58 

599 

 הוה נבו לארשיחינ ב לקחופ :ינפעבה ןטמל םיִָחֶא

 | יא"לע יכ :הָוהְידְאְנ םָהירי השעמב יִתא םיס טכמ 8

 | תעְרלָּב לע :יִנָּפ לעַמ ּהריִסְהְ הזה םויח דַעְו הָתוא ₪

 !\ םישח :רָסומ תחקל םיעמש םָיִאְו פלו םּכשה
 "טבוו :ואפטל וילע ימשדארקנ"רשא תיכּב םֶהיצוקְש ₪

 אאצזןז 6 הימרי 100

 הוה ינדא ילֶא תְרַמָא הָּתַאְו :הֶאַר ךְגהְו הָיָה ּתְרַּכד
 די הָנָתְ ריִעָהְו םילע דָעָהְו ףסכּכ הָרָשה ףְלדהנק
 "לא הָוהידרבד יהו :םיִּדָשַּפַה

 *תֶא ןתנ יִננה הָוהְי רמָא ּהָכ - :;רֶבְדלּכ אלפי
 "ףְלִמ רצאררכובנ ךיבו םידשפה דָיַּב תאזה ריִעָה
 תאּוה רִעָהְדלע םימחלגה םידשפה ואבו :הָדְכְלּו לַכָּב
 םיִתְּבה תֶאְו הופְרַשו שָאְּב תאָזה ריִעָקְַתֶא ותיצהו
 םיהלאל | טיכָסנ וכפהו לעפל ם םהיתוננזלע ור טק רשא

 < - .. אממ ,לייאאממהל ריטה תר אה-=. 2% השאלה 2-2

 !ףא לארשידינ וב יִּכ םֶהיִתְרְְנמ ינִעְּב עֶרֶה םישע ףא

 "ּטָב רשא ל תאוה ריִעָה יל הָתְיַה יתְמחלעו

 \ּהָמה ינטעכהְל ושע רשֶא הָדּוהְי נב לאריה
 !( הזה שיאו םהיאיבת םֶהיִנְְּכ םהירש .םֶהיִכְלמ
 .םתא דמלְו םינּפ -אלְו ףרע + ילא . ונָפוו :םֶלֶשּורְ יבז שי

 |1תא ריבעהל םגהךןכ אינכ | רשא לעפה תומְּבתֶא
 אלו יצא רשא ל .םֶהיִתיְנְבִתֶאְו םֶהיִנ

 אא הל ןֶכְל דת 7 הָח התא |
 .\דוהי 7

 |ניד ,ח'ד ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ יִנְסיִע כה א"ס צץ. 99 | .אקפפ ןאכ שי א'סב צ. 8

 .ןו'ר ,ב'ד ןָכו -התיֶה א'ס ו'טדו ט'ד ,ח'ד ,ד'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 31 = .ו'טדו א"יד

 \ יד ןכו לע א'ַס + 39 | .ו"דו ר"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רפה ּהָתא א'ס צץ. 31 | .ד"ידו ב"וד ו'ד

 ויד ויד ,טיד ,ח"ד ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ ינסיעכהל א"ס צ.88 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט"ד

 |(ב ןכ ל. 35 | .ירק ּומושיו ביתכ ּומישו יאחנדמל יאברעמל ןכ צ. 34 | .ו"טדו ד"יד

 ויָטְחַה צץ. 85 | .א"ודו ר"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח םָהיִתַנְּב א"ס +. 35  .איעגב ריבעהל נ"ב

 / ,אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 36 | ירק
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 םֶּתִא | רֶשַא תאזה ריִעָהדְלֶא לֶאְרְשִי יהְלֶא הָוהְ
 :;רָבְּדבּו בערכו בְרַחַּכ לָבָכְ"דלמ דיִּב הָנתִ םיִלָמִא

 ק םַש םיִּתְחדִה רֶשַא צהל םֶצְּבַקְמ נה
 םוקמהה לֶא םיתבשהו לוד ףצקב תמה יִפאָּב

 ₪ םַהְל הָיהֶא יא םַעְל יל ה ד תָבָשְהְו הזה
 < הֶאריִל דַחֶא ךרדְו דִחֶא בל םהְל ית :םוהלאל
 40 יתרכו :םהי רחא םהינְבלו םהְל בוטל םיִמָיַהלָּכ וקוא
 יביטיהל םהירֶחֶאמ םּושָאדאְל רשֶא םלוע תיִרּב םֶהָל
 :יִלַעמ ד ם יִתְלְבְל םֶבְבְלְב ןִּתֶא יִתָאְרִיתֶאְו םָתַוא
 4ו תאזה ץראב םיִפַעְטְנ םתוא ביִמָהְל םֶהילע יִתְשש
 :ישפנ"לכבו יּבְללֶכְּב תַמָאב
 ₪ תא הָּוה םַעָה"לֶא יתאבה רַשַאַּכ הָוהְי רמָא הכחיב

 םֶהילע איבמ יא ןּכ תאָוה הלודגה הערה
 ₪ הנ + םרילע .רבד יא רש - הבוטה"לָפא
 איה הָמְמְש םיִרָמָא םִּתַא | רשֶא תאזה ץֶרָאְּב הָרָש
 4 ףַסְּכּב תודש :םידשכה דֶיְּב הנ הֶמהְבּו םֶרָא יא
 ןַמָיְנּ ץֶראְּב םידע דעָהְו םּותָחְו ! רָפָפַּב בותָכְו מ
 ירעבו רַהָה יִרָעְבּו הָדּוהְי יִרְעְבּו םלָשּורי ירי 5

 | 3 דא םתובָשתֶא בישארכ .בעה ירו

 גל רּוצָע ונְדַש אּוהְו תינש והָימרידלא הוהידרבד
 : : החי השע הוה רַמָאדהְכ :רמאל הרטמה רע

 + ךנעָאְו ילא ארק וימש | הָוהְי היכְהל התוא ךצ

 .ו"טדו ו'ד ,ד"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רפח םֶתא א'ס +. 40  .ב"דו א'ד ןכו רסח יִתא א'ס <

 ,ט"ר ,ח"ד ,ד'ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בוהב ןכ +. 49  .א"ד ןכו רסה הָלּדְּנַה

 רסמג א"סב +.44  .אקספ ןאכ שי א"סב צ. 48 | ,ן"ד ןכו עיבר יכנא א'ס ,ו"טדו ריד ב

 יר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו הָוהְי תלמ ןאכ אצמנ אל א'סב +. 9 - .ירק סַתיִבָש ו'

 .ב"'דו א'ד ןכו רפח ּהָתא א'ס +



 אאאז 2 הימרי 0

 :םֶתְעְדְי אֶל תורצבו תוְלדג ףל הָדְיִגאְ
 ֶיִעָה יִתְּבדלַע לאְרָשָי יהלֶא הָוהְי רמָא הב יִּ ְ

 תיִלְלְסַהדלֶא םיִצְתְנַה הָדְוהְ יִכְלַמ יִתְּבִ"לַעְו תאוה
 םָאְלמְלו םירשּכהדתֶא םחְלהְל םיִאָּב :בַרָחָהְלֶאְו

 !רשאו יתמחבו יפאָב יתיִּכהדרָשַא םֶדֶאָה יִרְגפתֶא
 יה :ַתַעְרְדלְּכ לע .תאוה .ריעָהְמ יִנָפ .יִּתְרִתְסִה
 "תרתע בה יִתיִלְנ םיתאפְרו אפרמו הָכְרֶא א הלירלפמ
 ||חובש תאו הָדּוהְי תובשדתא יתבשהו :תמָאו םולש
 "רשֶא םנעדלָכִמ םיתרהטו :הְנשאְרְבַּכ םיתנבו לארשי
 ילחואטח .רשא םֶיִתנעדלוכל | יתְסַלְסְו ילדואטח
 דָלְְתְל ןושש םשל יִליהַתַהְו יב עשּפ רַשֶאו
 - הבוטה"לּכתֶא עָמְשִי רשַא ץֶרֶאָה ייוג לכל תֶראָּפִתְל
 ,דבוטה"לָּכ לע וו ּורחפו םֶתא השע כנא רשֶא
 :הֶל השע יבא רשֶא םולשה"לכ לעו

 -\ושֶא הזהוב עַמָשי לוע הָוהְי רַמָא | ּהָּכ 10
 = \רעְּב הָמַהְּב ןיאמו םֶדֶא ןיאמ אוה בֶרֶח םיִרְמְא םַתא
 .ןיאמו םֶדֶא ןיאמ תומשנה םלָשּוְי תיצְחְב הָדּוהְי

 חח לוק החמש לוקו ןושש לוק :המְהְּב ןיאמו בשוי .
 | ןומדיכ תואָבְצ ההיא ודוה םיִלמִא לוק הֶלַּ לוקו
 |יכ הוהי תיכ הָדות םיִאְּבִמ ודָסַה םלועלחיכ הוקי
 || =  ?הוהי רמָא הָנשאְרַבְּכ ץֶרָאְקדתובשדתא בשא

 0 0" = אקמּב | הֶיָהְי דע תואָבְ הוה למָא ה -
 ד (א'ד ןכו אלו א'ס +. 3 = .ירק ז תורְצְבּו ,ביתכ תורָצְנּו יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 3
 | 5 = .ע"תו ב"ד ,א'ד ןכו לא א"ס צ. 5 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו אלדרָשֶא א"סבו ,ה"דו
 || שזו רייד ,ב"יד ןכו םאָלַמְלו א"ס ,א"ידו ט'ד ,ה"ד ,היד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב
 | |ןיד .ןכו רסח םֶתאָפְרּו א'ס +. 6 .א"ידו דד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ הָכּורא א'ס +. 6

 4 | ומנוע א"ס +. 8  .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ -לַכְל א'סב ,ירק -לַכְל ,ביתכ לוכל <.8
 ד .[ד ןמו רסח םֶתֶא א'סב ,ּהָתַוא ריבס +. 9 = .יל התיהו א'פ +. % = .ו"טדו ד'ד ןכו רפח
 [ 0 | "דו ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו םוקמב א'ס +. 10 = .ט'דו ה'ד ,ו'ד ,ה'ד ,ב'ד

 ₪ ג1 | .ו'טדו ד"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו תומשנה וא )"דו ב"ד 5 השוגד ן"ונב תומשנה
 .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו תובש"תא בישא יִכ

 -ב

65 

 כ



ְ, 
 4.8 הימרי צצו 68

 םיער ו ויָרָעְילָפְבּ הָמהְּבְידִעְו םֶדֶא"ןיִאִמ בֶרָחַה הָּוַה
 ג בנוה יִרָעְבּו הֶלּפְשַה יִרַעְּב רֶהָה יִרעְּב :ןאצ םיצכדמ
 ד .הָוהָי ירו םלָשּורו יביכסבו ןמינפ 8
 :הָוהְי רמָא ךנומ ידידלע ןאצה הנרבעת

 + "תֶא יתמקָהְו הוהְידסֶאְנ םיִאָּב םיִמָי הנה
 תיּבדלַע לארשי ב יתרה רַשֶא בוטה רָבְּדַה

 : חמצ דֶוְדְל חימצַא איהה תַעָב םַהָה םיִמָיּב הלוח
 6 עשְוִּת םֶהָה םיִמָיַּכ :ץרָאְּב הָקְדַצּו טפשמ הָשַעְויהְהְצ
 ּהְלְדאָרְקידרָשֶא הזו הטבל ןוּכְשִּת םלשוריו חדה
 וז הָוהְי רָמָא הָכיִּ :ונקדצ | הֶוחי
 :לארשידתיב אָפּכ"לַע בשי שיא דורל תַרְכַאְל
 ₪ הלוע הלעמ ינפלִמ שיא תַרָכיאְל םיולה םִנְָלְל
 :םיִמָיהלַּכ חבז השעו החמ ; ריִטְקִמּ

 9 דַמָא הָפ :רומאל והימרידלא הוהְוזרבד יה
 הָל לה יִתיִרְבתֶאְו םויה יִתיִרְּבְתֶא ּורפתְדבִא ה
 עו פת יִתיִרְּבדְנ םָתְעְּב הָלְיִלְויִמּי תה יתְלבל
 םיולה"תאי ואְּכְילע ךְלמ ןב ולתויהְמ ייזבע ודת
 ₪ אל םיִמָשַה אָבְצ רפָסייאְל רשֶא יִתְרֶשִמ םיִנָהְלַ
 דתֶאְו יּרְבַע דוד עדתֶא הָּבְרֶא ןַּכ םוה 8
 ₪ "רֶבְּד יה :יתא יתרשמ םָלְ

 ₪ האח םַעָהְדהַמ ָתיִאְר אולה ;רמאל וה ימרידלא הוק |
 םַהְּב הֶוהְי רַחְּב רֶשֶא תוחְפְשמה יִתש רמאל ור
 :םהיגפל יִג'דוע תק ןוצָאְני לפעדתַאו םסאמ

 5 םמוו יִּתיִרְב אלדס א הוה רַמָא ּהָּב

 5 ערז"םנ :יִּתְמְ שדאל ץראו םִמָש תוקח הל
|) -- 

 ּךְלמ ףלמּו א'ס צ. 15  .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אלמ דוע א"סב ירק דוע +.
 .איעג וילע רסמגו דרשָא א'פב +. 16 = .'ה ג'כ ןויע : שתו ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו השעו ל

 ט'ד ,ח"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 94 = .ו'דו ד"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םמוו"תווה 7%
 .ו"דו ג'ד ןכו יג דע א'ס ,ו'טדו ר|
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 | לֶא םילשמ 'ערזמ תחקמ םַאְמְא ידבע דֶוְדְו בוקע
 | םֶתּובְשחתֶא בושאדיכ בקע קָחֶשָי םֶהְרְבִ ער
 :םיתמחהו

 | רצאררכובנ הוהי תאמ והימרידלא היִהְדרֶשא רָבְּדַה דל
 ! ודי תלשממ ' ץרא תובְלממ"לכו וטיחדלֶכ | לבבל
 ;רמאל היְרְעְ"לָּכְלַ םלשוריחלע םיִמָחְלְםימעָה"לָכו
 | הילְרצהלַא תרמו ךלַה לאְרשי יהלֶא הָוהְי רמָאהְכ
 -תא ןתנ יה הוה דָמָ הָפיויִלֶא תְרמָאְו הָרְודְי ךלמ
 !אל התאו :שָאְּב ּהָפְרְשו לבבל דָיְּב תאזה ריִעָה
 "-תֶא נעו ןתנת ודָיִבו שפְתת שפת יִּכ ודימ טלּמַת
 "לבו רכדי ףיפדתַא היפו הֶניִאְרִת לבבל יניע
 |יחכ הדוהי ךלמ והיקרצ הוהידרבד עמש דא אוב
 .הומת םּלָשב :ברחב תומָת אל לע הָוהְי רמָא
 "\וה"רשא -.םיִנשאָרֶה .םיִכְלִמה ךיִתובָא .תופרשמכי
 = ובדיכ ךְלררּפְס ןּודָא יוקְו ךלהופרשי ןּכ דינפל
 :הָוהְייִאְ יִתְרבְדדיִנא
 ₪ הדוהי ךלמ יהיקרצילֶא איבה ּוהָיִמְרִי רבי
 "ימָב*דלמ " ליחו :םלטוריב הָלֶאָה םירָבְּדהלָּכ
 ה לא תורתונה הָדּוהְי יעל לַעְו םלשורודלע םימחלנ
 !\ךע הדוהי יִרעְּב וראשנ הנה יכ הָקְועְדלֶאְו שיכל
 :רָצְבִמ
 |ורֶּכ ירחא הוהי תאמ הָיְמְרְילֶא הָיָהְ-ְרֶשַא רָבְּדַה
 "לשוריב רשא םַעָהדלְּכדתֶא תיִרְּב והיקדצ ךְלמה

 ןש

 שכ

= 

 שד

 [-ת

- 

0 

 = | מי 27 | .וידו 'ב'ד ןכו ירקו ביתכ בשא א'סב ירק בישֶא ,ביתכ בּושֶא זץ. 8
 ו ןפו אלמ ולה א'ס +. 9 = .איעגב לכו ג"ב ,א'ב ןכ +. 1 = .רצארדכובְנָו נ'ב ,א'ב
 < "| הנדמל ,קוספ רח יאברעמל ןכ +. 9 .הָיקְרצ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9  ..ב"ודו
 ,[נושמבּו ניב ,א"ב ןכ +. 5 | .ירק ּהָפְרָשּו ,ביתכ ָהּופְרֶשּו א"סב +. 5  .םיקוספ 'ב

 :|ד ,ח'ד "ה'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 7 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו תופרשמכו א"ס ,איעגב
 ,םיטפשמ תשרפל .הרטפה +. 8 = .ג'דו ב'ד ןכו ךֶלִמ | ליִחּו א"ס ו"טדו ר"וד ,ב"יד
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 ו שיאו ודָבַעְִתֶא שיא חהלשל גרוְרָּד םֶהָל אָדל
 -דֶבַע יִתְלִבְל םיִשָפָה הָירְבַעָהְו יִרבעַה תַחפְשא
 -לָכְו םירשה"לכ .ועמשוו :שיא .ּוהיחא ידוחיב םָּב
 שיאו וּדְבְעדְתֶא שיא .חלשל תירבב ּואָבְדרֶשֶא םִעָה

 ועמשיו דוע .םּבדְבַע יִתְלבְל םיִשָפָח .ותָחְּפְשדתַא
 -תֶאְ טיבה ( ובשו ןכדירחא לבושיו :ּוחְלַשיו
 םידבעל םושיבכיו םישפח וחלש רשֶא .תוחפשה
 :תוְרָּפְשְלְ
 רמָא"הְכ :רָמאל הָוהְי תאמ ּוהָיִמְריְלֶא הָוהְירּבְד המ

 םכיִתוְבָאדתֶא תיִרְב יִּתְרָּכ יא לארשי יהלא החי
 רמאל םידבַע תיכמ םיִדְצמ ץראמ םֶתוא יאְצוְה יב
 -רשא יִרְבעַה ויהָאהתא שיא ּוְלשְת םינש עבש ץממ

5. 

 ךמעמ יש פח יתחלשו םיִנָש שט שש ףרבעו 5 רכש

 : ובָשֶתַו :םזאדתֶא י וטה ד אלו ילא םֶכיִתיִבא ו ו עמש"אלו

 שיא רּורד ארקל ינ יִניִעְּב רשָיַהתֶא ושעתו םויַה םֶּמִא

 יִמְש אָרְקִרֶשא תי יִנָפְל תיִרָּב ּותְרַכִּתַו והערל

 : לדבְעדתַא שיא ּובשָּתַו ימשדתא ולְלִחְתו ובָשֶתַו ויל

 . פנל םיִשפָה םֶּתְחּלַשרַשֶא ותָחַפשתֶא

 "דד

+ 
+ 

 וית
 םשפ

 תחפש יל םידְבעל םֶכְל תויָהְל םֶתא ושב

 2 םֶתְעְמְשאְל םּתֶא ּהָוהְי רָמָא-רְכ ןכל

 ארק יִננה והערל שיאו ויחֶאְל ט שיא רורד ארק קל יל

 בַעְרהלֶאְ רָבִּדהלֶא ב בח וחהדלא הָוהְידםִאְנ רוחה םל'

 -תַא ית :ץרֶאה תוכלממ לכל הפול כא
 א'ס +. 11  .ב'דו א'ד ןכו רסח ּובָשיו א'ס <.

 יו ,ביתכ םּושיִבַכִַו צ. 11  ,ו"טדו ד"וד .,ב'וד ₪

 ִ .ו"דו ב"ד ןכו ירקו בותכ רו
 בורב ןכ +. 14 = .הנוגנ .אלבו .איעגב דעבש .נ'ב א"ב "ןכ צץ. 14 | .ד'דו ביד ,א'ד ןכורו
 פקמ אלבו רשא א'ס ו"טדו דיד ,ביד ,ו"'פ %

 א'ב ןכ +.16 = .ד"דו ב'ד ,א'ד ןכו םָהיִת [

 ד ןכו ירקו ביתכ הָועזְל א'סב ,ירק הועזל ,ביותכ הָעְוזל צ. גל = .פ"תו 'ע"ת מ

 ו , 1 1 1

> 

 , ו

 ט )<

 7 יג , 1 1-



 | צצצוצ 19- צצצו 7 הימרי 106

 | .ירְבִדִִתֶא ומיקהדאל רשא יִתְרְּבִתֶא םירְבְעָה םישְנַאָה
 | םינשל ּותרְּכ רשֶא טנעה ינָפְל ּותְרְּכ רשא תירְּבְה
 | םיסרָפה םלֶשורֶי יִרָשְו הדוהי ירש ויִרְתַּכ ןיכ ורבעיו
 | ןלָנעַה יִרְתַּב ןיִּב םיְִבַעָה ץֶרֶאְה ש לָכְו םיִנהּכה
 | התיהו םשפנ ישקכמ דָיבו םֶהיִבְיא דָיְּב םֶתוא יתנו
 | "תֶאְו :ץֶרֶאְה תמהְבְלו םימשה ףִשְל לָכַאְמְל םֶתְלְבִנ
 ךיבו םהיִבְיִא די ןַתֶא ויִרְשדתַאְ הוה והיִקְַצ
 | :םכילעמ םיִלעֶה לַבְּב למ לוח דיִבּו םשפנ ישקבמ

 | ומחלנוז תאּה ריעהְ"לֶא םיתבשהו הוהידסִאנ הוצמ יננה ₪
 |ןתא הרוהי ירעדתאו שאב הפרשו ָהודְכְלּו היל
 :בשי ןיאמ הָמָמש

 [ םיקיוהי ימיּכ הוה תאמ ּוהָיְמְרילֶא הָיָהְרָשֶא רבה הל
 טיככְרה תיִּבדלֶא ולה :רָמאְל הָדוהי ףלמ והישאדּב ג

 תוכשלה תחא"לֶא וחי תיִּב םֶתואבַהְו םִתוא תְרּבד
 ךב ּוהימרידןב הָיְנזִאְידתֶא ַכָאְ :ןיש םָתוא תיקשהו 3

 = !םיבכרה תיב"לְּכ תַאְוינכְילּכתֶאְוויַחֶאדתֶאְו הָיִנצַכַ
 " והילדנידּב ןגח יִנָּב תכשלדלֶא הֶוהְי תיִּב םֶּתִא אבָאְו +

 = לעממ רשא | כשל 0 םוקלֶאָ שיא

 / ו 7 0 זי ידהתשנ אָל וראה :ןירתש 0
 "פינבו םתא ןיירתשת אל רמאל נילע הוצ ובא

 : ,אָל םֶרַּכְו שרותדאְל ערֶזְו ּונְבְתְאְל תיבו :םלועדרע ד ד
 -גִמְילָכ ובשּת םיִלַהֶאּב כ םכל הָיִהְ אלו ועטת

 מל

 2" א'פ ץ. 95 = .ד"ידו ב"וד ,ח'ד ןו"ד ,ד"ד ,ב'ד א"ד ןכו אלמ יִתיִרּב א'ס ל. 8
 = פס בורב ןכ +. 5 = .יפר הָיָה יאחנדמל יאברעמל ןכ +. 8 ,הל | .ר'ד ןכו אלמ
 || פד ה"יד ,ב"יד ,א"יד ,ח"ד ,ד'ד ,ג"ד ןכו ,תומש הלאו לכו ,'י רסח 'ל וילע רסמגו ,ו"כ
 .ב"דו א'ד ןכו אלמ םיִעיִבִּג א'ס
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 םָּתַא רָשֶא הָמְדֶאָה ינְפ"לע םיִּכר םיִמָי ּויָחְּת ןפמֶל
 לכל יי ניבא בָכַרְדּב בד ד . י לולב עמשנו :םש םיִרָ

 וניִשְנ ונחנא :ומחלכ ןיידתותש יתלבל ונוצ רשַא

 תולעפ יהו .:ּיבָא ברנו ונוצירשא לכּכ שע)
 אובו ואב רָמאְּ ץראָקלא טבָכְיִרְלִמ רצארדכוב)
 בש םֶרא ליח ינפמו םידשכה "ליה לנפמ םלֶשור
 :םֶלָשוריִּ

 עמשנו םיִלָקָאְּב בשוו :ּוְלדָיְהְי אל ער הרשו

 ּהָדּוהְי שיִאְל ּתְרַמַאְ ףלה לארשי יהלא תואָבַצ
 ירְבּדִלֶא למשל רסמ וקקת אלָה םֶלְשורִי יבשילו
 הָיצדרשא בָכְרְְֶּב בָדְנּוהי ירבדדתא םקוה :הָוהְידְִ
 יכ הזה םויה"דע ותש אָלְו ןייתותש יתְלַבְל ויפַתֶא

 םכשה םֶכיִלָא יִּתְרבד יכנָאְו םהיִבָא תוצמ תא

 ופרדמ שיא א-ובש רמאל | חלשְו םּכשה | םיִאיִבְה
 םיהלֶא ילַחַא ו וכְלְתְדלַאּו םכיללעמ וביטיהְו העְרה
 םֶכְל יִּתְתְנרֶשֶא הָמְדָאָהְרלַא ּובָשּו םֶרְבַפְל 8
 :יִלֶא םַתְעַמש אלו םֶכְִאְרִתֶא םֶתיִטַה אָלְו םכיַתְבַאל

 :יִלֶא ועמש אל הוה םַעָהו 88(
 לארי יִהְלֶא תואָבַצ יהלא הָוהְי רַמָאדהְכ כל ּי

 לָּכ תֶא םלשּורְי יבשי"לכ לאו הדוהידלֶא איבמ
 הערה

 .ס"תו ע"ת /רת ד"ר  ,י"כ םירפס תצקמב ןכו -לַע יאברעמל ,יאחנדמל ןכ 1

 אלבו ּובש ג'ב ,א'ב ןכ צ. 15  .אלמ יִבשוולּ א"ס צץ. 18  .ד'ד ןכו אלמ דולֶה א'ס =.

 ב"וד וחיד ,ב'ד ,א'ד ןכו אמדק ד"וי רפח ּוביטֶהו א"ס ץ.15 = .ו'דו ד'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףק

 ןכ ז. גל .אקספ ןאכ ןוא א"סב צ. גל | .וידו ביד ,א'ד ןכו לע א"ס שי 0%

 ב"יד ,ג'ד ןכו אלמ יבשוו יאחנדמל ,ד"ידו ב"יד ,ח'ד ו'ד ,ר'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רפה אבו

 ,ו'ט
01 

 ' םֶרָבְו ּונתְּבשְל םיִתַב תוְּב יִתְלְבְלו :ּוניִתְנְבּו .ּוניִנָ

 : יִדָבַעְדלָּכִ"תֶא םֶכיִלא הֶלֶשֶאְו :ילא םתעִמש אלו רבו

 , רשַא םֶהיִבִא תוצמדתַא בָכְרְְּ בֶדָנּוהי נב ומיקַהְיָב 4

 כ וש 9 הוהי רמָאיהְפ :רמאל ּוהָיְמְרְידלַא הָוהְידרבּד ומ

= 

- -1 



 אאאט 18--אאאט] 8 הימרי 088

 אַלְו םָהיִלֶא יִתְרְּבד ןעי םהילע יִּתְרַּכד רֶשֶא הָעְרֶה
 רַמָא םיִבָכְרֶה תוכלו ונע אלו םהל אָרְקָאְו ועמש
 רשא שי לֶאְרְשי יהלַא תואְבַצ הָוהְ רמה והָיִמְרְי
 ילָכְתֶא \רמשתו םכיִבָא בָרִָהִי תָ צמ"לע םתעמש

 | רמָא הל ןכל :םֶכְתֶא הוצרשא לכ ּושעְתְו ויַתוצמ 49
 | ךּכ טול שיא תרָכאְל לארשי יהלֶא תואָבַצ הוה

 | יהיו :םיִמָיהְדִלָּכ ינפל דמע בכר ול
 !| הָיָה הדּוהי ךלמ והישאיךב םיקיוהיל תיִעָבְרה הָנָשּב
 ללה חס :רמאל הוה תאמ ּוהָיְמרִיְדלֶא הזה רֶבְדה

 | יתרבדרשא םיִרְבְדַהדלָּכ תֶאָהיִלֶאִתבַתְכְורפְסתלנמ
 מ םיוגַהְדלָּכְילַעְו .הָוהידלעו לארשיילע לא

 עמקי ילוא :הזה םויה דעו והיא ימימ לא יתר >
 | | ןלל | בשח יִכְנָא-רֶשֶא 0 8 הָדּוהְי תיב

 | ,נםתאטהלו
 | יפמ ךורְב בתכיו היִרְנְדַּכ דוְרְּבדתֶא ּוהָיִמְרְי אָרְקיו +

 | דתַלְנמ"לע ויִלֶא רֶבּדְדרַשַא הוה יִרְבִדִדלָּכ תא ּוהיִמְרְי
 ! אל רוצע ינַא רמאל ְוְְּברתֶא והימרי הוצוו :רפס >

 | הלנפב תארקו התא תאבו :הָוהְי תב אובל לכוא
 1 תב םעַה יְאְּב הָוהְ 0 יפמ תב 5תכדרֶשֶא
 \םתירעמ םִאּבַה הָרּוהְילָכ יִגאְּב םִגו םּוצ םוְּכ הָוהְ
 שיא ּובשיו הוהְי ינפל םתְנחִת ב ילּוא :םִאְרְקִ
 ! רָפִדרשִא הָמחַהְו ףאָה לודעיכ הערה .וכְרדמ
 1 רשא לֶכַכ הי ףורְּב שעוו :הָוה םעָהלֶא הָוהְ
 .והוצ מ

 ש5

- 

00 

 ח'ד ,ג'ד ,ו"'כ םירפס בורב ןכ +1 .ול = .גילפ לַכַּב וילע רסמנו =ַלָּבדְתֶא א"'סב ל. 8

 ןכו אלמד אלמ תיִעיִבְרַה א'סו ,ד'ד ןכו אנינת ד'וי רפח תָעיִבְרֶה א'ס ,ו'טדו ב"וד ,א"וד

 ןנו ףקמ אלבו רשא א"ס ,ו'טדו ח'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בורב ןכ + צץ. 5 | ,ד"ודו ב'ד ,א'ד

 ,יתחלסו א"ס +. 8 = .יכנאדרשא א'ס +. 8 = .ר"ודו ב"וד ,ה'ד
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 תב הָוהְי יִרָכִּד רָפפּ אְרְקְל איבְוה ּוהָימְִי והָוצ
 :הֶוהְ
 -ךלמ ּוחָישאיְרְּב םיקיוהיל תישמָחה השב יהָּה
 םעָהלָּכ הָוהְי ינפל םוצ וארק יעשתה שדָחַּב הָדּוהְ

 :םלשוריב הָדוה ירעמ םיִאְּבַה םָפָהְִלָבו םלשוריב |
 תַכְשלּב הוה תיִּבוהְיְמְרייִרְבִּדדתֶארֶפַפּב רב ארק

 -תיִּכ רעש חַתַּפ ןוילַעה רַצְחְּב רפפה ןֶפשְרִּב והידמ

 והָיְרמנְרְב והוְכמ עמשיז :םעַילכינואְּכ שחה ה |

 םיכשוי םיִרשה"לָּכ םֶשדהָנהְו רפפה תַכשלדלע למה
 רובְכַעְדּב ןַתְנְלאְו והיְעמְשןב ּוהיְלְדּו רפפה עמשילא |

 דרב אְרְקְּב עץמש רשא םיִרְבְּדַהְלָּכ תא והָיְכַמ םְֶל
 דתֶא ּורְבדלֶא "םיִרָשַה"לָּכ וחלשיו :םַעָה ינְאְּב רָפַפַּ|
 הָלְנִמַה רמאל לשוכדב והימלשְְּ והָיְנַתְְזִּב ידוה |
 חקיו ךלו ףדיב הָנחק םִעָה ינאְּב הב ָתאְרְקירשַא

 :םֶיִנזְאְּב ורב אְרקיו וננָאְּב הָנָאְרְקּו אָנ בש לא
 והר" שיא ודפ םירכדהילָתא עמ

 םיִרְבְּדהדַלָּכ תא ףלמְל דיִגְנ דגה ךורְּבְדְלֶא ורמא
 ףיא וטל אדנה רָמאל ולֶאש ורבת :הָלֶא

 הל רמא ויִפמ הלאה םירָמְדהי"לק"תא
 ינאו הָלאָה םיִרְבְּדַהדִלָּכ תא יִלֶא אָרְקְי ויפמ שש
 :וידּב רפסה"לע בת

 והימְרו הָּתִא רֶתַָה ךל ובלא םירשה ּורמא
 שיאו

 .ו'דו ד'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רפח םיבשי א'ס ץ. 18 = ,ד'ד ןכו אלמ ּוהָיְבִיִמ א'ס ₪
 ,ו'טדו .ד"יד ,ב"יד ,ח'ד ןכו אלמ ּוהְיְכיִמ א'ס +. 15 = .איעגב דןב ג'ב ,א'ב ןפ"ש |[
 ,ירק דַּגַה +. 16 = .ב'דו א'ד ןכו הָלֶאָה םירבדה א'ס +. 16 .תאָרקְ"רשא א'ס <. |

 פז*

 ג "תב דָרָיו :רָפפַה לעמ הָּוהְי יִרְבדלָּכְ"תֶא ןֶפָשְדִב |

 3 ליו ירשה והָיְננְחְִּפ ּוהיקְדצו ןָפְשְדִּב והירמל

 - : ּוְָמאיו :םהילא א אבו יב הָלּמַהתֶא והירא] : ב ףורָב
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 הרצח ךלמהדלַא ואביו :םּתַא הָפיִא עדידְלַא שיאו ג
 ודיניו רפפה עמשי לֶא כז שלב ודקפה הכהה |
 -תֶא ךלמה חלש :םיִרְבִּדהלְּ תא ףלמה אב
 עמשיִלַא תכָשלמ הָחָקיו הָלְַּמַהתֶא תחלל ידּוהי
 םיִשה"לּכ לאב דלמה יג ינָאְּב ידּוהְי הארו רפפה
 שרב ףרחה תי בשוי למה :ףלמה לעמ םיִדְמַעַה

 יוהי ארְקּכ ! יהיו : תרעבמ ונפל חֶאָקְתֶאְו יישתה :
 ףלשהו רפסה רַעַתַכ ָהָעְרקְי העְברַאְו תותְל שלש
 שָאְה"לַע הָלְנֶמַהלָּכ םתדדע חַאָהְדלֶא רשַא שאָהְדלֶא
 םהיִרְנבתֶא ערה אלו ודַחַפ אלו :חֶאָהלַע רשא
 ;הֶלאָה םיִרְבְַהילּ תא םיעְמשה ויידבעדלַכו ךלמה
 ףרש"יתלבל ךלמב ועגפה והָיִרמתו והילד ותנלא םִת

 דתֶא ךלמה .הוצו :םֶהיִלֶא עמש אלו הֶלנמהדתַא ₪
 דתֶאְו לאיִרְשְוֶב ּוהָיְרַשדתֶאְ ה ןִּכ לֶאמְחְי
 או רפפה ורְּבתֶא תחלל לארבעדב והָיִמְלש
 :הָוהי םֶרִתְסַַו איבה ּוהָיִמר
 דתֶא ךלפה ףרש ! ירחא והימרידלא הוהזרבד יו
 !ןמרי יפמ ורב בכ רשא םיִרָבְּדַהְדתֶאְו הֶלָנְמה

 חא הילע בתַכּו תרחא הָלְנִמ ףךלדחק בוש"זרמאל ₪
 נשארה הֶלְָמהְדלע ּויָה רשא םינשאַרָה הל

 "ףלמ םיקווהידלעו :הָדוהידְדְלמ םיק יוהי ףרָש רש 9
 "הֶא הפרש הַּתִא הוה .רַמָא הכ רמאת הוה
 יאב רמאל .ָילָע תְבַתָּכ עודמ רמאל תאוה הָלִמַה

 אובי -
 איט קוספ ןייע :ס"תו ע"ת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו הלאה םירב דה"לכ"תא א'ס ל

 "וברעמל ןכ +. 23 = .שָאְו ל"נ +. 25 = .ב"יד ןכו ירקו ביתכ תיבַּב א'סב ,תיב
 נותכ ָהָעְרְקּו א'סב ,היעג אלב הָנ ;רקו נב וא'ב ןכ +. פג

 /% תיר ,ב'ד ןכו ףרש יתלבל א"ס ,ו"טדו ר'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס ב ערק
 דק לֶאְְּבַע ,ביתכ לָאיִּבַבַע א'סב +. 6 = .א'ד ןכו רפח םֶהָלֶא א'ס +. 95 = .ד"ודו ב"וד
 ןלזחק בוש וירו ג'ד ,ב'רב ןנהנמ ךכ קוספה הז +. ₪ = .ו"ט 'ה 'א היד ןויע :ב"יד ןכו
 שא הנשארה הלגמההלע ויה רשא םינשארה םירבדה-לכ תֶא הילע בֶתכְו תרחא הֶלגמ
 .הדוהי ךלַמ םיקיוהי ףרש

+ ₪ 
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 תיִּבְשהְו תאזה ץֶראָהְרתֶא תיִחֶשהְו לָמָּבדְִּלַמ אוב
 ג "הפ ןכל :הָמהְבּו םֶדֶא הָנַמִמ
 ילטדוהי'אל הָלּוהי ףְלִמ םיקיוה"לע הוה מא

 ברהל תַכְלַשְמ הָיהִת תלה תו אָפְּכְ"לַע בש |
 \ "לַעְו וערזדלעו וילע יתדקפ ו :הֶליִלְּב .חרקלו םוָּב
 םֶכָשּורְי יבשידלעו השל יתאבהו םנשדתא וידבע
 םהילא תרד רש הָעְרַהִלְּכ תא הדוהי שיַאדלַאו
 ₪ הֶלנמ | חקְל ּוהָיִמְרִיְ :ועמש אלו
 הילע בכ רפשה הָיִרְנְְּב ורְּב"לֶא ֶנְתַו תרחא
 םיקיוהי ףרש רַשֶא רָפפַה יב תֶא והיִמרִי יפמ
 םיבר םיִרָכּד םהילע ףסונ דעו שאב הָביהְייִִלְ

 :המְְּכ
 ול םיִקְיהְיָּב והינְק תחת ּוהישאידןב והיקדצ ךלמדדְלַמ
 ג אָלְוהְרוהְיקֶרַאְּב לָבְּבְרְְלמ רצארְדכּובְנ ךילמה רשא|)
 רַשֶא הוהי יִרָבִדלֶא ץֶרֶאָה םעו וידבעו אוה עמש|)
 4 דתֶא והיקדצ ךלמה חלשיו :איבנה ּוהָימְר ָיְּב רָבד

 -לֶא ןלפה השעמךכ והינפצ"תאו הימלשךפ לכת
 הָוהְיילֶא ונדעב אָעלֶלַּפִתִה רמאל איכנה הימה
 + ותא נתנאל םַעָה ךותְּב אָצְו אָב והימריו :וניהלו

 ג ועמשיו םירצממ אַצַי הערפ ליחו :אילכה
 לַעַמ ּולָעִיו םעְמַשדתַא טלשורי"לע םיִרצַה םידשכ

 :םלש
 % דהְכ :רֶמאְל איבה ּוהָיִמְרִִלֶא .הוהְיירבִד

 למלא מאת כ לאְרְשו והלא .הָהְי ךמ
 הדוהי

 ;ב"ד ןכו הניגנ אלב -ךלמיו א'ס +. 1 .?ל = .ירקו בותכ -לַעְו א'סב הלַעְו רובס
 'כ םירפס בורב ןכ צץ. 4 .אקספ ן ןאכ שי א' סב צע. 7 ,ּוהְיְנוכ א'ס 0 צ1 .ט'דו

 .אָצָיַו יאברעמל +. 4 .ט"דו ח'ד ןכו ק'ז והימריו א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'ד 2 |
 .סעְמש א'ס +. 5 = .א"ידו ב'ד ןכו ירקו ביתכ אּולְּבַה א'סב ,ירק אּולְּבַה ,בותכ איִלָּבַה
 .ולעיו .א'ס ג"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ר'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בור 2 +
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 ליח | הנה ינשרדְל ילא םַכִּתֶא חלשה | הֶדּוהְ

 ובשו :םיִרְצִמ וצראל בש הַדזִעְל םֶכְל אציה הערפ
 הפרש הָרַכְלו תאָוה .ריִעְקלַע .מָחְלְנו םיִדִשַכַה
 | | ;שאְב

 -לּכ םֶתיִכַהְדסִא יִּכ :וכלי אָליִּכ םיִּדְשּכַה .ונילעמ
 שנא םבדראש םַכְּתִא םיִמָחְלִה םידשכ לוח
 / תאוה ריעָהדתא ופרשו מוקי ולהֶאְב שיא םיִרָקִדִמ
 םלשרי לעמ םיִּרְשָּפה ליַח תולַעהְּב הָיַהְ ;שאּ
 והימרי אציו :הערּפ ליח ינָפִמ

 \ִּתִּב םשמ קלחל .ןמָנּכ ץרא תֶכַלְל םלָשורִמ
 ! משו תְדקּפ לעב םשְו ןמְיְנְּב רעָשְּב אוההיהְיו :םַעָה
 = איבְנה והימרדתא שפתיו היננחדְּב הָיִמְלשדזכ היא
 ! רש המרי רמאו :לפנ הָתַא ידה רמאל
 | .תיארי שָפִתיִו ויִלֶא עמש אלו םירשכהדלע טפנ יננא
 "לע םיִרשה ָפְצקו -+םיִרָשַהִהַלֶא ּוהֶאּבּו :והָימְרִיְב
 !|חעהְי תיִב רוסאה תיִכ ותוא ות ותא ּוכהְו והָיִמְר
 !והמרו אב "יכ :אלכה תיבל ושע ותא-יכ רפפה
 "נמו והימרי םשדבשיו תוינההדלֶאְו רובה תיּבלֶא
 ? ןלמה והלֶאשיו והקו והיקרצי למה הלשיו + :םיִב

 "מאה הוהי תאמ רב שיח רמו רֶתְפַּכ לת
 המרי רמאיו :ןתנת לבבל ריב רמו שי !הימרי
 "על לילכעלו ףל יִתאטָח המ ּוהיקלצ ךלמה"לֶא

 זה

 |? יִכ א'סו ,ב'ד ןכו אַל יכ א'ס ,ו'ז טרו ריד וב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ד"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 9

 'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ץראהלַא א'ס שיינפ וטא ביב :,א'ב כו 10 5 גיד" ןכז
 | פב ב"יד ןכו ירק הָיִאְרִי צצ. 18 14 = .ב'ד ןכו "אלמ תּודקּפ א'ס ,הגומב ןכ צ. 3

 'ד א'ד היד ,ב'ד ןכו ידקו .ביתכ הָיִאְרִי א"סבו ,ג'דו א'ד ,הגומב ןכו ירקו ביתכ הייר
 "ח ןכ ,אבו ל'צ +. 16  .איעגב "תא נ'ב ,א"ב ןכ ף- 18 = ,ו"טדו ד"יד ,א'וד ,ט'ד
 ₪ 5 םירפס בורב ןכ +. 17 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו והיקרצ ךלמה הלשיו א'סב +. גז
 .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ,ח'ד ,ד'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ךלמדדיב א'ס
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 ופ םֶכיִאיִבְנ ויאו :אָלְּכַה תיִּבלֶא יתוא םתַתְָניִּכ הזה
 םֶכיִלַע טבבדדלמ אָבְאָל רמאל םכְל ּאבְנרַשֶא
 א "לָּפִת ךְלמה ינדא אעעמש התַַו :תאָוה ץֶרֶאָה לע
 אָלְו רפפה ןַתְנִהִי תיִּכ ינבשָתְדלאְ ףינ פל יתְנחִת אנ
 9 היִמְרירתַא ודקפוו ּוהָיְְדַצ למה הָיצְיַו :םש תּוָמָא
 8 םויל חקר 5 ל תת השפה רַצָחּב

 הל רחש ישפר 5 ןטמדב הימפש עמשיו :הרטמה
 םיִרָבּדַהדתֶא הָיִכְלִמְְּב רוחשפו ּוהָיְמְלָשְִּ לכ
 : רַמָא הפ :רמאל םָָהלָבילִא רַּבדְמ ּוהָיְמְרְי רשֶא
 רֶבּדְבּו בַעְרְּב בֶרָחּב תּומָי תאוה ריִעָּב בשיה העח
 :יחְו לשל ישָפִ ולְדהַתְיהְו היחי םידשכה"לֶא'אציהו

 ג ריִעָה ןחנת ןתנה הָוהְי רַמָא הָכ
 ירשה ּורָמאיו :הָדָכְ לבל ליח יב תאוה
 אוה ןכד לעדיּכ הָזַה שיִאָהדתֶא'אָנ תמוי למה
 תאּוה רב םיִרָאָשִנִה הָמָחְלִמַה ישא ידיִדתַא אפרמ
 \יִּכ הָלַאָה םיִרְבּדּכ םהילֶא רּכִרְל םֶפָהדלַּכ יִלָי תא
 :הערלדסא יּכ הוה םעל םולשל שרד ּוניַא הוה שוא
 למה ןיאחיּכ םכְְּב אּוקדהנה והיקדצ ךלמה ימאי
 דלא ותא וכלשיו והימרְידתַא יקי" | :רָבּד םֶכְתֶא לע
 וחלשיו הרמה רצח רֶשֶא רלמהרב ו יהיּכלמ | רוב

 עבו טימ"סא יכ םימדיא רוָּבְבּו פילה והָימְרְְַ <
 :טיִמּכ וה

 עמשיו

 הָּיִאְו 'ביתכ ייַאְו א"סבו ,א"ידו ו"ד ,ב'ר ןכו ירקו ביתכ הָיַאְו א'סב ,ירק הָיַאְו ,בותכ 1
 :איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 20 .איעגב דרשא גנ'ב ,א'ב ןכ צ. 7%

 הלא לַפְנְו א'סב ש. 5 = .אקספ ןאכ שי א'סב +. 9 .[1ל | .אלמ םיִפואָה א'סב ₪ |
 אָנ א'ס +. 4 = .א"ידו ו'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ הָיַחְו א'סב ,ירק הָיָחְו ,ביתכ החץ

 ףקמ ג לב ו יִכ א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ו'דו ב'ד ןכו "תא תלמ אלב שי |
 - ןד וילע רפמנ א"סבו ,ו'דו ב"ר ןכו הָפַרַמ א'פ +. 4 = ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח'ד הד ג'ר ,ב'ד |

 ,איעגב "לש ב ,א'ב ןכ צ. 6 .'ה תנ| [
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 תיבּב אוהְו םיִרָס שיא ישוכה ףְלִמידְֶבַע עמְשּיַו ד
 בש ךלפהו רוּבְהְדלֶא ּהָימְרדתַא ּגמְניּכ ךלמה

 ג "לֶא רדיו ךלמה תיבמ 'ףלמדרבע אציו :ןִמָיְנִּב רעש <
 הָלֶאָה םיִשנַאָה יערה ףלמה יִנדַא :רמאל ףלמה 9

 וכילָשהררָשַא תא איבה והימריְל ושָע רָשא-לָּכ תא
 | רוע םחלה ןיא וכ בערה ינפמ ויּתְחִּת תמו רוָּבַהדְלֶא
 | חס רמאְל ישוכה ףלמדרבע תא .ףלמה הצו :ריִעָּב
 | איבה והימרידתַא ָתילַעַהְו םיִשְנִא םישלש הֶזִמ די
 םיִשָנאָהְדתֶא ךלמהדבע | חיו :תּומָי םֶרָמְּב רוָּבַהְִמ
 | םשמ חכו רצואַה תחתְ"לֶא ללמהדתיב אָבִַו ודי
 | דלא והימרודלא םחלשיו םיחלמ וולבו תובחסה יול
 והימרידלא ישוכה ךלמדדבַע רמא :םיִלָבָחּכ רובה
 | יד תולַצֶא תַחַּח םיִחְלִמַהְו תובְחַפַה יִאולַּב אנ םיש

 - יהימרידתַא וכשמוו :ןכ חימר שעיו םיִלָבָחְל הַחָּתִמ 3
 | ףעחב הימי .בשיו רופה"מ ותא ולעיו םיִלְבַחְּ
 :הָרטמַה

 | ולא איבה והָיִמְרִתֶא חיו והָיְִרַצ ךלמה חלשיו ו
 \ ףלפה רמאו הוהי תיִכְּב רשא ישילשה אובמדלֶא
 | ממ רחכתהלא רב .ֶתֶא ינָא לאש והימרידלא
 אָולַה ךל דיגא יּכ והיקדצהלַא יהימְרְי רמאוו :רַבד
 עשו :יִלֶא עָמָשת אל דצעיא יִכְו יִנְתיִמְת תַמָה
 |ההייח רמאל רֶתַפְּב .והָיְמרידלֶא והיקדצ ךלמה
 "ּךַתיִמַא-ִא תאּוה שפָנַהדתֶא ונלד השע "רשָאדתֶא

 | וו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ד"ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ.ד | .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.ד

 | ו'כ םורפסב ןכ <. גט = .'ז קוספ ןייע :יִשּוּכַה ךלמ-דבע א'סב +.8  .ט'דוח'ד ןכו ךלמהו
 " | םושנאה-תא ךלמ-דבע חקיו א'סבו ,חקיו א'ס ץ. 11 = .ד"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו איעג וילע רסמנו
 .ןירקו ביתכ יוולבו ולב ,א/סבו ,ירק וול וילע רסמנ א"סב +. 11  .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו

 שלג א'ס צ. גג = .אָנ א'ס ץ. ג9 | .ירק תּובְחַס ,ביתכ תּובָחפַה +. ג1 = .ב'ד ןכו
 . -| בותכ רֶשָאֶא א'ס ץ.16 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ תוליצַא א'ס +. 9

 כ ווק \ יאברעמל ן ןכ +. 16 = .א"ידו ו'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ דתֶא 9 אלב רַשֶא א'סב ,ידק רָשא
 .הֶזִה יאחנדמל
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 חתֶא םישקבִמ רָשֶא הָלֶאָה םיִשָנָאַה יב ְֶּּתֶאדִאְ

 :ּףשפַנ

 -ףךלִמ ירשדלא אצת אצידסא לֶאְרשי יהא תואָבצ
 שאב ףרשת אל תאזה ריִעָהְו ףשפנ הָתִיַח לב
 לבב דלמ ירשדלֶא אצת"אל"םָאְו :ףתיבו התא ּהָתָיַחְ
 הֶתַאְ שאב ָקּופְרְשו םיִדָשַכַה דָיְּב תאוה ריעָה הָנתַע
 :םֶדִיִמ טלָמְתאל
 -תֶא גאה נא ּוהָימריילא והיקדצ ךלמה רממ
 יתא גתיְּפ  םידטפה"לא 2 רַשֶא םיִדּוהה
 ו אקעמש נתי אל והיִמְרי מאו :יִבדּולְלַעְתַהְו סב
 חת ףלרבטיו ףילֶא רבד לנֶא ךשאל הוה לוק
 ינארה רשא רבְּדַה הֶז תאצל הָתַא ןאָמְדאְו :ףשפנ

 תַרָמָא הָנְהְ לבְּב ףלמ יִרָשדלֶא תואָציִמ הָדוהְ
 ףלגר ץֶפב עְבִמַה ףמלש לש ישנא ל ולב ךותיסה
 - םיאצומ ינְבתֶאְ שק לכת :רוחא ּונְסָ
 טָבָבדְלמ דיב יִּכ םֶדיִמ טלֶמתִאְל הָתַאְו םיִדְשְּבַה
 :שאָב ל ףלשה תאָזה ריִעָקתֶאְו שָפְתִת

 םיִרָבִּדּב עָדָידלַא שי והימרידלא והיקדצ רמו = |
 לתא יִּתְרְבְדיִכ םירָשה ועמשיחיכו :תּומת אָלְו הָלֶאָה
 דלא תְרַּבּדִדהמ ּונָל אָזהֶדיִנה לא וְרמִאְו ךילא ואב

 ףילא רפדיהמו ףתימנ אלו ונפמ דקכת"לא ףלאש
 ס'ת ,ן/ת ,רח ןכו הלא תלמ אצמנ אל א'סב +. גל = .אועגב דלֶא כ'ב ,א'ב 8
 ו"טדו ר'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 8 = .ירק ָתיִיַחְו ,ביתכ הָהיִוַחְו א'סב +. 47 00
 .ד"ידו .ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ג'ד .ב"ד ןכו אְלדסאו א'ז
 'כ םירפסב ןכ +. 30 = .אקספ ןאכ שי א'פב <. *
 : = .תּואָצּומ יללהב ,הגומב ןכ +. 99 = .ו"טדו ר"וד ,ב"וד טו" |
 .ר'תו ס"ת ןכו ףילגר א'ס +. 99 | .ירק ףותיפז | <

 דיחלא שיא א'ס ,ד'דו ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפסב ןכ ץ. 94" ('ת
 .יפר ומ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 95 .  .איעג וילע רסמנו ורמאו א'סב +. 99 = .ו"'טדו ד" |

 ז יהְלֶא הָוהְי רמָאדהְכ ּוהָיְקְדִצדלֶא ּוהָיִמְרְי רמא

 כ -ךלמ תיִבָּכ ּורָאְשִנ רָשא 'םישנהלפ הָגהְו :הָוהְ

- 

- 
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 ףלמה ינפל יתנחְת ינא-לפמ םֶהיִלֶא תרמָאו :ךלמה
 :םש תּומל ןַתְנהְי תי ינבישה יתלבל

 ריו ותא ולָאשיו והימרידלא םירָשהדלָכ ואביו
 ושרֶחיו ףלמה הוצ רשא הֶלֶאַה םי רָבדהלָכּכ =

 הרפמה רצח והימרי בשיו :רָבּדִה עמשנהאל יּכ ומ =
 הָיָה םֶלְשוִי הָרְכְלַרֶשֶא םווחרע
 והיקדצל תעָשֶתַה הָנשּכ :םֶלְשּורָי הָרְכְלנ רשאּכ
 :ךלמ רצאררכוכנ אב ירשעה שדחב הָדּוהְיְדְלמ
 הַהָשפְּב :ָהיִלַ ורצו םלשורידלֶא לליחדלבְו לב
 שדחל הָעָשַּתְַב יִעיִבְרְה שדְחַב ו והיקדצל ה הָנָש הרשע
 משו לבב ףלמ יִרָש לָּכ ו ואבו :ריִעָה הָעָקְּבָה
 "בר םיכסרש ובקרגמס רצֶאלש לר תה רעש
 ףלמ ירש תיראש-לכו גמחבר רַצְארש לגְרְג סיִרָס

 | ולָכְו הוהוידלמ והיקרצ םאְר רָשֶאְּכ יהו :לָכב ְ
 ףרד ריִעָהְדִמ הָלָיל ואצו וחרביו הָמְחְלַמַה ישְנַא
 :הברעה ךרה אציו םיתמחה ןיּב רעש למה ג

 - | יהיקדצדתא שיו םָהיִרְחֶא םידו שכדליח ופדריו :
 | -ךלמר רצאַרְרכּובְנילֶא והלעוו ותא וחקיו וחרי תובְַעְּ

 | נחשי :םיטפשמ ותא רבריו תמח ץֶראְּב הֶתְלְבר לַבָב <
 | כ 1 תַאְו ויניעל הָלְבְְב י והיקדצ יִנָּבִתֶא לבב מב

 ךש והיקרצ יניעהתאו :לָבְּב ךלמ טחש הוה יִר
 | תֶּבדתֶאְו :הֶלבְב ותא אבל םִיִּתְשחְִּ והלסאה
 "תאו שאב םירשפה ופרש םֶעָה תיִבדתֶאְו למה

 תמוח 0"
 מוט םלשורי יאחנדמל : קוספ עצמאב אקספ +. 8 = .ר'תו ם"ת ,ע"ת ןכו ּוהָּוצ א'ס +. לד
 4 תיִעיִשְתַה א'סב ץ. 1  .אקספ ןאכ שי א"פב 1 .טל .ויה ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו קוספ
 ןכ 8 יונת ר'וי רפח תַעיִשּתַה א"סבו ,א'ידו ט'ד ,ח'ד ,ה'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ
 !אחנרמל ,ואברעמל ןכ ?.3 = .ירצב רצארש א'סבו .ןילמ 'ב רַצֶא-רש יאחנדמל ,יאברעמל
 וא'ב ןכ ץ.5 = .ר"תו סת ,א'ד ןכו גאציו א'פ +. 4 = .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ו

 א'ס צץ. 5 :ריד ןכו רטח תברעב א'ס 5 +חתֶא ג'בו ,התַא א'ב א'ג ,אועגב דתַא ב

 הָלָבַב יללהב +. 7 .איִבַהְל ןוהל יזחד 'ב וילע רפמנ א'סב +. 7 = ..ג'דו ב'ד ,א'ד ןכו זחירי
 .יפר

= 

 \ז" -
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 ג ריִעָּב םיִרָאְשִנה םעָה רֶתַי תֶאְו :ּוצְתְנ םלשּורי תמזח
 םיִרָאְשִנִה םעַה רַתִי תאו וילע ולפנ רשא םילפְנהתֶאְו
 םילדה םעָק"ְִמּו :לַבְּב םיחְּכַט"בר ןרָארזובִנ הֶלּגַ
 םיחְּכטדבר ןֶדַארוְבְנ ריאשה המּואמ םהְלְדיִא רשא
 :אוהה םֶּב םיבגיו םיִמְרְכ םקל ןְו הָדוהי ץראּב
 ארו יב וה :מרודלע לבבל רצארְדכובְנ וצו
 ג שַעָתְדִלאְו ויִלָע םיש ףיניעו ונחק :רמאל םיִחְּבַטדבַר
 הש כ לא רָּכדִי רָשֶאַּכ םא יִּכ עף הָמּואְמ ול
 , סירסדבר יָּבְושובְו םיחּכטחבר ןרארזוכנ חלשיו ומ
 + חלשיו :לבְברדלמ יּבֶר לָכְו מדבר רָצֶאְרש לר
 והְיְלדְג"ְלֶא ותא ּונִתַיִו הרטה רַצַחְמ והימרידתא חס
 תב בשיו תִיִּכהְ"לֶא והאצוהל ןפָשְרְּב םקיחַאְדִּב
 :םעָה
 \ רצחּב .רוצע תיק .הוהוזרבד הָיָה .והָימְרדלא
 ישוכה ףלמדדבעל תרמָאְו ךולה :רמאל .הָרמִמַה
 יבמ ננה לארשי יהלַא תואְבְצ הָוהְי רמָאדדכ רמאל
 ויהְו הבוטל אָלְו העְרל תאָוה ריִעָקְדלֶא יִרָבְדִדִתֶא

 וז והידסאָנ אּוקהיםויב ףיתלצהְו :אוָהה םִיּב ףִנַפל |
 וכ :םֶקיִנפְמ רוני התאדרָשַא םישנָאה יב (תֶגִת אֶל
 ללשל לשפנ ףל הָתָיהְו לּפִת אל בֶרֶחְּבּו ךטְלַמָא למ |

 מ רָבִּדַה :הָוהְידִאְנ יּכ תְחמְבהּפ |
 ותא חלש  רחא הֶוהְי תֶאַמ והימרידלא הָיָהְרַשֶא
 דאּוהְו ותא ּתְחַקְּב הָמרַהְְִמ םיחְּבטבר ןָדארזו

 םילָגַה הָדּוהְיְו םֶלָשּורָי תּולְלּכ ּדותְּב םיקזאב רּסָא |
 הלבב
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 ביתכ םֶא צץ. 18  .השוגד 'רצ.19 | ."לֶא יאחנדמל ה ןכ +1
 .םִא קל וילע רסמנו רברידםא א'סב +. 19 = .ב'דב ןכו םָא תלט אצמנ ל [
 .אריעז ןוג וילע'רסמנ א'סב ,ירק ןונב ןֶבְנשּובְנּו ,בותכ ןיזב | <

 .א'יד ןכו אלמ ּוהאיִצוהְל א'ס +. 14 = .ןילמ 'ב רַצֶא"וש
 ,מ = גידו ב'ד ןכו ירקו ביתכ איְבַמ א'סב ,ירק במ 6
 ו"טדו ר"וד ,ב"וד ןכו ףקמ אלבו רשא א'ס ,ט'דו ,ח'ד היד ג'ד



 יש

 ו

 ריקפה שא ןפְשְרְּב םקיחאְב הֶילדילֶא הב בושאל ונרעו :ךל הָמש תבל ךעעב רש ₪0

 -ב

5 
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 | ואבי שא םיִדשּכַה ינפל דמעל הָּפְצַמַּכ םשי נה

 א 0 הימרי 108

 אבו :הָזַה םוקָמההלֶא תאזה הָעְרְהדתֶא לָּבִּד ףיָהלֶא
 םֶתְעמשאָלְו הוהיל םֶתאָטַחְדיִכ רד רשֶאּכ הָוהְי שעיו

 הוה וילא רמאוו והימריל םיחְּבטדבר חקו :הֶלָבְּ

 ויה ףיתחתפ הגה הָתַעְו :הזה רֶבְד םכל הָיְְו ולוקְּב
 יִתא אוָבְל ףינַעְּכ בוטדסא ףדי-לע רשא םיקזאהדןמ
 | "אובל ףיִנעְּב עָרדִאְו יִלְע יִניעדתֶא םישֶאְו אּב לָּבְב
 "לֶאְו בוטדלֶא ינַפְל ץֶרֶאָה"לָּכ האְר לדח לבְב יתא

 וא םָעְה ףותב ּתֶא בשָו הָדוהְי יִרעְּב לָבְּבְדְלמ
 םיקְכטיבר לתו ךל תָכְלְל ףְּב ךָשיהלְּכלֶא
 | הילדנילַא ּוהָימְרִי אָבְו :וההלשיו תֶאשמו החרא
 | םירָאשנה םִעה ךותְב לתא בשיו הֶתְפצִמה םקיחאדְב
 | :ץֶראְּ
 .  םישנאָו המה הדָשּב רשא םיליחה יִרָשלֶכ ּעָמְשַ
 | ץֶרָאְּפ םקיחאְְב והילדנתַא לָבְבדְּדְלמ היקפה
 = ץראת תלדמו ףסו םישָ םישְנַא ותא דיקפהויכו
 . הָתְפצִמִה הָיְלדגילֶא ואבָו :הָלָבְּב ילנקִאְל רשאמ
 < הרשו הרקהנפ ןתתיו ןנחויו והתְְְּב לאעְמְשיו
 .| יתָכַעמַהְדּב והָיְִיְו יתָפְטְנה יפש | ינָבּו תַמְחְנתִִב
 | ְךּכ םקיחַאְרִב ּוהָיְלדְג םֶהְל עבשיו :םֶהיִשְנַאְו המה
 | יאו :םכל בטייו לכְּב ךְלָמדתֶא ודבעו ץֶרָאְב ובש םילשכה דובעמ ּואְריִתְדלא רמאל םַהיִשְנַאְלּו ןפֶש

, 

 | ונילא 7
 1 | יירק םיִקָזַה ,ביתכ םיִקזָאָה צ. 4 = .א"ידו ב"ד ןכו ירקו ביתכ רָבְּצַה א'סב ,ירק רַבְּבַה +.

 ןכ +. 5 = .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,ה"יד ,ב"יד ,מ"ד ,ח'ד ג'ד ,ד'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו יְרָי א'ס +. 4

 | .יב'דו א"ד ןכו רסח ּונדעְו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ד"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב

 .| .בותכ יפיע א"סב ,ירק יפיע ,ביתכ יפוע צ. 8 = .ג"ו קוספ ןויע :ע"תו 'רת ןכו ְוַב א"ס +.8

 יר"תו ע'ת ןכו ירקו ביתכ יפוע א"סבו ,ס"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו
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 םֶכיִלְכְּב משו ןִמָשַו ץיקו ןר ּופְסִא םָמִאְו ונולא
 -רַשֶא םיִדוהָיַהלָּכ םגו :םֶּתְשפְּפִ"רֶשַא םכיִרפְּב"ובש
 תוצְראָהלֶכְּב רֶשָאְו םודָאבו ןומעדינבְבו | בָאומב
 דיקפה יב ה ךוהיל תיראש לבְּבְְּרלמ ןַתְנְִּכ ושמש

 ל ואְבִו םשדוחדנ רשָא תומקמה"לָּכִמ םילוהְוה
 פרה ץיקו ןיי ופסאוו התַפְצַמַה ּוהיְלדִנדלֶא הדו
 :דֶאְמ

 יִּפ עָת עַד ויִלָא .ּורָמאיו :הָתְפְצִמַה והיְלַדְגלָא
 הָיְנִתְנְרּב לאעמ משידתַא חלש ןימ בעחינב ךלמ | .סיִלעּ
 :םקיחא ְֶב ּוהָ ילד םָהְל ןימאהדאלו שפג ּּתּבַהְל

 עדי אל שיאו הָנתְנְרְּב לאָעְמשידתֶא הָכִאְו אָנ הָכְלא
 לא םיִצְבְקִנַה דיה" וצפו שפ) הָכְכַי המ

 התא רקשחיכ הוה רַבִּדִדתֶא שעתהלא חרק ןח
 :לאעמשילא רבל
 ךפ הָיְנְנְדְּב לאָעְמָשִי אָּב יִפיִבְשַה שְדְחִפ ₪
 םיִשְנֶא הרשעו ךלמה יפרו הָכּולְמה ערזמ עַמָשיִלַ
 םש ּולָכאו התפצמ ַה םָקיחַאְְְב ו ורְיְלַדְנלֶא פא
 תרשעו המְנְדְּב לאָפִמְש םקָו :הָפְצמּכ ד םהל
 םקיחַאְְֶב והלא וכו ותא ּויָדדרֶָשֶא | םישאק
 לָבּכְלִמ דיִקְפְהְדרשַא ותא תַמָו בֶרֶחּב ןֶפָשְנ
 והילדְגתֶא יא ּויָרדרָשַא םידוהה"לָּכ תֶאְו ]אפו

 הפצ מב ד
 .ח'דו ד'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םכירעב ובשו א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'כ םורפס ב

 ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"'כ םורפס בורב 3 14 - .א'ד ןכו אלמ ּומושָו א'פ +. 10

 היד ,ד'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ו"טדו ב"יד ,א'וד היד ןכו םיִלָעַב א'ס ה" \
 הָשָעּמ א'סב ,ירק השעה ,ביתכ שַעַּמ צץ. ג6  .ב'ד ןכו דהכלא א'ס ,ו"טדו ד'וד 2% ₪

 .ו"דו ב'ד ןכו ירקו בית|

 ג "לָכ ּובשיו :ןפָשרפ םקיִחַאְדִּ הילר -תֶא םָהיִלַ

 . ואב ּהָדשִּב רשא םיִלָיַחַה ירו שדלְּבו ו חַרְקְדִּ ןֶנחווו

 ; רמאל הָפעַמּכ ַתפב יהָילדנ"לֶא רַמָא הלקךפ

 : "לֶא םקיִחַאְרְב דיל רַמִאוו :הָדּוהְי תיִראש הָדבָאְו

11 
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 ישְנַא תא .םָשּאָצְמִנ רשֶא םיִּדָשַּכְהַתֶאְו הָפְצַמב
 תִִמָהְל ינשה םווכ יו :לאעְמֶשי הָכִה הָמְחְלִמַה

 םיִדְגְב יערקו ןקו יחלָּנַמ שיא םינמש ןורמשמו ולשמ
 הָוהְו תיכ איִבָהְל םֶדָיְּב הֶנובְלּו הָחְִמּו םיִרְדְנתמּ

 "לא ּואָּפ םֶהיְלַא רָמאַָו םִתא שָיְפַּכ יִהְיו הכו ךְלַה
 פטָחְשיו ריעָה ךות"לא םֶעוָּכ יהיו :םֶקידַאְְֶּב והָיְלד
 -רשא םיִשְַאְהְו אּוה רובה יתְדלֶא הָיְנתְְדַּב לאעְמשי
 לאָעְמשי"לא ורמאיו םֶמּואְצְמְנ םישָנָא הָרָשַעו ותא
 םירעשו םיטח הָדשב םיִנמטמ ונלחשידיכ ּונָּתְמְתְִלַא

 רובהו :םֶהיַחַא ךוקּב םֶתְיִמִה אלו לדחְיו שכלו ןמשו
 םיִשְנִאְה יִרָנַּפילְּכו תֶא לאָעְמְשְי םֶש ךילשה רשֶא
 אָסֶא ךלמה הֶשִע רַשֶא אוה"ּוהְיְלדג"דוב הָּכִה רֶשֶא
 כ לאעמשו אלמ ותא לארשידלמ אשעב ינָפמ

 ..ר הרוקי ו

 , א =. 2

| 

| 
/ 
| 
| 

 [| טעה תיראשלְָרתֶא לאעמשי!בשיו :םיִלְלַח והָיִנתְ
 .. םיראְשגה םָעקְלֶכְתֶאְו ךְלמה תיא הָפְצַמְב שא
 ,"תא םיחְכטדבר ןֶאְריִבִנ דיקפה רָשֶא הָפְצמּ
 ,ךליו הֶנתְנְדִּב לאעמשו םפשיו םקיחַאְְּב והילד
 | :ןימע נְב"לֶא רבע
 | הא ותא רשא םיליחה יִרָשלכו חרק ןח משי
 = | דתֶא וחקינ :היגתְנְִּב לאעמשי הֶשָע רֶשֶא הָעְרֶהילָּ
 , נתב לאעמשידסע םחלהְל .וכלו םיִשְנַאָהיִלְּכ
 תָאְרכ יהוו :ןעְבְְב רשא םיכר םימדלַא ותא ואְצְמ
 - טס שב םעָלָּ

 "לב

 יו

 מא. ושש

 נייד ןכו רפח םֶאבַּכ א'ס ץ. 7 = .ר'תו ס"ת ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו תֶאְו א'ס +. 5 ,אמ
 וה לר רוב = והלדגרוב ל"צ +. 9 = .הםָע ריבס +. 9 = .םָאּובְּב א'סב ,ד"ידו מיד ,ח'ד
 .ב"ודו ט"ד וח"ד ה"ד ,א"ד ןכו דתֶא א'ס ש. 10 = .ע"ת ןכ
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 ןנָוילֶא וכליו ובשיו הָפְצמַהְִמ :לאָעְמשי הָבשרַשָא

 :ןימע יִנָבִדִלֶא ףלו חי ינפמ

 , לאעַמ משי תאמ בישה רשַא םעָה תיִראטילּ תא

 ב היל דתֶא הָּכַה רחא הָפְצִמ המ הָי גת ב

 םיִסרְסְ ףטו םישָנו המחלמה ישְנַא םיִרָבִ סֶקָיחֶ

 ז םהומכ תּוְרנְּכ ובשיו וכלוו :ןיעְבנמ בישה רשא
 \ לנפמ :םירצמ אובְל תַכְלְל םֶהְל תיּכ לָצִארָשא
 הָיִנְתְנְְּב לאָעְמְשי הָּכְהְדיִכ םהיִנְפמ ואי יכ םיִלָשָבַ
 לַבּבְִּדלַמ  דיקפה"רשַא | םָקיחַאְרִּב והלא

 :ץֶרָאְּ

 איבה :הימרינלא ולמ גאיו :לודָנדעְו ןָטקמ םעקלַכְו
 ו ונדעב לֶלַּפְתהְ ונפל .נתְנחֶת אנלָּפִת
 טעמ ונראשנהיּכ .תאזה תִיִראָשַהלָּכ דָעְּב ולא
 3 הוי ולד :ונתא תואר ינע רָשָאַּכ הָבְרַהְמ
 רַשֶא רֶבְּדַהתֶאְו ּהְבְְדלנ רשא ףְרָהההתֶא ָהְלֶ
 נה יתעמש איבְנה והימ בר .םהילַא רמאו :השע
 - הָיָהְו םַכיִרְבְּכ םכיִהְלַא הָוהְילֶא לֶלַּפְתִ
 ענמַאהאְל םכל דיגא םֶכְתֶא הוהי הנעידרשא רָבִד

שי רשֶא רָבדִה"לֶכּכ אלחס א ןמאנו תַמָא ד
 דחל

5 

 ָהְומְּב צ.17 = .א"דו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ םיִפיִרסְ א'ס ₪.
 לבב +1 3 ו'דו ביד אדה - בותכ כ טה

 .'ב קוספ ןיע ּונָה |
 .איעג וילע רסמנו הי

 : םיִשְנִא הֶנמְשִּב טלִמנ הָיְתְנְרִּב לאעמשיו :חֶרְקְְּ

 8 וב הָוהְי ל והיִמְרְילֶא ורָמָא הָּמַהְו :רָבד כ

 + םֶעְק"לָּכ ובסיו :וחמשיו ותא רֶשא םיליחה ירשדלפ

 4 לתֶַאְדרַשַא םילָיַחה יִרָשלַּבְו ו ַחַרְקְְּ ןח הפו

19 

 במ :היפשיהרפ הָיְניְו הרקדן נחי םילוחה ירשדלָבּושעמ
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 \ לארשי יהלֶא הָוהְי רמָאדהְכ םהילא רמאו :לוד -דַעְו

 | צה 7 הימרי 19

 עְרְ"םִאְו .בומדבָא :השענ ןּכ ולא ףיקלא הוה
 | לא ּךְתֶא םיחלש ונא רש ונחל | יהָי לוקְּ
 הוה לוקְּב עמָשנ יִכ ונל-בטיי רשֶא עמל עמשנ

 םימ תרטע קמ יה :וניהלֶא
 | חרק ןֶנְחוידלֶא אָרְקיִו :ּוהימרידלא הוהידרבד יהי
 | ןטקמל" ה ותא רַשָא םיליחה יִרְשלָּכ לאו

 "סא ונפל םכְתְְְת ליפה ו ו יתא : תחש ה

| 

1[ 

 \רשא ה יתמהנ יִכ שיא 2 - םֶכְתא ית

 מש יִתְלבִל תאוה ץראב = בשנ 6 םא םירמא"סאו
 :אובנ םירצמ ץֶרא יכ אֶל רמאל :םֶכיַהְלֶא הֶוהְי לוּ
 "בחללו עמשנ אל רפוש :לוק המחְלמ הֶאְרְִאְל רשא
 1 ךקרכד עמש .ןכל הת :בשנ םשְו בערהאל
 :?ארשי יהלַא תואבצ הֶוהְי ַמָאהְכ הָרּוהְי תיִרָאש
 .\בָתאְב םירצמ אבל םֶכיִַּפ ןמשְּת םוש םּתִאדסא
 / ,ממ םיארו תא רשא ברחה הָתְיְהְו :םש רנל
 = םתאירשא בעְרהְו םירצמ ץראְּב םֶכְתֶא גישַת םש
 תמה םשו םירצמ םכירחא קברי םש ּוָמִמ םיִנָאד
 | ןירצמ אול םָהיִנָפִּתֶא ומַשדרשֶא ו ויהיו

 ||[ הוהייאלו רכהכו בעְרְב ברח ותמי םָע רט
 םחילע איבמ ינא רָשֶא הָעְרַה ינָפמ טיִלָּפּו דירש

 ו
 כ םורפס בורב ןכ +. 8 = .ירק ביתכ ּונָא יאחנדמל ,ירק ּונחְנַא ,ביתכ ּונָא יאברע ב 6
 לפנ ןכ צץ. 14 = ,ו'טדו ,ט"ד ,ח'ד ,ר'ד ןכו ןטקמל םַע ;ת-לבלו ויס ,ה"ודו ב"וד ,ג'ד ,ב'ד
 ,ו"טדוט'ד ,ח'ד ,ה'ר ןכו ץמק בָעְרנ א'ס ,ר"ודו ב"יד "ד ,ג'ר ,ב'דב
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  רֶשָאּכ לאְרשְי יהלֶא תואָבְצ הָוהְי רַמָא הפ ב
 יִתָמַח ךתת ןּכ םֶלָשּורְ יבשידלע יתמחו יִפא ּףתַנ

 הֶלְלַקְלְ הָמשְלּ הָלֶאְל םֶתיִיָהְו םִיְרצִמ םֶכָאְבְּ םֶכיִלְע
 9 הוה רָּבּד :הֶזה םוקְמַהתֶא דוע ּוארתדאְלְו הפרח
 דיִכ ועדת לידי םירצמ ּואבְּתִדלַא הדוהי תיִראָש םֶפילש
 עו םּתַא"יִכ םֶכיִתושַפִנְב םיתעתה יִכ :םויה םֶכָּב תדע
 גְדַעַּב לַלַּפְתַה רמ גאל םֶכיהְלַא הָהילֶא יתא : םּתחלָש
 כ וניחלא הָוהְי רמאי רָשא לככו ו וניהְלֶא הָוהְידלֶא
 גג לוקְּב םֶּתְעִמְש אָלְו םויה םֶכְל דָגַאְו ונישעו וגלדדנה
 ₪ עי הָּתַעְו :םֶכיִלַא יִנ הֶלשדרשא לָכְלּ םֶכיהְלֶא הוה

 רֶשֶא םוקמּב ותּומת רֶבָּבְבּו בעְרִב ברֶחּב יּכ עמ
 נמ יהיו :םש רגל אוְבְל םֶּתַצַפַח

 הוהי יִרָבּדלָּכִתְ ו םעָה"לָכְדלֶא רָבְדְלי והְיִמְרַ תולבכ

 -לָּכ תא םָהילא םֶהיִהְלַא הָוהי וחלש ךֶשֶא הלא
 ןּפ פ לן היופ רַמאיו :הֶלאַה םיִרָבִַּק
 םיִרְמִא ב יגאל הש וגס הָיַפְשז

 : הירנב ִּורְּב יִכ :םֶש "דל םִרְצמ ואבָתדאל רמא"
 תיִמָהְל םירשכה"היב ונתא תת ןעמל נב ףְתֶא תש
 + ַחְלְקְרּב ןח עַמְשאְלְו :לָבְּב ונָתא תולנהלו ומ
 ץֶראּב תֶבָשְל הוה לוב םעָהלַּכ םילוחה ירשדלנ
 5 תֶא םיִליַחְה יִרְשלבו | חרקה ב נח וי הקיו הת
 וחד רֶשַא ם םיונהדלָּכִמ ובשדרשֶא הדוהי תיראש"ל ,

 + םישָנַהתֶאְו םירָבְגהתֶא :הָריהְי ץֶרֶאְּב רול ₪0
 רָשֶא שָפָוהדלָּכ תֶאְו ךְלֶמַה תונְּברתֶאְו ףטהלא

 חינה

 ירקו ביתכ םֶתְעְתַה וא םָתיִעְתַה א'סב ,ירק םֶחיִעְתַה ,ביתכ םיִתָעְתַה וא סיִתְעַמַא א

 ,א'ד ןכו רסח םכיתשפנּב א'ס 0 :.ד"ידו בור ויד הר ד דד ,ג'ד ב'ד אד

 .היעשוה ג'ב ,א'ב ןכ צ.2 ,35מ  ,ו"'דו ביד ,א'ד ןכו בערבו א'ס ץ. פל " ד"ידו מו

8 
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 | טַקיִחַאְְְּב הָיְלדְנתֶא .םיחָּבְטיבר ןָרַאְרובְנ חינה
 | והרב ר"א איִבְנה ּוהָיִמְרִי תאו ןָפָשְרִּ

 \ואבנ הוחו לוקפ ועמש אֶל יּכ םירצמ ץרא ואביו ז
 ןחיזרכר יהיו :םחְנָפְחִתְדִע 4
 | םינבא ףריב חק :רָמאל םֶחְנפְחַתְּב ּוהָיְמְרַדלֶא 5

 תב חַתָפְּב רשא ןכלמּב טלָמב םהְמְטו תולד)נ
 !ארמָאו :םיִדּוהָי םיִשְנא נעל םחְנּפְחַתְּב העְרפ
 "וגה לארשי .יהלֶא .תואָבצ .הוהְי רמָאדהְכ םשילֶא
 "ידבע לָבְּבְְרְלַמ רצארדכובנתא יִתְחקְל| חלש
 .(תָנְמְמ רשֶא הָלֶאָה םִי כאל .לעממ .ואָסַכ יתמשו

 ,ךֶאתֶא הָכִהְו האבו .:םהילע . ורורפשדתא המ ו
 ו יבשל יבשל רשאו תפל תֶוּמל רשֶא םִיִרצמ
 !נפרשו םירצמ יהלָא ִּתְבְּב שא יִתַצהְו :בְרָחְל ברָחל
 "תא הערה המעי רשאכ םירצמ ץראדתא הַטַעְו םבשְו

 ! מש תי תובָצמדתֶא רכשו :םוֶלְשְּב םָשִמ אָצַו ודב 3
 [! ןשי םירצמ יהלָא יִתְּבתֶאְו םיִרצמ ץֶרֶאְּכ רָשֶא
 :שָאְּב

 [ םידוהיהדלָּכ לֶא ּוהָיְמְרידְלֶא הָיָהְרְֶשֶא רבה דמ
 "רבו ףנבו םַחְנַפְחַתְבו לדַנמּכ םיבשיה םירצמ ץֶרֶאְּב
 " ארשי יהלֶא תואָבַצ הָוהְי רַמָאְדהְכ :רָמאל סורתפ
 < |טשיהזלע י יתאָבַה רשַא הֶעְרַהְלּכ תֶא םתיִאְר םָּתַא
 הב ןיאו הוה םויה הָּבְרַח םגהְו הָרּוהְי יִרָעלְּכ לע
 טל תַכַלְל ינטעבהל ושע רשֶא םֶחְעַר ינפמ :בשיי
 הא המה םּועדְי אל לָשֶא םיִרָחֶא םיהלאל -בעל

 / אמנה יִרְבעְיּכִתֶא םכילא חלש :םכיתְבָאְ
 .\בשה -

 'ּ ב" ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ורירפש א'סב ,ירק .זרירפש ,ביתכ 1רורפש ל 0

 = | פס .בורב [ם ד 2 ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ אָבּו א'סב ,ירק אָבּו ,ביתכ הָאְבּו צ. 1

 | הםרנ ירלב בידו ומיד חידה די היד ביד .ב'ד ןייכ

 .ויטד ןכו הני נ אלבו ףקמב הרשאכ א"ס ץ. 9
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 אָנ "לא רמאל הְלָשו םיִכָשה
 0 יי

 הָבְעְתַהְדרַבְּד תא ושע
 םִאְדתֶא וטה"אלו יעמש

 ּךַתִתַו :םיִרְחֶא ם יהלאל רט שק כ יקלבל םַתְעְרמ בשל
 םלשוהו תוצהבו 0 יִרְְּ ל יִפִאְו יִּתְמַח =

 :הזה םּיַּכ הממשל הָבְרָחְל הניה

 תירכהל םכתשפנלַא הֶלודג הַעְר םישע םִּתַא הָמל
 יתלבל הָדּוהְ :ְ ףותמ קנויו ללוע | הש אודשיא םכְל

 רפִקל םכידָי ישעַמְּב ינפעכהל :תיראש םכְל רותוה
 רול םיִאָּב םֶּתַאְ"ְרַשֶא םירצמ ץֶראְּב םירחא םיהלאל
 הָלְלְַל םֶכתּויַה ןָעַמְלּ םֶכְל תיִרְּבַה לעמל םש
 תוערדתַא םֶתְחַּכְשַה :ץֶרֶאָה יי לכּב הפרח
 שנ .תועְר תֶאְו הָדּוהְי יכלו תועְרדתַאו 8
 ץֶרֶאְּב ושע רַשֶא םקישנ תער תַאְו םֶכִתְעַר תאו

 הוה םּויה דע ּואָּכְר אל :םֶלָשּורי תוצחבו הדוח
 יתרותב וכלַהְדאלו וארי אל
 -הָכ ןָכְל :םכיִתּוְבָא נפלו םכינפל
 םֶכב י ינָפ םַש יִנְה לארשי יִהְלֶא תואָבְצ הָוהְי רַמָא

 יִתַתְנררֶשַא יתפִחְבּו
- - 

 תיראשדתא יתחְקְלו :הָדְהידלְּכְדתֶא תירכהלו העְרְל
 רגל םִיִרְצְמְדְרַא אוב ל היפ ומְשדרשַא הדוח
 בַעְרַּכ כְרֶחְּב ולפי םירצמ ץֶראְּב לכ מתו םֶש | =

 הָלֶאְל ּויָהְו ותמי בערכו בָרָחַּב לודנדדַעו ו ןטקמ ומתי
 דו

 המשלו

 ב"יד ,ח'ד ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םַפַשַה א'פבו ,ירק םּכשַה וילע רסמג א"פב 8
 יִהלֶא תלמ אלב תואָבְצ הָיהְי א'ס +. ל = .ירק ּועְמש ,ביתכ עמוש א"סב ד. 5 8
 ,ה"ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו השעַמב א'ס צי. 8  .א"' קוספ ןייע :ר"תו ם"ת ,ע"ת ,ב'ד ,א% [3)
 לַכְל א'ס +. 8 = .גילפ םֶכָל וילע רסמגו םֶכְתֶא א'סבו ,םֶהְל הגומ רפסב ץ.8י .8%

 א"יר ,תיד ,ד"ד ,ג"ד ,ביד ,א'ד ,י"כ םורפפ בורב ןכ צ- 8 | .ר"תו ץ"ת ,א"יד ,דיד "1

 י"כ םירפס בורב רפחד רסח ןכ צ. 9 = .ד"ידו ב"יד ןכו דווי רפה ווג הגומב ה"טדו
 א'ס צ. 19 = .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ח'ד ןכו ר"וי אלמ םכיתעַר א"ס ,א"ידו ו"ר ריר ,גיד ביד ד

 ,ר"תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,א"יד ןכו בָעְרַבּו א'ס +. 9 = .ו"דו ביד א'ד ןכו ץרָא"לֶא |
 ם8*

 - לֶאְרְשִי יהלָא ז תו ב 0: יט החי .רמאדהכ הֶּתַע

11 
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 םיבשויה לע יּתְדַקְפּו :הָפְרֶחְלּו הָלְלקְלְו הָמשְלּ
 ברָחּב םלשורידלע יתְדקְּפ רָשַאַּכ םירצמ ץֶרָאְּב
 הדוהי תיראשל ל דירשו טילפ הָיַהְי אלו :רָבְּדְבּו בערב
 ּהָדּוהְי ץֶרֶאו בּושְל םִיִרְצִמ ץֶרָאְּב םֶשנ ל םיִאָּבַה
 יפ םש תבשְל בושל םֶשָּפתַתֶא םיִאַשִנִמ הָמַהדרֶשֶא
 ונעו :םיטלפדסא יּכ ובושידאל
 םתישנ תורטקמהיּכ םיעדיה םישְנָאָהלָּכ ּוהימרידתא
 לוג לָהְק תּודְמַעָה םיִשְנהלָכְו םיִרְחֶא םיהלאל
 :רמאל סירת םיִרָצְמץֶרֶאְּב םיבשיה םַעָהלַכ
 םיעמש ּונניא הָוהְי םשּב ונילא ּתְרּבּדִדרֶשא רבה
 וניפמ אצְיִדרָשֶא רֶבְּדהלָּבִדִתֶא השענ השע יּכ :דילא
 ונישע רשָאּכ םיִכְסנ הָלְְדיִפהו םימשה תַכְלִמְל רטקל
 תוצחְבו הָדּוהְי יִרַעְּב וירשו זניכלמ \ ליתבאו ינְחְנא
 !ּוניאר אל העְרו םיבוט היהת םֶהְלְדעּבְשִּו םֶלְשור
 םיִכְסְ : הלדדפהו םימָשה הכלמל רטקל וה זֶאְדִמּ
 םירְטְקְמ ותנָארכ : :ּונמת בערכו ברחב כו לכ ונח

 טישנא ירעלכמה םיִכָסנ הָל ךפהְלו םימשה תֶכְלִמל |
 :םיִכָסִנ ל ףסהו הב צעַהְל םיִּכ הל ונישְע

 2 "לַעְוםיִרָבְגַהדלַעםעָקלָּכ"לֶא והָיִמרְי רמו
 | אלַה :רמאל רָבּד ותא םיִנעַה םעְהְדלָּבדלַעו םיִשָנַה 5

 םלָשּורי תוצָחְבּו הָדּוהְי יִרְעְּב םּתרטק רֶשֶא רטק פהדתֶא
 םֶּתִא ץראה םעו םֶכירְשו םכיכלמ םֶכיִתוְבְאְו םתַא

 4 תאשְל רוע הוהי לכוידאלו : :ובְללע הלַעִּתו הו הי רכָו <
 | יִהָתַו םתישע רשֶא תבג עותה ינפמ םכיללעמ ער יִנ ינפמ

 | םכצרא 7
 וס =. 4 | .רוגל גיב ,א"ב ןכ צ- 44 .ו"טד
 | ן'ס די. 17,189 .ירק ושע + .'ל וילע

 | = ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ דֶרַפַהְו וא דֶָפַהְו א'סב
 |  ןנ + 19 | .ה"כו ,ט'י קוספ ןייע :ָּךַפַהְלּו יאהנדמל

 רפח םכיתבאו א"ס +. 1 ג
 אמדק '\ רפח תובעהה א"סבו ו'ד ןכו אלמ תובעותה א
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 םַהָּכ בשוי ןיאמ הללקלו הָמָשְלּו הָּבְרָחְל םֶבָצְרֶא
 אלו החיל םֶתאָטַח רשאו םֶפרַטק רש ינפִמ :הזח
 ורעב ותְרְתְבּו הֶוהי לוקּב םִּתְעַמַש
 5 תאָוה הערה םֶכְתֶא תאָרק .ןדלע "םתכלה אל
 :הָוַה
 דרַבְד שָמש ל לֶאְו םֶעָהדלָּכדלֶא ּוהָיִמְרִי מא
 -הָוהְי רַמָאדהְּכ :םִיִרְצִמ ץֶרֶאְּב רָשֶא ּהָּוהְילְּ היה
 הָנרְּבִרְתַו םֶפישְנ םתַאי מאלו ארט עי והלא תואָבצ
 דתֶא הָשענ ּהשע רמא םכידיבו םכיִפְּ
 ןפהלו םיִמָשה תַכ למל רט רג רשֶא ורד

 ואָרְקנ יִמש דוע ההיא הוה רמָא .לודנה יִמְשִּב
 ץרא"לַּכְּב הָו יִנדַאדיח רמא הדוהי שיִאדלּכ | יפְ

-2 = = 
 ו שב שש 2 םִיִרְצְמדְץְרָאְב רשא הָדּוהְ שיא

 ץרא ם םירצמ 4 ןובשי בָרַח יטילפו מח

 םיִאְּבִה הדוח ְי תיִראְשלָּכ ועדי רָפְסִמ יתמ הָדּוה

 + 99 רוסי ימחרבד םש דל םירעמְדְראל
 + = == -<> ור

 םוקְמּכ כיל ינא דקפהִכ | ההיא תיאָה םֶכְל תאו
 :הָע ירל -- יִרְבִד ומי םוק "כ ועדת ןעמל הזז

 אל

 - ה ₪ ו" כ
 הער פד 9 + ןת < עו הֶוהִי רַמָא | וו= י

 ע פח
 בורב ןכ צ. 55 = .ירק םּויָּכ ,בותכ םויב א'סב +. 93  .ב"דו א'ד ןכו ויִתדְעְבּ א"ס +. /

 2 - ד

 ב'ד ןכו הוהי רמא-הכ א"סו ,הוהי רמאהכ א'ס ,ו"טרו ר'יד ,ב'וד ,טיד ח'ד ,רד ,י'כ םיר

 א'סו ,ב"וד ןכו םֶכְדַיְבּו א'ס צ.95  .רמאל תלמ אלב םָּתַא לֶאְרְשְי א'סב ץ. 95 8
 תכאְלמל א'ס ק ושע +. 25 | .םֶתאַלְמ ילבבב +. 5 = .ו'דו ד"ד ,ב'ד ןו 8
 ןכ צ. 6 .95 = .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ סקָה א'סב ,ירק םקָה צ.95 | .א"יד

 ג'ר ,ב"ד ןכו ץרָאב .רשא א'ס ו"טדו ד'ד ,י"כ םורפס בורב ןכ ץ. 57 = .איעגב "סא 28/0 ב ןכ

 איעג אלב ועדיו א'ב א'ג ,איעג אלב ועדיו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 98 = .ב"ידו ,ט'ד ,ח'ד

 .תאזָו א"ס וילע רסמנו הֶזְו א'סב ץ. 99 = .איעגב ועד!

 ז ימתְו הבוטל אַלְו הַעְרל םֶהילע הקש ילנה :םיִרצמ

 הָקַשַעִת הֶשָעְו םכיִרְדְנתֶא הָנִמיִקִּת םיִקָה םיכסְנ ל
 8 -רכַר ועָמש ןק . :םכיִרְדְנתֶא
 יתעבשנ יננ;ה םירצמ ץֶראְּב םיבשוה הְדוהְלָּכ הָוחְ
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 אח 1--א1ט] 8 הימרי 8

 רַצארַדַכיבְנ די הדוהידדלמ דיקדצהתא 4 שָאּכ
 :ושפנ טקבמ ובא לבבל

 ְךָּפ ורְּבִדלֶא אינה ּוהָימְרי רָּבִד רָשֶא רֶבְּדַה
 יפמ  רפסדלע | הַלֶאָה . םירבדַהְדתַא ובְתְכְּב הָירנ
 ףלמ .ּוהָישאיְִּב םיקיוהיל תיעְבְרַה הֶנָשַב המרי

 ףילע :רמאל י יהלא הָהְי רמָאדהַּכ :רמאל .הדוהי |
 ןבאכמ"לע ןונ הוה ףסיהכ יל אנהיוא ּתְרְמָא ורב
 וילא רמת הָּכ :יִתאַצָמ אל הָחּונַמו יִתָחְנַאְּב ותעְ

 | זרשֶא תא סרה נא יִתיִנְּבררֶשַא הגה הָוהְי רמָא הפ

 -שָקְבִת הָתַאְ :איה ץֶרֶאָהְילָּכ תאְו שתנ יִנָא יתְטטְנ

 ןפסילע הער איבמ יננה יּכ שקבתלא תל ּךל

 ור א = = -לָכ לע ללשל : ףשפנתֶא ףְל יתנו הָוהְייְאִנ רשב

 | רשא :םש"דלת רש . תומכמה וכ

 ו 1

 "| םירצמל :ם " איבה ּוהימרידלא ה והידרבד היה 3
 "לע .הָיָהדרַשֶא םירצמ .ךלמ .כָנ .הערפ  ליחהלע
 |ךלמ רצא .- ּהָּכה רשא + שָמָכְרַכְב תֶרפְרַהְ
 / ּףְלִמ ּוהְישאיִדְּב םיקיוהיל תיפיכְרה ל - לָבָּב

, == 

 \- שכ
 ּןלע 1

+1 

 .ולש ראְיַּכ הֶזימ :ּולפִ ּולָשַּכ תֶרּפדרַהְ רידלע :

 | (םופופה ּורסא :המחלמל שת הָנַצְו ןנמ ּוָכְרִע :ה ָךּוהְ

 |םיחמרה וקרמ םיִעָבוְכְּב ּובְציְתַהְו םיִשְרַּפִה

 : םיפוסנ םיתח הַמִה .יתיִאְר עודמ :תוניְרֶפַה ושכל

 ןביִבָפמ רוגמ ונפה אל וסָנ סומו ותַּכְי םהירוב ריחֶא

 .דָנפצ רוָּבִגַה .טלִמ ָבילַאְ לפה םּונידלא : ןוהידםאנ
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 1 ,"ורהנכו הלע רַאְיִּכ םיִרָצמ :ויִמיִמ ושָעְנַתְי תורְהְנִּכ <
 שענתי ל

 פו ירקו ביתכ תַנָשְּב א'סב ,ירק הָנָשַּב ביתכ תנשַּב יאהנדמל ,יאברעמל ןכ 1 .המ
= 1 

 "1 מיד ת"ד ,ו"ד .ד'ד .ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תיִע יִבְרָה א'ס +. 1 | .'ב ו"מ ןמקל ןווע + ג'דו א'ד
== 

 יד ,ב'ד ,א"ד ןכו =לָּכלַע א'ס +1 .ומ .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו איההיל א'ס >. 4 | .ד"ידו

 | ד .ב'ד ,א'ד ןכו תוניִרָשה א'ס +. 4 = .הלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ב"ודוט'ד הד
 ןכ

 'דו:נ'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ רואָיְב א'ס <. ד . ג'ד ןכו רסח םיִנפְנ א'ס צץ. 5- .ט'דו
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 159 הימרי צזץז 1

 רוע הדיבא ץֶרָאדהָסַכַא הָלָעַא רמאיו םָיָמ ישַעְנִתִ
 ואציו בָכְרַה וללהתהו םיסופה ּולע :הב יבשמ
 יפרד שפת םידולו ןנָמ ישפת טופו שּוּכ םירובגה

 הָמָקְנ םַ .ּואְבְצ הוה ינדאל אוהה םויהְו :תשב
 םמּדמ .הֶתורְו הָעְבַשְו ברק הָלְכָא ויִרָצַ םקנהל
 -רהְנ"לֶא ןופצ ץֶרָאְּב תוְאְבצ הָזהָי י ןדאל הב יִּכ
 אושל םירצמדתב תלּותּב יִרָצ יהו ָעְְ ילע :תֶרפ

 וָדְחְי ולָשֶּכ רובְנְב וובנחיכ ץֶראָה הָאְלִמ ּךֶּתָחוְְ

 לַבָּב ךלמ רצארְדכוכְנ אובל איבנה והימרידלא הש
 ועימשהְו םִיִרָצְמְב ּודיגה :םיִרְצמ ץֶרָאדתֶא תוכל
 ןִכִהְ בַצְיִּתַה ּורמָא טחנת ףיֶב יעיִמָשַהְ לוד |

 אל ףיִריִּבַא ףחְסנ עודמ :ףיביבס בֶרֶה הָלְּבַאִּכ ל
 שיא לפעם לשוכ ,הברה יִפְרַה הָוהְ יפ מ |

 ק ורמאיו והערדלא
 ינפמ ּונתְדְלמ
 ה ףלמהדםִאנ נ ונא"וח + :דעומה ריבעה ןואש םִיִרְצִמ |
 :אובי םִיַּבילָמְרַכִכּו םירָהּב בתכ יִכ ומש תואָּבצ|

 המָשְל ףֶניִּכ םיִרְצְמתַּב תָבָשוי ה ישפ הל יִלַ

 הל :בשוי ןיאמ הָתִַּב הָיָחת
 הירכשסנ :אָב אָב ןופְצְמ ץֶרָה םיִרצמ היפ"הפו|

 הברקב
 ירכו ביתכ יתברה א

 \ד

+ 

 ץֶראדלָאו .וטפעדלַא הָבשְנְוו המ

 סב ,ירק תיִבְרַה ,ביתכ יִתיִבְרַה ש.11 = .ירק יִלָע ,ביהכ לע א"סב ₪ )|
 ב'ד ןכו ְָּיִּבַא א'ס +. 15 .הערפ-לא אב תשרפל הרטפה +. 18" .ו"דו" ב"ד 000 ₪
 ל'צ ץ. 17 = .ירק ּומּוק ,ביתכ הָמּוק יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .+..16 "< ."8 "|
 םירפס בורב ןכ +. 18 = .ו"טדב ןכו ריבָעָה ב ץ.17 = .ר"תו ע"ה ןכ :םש -

 םירפס בורב ןכ +. 39  .םיב למרככו א'פ ,ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,ט"ד הד ויד 87
 סב הניגנ אלבו ףקמב "ישע א'ס ,ו"טרו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד ח'ד "ד 8
 ןכו ּהָּב א'ס +. 90 | .ב'דו א"ד ןכו הלמ אדח הָיפַפָי וא הֶיְפִיִפ א'ס +. 0  .אקספ ןא
 ד'ד ,ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,רת ,ב'ד א"
 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו 0 ָהיְריכש א'ס ,ויטדו ד"

 : ךנולק םיוג יעמש גל ןיא הָלָעּת תואָּפְר יתיברה

 | רֶּבִּד רשֶא רָבּדַ :םהינש ולשנ

 - -ךלמ העְר 5 םש"וארק ) הניה ברח
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 | -תב השיבה :רָפְסמ םֶהְל ןיאו הָּכְרַאִמ ובר יכ
 תואָבַצ הוהי רַמָא :ןופצדםע דֶיִּב הנ םיִרְצמ

 | דמי םשָפִנ 0 שב םיִתְתנ וב .םיחְמְבִה <

 אדל ּהָּתַא :יִרָחִמ ןיאו ןנאשו טקֶשו בוקע

 טערמ ויְריִּבַא תוסר 5 תמעש לופמ :ץראה -

 אזט] 5--אזץזז 4 הימרי 000

 וידְחְי וסָנ נפה הָמהיםניכ קפרמ יִלָנְעָכ ּהָּבְרְקְּב
 :םֶתְדְקִּפ תע םָהילַע אָּב יא םֶ כ ּוַמְ אל
 | הָל ּואָּב תומּרְרְקְב וכלי ל קיחבדיכ דל שחָנּ הֶלוק
 רקחי אל יפ הוהודסאנ הרעי ּוָתְרְּכ :םיצְע יבט גה

 !| -לעו הערפדלעו אמ ןימָאדלא דקופ יננה לארשי יהלֶא
 | ילעו הערפ-לעו היכלמדלעו היִהלֶא-לע םיִרְצִמ

 "הוהידמו םָאנ ו
 8 לארשי תַתְלַאְו רקעי ידבע אָריִתִדלַא הָּתַא
 ן\בשו םיבש ץראמ .ףערחתאו קוחרמ .ףטשומ ננה

 הלכ השעא יִכ + א תא ןכ הְהידםאְנ בקפו יִדָבַע
 | הָשעָאחאל + לתא | המש יתד רש ! םיגַהלָכְב
 :ךקנא אְל הק טפשמל ₪ ּתרפיו ּהֶלַכ

 "לא איבְנה והימריילא הָוהידרַּבַד היה רשא
 ףמא | הכ :הזעדתַא הערפ הָּכי םֶרָמְּב םיִּתְשְלְּפ
 ופָמְשיו ףטוש לחְנל ' ויָהְ ןופצמ ם "םילע םימדהנה הוה
 [לָּפ לליהו םֶדֶאַה 4 ּהָכ יכשיו ריע ּהָאולְמּו ץֶרא

 || ןויפרמ םינ ;ָּבלֶא ג תובָא ונפההאל ויל ולנ ןומָה בכל
 | הירכהל םיתשְלַפ"לָכתַא דודש על נ אבה םויה-לעםידי
 .בתָשְלַפדתֶא הוהי דרשהיכ רוע דיִרָש לכ ןודיצְלּול רצְל

 "< !ריראש
 ו'טד ןכו ףקמ אלבו יּכ א"ס ,ר"ודו ב*יד ,ט"ד.ח"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 1

 | כורסח דקפ א'ס <.25  .אקספ ןאכ שי א"סב ל. 25 | ,ר'תו ס'ת ,ב"ד ,א'ד ןכו אלו א'ס צ.1

 | ןקטב "לעו א'פ ,ו"טרו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 25  .ב'דו א"ד
 חי א'פב +.5 ,ץמ = .ָךיִּתְרסיַו א'ס +. 28 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו הָּתַאְו א'ס ץ.98  .הניגנ אלבו

 ן דחו פ'ת ,ע"ת ,רת ,א"וד ,ב'ד ,א'ד ןכו יבשוי א"ס <. 9 = .ורק ליִלָהְו צ. 2  .אקספ ןאכ
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 1 הימדי צז,טנז 5--א טז 1

 הָתְמְדְנ הָּועְלֶא הָחְרְה הָאְּב :רותפכ יא תיִרָאְש |

 יִעָנְרַה ףרע :תלֶא ל פָסֶאַה יטלשת אֶל הָנָאהרַע הזהיל

 -לֶאְ ןילקשא"לא הלדהוצ הָוהיו ימסשה ה : מד

 לבחלַא וה. לֶאְרְשְי יהלֶא תואבצ 2 רַמָאהְּכ
 בָגָשמה השיבה םיַתַירק הָדְּבְלִנ השיבה הרש יב
 היִלָע ּובָשָח ןופָשָחְּב בָאמ .תַלְְּת לש ןיא :הָתחְ
 דלת דירחא ימית ןמדמ"םנ דונמ הֶנְתִיִרְכִנו וכל העְר
 הרבשנ :לודג רֶבָשְו דש ינורחמ הֶקעַצ לוק :ברַח

 :ועמש רבשדתקעצ יִרָצ םינרח דֶרומְּב יִּ יכבדהלעו

 אָצו ידכְלת תאדסנ ףית יורְצוִאְבו ךישעמב חט
 -לָּכְדלֶא דדש אב :דחי ירשו ונהְכ הלב שומפ
 רשימה דַמְשְנו - זה דבָאְו .טלמת אל ריִעְו רע

 אצת אצְנ יִּכ בָאומְל ץיצרנּת :הָוהְי רמָא 8
 השע רּורָא :ןֶהָּב בשוי אמ הָנייהת הָמְשְל : ָהיִרַעו

 ןֶכְפ ₪ :םדִמ וּכרַח ענמ רּורָאְו הָיִמ 8 הָוהְ תֶכאְלמ

 החי וירמשדלא או טקשו ויִרָעָנַמ בָאִמ
 וב ומעט רמִע ןּכְילע ּףלַה אל הָלונְבּו ללא גלכמ
 וחירו = <
 רתפכ א"ס ,ו"טרו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ה"ד ג'ד ,ר"ד ,גיד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םורפס בורב [3)

 ו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 ,[153 פז

 רסחד רסח םינרחמ א"סו ,אנינת '\ רסח םִיְנרוחַמ א'ס ,ו"טדו ד*וד ,ב'יד א"ל

 הירועצ צ. 4 = .ירק יעומשה ,ביתכ ּגעיִמשַה א'סב צ. 4 = .ו"דו ר'ד 7

 ; תיִחְ : ; = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ָהיִריצ %
 יו'דו ב"ד ןכו ירקו ביתב תיִחְּלַה א'ס

 א'פ < 6  .אקספ ןאכ שי א'פב ₪
 ומכ א'סב ,ירק שומכ ,ביתכ שיִמָכ /

 ט"ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.5  .יפר הת

 .א"דו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בית

 ; ברח יוה :יִרָגתִת יתְמִדרע םקמע תיִרֶאְש ןולקשא

 5 ןעי יִּכ :רבדמב רעורעפ הָעיִהִתְו םֶכָשָפִ וטלמ וס

 ןכו אלמ וידחי א'סבו ,א'ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ וָּבהַי א'סב ,ירק רח ,ביתכ ד צ.

 "ד ,ב"ד ;א'ד ןכו אלמ רושימה א'ס צ. 8 ,ירק אבו ,ביתכ אביו א'סב צ. 8 .ו'דו ב"

 [ש

 4 בכ

 ג יִבְבִּב תוחלה הלעמ יִּכ :הירועצ הקעו ועימשה בָאומ

2 

- 

 חמ בָאמְל :הֶדע ם םִיַה ףוח

1 



 יקעזו| יליליה התַחְִּכ באומ שיבה :הָתַיהְהַמ יִרָמִא :

 [וביד-לעו :תעפומדלעו הָצַהילַאְו ןולחדלא רשימה
 57 לע :םיתלב גד תיָּבדלִעְ ובנזלעו

 "לָּכ לעו הָרְצְּב"לְַו תוירק"לעו :ןועמ תיפ"לעו לומג
 בָאמ ןרק העדננ :תוברקהו תוקחְרה בָאומ ץֶרֶא ירע +
 לידה הוהידלע יכ והריכשה :הָוהְי םָאְנ הָרבשנ וערוו <
 אול םאו :אוהדםנ קחשל היה ואיִקְּב בָאומ הפָסְו ₪

 זוז 19 7 הימרי -

 םימידהנה ןכְל :רַמְג אל ּחיִדְ
 וקירי וילו ּוהָעצְו םיעצ וליּתְָלַשְו הָוהְיָאְנ םיִאְּב
 תיִּב ושכ"רשאּכ שומָּכִמ בָאימ שבו :וצפני םֶהיִלְבְ
 םירוכנ .ּורְמאְּת ךיא :םהטבמ .לא-תיכמ .לָאְרשי
 הֶלְע הירו בָאומ דדש :המֶחְלִמל ליח"ישְנאו ּונָחְנִא
 תוֶאְבַצ הוה ףלמהדבָא ; חַבְטל ּודְר וירו רהב
 ןדֶאְמ הרהמ ותפְרְו אוְבְל בָאומדדיא בורק :ומש
 רָּבְשִנ הכא מא ל מש יעדי לכו וביִבְסדלָּכ יל ו
 תבשי אָמָצְב יבשי דובּכִמ יִדְרּהְרֶאְּפִת למ ועדהטמ
 !ףירצבמ תחש ךְב הָלע בָאומ רדושדיכ ןובידדתּב
 ּהָמְלַמְ סנילָאש ךעורע תבשוי יפצו יִדמִע ו

 ץראלא אָב טפשמו :בָאימ דדש יִּכ זנו אב ודינה
0 

 יכ-לעו םיתָיר

 ידמחיכ האצמנ םיבָנְנְבְםא לאְרשי ל היה ו שח
 ךירבד 5

 יו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו הנה א"ס .ו"טדו ד"וד ,ב' יד ,ט"ד ,ח"ד ,ד"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.

 וי"כ םירפס בורב ןכ +. 4 .לאְדתובמ נ'ב ,הלמ אדה לא אָתיִּבַמ יאהנ דמל ,יאברעמל ןכ ש. 3

 ,יאברעמל ןכ צ. 17 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ישנאו א"פ ,ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ה"ד ,ד"ד

 ירקו ביתכ יבשי א'סב ,ירק יבש ,ביתכ יבשי +. 18 | .ירק הָכיִא ,ביתכ יא יאו

 ןנו הפח ררש א"ס +. 18 .א"יד ןכו ירקו ביתכ יִבשּג א"סבו ויה דהוי בד: איה, ןבו

 יִליִליַה צ.90  .איעג אלב התיֶהְנ ג'ב ,א'ב ןכ צ. 19 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ה"ד ,ד'ד ,ג'ד

 וביתכ יקָעְזו צ. 50 | .א"ידו וה בכ ןכו ירקו ביתכ ּגליִליַה א'סב ,ירק ולילה ,ביתכ

 ןולח ןביתכ ןלוה א"סב <. 91  .א"ידו ו'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּוקעַזּ א'סב ,ירק ּוקַעְזּו

 א'סב ,ירק העפימ ,ביתכ תַעָּפומ +. ל1 | .ד'דו ב'ד ,א'ד ןכו -לֶאְ א"ס צ. 1 .ירק

 טד ןח'ר ו'ד ,ר'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .ו"דו ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תֶעַפיִמ

 א'סב ,ירק אָצְמִנ ,ביתכ הֶאַצַמִנ \. טז | .הניגנ אלבו ףקמב -לעו אס .ו"טדו ד"וד ,ב"יד

 3 רב ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אצמנ



 93 הימרי צז וז 98- 1

 יִבְשִי עלָפְב ּנְכִשְו םיִרָע ּובוע :דֶדונתִת ופ יא
 ךןואְנ ונעמְש :תחפהיפ ירבעב נקה הָניִכ ויָהְו בַאומ
 נא :וּבְל סרו .תָוָאְגְו ואגו וקְבְּנ דֶאָמ הָאְג בָאומ
 יט ןכאל דב ןכדאלו ותְרְבִע הָוהְירִאְנ ית

 ד

 שָנִאְדלֶא קַעְזא הל .בָאמלו ליל יִא בָאומ"לע "לע

 -לַעְ ףציק"לע ועננ רע םי דע ם רי ורבע ו

 וי

 רָדיַה"ּךְרְרידאְל יִּתְּבָשַה 2% ןיה באימ ץרֶאמו

 ו הָלָעְלֶאדדע ןוּבָשֶח תקע זמ : ו אל ּדָדיַה
 דם ו | ּהישְלָש תלָנָע םינרה"דע צמ םֶלוק ּונתָנ

 הָוהְידב אנ בָאומְל יִתְּבשְהְו :ּיהָ - םירמנ מ
 בָאּומְל יל ןפ"לע :ויהלאל רוטקמו | הַמָב הֶלַעַמ
 םילילַחּכ שרחְדריק ישְנָאדלֶא יִבלְו ּהָמָהָ .םיִלְלָחּכ

 :קש םִנְתְמילַעְו תְדִנ םִדְידלְּכ לע הפר קלע
 יתרבשדיכ דפְסִמ הָלָּכ היתבְהְרְבּו באומ ת תוגנלּכ ל
 הָּתַח דוא :הֶוחְיְִנ יִּב ץפחדיא לב בָאְומדתֶ
 קחשל באמ ְי רוה : שוב באומ ולב ₪ ףרעההנ נפה ךיא .ןלילוק

. ₪ 
 5יִּכ :ויביבְסדלָכל הָקַחְמְל
 בָאְומדלֶא ויִפְנְכ שְרָפּו ּהֶאְדִי רשָנַּפ הגה הָוהְי רמו

 ירובג בל הָי ַהְ הָשָּפַתַנ תודצְמַה 1 תוירקה הָרָכְל

 באומ 5

 .ורק ּולָּכ צ. 81 = .ירק ויּדַּב ,בותכ יודַּב א'סב +.80 = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ּךֶרבַד אפ
 א'ס צ. 39 | ,הָמְבש א'ס + .ירק הָּגְהֶא ,ביתכ הָּגְהִי יאחנרמל ,יאברעמל ןכ ₪

 .אלמ רַעַוצְמ א'ס +. 4 ַה ךדדו א'ס +. 83  .פ"תו ביד א"ד ןכו ךצק
 א'ד ןכו לכהלַע א'ס צץ. 37 | .אמדק ד"וי רפח סו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.

 -לָּבְלַעו א'ס +. פז = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ הָעּורְג א'ס +. 87 = "ידו
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 40  .ירק ולְּכ צ. 88 = .ר'תו ע"ת ג'ד ,ב'ד א"ד ןכו

 ביתכ הָפַּפְתִנ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 41 = ,גילפ "לֶא וילע רסמנו "ַלָע א"פבשו |
 .איעג וילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ +. 41 = .ירק

 ּ המבש ןפנה ְלדִּכ ָבֶא ךזעי יִכְּבַמ :הָנְהָי ש שרחדריק

 - למרּכמ ליו ּהָחַמַש הנ פסאנ :לַפנ ד ש ִּךְריִצְּב

 ז הָחְרְק שאדילֶכי"יִּכ :ּודָבֶא הָשָע תַרַתִ "לע המח
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 באומ דַמָשִנְו :הָרצְמ השא בַלְּכ אוהה םויַּב בָאומ
 ףילע הפו תחפו דחפ :לידגה .הוהידלע לכ םעמ
 -לֶא לפי דחפה ינפמ סינה :הָוהידסאְנ בָאמ בשוי
 ָהיִלא איבָארכ חפְּב דכלְי תחפהךמ הלה ת 9

 ולמע ןיִּבְשָח לצּב :הָוהְייִאְנ םֶתּדְקִּפ תש ₪ בָאומדל
 ןוחיס ןיּבִמ הָבהְלְ ןובשחמ אָצְ שאהיּכ .םיְנ 3

 בָאומ ףלחווא :ןואש נב דקדקו בָאמ תֶאַּפ לכאת
 :הימשכ תנו יבש ב וח ו קלי שימְבְסע 2
 ב. הגה" רע הָוהידבאְנ םימיה תירחאב בָאומדתיבש יתְבִשו

4 

 :בָאימ טפַשמ
 ןפא לארשיל ןיא םִיִנְבַה הְוהְי רַמָא הפ ןמע ינְבל
 ןרְעְּב למַעו דָנתֶא טָכלמ שְרָי עודמ ול א + שָרְוי
 [[עמשהו הָוהְייבִאְנ םיִאּב םימָי הגה ןכל :בָשי
 לֶתְל הָתִיִהְו המָחְלַמ תַעורת ןימַעְינְב 8
 תֶא .לארש שרו הָנְתצת שאב .היתנבו .הָממש
 יעיהְרְדש יִכ ןיבשח יליליה :הֶוהַי ד כא וישר

 השטמושתהו הָגְרפְס םיקש הֶנְרְַה הבר תינְּב הָנְקעצ
 ןח וירשו ויְנְהְכ ףלי הלונב םכְלַמ יכ תּורדַנַּב

 הבכושה הכַה ףקמע ב םיִקְמְעב ילְלַהָתְתִחְהִמ
 יל איבמ ננה :יִלֶא אבי ומ ָקיִתרָצאּב הֶחטְּבַה
 םָתְחּדִ ביס תואבצ הָוהָי ִנדַאדםִאנ דחפ

 אא בישא ןכררהאו :דדנל ו או דפ שיא
 םודָאל :הָוהידִאְנ ןומ מעי תובש
 ּהָרְבֶא ןִמיִתְּב הָמְּכַח דש ןיאה תואְבְצ הָוהְי רמָא הּכ
 הצע ה ה
 ייחקו ביתכ סָּנַה ט'רו ה"ד ,ו"ד ,ב"דבו יאחנדמל 0 סָּנַה ,ביתכ סיִנַה יאברעמל +. 4
 - | הָאְצַי א'סב הָאְצָי ריבס +. 45 | ,ח"י דיכ היעשי ןייע :ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ָךְּתִמ א'ס +. 4

 יס א'ס ,ב"ודו .א"יד ה"ד ,ריד ,ג"ד ,י"כ םירפסב ןב צ. 45  .ב"ידו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ

 חול וולע רסמנו הָנְרפש א'סב +. .טמ = .ו'טדו ד'יד ,ב'יר א



 ד

 5 הימרי צזזא 0

 תֶבָשְל ּוקַמְפַה ּוָּפְה ּוסְ :םתְמִָח הָחְרְסִנ םיִנָבִמ הצע
 דםָא :ויִּתְדַקְּפ תע ייִלָע ית יתאבה ושע דוא יכ ןדד יבש |

 הָליִלַּב םיִבָנְנֶא 0 וראשי אל 5 ּואָּב םיִרצּב
 ,דתֶא יתיִלְג ושעת יִתְפַשֶח יִנָאְרּכ :םָיד ותוחשה
 וינכְשו יחֶאְו יעז דדש לכו אֶל הָּבְחִּנו ויִרְתְסמ
 גו יִלָע .ךותנמלאו ףחא נא מתו הכוש זו
 ;ּוחַמְבַת
 ג תּתְשל םָטְּפְשִמ ןיארָשֶא הגה הָוהְי דַמָא ו הכח [
 הָהְנִת אל הק הָקָנ אוה הָתַאְו ותְשו תש טובה |
 וג "יִּכ .הֶוהְיִאְנ יִתְעַּבְשְנ יב יִּכ :הֶּתְשִּת הָתֶש ומ[
 -לָכְו הרצב הית הקלק ברקל הפרָחְל המשל
 ו תֶאְמ 'ִתְעמַש העומש :םלש תוברֶחל הניה הרע
 ומוקו ָהיִלָע ואבו וצְּבַקְתה חלש םִוגּכ ריִצָו הוחי)
 ₪ :םֶדָאְּב .יּזּב םיונכ ףיתתנ ןטק הגהה :הָמָחְלְמל
 86 עלה :יִוָגִחְב יִנָכִש בל | ןודו לתא אישה ּּתִצְלְפ |

 ףדירוא םשמ כ שנ היִבְנִתיִּכ הֶעְבִג םורמ יש
 וז םשִי ָהיִלָע רבע לב המשל םודָא הָתְיִהְו :הוההמא
 וא הָרמעְו דס תַכָּפְהַמְּ :התוכמ"לָּכ"לע קרש
 הב רּטהאְלְו שיא םֶש בשידאל הֶוהְי רַמָא הינכש |
 ו הלא ןדריה ןואְנמ הש הָיִרַאָּכ הגה :םֶדָאְדְ

 היִלֶא רּוחְּב יִמּו ָהיִלָעַמ ּונציִרַא הָעיִנרארב ₪
 רֶשֶא .הער .הזחימו .ינדעו מו .נומָכ ימ וכ 8
 א "לֶא ץעי רשא ההיצע ועמש ןכל 3 :ינפל דמ
 דסא ןמית יבשידלֶא בשֶח רַשָא ויתובשקמו םח

 אול -
 בורב ןכ םי - - בורב ןכ צ. 10  .תוללזע הגומב +. 9 | .ו"דו ד"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו קי מעה א'ס +

 אלבו יִּכ א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד מיד ,ח"ד דד
 , ץ. 19  .ירק 1קנ צ. 19 | .ירק ותשו ב'
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 ע : ע רסמנ א"סב +.18 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ה"ד מיד |

 ןכו רסח ויִתבשחמּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 90 = .ירק יִנָדיִעי ,ביתכ ּגְדע" אח

 .ו'דו ד'ד ב[
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 םהילע  םישי אלדםַא ןאצה יִריְעְצ םּובְחְסִי אול
 ףוסדםיב הָקעצ ץֶרֶאָה הָשַעְר םֶלָפ לופמ :םהָ
 ויפְנכ שרפו הֶאְרְו הלעי רשנכ הגה ל ק עַמְשנ
 בל אוהה םּּב םודֶא ירובג 55 הָיָה הרצְב"לע
 :הָרצְמ הָשֶא

 | ונמְנ ועמש הער העמשהיכ רפְרֶאְו תָמָח השב שמד .
 | התנפה קשמד התַפְר :לכוי אל טקשה הָנִאִד םָיּב
 " :הרלוזכ הָתְוחֶא םיִלְבָהְו ההצ הקיוחה טטרו םּונְל
 "ּולָּפַי ןַכְל :ישושמ תירק הֶלהת ריע הבָעדאל יא <

 "| םויב ומדי הָמְחְלמַה ישְנָא"לָכ היִתבְחְרְּב הרוחב
 |קשמד תַמוחְב שא יִּתצהְו :תואְבַצ הָוהי םָאְנ אוהה 9

 | :ּדדהְרְּכ תונמרא הָלָבַא
 | רוצארדכובנ הָכְה רשא רוצה תוכְלְממְלְו | רק קל
 "\וחרשו הדקלֶא ולע ומּוק הָוהְי רמָא הָּכ לבכיללמ

 | םהיתשירי  ּוחָכְ טו םֶהיִלַהֶא = :םלקהינבהתא <
 | רמ םהילע וארְקו םהְל ּואְשי םֶהילִמְ םַהיִלְּכדִלָּכְ
 .רוצח יבשי תבשל וקיִמָעֶה דאָמ ּודָנ ּוסְנ :ביִבָּפִמ
 לָבְבְִדְלמ רצארדכובנ םֶכיִלְת ץעיייכ  הָוהְהםָאְ
 ןוילש יודל ולע ומוק :הבָשחמ םהילע בש | הצע

 יל .חיִרְבדאלו םִיָתְלְדְדאְל הוהיהסַאנ חטבל בשיי
 ללָשְל | םֶהינקִמ ןומהו ובל םָהיִלמְ ויהְו :ונפשי רב :

 - "תֶא איבָא יירְבַעְילָּכִמּו הֶאַּפ יצוצק הר-לַכְל םיתדז
 [| ממש םיגה ןועמל רוצח הְָהְו :הָוהידסאנ םֶריִא

 "דע

 | ריד ,ב'ד ןכו םֶהיִוְב א"ס +0 .אל א"ס צ. 90 | .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו רפח אל א'ס +0

 = | /רתו ר"יד ,ב"יד ,ט'ר ,ח'ר ,ו"ר .ר'ר ,ב'ד ,א"ד ןכו סלק א"ס צ. 91  .'רתו ב"וד ,ט"ד :ו'ד

 < = | 'צאָנְרכּובנ ,ביתכ רוצאְרְדְכּובְנ צ. 98  .ב'ד ןכו ירקו ביתכ תלת א"'סב ,ירק תָלַהּת ט. 5

 ירק םכיע + 90 | .ב"ידו ו"ד ,ד"ד ,ג"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רַצאְרְדַכּובְנ א'סב ,ירק

 יירק ולע ,ביתכ הַלָע א"סב צ. 31 = .ו"דו ד'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ סֶכיִלָע א'סב

 ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ד"ר ,ג"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמר אלמ םיִתיִרַזְ א'ס 8
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 :םֶדָאְדְּב הב רונַאלו שיא םש בשיחאל םלועדדע
 והְיְמְרַדלֶא הָוהְידרַבְד הָיָה רשַא

 הָדוהידדלמ היקדצ תוכלמ תישארכ םליעדלא איבה

 תִחְרֶה לכל םיִתְו םימשה תוצק עַבְרַאְמ תוחוה
 יחדנ םָש  אובְהאְל רשא יוגה .היהדאלו הָלאָה |
 ישקבמ \ ינפלו םָהיִביִא ינפל םֶליעתֶא יִתְּפִחַהְו טל |
 הוהידםָאְנ יִּפַא ןוְרָחְדתֶא הָעַרו םֶהיִלִ יִתאָבַהְו םֶשָפַנ |
 יתמשו :םִתוא יִתְולּכ ךע בֶרְחַהְרתֶא םֶהיִרָחֶא יּתָחְלָשַו |

 :הָוהְידםִאְנ םיִרְשְו ףלמ םשמ יתדבָאהו םֶליִעַּ יִאְסַכ
 דםִאְנ םֶליִע תיבשדתא בושא םיִמָיה תיִרָחְאְּב ו הָָהו
 | :הוהְ
 םיִדָשּכ ץֶרָאדלֶא לָבְּבִדְלֶא הָוהְי רבד רֶשֶא רֶבְּדַח |

 םנואשו יעימשהו םינגב ודיגה :איבְנה והָימר
 לכ שיבח לָּבָב הָלְכְלִנ ורָמִא ודחכתדלא ועימשק |

 הָלָע יִכ :ָהיְלולְ ותח ָהיִּבַצַע ושיבה ךְדרִמ ּח
 דאלו הָמַשְל ּהַצְרַאדתֶא תישידאוה ןופצמ ל

 םימָּב :ּוכְלָה ּודָנ הָמַהְּבִדדִעְו םֶדֶאמ ּהּב בשוי ּהָו

 לַארשידנב ּואָבַי הָוהדסִאְנ אהַה תַעָב 0
 הָוהידתֶאְו וכל כְבּו ףולה .והחי .הָרּוהְיהנְבּו המה
 ואב םהינפ הָנֶה'ךִרד לאש ןויצ :ושקבי קל

 היה ה
 ד'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ םיִתיִרְמ א'ס +. 86 ירק םָלּוע ,בותכ םלוע א'פב 8

 םלזע צ. 86 .ר'תו פ"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ואבי א'סב .ּואובו ריבס יש. 86 = .ב"דנ "70% |
 ,ירק בשא ,ביתכ בּושָא +. 59 = .ו"דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ סלי א'סב ירק םליִע ,בותנ

 בותכ תּובַש א'סב ,ירק תּובש ,ביתכ תיְבָש +. 99 = .ו"דו ב'ד ןכו ירקו בותכ בָשֶא א'פנ| |
 א'סב צ.4 = .ר"תו סת ,'רת "ד ,ב"ד ,א"ד ןכו הלאו א'ס +. 1 3 - ב'ד ,א'ד ןכו ירק

 ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 : .אקפפ ןאב ₪ |
 .הנֶה ךרד א"

 :תּודבְא ןאַצ :חכָשת אל םֶלש תר היהיילא וולת|

 :פ תַשקִהִתֶא רבש יִנְנה תואָבַצ הָוהְי רמָא הפ רו
 : עּפְרַא םֶליִע-לֶא יתאכהו :םֶתְרּוְבְג תישאר םָליָפ

2- 



00 

 םיונ"להק לָבָּבְְלַע הלעמו ריעמ יכנא הנה יִּכ :ןאצ

 | םווג תיִרָחֶא הגה םכתדלוי הרפח דאמ םכמא השב

 | ישירה :הֶאְטַח הוהיל כ ץח"לַא ּולְמְחַתְלא הלא +
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 הָעְבְנְ"לֶא רהמ םיבבוש םיִרה םּועּתַה םֶהיִעְר ימע היה
 םֶהירָצו םּולָכַא םֶהיִאְצְמְלְּכ :םצבר חָּכָש ּוכְלָה
 קדצ"הונ הוהיל ּאפַח רֶשֶא תחת םַעָאְנ אל יִדְמִ
 ודנ :הֶוהְי םֶהיִתוְבַא הָוָקִמּ
 -יִנְפְל םיִדותַעְּכ ּווהָו ואְצִי םִִשּכ ץראמו לָבְּב ךותמ

 | רוב ויַצח ךכְלִת םשמ הל וכרעו ןופצ ץֶראמ םילדנ
 "לָּכ ללשל םידשכ הָתָיִהְו :םקיר בוש אֶל ליכשמ
 !| יסש יולעת יִּכ יחמשת יִּכ :הֶוהְיִאְנ ועּבשי היִללש
 | ןיִריִכָאְּכ ילהצתו אשד הָלָנְעִּכ ישופת יִּכ יתָלָחְ

 | התיקו בשת אל הָוהְי ףצְממ :הכרעו היצ רָבְדַמ
 -לָב"לִע קרשיו םשי לָבָּבִלַע רבע לכ הל ּהָממְש
 | וי תשק יברהְ"לּכ םיִבָס | לָבְּבִ"לַע וכרע :ָהיִתוכמ

 קיתומוח ּוסְרָהְנ היתיושא ּולָּפְנ ּהָדָי הָנְתִנ ביִבְס היל
 | רשע התשע רָשֶאּכ ּהָב ימקְנה איה הוה תַמְקנ יּכ
 | לֶפמ ריצק תַעְּב למ שפתו לָבָּבִמ עַרוז וָתְרַּכ :הָל
 \| וסע יצראל שיאו ּונָפ למעדלא ש שיא הניה ברח

 \ הש
 || .טימבוש וא םיבבוש יאברעמל +. 6 = .ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּגיָה א'סב ,ירק ּגיָה ,ביתכ הָיָה +

 | .א'ד ןכו ירקו ביתכ םֶבְבּוש וא םֶבְבַש א'סב ,ירקו ביתכ סּובְבּוש יאהנדמל ,ירק םּובבוש ,ביתכ

 ר'ידו ב"יד ,א"יר ,ט"ד ,ח'ד ,ו"ד ,ר"ד ,ג'ד ,ב"ד א"ד ןכו אלמ םֶהיִאְצּומ א"ס +. 7 = ,ו"דו ב"ד

 | יגידו א'ד ןכו ירקו ביתכ ּואצ א'סב ,ירק ּואָצ ,ביתכ ּזאָצַי <. 8 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.
 ויט עץ. 9 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ טול ודג א'ס +. % = ."לֶא יאחנדמל ,אברעטל ןכ < 9
 | .ּיהּמשַח ,ביתכ יִהָמַשִת :. גג  .ס"תו ע'ת ה" טד ,ד"וד ,ו"ד ,ד'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו לאמש ליכשמ

 .בותב יזלעת 11  .א"ד ןכו יכו א'ס ש.11  .א"ידו ב 5 ירקו ב יתכ ּגחַמְשִת א"סב ורק

 א'סב ,ירק ּושּופָת ,ביתכ יפת ץ. 11 = .א"ידו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּזְלְעַח א"סב ,ורק גזלָעַת
 | בידו ויד ו ד כ"ד ,ב'ד ,א'רב ףלאב ןכ צ.11 | .א"ידו ב"ד ןכו - ּגשַפִַת וא ּושּופָת

 א'פב ,ירק לָהִתו ,ביתכ יִלָהְִתְ +. 11 = .ו"טד ןכו 'הב ביתכ יל וילע רסמנו הָשַד א'סב
 .| .אמדק רוי רסח םיִרָבָאָּ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 11  .א"ידו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ולהצתו

 וא ָהיִתְוישָא א'סב ,ירק ָהיֶתִוישָא ,ביתכ ָהיֶתיִושא וא ָהיֶתיַושַא +. 5 .ּורָי א'סב י 4
 היִתמוח א' סבו .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו היתמה א'ס \. 15 = .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ָהיָתְוישא

 ןייע : דיידו ביד ,א'ור טיר ,היר | ד ןכו ּוצָרַאהַלֶא א'ס +. 16 = .ד"ידו א"יד ,ט'ד ,ח"ד
 ו יול ,ב"יד ט'ד ,ה"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ ּוסּוני א'ס +. 16 = ד" ג" היעשי
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 וז וחידה תויִרֶא לאְרְשִי הָרּוזְפ הש
 ומָצְע ןורָחאָה ּהֶזְו רושא ּףלֶמ ולָכַא ןושארה
 וי ןָכְל :לָבְּב ףלמ רצאְרְדַבוְבְנ
 דכפ ינָנה לֶאְרַשִי יהלֶא תואָבִצ הוהי רמָאדהכ

 א : יתלקפ רשָאּכ וצְרַאדלֶא לַבְּ ףלמדלא
 9 למרכה הָעְרְו והָנְזלֶא פאְרשידתַא יתְכְבְשְו :רּושא |
 עו םיִמָיְּב :ושַפִנ עָּבְשִּת דָעְלִגִהְו םִיִרּפֶא רהב ןשְּבַה |

 לֶאְרְשִי ןוע"תא שַקְּבִי הֶוהְיִאְנ איהה תַעְּבּו םָהָה
 הַלְסָא יִכ ּהָקאְצִמִת אלו הָרּוהְי תאטחחתַאְו .ּונַאְ
 צו ץֶרָאְהלַע :ריִאָשַא רָשָאל
 םרחהו ברח דוקּפ ו ה הלפ םַתְרִמ

 5 ףיא :לוה דג רַבָש ו ץראפ ה המ ב
 7 המשל הָתָיַה יא א שיטפ רַבְשִיַו ענו
 ₪ אָל ּתֶאְו לָבָּב ּתְרַּכְלִםִו ל יִתשקי :םִונַּ לָבָפ)
 ₪ חַתָּפ :תיִרָגְתַה הוהיב יכ שפת = תאַצְמְנ עד

 איה הכאלמהיכ יִמַע יִלָכְתֶא אצויו ורָצוֶאדתֶא הוה
 4 ץקמ הָלאְּב :םידשכ ץֶרָאְּב תואְבַצ הוה ודא
 "יהֶת"לא ָהומיִרְחהְו םימרעדומכ ָהיְלָס היטַבַאַמ וחְ

 וז םהילע יוה חבטל ודרי ָהיִרפִדלְּכ וברח :תִיִראְש
 ₪ ץֶראַמ םיטלפו םיִסנ לוק :םֶתְדְקֶפ תע םמוי אבי

 4 ₪|-. תמקנ ּוניהלֶא הוה תַמָקְנתֶא ןויצְּב ריגהל לב
 א

 א תשק יִכְרדדלְּכ םיּבְרולב יא ועימשה גול |
 יהְלָעַפּכ ּהל"דומלש הָטיִלפ"יהְידלא ביִבְס ָהיֶלַע ּ
 דלא הָדָו הָוהְילֶא יִּכ .ּהְלרושע'הָתְשע'רשַא" לכ

 ו
 ריבס +. 91 = .ב"דו א'ד ןכו הָנאָצַמִת א'ס <. 0 .הָמַהֶה יאחנדמל ,יאברעמל ןמ+
 יאברעמל ןכ +. 9 = .אקספ ןאכ שי א"סב + 8 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ד. 4"
 ו ןכו ירק ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הל א'סב ,ביתכ אלו ירק .ּהָליהִי צץ. 99 = .דלע יאחני

 ב"ד ןכו ציד ר'ד ורו הלדושע החשו ע"רשא לככ הלע !פכ הֶל ומלש א'ס צ. 9 .א

9" 



 "לָכְו היתבחְרכ היִרוחכ לפי ןכל :לאְרשי שודק

 יל א לָפָ ו לשמו 0 תק תע ו אב

 | ביר מש -תואָבְצ החי תוקם םלא 0 רנאמ \

 ןיבשודלאו הָוהידםִאנ םירשּכילע בֶרֶח ּולָבָּב יבשיל 5
 !ולאנ םידפה"לֶא ברח :ָהיִמְכַחלֶאְו הירָשלאו לבָב 6

 יטפל ויסופ"לֶא .בֶרַמ :ותחו היִרובג"לא בֶָרַח =

 ץרא וכ .ושבוו .הימימדלֶא ברה וו ןבו היִתְרָצוא
 א םייצ ובשי ןפל ּולְלהַתַי םימיאכו אוה םילספ

 1 לא ןדרוה ןואנמ הלו היראּכ הנה :הֶרְלויכ ל

 ו 4 הימרי 000

 :הָוהְידמָאְנ אוהה םויכ ומדי הקמח ישא
 יפ תוֶאְבצ הוהי ןנדאדםאְנ ןודו ףילא

0 

 ||וןחהו ץראהדתא עיגרה עמל םֶביִרדתֶא ביי

 ןילא ברח םישנל ּויַהְו הָכותְב רשֶא בָרעֶהלָּכלֶאְ

 !חצנל דע 0 הנע תונַב ּהָב ובשי םייִא
 -בדס"תַא םיהלא תכּפִהמּכ :רדְו רוד"דע ןוִּכַשת אלו
 || םש בשידאל הוהידםאנ היְנָכֶשדתאו הָרמַעתֶאְ
 ןח יונו ןופצמ אב םע הנה :םֶדְאְרְּב ּהָּב רוגידאלו
 /ןקיוחי ןדיכו תשק :ץֶרָאיִתְּכִרִיִמ ורעי םיִבר -

 .טססילעו הָמָהְי םיּכ םלוק ומחר אלו המה יִרכ
 - מש :לָבְּבְִתַּב דיל הַמְחְלַמְל שיִאָּכ ךורע ובר
 1 ,הָתְיִוחַה הָרָצ .וידי .ופרו םַעְמְשדתֶא .לבָבְלמ

 :ןילא רוחְב ימו הילעמ םצורא העגראהכ .ןתיא ה
 וקפא

 ₪ וה"ד ,ב'ד ןכו בֶרָעָה א'ס ,ג'דו י"כ םירפסב ןכ +. 37 = .ויָביִבְס א'ס ,הגומב ןכ +. 9

 \ לע רסמנו םיִליִּפ א"ס ,ר"ידו ב"יד ,ג"ד ,ו"כ םירפסב ןכ +. 38 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד

 ןח ,א'ד ןכו -אלמ רודו א"ס +. 39 = .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ט"ד,ח'ד ,ד"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ

 \ו'דו ביד /א'ד ןכו ירקו ביתכ םציִרֶא א"סב ,ורק םציִרַא ,ביתכ םַצּורָא צ. 44  ,ב"ידו ט"ד ,ח"ד
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 1.1 הימרי 1 45--11 0

 רַשָא הע הָזִמּו יִנָדַעְי יִמּו מכ ימ יכ ₪
 4 "לֶא ץעְי רשא הוהידתצע ּועָמש ןכְל ונפל .דמעו
 א םיִָּשַּכ ץֶרֶא"לֶא בשֶח רַשֶא ויִתובְשַחַמ לבב
 הנ םהילע םישי אלדסא ןאצה יִרְיַצ םובָחְסי ל
 יגַכ העז ץֶראַה השער לבב הָשָּפַתְ לוקמ
 :עמשנ
 אנ יִמָק בל יפָשידלַאְו לָּבָּבְדלַע ריִעַמ יִנְגַה הוה רַמָא ּהָּ

 ג וקקביו הורו םיִרָו ו לָבְבְל :תחלשו :תיִחְשמ חה
 ' דלֶא הפר 5 ביִבָמִמ .ָהיְלָע .ּווָחִּכ הצְראהא
 -לַאְו וְרָסְּב לעְתִילֶאְ ותשק ףךרדה יא ףךרדו

 : םיללה ילפת וז !הו אָבְצְלּכ ו ומירחה הירחבדלֶא ּולָמְחַת
 : ןֶמְלַאדאְל יּכ :היתוצוחב םיִרָקְרִמּו םיִּדשַּכ ץֶרֶאּב |

 םצרא כ תואָבַצ הָוהימ וילאמ הֶדּוהְיו לאְרְשו
 6 וטלמו לַבְּב לותמו' וס :לארשי שודק למ םָשֶא הֶאְלִמ
 == [= / איה המק תל יִכ ּהָנָשּב ומדת"לא ּושַפְנ שיא

 ן+

 ז "דוב בב בהְזַסוִכ :הֶל םלשמ אוה לּומְ היהיל |

 ןבדלע םיג ּותש הָנימ ץֶראָהלָּכ תֶרָּכַשִמ 4

 וליליה רבשתו רב הָלָּפנ םֶאְתְּפ :םינ ּולְלַהְת
 -תֶא ונאפר :אפְרִת ילוא ק ב ;כמל ' יִרָצ ּוחַק הילע
 9. = ענניכ וצְרַאל שיא ללנ ַהּובְוְע התפר א לבב
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 10 הוהי איצוה :םיקחשהדע אָשַנְו מפ שמ ם םימש דלא י

 ה 0" ןצְב .הָרְפְַ ואב וניתקרצתא
 וניהלא

 ו .י'רתו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ץרא יבשוידלא א'ס ₪ 4 :ירק יריעצ ,ביתכ ירועצ א'סב צ. 5
 רסמנ +. 1 = .א"ד ןכו ירקו ביתכ לעְו א'סב ,דלַעְו ריבס +.1 .אנ = .'ד ח"מ ליעל

 .ר'תו ס"ת ,ו"ד ,ב'ד ןכו לא יאחנדמל א'נ ,ָהיִלַא ריבס +. 3 .אירטמוגב
 היִלַאְו ריבס צץ. 3 = .ו"דו ב'ד ןכו ּךרָי תלמ אצמנ אל א"סב ,ירק אלו ביתכ ו ₪
 ד"ד ,ג"ד ,ו'כ םורפס בורב ןכ צץ. 4  .ר"תו ס"ת ,רת 0 - "ל יאחנרמל א

 א'ב ןכ צץ. ל | .ב"דו א"ד ןכו רפחד רסח היה א'סו א"ר ץ 1
 דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ּוניִתוקְדצ א"ס +. 10 = .ירק וניל

 איעג אלב הרפסנו ג'ב ,איעגב ארפסנו א"ב א"נ ,איעגב הרפס
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 | דואָש לַבְּב תמוחדלֶא לכה .תמקנ איה הָוהְי תמקנ +

 ףיתאלמהמא יי יִּפ ושְפְנְּב תואָבְצ הָוהְי עָבָשָנ :ּעָצְּב
 | השע :דֶריַה ךילע ו נעו קליכ םֶדֶא א

 ב יִתְצַפִ ;הלותבו רּוחְּב ךִב יִּתְצַפִנְו רע ןקו ךב >

 לכ תא םידשכ יבשוי | לכלו לבב משו :םיִנָנְסּו ִפ

 . 1] 5 הימרי 9

 | הָוהְי ריעה םיִמְלשה ּואְלְמ םיִצחה ּורְבָה :וניקלַא
 -יִכ התיחשהל ותממ לבְּבְדלעדיפ ידמיכלמ חורדתא

 | ומ םיִבְראָה ּוניכָה םירמש ומיכָה רַמְשִמַה וקיוחה םנ
 :לָבַב יבשידלא רָבִּדדרשֶא תא הֶשָעדסנ הָוהְי םמזדנ
 | תמא לצק אב תַרְצְוִא תפר םיפר םימדלע יתנכש

 | !םימש המ ותָנְּבְתְבּו יִתְַמְכְחְּב לב ןיכמ ו וחַכְּכ ץְרא
 | ץרא הצקמ םיִאְשְנ לעזו םיִמָשּב ם ימ ןוִמַה ותת לפל
 |דלָּכ רעב גויִתְרְצֶאַמ חור אצוזו הע רֶטְמִל םיִקְרְּ
 " רולו יּכַסנ רקש יכ לספמ ףרצ"לָּכ שיבה תעלמ םֶרֶא
 '|םֶתְדקְּפ העב םיִעְתְעִּת השעמ המה לָבָה :םֶּב חור
 =|אוה לבה רצוידיכ בוקע קלח הלאכ אל יא
 1 :ומש תואְּבְצ הוהי תחנ מ

 | ב יִתְצְּפְ המחלמ 5 לכ - הָתַאְדַַּפִמ

 קצפת הָשאְ שי א לב יתצפנו בָכְרְו בכר ב

 .הוחפ ד ףכ יִּתצפִנ ודמצו רָכִא ב 5 ו ורדעו הער

 :הוהי םאָנ נ םכיניל - ושעזרשא םַתַעְר

 = תיִחְשִמַה הָוהְידִאְנ תיחו שמה רה ףילא ונגה

 ךִמ ךיתלנלת יֶלָע ידית יתיסה ץֶראקילכ "תֶא
 ,םיעלפה

 \ | ויד ב"יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א'ס ןו"טדו ד"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד. 1
 | | ה ל א"סבו ,ו"דו א"ד ןכו ירקו ב יתכ יתנכש א"סב ,ירק ָּתְנכש ,ביתכ יִּתָנכַש +. 3

 . אלנו פקמב -הצקמ א"ס ,ה"ידו ב"יד ,ה"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ + 16  .ב"ד ןכו ירקו
 .('ד "כ םירפס .בורב ןכ צ. ג9 = .ב'ד ןכו ץֶרָאָה א'ס +. 16 | .ו"טדו ד'ד ,ג'ד ןכו הניגנ

 !(!יעל ןויע :ר'תו 'רת ןכו טבש לֶארְליו איס ץ. 19 = .ו"טדו ר"וד ,ב"יד ןכו דאָל א"ס ,גידו
 .יפר 1רמצו א*ס +. 23  .ירק שיא ,ביתכ הָשֶא א"סב צ. 99 | .ז"ט "י



 8 הימרי זז 8

 . א [- וחקידאלו :הפרש רהל ךיּתַתְנו םיִעָלָּמַה
 -םִאְנ הָיהִּת םֶלַש תוממשדיכ תוְרְסמל ןָבָאְו הל

 היִלע וש ושדק ם םיוגּכ רֶפוש ּועְקּת ץֶרֶאְּב םואש :הוהו |
 ודקפ נְּכֶשַאְו יזמ טררא תוכלממ ָהיִלָע יעימשה םּ
 םיונ ָהיְלע וש ושדק :רֶמְס קֶלְּכ סוסדולעה רָסָפט היֶלָע
 -לָּכ תאו הינסלָּכתֶאְו היתוחפדתא ידמ יכלַמתֶא
 99 ו וש[ "לע המק יּפ לחתו ץרֶאְה שערתו :ותלשממ ץֶרֶא

 הָמשְל לָבְּב ץֶרָאתֶא םשְל הוהי תובָשחמ לב
 תודְצמַּב ּובְשָי םְלהְל לָּבְב ירובנ ּולְדַח :בשיי ןימ
 שנ היִתנכשמ ותיצה םישנל ויה םֶתְרְְבְג התש)
 דיגמ תארקל דינמו ץורי ץרדתארקל ץר :ָהיחירב
 תורְבעִַהְ :הָצְקִמ וְיִע הָדְּכְלְניִכ לבב למל ליִנַהְל
 המְחְלמה ישנו שאב ופרש םיִמְנָאָהתֶאְו שָפְ
 % תואָבְצ הָוהי רמָא ה יִ :ּולָהְבְ
 טעְמ רוע הָכיִרְרה תע ןדנכ לָבְּבִתִּכ לאְרְשִי הלא
 רַצאְרְרְכיִבְנ ונממה "לבא :הל ריצקההתע הא
 ושְרַּכ אָלמ ןינָפַפ ונעלב קיר יִלָּכ ןגיצה לבב ףלמ

 תָבְשי רמאת לָבְּבִדלַע ' "ראשו יפמח :ונחידה נדע
 :םלָשּורְי רמאת םידשכ יבשידלָא יִמְדָו זמ |

 ; ךבירדתַא ברקיננה .הָוהְי רָמָא הפ ן כל
 = יתָשבוהו הָמיתֶא יתברַחהו דקמקנהתא יתמ) ן

 ז המַש םיִנָתְועַמ | םיִלַנְל | לַבָב הָתָיַהְו :הָרוקְמדת
 יִרונָּכ ּורַעְנ ונאשי םיִרְפְּכִּכ ודה :בש וי ןיאמ הקרט

20 

 = כ

 טגכ 31

 -ב

 תוירא

 .ו"רו ב'ד ,א"ד ןכו "תֶאְו א'ס +. 8 = .יפר ץֶרֶאּב יללהב ₪ | 8 ביתכ המק א"פב +. 9
 ירק תּורּבָעַמַהְו ,ביתכ תורָעַשַהְו א"סב +. 89

 : .ו"דו .ב"ד ןכו ירקו .ביתכ ינָלָבַא א" |
 ןכו ירקו ביתכ יִנְגיִצַה א"סב ,ירק יִנָגיִצַה ,בותכ ּונגיִצַה +. 84 = .ו"דו ביד ןכו ורקו בי

 יִנָעָלְּב א'סב ,ירק יג על ,ביתכ ּונָעָלִּב יז. 84 = .ו'דו
 .יללהב ןכ +

 ה

 כ גגלכא צ. 4 .
 זזה

 57 ירק יִנַמַמַה ,ביתכ ממה 4

 יו"דו ב"ד ןכו ירקו בותכ

 ב"ד ןכו ירקו ביתכ ינחודה א"סב ירק נחידה ,בותכ ּונ חי דה צ 4

 .רתו סה ,ץעיז ןכ ר"תו ה'ת הוי ת ,'רח ,א"ד ןכו "והקו ביתכ דלע א"סב הלע ריבס צ. 5



 | זז 3 הימרי 4

 םיתְרַכְשהְו םָהיִּתְשִמדתֶא א םֶּמִחְּב :תויְרֶא 30
 | !הוהי םָאְנ וצי אלו םלועחתנש נשי \ זלעי ןעמְל
 | יא :םידוהעדםל םיִליִאְּ % םיִרָכְּכ םֶריִרְֶא 8

 | .התיה יא ץֶרָאָהדלּכ תלת שפתו ףשש ! הָרְכְלְ
 ויל ןימָהּכ םיה לבָבְלע הלע :םיונַּב לַבְּב המשל

 -אְל ץֶרֶא הברעו הָיצ ץֶרא המשל הרע ויה :התְסַכִנ 3
 יתדקפו :םֶרָאְרּכ ןהְּב רבעיחאלו שיאלְּכיהְּב בשי
 \ וילא ורָהְנאְלו ויִּפִמ יעלַב"תַא יִתאַצהְו לבב בב לבלע

 | ימע הָכותמ ּואצ :הֶלַפְנ לָבְּב תמוחיסנ םיג דע ₪
 ףרוךפו :הוהיףא ןורחמ ושפנהתא שיא וטלמּו <

 | הנשב אבו ץראב תעמשוה הַעּומשּב וארְיְתְו םכבבל

 || לשמו ץֶרָאְּב מחו העומשה הֶנָּב ויִרְחאְו הקימשה
 | יליספילע יתרקפו םיִאְּב םיִמָי הנה ןכְל :לשמ"לע ₪

 "| :הכותב לפי היִלְלַחילְַ שָּבַת הצרא-לכו לבב
 / ,ןופצמ יּכ םֶהְּב רשא ל ה םמש לָבב"ל ו נרו ₪

  םטלפ :ץראלָכ ללה ןח ו לארש 2
 = התא פוחרמ ורכז .ודמעתדלא ּוכְלַה .ברחמ

 %הָפְרִח ּונעמָשהיִּכ ונשב :םכבבלדלע הלַעִת םלשוריו ₪

 |חופ ישדקמ"לע םיִָו ואָּב יפ ּנַּפ הָמלְּכ הת
 1 הוה

 זיפ ן יִתְְקָפּו הָוחְויִאְנ םיִאְּב םימ"הנה ןכל :

 |[ ₪ מ 'נ ליעל ןייע :ס"תו ויד ,ביד ,א'ד ןכו לב תלמ אלב שיא ןָהָּב א"ס +. 3
 \ לשמחלָע 0% א"נ שמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. = .ח'דו ו'ד ןכו אלמ רובע
 ונוגנ אלבו ףקמב הַנַה א'ס +. וז | .אקספ ןאכ שי א'סב +. 47 = .לשמחלא יאחנדמל
 רח ןמו ירקו ביחכ אובו א"סב ,ג"נ קוספ ןייע :ואּובי ריבס +. 48 = .ב"ידו ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו
 מה ויס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ח"ד ,ד"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 5% | .ר"תו ס"ת

 .ר"ד ןכו דַלָבְו א'ס דלָכְּב ריבס ץ- 55 ,ףקמ אלבו
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 דיִכ :םיִדָשּכ ץרֶאמ לודָנ רָּבָשְו לָבָּבִמ הָקעְ לוק
 ומָהְו לוד לוק הָגַמִמ דַבַאְ לָבָבְַתֶא הוהי רדש

 היִלָע אב יִּכ :םֶלוק ןואָש ןהנ םיּפר םִיִמּכפ
 םֶתותְשק הָתפִח הרוג וכל רדוש לבבל
 ָהיִרָש יתְרּכ שהו :םלשי םלש הוה תולַמָ לא יִּכ

 םלועדתנש ושי היִרובנו הינו היתוחפ ה

 :ומש תואְבִצ הוה ףלמהדמו םִאְנ ציי אָלְו
 ו ןה ' לָבֶּבנ תמו וה תואָבַצ דת רמ אדה

 יו ותצי שָאְּב םיהבגַה היְרעְשּו רערעתת רעוע
 : ופי שאחידב םמָאְל קיִרְיִדְּב מע

 ךֶּב הָיִרְשתֶא יבנה ּוהָיִמְַי דיצירשא רָבְּדַה
 הדוהידדלמ ּוהָיְקְרַצתֶא ותַכְלְּב הָיַסְחַמְדַּב 80
 :הָחּונמ"רש הָיְרִשּו וָכְלְמל תיעבְרִה תנשפ למ
 55 בלא אובָתדרֶשא העְרהדלָּכ תא ּוהיִמְרִי בת
 -לֶא םיִבְַּכַה הָלֶאַה םיִרָבְדַהלְּ תא דַחֶא רָפְסדלֶא
 תיאר -- ד הירשדלא והימ ברי רַמאַ לב

 הֶּתַא הוה זי ּתְרמָאְו \ :הלאה םיִרָבּדַהְדלַּ תא ָתאַרְק /

 ובדתויה ל ותירכהל הָּוַה םוקמַהלֶא תב

 :היקת םלוע תוממשדיכ הָמָהְּבדעְו םדָאמל

 עקשת הָכָּכ ּתְרמִאְו :תֶרּפ ךותְדלֶא וִתְכְלְשַהְו ץֶבְ
 הְיִלָע איִבָמ יכנָא רשא הָּפְרַה ינֶּפמ םוקתראלו

 ךּב :ּוהיִמרי ירד הָגְההרַע וש
 הָרָשָע תחאְו וכְלְמְב ּוהיקְדַצ הָנֶש תחאו םש)
 6 ו

 ,ב"דו א"ד ןכו 'תכ אלמ וילע רפמנו תולּומ א'ס א. 06  .אקספ ןאכ שי א'סב <.

 .ויטדו ד"יד ,ב"יד ןכו 'מדק 'ו 'סח תומח א"סבו ,ר"תו ע"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו תטוח א'פ

 תיארו א'ס צ. 61 | ..ירק תנשב ,ביתכ הנשב א'סבו ,ירק הנ שב ביתכ תַנָשַּב א'סב \. |

 ו תאְרקו תיארו א"סבו ,תארקו תיארו א'סב ,ד'ד ןכו תא[ |
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 ₪3 ןילע רַשְקִּת הזה רַפָפַהדתֶא אְרְקְל ּּתְלַכְּ הָיָה
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 וחימרידתב לטימח ומא םשו םֶלָשּוריִּב ךְלֶמ הֶנש
 | הָשְקרשא .לככ הוה נב עֶרַה שעו :הָנבלמ
 ! הָדּוהיִו םֶלָשּוריִּביהֶתְיַה הֶוהְי ףאילע | יִּכ :םֶכיוהְ
 "למ והיקדצ דֶרִמו וינפ לעמ םתוא וכיִלָשהְדרפ
 יִרישעַה שֶדַהְּב וכְלִמְל תיִעשְּתה הֶנָשַב יהיו :לָבַּב
 "לָּכְו אּוה לָבְכְדדִלְמ רצאְרְדְכּובְנ אָּכ שדחל רושעּב
 !|ןביבס קיד ה ָהיִלָע נבי היִלָע וניו םלשורידלע וליח
 | ףלמל הָגָש ּהָרָשַעְהיִתְשַע דע רוצְמּב ריִעָה אַבִּתַו
 "בערה קזחיו שדחל הַעָשתְּב עיברה שח :והיקדצ
 | לכ ריעָ עקְפתו :ץֶרֶאְה םעל םָחְל הָיִהאְלְו ריִעְ
 "רעש ףךְרד הלול ריעהמ ואציו 'חרבי המְחְלמה ישא
 .|ריִעָהלע םיְִּשָכְו למה ןגְ"לע רשֶא םיתמחהדיב
 :ירחא םידשכ"ליח ופדריו :הברעה ךרד וכליו .ביִבֶס
 1 וליחדלכו וחרָי תָבְרְעְּב והָיְקדַצרתֶא ונישיו למה
 .ךלמדלא ותא ולעיו דְלַמַהתֶא ושְפַתַו :וילעמ ּוצפְנ

 ןופיטפשמ ותא רכלוו תטח ץראב הלב ל
 || תא םגו ויניעל והיקדצ נְבְתֶא לָבְּבִדְלִמ טתשיו

 והיקְרצ יניעדתֶאְו :הָתְלבְרְב טחש הָדּוהְ ירָשילּכ 1
 = טבל ואביו םיְשחְנב .ּוהרסאיו רוע
 | :וומ םוידדע תודָקְּפַהתיִבב והיו

 יעשת תגש איה שרחל רושַעַּב ישיִמָחְה שָרְחַבּו ןט
 \אָב לבְּכְְדלַמ רַצאְרְַכיִבְנ ךלמל  הֶגֶע - הָרָשע

 -| ןדארזובנ
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 | :א'ודו ו'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ לַטּומְח איסב 'ירק לַטּומָח ,ביתכ לַטיִמָח +. ג .בנ
 = | ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םיקיזהו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ.9 = .לפ יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +.

 = |ב"ד ןכו ,םלשוריב הָתיה א'ס ,ו"טרו ח"ד ,ד"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .ד"ידו ו"ד ,ה"ד
 יו הייד ,בייד ,ח'ד ג'ד ,ב"ד ,א"ר ןכו הדּוהיבּו א'פ ץ.3 = .'כ ד'כ 'ב םיכלמ ןויע :ו'דו ג'ד
 ןן- צ.11- .אקספ ןאכ שי א"סב צצ. 4,6  ,'כ ד'כ 'ב םיכלמ ןייע :ר"תו ס"ת ,'רת

 ,| א'ד ו'כ םירפס בורב ןכ +. 1ג = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תיִבַב א'סב ,ירק תיב ,ביתכ
 .ןו'ב ,א"ב ןכ צ. 18  .ו"טדו ד"ד ןכו רסח תצקפה איס:.הזידו ב"ודי חוד היד גיד ביד

 .עשת
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 :םֶלָשּוריִּב .לָבְּבלִמ ינפל דַמַע םיִחְבְטדבר \ ןדארזובִ

 ית" תֶאו ךְלָמה תיִבדתֶאְו הוהידתיִבהתֶא ףרשמ |

 דלָּכְדתֶאְו :שאְּב ףרש לדה .תיּבְדלָבְתֶא םֶלְשּרָי
 -תֶא רֶשֶא םיּדְשכ ליַח"לָּכ וצְתנ ביבס םלשורי תמוח
 םיִרָאשנה | םַעָח רֶתְידתֶאְו םעָה תילדמו :םיחבטדבר
 תֶאְו לבְּב ךלמ"לֶא ולפְנ רשא םילְפנהדתֶאְ ריִפּב
 תולדמו :םיחְּבַטדבר ןֶדָאְרַובְנ .הֶלגַה ןמָאה רַתָי
 םיִמְרְכְל םיִחְּכְטדבר = ןֶדֶאְרִבְנ  ריאשה ץֶראָה

 ורבש הָוהָרתיִבב רשֶא תֶשְחְה .םָיְדתֶאְ תונכְמַה
 תורפהדתֶאְו :הֶלָבְּב םָּתְשְהְלָּכִתֶא ואשיו םיִדְשכ
 תופָּבַהתֶאְו תקרזמההתֶאְו תודמזמההתַאְו םיִעְוהתַאְ
 -תַאְו :וחסל םָהְב וַתְרְשירַשֶא תַשחְנה ילָכלָּכ 8
 תוריִפַהְדתֶאְו .תוקרֶזִפהדתֶאְ תותחַמַה"תֶאְו םיִפָפַה
 בָהֶז רָשָא תויקנמהדתֶאְו תופכההתֶאְו .תורנמַהחתַא
 | םיִדּומַעָה :םיחבמ-בר חקְל ףסּכ ףסּכ"רֶשאו בה
 תחת"רָשַא תֶשחְנ רָשָעיסיִנְש רְֶּבַהְו דָחֶא םָיה םָוָש
 -אל הָוהי תיבל המלש ךלמה השע רשֶא תונכמה
 םידומעהו :הָלֶאַה םיִלָּבַהילְּכ ם ם ּהשחנל .לקשמ הָיַה
 דםיִּתְש טּוחְו דָחֶאָה דָּמַעַה המוק הָמִא הָרָשָע הָנמְש

 :בּובָנ תְּכְצֶא עָבְרֶא ּיְּבְעו ּונָּבְסי הָמָא הרש

 תומא

 .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו בֶר א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ח"ד ,ד"ד ,ו"כ םירפס .בורב 3

 רת ,א'ד ןכו דתיִבּב א"ס א. 17 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו בר א"ס צץ. 14, 18,

 ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תּוריִסַה א'ס צ.18 .הימרגל וילע רפמנו תיבל | רשא "סבו ,רותוש
 א"סב +. 90 = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ תּוקרְזִמַה א'ס +. 18  .ד"ד ןכו תריפה א"סבו ₪ [

 ןייע :ב'דו א'ד ןכו ירקו בותכ דָחֶאָה א'סבו ,ו"טדו ב"יד ,דיד ןכו ירק דָחֶא ,בותכ דָחֶא |

 ג'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הַמּוק א'סב ,ירק תַמּוק ,ביתכ הָמזק +. 1 .ז"ט ה'כ 'ב םיכ |

 ,ב"ירו ר"ד ,ב"ר ,א'ד ןכו אלמ רּוטְעַה א'ס צץ. 9

 ; דתֶאְו הָוהידתיבל רשא תשחנה ידומעדתַאְ :םיבָנילּ

 ג שָמְח תחאָה תרתכה תמוקו שח ויִלְע "85
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 לכה 3 תרָתוכַהלַע םינומרְו הָכְבַשּו תומא
 םועמרה ויהיו :םינומרו ינשה רומעְל הָלֶאְכו תַשחנ
 ₪ הֶאַמ ינמרה"לְכ הָחּוְר הָששְו םיעשת
 | תאו שרה ןהפ הירָשהתא םיָבְטבר חקיו :ביבס
 מו :ףפה יִרמָש תשְלַשהתֶאְו הנשמה ןהכ הְָנַפִצ =

 ישנאילע | ריקפ הָיָהְדִרֶשַא דָחֶא םיִָס הקל ריִעָה
 ואצמנ רשא ךלפההְנפ יארמ םיִשְנַא הָעְבְשו הממ
 ץראה םעדתא אָּבַצְמַה אָבַצִה רש רפס תַאְו ריִעָּב

 חקוו :ריִעָה ךותְּב םיִאְצְמִנה ןרֶאָה םַעַמ שיא םיששו ₪
 דלמ"לא םתוא ליו םיקְּבטדבר ןֶדָאְרִובְנ םתוא
 הֶלְבְרְב םֶתמַו לבְּב ךְלִמ םֶתוא הָכַו :הֶתְלְבְר לָבָּ
 שא םעָה הֶז :ותְמדַא לעמ הָדּוהְי לנו תַמַח ץֶרָאְּב
 םיפלא תשלש םילוהי עבשדתנשפ רַצאַרַדַכובְנהָלְַה

 רצארדכּוְבְנל הָרְשַע הָנומְש נֶשְּב :השלשו םירשעו :

 תָנָשְּב :םינשי ו םישלש תואמ הנמש שָפ םלשורימ
 "בר ןֶדָאְרְובְ הל ה רצארדכובנל םירשעְו שלש
 השמחו םיִעְבְרַא תואמ עבש שפג םידּוהי םיִחְּב
 :תֶאְמ ששו ן םיִפָלֶא תַעָבְרַא שָפלָּכ

 -רלמ ןֶכַיוהְי תולְגְ הש עבְשְו םישלשב יהו
 שרהל השמחו םירשעב ו שדח רשע םיִנָשְּב הדּוהי
 שארחתַא ותכְלמ תַנָשַּב לָבְּב למ ּףךְדרמ ליוָא אשְנ
 ךכדוו :אילכה תיכמ ותא אצו הָדוהְידדְלִמ ןיכווהי |

 רָשֶא םיפלמ אָפַכְל לעממ ואְסּכתֶא ןתיו תובט ותא
 ותא השב

 ה"טדו ר"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 55 = .ב"ידו ד'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח םיִנמְרו א'ס.+. 9
 םלשורומ הָלְָה א"ס +.99 = .ר"ידו ב'יד ,ח'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -רשא א"ס
 ,ביתכ איִלְּכַה ט. 81 ,אקספ ןאכ שי א'סב ץ.30 | .ס'תו ד"'יד ,ב"יד  ,ב"ד ,א"ד ןכו
 ןו"כ םירפס בורב ןכ +. 59 = .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ אָלַּכַה וא אּולְּכַה א'סב ,ירק אּוָּכַה
 ןרק םיִכְלַטַה ,ביתכ םיִכָלַמ +. 32 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד .ו"ד ,ג'ד ןכו לעממ א"ם .ח' 'רו ד"ד
 ה"כ ה"כ 'ב םיכלמ ןויע :ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ םיִכְלַמַה א'סב



 |59 הימרי חח 4

 ₪ ויִנָפְל םֶחְל לַכָאְו ואלכ יִדָנּב תא הָנְשְו :לָבבַּב וִתֶא
 %ו ול"הְנִתְנ רימָּת תחרָא ותחְרֶאְו :ויח ימדלָּכ ד
 ימָי לָּכ ומ םוידדע ומְּּב םויזרבד לבְּבְְדְלִמ תֶאמ
 :וייח

- 2 1 

 'ב םיכלמ ןייע :ו'דו ד'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ וייח א'סב ,ירק ויוה ,ביתכ יה 8

 ל המ

 סיובג הישנא-לכו ןמסו םיששו השמהו תואמ שלשו ףלא והימרי רפסד יקוספ םוכס

 היננח רמאיו ויצחו .דסקתתת ןמסו םיששו העבראו תואמ שלשו ףלא א"נ .[10%. א ּף

 .ןאטמט. 33111 19| בזכיו לא שיא אלל ןמסו םישלשו דחא וירדסו *[19ז0₪. 7111 11|

 ןמ רפסה תונש .|. 11 19| םיהלא יל-ארב רוהט בל ןמסו םיתשו םישלש ויתותקספו

 הנש תחאו םיעברא ,ןושארה תיבה ברחש דע הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאיל הרשע שלש

 .םימי תרשעו םישדח הששו
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 תישימחה הָנָשַה איה שדחל הָשִמַחַּב :םיהלא תוארמ 5

 תוח עַבְרֶא תּומְּד ּהָכּותַמּו :שאָה ךותמ למ שחה 3

 השא תרבח :םּתְעַּכְרַאְל םֶהיִפְנּכְו םֶהיִנַּפּו םהיעבר \

 לאקוחי
 יאו שרחל השְמְתּכ יעיִבַרַּב הָנֶש םישלשב !יהְיו
 הֶאְרְאְו םימשה וחְפפִנ ךֶבְכְ"רַהְנְילע הָלּגַהְדִדְותְב

 לאלזחידלא הוהידרבד הָיַה היה :ןיכיוי למה תּולנל
 יל יהּתַו רבְּכְ"רַהְנ -לע םיִרְשּכ ץֶרָאְּ ןהפה יוּובְדֶּב
 ןופצְהרִמ הָאְּב הָרעְס חור הַּגִהְו אראְו :הָוהידדְי םש
 ןיעכ הָכיתמו ביִבְס ול הגו תחפלתמ שַאְו לוג נע

 םִָפ הָעְּבְרֶאְו :הנהְל םֶדֶא .תומד ןהיארמ הו
 לה םהילגרו :םֶהְל .תחאל םִיַפְנִּכ עּפְרֶאְו תָחֶאְל
 ןעּפ םיִצצְ לע לָּגְר ףַכְּכ םהילנר ףכו הרשי
 תעּבְרַא לע םהיפנּכ תחּתמ םֶדֶא ודיו :ללָק תשְחְנ

 רבעדלא שיא ןּתְכְלְב ובָפי"אל םַהיִפְנַכ ּתחֶאלֶא
 ללא הירָא נפו םֶדֶא נָּפ םינפ .תּמְו + :וכל ויִנפ

 הלעמלמ תוררפ תימני "םלתנפ פו וקפ טכראב שנ
 תא תוסכמ םיּתְשו שיא תורבוז םיִתש שאל

 ו הנהיתיוג =
 יאויעג אלב -ךותב כ"ב ,א'ב ןכ צ. 1 | .תועובש לש ופה םויל הרטפה . 1 א
 ווק +. 5 = .ר"ידו ב"ור ,ח'ד היד ,גיד ןכו רֶהנְדלע כ"ב ג"טדו ,ביד ,א'ב ןכ דא. 2, 8
 ₪ ומ תורכה א'ס +. 8 = .ו"רו ב'ד ןכו ירק ביתכ ידיו א'סב ,ירק ידיו ,ביתכ ודו +. 8
 א'ס ץ. 10  .ו"טדו .ב"וד ןכו אלמ הא א'ס + 8 = .ד"ודו ב"וד ,ח'ד ,ג'ד ןכו .אנינת
 יעח ןכ :םֶהיִנּפּ תלמ אלב םֶהיִפְנכְו ל"צ +. גג .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו לאמשהמ
 ג'רו א'ד ןכו אמדק דוי רפח תורבח א'ס +. 11 = .םיתש כ"ב ,א"ב ןכ צ. 1
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 וג דהָיְהְי רשֶא לֶא וכלי ּויִנָּפ רָבַעְדְלֶא שיאו : הָנֶהיִתי
 ג תומדו :ןתְכְלְּב ופי אל וכלי תֶכְלְל חּוְרָה ּהָמָש
 םידפלה הֶאְרַמַכ תורעְּב שאהילַחְנַּכ םהיִאְרְמ תויחה
 אצוי שָאָהְמּו שָאְל הנו תויחה ןיִּכ תכלַהְתִמ אה
 אַרֶאְו :קֶוְּבַה הָאְרַמְּכ בושו . אוצְר תויחהו 5
 תעבראל תויחה לצא ץֶרֶאְּב דָחֶא ןפוא הנה תויחה

 4 תִּמדּו שישרת ןיִעְּכ םהישעמו םיִנפואָה הֶאְרְמ וינפ |
 הֶיְַי רשאּפ םקישעמו םהיִאְרִמּו ןתְעְּבְראְל דא |
 וז םֶתְכְלְּב והיִעְבְר תעפראילע :ןפואה ףותְּב ןַפּואָה |
 6 הֶאְרְ םהָל הבה ןהיבנו .:ןתְכְלַּב ובפי אל וכלי |
 9 תָכְלב :ןתעּבְראל ביִבָס םָיניע תֶאְלְמ םָתַּבִ םהל |
 לעמ תויחה אָשְנהְבּו םֶלָצֶא םיִפאָה וכלי תויחה |
 עו חורה םֶשהְיְהְי רָשֶא לע :םִַפאָה ואש ץרָאָ |

 ואשני םיּנָּפואְהְו תָכְלְל חורה הָּמַש וכלי תַמְלְל
 וכלי .םֶתְכְלְּב :םיִנַּפאְּכ דוחה חור יִכ םֶתְמפל
 םיִנפואָה אְשָע ץֶרֶאָה לעמ םֶאשְנְהְבְו ודמעי םרמעב|
 ; ישארדלע תומדו :םיִפואְּב ךיחה חור כ םַתְמעְל
 םהישאר"לע יּוטְנ אוגה חרקה ןשָּכ עיקר הח
 ₪ "לֶא הָשא תורשָי םֶהיִפְנַ עיקרה תֶחַתו :הֶלעמלמ
 םיתש שיאו .הָגַהְל תופכמ םיִּתָש שיאל הת

 ; םַהיִפְּכ לוקדתֶא עמשאְו :םַהיְִִג תא ההְל תופפו |
 הלמה .לוק םַתַכְלִ ו םיִּכְר םימ לוקנ|
 ₪ לעמ לקה :ןהיִפְנַּכ הָניִּפְרֶת םֶדְמָעְב ּהְנַחַמ לוק ן
 :ןהיפנכ הפרת םֶדְמְעְַב םשארדלע רש עקר

 לעממו א"

- = 

195 

 + זפ

 זס
 ש

 ןכו ןָהיִאְרִמ א'ס .ע"ת ןכ :הֶארַמ ל"נ +. 18 = .יז ,ר ,* ןייע :ע"ת ןכ :תונובו ל'נ + |[
 רסמנ א'סב +. 14 | .ירק איה ,ביתכ אוה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 18  ,א''דו
 ןכו אלמ תואְלמ א"ס +. 18 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,א"ד ןכו הֶאְרַמּו א"ס +. 16 ירק 17
 .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א'יד ,ח'ד ,א'ר ןכו אלמ ּהָתּוחַא א'ס +. 93 | .א"ידו חיד ,גיר בו ו
 .ו'דו ב"ד ןכו םהיפנכ א"ס +. 4  .ב'ד ןכו שוגדו ו אלמ הָפּומַה א'פ <.
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 ריפס"ןבא האְרַמְִּכ םשארזלע רַשֶא עיקְרְל לעממו ₪
 םדֶא הָארַמְּכ תּומָּד אפה תומִּד לַעו אָפַּכ תמּד
 = שא"הארִמְּכ למשח עכו אָראְו :הֶלַעְמְלַמ .וילע

 \ "הארמי הֶלָעְמְלּויינְתְמ"האְרממ ביִבָמ /ּהֶלתיב
 :ביִבְס ול הנו שאדהארַמּכ יִתיִאְר הָטַמְלּוויְנְתמ

 ןפ םשנה םּויְּב ןֶנָעַב היי רָשֶא תֶשָכַה הֶאְרִמְּכ ₪
 הָוהיְ-רוּבַּכ תומְּד הֶאְרְמ אוה ביִבָס הנה הארמ
 :רבְדִמ לוק עַמְשֶאְו י ;ָפילע לַּפֶאְו האר

 רכדַאְו ףילגר"לע רמע פֶדאְדּכ יִלֶא רמי ב
 יתימַעתו ילא רד רֶשֶאַּכ חור יב אָבְתַו :ךֶתא ג

 :ילֶא ךכדמ תא עַמְשֶאְו ילנר"לע
 ינָבלֶא ךִתוא נא הלוש םֶדָאְרֶּב ילא רָמאְא 3

 המה .יבדוררמ .רשא םידרומה | םיוג-לֶא .לארשי
 ישק םיְִּבהְו :הזה םִה םצעדדע יב עָשָפ םֶתובַאְ <

 הדמו םָהילֶא ףתיא חלוש יִנַא .בלדיקזחו .םינָפ
 דאו שמשייסא .הָמַהְו :הָוהְי ינדֶא רמָא ה םֶכִלֶא
 !מכותב הָיָה איכ יִכ ועדיו הָמַה יִרמ יב יכ ּולְּדְחָי

 במ אָריִתְלא םֶדֶאְִב הָּתַאְו 6
 ילֶאְו ךתוא םינולסו םיברְס יכ אָריִתִלא םהיִרְבדמו
 ָהיֶפִמו אָית"לא םהירְבדמ בשוי הָתַא םיכְרְקע
 ! היל יִרְבְדדתֶא תרפדו :הָמה יִרָמ תי יכ תַחַתְלַא 7

 ו :המה ירמ יכ ולדחידסאו ועמשידסא
 ןלא רב יִנָאדרֶשֶא תא עַמש םֶדָאְדְב הֶּתַאְו

 רטא"תא לכאו ףופ הצפ ירפה תיככ ירמ"יהתדלא
 נא

 א איסב צץ. ג ,ב | .ג'ד ןכו הטַמלו וינתמ הֶארממו הלעמלו וינתמ הֶארממ א'ס +. 7
 . לח יִנָדַמְעִתַו א'סב ,א"ודו ג'ד ,ב' 'ד ,א"רב ,י"כ םירפס בורבו ,יללהב ןכ צ.9  .אקספ ןאכ
 !ר ןכו רסח םיִנלַסְו א'ס +. 6 = .ירק ישק ,ביתכ השק א"סב +. 4 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ח'ד ןכו
 וו 'ה קוספ ןייע :ס"תו ע"ת ,רת ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירמדתיב א'ס ,הגומב ןכ +. ד = .ב"דו
 קמג "רשא"תַא א"סבו ,רשא תֶא א'ס ,ו"טרו דיויד ,ב"יד ,ח'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.8
 / .ב"ד ןכו הניגנ אלבו
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 9 ובדלנהו ילא הָחּולָש דידהנהו הֶאְרְאְו :ךילא ןתנ נא
 גו םִִנָּפ הָבּותַכ איהו נפל ּהָתוא שְרָפַ :רטס)
 :יְִו הָגַהְו םיניק היל בּותְכְו ראו

 ג לּוכָא לוכָא אָצְמִּתִדִרֶשִא תא םֶדָאְְּב ילֶא רמו
 ג חַתְפֶאְו :לארשי תיּבְדלֶא רּבד לו תאזה הֶלנִמַהתֶא
 8 םֶדֶאְְּ ילַא רמאיו :תאוה הֶלְנֶמַה תאי ;לכַאיו יפתא
 רשֶא תאוה הָלִיִמה תא אלמת ףיעמו לכאת דנט
 :קותמל שברַּכ יפּב יו הָלָכִאְו ךילא ןתנ יא

 + תיִּבדְלֶא אבדדל םֶדָאְְְּב \ ילא רַמאַיו
 % יקמע םעדלֶא אל 3 5 :םֶהיִלֶא ירבדב תְרְַּדְו לארשי
 | | אל :לארשי תיּבדלֶא הולש הָּתַא ןשְל יִדְבְכו הָפֶש
 דאל רַשֶא ןושל יִדְבַכְו הָּפש קש ם םיּפר םיִמעְלֶא
 המה | .םַיִלֶא אלדסא = קירה ₪

 -יקוח לר תבל כ ולא עמ ושל םיכא םניא"יכ
 3 םיִָוָח .יִנָּפתֶא יתַתְנ הנה :הָמִה בליישקו חצמ
 | ריִמְשּכ :םחצמ תמעל הז ךֶחַצמתֶאְו םהינפ תַמָעל
 תחתדאלו םֶתוא אָריתראל .דחְצמ יתַתְנ רַצמ קח
 0 רמאיו :הָּמַה יִרמ תיּב יִּכ םָהיְנָּפִמ
 חק לא רַּכְדַא רשא ורָכְְלָכַתֶא םדָאְרְּב לא
 וו ינּבְדלֶא הֶלוגהדלֶא אב ךלְו :עַמש יואב בכלב
 יִנדַא רמֶא הָּכ םהיִלֶא ּתְרמָא םֶהיִלֶא ּתְרַכדו ד מ
 וג עמשאו חור ינאשתו :ּולְדחידסִאְו ועמשידסא הוה
 :ומוקממ הָוהְידדְבְּכ ךורְּ לדג שער לוק ידָחְ
 4 לוקו ּהָתּוחַאילֶא הָשֶא תוקישמ תויחה יפנו \ לק

 םינפואה
 ,ב"ד ,א"ד ןכו רפח ּהָתא א'ס +.ג0 | .ּהָב ריבס <.9 = .ב"דו א'ד ןכו רמה הל
 א'ד ןכו אמדק דוי רפח םיִנְק א'ס ,ע'תו 'רת ןכ ,הְניִק ל'צ צ. 10  .ד"ידו ב"וד ,א'יד 2

 א"ס צט.6.11  .אקספ ןאכ 2 א'סב +.3 = .ר"תו פ"ת ,א"ד ןכו דינב א"ס צ. 1 ,1  ב%[

 ןכו עיבר ךלו א"סב ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ח"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפפ בורב ןכ ץ. 11 * .רפה
 .ט"י ד 'ו ןמקל ןויע :םורב ל"נ ל,



 ןח 5 לאקזחי 4

 ינתאשנ חּורְו :לודְג שער לוקו םֶתָמַעְל םיִנַפואַה
 !הקזח ילע .הוהידדוו יחור תַמָחּב רַמ ךלאו ינקו

 לכפ"רהלא םיבשוה .ביבָא לה הָלוגהלֶא אבא 15
 םיִמָי תעבש םש בשֶאְו םש םיִבָשּוי הָּמַה .רשאו

 םימָי תעבש הצקמ יהוו :םֶכוהּכ םימשמ +
 הפצ םֶדָאְרְּב ב :רמאל ילא הוהיירבד יהו ודק

 תרהוהו רכה יפמ .קעמשו .לארשי .תיבל תת
 ותרהוה אָלְו תּומָּת תומ עָשְרְל יִרְמְאְב :ינממ םַתוא
 ותיחל העשרה ופרדמ עַשְר ריהָוהְל פרפר אלו

 חיִכ הָּתַאְו :שָהַבַא ךדימ מדְו תּומָי ונועפ עו שר אוה 9

 אוה הָעָשרַה ופרדמו ועשלמ בשדאלו עשר ּתְרהַוה
 :תְלַצַה ךַשפנהתֶא הָּתַאְו תּומָי ונועב

 ותחנ לת השעו ןקדצמ קידצ בוש 3
 ואב ותרהוה אל יכ תמי אה יִנְּפל לש
 ךדימ ימדְו הָשַע רֶשֶא ותקדצ ,ןרכְות אָלְו תּומָי
 קידצ אָטְח יתְלבְל קידצ וּתרהְוה וכ הָתִאְו :שקבָא
 ךָשפחתַא הָתַאְו רהזנ יִּכ הָיִחְי ויח אָטְחְאְל אה
 ההיירו םַש לע יהְתו :ָּתְלַצה
 !ףִתוא רפא םשְו הָעְקְּבַהְדלֶא אצ םּוק ילֶא מאו

 רמע הָוהְיוְבְּכ םשדחנהו הָעְקְבַהְהלֶא אצֶאְו םוקָאְו <
 :ינפְדלע לָפְאְו רֶבָּכְירהְנלַע .יִתיִאְר רשא רוב
 דמאיו יתא רכדוו יִלְנְרְדלַע ינדמעתו חור יבדאבֶתו
 :ַתיּכ וב רפה אָב ילָא

 ףךורסאו םיתובע דיל ּונְּתנ הנה םֶדָאְדִב התאו ₪
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 א'ס + 15 = .א"ידו ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ בָשֶאְו א'סב ,ירק בשֶאְו ,ביתכ רַשֶאְו צ. 5

 טָתֶא א'ס +. גז | .קוספ עצמאב אקספ +.16 = .ד"ידו ב'יד ,ח'ד "ד ,ב' 'ד ,א'ד ןכו רסח םיִבשי

 א'סב צט. 90, = .ם"י ר"ל ן ןמקל ןייע :!תעשרמ א'ס +. ג9 = .א"ידו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רפח

 א'ד ןכו ירקו ביתכ הָנְרכַּזִת א'סבו ,ירק הָנְרכּזִת וילע רסמנ א"סב +. 90  .אקספ ןאכ ןיא

 א'סב +. 25  .ב"ד ןכו ירקו בותכ ּויְתקְדַצ א"סב ,ירק ויָתְקְרַצ ,ביתכ 1תקרצ +. 90  .ב'דו

 .אקספ ןאכ ןיא



 5 לאקזחי וזז %6- זז 9

 = קיִּבְדַא נשְלו :םָכותְּכ אצִת אלו
 ירמ תיּב יִכ היקומ שיִאְל םהְל הָיְהְתאלְו תְמלַאְּ

 יּפ לחי לדַחַהְו עָמְשי עמשה הוה יִנִדַא רַמָא הכ
 :הָמִה יִרמ תב
 ינָפל התא הֶּתַתִנ הָנְבְל ףלדחק םֶדָאְרְב התא
 זמ היִלָע הָתַתְנ :םֶלשו תא ריע ָהיְלַע תוקחו
 לע התַתִ הֶללְס ה תְבַּפְשְו קיד הילע -
 בחמ ףלדחק הָתַאְו :ביִבָס םיִרּכ הילפיםישו תונַחִמ
 | התניכהו ריִעָה ןיבו דב לוד ריק ּהָתוא הָּתַתַו לוד
 איה תוא | הילע ] ִּרַצְו רוצָמב הָתָיְהְו היִלַא פא
 :לֶאְרשי תיל
 דתיב ןועדתא משו ילאמשה ךדצילע בכש הָתַא
 אשת וויִלָע בָּכְשִת רשַא םיִמָיִה רפְסִמ ויִלָע לארש
 םיִמָי רפסמל םנע ינשדתַא ףל ית ינו :םופ0]
 :לַאְרְשידתיב ןוע ָתאָשְת םוי םיִעְט תו תיאמ"שְלט

 ָתאָשְנו תינש ינימיה ףדצהלע ּתָבַכָשְו הֶלַאתֶא תיִלַ |
 הנשל םז השל ם םוָי םוי םיִעָּבְרַא הדּוהיהתיב עת

 ףקרה דיפ ןיכְת םלֶשּר רָצְמילֶא ל ות!
 םיתובע .ףילע יּתְתְנ הגהְ) היל ָתאְּבְּה הָפשו)

 :ףרוצמ ימי ךְתולּכידע ףדצהלַא דצמ .ךפהתדא

 יצ ו דק

 צל

 דא

 ןחדו םיושדעו לופו םירעשי ןיטח ףלה חק הֶתַ 4

 םיטסכו ₪ |
 .ד"ידו ב"יד  ,ח'ד ןכו ג'ז תמלאנו א'ס ו"טדו ג"ד ,ב"ד ,ו"כ .םירפס  בורב |

 ןכו םיִרּכ א'פב ו"טדו א"יד .ו*ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 .תוָנָבּו יללהב ₪8 [
 רסח ּהָתא א'ס ץ. 5  .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 3 | .ד"ידו .ב"יד ,ט'ל ,ח'ד ,2%%/ |

 בורב ןכ 4 .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו 'ו אלמ הָחּוניִכָהְו א"ס צ. 8 | .ב"ידו ב'ד 1

 א"ב א"נ 4  .עיבר התאו א'סב ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,חיד ויד ,ג"ד ,ב"ד כ םיי|

 ג'ב ,א"ב ןכ צ. 6  .'ט קוספ ןמק ל ןכו עת ןכ :הֶאַמ ל'צ צ. 5  .איעגב "לע נב 1

 א'סבו ,א"יד ןכו ירקו ביתכ יִנָמיַה א'סב ,ירק יִנָמָיַה ,ביתכ יִניִמָיַה צ. 6  .א'עגב 1

 ויטדו א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 8  .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ

 .ירק ףֶרּוצמ ,ביתכ ּךֶדּוצַמ א"סב ,ד"ידו ב"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רע |

00 

 ז םה דלא ָּתְרַמָאְו 0 חַּתְפֶא ּךְתוא ירבהבו :הָמַה
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 | ףל םֶתוא ָתיִשעְו דָחֶא ילכּב םֶתוא הָתַתְנְו םיִמָסְכְ
 | *שְלַש ךדצהלע בכוש | הֶתַאְדרַשא םימיה רפסמ םֶהלְל

 | טְלָבאִת רשא ְךלַכִאמּו :ונלָכאת םוי םיעָשתו תוָאמ 0
 | םימּונונלַכאִת תע"דע תעמ םויל לקש םירשע לולשמב
 | ןהתשת תעדרע תעמ ןיהה םושש הֶתְשִת הרושמב

 | הנעת םֶדָאְה תֶאצ ללב איה | הָגְלַכאָּת םירעש תנעו 9

 | :םהיִנעְל
 םָמְתְלְִתֶא .לארשוהנב .ולכאו הָכְכ .הָוהְי רמי

 יןדא ּהָהֶא רמאו :םש םהידא רַשֶא םלגּכ אָמְט 4
 ףול הפרמו הלב הֶאמְטמ אל ישפנ הנה הוה
 שב יפּב אָבהאלו הֶתְעדעו יִרשְמ יִּתְלַבָא
 :לוגפ

 | קל תחק רק ינופצדתא ףל ית האר ילא מ
 1 .:םהילע ; ָּףִמְחְלתֶא תיִשַעְו םֶדֶאָה

 " םלשוריכ םחְל"הְטמ רבש ננה םֶדָאְדִּב לא רמאיו ₪
 [ ןומִמשכו הרושמכ םימו הנאו לקשמב םֶהְללָכָאְו

 " זחאְו שיא ומשנו םיִמו םֶחַל ור ןפמל :ּותשי גז
 | :םנועְב ו וקמ נו

 .םיבלגה רעת הףח ברח | ךלדחק םֶדֶאְדִב התא
 | ןחסלו ףגקולעו ךשאךדלע קרבעהו דל ב
 0 | בת רּוָאְּב תישלש :םּתק קל לקשמ ינ ינואמ ּךל
 תושלשההתֶא תְחקלו רוצה ימי תאלמכ ריעָה ּךותְּ
 בחו חול הרות תישלשהְו היָתוביבְס ברְלב 5
 ו רַפְסִמְּב טעמ םֶשִמ ּתְחְקְלְ :םהירָחא ק קיִרָא

 ה

 וש

5 

 4 7 3 וטיד ,חיד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9  .ב'דו א"ד ןכו רסח םַתא א'ס 9
 4 | הד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח בכש א"ס +. 9 = .ו"דו ב'ד ןכו אכרמב רשא א'סב ,ו"טדו

 | בורב צמ. 9, 10 .'ה קוספ ליעל ןכו ,ע"ת ןכ : הֶאמ ל'צ ץ. 9 | .ר"ודו ב"יד ,א"יד ,ט"ד

 איב איג ץ. 5  .ונלכאת נ"ב ,ונלכאת א'ב א'ג ונְלָבאת סופדה תואחסונו י"כ םירפס

 "| גד אר ןכו ירקו ביתכ יעיפצ א'סב ,ירק יִעיִפַצ ,ביתכ יִעּופצ +. 15 = .הנלכאת נ'ב ,הנלכאה
 ,קירה ל'נ צ. 2 .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו אלמ תישילשהו א"ס +. 9 .וך | .ו"דו
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 + "לֶא םֶתוא תכלשהו חָקִּת דוע םֶהַמּו :ּףיִפְנְכְּב םֶתּוא
 -לֶא ש שָאאצת ּונָפִמ שאב םֶתא ּתְפְרָשְו שֶאָה ות
 :לארשי תבל
 היִתְמש םיוגה דותְּב םלֶשּורי תא הוי ינדֶא רַמָא הב
 -ןמ העשרל יִמָּפְשַמדתֶא רַמָּתַו :תוצרא .היַתוביבמו
 יּכ היתוביבס רשֶא תוצְרֶאָהְדִמ יתוקְחְתֶאְ םיוגַה

 :םהְּב וכלק"אל יִתוקחָו וסָאְמ יטפשמב |
 םיוגהךמ םֶכְנַמַה ןעי הוי ינדַא רמָאְדהְכ ןָכְל |

 יטָּפָשַמדתֶאְ םּתְכְלַה אל יִתוקְחְּב םַכיִתוְביִבְס דשא
 יאל"םַכיִתוביִבְס רשא םיוגה יִמָּפְשַמַּכְו םתישע אל
 הוה יִנדִא רמָא ּהּכ כל :םֶתיִשע
 :םיוגה יניעל םיטּפשמ כותב יִתיִשְעְו ינָאדנ יל ינַָה |

 השעאדאלדרשא תאו יתישעדאל רשֶא תַא ּךֶב יתישָעְ
 - תבל ןעי דוע ּוהָמַפ |!
 םתובא ּולְכאַי םִִנְבּו ףַכותְּב םיִנָב ולא תובָא ל

 5 ףתיראו ה יתיר םיִטּפֶש ְךֶב יִתיִשָעְו)
 הָוהַי ו נדא םִאָנ יִנָאדיח כ : |

 לכ ךועקש-לנפ תאָמְט יִשְדַקִמִתֶא ןעי אל"מא
 אָל י נָאהבְנְו יניע וחֶתדאלְו ערֶנָא ינָאְדסְנו תבעו <

 ףכותב 5 בערבו ותומָי רֶבְּדַּכ ךית השלש :לומָחֶא
 -לכל תישילשהו ףיתוביבס ולפי בֶרָחּכ .תישלשה

 יתַאְנקְּכ יִּתְרַּכִּד הָוהְי ינאי ועדיו יתמחנהְו סב יִתְמ
 יתולכב |

 ב"ד ןכו ריבתב דאצְּת ונממ א"סב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס .בורב ]5

 א'ס צ. ד | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו רסח יתקחו א'ס +. 6 .רפח ָהיִתביבס א'ס +. 60%

 םֶתיִשָע םֶכיִתּוביִבַס א"ס +. 7 = .א"ידו ב'ד ,א"ד ןכו רסח יתפחּב א"ס ץ.ל  ,רסח כתה

 ברעמל ןכ ץ.11 = .ב"י א"י ןמקל ןויע :ם"תו ו"ד ,ב"ד ןכו אל תלמ א(

 כו אלמ תש ו א"ס ץ.18 | .ו"דו ג'ד ןכו ירקו בותכ עא א'סב ,ירק עא .בוז |

 ו"טדו ג"ד ןכו רסחד רסח יִתחַנָהַו א'סו ,ב"דו א'ד ןכו 'ו רפח יתתינהו א'ס <. 1% הר

 .איעג אלב וע ור נ"ב ,א'ב ןכ +. 13 = .ו"ד ןכו אלמד אלמ יתוחיִנַָהְ אַ |
*60 
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 | יִתּוחְנַהְו יפא הָלְכְו :םהירחא קיִרֶא בֶרֶחְו הָרָוַא ₪
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 םיוגב הָּפְרֶחְלּו הָּכְרֶחְל ךנִתֶאְו :םֶכ יִתְמִח יִתולַכְּב 4

 הפורנו הפר התה :רכשילּכ שעל יתוביקס רש <
 [- יתושעב ו רשא 8 0 רָסמ

 -- בעְר םֶכילַע יקחלמו : ה ו יתרבשו וז
 ינא ךילע איבָא ברו דרבי דו רבדו ּףְלַּפשו הָעְר
 :יִתְרַבּד הוה

 ולא ינַּפ םיש םַלָאְְּכ :רָמאל יִלֶא הָוהְיירְבְד יו
 לארשי יִרָה תרמאו :םקילַא אבְנהְו לארשי ירה

 םיִרָהְל הָוהי יִנדִא רַמָאהְּפ הוה יִנדֶא-רבִד ועמש
 טכילע איבמ יא ננה .תואינלו םיקיפַאְל תבל

 ורבשנו םכיתוחְבזמ ּומשְנו :םֶכיִתומָּב יִתְדַּבַאְו בר 4
 "תֶא יִּתַתָנְ :םכילּולנ ינפל םכיללח יתְלַפה םכינמח 5

 םיתמצעְתֶא יתיר םהיליל נפל לארשי יב ירנפ
 םירעה \ םָכיִתוְבְשוְמ  לכְּב  :םֶכיִתחְּבְזִמ * תווָביִבְס <

 משאיו ּוברחָי ןעמל הָנְמָשיִת תומְּבַהְו הֶנְּבִרֶחַת
 םכינמח עדְנְ) םֶכיִלּולנ ּותּבְשִנְו וָרְּבְשִנְו םֶכיִתוחְּבְזמ
 "כ םתעדִיו םַכְכוִהְּב לָלָח לפִת :םכישעמ ּוחְמְנ

 ףוגב ברח יטילפ םכְל תב יִתְרתּהו :הָוהְי א
 םיגכ יתוא םֶכיִטילְּפ ּורָכְו :תוצְראְּב םָכיִתורְוהְּב
 "רָשֶא הנזה םֶּבְלדתֶא יִתְרַּבְשִנ רשֶא םשבשנ רֶשֶא
 ₪ א'ס 5 .התיהו נ"ב ,התיהו א"ב א'נ ,איעג אלב התי ָהוכ ו ןכ צ. 5

 יחל נ'ב ,א"ב ןכ צ. 16 | .א"ידו ו'ד ןכו אלמ תוחְכּותְבּו א'ס +. 15 | ,ר"תו ע"ת ,א"יד

 אלמ ףופוא וא ףיסא א"ס צ. 16 = .א"ידו ג'ד ,ביד ןכו רסח םֶתא א'ס +. 16 = .איעג אלב
 תיִאַולְו ,ביתכ תאי +. 3 1 = .ו'דו ג'ד ןכו אלמ ּולּכשְו א'ס +. וז = .ו'דו ב'ד ןכו
 ןנו ירקו ביתכ תואָגלְו א'סבו ,א"ידו ב"ד ןכו ירקו ביתכ תוויָאי יגלו וא תו יא א'סב ,ירק

 ויד ןכו ירקו ביתכ הָנְמְשִה א'סב ,ירק הָנְמָשִּת +. 6 = ר"ת ןכו םֶכיִלּולַג א'ס +. 5 = .א'ד
 ,ר"תו ס"ת "רח ןכ ,יתרבש ל'צ צ.9  .רסח םֶבמְזּ א"ס צץ. 8  .ד"ידו א"יד
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 וטקת םיִללג יִרְחא תואה םהיניע תַאְו יִלָעְמ דַמ
 ו ּעְדָיו :םֶהיִתְבַעות לכל ו ישע רשַא תוערהדלֶא םֶהְיִנָפְּב
 העְרַה םָהָל תושעל יתרבד םְֶחדלא אל הָוהְי יִנָאדיּכ
 :תאֶוה

 ו "רַמָאְו ל 0 ךפכפ ה הכה הוה | ינדַא רַמָאהְכ |

 גדת

 4 ור ּקַהְו תמי רב קורה 3 :ּולָּפִי רָבְדְבּו בע
 יִמָח יתילכְו תמי בערב רוצה רֶאְשּנְו לופי בֶרָחַּב
 . ךותב ם םֶהיִלְלַח תּוָהְב הָוהְי .ינָאיִּכ םּתְעַדִו 8
 הַמְר הָעְבִילָּכ לֶא םָהיִתוחְּבְומ תוביבס םֶהיִלּולְ
 -לָּכ תחת ןֶנעְר ץעדלּכ תחהו םיִרָהָה ישאְרולַבְּ
 לָכְל חחיִנ חיִר םֶשדונְתנ רשֶא םוקמ הָּתְבַ הלא
 ו ץֶרָאְהדתֶא ית םַתיִלַע יִדידתֶא ית :םַהיִלּולג
 םהיִתובשומ לָכְּב הָתְכְבּ רכְדִממ הָמשִמּו ּהָמַמש
 :הֶוהְי ינאְיִּכ שד
 + רַמָאהְּכ םדָאְְב הָתַאְו :רָמאַל יִלֶא הוהידרבד וה
 | תע :ברא"לע ץקה אָּב ץק לארשי תמדאל הָוהָ נד
 3 ב יפא יִּתְחלְשְ -- ץקה הפ :ץֶרֶאָה תופע
 :ףיתובעותחלּכ תא ּףךיִלָע ית ּףיכְרדּכ ףיתְמַפש
 + ףילע יכְרְר"יּכ לימחא אְלו לע יניע סוחְתדאְל <

 :הָוה ינָאדיכ םֶתעדַו ןיוהת ףכותב ךיַתובעותו ןנ
 : הָעְר תחא העְר יהי יִנדֶא רַמָא הֶּכ

 + :הֶאְּב הנח ולא ץיקה ץקה אָב אָּפ ץק האב הע \
 האב

 ;רת "טד ,ה"וד ,ב"יד ,א"וד ,ט'ד ח'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב תלדב ןכ +. |
 א"ס +. 14 | .הָתָלַבִּב יאחנדמל ,הָתְלְבְר יאברעמל וילע רסמנ א"סב :ר"תו

 ן | .א"יד ןכו אמרק 'ו רסח םֶהיִתְובשמ א'סו ,אנינת 'ו רסח םֶהיַתְבְ
 : ז ןכו ירקו ביתכ תָעַבְרַא א'פב ,ירק עַפְרַא ב

 רסמנו ביתכ ןייהת א"סבו ,אלמ הָניִיְהִּת א"ס +. 4  .'ט קוספו 'ג קוטפ ןייע .?'ד% |
 .'רתו ד"וד ,ב"יד "ד ,ביד ןכו רַחַא א'ס צץ. 5 = .ירק הנ ו ]
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 בורק תַעָה אָּב ץֶרֶאְה בשוי ךיִלא הָריִּפְצַה הָאְּב ז
 ףופשַא בורָקמ הֶתַע :םיִרָה דה"אלו הָמּוהְמ םיה 8

 ותחנת ךיכרדכ ךיתמפשו ּףךִב יפא יִתיִלכו ףילעי יִתָמַח
 אלו נע םיהֶתְדאלְ :ךיִתובְעִתִילָּכ תא דילע 3

 ןיירת ךכותב ךיתובעותו ןתֶא ךילע ךיכרדכ לומחא
 הֶאְּב הגה םוה הנה כמ הָוהָי נא יִּכ םֶּתְְדְו ג
 טסוסמהה :ןודוק חַרְּפ המה ץֶצ הרצה האו

 םתמָהמ אלו םנמהְמ אָלְו םֶהָמאְל עשְר"הְטמְל
 וחמשידלא הנפה םויה עיגה תַעָה אָב :םֶהְּב האל ג
 רכומה יּכ :הנמה"לכ פלא ןורח יפ ל אתידלא רכימהו 8

 "לא ןזחרכ םתוח םייחכ דועו בושי אל רָּכִמִמַהלֶא
 [חרל וִתיח ץנועב שיאו בושי אל המה
 ינוח יכ הָמֶחְלִמל ךלה זיא \ לכה ןיִכקְו עוקפְב עת

 תבמ בערהו רבָּההְו ץוחב ברחה :הָנַהְכְלא 18
 רד בער ריִעְּב רָשֶאְו תּומָי בְרְחְּב הָרָשְּב רָשַא
 הויאגה נויִּכ םיִרָהְְדלֶא ּיהְו םַהיטילפ טלפו :ּונלָכאַי

 ילכו הפרת .םירוה"לְּכ :ונַעּב שיא תמה םֶלָּכ וז
 0% הֶתְסכְו םיקש ּורגָחְו :םִַמ הָנְכלִּת :םֶיּכרִּכ 5

 :התרק םהישאָר"לכבו השוב םיִנָּפלָכ לֶאְו תוצלפ
 גס הָיִהְי הדנל םֶבָהְו וכילשי תוצוחכ םֶפְסַכ
 בשפנ הָוהי תרבע םיּב םליצה הל לכוידאל םֶבַה
 ַע לושכמהיכ :ואלמי אל  םהיעמו .ועבשי אל

 ₪ אס +. 7 | .ריידו ב"יד ,ג'ד ןכו רה הָרפְצַה יאחנדמל קה ל
 ָהִת א'ס ץ. 9 .ב'ד ןכו רסח למְחֶא א'ס

 אקספ ןאכ שי א'סב צ. 10  .ירק
 ָהַמַהִמ א'ס +. גג | .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ה'ד

 ןפ וצ. 12, 18 . .ר"תו ס"ת,טיד ,ח'ד ו"ד ,ב'ד ןכו ַח5 א"ס ל. 11 .ד יודו ב"וד ,ב"ד ןכו

 צ.9  .ב"דו א"ד ןכו רפח סהת א"ס 9

 ּף ,רסמנו בותכ ןייהִת א'סב ,ב"יד ןכו אלמ
 ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ הריפצַה א"ס ל. 0

 טו איס . ו"טרו ביד ,טיד ,ח'ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו .אלמ וילע
 קת ויס +. 14 = .ד"יו ביי קוספ ןייע :ןורח ל"נ +. 13 = .ר"ידו ב"וד ,ג'ד ן

 ומפה אייר ,ט'ד ,היד ויד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ףלוה א'ס צץ. 14  .ר"תו ע"ת ןכ
 ."לָכְּב ריבס +. 18 = .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו רסח םֶתא א'ס +. 8
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 םתבַעות יִמְלַצו והָמְש ןואָנל וידע יבצו זהה
 ויתתו ;הדְנְל םהל ּויּתַתְ כל וב ושַע םֶהיִצּוּמש
 :הוללח ו לֶלשְל ץֶראְה יעשרלו ובל םירוהדדוב

 :היְלְלַחְו
 ריִעָהְו םיִמָּד טפשִמ הֶאְלַמ ץראה יי יִּכ קותרה השע

 םֶהיִּתְּבדתֶא ּושְרַו םיוג יִעְר יתאבהְו :םָמֶח האְלמ

 ןהפמ דבאת הָרותְו איִבְנמ ןוזָח ושקבו הָיַהְת העימש
 ידיו הממש שבלי אישְנו לפאתי ךלמה :םינקזמ הצעו
 םֶהיִטְּפַשַמְבּו םֶתִא השַעֶא םֶכְרּדמ מ הלהב ץֶראְהְדַע
 :הָוהָי יִנָאְיִּכ ועְדְיו םֶָּפָשא
 בשוי יִנָא שךחל הָשַמְחּב יששב תיששה הָנָשַּב ויה
 די םש יִלָע לָּפִּתו "ינפל םיבשוי הָדּוהְי ינקו יתיבמ
 הארממ שאיחארמכ תומד הנהו הֶאְרֶאְו :הָוהְי ינדא
 ןיעפ רהוחהארִמַכ הלעמלו ויִנתִממו שא הטמלו וי
 ישאר תַציִצְּב יחקו ד תיִנבִּת הלשיו :הלמשחה
 יתא אָבְתַו םימשה ןיבו ו ץֶרָאהְרִיִּב חור יִתא אָשתַ
 תיִמיִנָפִה רעש חַתָש לֶא םיהלֶא תּואְרַמְב המלה
 :הנקמה האנה ל למס בשומ םשדרשא הָנּפַצ הָנופַה
 יִתיאְר רשָא הֶאְרְמַּכ לארשי י יִהלֶא דובְּכ םֶשדהַנַהְו |

 העקבב 0

 א'סב ורק ּהּולָלֶחַו ,ביתכ .ר'תו ס'ת ,א'ד ןכו םֶהיִצּוקשו א"ס ₪." 90 |"
 ר"ירו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ןגש ר אלמ יתובסהו ;.95  .א"ודו ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו בותכ הול ָן

 .אמדק דוי רפח םיִצְרַּפ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ ץ.99 = .ו"דו ב"ד ןכו אלמד אלמ יִתַּּוסַהְ אפ \
 .הלע רובס +. 6 = .ב"דו א"ד ןכו אלמ הָעּומָשּג א'ס +. 6  .אקספ ןאכ שו א"ב ₪ ||

 שיִא ל"צ צ. 9  .דָחֶאְּב א'ס צ. ג ,[ך = .ר"ירו .ב"יד ,ו"ד ,א"ד ןכו אלמ םֶתְוא אי ₪ |
 ןכו ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 = .ו*כ 'א לע על ןויע :ע'ת ןנ

 תוא א"סב +. 3 = .ד"ידו ב"יד ןכו -ןיבו א"סו ,ו"דו ג'ד ב"
 .ו"דו ב"ד .א"ד ןכו ירקו ב ביתכ הז נולשו נרי א"סב ירק הָמילשּורְ ,ביתכ 3 ילבבב 2

 וגלפ למס ילבבב +.

 ןכו ןיבו א"ס ,ו"טדו ט"ד ,ז

 ןכו םיא ו"ד ורו בזו "5

 9 םי יִרֶפ הבדואי ינופצחתַא וללחְו - יִנפ יִתבְסַהְ

 5 אָבדהְדֶפִפ :םהישדקמ ולחע םיזע ןואָּנ יּתַּבשַהְ

 : ,דלֶא העמשו את הָוהילע הוה :ןיִאְו םולֶש ושקבו

90 

 זיפ

= 



00 

 זתֶא הארו אב יִלא רמאָו :דֶחֶא חתפ הנהו ריק +
 ןאובָאְו :הָפ םישע םה רַשֶא תשְרֶה תובעיתה
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 ףרד ךנש אָאָש םֶדָאְְּ ילא רַמאיַו :הָעְקְּבַ ןז
 רעשל ןופצמ הָגהְו הֶנופַצ ףרד יניע אָשֶאְו הֶנּפִצ

 ךַּב ילא רַמאַיו :הָאְְב הָוַה האנקה למס ַהָמְזִמַה
 השא תולדנ תובעות םישע םהמ הָּתַא הֶארַה םֶדָא
 דעו ישְדְקִמ לַעַמ הקחרל הפ .םישע| לאְרְשיתִיּב

 ל תוְבַעוִת הֶאְרִת בּושְּת
 זרח הָנהְו ּהָארֶאְו רצחה הַתַפ"לֶא יתא אביו

 רתָחֶאְו ריקכ אָערֶתַח םֶדָאְדְְב ילא רמאיו יו :ריקַּכ דָחֶא

 -לָכ ץקש הָמַהְבּו שָמָר ג ייִנְבַתדלכ הָנהְו ּהֶארַאְו
 !ביבָסו ביבס ריקה"לע הקחמ לאְרָשָי תיִב ילו
 ןפשךב והיא .לארש"תיב ינקזמ שיא םיִעְבשו

 ידְָּב וָּתְרַמְקִמ שיִאְו ם היִנֶפל םיִדָמְע םָכותְּב מע
 רַמאיו :הלע תְרַמקַהְְזְנע רתעו

 ישע לארשי-תיב ינקו רֶשֶא םֶרָאְדב ָתיִאְרַה ילא
 האר הָוהי ןיא םירמא יִּכ וִתיִכָשִמ יִרְדַחְּב שיא ףשחב
 שה דוע ילא רמאיו :ץֶראָהדתֶא הָוהְי בזע ּונְתא
 מא אביו :םישע הָמַהְרֶשא תולדנ ז תיִכעת הארת
 דהנהו הָפְצה"לֶא רשא הוהידתיפ רעש חתפדלא
 ילא רַמאיַו :ווָמּתַהתֶא תוכבְמ תובָשי םישָנה םש
 תל תובעות האְרת בּשֶּת דוע םֶדָאְְּב תיארה
 -הנה תיִמיִנּפַה הָוהְידתיב רַצַהְדלא יתא אביו :הֶלֶאְמ
 םִרָשְַּכ חָּבְזִמַה ןיבו םֶל אה ןיּב הוה לכיַה %
 הָמדְק םָהיִנּפּו הוהי לכיהדלא םהירחא שיא השחי

7 6 

 ו ןוטדו י"כ םירפס בורב ןכו א"ב ןכ + 6  .ירק םֶה המ ,ביתכ םָהָמ וא המ צ. 6

 ו ח'ד ,ו"ר ,ג'דר .ב'ד ןכו -תיב רשא א"סב ,תיִב רשא נ'ב ,תיב רשא א'ב א'נ ,רשא

 ! ל ₪ .אקספ ןאכ ןיא א סב צצ. 7, 19 | .ד"ידו ב"יד
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 וז ּתיִאְרַה ילֶא רֶמאיַו :שָמְשל הָמדִה םתיוחתשמ הַמהָ
 תובעותה"תֶא תושעמ הָדּוהְ תובל טקה םֶדָאְדְב
 ובשו סַמָח ץֶרָאְקדתַא ואלמחיּכ הפושע רַשֶא
 8 "םַנ :םפאלֶא הָרומָּוַההִתֶא ם יחְלש םָנהְ ניִפְבַהְל
 ואְרְקְ לומְחֶא אלו יִניע סוחָתִדאְל הָמְחְּב הָשָעֶא יִנָא
 ם לוק יִנ ֶאְב אָרקיו :םֶתוא עַמָשֶא אֶל לוד לוק י ינזאּב
 וְתַחְשִמ יִלְּכ שיאְו ריִעָה תודקפ וברק רמאל לוד
 רעש-ּךִרָדמ ! םיִאְּב  םישנא השש הָנהְו יב
 ודָיְּב וצְפמ יִלָּכ שיאו הֶנּופָצ הָנַפִמ | רש ןיילַעה
 יִנְתַמְּב רפה תַסַק ) םיִּדַּב ז שבל םֶכתְּב דָחֶא שיאו

 והלא | דובכו :תשחנה חַבְומ .לצא ודמעיו ואב
 ןתפמ לֶא ויִלָע הָיַה רשֶא בורכה לעַמ הלענ לֶאְרְש
 תסק רַשֶא םידּפַה שָבְלַה שיִאָקְדלא ארקיו תֶיָּבַה

 זויִנְתְמְּב רפפה
 םלשורי ףותְּב ריעָה תב רבע ולא הָוהְי רמו
 םיקנאגהו םיחְנָאְגה םיִשנָאָה תוחְצַמדלַע ות תיִותַהְ
 רַמָא .הלאלו :הָכּותְּב תושעגֶה .תובעותה"לָּכ לע
 םכינע סת ּוכַהְו וירחא ריעָב ורב 9
 : ונְרהֶּת םישְו ףטו הלותבו רוחְּב ה :ולמחַתדלאו
 ושְנִתילַא תה וילעזרו שא שיִא"לָבְדלעְו תיחשמל

 ישדקממו ---
 יִנסּעְבַהְל א'סב +. גז = .ו'דו ביד ,א'ד ןכו דלָּכְִתא א'ס +. גז = .םִוחַָּשָמ ל'נ

 .בותכה הניכש אלא יִּפַא יואר היה :םירפוס ןוקת +. גל - = .ירק יִנָיִעְכַהְל בות:
 ב"וד ,א"יד ו"ד ,ג"ד ,ביד ןכו רפח למתא א'ס ,ו"טדו ט"ד ,ה'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 1

 .ס"תו ע'ת ,א"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ב'ד ןכו ירקו בותכ ילָּפ א'סב ,יִלָּכ רובס יז. ש ,₪ 6%
 יו"דו ב"ד ןכו ףקמ א אלבו ףךרדמ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכצ.

 ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.5 | .ס"תו ב"ד ןכו ירקו בותכ יל א"סב ,ילפ ריבס +.

 ןש

 ה

= 

 שו

 ש

 ב"'יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 5  .ו"טדו ט'ד ,ח"ד ןכו שיאו א'ס ר"י

 ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ שּובְלַה א'ס +. 3 = .ו"טרו ב'ד ,איד ןכו אלמ שובל ₪
 ירק ויָּת צ. 4  .ו"דו ב'ד ןכו ורקו ב בותכ וי לא א"סב ,ירק ויִלֶא ,ביתכ ולא מ.4- .ב"דוו

 ו'ר ג"ד ,ב"ד ןכו ירקו בותכ דלא א'ס ב ,ורק -לֶא צ. 5 | .ו'ד ןכו ירקו בותכ ית 'ז

 ירקו ביתכ םֶכיִניִע א"סב ,ורק םֶכניִע ,ביתכ םכיניע ט. 5 = .ר'תו ס"ת ע"ה  ,רתןאל
| 

 .ביד ן
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 ינפל רשא םינקוה םיִשנִאּכ ּולחָו ילחֶּ ו
 -תֶא אַ תִיְבָהְדתֶא .ּואָמִט םהילַא רמאוו תיבה
 םתוכהכ היו :ריעב וכהו ואו ואצ םיללח תּורצַחַה
 יִנדֶא ּהָהֶא רמאָו קַעְֶאְו נפל הָלפֶאְו י א רָאשאנו
 ךָכַפְשְ לארשי תיראש"לכ תא הָּתַא תוִחָשַמַה הָוהָ
 לארשידתיכ ןע ילֶא רמאיו :םלשורי-לע ףִתְמחתֶא
 \| רעהו םימד ץֶרֶאָה אָלּמִתְו דאְמ דֶאַמְּב לּודְנ הדו
 | ןיאו ץֶרֶאָהְדתַא הָוהְי בע ּוָמָא יכ הטמ הֶאְלִמ
 | למחא אלו .ינע .סיחְתדאל .ינאדםנו | :האר .הוהי

 | םידפה .שבל | שיִאָה הנה יתְתְנ םשארב םָּכְרד וו
 ותישש רמאל בד בישמ ונְתְמִּב תֶסְלַה רשא
 "לֶא הָהְו הֶאְרַאְו :יִנָתיוצ רשאכ
 | האְרמְּכ ריפס ןֶכָאְּכ םיִכְרְּכַה שאר"לע רֶשֶא עיקרה
 שבל | שיִאָקילֶא רַמאו :םֶהיִלְע הֶאְרִנ אָפְּכ תומד
 11 תַחָתְילֶא לגלגל תוניבדלא אב רמאיו םידבה
 1 םיבְרְכְל תועבמ שארילחנ נפה אלמו .בּורְכל
 || [!מימ םירמע םיברכהו :יניעְל אביו ריִעָה-לע קֶר
 | !תימינפה רַצְחַהִתֶא אָלַמ ןנעהו שיאה ואבְּב תבל
 ! תיבה ןתפמ לע בּורְּכִה לעמ הוהירובְּכ םֶרָיַו
 | התא הֶאְלִמ רצחַהְו  ןֶנעָהתֶא תיבה אלמו
 | רעחה-דע עַמָשִנ םיִבורְּכַה יִפְנַּכ לוקו :הֶוהְי דובּכ
 | "תא ּותוצְּב יהיו :ורּבַדְּב ידו ש"לא לּוְּכ הנצחה
 | לולנל תוניכמ שא חק רמאל םידּבַהְישבל שיאה
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 | תוניבמ הע

 וא'וד ,ט'ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .אקספ ןאכ שי א"סב +. 9 | .ירק רַאָשְנְו +. 8
 ןח 0 זי 'ה ליעל ןייע :ב"ידו ויד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו סַמִח א'ס ,ו"טרו .ב"יד

 נור ,א"יד ,מיד ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.11 = ,ט'דו ח'ד ,א'ד ןכו אלמ לּומְחא
 לכ א'פב ,ירק רשא לכּב ,ביתכ רשֶאּפ <. 1 = .ו"טדו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ שובל א"ס ,ה'ידו
 | םירפס בורב ןכ \. 5  .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.1 ,* = .א"ידו ו'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ רַשֶא
 יוו''ד ןכו רפה וילע רסמנו םיִבְרְּבַה א'סב ,ה'ירו ב'יד ,ט'ד ,ח'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ר ,ו"כ
 .א"ודו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ שובל א"ס +. 6
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 חלשיו :ןֶפואָה לצא דמעיו אביו םיבוהכ ָכל תוניִּבִמ

 רשַא . שא הלא םיבורָכל תוניִבמ ודידתא בּורְּבַה

 םיִדְּכַה שבְל ינָּפְחְלֶא ןפיו אָשיו םיבְרְכה תושב
 הַחֶּת םֶדָאדִי תיִנְבִח םיִבְרְכל או :אציו הק
 םיִבּורּכה לַצֶא םיִנפא הָעְּכְרַא 0 הָאְרֶאְו :םהיִפְנַּכ ₪

 5ּוְרְּכִה לַצֶא דָחֶא ןָפואְו דֶחֶא בּוְרְּכה לַצִא דָחֶא ןפוא

- 

0 

 ו םָהיאְרִמו :שישרת ןֶבא ןיִעָּכ םינפואה האְרְמּו דא
 ףותְב ןֶפואה היה רשאכ ם םִּתְעַּכְרֶאְל דָחֶא תּומּד
 וו יבָפְי אֶל וכלי םֶחיִעְּבִ תַעְּבְראְלֶא ָּתְכלִּב :ןָפואָה
 אל וכלי וירחא שארָה הָנָּפִיִִרֶשא םוכַמַה יִּכ טבל
 - םקיפנכו טי ם םהְּבִנ םֶרָשְּבִדלְכְו :םּתְכְלְכ ּוצָש
 םהינפוא םתַעְבְרֶאל בִיּבָס םיניע ע םיאלמ םיִנָפאָהְ
 8 ם הָעָבְראְו יְִאְּב לג לנה אריק ם םהל םִַפִאְ
 םדֶא ןנפ .נשה נפו בורכה ינפ דחאה דפ חאל
 0 ומרי :רשנינפ - יעיברה דו הירא ינּפ ישילשהו

 6 תָכְלְּבּו :רָבְּכְדרַהְנַב ית תיאְר רַשֶא הָחַה איה םיִבּורּבַה
 וב תֶאְשְבּו םלַצא םיִנפּואַה וכלי םיִבּורְּבַה |

 דםָנ םינפואַה ובפידאל ץֶרֶאָה : לעמ םורל םַהיִפְנַּכתֶא

 וז םָתוא ומורי םמּורְבּו ודמעי םֶדמְעְּב :םֶלָצֶאְמ םה
 ג ןּתַפְמ לעַמ הָוהְי דוָבְּכ אציו :םֶהְּב היחה חח ₪

 םיִּפּואָהְו םֶתאַצְּב יניעל ץֶרָאָהְדִמ .ומורוו 8
 דובכו ינימדקה .הוהחת'ב רעש הַהָּפ דמעיו םתמעל
 רשא הָיחַה איה :הֶלָעַמְלִמ םהילע לארשי .יהלא

 ית אר י ור

 ןכ צ. 9  .רסח וילע רפמנו םיבְרּפה א"ס ץ. 9 | .אכרמ העברא ניב" (א'בב 8 8

 טדו ט"ד ,ה'ד ,ו"ד ,ב'ד ןכו חתפ ןפואו א"ס  ,ב"ידו א"יד ,ג"ד "כ 'םירפס מ
 ר"תו סת ,ע"ת ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלו א"ס ץ. 11  .ריתו ס*ת ו'ד ,ב"ד ןכו אלו איט
 .ו'דו ב"'ד ןכו אלמ םהיִּבגְו א'פ ₪

 9 "תֶא םיִבּורְּכַה ואשיו :םיבורכה"לע דמעיו תיבה
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 יכ עדאו רָכְּכ רהנב .לארשידיקלא תחת יִתיִאְר
 עבראו דָחֶאְל םיִנָפ הָעְּברִא הָעְּבִרִא :הָמַה םיבורכ :

 תומדו :םֶהיִפִִּכ תחת םֶדָא יִדָי תמו רחאל םיִפְנִּכ
 ְךֶבָּכְדרַהְנ לע יִתיִאְר ָשֶא םיִנָפִה המה םֶהיִנָּ

 יתא אשתו :וכלי וינּפ רָבעְדלֶא ש שיא םֶתואְו םֶהיִאְרִמ אי
 הנפה ינומדקה הוהידתיב רעשדלא יתא אַבְּתַו חור
 שיא השמחו םיִרָשְע רעשה חַתַפְּב הָּגִהְו המידה
 ךב והיִמְלפדתֶאו רעְרְב הָיְנזאְידתֶא םֶכותּב האר
 :םַעָה יִרָש ּוהָיְנְּ
 ןוא םיבשחה םיִשְנִאה הלא םדָאְרִּב לא דָמאַָ
 בורקְּב אל םירמאה :תאזה רָעָּב עְרתַצְע םיִצְעיהְ
 ;רֶשְּכַה ונְחְנַאו ריפה איה םיִּתְּב תונְב

 יִלָע לָּפִּתַו :םֶדָאְִּב אבְנה םהילע אבה ןכל
 םתרמא ןפ הָוהְי רמָאההַפ רמָא ילא רמאיו הוה חור

 םתיִּברה :ָהיִתְעדָי ינַא םכָחּוְך תוְלַעַמּו לֶאְרְשְי תיב <
 ;לֶלַח היִתצוה םתאלמו תאָוה ריִעָּב םכיללַח

 םָכילְלַח הוה ינרַא "מא הָּכ ןכָל ,
 ריפה איִהְו רָשְּבַה המה ּהָכּותְּב םֶּתְמִש רָשֶא

 אבא בֶרָחְו םֶתאְרִי בֶרָח :ּהכותמ איצוה םֶכְתֶאְו
 הָכיתִמ םֶכְתֶא יתאצוהו :הָוהָי יִנדֶא םָאְנ םָכילע 9

 בחחב :םיטפש םכב יִתיִשָעְו םיִרָודרִיְּב םכְתא יתתנ 0
 רּכ םתַעדיו םכְתֶא טופָשֶא לארשי לּובְנלע ולפת

 ּויְהְת םָּתַאְ ריִסְל םֶכְל היהת"אל איה :הָוהי :יִנָא ג
 הכותב 5

 < זפ

 םפ וש

 ןפ

 שכ

 שז =

 יאברעמל ןכ צ. 91  .א'ד ןכו הָעְּבְרַאְו א'ס צ. 91  .א"יד ןכו רסח םיִבְרַכ א'ט < 0

 .םיתכ םיִתאַלִמּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6 .ּוהינזאי א'ס +. 1 .א' .תָחֶאְל יאהנדמל
 אלמ ָהיִתַוצְגה א"סו ,ב"דו א"ד ןכו אמדק 'ו רסח ָהיִתּוצְח א'ס +. 6 | .ירק ם םתאָלַמּ

 : ,ג'ר ,ב'ד ןכו ףקמב -הַפ א'ס ,י"כ םירפסב ןכ +. ל = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו

 בוחכ ויצוא א'סב ,איצוא ריבס +. ל | .אוהְו א"ס ל. 7 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,חיד .,ו"ד

 .ב"ידו ב'ד ןכו ירקו
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 וג םָּתְעדִיְו :םֶכְתֶא טפשֶא לאְרשי לּובגדלֶַא רשְבְל הכותב
 אל יפו םִּתַכִלַה אֶל לק קחְּב ךָשֶא הָוהְי יִנָאִּב
 שע םָכיִתוכיִבְס רשא םיונה יִטֶּפָשִמְכּו םתישע
 98 0% לפָאְו תמ הינמְדב והיטלפו יִאְבְנהְּכ המ
 תַא הֶלְּכ הָוהָי יִנֶא ּהָהֶא לַמאָו לוד לוק | קעזאְ
 | :לֶארְשי תירֶאש תֶא השע
 3 ףיחא ףיחא םדָאְרּב :רמאל ילא הוהידרבר יהו
 רַמָא לַשֶא לכ לאְרשי תיּב"לָכו ףַתְלאנ ישא
 הנ איה וגל הּוהְי לעמ ּקָחְר םלֶשּורי יבש םָהָל
 וו הפ רמָא כל :הָשְרְִל ץראָה
 םיתוציפה יִכְו םיונכ םיתקחרה יִכ הוה יִנדֶא רַמָא
 דרַשֶא תוצְרַאְּב טעַמ שדקמְל םֶהָל יִהָאְו תוצראב
 וז יִנֶא ַמָא הָּכ רמָא כל :םש ּואָּב

 םֶכְתִא יִּתְפַסֶאְו םיִמַעָקְִמ םֶכְתֶא יִתְצְּבְקְו הע
 תֶא םֶכְל יִּתַתִנ םהְּב םֶתְצופְנ רֶשֶא תוצראהמ
 ג ָהיִצוק גשלָּכתא וריסהו הָמְשראְבּו :לֶאְרְשְי תמדא
 0 הורו דָחֶא בל םָהְל יּתַתָ :הנממ .היקובפותלל0
 םֶרָשְּכִמ ןָּבָאָה כל יתרסַהְו םֶכְּבְרְכְּב ןֶּתֶא השדז
 פ "תֶאְו וכלי יִתְקַחְּב ןעמל :רֶשּב בל םֶהְל ית
 הָיהֶא יִנָאְו םל ילריהו םתא ּושָעְו ּורָמְשִי ימָפש)
 גו םֶּכִל םהיתובעותו םֶהיִצוכש "בלאו :םיהלאל םה
 פ ואשיו :הָוהְי יִנדֶא םִאְנ יִתַתְנ םשארּב םֶּכְרד ל

 םיבורכה

/ 

2 , 
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 1 ל

 יו"דו ב"ר ,א'ד ןכו יִאְבַנַהְּב א"ס צ. 18 | .ב"דו א"ד ןכו רסח םֶביִתביִבְס /א"ס 'ש.

 .הַּכ א'ס ,ה"ידו ב"יד ..ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ לש. 16 "ירק ולב 0

 ט"ר ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו ףקמב הַכ א"ס ,ב"רו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. גל = .ו"טד ןכע 7
 ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ה"ד "ד ,ג"ד ןכו אמדק 'ו רסח םתּוצפנ א"ס +. 17 | .ו"טדו ד"יד

 ָהיִתְבְעּת א'סו ,ו"טדו ד"יד ,א"יד ,ט"ד חד ןכו אנינת 'ו רפח ָהיִתְבעות א'ס +. 18?

 .'ט 'י 'א לאומשו ,ו"כ ויל ןמקל ןייע :ע"ת ןכ הֶחֶא ל"צ +.19 = .ב"דו א'ד ןכו רסחה
 א'ס +. ג9 = .ב"ידו א"ד ,א'ד ןכו םָּבִרְקְּב א'נ ,יללהב ןכ ז. ג9 * .יללהב 8
 .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םָכְרַ
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 רובו םֶתַמַעְל  םינפואהו  םֶהיִפְנַּכהתֶא  םיִבּורְּכַה
 הָוהָי דובְּכ לעיו :הלעמלמ םהילַע לארשי .יהלֶא <

 | .ןריעל םדקמ רשא רַהְהְ"לַע למעיו ריעָה ףת לעמ
 | הֶאְרִמְּב הלוגהילא המילשכ ינאבתו ינתאשנ חור ₪

 | תיאר רשא .הארמה .ילעמ .לעוו םיהלֶא חורב
 | .ןינארה רשא הוה יִרְבְדדלָּכ תא הָלוגַהדלֶא רבְדַאְו ₪
 | ךפ :רמאל ילא הוחיזרבד יהו 2

 | םהל םיניע רשא בשי הָתַא יִרָמַהתיִּב ךוְּב םֶדֶא
 | יִכ עמש אָלְו ענשל םהל םָיָא ּואְר אֶל תוארל

 | השע םדָאְְב הָתַא :םה יִרמ תב ג
 | ףמוקממ תילו םהיעְל םַמּי הל הלוג יִלְּכ ףל
 = יחמ תי כ וארו ילוא םֶהינַעְל רחא םוקמדלֶא

 1 םהיִנעְל םמי הָלּג יִלָּכִּ יל תאַצוהְו :הָמַה 4
 ו הינע :הֶלנ יאְצְוְמְּכ םֶהיִניִעְל בֶרְעְב אַצִּת הָּתַאְו
 = אשת ףתּכ"לע םָהינעל גוב תאַציִהְו ריק ּףְלרֶתַח <

 | ץראהדתֶא הֶאְרת אָלְו הָסַכְת יְנָ איצות הטלעב
 | רשאכ ןפ שעאו :לארשי תיבל ףיִּתַתְנ תפומיכ

 | הפרה ברעכו םמוי הֶלונ ילכּכ ותאצוה ילכ 'תיצ
 , יתאָשְנ ףתְכ"לע .יתאצוה הטלעב דָיִּב ריקב יל
 :םהיניעל
 |וופה םדֶאְרִב :רמאל רקכב ילא הָוהיזרבד והיו 5

 !השע התא המ ירמה תיב לארשי תי ּךיִלַא ורמָא
 \ אשמה אישה הָוהי .יִנדֶא רמָא הָּכ םָהיִלֶא רַמָא גט

 !םכותב הָמהְ-רשא לארשי תיבלָכְו םלשוריפ הוה
 רמא

 | א'ס +. 9 ,בי = .ב'דו א'ד ןכו אלמ ינָאיבתו א"סבו ,ירק ינַאיִבתַו ,ביתכ יִנָאובִתַו א"סב צץ. 4

 וב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6, 7 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 3 = .ב"דו א"ד ןכו אלמ בשווי

 "כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ו'טדו ג'ד ןכו הטלַעַּב א'ס ,ד"ידו ב"וד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד

 הלא איס ץ. ג0 | .ו'טד ןכו התא המ א'ס ה"ידו .ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ו'ד ,ג'ד ביד

 :רפח
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 םָהְל הָשַעִי ןַּכ יתישע רשאַּכ םכתפומ יִנָא רמָא

 2 ףת ָּכלֶא םֶכותְּבדרָשֶא אישנהו :וכְלי יבשב' .הָלִנְב
 ויִנפ וב איִציְהְל ּורְתחְי ריִקְּב או הטלעב אש
 :ץרֶאְההִתֶא אוה ןיעל .הארידאל רֶשֶא , ןעי הָסכ

 . יתאבהו יתדוצמב שָּפְתִנ יִלָ יִּתש תא יִתָשרפו

 ד

 םַשְו הָארי"אל ּהָתַאְו םידשּכ ץֶרֶא הֶלָבְב ותא
 הר יפנָאדלָכְו הרע ויתביבפ רשא לו :תּומ

 1 * החי ינאהיכ ּועדְיַו !םֶהיִרַחא קיִרֶא ברחו הורילכל

 | יתרה :תוצראב םתוא יתירה םינּכ םֶתוא יפה
 ורפסי ןַעַמְל רֶבְדִמּו בעְרמ בְרְחְמ רָפְסִמ ישא םָהַמ
 =יִּכ ועדיו םש יאָּבְדִרֶשֶא םיוגּכ םַהיִתובעְותִ לָכדַתַא
 7 ילֶא הוה כדי תר :הֶוהְי נא

 הֶזגרְּב ףימימו לכאת שער ףמחל םֶדָאְרִּב :רמאל
 רמָא"הְּכ 1% םעילא ּתְרמַאְ :הֶתְשַת הָנָאְרְבּו

 לֶאְרְשְי ת מדאהלֶא םלשורי .יבשויל הְוהַי יוד

 ןעמל יתשי ןומָמשְּב םַהיִמְִמו ולָכאי הָנָאְרְּב מח
 םיִרעְהְו :הָּב םיִבְשיִה"לְּכ סַמָחִמ ּהֶאלְמִמ הצרא םשת
 -יכ עדי ךיהת הָמָמש ץֶראָהְו הֶנבְרַחִת ובשעה
 :הֶוהָי נא

 דַכֶאְו םימיה ּוכראָי רמאל לֶארֶשי תמדאדלע ם>
 ו ןכל חל

-- 
 שה

2% 

 .ר"ידו ב"יד ו"ד ,ג'ד ,ב"ר ןכו יבשב הלוגב א'ס ,ו'טדו ט'ד ת"ד ,י"כ םירפס בורב 5

 .ויטדו ג'ד ןכו הטלָעּב א"ס ,ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ט"ד ,ה"ד ,ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב [3

 ןימקב ןכו ןיעל א"ס וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכו ו"טדו א"ידב ןב |
 יבס ,ביתכ !תבובס א"סב צ. 14 | ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,(7

 ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ח"ד ןכ ומ אס < 6 .הֶרְזא א'ס +. 14  .ירק ורע צ.14 לו[

 אלבו הָכ א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צט. 19, 23 = .ר"תו

 א'סו ,ו"דו גיד ןכו ןעמל א"ס ,ו"טדו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .ו"דו ג"ד ,ב"ד ₪

 .איעגב דלַּב ג'ב ,א'ב ןכ צ. 19 | .א"ד ןכו פצרַא א"'ס צ. 19 .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ןכו ןע

 .רסה םֶהָלֶא א'ס צ. 98 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו המ א'ס',

 ! הָוַה לַשָמַהְהִמ םֶדָאְדַּב :רמאל ילֶא הָוהיררבד ₪

20 



 צח 54 -צזוז 9 לאקזחי 0

 רשע ותא ולשמידאלו הוה לָשּמַהתֶא יִּתַכְשַה
 רפדו םימָוה וברק םֶהיִלֶא רָכדדִא יִּכ לֶאְרשְּב

 םפקמו .אָוש ןָּוַחְילָּכ דוע הָיִהְי אֶל יִּכ :ןז חל 1
 רָּכְדֶא הוה .יִנָא !יכ :לארשי תיּב דת לס .

 יכ רע ךשְמת אל הָשעִו לֶּבְּד רבא רָשָא תא
 יא םַאְנ ויתישעו רָבִּד רבדא ירמה תיִּב םֶכיִמיִב
 | תוהו
 :תיב הגה םדָאְרִּב :רמאל ילא הוהיזרבד יהו 5
 םיבר םימיל הוח אּוה"רשא ןזָחַה םירמֶא לֶאְרְשי
 לַמָא הפ םֶהיִלֶא רַמָא ןפל :אָּבִנ אוק תוקוחר םיִתְעְלו 3

 רָּבּד ךכדַא רֶשֶא יִרְבִּדדלָּכ רוע דשמתחאל הוה ינדַא
 :הָוהָי ינדא םָאְנ ; השי

 יאיבנ"לא אבה םֶלָאְרְּב :רמאל יִלֶא הָוהידרבד יהוו גי
 "רבד עָמש םָכְלמ יאיבנל תְרמָאְו םיִאְּבִנה לאש :
 םיִלָבְַה םיִאיִבְנהְלע וה הֶוהָי יִנדֶא רמָא הָּכ :הָוהי 3
 םיִלעשּ :ואר יִתְלַבְלּו םחּור רחא םיכלה רֶשא +

 תוצְרפּפ םֶתילַע אל ה לארשי ףיאיִבְנ תובְרָחְּב
 םּּב הָמָהְלְמִּב מעל לארשי תבל רֶלָג ּורדנתו
 והיו הָוהידבִאְנ םירמאה בְָּכ םֶסקַו אָוש ּווָח :הוהי 6
 אושדהוהמ אולה :רֶבּד םיקל ולחיו םחלש אל ד

 או הָוהְידִאְנ םירמֶאו םתרמא בָָּכ םפקמּו םֶתיִזִח
 :יִתרַּבד אל

 וכ םתיוח אָוָש םֶכְרַבד ןעי הָּוהְי יִנדַא רַמָא הָכ ןָל 3
 לא ידי"התיהו :הֶוהָי ינדא םָאְנ םָכיִלַא ינְנ וכ

 םיאיבנה

 הוק א'ס +. עז = .ר"תו סה ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ןכו יִנָּב א'ס +. = .רסח םֶהְלַא א'ס +. 3
 "לע ,ביתכ לא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. .בי .ג"דו ב'ד ,א'ד ןכו אמדק ' רסח
 איב ןכ ץ. 6 = .ס'תו ע"ת ,רת ןכו ירקו ביתכ -לַע א"סבו ,=לָע ריבס וילע רסמנ א*סב ,ורק
 א'ס +. ו ידי התיהו א'סו ,םיאיבנההלַא ירי התיהו א"'ס +. 9 .ּגלְחיו ג"ב

 .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכו דלַע



 1 לאקזחי צחז 9

 ויהידאל ימע דוסְּב בֶזְּכ םיִמְס5ְַהְו אְוָש םיזחה םיאיבנה
 אל לֶאְרַשְי תמד א"ל ובת אל לַאְרשידתוב בָתְכַבּו
 10 דתֶא עטה ן שיבו ןעי +הֶוהָי ינדא יא יכ םתְעדְו ואבו
 םיִהְט םהְ ץיח הָנב : אּוהְו םולש" ןיאו םּולש רמאָל ימַע
 וו ףטוש םִשג הָיָה פו לַפְת יחט"לֶא רַמָא :לַפִת ותא
 :ַעהבִּת 1 תורעָס ור הָנְלּפִת שיִבָנְלֶא ינָּבַא הָנָתַאְ
 ג רשא חיטה היא םפילא רַמָאְי אולַה ריקה לַּפָנ ּהָנהְ
 :םֶּתְחַט
 א יִתְמִחְּב תורָעְסדחור יִתְעְְבּו הוי ינדַא למָא ה ל
 ;הֶלַּ כל המחב שיבָגלֶא ו יִנְבאָו היה יִפָאְּב ףטש םֶשנו

 גו דלֶא ּוהיִתְעִנִהְו לת םתְחְטרָשָא ריקַהדתֶא יִּתְסרֶהְו

 םֶתְעַדְְו הָכיִתְּב םֶתיִלַכּו הָלפִת וךסו הלו ץֶראְה
 5 ותא םיִחָטַּבּו ריִקַּב יִּתְמָחתֶא --- :הָוהְי נאהב
 א יִאיִבְנ :ותא םיִחֶטַה ןיאו ריקה ןיִא םָכְל רמאו לַפִת
 םלש ןח הל םזחהו םלָשּורידלֶא טה לארשי
 :הָוהָי יִנדַא םָאְכ םלש ןיאְ
 וז תואְּבִנְתַמַה מע תונְבדלֶא יִּפ םיש םדֶאְדְב הא
 ג הוהָי יִנדַאו רָמָאהַּכ ּתְרַמָאְו :ןקילע אבְנהְו ןהְּבְלמ
 תושעו ידי .יליִצאהלְּכ לע תותְסַ תורפתמל יה

 תושָפּגה תושָפִנ דַדוצְל המוק לכ שארדלע תוחפְסַמה
 יתא הָנְללחתו :ה הָנייַחְת הכל תושָפְּ רמעל הָנְררוצת
 - תישָפ  תימהל חל יתותפבו םירעש יִלָעָשְּב יפעלו

2 1 

 ,ם9 יטמ מש ט דמעל םכבזכנ --
:6 - -- / 

 ןכל . וד +

 א'ס צ.15 = .ו"דו ב"ד ןכו ןילמ ןירת שיִבַּגלא א"ס צ. 1 הית ןכ ,הָנֶאְו ל"צ'צ.
 .ב'רו א'ד ןכו אלמ ודוסי איס +. 14 = .ו"טדו ט'ד ,ה'ד ,ו"ד ,ר"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו ל

 -לַע ,ביתכ -לֶא יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. ג?  .אלמ םולש יאהנדמל ,ואברעמל ן5
 ו"טדו ריגד ביד ' ,א"ידי ו כ " םורפס .בורב ןכ +. פוש

 ו"טדו ד"יד ,א"יד ,ט"ד,ח"ד ,ו'ד ןכו אלמ םירזועש א"ס צץ, 19 ט"ו חו
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 אחז 90--אזצ 7 לאקזחי 995

 השא הֶנְכיִתותְסַּכדְלֶא ננה הוה יִנרַא\ רַמָאדהְפ ןַכְל
 יתערקו תוחרפל תושָפְנהתֶא םש תולרצמ הֶנתא
 רשֶא תושפְנהדתֶא יתְחְלשו םכיתעורו לעמ םִתא

 -תֶא יתָערְקְו :תוחרפל םישפְנחתַא תודדצמ םתֶא 2
 רוש ןוהידאלו ןכדימ ימעדתֶא יִתְלַצַהְו םֶכיִתְַפְסִמ

 -בל תואְפַה ןענ :הוהי ינאדיכ תרי הָדְיצְמל ןבדַיְּב ₪
 עשר ירי קזחלו ויתבאכה אל יאו רקש קידצ

 | אל אְוָש ןכל :ותיחהל ערה ופרדמ בושחיִתְלַבְ 9
 יִמעְדְתֶא יתְלַצהְו רוע הָנמסְקְתדאל ה הָניזִחַת

 סזמ םישנא ילא אובו :הָוהְי ינָאדיּכ ןתעדיו ןכדָימ די
 .:ינפל ובשיו לארשי
 ל הלאה םישְנאַה םדָאְדִּכ :רמאל ילא הוהירבד יה
 םהינפ חכְנ ּונתְנ םִנַע לושָכמ ו םֶּבְלְלע םֶהיִלּולְ ולעה

 . םהיִלֶא ּתְרמָאְו םתואדרּכד ןכל :םֶהְל שא שרדאה +
 שא לארשי תיכמ שיא שיא .הֶוהְו ינדֶא | רמָאהְב
 | וינפ חכנ םישי ונוע לושפמו ובלדלא וילו -תֶא הלש

 | וילו ברב הב ול יתינענ הָוהְי ינָא איבְנהלא אָבּו
 ילעמ ודנ רשא םָבְלְּב לֶאְרשיתיפהתֶא שפת ןטמל 5

 1 :םֶלָּכ םֶהיִלּוְלִנְּ
 = ומּוש הוה ינדא רמָא הָּפ לֶאְרְשְי תוביל | רַמָא ןפל +

 -|| ובישָה םֶכיִתְבְ ִתלְּכ לעמו םכיִלולג לעמ ּובישַהְו
 ,רָשֶא צגהמו לַאְשי תיכמ שיא שיא יִּכ :םכינפ
 = ומלא .וילּולג .לעוו ירחאמ רעו לארָשיְּב רו
 | שרל איבְנה"לא אבו ויִנִפ חכנ םישי ונע לושָכִמו
 | דל שי

 0 יש

 ב יש

2 

 שכ זאפ

-1 

 ןכ יז 29 = .ו"טדו ב"יד ,א"ד ןכו רפח הֶדַצִמְל א"ס +. 91  .אקספ ןאכ ןיא א'פב +. 0
 | 'ףלגל איפו וירו ביד ןכו יתלבל א'ס ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ת"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב
 :אקספ ןאב שי א'סב +. 4 ,ירקו ביתכ ואביו א"סב ואביו ריבס +. 1 ,7' = .דבוש
 .'ז קוספ ןייע :יִב ל"ג ,ירקו בותכ אב א'סב ,ירק אָב ,ביתכ ּהָב זי 4

 חו ..=ת.4 : ד ד



 8 לאקזחי צל 0

 סמ
 אוהה שיִאְב יִנָפ יִתַתָה : יב ולדהנענ הָוהי יא יב יל

 ימע ךותמ ויּתְרַכַהְ | םילשמלו .תִאְל והיתמשהו

 9 כ איבה :הָוהְי יִנאחיִּכ םַּתְעְדְיו

 אּוהה איבה תֶא יִתיִּתּפ הוה ו נא רָכָּד ַרָּבדְו הָתַפ
 :לארשי ימע ךותמ ויִּתְדַמְשהְ וילע ירידתא יִתיִסְנ

 1 ןעמל :הָיְהְי איִבָנַה ןועכ .שרדה עפ ם םֶנע ואָשְנ

 רשע ּואָמטידאְלְו ירחאמ לַאְרְשידתיִב דש ועתידאל

 םיהלאל םָהָל הָיִהֶא יאו םפל ילדריהו םה יעֶשָפ"לַבְּב
 :היחְ יִנדָא םָאְנ

 טחת יִּכ ץֶרֶא םֶדאְּכ ;רמאל יִלֶא הוהידרבד יִהָיַו
 -הטמ הל יִתְרְבַשו ָהיִלָע ידו + יתיִמַה לעמ -לַעְמל "ל

 םֶדֶא | הָנַמִמ  יִּתְרְכהְו בער הב יתחלשהו םֶחל
 הניה הָלאַה םישְנַאה תשלש ויָהְו המה

 יִנדֶא םֶאְנ םֶשפנ ּולְצְנְי םֶתק צב המ גה .בוואו לאנד
 5 הָתָיַהְ הָחְלְכשו ץראּב ריבעא 4 הָיִחְדיְל .גהְוהְ

 6 םיִשָנִאְה תשלָש :הָיחה ינּפמ רבש 2 ילבמ הָמַמְש
 דםִאְו םִיְּכִדבִא הָוהְי יִנדִא םָאְנ יִנָאהַח ּהָכ תָּב הָלֶאָה
 הָמְמְשהיהִּת ץֶראָהְו וצי .םדבל המה וליִצי תונָּב

 וז רבעת ברח יתרמָאְו איקה 1 איִבָא בֶרֶח וא

 וש
021 % 

++ 

 18 םישְנַאַה תשלשו :המהבו המ מ יִּתְרְכַהְו ץֶראְּב
 םְּ וריצי אל הוה יִנדַא - 0 ;יִנָאְדיַה הכת כ הָלֶאָה

 9 "לא הלשַא רבד \ א :ּולצְי םדְכל םה יכ תונְבו
 הממ תיִרְכַהְל ם םדב יִתְמַח יתכפשו | איָהַה ץֶרָאָה

 99 םָאָנ יִנָאדיַח הכת תֶּב בּויִאְ ל טד הנ :המהבו םֶדֶא
 ינדא 4

 ּגהיִתומשהו וא ּוהיְתמשהו א'ס ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,י"כ םירפס בורב לאמשב 8

 לֶאְנִּב צצ. 14, 20 | .ו"כ 'כ ןמקל ןייע :ו"טדו ר"יד ,ב"יר ,טיר ,תיר ,ו'ד ,גיד ,ביר ןכו ןומוב

 ןכו תשלשג איס +. 6 .ּהָתַלְּכְשו נ'ב ,א'ב ןכ צ. 15 = ירק לאי ,ביתכ

 ;יאברעמל ןכ +. ג9 = .אוָהַה א"ס צ.נד | .הָיְהִת הָמָמש ג'ב ,א'ב ןכ צץ. 16  .ס'תו ע'ת
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 צזץ 91--אוז 5 לאקזחי 4

 וליצי םֶתְקְדַצְב הָמַה וליצו תביא ןּפדמא הוהָי יִנדַא
 הוהָי יִנדֶא רמָא הכ יִּ :םשפנ ו

 הָיִחְו בַעְרְו בֶרָח םיעְרָה | יטפש תַעַבְרַאהִּכ ףא
 הָנַמִמ תִרְכַהְל םֶלשּורידלא יתחלש לבל הע
 םיאצומה .הטלפ ּהָּבהְרְתְנ הָנהְו :הָמָהְבּו םֶרֶא
 םֶכְרִדִתֶא םֶתיִאְרו םֶכיִלֶא םיִאְצְוי םֶנה תונָבּו םִיְנָב
 -לע יתאבה רשא העְרהְדלע םּתַמַחְ םתולילעדתַא

 םֶכְתִא מחו :ָהיִלָע יתאבַה רשאדלָכ תא םלשּורי :
 אל ייִּכ םֶּתְעַדְ םתולילע עדתַאְו םָּכְרדדתֶא ּואְרִתִהיִכ
 ;הוהי ינדַא םאְנ הב יתישעדרשַא"לּכ תא יתישע םָנח

 ךַּב ב :רמאל יִלֶא הָוהידרבד יהו וט

 הק רשא הָרומוה ץע"לפמ ןפגהךע ההדהמ שלא
 דא הָכאְלִמְל תושעל ץע ינממ חקוה :רעיה יצְעְב
 | שאל הוה יִלָּפילָּכ ויִלע תולַתְל דַתָי ממ ּוחְקְ
 רַחָנ וכותו שָאָה הֶלָכִא ויָתוצְק י אש תא הָלַכָאְל ןּתְ
 "| השע אל .םיִמָּת ותּויִהְב הנה :הָכאְלְמְל חלַציה :

 | יש השפה רחו ּוהָתְלְכַא שאדק ףא הָבאְלְמל
 1 :הָבאְלַמל

 | עב ןפנהךע רשאכ הוה נא רַמָא הֶּכ ןכל 6
 | יבָשידתַא יִּתַתָנ ןּכ פ הָלְכָאל שֶאְל ויִּתַתְנְרַשַא רעיה

 שאָהְו .ואַצָי שאָהמ םֶָּב יִנָפתֶא יִּתְתְנ :םֶלֶשּורי
 | ומה ינָפדתַא ימושְּב הוה ינָאְְּכ םֶתְעַדִו םלָּכאּת
 = הא םֶאְנ לעמ ולעמ ןעו הָמְמש ץֶרָאְקְדתֶא יתתת +

 | "תֶא עדוה םדָאְרִּב :רֶמאְל ילֶא הָוהְירְבְד יהו ט
 םלשורי

 2 נ"ז ט'ד ,ח'ד ,ב"ד א"ר ןכו םנההלֶא א"ס +. 93  ,"לֶא יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +9
 ן- +

 ( בורב ןכ + 8" .ה"תו ם"ת ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ןכו יצעב א"פ +.6 ,1₪ | .הָל הגומ רפסב +

 | ומ רלעמ א'סו ג'ד ןכו ולעמ א"ס  ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,ט"ד ,ח'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס
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 5 לאקזחי צטז 8

 ּהָוהָי יִנֶא רַמָאדהְכ ּתְרַמָאְו :היִתבעותדתֶא םלשחי
 ףיבָא .יגטנכה ץראמ ףדֶלַּ ףותרכמ םלשוחיל

 7 אז וב

 ֶּתוא תֶדָלוה םויִּב ד תודלומו :תיקח ךמאו יִרמָאה
 אל סלמה יִעָשַמְ הצְְיאל םימבו רש תכיל
 ןיפ .ףילפ הָסַחדאל :ּתלּתַח אל לתְחַהְ תחלמה
 -לֶא יִכְלָשֶתְו ףילפ הָלִמְחְל הָלאמ תחא ףל תישַעל
 םַעָאְו : ישפנ לעְנְּב הָרָשַה ינפ
 יח ּףָיִמְדִּכ ד כו רמאְ רי ; תססוכתמ ּךאְרַאְ ליל
 ףךיִתַתְנ הָד עה | הַמָצְּכ הָבְבְר :יִיַָח דימרב ₪ דמא
 ףרעשו ּונכְג םידש םָירַ י רעב ואבו ילדת יִּבְרתַו
 הגהו ףארַאְו לע רבָעֶאְו :הָיְרִעְו םֶרָע ּתַאְו חמצ
 ךתורע הָפְכָאְו ילע יִפְנְּכ שָרָפֶאְו םידח תע ךתַע

 כ ד

 דייהתו הָוהָי ינדא םִאְנ ךתא תירבב אבאו ךל עב בשא
 ּךכְסְ ף דילעמ ּףימְד ףטשאו םימכ ּךְצֶחרַאְו יל

 5% ד ו. +. /

 ךשפהא שהה דקגמ המקר לעפלאו ממ
 דלַע םידו מב הָנִּתֶאְו ל דע ה זעָאו :ישמ ּךֶסַכַאְו ששַּב

 ןאו :ךנרנ-לע דיברו הירייטפ = "לע מ ז
 ₪ דב מ ן*

 בַהָ "לעת !ךשארְּב תַד ופת תרטעו - דָיְנְזָאדלש |
 ןמשו שבדו 1 לס 7 לשמו ישש רש ּובְלמו = ףַסָכְו

 אָצִו :הָכּולְמְל יִחְלָצִּתַו דאָמ דַאְמְּב לפיִתו יתלא
 -רשא . ירדהב טה ליל | ופ דְיִפָיְּכ ם םיונב םש ל |

 ינו דיפיב יחטבתו :הוחי יא םַאְנ .דילע יחמש |
 "לע

4 

 ןכו ֶּחְלְמַה א'ס צ. 4 .שוגד 'ר +. 4 = .ו"ד ןכו אמדק 'ר .אלמ ּיתְרְלומּו א"פ יז. 8/01₪)|
 ו"ידו ב"וד ,א"וד ,ם ו'ר ,גיר ,ב"ד ,ו"'כ םירפס בורב ןכ צ. ל | ודו

 צץ 10 | .א"ידו ו"ד ןכו אלמ ּךתּוא א'ס +. 8  .ו"טדו א'ד ןכו אלמ אממ ||
 ןמאו ג'ב ,א"ב ןכ ט. 19 .ט"דו ח'ד ויד ,גיד ,ב"ד ,ו"'כ םורפסב ןכו ץמק ךלָענא

 יאהנהמל ירק שש ,ביתכ ישש יאברעמל צ. 18  .ב"ידו א"יד ,ו"כ םירפסנ| <

 ירקו בותכ ִּתְלַכַא א'סב ,ירק לבא ,ביתכ יִתְלַכִא +. 28 = .ו'דו גיד ,ב"ד ןכו ירקו ₪
 ןכ צ..18 = .ירק יִפיִתַו ,ביתכ יַפּוַו א'סב ,תחא אטשפב יפיתו ג'ב ,א'ב ןכ ץ. 38 בפ
 .איעג אלב יחלצתַו נ'ב (א'נ

 . = =ויש"י :דחו . תַדלַה םויכ <שפנ

 2 ₪ 2 דפא - -

 (ר=)
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 יהיו :תייה ּךמְרְּב תֶמְסוכְתמ הָיִרִעו םריע .ךַתויְהָב :
 | ינבהו :הוהי ינדא םַאְנ ךל וא יוא דתְפְרלָּכ יִרָחֶא

 | שאר"לָּכְ"לֶא :בוחר"לֶכְב המר ףליישעתו ב דל 5

 || "לא .ינתו :ךתונתהתא יִּכְרַּתַו רבשדלכל ךילנר :

 | 3 7 [| ןותאה ךקח ערנאו ךילע ידי יתיטנ הגה 8 :

 שתו ּךתְעְבְש יִתְלְּבִמ רושא ינב"לא מ תו :המ
 עפ ץֶרָאדלַא ךתונתדתַא כרתו :ּתְעְבש אל םגְו <

 צ 9 לאקזחי 106

 ;יהירל רבשדלָּכדלע ךיִתונוִתתֶא יכָפשתו ךמשדלע
 םהילע ינתנו תואלט תומְּב ךלהישעתו דידנבמ יִחְקתו
 יבָחזמ ךתראפת יִלְּ יטקתו :הָיִהְי אָלְו תואְכ אל
 דינו רכז ימלצ ךלהישעתו ךל יתתְנ רשא יִפְסַכמּו
 יתְרטְקו ינמשו םיפכתו ּךְתְמק . יִדְנְּבתֶא ו -- :םכ
 משו תֶלְס ףל יתְתְקרשַא ימחלו + נפל .יתתנ
 יחיו החינ חיִרָל םינ פל ּוהיִתַתְנ ב שברו
 רֶשא ךותונְּבתֶאְו נברא יחקתו :הָוהְי ינדא םִא
 :ךתונותמ טעמה לוָכָאְל םהל םיחְבְזתַו יל ףחלי
 תאו :םהל םֶתוא ריִבַעַהְּב םינתתו יִנְּכְדתֶא יִטְחְשִּתו
 ירש :ימיחתַא :יתרֶבז אל ימְתְו ךיתבעותילְּ

 "| דתֶא יִקְשפּתו .ךופדתֶא יִבעְתִתו תמר תי ב רד

 ךתונתהתא יכרתו רַשְב יִלְד ּדיִנְכָש םירצמרנפ

 | ךפרדמ תומלכנה םיתו שֶלפ תונְּב ךִיַתואְנש שפָנְ

 | המידשכ ו

 / ירק ּתַתִנ ,ביתכ יִּתַתָנ צ. 18 ,חתפ יתרטקּו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 18 | .ירק אל א'סב צץ. 5

 | ויד ,גיד ,ביד ,א'ד ןכו רסח ּךיִתְב א"ס +. 90 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו כ ביתכ יִּתַתַנ א"סב

 | וו ביד ,א'ד ןכו רסח לכָאְל א'ס +. 90 = .ירק ּתְַלָי ,ביתכ יְִּרַלי א"סב +. 90 = .א'ידו
 יוקו ביתכ ךִיִתּונזזִמ א"סב ,ירק ָךיִתּונְזִתִמ ,ביתכ ּךְתּונ זתְמ צ.90 = .ד"ידו .ב"יד ,ט"ד ,ח'ד

 ףיַתּונְזתְו א'ס +. 25 .ו"ד ןכו שר ןיתובעות א"ס ץ. 95 .א"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו

 א'סב ,ירק ּתְרְכז ,ביתכ יִתְרַכַז +. 9 .ר"ודו .ב"וד וט"ד ,ח"ד הי"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ

 וביתכ ּךֶהּונְזִה +. 5 .ו"ד כו םוריע וא םורָע א"ס +. 98  ,ו"ד ןכו ירקו ביתכ ּתְרַכַז

 ףחּונְזִמ א'סב +. 6 .ר"תו 'רת א"יד ,ו"ד ןכו ירקו ביתכ ּךִתּונְזִת א'סב ,ירק ּךיִתּונְזַה

 | רופונזה א'ס +. 29  ,ב"ידו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ךיַתּונזת א"סבו ,ירק ָּךתּונְזַּת ,ביתכ

 ,ירק =לֶא ,בותכ "לָכָל א'סב צ. 99 = .ב"ידו ו"ד ,ב'ד ןכו



 07 לאקזחי צוונ 1

 ּךִתֶּבְל הָלִמִא הָמ יִּתְעָבָש 0 תאָוְּבדִנְו הָמיִדַשַּכ
 השא הָשָעְמ הָלְאדלָּכדתֶא ךתושעב הָוהי ינדֶא םֶאְנ
 ףתְמְרְו ךרדדלְּכ שאר לכנ ד ןותונבּב :תטלש הז
 סלקל הָנּזכ תהא בוחרלָכְּב יתושע
 -לָכל :םיִרָחתֶא חֶהִּת השיא תחת תפֶאְוִמִה הָשֶאַה
 דיבהאמ"לכל לינדת תא ּתתְנ ּתִאְו הָדננתִי .תונז
 ךָבחיהְיו :ךותונזתּב ביִבְּסִמ ףילא אובל םֶּתּוא יִדָחְשתַ
 ּךִּתְתְבּו הנו אַל ףךירח ואו דיתונ ןתְּב םישנהה ןמ ךפה

 יעמש הנ ןָבְל :דפהל יה ּףְלְרַַ אֶל ןֶנתֶאְו ןֶנְתֶא

 :היהירוש

 מֶרַכ לעו ךיבה ואמ"לע ע ףית עוקב

 דלָפתֶא ץּבקמ ננה ןכל :םֶהְל ּתַתָנ .רשֶא ּדינָב

 ְּבהֶא רָשא-לָּכ תא | םֶהיִלַע ּתְבְרְע רשֶא ךיבָהאמ
 ביבסמ ּךילָע םֶתא יּתצְּפַקְו תאנש רשאדלכ לע
 ןתורעדלָכתא וארו םָהְלַא ל ּךַּתְורַע ייל
 מח םד תת םּד תָכַּפשו תופאנ יִטָּפָשִמ

 ה ּוצַתְנְו ּךּבִנ וסרַהְו ם םֶדָיְּב תא יִתַתַב
 ינַהְו ףתְרַאּפת יִלּכ יח קֶל דידנב ּךֶתוא
 ו ןֶבָאְּב ףִתוא ומר ל לָהְק ליל ילעהו :הָיִרַע
 םיטפש ךֶבהּושעו שָאְּב תב ופרשו :םתּוברחְּב

 ר-=י | ךיתובעות יל יכול ;-ל

 .ירק תיִּיָה .ביתכ יִתיִיַה +. 41 = .ירק תשע ,בותכ יִתיִשַע 84 ||
 ההימרה דלכ פר אר גד ,ג"ד ןכו תפאנָשַה ייפ ||
 א"וד ,ט"ד ,ח"ד .ו"ד ,ג"ד ןכו ירצב הדנ יס ,ה"ידו ביד | |

 ב'ד .א'ד ןכו רסה םֶתֶא א'ס +. 33 = .איעגב ידחשק)
 ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ₪ ץ. 84 .ירק וחנות
 א"ידו ג'ד ןכו רסח ךתבעות א'ס +. 36 = .ג"טדו א"ד שר[
 .ירק תג ,ביתכ יתתנ א'פב +. 36 = .ד"ידו ב"וד .ד'ד .ג'ד ןכו 3 א"ס ץ.36  .ב'דו "|

 בייד .ט'ד ,ח'ד ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תוכפש) א'ס ץ.88  .אועגב לב ג'ב ,א'ב [8₪
 ד ,א'ד ןכו רסח ּךֶתא א'כ \.89 = .אלמ ַּּהטְר א'ס ש.89 60 |
 .ט"דו ב"ד ,א'ד ןכו ₪ |

 3תורע | הָלָנּתו ִּּתשחָנ ְנ ךפשה ןעי הֶוהַי יִנדַא רַמָאה
- 
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 "תֶא יתרכזדאל רַשֶא ןשי :דוִע סעְכָא אלו יתטקָשְו <

 הינְבו השיא " לע תא ךמַאהתכ :הָתְּב הָמָאְּכ ₪

 רוסאו יִנ ָפְל הבעות הָקִשַעִתו הֶנהְבְנִתַו :הָקיִזָחַה א

 ןימשו :יִתְִאְר רשֶאּכ ןָהַַא

 דםנ :יתישע רֶשֶא יז יתבעותדלָכב ךתוהא-תֶא קצת .

 צטנ 9 לאקזחי 8

 אל ןנְתֶא"םנו הקמ ךיתּכשהְו תוְכִר .םיִשָנ נעל
 ךממ יִתְאְנק הרסו ךִּב יתמִח תחנה :דועינְּתִת

 | ףפרד אה ינאדסנו הָלֶאלָכְב ילחיזגְרתו ףירושנ ימי
 הָמּוַהתֶא יתישע אָלְו הָוהָי יִנדִא םֶאְ יתַתְ שארְּב
 רמאל לַשְמִי ילע לט שמה" הנה :יִתְבעיִתדלָּכ לַע

 ןכִמא ןהינבו ןהישנא ּולַעְג רשא תא ךתוחַא תוחאו
 ה ןורמש הלודגה ךתוחַאְו :יִרמָא ןֶכיִבָאְו תיפתח
 הטפה ךתוחאו ףלואמש-לע תֶבָשויַה  ָהיִתונְב
 4% אָלְו :ָהיִתּונְבו םֶדס 5 תָבְשּויַה ךממ

 [ושקדבה שה ינדא םִאָנ יִנָאדה יי
 :ףוִתונְבו תא תישע .רָשֶאּ ָהיִתונְּבּו אוה ףתוחַא םרַס
 שחלרתעבש ןואָנ ךתוחַא םדס ןש היה ההגה
 אל ןויבָאְו ינעדדוו היתונב בלו הל היה טקשה תֶוְלשו

 הנהמ ךיתובעיתחתַא יכרתו הֶאְמְה אל  ךיתאטח יצחכ

 תאטהּב ךתוחאל תללפ רַשא ךתְמְלַכ יאש ! תא
 יאש ישוב תאדםנו ףךמ במ הָנְקּדְצ צת ןהמ ת בעָתְהְרשא
 ךתמלכ ל וו
 יושע דל 45, 51 = .ר'תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכ יִזיִגְרִּתְו ל'צ ץ. 48 = .ירק ּתָרכַז ,ביתכ יִּתְרַכַז +. 3

 ו דויד בייד טיר ,ה'ד היד ג'ד ,ב"ד ,י"כםירפס בורב ןכ +. 45+ ,ירק תיִשָע ,בותכ

 יו"דו ב'ר ,א"ד ןכו רסח ךלאמש א'ס ד. 46 = .אוָה א"ס דד: 45 48 = .השיא תל
 ייוק ְכַלַה .ביתכ יִּתְכַלָה א'סב +. 46 = .ד"ידו ב"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח ַהיִתְכַבּו

 וו וז וירו ביד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תישע א'סב ,ירק תישָע ,ביתכ ,ִתיִשֶע צץ.

 ,ירצב ןֶהַמ יללהב ++. 47, 55 = .ב"ירו א"יד ,ט"ד הד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ יִתיִחַשִתְו
 ךַתְבְעוה א"ס ל. 41 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 51 | .ירק תיִאְר ,ביתכ יִתיאְר א"סב ד. 0

 םיחכ ִתַוחַא ל. 51 .איעגב יקרצתו כ"ב ,א"ב ןכ צ. 51 | .ד"ידו ב"יד ןכו אנינת 'ו רסח
 .א"ידו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ית חַא א"סב ,ירק ּךיִתוחא

 ש
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 ָהיִתְנְבּו ןורמש תיבשדתַאְו ָהיֶתונְבּו םדָס תיבש"תא
 ּףִתֶמְלַכ יִאְשִת ןעמל  :הֶנהְביִתְב ּףיִתיִבַש תיבשו
 ףיתוחאו :ןקא ףךִמָחְְב תשע רַשֶא לָּכִמ תְמַכנ |

 ןֶבָשְת ָהיִתונְבּו ןורמשו ןפְמרקל ן ןְבשָּת ָהיִתונְבו םדס

 היִתביִבְסדלַּכ םֶראדתוְנְּב תַפְרֶה תק ומָּכ פער
 ףתמזהתא :ביִבְפִמ ךְתוא תוטאשה םיִתָשלַּפ תב
 :הָוהְי םָאְנ םיִתאָשְנ ּתַא ךיתובעותדתַאְ

 רַשֶאַּכ ךתוא תישעו הָוהְי יִנֶא רַמָא הָכ יכ

 תיָרֶּב ףךל יתומיקַהו ךירשנ ימיּכ ךתוא יִתירְבִתֶא
 -תֶא ךתחקב תמכו ליכְרדהתֶא :ּתרְכַו  :םלוע
 יפת ךממ תונטקהדלא ףמִמ תוְלדנה ךיַתוחַא
 -תֶא יא יתמיקהו :ּךַתירְּבִמ אְלְו תונֶבְל ךל התא

 תְשבְו ירכִת ןעמל :הָוחְ יִנָארִכ תעדיו ךתא יִתיִרְּכ
 -יִרָפַכְּב ּךִתמְלְּ ינפמ הפ ןוחתפ דוע דחה אלי
 :הָוהָי יִנדַא םָאְנ תיִשָע רשָא ל

 הָרַ דוק םלֶאְרִּכ ירמאל יל הָוהרבד וה
 לשמו

 .ו"דו ב"ד .א"ד ןכו ירקו ביתכ ןֶהְתיבש א'סב ,ירק ןֶהְתיִבש ,ביתכ ןֶהְתּובש צץ. 5[

 ,ביתכ תיִבשג צץ. 58  .א"יד ןכו ירקו ביתכ תּובש א'סב ,ירק תּובש ,ביתכ תיִבָש 0

 א"ב ןכ צ. 53 = .ר"תו ע"ת ,'רת ןכ ,יתבשו ל"צ :א"וד ןכו ירקו ביתכ תּובשא א'סב ,ירק תומא

 א'ס צ.55 | .אקספ ןאכ שי א"סב +. 55 | .חנָהְכּוְתב ג'ב ,הנֶהכותב א'ב א'נ ,הנָהְכּותַב ג'

 .א"ידו טיד ,ח"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רפח ָהיִתְכְבּג א'ס 5 .ירק ּףיִתּוחַאְו ,ביתכ ּךתוחְו

 .א'ידו ב"ד ,א"ד ןכו רסח דְיַתְנְבּו א'פ ץ. 55 | .ירק הָנְבְשָּת ו וילע רסמנ א'פב |[

 ןייע :ר'תו ע'ת ןכ ,הָּתַע = תע ל"צ צץ. 57 | .ירק הָנְבּושָת ביתכ הָנֶביִשְת א'סב +.

 א'ד ןכו ארתב 'ו רפח ּךיִתְבעּות א'ס +. 58 = .וידו ,גיד ןכו םֶרֶא א'ס +. 57 = .ג'מ ,ג'כ ןמז |"

 .ירק יִתיִשָעְו ,בותכ תיִשעְו צ. 59 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ינדֶא א'ס צ. 58 = .ד"דו ב"

 א'ס +. 61 = .ירק תֶרַכְזו ,ביתכ יִּתרַכְו א'סב +. 61 | .ב'דו א'ד ןכו רפה ּךֶתא א'ס ף. |

 .ו"ד ןכו אלמ יִתּומיקַהְו א'ס צ.69 = .ירק ַָתַוחַא ,ביתכ ֶָתוז

 א ןהתובשדתֶא .ִּתְבְשְו :ףתויחא ךּתקדצְּב ךַתְמְלְ

 < הָתָיָה אילו :ןכְתמדְקל ;יִבְשִת ךיתונבו תאו ןתְמדקל
 ז הלנת ֶרַמְּב :דינּאָג וי ךיִפִּכ דעומשל ךֶתחַא םדִס

 ₪ יִנָא יתר :תירְּב רפָהְל הָלֶא תִוזְבִדרָשֶא תשע
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 | רמָאדהכ ּתְרמָאְו :לארשי תיִבדְלֶא לָשמ לשְמּו

 ןפפפ | ןאָה ערָזמ חֶקיו :ימש םילכר ריִעְּב ץעָנַּכ ץֶרָאלֶא +

 רַמָא הּכ רמָא :תַרדַא ןפנל תויהל יִרּפ האשל תנע +
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 ףכאה ךרא .םיפנּכה לדג לודגה רשנה הוה ינדֶא
 חה ןונבְלהדלֶא אָּב המקרה ול"רָשַא הָצונה אלמ
 והאיכוו ףטק ויתוקיני שאר תא :וְרָאָה תֶרָמַצתֶא

 !ומש הפצפצ םיּכר םימ"לע חק ערז-הדשכ ּוהְנתִיו
 עתְיְלַד תונפל המוק תלפש תחרס ןפנל יהו מצי
 םידּכ שעִּתו ןָפְנְל יהו קי ויִתְחּת וישרשו ןילַא
 םיפנכ לוד לודנ דָחֶאזרַשְנ יהיו :תוראפ \ .חלו ַשֶתִו
 לע הישרש הָנפְכ תאוה פצח הָנהְו הָצונד בדו

 !העטמ תונרעמ התוא תוקשהל ול-הַחְלש ויָתוילְד
 תושעל הלּותש איה םיכר םימְדלֶא בוט הד שלא

 "תֶאְו קת הישרשדתא אולה חֶלְצִּת הוהָי :ינרא
 "אלו שָביִת ּהָחַמְצ יִפְרָמלָּכ שבו ספוק ו | הירפ
 !הישרשמ ּהָתוא תואשמל בֶרדםַעְבּו הֶלּודְג עב
 מחכה חוה ּהָב תַעְגַכ אלה חלַצִתַה הֶלּותש הגה
 :שָביִּת ּהָחַמצ תנרעדלע שבי שבית

 ירמה תיבל אָנְרֶמָא :רמאל ילא הוהידרבר יהו
 לָבְּבְִרלמ אָב"הגה רמָא הָלֶאזהִמ םָּתְעְדִי אָלַה
 םלשורי 7-7

 | מיד ,ח'ד ,ב'ד ןכו תזארפ וא תוארפ א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 ,זי

 מ 1 ְ ך ,ירז ַע , 7  .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ תואְרְּב א"סבו ,ירק תורפ וילע רסמנ א"ס ,ה"ידו ב"יד
 ונח רייד ,ב"יד ,ו'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ברו א"ס ,ט"דו ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 | חיה ןכו שגה הָחְלְש א"ס +. ד  .ירק הָפְַּכ ,ביתכ הַנפַּכ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. ד
 1 "ה ב"וד ,א'וד ,ט"ד,ח"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ד"מלה שגדב ול ןכ +. ד = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד

 ד ו'כ םירפס בורב שגדב ןכ +. 8 = .ד"ידו ב"יד ןכו רסח ּהָתא א'ס ץ. 7 | .ו"טדו

 וניר ביד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ידק יִרָּפ ,ביתכ יראפ א"סב +. 8 | .ו"טדו ב'יד ,א"יד

 ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו ףקמ אלבו אלו א'פ ו"טדו ו"ד

 - ו ₪ "| אודו ןכו רפה התא א"ס +.9 = .ד"ידו ב"יד ,טיד,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו טעבו א'פ

 וטו הייד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ה"ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו ף"כה שגד תַעגַּכ נ"ב ,א"ב ןכ צ.10 | .ב"דו

 | 5 ות'ד ,נ'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 19  .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ תוגרע א"פ צ. 0

 .ו"דו ב"ד ןכו אב הנה א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד
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 ויִלַא םתּוא אביו ָהיִרְשדתַאו ּהָכְלַמ -תֶא | הקו 5 יו םלשורי

 3 אביו 1 ּתיִרְּב יתא תרכיו הָכּולְמַה ערּזִמ ח ן חקיו :הֶלַבּב

 = ₪! 14 הָכְלַמִמ תויהל :הקל ץֶרָאָה יליִאתֶאְו הֶלֶאְּב לתא

 ;ּהָרְמְעְל ותירְבתא המשל אשנתה יִתְלבְל הֶלַפַש
 5 םיפופ ולד תַתְל םירצמ ויכָאלמ הלשל  ּופדדִרמּמ
 תיִרְּב רַפָה הלא השעה טליה הָלָצִיִה ברבעו
 םוקמפ אלדמא הוהי יִנדֶא םאְנ יִנָארִַה טל
 רשאו ל הְָּב רַשָא ותא ףילממה ללממ
 וז ליַחְב אלו תו לָבָבדּוְתַב ותא יתיִרְּבדתֶא רפה
 ֶּּפָשּב | ו הערפ ותוא השעָי בר ל לוד
 0 - = |= = 3 הוב :תופר תושפנ תירכהל קיד .תונבְּבו הֶלְלְס

 אל הֶשַע הָלֶאלָכ ודי ה ְ דנה תיִרּב ג רַפְקְל הֶלֶא

 9 ּהָוהְי יִנִַא רַמָאדהְכ כל :טלָש |

 ויִרְבּו הָ ריפה רָשֶא יִתיִרְּבּו הָוְּכ רָשֶא יִתְלא אלדמ א יִנָאהִח
 ע יִתְרְוצַמּכ שפתנו ישר ויִלע יתשרפו ושאר ומ
 רֶשֶא ולעמ םש ותא יתטפשנו הָלְבְב והיתואיבַה
 | ולפי בֶרָחַּב ויִפִנִאילָּכְּב וקרבמדלְּכ תֶאְו ייל
 הוה ינא יִּכ םתעְַו ושָרפַי חורדלָכל םיִרָאשְנַ
 :יתְרב
  זרָאְָה תרמצמ יִנֶא יִּתְחְקְלְו הָוהָי נא רַמָא א
 יא ותלת קו ףמ א ףר ויִתּוכְי שארמ יּתַתָת הממ
 ₪ ּלָּתַשֶא לארשי םורמ רַהְּב :לּולּתְו ּהְבָרַה ל
 ויֶתְחַת ְּּכַשְו רידא ור ואל הָיָהְו ירפ השעו ףש אָש
 4 דלָּכ ועדְיו :הָנְכַשִת ויולה לצכ ףָּכדלָכ רווָּפַצ .
 יצע -- ו

 א'סב +. 14 = .ורק יִליִא ,בותכ יִלַּוא א'סב +. 18  .א"ידו ביד ,א"ד ןכו רסה םֶתא א'ס'צ
 .ר"ידו .ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ב'ד ןכו חתפ חלציה א"ס +. 15 = .ירק ודָמָעְל ,ביתכ

 הרטפה +. 99 = .ירק וויָחְרְבַמ ,בותכ ּוחְרְבִמ +. 94 = .ירק רָּפַה ,ביתכ ריּפַה א'פב שו,
 ם צ. 9%  .א"ידו ב"ד ןכו רפח ויָתְקִני א"פ +. ל5 | .וניזאה תש"



 או 4 6 9

 ה . נא שב י ץפ יתחרפהו - ץע 'תשבוה א =
 הָוהְירבְד יהוו :יתישעו יִתְרּכּד ה

 הוה לַשְמַהְרתֶא םילשמ םִּתַא םָכְלִהִמ :רמאל לא ּ
 ישו רסב ּולָכאָי תובָא רמאל לארי תמָדאדלע

 קהדבא הוה נא .םָאְנ יִנָאְרַח :הָייִהְקִת םינפה +
 תושפ וה" ןה :לאְרְ ַשיְּב הֶזַהלֶש מה לָשִמ דוע ל 4

 תאטהה שפנה הַָהְיִל ןכה שפכו בָאָה שָפנְכ הנה יל
 קיחצ הָיְהְייִּכ שיאו :תומָת איה 5
 אל ונעו לָפֶא אֶל םירהָק"לַא :הקרצו טפשמ השעו +

 אל ּוהעְר תַשָאתֶאְו לארשי תב ילּולגדלא אשְנ
 הע אל שיאו :ברקי אל הדג הָשאהלֶאְו אס ז

 ןח בערל מתל למי אל הל בישי בוח ותְלְבַח
 חפי אל .תיִבְרַתו ןתודאל שנ |

 :שיאל שיא ןיּב הָשַעִי תמא ט פַשִמ ודָי ביש לועמ

 אוה קידצ תַמָא תושפלו רמש - שמו ךלה .יתוקחְב
 דפש ץירפךב .דילוהו י .יִנדִא םָאְנ הָיָחְי היָח גט

 דלא"לָּכְדִתֶא אּוהו הדב .דחאמ חֶא הֶשַעְו םד
 הער תשאהתַאְו לַבָא םיִרָהָהדלֶא םָ יִּכ הָשָע אל
 טש אל לָבָח לג תְלִנ העה ןויבָאְו נע :אמס

 הנ ךשנכ :!השע הָבַעְות ויִנָע אָשְ םילולגה"לא /.

 י.

 בזהסכו םריעו | 8
12 .- 

 ללה תובעתההלַּכ תא הֶיְחְי אל יח הקל תיפרתו
 אדו ןב רילוה הָגְהְו :הָיִהָי וּב וימד 1 תפוז תומ הֶשַע 4

 אתין 

 ₪ ןכו םתא א'ס ,ו"טדו רייד ,ב"יד ,טיד ,ח'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ .חי
 וע ?א'ד ןכו ירקו ביתכ םיִנְב א'סבו ,ירקו םיִנָּבה ,ביהכ םיִנָּב א'סב א. 9 = .ו'דו
 "וה ןויכ םירפס בורב ןכו יִל א'ב א"ב ,יָל נ"ב "טד ןכו א'ב ןכ +. 4 = .םיכ א"ל "ל הימרי
 ד .ווקספ ןאכ ךיא א"סב +. 5  .הניגנ אלבו ףקמב דיל ג'ב ה'ודו ביוד ויד ,ג'ד
 ועו א'פו ה"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד,ח"ד ןכו רפחד רסח םרָעָו א'ס ,ג'דו י"כ םירפסב
 ₪ 9 ויט קוספ ןייע :דגבההַפַּכ א'ס צץ. 7 = .ב"ידו ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ
 ..ר"ידו ב"יד .ט"ד ,ה'ד ןכו תַהֶאמ א"ס ץ. 10  .ָּךַא ל'נ ץ. 10 = ירק
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 :ןֶהּכ השעי אָלְו אריו השע רשא ויבָא תאטח"לַכתַא
 תב יִלּולְנ-לֶא א אשְנ אל ייניִעְו לבא אָל םירההדלע
 הגה אֶל שיאו :אפט אל והער תשאדתא לארשי
 םורעו ןֶתָנ בעְרְל למחל לז אל הלו לָבָח אל לבח

 ויבָא ןועפ תּומָי אֶל אּוה ךְלְה יתוקְחְּב השע יטָּפְשמ

 םָּפְרַמָאְו נע תַמ :ההְ ויִמע לותְּב הָשַע בוטדאל
 הָקְדְצּו טפשמ ןפהו באה ןשכ ןּבה אָשָאְל עמ
 :הֶיחי הוח םתא השעיו רמש יתוקח"לָּכ תֶא הָשָ
 בָאָה עפ | אשאל ןפ תּימְת איה תאטחה שפה
 הית דלפק לירצה תקדצ ןפה ןפפ אָשְי אֶל בָא
 :הֶיָהְת ויָלָע עָשר תעש
 דתֶא רַמָשָו הָשֶע רָשֶא ותאטההלְכִמ בוש יִּכ עשרה
 :תּומָי אֶל הָיַחְי היִח הקרצו טפשמ השעו יתוקח"לְנ |

 -רָשא ותְקדְַּכ ול ורכז אֶל הֶשָע רַשֶא ויעשפ"לנ
 הָוהָי יִנ יןדא םַאְנ עָשְר תַמ ץפחא ץַפָחַה :הָיִחִי הש
 :היחו ויכרדמ ובושב איל
 תובעותה לבַפ לָוָע ּהָשעו לתקדצמ | קידצ 2

 רשא , -
 ובה רד וה בידוד מ ירקו ביתכ הָאְרִיַו א"סב ,ירק הָאְרִיַו ,ביתכ אָרַיַו וא אָרְצַעַ

 א"יד ,טיד ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14  .ר'תו ע'ת ןכו ירקו ביתב אָרִיַו א'ז|(>

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד .א"ד ןכו דתֶאו א"ס צ. 15 | .ב"ד ןכו ןַהָּכ א"ס ,ו"טדו ד"יד ב

 ,ת"ד ןכו רפהד רפח םרעו א"סו ,םריעו א"פ ,ו"דו ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ'

 ןש ן- ןכ .,לוָעַמ ל"צ א. 17  .ב"יד ןכו אלמד אלמ םוריעו א"סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד

 ויה צץ. 17, 19, 91 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח יִתְפַחַּב א"ס +. גז | .'ח קוספ ליעל וע!
 א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"'יד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .ירקו ביתכ !יָה א"סב \

 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח יתקח א"ס צ. 19 | .ו"דו .ג"ד ,ב'ד ןכו הניגנ .אלבו *

 ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ עָשְר א"סב ,ירק עַשְרֶה ,ביתכ עשר +. 50  .אוָה א'סב'צ

 ויָתאטַח א"סב ,ירק ויִתאטַח ,ביתכ !תאָטַח צ.90 = .א"וד ןכו ירקו ביתכ עַשְרֶה א"סבז

 א"ס +. ל1 | .א"ידו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח יִתְקִת א"ס +" 51 = .א"ידו ויד ןכו ירקו'ב

 א"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ד"ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,א"ד פו
 ת ןכו ירקו ביתכ וּפְרַּדִמ א'סו ,ו"טדו ג'ד ןכו ירק ויכְרְּדִמ ,ביתכ ּוּכְרְּבִמ א'ס ,ד"ידו ר יי - ₪ יררר .- ₪1 2 . -

 .ג"ד ןכו אנינת 'ו רפח תבעותַה א"ס ץ. 94

 ז חֶהְל אָל תיִּבְרִתְו ףשנ ודָי בושה ינָעִמ :דָנָבהֶסּ

 : רשאו חֶא לֶזג לָּנ קשפ קשעּכ ויִבֶא :הֶיַחְי הח
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 צטזוז 95--צזצ 4 לאקזחי 4

 הָשַעְירַשֶא וָתקדצלַכ יחְו השעי עשרה השע רשא

 אָטַהְדרֶשֶא וִתאַטַחְב לעמ"רשא ולעמב הָנרכְזת אל

 אָנעְמש ינדא ךרד ןָכּתִי אֶל םֶּתְרַמָאְו :תּומָי םֶכ 5

 אָל םפיכרד אלַה ןָכְתִי אל יִכְררַה לארשי תיכ

 םהילע תַמּו לוע השעו יתקדצמ קידצ בושְּב :ונכתי ₪
 :תומי הָשעדרָשַא ולועב

 טפשמ שעיו הֶָשָע /רשֶא ותָעְשרמ עשר בוש פד

 יִלְּכְמ בושיו הֶאְרִ :היחי .ושפְנדתֶא אּוה הקדצו א

 תי ּורָמָאְו :תמָ אָל הָיחָי וַח הָשִע רשֶא ייעטפ .

 תב לנָכְתְי אל יכרדה ינדא ךרה ןכתי אל לארשי
 ויפרדכ שיא ןכְל :ןכתי אְל םפיפרל אְלַה לארשי 0

 וש הָוהָי ינדַא םֶאְנ לארשי תב םַכְתֶא טָפְשֶא

 יש לושכמל םכְל היהידאלו םכיעשפ"לכמ ובישהו
 בָפ םָתְעשָּפ רשֶא םֶכיִעָשִּפדלָּכדַתֶא םכילעמ וכילשה 1

 היפ ּותַמָת הַמְלְ הָשדַח חּורו שָרַח בל םבה וש שעו

 זוהי ינדא םַאְג תמה תוִמְּב ץפחֶא אל יִכ :לארשי 2

 :ויחו ּובישָהְ
 מ תרמאו :לארשי יאישְקלֶא הע אש הָּתַאְ ב

 וקבר םיִרּפּכ ותְּב הָצבְר תוירא ןיב אָיְבְל מא

 ףרטל דמליו הָיָה ריפָּכ היִרגמ דָחֶא לעתו :ָהיִרונ 3

 פִתִנ םתחשְּב םיוג ייִלַא ועמשיו :לָכָא םלא ףרס +
 = 'דאביו

 1 ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב רשא א"ס ,ה"ודו ב"יד ,ט'ד,ח'ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב ןכ +. ₪4

 ₪ 95 = .ו'ד ןכו ירקו ביתכ ויתְוקְדִצ א'סב ירק וָתְקְדִצ ,ביתכ זתקרצ +. 4 = .ו"טדו

 ו "בּושְּב א"ס .ה'ידו .ב"וד ,ט'ד ,ח'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ +

 ₪ א. 28 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. עד = .בּושבּו 'גוליפ וילע רסמנ אי

 ד ג'ד ,ו"כ םירפסב ןכ + 9 = .ו'דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ .בָשיַו א'סב ,ירק

 :ן|'ד ת'ר ,ג'ד ןכו נְכֶּתַי א'ס 9 ,יכרְרַה א"נ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ר ,ח'ד ,ו"ד

 ה א'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 20 = .ה"כ קוספ ןייע : ר"תו ס"ת ,ע"ת ,רת ד'יד ,ב"יד

 שנ ל'צ 1 .₪' | .ע"ת ןכ יב ל'צ +. 91 = .לושכמל םָכְל א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ר

 .'|ט ָהיְנּגמ א'ס +. 8 = ,ט'דו ח'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ר ןכז .אלמ םיִריִפּכ א'ס +. 9 = .ע'ת ןכ

 ה א"ד ,ט'ר ,ח'ר "ד ,ג'ד ,ביד ,ולכ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו

 .ו"טד ןכו חתפ שפתנ א"ס ,ד"ידו
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 ןונ יִּכ ארתו :םִיְרְצִמ ץֶראדלֶא םיחחב והאב
 \ד :וז גּוהְתַמָש ריִפְכ .ָהירנ ומ דָחֶא הָקִּתו ּהָתְוקּת הָרְבָא

 םשַתו בירחה םֶהיִרֶעְ ויִתונמְלַא עדו :לָכַא םִאֶא
 בבס םָונ לע ונתוו :ותנאש .לוקמ .חֶאלְמו ץֶרא
 :שַפְתְנ םִּתְחשְּב םֶּתְשר ייִלָע שרפו תועד
 וחהפ .רנופב הגמ
 ןעמל = תודַצְמּב
 :לֶאְרְש

 2 םימ דב ₪ םימ"לע מכ ןפגכ מא
 תוטמ הלר היו :םיִּכר םִיִממ

1 % 
 ו 2 1 0% 1 > ו ז :

 י 7
. % / 2 4 ₪ 

. 
9 1 7 ַ%1 

 םילשמ יִטְּבַשדלֶא וע ת
 . ברב .ּוְבְנִב אָדַו םיִתְבַע ןיפדלע ותָמוק הנ

 םידקה חּורו הָכְלשה ץֶרֶאְל הָמחְּב שתו זויִתילד
 ;ּוהַתָלְּבַא שא הזע הממ ושבָיו וקרפתה ל הירפ שיש

 שא אַצִתו 6 הָיצ זאב ד רָבְרִמַב הֶלּותְש הָתַע
 טבש וע הפמ הב הָיָה א הָיִרּפ הירב הממ
 :| 2 :הָנ יקל יה יהִתַו איה השק לושמ

. 5 .. 7 

 שדחל רושעִּב ישמְחָב תיִפיִבָשַה ו דע | יה

 ובשיו הוהירתַא שרדל לַאְרשי ינקּזמ םישְנא יא
 % :ו לג : - 4

 :ינפ
 וזד

  ינָתזחתֶא רכד םֶדֶאְְּב :רמאל ילא הָוהְירבְד זק
 לארשי <

 יע"תו ירח ןכ ,ַעַרַָ ל"צ צ. ד = גידו ג'ד ביד ,א'ד ןכו אלמ ָהיֶרּוגִמ א'ס +
 והנתוו ג'ב ,א"ב ןכ +. 9 = .ב'דו א'ד ןכו רסח וויָתְִמְלַא א'סו ,'רת ןכו ויתּונְמִרא א'ס ו
 ,ה'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ערלמ רגופב א'ס גו"טדו י"כ םירפסב ליעלמ ןכ צ.9 א

 הגומב ,ב"ודו ו'ד ,ג'ד ביד ,ו"כ
 1 כ ןפְגְכ ל"ג צ. 10 | .ו"טדו א"יד ןכו תודצשב א'

 ד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ א. 19 | .ו'דו

 פקמב -הטמ א'ס ,ו"טדו ד*יד ,ב'יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.
 א"יד ,ט'ד ,ה'ד ןכו אמדק ד"וי רסה תיִעְבשַה א'ס ד. ג .2- .טידו היד ןכו הנו )
 ,ג'ד ןכו דַלֶא א'ס צ. 8 .םישדק תשרפל הרטפה +. 5 .אלמ שורָרָל א'ס +. 1 0
 .ר'תו ע'ת

 ירפס בורב ןכ צ. 9 | .ץֶרֶא א'ס צ. 9 = .ר"ידו בד

 ג. ןכו אלמ ויַתַויַלְד א"ס +. ן
 רייד ,ב"יד ,א"ייז ,ט'ד ,ח'ד ויד

 : *רטדףרמל דמֶליו הָיַה ריִפָּכ תויר א ךותְּב ךקהַתמ

13 
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 | הוה יִנדֶא רַמָאדהְּכ םֶהיִלֶא תְרמָאְו :םעידוה םֶתובָא :

 || לבל ימש ןפמל שעאו :םירצמ ץֶרֶא ךותְּב םהְּב |

 | !והל םָהָל יִתַתנ יתותבשדתא םגו :םֶהְּב יח םֶדָאָה 2

! 

 צא +4 לאקזחי \=16

 שֶרדַלַה הוהָי נא רמָא הפ םֶהְלִא תְרמָאְו לארשי
 נא םֶאְנ םֶכְל שֶרְדִאדא יִנָאהִח םיִאְּב םֶּתַא יתא
 תבעוִתדתַא םֶדָאְרְּב טופשתה םֶתא טּפָשִּתַה :הָוהָי

 ערואו בלע תב ערול ידָי אָשאְו לארשיב יִרְחַּב םוּ
 החי נא ,רמגל םָהל יִרָי אָשָאְו םירצמ ץֶרָאְּב םהְל
 | םָאיצוהל םַהָל ירי .יִתאָשְנ אוהה םּּב :םֶכיִהְלֶא
 | בלה תַבָ םהל יִתְרְתִדְרֶשֶא ץֶרֶאְדלֶא םיִרַצִמ ץֶרָאמ
 שיא םהְלַא רמאו :תוצראה"לכל איה יִבַצ שבו
 יא ואמטת"לא םירצמ ילולנבו וכילשה רניַע יציקש
 , שיא ילא עמשל ּובָא אלו יבדורמוו :םֶכיִהְלַא הֶוהְ
 \ םרצמ יִלּולּנתֶאְ וכילשה אל םהיעע יצוקשדתַא
 \יפא תולכל םהילע יִתַמַח ךפשל רמאו ובע אל

 | יפערונ רשֶא םכותב הָמַהְדרֶשֶא םיוגה ינעְל לחה
 םָאיִצואו :םִיְרְצִמ ץֶרֶאמ .םָאיִצוהְל םהיניעל םֶהיִלַא

 4 -תא םהל ןַתֶאו :רָבְדְמַהְדלֶא םִאְבָאְו םִיִרצמ ץֶרָאמ
 ! םתוא השעי רשא םתוא יתעדוה יִמּפָשַמתֶאְו יִתוקַח

 /!וםשדסמ .הוהי נא יּכ תעדל םהינבו נב תואל
 א יתוקְחְּב .רָּבְדִמּב .לארשהתיב יִבדורְמִ

: 0 
 | ויד גיד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. +  .ב"ידו א"ד ןכו אלמ וילע רסמנו םַהיִלַא א'ס +. 3
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 17 לאקזחי צא 9%

  יִתאָשָנ ינאדםנו :ם היִניעְל םיִתאַצּוה רָשֶא םיוגַה יִנִעְל
 -רַשֶא אל םֶתוא איִבָה לתְלבְל רָכְדִמּכ םֶהְליִדי
 ןשי :תוִצְרֶאָהילַכְל איה יִבָצ שבדו בֶלַח תבז יא
 -תֶאְו םהב כְלָהְאל יִתוכחתֶאְ וסֶאְמ יִמֶּפָשַמְּב

 ז סֶחָּתו :ףלה סל םהילולנ ירח יּכ וללח יִתותְבָש
 :רָּבְרְמְב הָלָּכ םַתוא יתישעדאלו םִּתַחַשמ םֶהיִלְע עפ
 וכְלתִלא םֶכיִּתוְבַא יִקּוחְּב רֶבְדַמַּב םֶינ כלא רמאָו
 :ואמטִת"לַא םָהיִלּולנו ורמשת"לַא םהיטְּפשמחתַאו

 יִנְּב תואְל הו ושדק יִתותְּבַשדתֶאְו :םֶתְוא ושעו
 םינָּבְה יבדורמיו :םֶכיִהְלֶא הָוהְי ןנא יכ תעלְל םכיעב
 ישעל ּורָמשדאל יטָּפַשמ גדתו כ יִתוקַחְּב
 קו תֶבָשתֶא םֶהָּב יח 43 םֶתוא הָשעי רָשא םתיא

2 

 יִפַא תולכל םהֶלֶע יִתְמָח ךֶפשל רמאו וללח
 יתלבל ימש ןעמל שעאְו ידָדתא יתבשהו :רכדמנ

 םיּב םֶתִא ץיפהל רכְדּפּכ םהְל יִדַיתֶא יאש 4
 קח ושעיאל יִטְפֶשמ | :תִצְראְּב םֶתַיא תחל

 ז ןכו רפח יִתְקִח א"ס +. 16  .ר'תו סת ,ע"ת ןכ ,םֶהְל יתחנ לש ו
 בָא א"ס ץ. 8 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ָךלּוה א'ס ₪. |

 ןכ צ. 19 = .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו רסח יִתקְחַּב א'ס ₪.

 .ד"ידו א"יד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח םֶתא א'ס ה"מדו ב"וח )| ְ

 ח םֶתַא א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יר ,טיד ,ח'ד ןכו אלמ וילע רס
 ט קוספ לועל ןייע :וידו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו "תֶאְו א'ס \

 ,ו"ד ןכו אלמד אלמ יִתובישַהְו א"סו ,ב"דו א"ד ןכו

 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו דם א"ס +. 95 | .ר"ידו טיד ת"ד[
 וא'ד ןכו רסח םֶתַא . . . םֶתַא א'סו ,טירו היד ו'ד 80

 >< דו א'ד ןכו רסח יַתְקִחְו א'ס ז
1 

 א"ד ןכו רסח םֶתַבָא א"ס ץ. 4  .ב / 4 שי

9 

 \ ורמש יִמְּפְשַמדתֶַאְו וכל יִתוקַחְּב םכיִהְלַא הוה |

 ג "םג :םקיניעל םֶתא יתאצוה"רָשא םיוגה יניעל לח

 , םיבוט אל .םיקִח 6% יתהנ - נאדו ומ 1
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 צצ 4 לאקזחי 958

 םַתּונְתִמְּב םֶתּוא אמטַאְו :םֶהָב .ּויְָי אל יםיטְפשמו ₪
 וערי רשא ןעמל םֶמשַא ןעמל םחר \רֶטָּפלְּ ריִבַעַהְּב
 :הוחי ינא רשֶא
 םהיִלַא ּתרמָאו םדאְרְּב לאש תיִבדלֶא רַּבד ןַכְל
 םכיתובא יתוא פד תאוידש הֶוהָי יִנדֶא רָמָא הֶכ

 ואש רשא ץֶראה לֶא םאיבָאְו :לַעָמ יב םֶלָעְִּב
 ץעדלָ המָר הָעְּבּנלַכ ואריו םֶהְל ּהָתוא ּתַתְל ידָיתֶא
 םִנְּבְרְק סעכ םשדונתיו םֶהיִחְבְזתֶא םָעּוהְבויו תבע
 !טהיכמקתתַא םַש וכיפיו םֶהיִחוחיִנ חיר םש ומישינ

 ארקיו םש םיִאְּבַהיםֶּתַאדרֶשַא הָמָּבַה הָמ םֶהְלֶא רמאו 5

 פל :הוה םיה דע הָמְּב ּמְש
 ףררבה הוהי יִנדֶא רַמָא הָּכ לֶאְרְשִי תיִּבְדְלֶא | רמָא
 !םינו םִּתַא .םָתיצוקש ירחאו םיִאָמְטְנ םֶּתַא םֶביִתובָא

 םיאממנ םֶּתִא שָאְּביֶכיִנָּב ריִבַעַהְּב םֶכיִתְנִתִמ תֶאשְבו 3
 לארשי תיכ םָכל שרד נאו םויהדדע םֶכיִלְלְנלַכל

 הלעהו :םכל שֶרדֶאדסא הוה ינדא .םֶאְנ .יִנָאיִח ₪
 היהנ םירמא םּתַא | רשֶא הית אל יה םֶכָחורְ"ל

 רח :ןבאו ץע תרשל תוצראה תוחפשִמְּכ םיוגכ 3
 ףוטנ עורכו הקזח דִיְּב אלדסָא הוה :יִנדַא םִאְנ
 ךִמ םֶכְתֶא יתאצוהו : םכילע ףְלמִא הָבּופָש הָמְחְבּ
 פג םֶתְצופנ רשא תוצְרֶאְהְדִמ םֶכְּתֶא יִתַצּבִקְו םיִמַעָה
 1 ויב < רוי 08.
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 עי גיד גיד ,ביד ןכו ויחידאל םיטפשמו א'ס ,ו"טדו טד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 וט'דו ח'ר ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו תאז רע א'ס +. פז = .ב'ד ןכו רסח םֶהְלֶא א'ס +. ד = .ד"ידו
 ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .א"ידו .ב'ד ,א'ד ןכו רסח םכיִתְבַא א'ס +. לד
 - ניב ,א"ב ןכ ל. 28  .איעגב והבזיו "ב ,א"ב ןכ ץ. 98 = .א"ידו טיר ,ח"ד ןכו רפח
 וידבו .ב'דב :ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,י"כ םורפס .בורב ןכ +. 99 = .איעגב
 4 א'ס ז.30  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +.80 = .םיִאבה םֶתא רשא ג'דבו ,םיִאבה םתא
 דדו ב'וד ,א'יד ןטיד ,חיד היד ןכו אלמ םֶכיַהוְּפִמ .א'ס +. 91 = .ב'דו א'ד ןכו רסח
 וחב ןכ +. 54 = .םכתא יִתצבקו א'ס +. 5+ = .ו"דו ב'ד ןכו שאב םֶביִתְַבּו םכינב א'ס +. 1
 ותוצופנ א"סו ,א'ד ןכו רסחד רסח םֶתצּפְנ א"סו ,אמדק 'ו רפח םֶתַיצפנ א" ,ב"דו י"כ םירפס
 .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ר ,ח'ד ,ו"ד ,ג"ד ןכו אלמד אלמ



 9 לאקזחי צא 4

 - 7 :הָכּופְש הָמַחְבּו הָיוטְנ עורזבו הכוח דב
 םיִנָּפ םֶש םכְּתִא יִתְטפְשְנו םיִמעה רפְדִמ"לֶא םָבְתַא
 6 -- רַכְדַמְּב םֶכיִתובָאדֶא יִתְמַּפֶשִנ רָשָאְּכ ינָּפילֶא
 גז יתְרְבְעהְו :הָוהָי יִנדֶא םָאְג םֶכְּתִא טפשֶא ןּכ םיִרצמ
 :תיִרְבַה תְרְסְמְּב םַכַתֶא יתאבהו טבשה תחת םכָתַא
 ₪ םֶהיִרּונִמ ץֶרֶאמ יִּב םיִעָשוָּפַהְו םידְדמה םֶכַמ יתורבו
 םֶּתְעַדיַו אובָי אל לארשי תַמְדָאדלֶא םֶתוא איצוא
 9 יִנדֶא | רמָאדהְכ לארשידתיב םָּתַאְו :הָוהְי .ינארכ
 םיִעָמְש םכְניאִא ראאְו ודבע וכל וילּולג שיא הוה
 םַיִתְנתמְּב דוערלְלַחֶת אל ישרק םשדתַאְו יִלא
 ו אנ לארי םורמ | רַהְּ יטרק"ההב יִכ :םֶכיִלוְלְנּב
 ץֶרֶאּב הל לאְרשִי תבל ינדבעי םש החי יא

 "תֶאְו  םֶכיִתְמורְתִתֶא .שוֶרְדֶא םֶשָו םַצְרֶא שש
 4 הֶצְרֶא החינ חיִרְּב :םֶכיִשְדְקלֶכְּב םֶכיִתְוְאְשִמ תישאר
 "םָכַתֶאייּתְצַּכַקְו םיִמַעָהְדִמ םָכַתֶא יִאיִצוהְּב םֶבָתֶאְו

 יניעְל םֶכְב יתשדקנ םָּכ םֶתְצְפ רָשֶא תוצְראָהְִמ
 0 דלֶא ם ָכְתֶא יאיכהב הָוהְי .יִנָאדיִּכ םֶּתְעִדיִו !םוה[)

 תתל ידָידתַא 'תאָשנ רשא ץֶראְהדלֶא לארשי תמָדא
 4 תֶאְו םֶכיִכְרִדִדתֶא םֶשְדֶתְרַכְ :םכיִתובַאְל .ּהָתּוא
 םכינפּכ םתטקנו םֶּב םתאמטנ רשא םכיִתוליִלַעלָּ
 4 הזה יִנָאדיִּכ םֶתְעְדִיְו :םֶתיִשָע רשֶא םֶכיִתופְרְדלְכנ
 םיערה םליכְרדִכ אל ימש ןעמל םכּתא יִתושַעָ
 :הוהְי ינדא םַאְנ לֶאְרָשָי תיִּב תותָחְשנַה ו ליל ו

 יהיו דו ו

 אלמ תֶרּוסַמְּב א'ס +. 9 = .ד"ידו ב"יר ,ט"ד ,ח'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח םֶבותְבַא א"ס )|
 ב"דו א"ד ןכו רפח םֶתא א'סב +. 88  .אלמ וולע רסמנו םיִדְרוטה א"ס ץ. 58 "1
 םֶכיִתִַתִמְּב א"ס ץ. 89 = .ר"תו ס"ת קית ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ואבי א"סב אובו ריבס ש. |
 א"ד ןכו רפח םֶכיִתַאשמ א"ס +. 0 ולּכ יז. 40 = .ט'דו היד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןב/ |
 ב'דו .א'ד ןכו אלמ םתצופנ א'ס +. 41 = .תוצראההןמ סכתא יִתצבקו א"ס צ. 41 = ב[

 רסח םֶכיִתַעְר א"ס ץ. 48 = .ב"דו א"ד ןכו רסח םֶכיִתַליִלְע א"ס ץ. 8 .םָתַצּופְנ א'ס

 .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רסח יִתשְעַּב א'ס +. 44 = .ג'דו 'ביד אד ||
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 אבהו םורד"לא ףסהו ה הפיה ים דרש ו ָפ םיש | .

 הדא רמאו :הבכת אל היתרעב הי יא יִכ רֶשְּבלָכ +

 וז 1- -4 לאקזחי 00

 ב :רמאל ילא הָוהידרבד יהָיַ

 הלכאו ש שא | ב"תוצמ י ננה הוה ינדַא רמָאדהְכ גהה
 תבהל הָבָכַתִאל שבי ץע"לְכו  חלךיטלכ ָּךב
 וארו :הָעּפצ במ םיִנָפילְּכ הבדוברצנ תבדלש

 פיִלָשִמ לשממ אָלָה יל .םיִרָמִא המה .הָוהְי ינדא
 :אּוה
 זלֶא לינפ םיש םדָאְרִּכ :רמאל ילֶא הָוהירְבַד יהָו
 תמְראדלֶא אָבְנִהְו םישדקמלֶא ףטהו םֶלָשּור
 יענה הָוהְי רמָא הּכ לארשי ת תמדאל רמו :לֶארשי
 קירצ ךממ יתְרכהְו הרעתמ יִבְרְח יתאציהְו דלא
 אצת ןכל עשרו קידצ ךממ יּתְרַכַהְדרֶשַא ןעי :עשְרו
 דִלָּכ עדי :ןפצ במ רָשָּבלָּכילֶא ּהָרְעִתִמ יפרח
 בושת אל ּהָרעַּתמ יפרח יתאצוה הֶוהָי יא יִּכ רֶשְּב
 :רוע
 תורירמבו םִיְנְתִמ ןור רכש נאה םֶדָאְדִּב הָתַאְ
 הָּתַא הָמדלַע ףילֶא ור אידי היה םהיניעל | ן-
 פרו בל"לכ סַמָ שה יכ העומשדלא ּתְרמָאְו חנאנ
 הנה םומ הֶנְכלַּת יִכְְִּדלָכְוַחּורלָכ הָתָהְכ םידלמ
 :הָוהְי נא םָאְנ הְַַהִ האב
 תְרמִאְו אבְנה םדָאְְּב :רָמאַל ילא הָוהזרבד יהוו
 :הורמדםנ הדחה ברח ברח רמָא יִנדַא רמָא'הְּכ

 ןטמ

 ןכו הוהי ינדא רמא הכ א'פ ש. 8 | .ההְי ינדא רבד א"סב ?. 3  .הָּבִנ א'סב +. 5 ,אכ

 0 ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ד. 9 .הָנופצ א'ס <. 9 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד

 ד רייס 0-7 יו'דו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ הָתיִיהִנְו א"ס +. 12 | .ו"טדו טד ,ח"ד ןכו חנָאָנ א"ס ,ד"ידו ב"יד

 .ב"ידו ב"ד ,א'ד ןכו הָוהְי ינדַא רמא הכ א"ס ץ. 4



 1 לאקזחי צצו 8-7

 ו א הָטְרמ קָרְּב ּהָלהַיַה ןעמל הזחוה חבט חַבְמ עמל
 ו הָמְרָמְל התא תו לב תָסֶאמ יִנָּב טֶּבַש שיש
 ּהָתוא תת הָטְרִמ איהְו בֶרָה הדחוה איה כב שָפְתְל
 וז יּמַעְּב הָתְוַה איהרִּכ םֶדָאְדְּב ללוהו קעז :נרוהדדמ
 ומעְתַא ויה ברחדלֶא ירוגמ לארשי יאישְנלַכְּב איה
 ג תַסֶאמ טבש"םנדסא המ ןחב יכ :דֶרודלֶא קפס ןל
 :הָוהְי יִנדַא םָאְנ היה אֶל
 ו ברח לּפָּכִתַו ףָכילֶא ףַּכ ךֶהְו אָבְנה םדָאְדְב הָתַאְ
 תֶרְרהה לודגה לפח ברח איה םיִלְלַח ברח התְשילש
 פ "לָּכ לע םילשָכמַה הָּבְרַהְו בל ִמְלו עמל :םֶהל
 הָטעַמ קָרְבְ הושע חַא בֶרָחתַהְבִא יתַתְנ םהיִרַעש
 פַ] ך יִנָּפ הָנָא ילימשה ימישה ינימוה יִדָחַאְתַה :הכטל

 פפ יתמח י יתחיגהו יִפָכלֶא יפכ הָכַא נאדו :תודָעַמ
 9 ה יהו :יִתְרַּכּד הָוחָי ןנא
 | םיכרד םינש | ףליםיש םדֶאְדִב התאו :רמאל ילא
 דיו םהיגש ואצי דַחֶא ץראמ לבָב"דלמ ברח אבל

 5 ברח אוב םישָּת ךֶרּד :אָרְּב ריע ךֶרָהְשאְרְּב אָרְב |
 :הָרְצְּב םֶלָשּוריב .הָרּוהְידתֶאְו ןימעהנב תכַר תא
 ן ₪ םיכרדה ינש שאָרְּכ ךִרּדַה םִאְדלֶא לָבְּבְְדלַמ רַמָעְִּכ

 םיִפְרִּתַּ לאש םיִצחב לקלק םסְקְ"םְסקל
 ₪ םיִרָכ םושל םלשורי םסקה ו הָיָה .וטימיב דב

₪ | 

1 % 

1 
. 

 חתפל 8

| 
 ג'דו א"ד ןכו אלמ ליִלַהְו א"ס +. ד = .ןעָמל איס וילע רסמנו ףקמב "ןעמל א"סב 48 []
 אלמ הָהישי ילש א"ס צ. 9 ,דלע יאחנ ל ,יאברע גמל ןכ צ. 9 .ןעמל ריבס צ. 17[

 א'סב +. 9 | .רסחד רסח 'ל וילע רסמנו הָתַשְלַש א"סבו "דו .ב'ד ,א'ד כו 063 |
 .ב"ידו ט"ד ,ה"ד ןכו ירקו ביתכ םכל א"סב םכל ריבס צ..9 .הֶלּ דגה ל"נ צץ 9 .אוה

 .התחְבָא א'ס +. 90 | .ג'כ ח" הימרי ןייע :ס"תו ע'ת ןכ ,םיִלָשְכַפַה ל'צ 8
 ידחאתה ג'ב ,א"ב ןכ +. 91  .הֶטרמ ל"ג צ. 90 ." ח"י ליעל ןויע בא ל"'צ ₪
 אלמ תדע מ א"ס +. 91  .ערלמ םעטו ןושב שגדב למשה א'ס צ. 91  .אועגנ
 ד ,ב"יד ,ט"ר ,ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 3 "ב"ודו ט"ד ,ח"ד ,ב'ר ,א'ר ןכ

 א'ד ןכו אלמד אלמ יִתּוחיִנהְו א"סו  ,א"ידו ב"ד ןכו רפחד רסח יִתַנַהְו .א'ס מד
 היד



 8 יש

 99 יש

 םכרכוה ןעי םכיַתולילע לֶכְּב םכיתואטח .תוארהל |
 | :ושפָתִּת ףּכּב
950 

31 

 שכ 1

 הע הע הע ";ליפשה ּהְבְגַהְו ּהָּבְנַה הָלָּפָשַה .

 | חהי ינדא רמָא הָכ ּתְרַמַאְו אבְנה םֶדָאְדְב הָתַאְו <

 , ךותתנ ךילע חיפא יִתְרְבְע שאב ימעז לע יתכפשו ₪
 | חת שאל :תיחשמ ישְרֶח םירעְּב םיִשֶנא דִיְּב אז

 צצז 98--צצהז 9 לאקזחי 2

 םיִרְכ םּושְל הָעּורַתְּב לוק םיִרָהְל חַצְרְב הָּפ חָּתַפל
 םהְל .הָיַהְו :קיד תונבל הָלְלְס ףפָשל .םיִרעְשדלע
 ריקמראהו םֶהְל תב יעְבְש םהינּב אועדסוטקכ
 5ַמָאההֶכ ןֶכְל | :שפָתהְל ןָש
 םֶכיִעְשּפ תולה םֶכְנַע םֶכְרַכְוה ןעי הוי .יִנרֶא

 | תעב ומוי אב"רַשַא לארשי אישְנ עשר ללה הָּתַאְו

 יא רמָא הָּכ :ץק ןש
 < תאזאל תאו הרטעה םיִרָהְו תַפָנצְמַה ליִסָה הָוהָי

 טפשמה ולדרשא אָבְדדִע הָיָה אל .תאזםנ הֶנמישַא
 :ויתת

 = החותפ בֶרַח בֶרֶח ּארַמָאְו םֶתּפְרֶחלאְ ןומע ִנָּבדלֶא
 . אש ךל תּזחְב :קָרְּב ןעמל ליכהְל הטורמ חבל
 | עשר יללח יראוצ"לא ףֶתוא תתל בכ ךלדםסקּב
 שמילא בַשָה :ץק ןע תַעְּב םִמּי אָבְיִרִשֶא
 ודא טפשא ךיתורכמ ץֶראְּב תאְרבְְרֶשֶא םוקמּ

 יא יכ ירכזת אָל ץראה ךותְּב הָיהָי ךמד הֶלָכָאְל
 | :יתרבד הוה
 |טפָשִתַה םדאְדְב הָּתִאְו :רמאל ילא הָוהְי-רַבְד יִהָיו

 | טפשתה יי
 | הק םסקכ ,ביתכ םזסקב +.98 = .ס"תו ע"ת ,'רת ,ב"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו תּונְבְלְו א"ס +. לד
 נוח טיד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 28  .תועבש ל"נ +. 58  .םפקכ ג"ב ,םסקפ א"ב

 וווקפפ ןאכ ןיא א'סב ++. 29, 31 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו אּוהו א'ס ,ו"טדו ד"יד
 יואל א'פ +. 8 = .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ח'ד "ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח םכיתאפה א'ס + 9
 | הוטפה +. 1 ,בכ = .א"ודו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ךתוא א'ס +. 85  .לִחַהְל ל" < 3
 | .תומ ירחא תשרפל



-- 

 3 לאקזחי צצוו 8

 :ָהיְתובעותדלַכ תֶא הָתְעַדוהְו םימִּדַה .- טפְשִתַה
 הָכותְּב םָּד תכפש ריע הוהי ינדֶא מא הָּכ תרמו
 מד :האמְטל היִלָע .םיִלּולנ התשע ּהָתַע אוָבְל
 תאממ תישעדרשַא ךילולנבו משא תכפשדרשא
 הָפְרַח ךיתתנ ןפ"לע ףותונש-רע ובתו ימי יבירקתו
 ו | תוְבְרְקה .:תוצראָהדלָכל .הָסְלַקְו םיוגל
  הָנַה !הָמוהמה תַּכר םשה תֶאמְט דבדוסלקתו ממ
 :םדדךפש ןעמל ךב ויה וערול שיא לֶאְרשי איש
 םותָי ךָכותְּב קשעב ישע ךגל ךב ולקה םאָו ב8
 :תְלְלַח יִתְתְּבְשחתַאְו תב ישק :ףב נוה הֶנִמְלַאְ
 ולכָא ם םיִרהַהלֶאְ םדְפש ועמל דב ּויָה ליבר יט ישָנָא

 תאמט בה בא"תורע :ףכותב ושפע המח
 הָבָעּת הָשָע ּוהָעְר תָשאתֶאו שיִאְו :ףברמע המ
 -תב ותחַאהתֶא שיאו הָמוְכ אמט יתלכזתא שיאְ
 ג ףשנ םֶדדְִפִש ןע עמל .ףךברחקל רחש :ךָבְדהֶש ויָבָא
 םֶאְנ תחכש יִתאְו קָשעַּב יער יעְצְבִתו תחקל תיִּבְרַתְ
 תישע רָשֶא ךעצְּב"לא יפכ יִתיִּכְה הָגִהְו :הָוחי יִנדֶא
 הנקזחתדמא לכל דמעה כותב ווד רשא מ"ל
 יתרכד הָוהְי ןִנָא ךֶתוא השנ נא רשא םימָל 2
 : תוצְראְּב ִיִתיִדו םיונכ ךֶתוא יִתוציפהו :יִתיִשע
 : תַעְדַיְו םיוג יִניעְל ב קלחנ :לממ ּךֶתֶאְמִמ יתמתַהו
 ילא הוהידרבד יה :הוהי יִנָאדיִּכ

 םֶלּכ גוסל לאְרְשידתיב ילדיה םֶדָאְהּב :רמאל
 ףסּכ םיגיס רוכ ְךותְּב תֶרָפּועְו לורבו לידבּו תֶשח)

 ויה =

 .ר"תו פ"ת ,ע"ת כו ירקו בותכ תע א"סב ,ירק "תַע ביתכדדע יאחנדמל ,ואברעמל ןכ ₪ 4
 .ּתחַכַש א'ס +. ג = .ו'דו ג'ד ןכו ּתֶחְקְל א"ס +. 19 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו 2 א'ס ד.4
 .ע'ת ןכו םַגַה א"ס ל. 16 | .הָּיָה ריבס זץ. 18 = .ירק דלֶא ,ביתכ דלָע א'פב 8
 .ו"ד ןכו ירקו .ביתכ גִסְל א"סב ,ירק גיסל ,ביתכ גוסל 18
 ו"טדו ד*יד ,ב"וד ,גיד ןכו רסה םיִגָס א'ס ,ב"ידו א"יד ,טיד ,היד ויד , 8

 י"כ םורפס בורב ןכ +. 8

 בכ

= 

 "ני

4 

- 

- - 



 שכ

 אצוו 19--אצ]זז 4 לאקזחי 4

 | ןעי חוחי יִנדֶא רמָא הָּכ ןכְל ויה
 ב 2% ן₪= . | ותד לֶא ם תא .ץבק יננה ןכְל םיִנפל םכְלַּכ תוְָה

 , |: ב : 75

 לידו רפי לזרכּו תשחְו ףַסִּכ תַצְּבְק :םֶלְשיִרְ
 | ץפקא ןּכ דיתנהל שא  וילְעְרתחפל .רוכ ותא

 ₪ 2 1 | טתַא יתסנכו :םכתֶא יִתְכִתה ית יִתְמָחְבְו יִפַאָּב ל

 | ףותהְכ :הכותְּב םָתְכתִנְ יִתְרְבע שאב םכיל ית
 | ה

| 

 י, = = = 5% י
 ינאדיִכ םתעדיו ּהָכותְב ּוכתִּת ּכ רּוכ ו ףסכ ב - . יס =. 5

1% 5 7 [ : 

 צו :םכילע יתחמה יחכ

 || ִּתַא הלה רמא ם דֶאְדִּב :דמאל ילֶא הוהידרבה יהיו

 'רשק :םעז םויְּב ּהָמשְנ אר איה הרהטמ אל ץֶרא
 ףרמ רט ט ףרט א אוש יראּכ הָכותּב ָהיִאיִבְ
 = - 5 ו -

 יהכ
 ו

6 

 !| ןַמַה ולכָא שפנ
 /| וטמח הינהְכ :הכותב

 ףיבו ולידבה אָל ל חל שרכהיב ישדס י וללחיוי ו יתרות
 ּו / ו- ו < / - 1

 1 םהיניע ּומיִלְעְה ותו תבע שמו ועידוה אל רוהָטְל אמטה

 5 יפרט םיִבָאְְּכ כרב הירש :םֶכותְב לא
 כ

. 
.- - 

 לר | היִתונמְלא וחקי רקיו

 | ושבת :עצכ עצב ןטמל תושָפָנ רבא םדְּדפְשל
 | םירמא .-םי- = ריבי 09990 יי לפת םֶהַל לכי
 בכ -- םימ שק יש = || ?שו =| ויש

 אל ד

 ./ ןטשע ץרֶאְה םע :רבר אֶל הָוהוו הוי ינדא רמא הָכ
 1 אלב 5 יקשע ךֶנהתַאְו ונוח ןבָאְו ינו עו לזג ולו קשע

 / [ףפכ דמעו רדנזרדג שיא םהמ שּהְבָאְ :מּפ שמ 3
 !' ַּפְשַאְו :יתאצמ אלו התה חש יתלבל ץֶראה דַעְּב ינפל 3

 [ שאהב םכְרד םיִתיִלְּכ יִתְר בע שאְּב ימעו םֶהיְלע
 . || רפה יהי :הָיהָי ו יִנדַא םִאְנ יתתנ

 סא תונּב םיִשָנ םִיִתש םֶדָאְְּ ;רמאל ילא הוה |
 [₪ הת ןהירוענפ םירצמב  הָניִִתַו ּויָה תָחַא

 הלה | ןתומשו :ןהילותב דד דד ושע םשו זהידש וכעמ

 - הלודגה ְ ב
 || ליצז,25 | .ע'ת | הו *

ּ = 
=< == |00 00 == 

 .50  .אקספ ןאכ ןיא א'כב 89

 .ע"ת.ןכ היאישנ רשא



 8 לאקזחי אצזחז 5--וד

 םִִנָב הָנְדְלִּתַו יל הָנייְהְּתַו ּהָתוחַא הָביִלָהִאְו .הֶלּודָגַה
 ןזתו :הבילה ָהֶא םלשּוריו הָלָהֶא ןור ורָמְש ןתומְשּו וב
 םיבורק רושאדלֶא היבהאמ"לל בתו יִתְחַּת הָלָהֶא
 םישרפ םֶלָּכ דַמָ יִרּוחְּב םיִָגְסו תוחפ תַלְַכְת יִשְבְל
 רושא"ינפ רחבמ םהילע היתונזה ןתתו :םיפוס יבָּכר
 -תאְו :הֶאְמְטִנ םֶהיִלילְגילֶכִּב הָבְנערשֶא לָכְבו םלּ
 ָהיְרוענב ובָכש ּהָתְוא יִּכ הָבְוע אל םיִרְצִמִמ ָהיִתּונת

 ןכל :ָהיִלָע םָתּונת ּוכפשיו הילותב ידד ושע המ
 הָבָנַע רשָא רושא ינָּב ליב היבַהאמד ריב הת
 התואְו וחכְל יתנו הָינִב התור ולג מַה :םֶהיִלַ
 :ּהָב ושע םיטופשּו םישנל םשדוהתנ טרה 8

 תחשִּתו ה הָביִלָהֶא ּהָתוחַא ארתו

 לולָכִמ יִשְבְל םיברק םֶי 7. הָבְנַע רוש

 ארו הי ךונותדלא * ףסִתו :ןֶיּתְש - דָחֶא א הָאַמְטנ
 :רָשְשַּב םיק קח םיירשכ ימלצ רידל הָקַחִמ יִשְַא |

 1% םיִּרָשּכ לכבד ב .תּומּד םֶלּכ .םישילש הארמ |
 חלשתו הינע הֶאְרַמְ םהילע .בגפתו :םודלמ
 טבביינב הילא ואביו :הַמיִּרָשַּכ םהיִלַא םיכָאְלמ

 םֶבְאָמְטּתְו םֶתתְּב הָתוא ואמו םידד בּכשמל |
 עקתו

 ןכ
 .איעגב לע .ג'ב ,איעג אלב לע א'ב א'נ צ. 5 = .ד"ידו ב"וד ו"ד ,ג"ד ,ב'ד אפ ןמ

 ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו יבכר םישרפ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ר ,ה"ד ,י"כ םירפס בורב כ

 א'סב ,ירק םיִּבשַכ ,ביתכ םיּיבשַכ צ. 14 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ש, גו

 לוגס בגְעְתַו ו ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ירק הָנַלִתַו ביתכ הָנְלַדִמַו א"סב + 53

 ו םישְלַש א'ס +. 15 = .א"ידו ט'ד ,ח'ד ןכו יִרּגַת א'ס +.15  .ו'דו ביד ₪ כ
 צ. 17  .ב"ד ןכו ירקו בותכ בָּגְעִתו א'סב ,ירק הָבּגְע תו ,ביתכ בָגְעִתַו צ.

 .ב'ידו ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלו

 ג לְּבדלֶא :הָתוחַא ינוזמ א הָנִמִמ ּהָתְבְנַ

 \ יִּכ אָרָאְו :םֶלּכ דָמָח יִרוחְּב םיפופ יִבְכְר םישָרּפ

 5 םֶהיִשאָרְּב םילובמט יחּורְס םָהיִנְת מב . 1 .ילוטה
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 -רַשְּב'רשֶא םהישגלפ לע הָבְִעִּתַו :םירצמ ראב :

 5ַמָאְדהְכ הָביִלָהֶא ןכל :ךיְרועְנ

5 

 = יתָאנק יתתנ :םַהיִטְפָשִמְּב ךיטפשו טֶפְשִמ םֶהיִנְפְל

 | יִלְּכ וחקְלְ ףיִדְנְּברתֶא ךוטישפהו :שָאְּב לא
 ל ץרֶאמ להונהתאו ךממ ְךַתְמ יתְּבְשִהְו :ךְּתְראְפִת <

 | תאְנֶש רשא דב ה יִנָנה הוה 7 \ לנדא רמֶא % יכל
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 התורעהתַא לתו ָהיֶתּונּת לנִתו :םהמ הָשְפִנ עקתנ

 :ּהָתוחַא לעמ ישפנ העְקְנ רשֶאּכ היִלְעִמ ' יש עקתו

 התו רשא הירעְנ ימידתא רפול היִתּונִּתִִתֶא הָּבְרתַ

 תא ידקפתו :םֶתמְרַז םיסוס תמרזו םשְּב םירומח
 יש ןעמל ךידד םירצממ * תושעב ְיְרשְנ תמו

 "רַשֶא תא ךילע ליבְהאמדתַא רועמ יה הי ינדא
 לבב נב :ביִבָּפִמ לילט םיתאכלו םהמ ףשפנ הע
 םַתוא רושא :ןּבדלְּכ עוקו עושו דוקפ םיִשכ"לכו
 יבכר םיאורקו םישלש םלָּכ םיִננסּו תוָחּפ דָמָח יִרּוַּב
 ל < להקבו לנו בַכַר ןצה .ךילע ואב ;םֶלָּכ םיפוס

 יתנו ביִבָס ּףיִלְע ומישי עבוקו נמו הָנצ םימע

 | .ףתירחאְו ריס יאו ךפא הָמחְּב ךַתוא ּשעְו דב
 || 'ףתירחאו וחָקְי ךיתונִכו ךיִנָּב הֶּמַה לופִּת ברָחּכ

 | רכות אל םיִרְצַמּו םֶהיִלֶא ךיניע יאשתהאלו םיְרְצִמ
 :רש

% 

 | . ,בותכ הָבְִמו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 19 .ּהָשָפַנ ילבבב +. 18  .םֶהָּב ילבבב +. גל
 רָשא א'ס ,ו"טדו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ.90 = .ץראמ א"פב צ.19  .ירק ברו

 ליעל ןייע :םָרַצִמ םֶתְושְעַּב = םירצממתושעב ל"נ +. 91 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד,ח"ד ןכו רשב

 | .א'פ צץ. 99 = .תאְו א"סב <.ל5 | .'ג - ליעל ןייע :ס"תו ר"ת ןכ .ָּךְץמְל ל"צ+.פג  .'ג קוספ
 לָפִּ א'ס צץ. 25 | .'ז ו"כ ןמקל ן ןייע :ע"ת ןכ .ןופצְמ ל"נ ץ. 4 .ב"ידו ו"ד ןכו םיִתאַבַהְו

 ךיתנבו א'פ \'טדו ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 95 | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו רפה

 ,רפח ּּוטְשַפַהְו א'ס צץ. 6 | ,ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח
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 תורָע הָלְנְו הָירַעְַו םרע ףובועו ףעינוילּב יל
 ירחא לתואב ךְל הָלֶא הֶשָע :ּךיְתּות ּךֶתֶמְו ךינונ
 ףתוחא ךרדְּב :םֶהיִלילְיִּב תאמְמזְרֶשא לע -

 הָיִהִּת הָבָחְרַהְו הק ,מעה יִתְשִּת ךתוהא סופ הֶוהְי יִנַא

 תיִצְמו הוא תיִתָשְו :ןורמש ףתוחַא סוָּכ הָמְמשּו המש
 םִאְנ יתר יִנָא יּכ יקתנִת ךידשו יִמָרְֶּת הישְרַהתַאְ

 :הָוהְי יִנדַא

 :ףיתונזתדתַאְו ףקעל יאש תַאדסגו ךונ יִרְחַא

 םֶדְו ּופאנ יּכ :ןקיִתוְבַעְת תֶא וטל רגהו .הָביִלָהֶא
 ילדודְלי רשא ןינְבתַא םגו ופאנ ןהיְלּולנתַאְו ןהידיב

 -תֶא ּואָּמְס יִל ּושָע תאו דוע :הלכָאל םהְל וריבה
 םמחְשְבְו :וללח יִתותְּבַשתֶאְו אוהה םויכ ישמש
 אּוָהַה םויּב ישדקמ"לֶא ואָבַּו ם םֶיִללִנְ םֶהיִנְּבדתֶא
 הנחש ות יִכ ףאו :יתיּב וב ּושַע הקדהנהו ולְלַהְל
 םֶהיִלֶא חולש דֶאלִמ רַשֶא קחרממ םיִאְּב םיִשְנָאל

 :ידע תידעו ישע תְלַחְּכ ּתְצַהְר רשָאל ּואָבְהַנַהְו |
 יתְרְטְקּו ָהְינְפל ךורע ןחלשו הדובכ הטמדלע בש |

 םידיִמָצ ּונָתַַ רכדממ ם םיאביס םיִאְּבּמ םֶדֶא במ
 -לא

 ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"כ םירפסב ןכ צ. 99 | .ירק ְּעוגְי ,ביתכ עיני א'סב

 אלמ םוריע א"סו ,ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו 'ו אלמ םורע א'סו ,ג'ד ןכו ד"וי אלמ םֶרִע א'ס ,ו"טדו

 ןכ צ. 35  .ּתְחכש א'ס צ. 35  .הישְרִה א'ס צ. 34 | .ירק ושע צ. 80 | .ב"יד ןכו אלמד

 ב"יד ,א"יד ,ט"ר ,ח"ד ,ג'ד ןכו אלמ יִכיִלשתו א"פב ,ד"ידו ב"יד "ד ,ב"ד ,א"ד ,ו'כ םורופב

 ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 37  .איעג אלב תא נ'ב ,א'ב ןכ +. 86 דו

 םיִאְבּופ צ. 45 = ,ו"טדו ב"יד ,ט"ד/ח'ד ןונב ןכו ,ןוגב ד"י וילע רסמנו ןֶתְל א"ס ,ב"ידו א'וד ור

 ונתיו נ'ב ,א'ב ןכ +. 45 | .ן'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םיִאְבְס א'סב ,ירק םיאָבְס ,בותנ

 .איעגב

 ג לַמָא הָכ :ךלְיְּב וכ יִתַתְנ ְכְלָה

 4 םָּּכ יִאלִמ עו ןירכש :ליכָהל הבר נעלְלּו קָחַצַ

 ; יתוא יכלשתו יתוא ּחכש ןעי הוהי ינדא רמָא הָּכ כל

 ; תֶאְו ה חאיתא טופשתה ם דאְּכ יִלֶא הְוהְי רָמא

 ג םיִשְנָאדְלֶאְו ּהָב ילש | ןומה לוקו : :הילע תמש יִנָמָשְו |
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 צצזוז 48--צצזץ 5 לאקזחי .08

 הָלָבְל רמאָו :ןהישאר-לע תֶרֶאַּפִת תרטעו ןהידיד לא 3
 אובַּכ ָהיִלֶא אובו :איהו היתונות הני םע םיפואנ 4

 תשא הבילָהֶאדלֶאְו הֶלָהֶאדלֶא ואב ןּכ הז השאלֶא
 שפשמ םֶהתוא ּוטָּפָשָי הָּמַה םקידצ םיִשְנָאְו :הָמזַה 5

 םדְו הָנִה תפאנ יכ םד תוכפש טפשמו תופא)

 :ןהידיּב
 ןהתַא ןתנו להק םהילע הלעה הָוהְי יִנדֶא רָמָא הָכ יכ <
 ןָהָתוא אָרְבּו לק ןּא ה ילָע ּומָגְר ו :וכלו העל .

 ;ופרשי שאְּב ןהיתכו הי םהיתונבו םהינב םַתְובְרַחְּב
 | הָקָשעת אלו םיִשנַהלָּכ ור ץֶרָאְהְִמ הָמז יתכשהו 4

 | העאשת ןכילולנ יאמחו ןכילע הנכתמז ונתנו :הֶנְְתַמִּכ
 | :הוהְי יִנדַא ינַא יִּכ םֶּתִעְדיְו

 [| יףישעה שרחב תיעישתה הנשּב ילֶא הָוהידרבד יהיו דכ
 | םשדתא ףלדבותכ םד כ :רמאל שדהל רושעב :

 | דלא לָבְבךְלִמ מ הזה םויה םָצעתֶא םזיה
 | לש ירמהדתיב"לֶא לשמו :הזה םֶה םַצְעִּב םלָשורְי
 | תפש ריפה תפש הָוהְי יִנדַא רמָא הָכ םַהיִלַא ּתְרמָאְו
 רי בוט חַמְלָּכ הילא היחַתְנ ףסא :םִימ וב קצידםנו
 | םּ חוקל ן ןאצה ךרחבמ :אלמ םימצע רחבמ ףַתָכ
 | הימצע ולשכ"םנ היָחְתְר חֶּתְר ָהיֶתְחִת םיִמָצְעַה רוד
 \[/ :ּהָכותְּב
 ןכל צו

 | גיד ג'ד ןכו רסח םיִפֶאְנ א'ס ,ב"ידו א"יד ,ט"ד,ח'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 8

 | .,ויוהו ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ הָּתַע א"סב ,ירק הָּתַע ,ביתכ תַע +. 48 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 | רובס +. 44 = .ט"וו ו'ט ,ז"ט ליעל ןייע :יִהּו ל"ב 8 .ירק נז ,ביתכ הני צ. 3

 | יוווענ ולב -לֶא ניב ,א'ב ןכ +. 44 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ואביו א"סב .ואובו
 ₪ | ירק הָועזל ,ביתכ הָע ;וזל א"סב צח. 46 | .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ר ןכו ןהילע א"ס צץ. 6

 .| ,ב'יד ,ט'ד ,ח'ד ,ב'ד ,א'ר ןכו רסח םֶהיִתְנְבּו א"ס ,א"ידו ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7

 | וווענב ורסונו כ"ב ,א'ב ןכ +. 45 = .םֶהיִּתְבּו א'ס +. 47 = .ב"יד ןכו ןֶהיִתְְבּו א'סו ו"טדו ר"יד

 | (ח'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב כ צץ. 49  ,יפרו ץמק ּגרַסּונְו נ"ב ,שגדו חתפ ּורסונו א"ב א"נ

 | ירק "בָתַּכ ,ביתכ בותַּכ צ+.2 ,ךכ | .ו"דו ג"ד ןכו הניאשמ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד

 ,םיִצָעָה ל"נ +. 5 .רסח םֶהַלֶא א"ס +. 3 = .ו"דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ דבָתַּב אס

 ש

 שכ
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 שז
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 6 רָשֶא ריס םיִמִּדִה ריִע לוא הוה יִנדִא| רָמָארדְכ בע

 היִחְתְ ל הממ הָאְצַ אל ּהָתֶאלַהְו הב התה
 ז הכותב ִּמְד יִכ :לֶרונ ָהיִלְפ לפנ"אל הָאיצוה היחַתְנְל

 ץֶראָהְדלע והְתַכַפְש ש אֶל ּוהתמש עלס היצע הָיָה

 ג "תֶא יִתַתנ ם קוק יל המ מח תולעהל :רַפע וילע תוָסַכְ

 הסְכה יתלבל עלס חיחְצְדלע ּהָמּד
 ו נאג םימדה רע יוא הוי ינדא רומא הפ צל
 ו םֶּתֶה שָאָה קלרה םיִצעָה הפרה :הָרודְמַה לידא
 ג ָהְדיִמַעַהְ :ּורחְ תומצעָהְו החקרמה הקרהְו רַשָבַה
 הָכִּתִנו ּהֶּתַשְחְנ הָרָחְו םחת ןעמל הקר היִלָחְנילע
 יג "אלו תֶאלַה םיִנָאת חָתָאְלח םתִּת האמ ּהָכּותַב |
 ּףַתֶאְמְטְּב :ּהָתֶאְלְח שָאְּב ּהָתְאְלְח תבר הֶגָמִמ אָצַת |

 דועדירהמת אלי ףְתֶאְמְטמ ףִרהֶט אָלְו ךיתרהמ ןעי המז
 ו יִתיִשְעְו הֶאְּב יִתְרַבְד הוה ינַא דב תמה יחיִנָהְדדְע |

 ליתולילעכו ְּיְבְרְְּכ םהִָא אלו םוחֶא"אְלְו עְרָפֶאאְל |
 :הָוהָי ינדַא םֶאְנ ךוטּפש [

 5 ממ חלל ננה םדָאְרְּב :רָמ גאל ילַא הָוהְידרְבְד קמ
 איִלו הָכְבַת אָלְו דפָסִַת אָלְו הָפַנַמַּב ךיניע דמחמדתַא |

 וז השעתהאל לָבֶא םיתָמ םדו קנאה ףתעמה 8
 הַמְעַת אלו ףילנדב םיִשֶּמ יל ּיִלָע שובח ּךִראּפ .

 וא םעָהְדְלֶא ראו :לכאת אל םיִשָנִא םֶחְלְו משל
 רש רֶקְּבִּב שעאְו בֶרעָּב יּתְשא תָמָּתַו רק
 ל ל הלאה ו נ 2 ריגְתְאְלה םעָה ילא ורמאיו :יתְאַצ

 1 הָיָה הָוהְידרבד םֶהיִלֶא רמאו :השע הָתַא "ָפ
 גו ננה הוה יִנְדֶא למָא הָּכ לאְרשי תיבל\רמָא :רמאל

 ללחמ

 ג'ז הוהידרבד א'פו ו"טד ןכו הנוגנ אלנ
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 דתֶאְו םילמנ הול הֶּבְרִתֶא תת :ךבלח ותשי הָמָהְו

 אאזט 95 צצו 6 לאקזחי |00

 למחמו םכינע דמחמ םֶכְזע ןואְג ישדקמהתַא ללחְמ

 ולפי בֶרחּב םתְכוע רשא םכיִתנְבּו כינו םכשפנ
 םֶחלְו ומעִת אל םֶפְש-לַע יתישע רָשֶאְּכ םֶתישַעו
 | םכילענ םכישארדלע םכראפו :ולכאת אל םישנא
 םֶכיתנשב םֶתְקַמְ יּכְבִת אֶל ודָפְסִת אל םֶכיִלְגְּ
 ג תפומל םֶכְל לאקז ָי היה ויַחֶאלֶא שיא םָּתְמהְ
 נדא ינא יכ םָפעדיו הָאבְּב ושעת השָעדרֶשֶא לָכְכ
 :הָוחי
 שושמ םִנעְמדתֶא םֶהמ יתחק םיָּב אולה םֶדֶאְרְב הָּתַאְ

 םָיְִכ םשפנ אָשמהתֶאְו םהיניע דָמְחַמדתֶא םתְראפִת
 תועמשהל ףילא טילפה אוי אוהה םויּב :םקיִתנב
 דַּבְדִתּו טיִלָּפַהתֶא ףיפ חַתָפי אוהה םייּב :םָא
 , = ינא"כ עדיו תפומל םֶהָל תיָהְו דע םלֶאְת אלו

 | ןלא הוהיירבד יהב :הָהְ
 | !םהילע אבהו ןומע יִנָּבלֶא ףינפ םיש םֶדֶאְִּב :רמאל
 | מאה הָוהָי ינדא-רבד ועמש מע לג ינבכ ָתְרַמָאְ
 = דלֶאְו לַחְנְיִכ ישדקמהלֶא חֶאָה ּךַרַמ ךעו הוה ינדַא
 ! ּוָפְלַה יִכ הוה תיבלאו הָמְשְנ יִּכ לֶאְרְשו תמדא
 ובשיו השרימל םֶדקהנבל תג נגה ןִכְל :הֶלונּב
 | ךירפ ולכאי המה םרינפשמ דב ונְתִנ דב םהיָתוריט

 :הוהי ינאדיכ םֶתַעדיִו ןאצךיּברמ מל זו ןוזמע ינּב
 ן | ךפסרו די ךאחמ ןעי הוה יִנדִא רמָא הכ יִּ

 < | לגרב

 ןכו .ירקו ביתכ םֶכיִרַאָּפּו א"סבו ,ירק סֶביִרַאּפּו וילע רסמנ א"סב ,םכְראּפּו א'ס צץ. 3

 אויָחֶא יללהב +. 93  .א"יד ןכו אלמ' םכַתוכ עב א"ס יט. 23  .אלו א'ס צץ. 23 ;א"יד
 | ברב ןכ ד. 24  ,רפסה יצח ןאכ רסמנ א"סב <. 94  .אקספ ןאכ שי א"סב צץ. 4

 || :ויטדו א"יד ,ט'ד ,ח'ד ו"ר ,ג'ד ןכו אלמ ּהֶאובְּב א"ס ,ב"ידו ב*ד ,א'ד י"ב םירפס

 ויטו רייד .,ב'יד ,טיד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  ,ובשיו נ"ב ,א'ב ןכ .4 ,הכ

 | א'יד ,ב'ד ןכו ךַאהמ א'ס יז. 6 | עדו א"סב +. 5 ,ו"רו ג'ד .,ב'ר ןכו ץברמל איס

 .ו"טדו



 1 לאקזחי צאט 7-1

 0 מרא שב ְמאָשלָכְּב חמשת לתְּב
 ז וגל גבל ףיתתנ .ףילפ יִדַתֶא יִתסִנ לנה ןפל
 ףדימשא ה ףיִתְדבַאהְו םימעההןמ ךיּתרְכהְ
 :הוה ינאריק תעְדמ
 ל הגה ריעָשְו בָאומ רַמָא ןעי הוה יִנדֶא רָמָא הב
 אמ ףַתְכְדתֶא חת יִנָנה ןֶכְל :הֶדּוהְי תיכ םימה
 2 תומישיַה תיִּכ ץֶרָא יִּבָצ והצקמ וירעמ םיִרעָהִמ
 היִתַתְ .ןומע יִנְּבלע םדקחנכל :המתירקו :ןועמ
 באומבו :םיוגפ ןימעדינּב רכות"ראל ןעמל השרומל
 :הֶוהְי ינַאהיּכ ועְדִו םיטפש השעא

 ג םָקְנ םֶקְנִּב םּודֶא תושע ןעי הוי נא למָא הפ
 ג הָּב ןכְל :םֶהְב מנו םשֶא ומשא הָדּוהְי תיבל

00 
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 הָגָמִמ יִתְרְכהְ םודאזלע ידי יתָטו הוהָי יִנדַא לַמָא |
 ברב הָנֶדְרו ןֶמיִּתִמ הֶּבְרָח היתְתְה ּהָמַהְבּו םָמָא
 ושעו לארשי ימע דָיְּב םּודָאְּ יִתָמְקְנתֶא יּתַתָנ ;ולפ
 יִנדֶא םֶאְג יתָמְקְנתֶא שדיו יִתְמְחְכְוייפאָּכ םוז5
 :הֶוהָי

 וג ומקעו המְקְנְּב םיִּתְשְלַּפ תושע ןעי הוהָי ינדַא רַמָא הכ

- = 

 6 הָכ ןכל :םלוע תביא תיחשמל שפוְּב טָאְשּב ₪00 |
 יִתְרְכהְו םיתשלפ"לע ידי המונ יננה הָוהָי ינדא למ
 וז יתישעְו :םיה ףוח תיִראשדתא יּתְדבַאְהְו םיתרא
 הָוהָי ינָאדיּכ דיו הָמִח תוָחְכותְּב תולדג תומ 8
 םּב יִתְמְקְנתֶא יִתְפְּב

 וכ ודי הבה הָיַח שרדח הל דח זאב הָנש הָרו שע"יתשעב ן
 ולא

 ןכ +. 8 = .א*יד ןכו ירקו ביתכ זבל א"סב ,ורק זבל ,ביתכ גבל צץ. 7 * .ףיִלָא ריבס
 ןכ צ. 8  .ו"טדו ב"ד ןכו רמא א"ס ,ר"ידו ב"יד ,א*יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו'ד ג"ר ,ו"כ םירפס 'בורכ

 יאחנדמל ,ירק הָמיִתְיִרַקְ ,ביתכ הָמַתַיִרַקְו יאברעמל +. 9 = .לֶאְרְשּו יאחנדמל ,יאברעמ
 .ר"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יִתיִטְנְו א"ס +. 18 = .ע"תו א"יד ,א"סב ךכו ירקו ביתכ המתוק
 .רסח םלֶאב ו"טדב :ד"ידו ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 1

 ,רפסה יצח +. 1 ,ןכ  .אקספ ןאכ שי א"סב +. 16  .ף"כב ןוהיורת יללהב ןכ %
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 ךותְּב הָיִהִּת םימְרַה חטשמ :עַלָס חיִחַצְל .ּהָתוא :

 אצל 4 לאקזחי 090

 .םלֶשורידלע רַצ הָרָמָאדרֶשֶא ןץ םדֶאְרִּב :רמאל ילא
 הָאְלְמִא יִלֶא הָּבִסְנ םיִמעְה תותלד הָרְבְשְנ חֶאה
 רצ ףולע ןננה הוה ינדַא רמָא הָּפ ןֶכְל :הָבְרְחְ
 ותחשו :וילנל םיה תולעהְּכ םיכר םיונ לע יתילַעְהְ
 ית הָנִמִמ ּהָרְפע יתחסו ָהיִלְדִנמ ופְרֶהְו רצ תומח

 !םיונל ובל הָתְיַהְו הָוהְי יִנדֶא םָאְנ יתרּבד יג יִּכ מַה
 ןנאדיכ ועְדיו הָנְנְרהִת בְרָחְּב הָדָשַּב רָשָא הית
 ;הָוהְ
 הצאררכובנ רצחלָא איבמ יננה הוהָי יִנִדַא רמָא הָּכ יִכ
 פישרפבו בכר סּוסְּב םיכלמ ךלמ ןּפַצַמ לַבְּבְִדלמ
 ןתנו גרהי ברח הָרָשְּב ךיתונְב :בְרְיםעו לק
 יחמו :הגצ ךילע םיקחְו הָלְלְס לע ףפשו | קיד לע
 תעפשמ :ויתוברח ץּתי ךותלדנמו תומכת לב
 הָנְשַשְרְת בקו לגל שרפ לוקמ םקְבַא ךפכי ויָסוס
 תוסרפְּב :העקְבמ ריעיִאובְמַּכּךירעְשּביאובְּכ ךיתומוח
 תובצמוכ גרה ברח ךמע יתוצודלָּכדתֶא סמר - -
 וסרהו ַּתְלָכ וזכו ךליח וללשו :דֶרּת ץראל ד
 רפת ףיצעו ךיִנְבָאְו ּוצתִ ּךתּדִמַח יִתְבּו ו
 ףירוגכ לוקו ךיריש ןִמה יבשה ;ומישי םיִמ וב
 םימרח הטשמ עַלַמ חיחַצל ךיתַת :דוע עמשי אל
 ןקא אנ יתרפד'הוהו'יא יִּכ דע הבת אל היה
 הכ | :הָוהְי
 ובייד ,א"יד ,טיד,ח"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.4  .אקספ ו . א"סב 4 3

 ןנו אלמ יִיִחְסְו א"ס ,ג'דו ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .תמוח א"סב .ו"טדו ד"יד
 הגומ ץ.7 = .ב'דו א'ד ןכו רסח ָהיִתְנְבּו א"ס +. 6 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ר ,ח"ד ,ג'ד

 רסחד רפח ְּתמחְב א"סב ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.9 .בֶכְרּב

 "ד ןכו .אלמ ּךַתולְדְגַמּו א"ס +. 9  .אלמד אלמ ּךְתּומּוחְּב א'סו ,ו"טדו .ב'ד ,א"ד ןכו
 | ןכו אמדק 'ו רפח ּךיתומה א"ס ג"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ו'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 0
 "ד ביד ,א'ד ןכו רפח 1אבַּב א'ס צ. ג0  .ב"דו א"ד ןכו רפהד רסח תמה א"סו ,א"יד
 יר'תו פ"ת ,ביד ,א'ד ןכו הָיהְי תלמ אלב יתרבד ינא א'ס + 14  ,ד"ידו א"וד ג'ד



 3 לאקזחי אצטז 15--אצטזז 6

 קנאּכ ךתלפמ לקְמו אָלַה וצל הָוהי ינדַא רָמָא 5
 לעמ ּודְרְו :םיִאה שפי ףֶכותַּב גרה רָהְּב ללֶח
 -תֶאְ םָיִליִעמתֶא וריסַהְו םָיַה 0 לָּכ םואְסַּכ
 ובשי ץֶרָאָהְ"לַע ּושָבְלִי | תודְרָח וט יו םָתְמקְר יִדָנּב

 רָשֶא הָלְלַהַה ריִעָה םיעימ תֶבָשּונ ּתְדַבָא ךיא דל
 -לָכְל םָתיִּתח נתְנררֶשַא היבש איה םָיב הקזח התה
 םיַאָה להב 2 םוְי ןיאה ּודְרְחָי רתע :ָהיָבְשוְי

 ל רשֶא םיִרְעַּכ תֶב בְרָחְ ריִע תא יּתַתָּב הֶוהָי יִנדַא

 :םיברְה םמה סְכְו םוהְּתרתֶא דיל תולָעְהְּב ובשט
 ץֶרָאְּב ךיּתְבשוהְו םלוע םעדלֶא רוב יּדְרְוידתא ךיְדהְ
 אָל זעמל רוב .יִדְרותֶא םקועמ תּובְרְחְּכ תויִתחת
 ךְניאָו ךְנִתֶא תוקְלּפ :םייח ץֶרָאְּב יִבְצ"יִתַתְנ יבשת
 :הָוהְי יִנדַא םִאְ םליעל דוע יִאְצַמְתאְלו ישָקְּבָת

 הֶּתַאְ :רמאל ילא הָוהְידרבְד יהיו
 -לע יתפשיה רוצל ּתְרַמָאְו :הָניִק רצילע אש 8
 םיבר םייִאדלֶא םימל טה תֶלַכר םִי תֶאובְמ

 יִנָא תְרַמָא ּתַא רוצ הָוהָי יִנדַא רַמָא ּהָּכ
 ;דיפו ולְלַּכ ףךינב דילובג םיִמָי בֶלָּב :יִפי תָליִלְּב

 ןונבלמ זרא םִיָתחְל לכ תא ךל וכ רינשמ םישוח| <

 |: ד

 ךשרק
 ר"יד ,ב'יד ,ט'ר ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 15  .א"יד ןכו קנָאְּב אם 1

 כ פס ורב ןכ ן- ור ירפה בורב ןכו ,א"ב ןכ צ. 16 | .גרַהְב ל"נ ;א"יר ןכו ירצב גרהב א'ס יש

 גצ.17  .איעגב ודריו נ'ב ,איעג 1 ודריו א'ב א'נ ,איעג אלב ודרוו נ'ב וש הראוו| 5
 ירק תַבשיִה ,ביתכ יִּפְבַשיַה ץ. 8 ,?כ | .ע"ת ןכ ,יִבַציִתִת אלו ל'צ +. 0 .אוה א'סב +.

 .ירק תאבמ ,ביתכ תאָבּומ א'סב +. 3 | .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תבָשיָה '%
 רפסב +.6 = .ע"תו ו"ד ןכו ָּךינֶב א'ס צ.4  .אקספ ןאכ ןיא א"סב ,קוספ עצמאב .אקספ +
 .ן"ישה שגדו ם'מה חתפ ךיטשמ הג|

3 

 ז ּוחָמָאְו הָיִק יִלָע ואשה ו :ּיְלְע וממשו עו םיפתל הדמו

 9 רמָא ה יִּכ :ףתאצמ םִיּכְדרֶשא

 : ךיטושמ וש ןשְּבִמ םינולא :דילע ןרת תושעל וחחל
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 | ןוה-לָּכ ברמ ּףֶּתְרִחְס שישר יי ּלְלִּ הָמָה ביִבָס

 תונרק ּךֶדְי תרחְס םיִבר םייא יל ןהה יִנְב :דינבזע :

 שַחְכּכ דדי יי ירח הגה רֶדְקְו יאישנלָכו בדע :הָּב הל :

 צאט 1 לאקזחי 4

 המְכְרְּב שש :םיתִּכ ייאמ םירשַא"תּב ןשדושע ףשרק
 ןמתא תלבִת סגל ףל תיָהְל ךשרפמ הָיָה םירצממ
 עַָה דוראו ןודיצ יבש :ךפכְמ היה השילא ייאמ
 | :ינקז יל ילבח הָמַה ב ויה .רוצ ףךימָכֶח דל םימש
 ד תוינָאדלָכ ךקרפ יקיזחמ ּךְב ויָה היִמְכְח לב
 | .םופו דול םרּפ :ףךכרעמ בדעל ָּךַב יָה םהיחְלמו

 | המה ךבדולה עבוכו ןנמ ךתְמְחְלמ ישנַא ךָליַחְב ּויְ
 ביִבָמ .ךיתומוח"לע לח רורא נב :ְרְדָה ּנָתִ
 | לותומוח"לע ולּת םֶהיִטְלש ּויָה ךיתולדנ ןִמְּב םיִדָמְנ

 לבות וי :ףינבוע נְתָנ תרפועו ליִדְּב לרב ףסְכְּב
 ףחנ תשחנ .ילכו םֶדָא שָפְנְּב ךיֶלְכְר הָּמַה ךשמו
 | ְתנ םידרפו םיִשְרֶפּו םיפוס המרנות תיִבמ :דברעמ

 \ ברמ ּךִּתְרחְס םֶרא :ּךְרָכְשֶא ובישה םינכוהו ןש

 תַנ רכדכו תמארו ץובו המק ןֶמָנרא ךפנַכ ךישעמ
 יטחּב ּךיִלְכְר הָמַה לארשו ץרא הָדּוהְ יב
 קשמד :ךכרעמ .ּנָתנ ירצו ןמשו שבדו נפו תינמ
 רמצו ןיבלח ןויּב ןיה"לּכ ברמ ךישעמ בֶרְּב ךתרחס
 הושע לורב :ּוָתָנ ךינובשְּב לּואְמ וו ןדו :רחַצ
 | (!9חירנְכְּב ךתלכר"ןרד הָיָה ךברעמּכ הָנִקְו הדק

 םליאו
 1 !ןכ ץ. 6  .ט"ו א"מ היעשי ןייע :םירשאְתְּב ל"נ :ו"דו ג'ד ןכו אלמ םירּושא א"ס צ. 6

 "חו ג'ד ,יאחגרמל ,ד"ידו טיר ,ח'ד ו'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו'כ םירפס ןכו ירקו ביתכ יאברעמל
 ןווע ַּסְכִמ ל"נ +. ד = .ו'טדו ב"יד ןכו ירק םיִיַּּכ ,ביתכ םִיַּּכ א'סב ,ירקו ביתכ יי
 | ויד ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק דוראו א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +צ. 8, 11 | .ג'י 'ח תישארב

 = = | ו'ב ,א'ב ןכ ל. 3 .ירק ךיִנובְזע ,ביתכ ךנובְזע א'סב +. 18 = .ד"ידו ביד ,א"יד ,ט'ד ,ח'ד
 הו ביידר ,א"יד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח לָבִּת וא לבת א"סב ,ץמק לָבּומ
 ווב ןכ +. פ0 = .ז'כ 'ו תישארב ןייע : לֶנּאַמ ל"נ צ.9 :ירק םיִנָבהְו ,ביתכ םיִנָבוהו צ. 5
 וורפס בורב ןכ +. 21 = .ו"טד ןכו ךתלכה ןהד א"ס ,ה"ידו ביד ,ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס
 .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ט"ד ,ח"ד ,ב"ד ןכו חתפ בֶרָע א"ס ,א"ידו ו"ד ,ג'ד ,י"כ
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 נְתְנ בה הָרְקִי ןבָאדלָכִבּו םו שבדלַּכ שאב דילכר

 הָמְקר תֶלְכִּתִימ מולנב םיִלְלְכמְּ לילכר הֶמַה :ךִּתְלַכְר
 :ּלּתְלַּכְרַמַּב םיִזְרֶאְו םיִשְבַה םיִלָבַחַּכ םיִמרְּב יז

 חור ךתא םיטשה ףואבה םיכר םִיִמְּב :םיִמ בל
 ךברעמ ךינובועו ךנה :םיִמָ בלְּב רְבַש .םידקה
 זפפו דברעמ יברעו ךקרב יקיוחמ ףילבחו ףוחְלמ
 כותב רַשַא ְּלֶהְקדלֶכְב ברש התמהלמ ישָנָא
 ףילבה תקעו לוקל : :ףקלפמ םויְב םִמָי בֶלְּב ולפי

 טושמ ושפת לב םָהיתּוינָאמ ודריו :תושרמ ושעדע |[
 יעימשהו :ודמעי ץֶראָהלא םיַה יִלְבְה לָכ םיחלמ |
 םהיושאדהלע רַפִ לע הרמ וקעזו םלוקְּב לע ז
 םיקש ּורָגְחְ הָחְרְק ללא וחירק - ּושְלַּפְתי רָפָאָּב ||

 םהיִנָכ ךילא ואש :רַמ דפְסַמ שָפְנרַמְּב ףילא כב

 ךינוה בַרְּב םיִכר םיִמע תַעְבשַה םימימ נופש
 םיִמימ תֶרְּבְשְני תִע :ץרא אזיכלמ ּתרָשַעָה ךָיּבְרַעַמו |

 -יקמעמב

 ב'יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אמדק ד"וי רפח םיִלָאְו א'ס ,ג'דו י"כ םירפסב ןכ ₪94 [ :י

 בורב ןכ צ.3 ."לָכְּ ריבס צ. 95 .ן"טדו א"יד ןכו אלמד אלמ םיִליִאְ א'סו ,ר"ידו | לה

 א'ס צץ. 4 ,ו"טדו ט"ד ,ח"ד ןכו ירצ הָּנכְו א'ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס | =

 ןכו אלמ םישּובח א'ס צץ. 4  ,ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,טיד ,ח"ד ,ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םיִמָורָּב |

 בותכ םיִטאָשַה א'ס צץ. 6 | ,ו"טדו ג'ד ,א'סב ןכו ּךּתְלַכְרמְּב יללהב +. 54 = .ו'דו ב'ד ,א'ד |

 וח"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ב ןכ 96 ירק םיִטָשַה ,ביתכ םיִטאָשַה א'סבו ,ירקו |

 /ח'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו'ד ןכו אלמ ָּךֶתוא א'ס ג"טרו ר"וד ,ב"וד ,א*וד ,ט'ד

 וג'ד | ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 97 | .ו'דו ב"ד ןכו םירקז ;ה חור א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד מ"ר

 בותכ -ַלַכְו א"סב ,"לַבְ ריבס ץ. 97 | .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ב'ד ןכו ק"ז ךקדב א'פ ,טידו ח'ר

 יאב רעמל ןכ +. 31 = .תושָרְגַמ א"סב +. 98 | .ס"תו ע"ת ,'רת ,ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ןכו ירקו|

 ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס ןכו ף"לאב אָהְרְק יאחנדמל ,ב'ידו א'יד ,י'כ םירפס בורב ןכ|

 ל"צ צץ. 84  .ם"ת: ע'ת ,ד"יד ו'ד ןכו םֶהיְִב א'ס ץ.85  .ו"טדו ד"יד ,ביד "ד תו

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ירת ןב ,ּתְרַבשַג

04* 

 ) הֶּמַה הָמְעְרו אָבַש יִלָכִר :ףירחס םָּב םיִדּותַעְו םֶלאְ

 ₪ דמֶלּכ רושא אבש ילָכְר ןדעו הנו ןרח :דינובש

 ; דא ִרְּבַכתַו יאלָמתו ךברעמ ךיתורש שיש תנא

 4 תאָצְּב :םיה ד ותְּב הָמְדְכ רוצְכ יִמ יל נק הע |



 ו

 ְךְניאָו תָה תַהְלּב יל וקרש םיִמַעְכ םיִרָחְס :םינָּפ
 חכ

 ךְתְמְכְחְכ :ךוממַע אל םּותְסלְּכ לאנדמ התא םֶכָח הגה ,

=( 

₪5 

 ר
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 ףככל הכו ףליח תיכרה ףתלכרכ ּךְּתמְכַח ככ :

 5 תְרמִאְו רוצ .ךלמלע העְק אָש םֶלאְִּכ :רָמאל

 צצו 35--צא חח 3 לאקזחי 1-06

 ל ּוולַפָנ ךכותּכ ךלהקדלפו ךכרעמ םיִמְיקמעְמְּ
 ומער רעש ורעש םֶהיִכְלִמּו ךילע וממש םיִיאָה יבש

 ולא הוהידרבר יהיו :םֶל "דע

 הוהי ינדֶא | רמָאדהְכ רצ ריִננ ל רמָא םֶדָאְְּ :רמאל :

 יִתְבְשְי םיקלַא בשומ יִנָא לֶא רמאתו כל ּהבָג ןעי
 ;םיקלא בֶלּכ כל ןתו 86 םֶדֶא הֶתֶאְו םיִמְי בֶלְּ

 וףיתורצואב ףסכו בהז שעתו ליח ךל תישע ךתנובתְבו

 :ְליחְּ
 בלכ ףבכל-תֶא ףתת ןעו הֶוהְ נא רַמָא הב ןַכְל
 וקירהו םיונ יצירע םידָז יָת איבמ יננ ;ה ןכְל ;םיהלֶא
 תחשל :ףתעפי ולְלחְ ּףָּתְמְבַה יפיילע םֶּתּובְרַח
 למאה רַמָאַה :םימי בלְּב לֶלֶח יתומִמ הָתְמְו ףוריר
 ךיב לאדאלו םֶדֶא הָּתַאְו ךנרה ונפל יִנָא םיקלא
 ותרפר יג יפ םיִררַיְב תות םילרע יתומ :ףיללחמ
 יִלֶא הוהיזרבר יהיו :הָוהְי ינרַא םָאְנ

 המכה אלִמ תיִנכִּת םַתוח הָתַא הו : נא רַמָא ּהָּכ
 ןחקו ןכא-לכ תה םיהלַארנ ןֶדעְּב יפו לילו
 הפשר םהש שישרח םלָהְיְו הָדָמַּפ םדא ָלְִמ

 ריפס -
 גו אלמד אלמ ןכ +. 4 = .ירק לאָנִּדִמ ,ביתכ לֶאְנְבַמ +. 5 = .אלמ רוצ א'פ <.? ,חכ
 ור"ידו ב"יד ןכו אנינת 'ו רפח ביתו א"ס ו'טדו א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס

 ויה ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב ןכ +. 8 | .ב"דו ,א"ד ןכו רסחד רסח ָּךיִתרַצאַּב א'סו

 ור ביד ,א'ד ןכו ףינרה א"ס +. 9 = .ו"טד ט'ד ,ח"ד ןכו ד"וי רסח ךּודְרוי א'ס ,ה"ידו ב"יד

 ּבְללַחמ א'ט ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ב"יד ,א'יד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת

 ןכ <. 10 | .'ט א"נ היעשי ןייע ' :3ףְללחמ ל"נ ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ;ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו
 :ה"הו בייד "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו דָיב א'ס ,ו'טדו ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב

 0 ,א'יד ,ט'ר ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו לוגס הפשיו א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3

 .ד"ידו
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 ךִּב ףיכקת ךיִפִּת תָכאָלִמ בה תקְרְבּו ךֶפ ריִפס
 ףיתתנ ךכופה חשְממ בּורכ תא :ונוכ ִּאְרְבִה םּוְּב
 :תְכלַהְתִה שארנבַא ָךותְּב תי םיהלָא ט .שָרָק רהְּ

 ּךְלְלַחַאְו אטחתו סַמִח ךכות ּוָלָמ ּךתְלְכְר בֶרְּב דב
 :שָאהינְבַא ךותמ ףכופה בּורכ לבא םיהלא רהמ |

 ףכותמ שא אצואו ךישדקמ תללח ףתלכר לוע דיפ
 :יארלב יִנָעְל ץראה"לע רַפֶאְ גאו ףִתְלָכַא איה

 :םלש |
 -לֶא דיִנָּפ םיש םֶדֶאְִּב :רמאל ילֶא הָוהידרבד המ |
 ננה הוי נא מא הָּפ תְרַמָאְ :היִלָע אבהו ןודיצ |
 | ] יתושעב הוה ינָאְרכ וערב ךכותב יִתְדְּבַכִ ןודיצ לוע |

 ביִבָסִמ היִלָע ברְחְּב ּהָבותְּב לֶלָח .ללפת ָהיָתוצּוחְּב | <
 כ לר תבל בוע היהידאלו :הָוהְי נא ועדי
 ועדיו םתוא םימאשה םֶתביִבָס כמ באכמ ץוקו ריאָמִמ

 וצפנ רַשִא . ; םיִמַעְהְְִמ לֶאְרַשי תיִּבדתֶא | יִצְבְקְב הוה .

 םב ו

 םירפס בורב ןכ +. 14 = .ךארבה ג"ב ,ָךארֶּבה א"ב אינ ,איעגב ארבה ג'ב ,א'ב ןכ שש
 .הניגנ אלבו ףקמב -תא א'סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו -תא א"ס ,ט"דו ח'ד ,ו'ד ,ג'ד ביד"
 .ירק ּגאְלַמ צ. 6 .ז"ט .ב"צ םילהת ןייע :ירק הָתָלְוע ,ביתכ הָתְלע איט 8

 .הָוָאְרל כ'ב וא'ב ןכ א. גד = .ט'דו ח'ד ןכו רסחו 'ל וילע רסמנו ָךכפַה א'ס <.
 "ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּךָשָדְקִמ א"ס +. ג8 = .ם"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד א"ד ןכו רפח נע א"
 ףקמב -אצואו א"ס ו"דו ב"ד ,ו"כ םירפסב ןכ צץ. 18 = .ר'תו ס"ת ,רת ,ב"יד .ט"ד (ח*
 ולא ריבס צץ. 9 יְּףִצְרַא א"סב צ. 8 .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ןכ) הנוגנ אלנ

 .איעגב ועדיו כ"ב ,איעג .אלב ועדיו א"ב א"נ ,איעג .אלב ועדין ג*ב (א'ב .ןכ
 .ויכ ז"כ ןייע :ירק םיטשה א'"סב צ. 94 = .ו'דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ביִאכִמ א'ס ₪!

 ר"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 95 = .אראו תשרפל הרטפה \.!
 .הָכ א'ס ויש

 ַק הָתְלוע אַצְמְנְדע ע דךארְּבה םוימ ּףיִכְרְדְּב הָּתַא םימּת

 ז ץרָאְדלַע ףתפפלע ףתמכה חש ףיפיב ךּכל הג |
 | ברמ ב" דארְל ית םיכלמ ינפל יכלה

 ו "דע ּךְעֶאְו תיִיָה תוהְלַב ףילָע יממש םיִמַעב ליער |

 א םֶדָו רֶבִּד הבדיתחלשו :הב יתְשדְכִ םיִטָּפְש מ

 , ינדַא רמָאְדהְכ :הָוהי יִנדָא יִנָא יד
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 ש

3 

4 

 שנ

= 

 רד

 נב הַמָבְל הקלע ובָשיו :בקעיל ידבעל יִתְתְנ רשא . פ

 ךלמ העְרְפלע ּיִנָּפ םיש םֶדֶאְהִּב :רמאל ילָא הָיהְי

 ו קרברמה ףיִתְשמָע :קבְדּת ףיִתשְקֶשקּב ף 1 ןאָי תנד

 צצטחז 56--אאזא 0 לאקזחי 08

 םָקְמדִאְילע ובשיו םיוגה יניעל םֶּב יתשדקנ םַב

 םיִטפש יתושעב חטבל ובשיו םימָרְכ ּועָמָנְ םיִּתְב

 הֶוהְי יִנָא " יכ עדי םֶתביִבְּסִמ םֶתַא םיטאשה לכב

 ץרבר הָיָה שרֶהל רשע םינשְּב ירשַעְּב תירשעה הנ שב

 ּתְרַמָאְו רד :הָלָּכ םירצמדלעו ויִלָע אָבָּנַהְו םִירַצִמ
 םירְצמדְלמ הערפ ףילע ינ ינָנה .הָוהָי ינדָאו רמָא-הֶכ
 | יִראָי יל רָמָא רָשֶא וירא תב ץברה .לודגה ם םיגתה
 | דתנד יִתְקְּבְדה ףוחלכ םייחח יתנו :ינתישע נאו
 "לָּכ תאו יראו ךותמ ךיתילעהו ךיתשק שק ףיראי

 : אל לופת הרשה ינפ"לע ףיִלאָי תנִחלַּכ תאו ךתוא
 ךִתַתָנ םִיִמָשַה ףשלו ץֶרָאָה תוחל ץבקת אלו ףסָאַת
 | םתויה ןעי הוה יִנא יִכ םיִרְצִמ יבו כ ועדוו :הְלכָאל
 | ץורת ךפכב דִכ םֶשָפְתְּב :לארשי תובל הנק תנעשמ
 קדמעהו רבשת ףילע םנעשהְבו ףַתָללָּכםַהְל ָתְעְקְב
 = דִמָא הפ ןכל :םינַתִמלּכ םהל
 || ₪6 ךממ יתרכהו ברה ךילע איכמ יננה הוה יִנדַא
 !! שדיו הָבְרַחְ ל םירָצְמְדְרא הָתַיִהְו :המהְבו
 :.!| יננה ןכל שי תישע גאו יל ראו רַמָא ןעו הָוחָ נאה

 ) \ךילא -
 ג 6 הלָּכַמ א'סב 96 = .ע'תו 'רת ,טיד ,ה'ד ןכו םֶש א'ס ,יללהב ןכ < 5
 | ו" ,ב'יד ,ט'ר ,ח'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. %6 .ירק םיטשה וילע רסמנ
 . | הוהי ינאדיכ א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכצ 6 .א"ודו ו"ד ןכו 0 אלמ טתְובובפמ א"ס ,ו"טדו

 | ויטדו ר'יד .ב"וד ,מ'ר ,ה'ר ג'ד ןכו הוה .ינא יִּכ א'סו ,ד"כ קוספ ליעל ןויע ,ב'ד ןכו
 | גותכ םייָהַח יאברעמל +. 4 = .ָךילַא ריבס +. 3 1 טדו א'יד ןכו הָלַּכ א"ס ץ. 9 .טב

 | ףפַכְב <. ד .ָּיְְלְּב א'ס צץ. 4  .א"ידו ט'ד ןכו ירקו ביתכ םיחַה יאהנדמל ,ירק םיִחַח

 | י'ע ?ע'ת ןכ .ּףַּ ל'צ ץ. ל = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ףפב א'סב ,ירק ףפב ,ביתכ

 \נלהת ןייע :ּתִרעִמַהו ל"נ ץ.7 | .איעגב םנעשהבו ג'ב ,א"ב ןכ ץ. 7 = .א"כ חיו 'ב םיכלמ

 .ויתושע ל"נ צ. 9 | .ג'כ ט"ס
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 - ברח תובְרֶחְל פירצמ ץֶרָאתֶא יִּתַחְנ יראו יל

 לגר הָּכְ"רְבַעִת אל :שוּכ לובְגְדדעו הנס לדַל5ַמ הממש
 םיִעָּבְרַא בשת אָלְו הָב"רֶבַעַה אל הָמַהְּב לר םֶדֶא
 ג תוָצְרִא ו לותְּב הָמְמַש םִיִרְצַמ ץֶראדתא יתתְנו :הַָש
 הָמְמְש ,ןייהת תּובְרָחְמ םיִרָע ףותְּב ָהיִרְעְו תומש)

 םיקירו םינפ .םילָצמִדתֶא יתצַפַהְו הנע פא
 :תיִצְראּב
 : ץּבקֶא הֶנָש םִשְּבְרִא ץקמ הֶיהָי נא רמָא הפ יּפ
 -תֶא יִתְבשו :הָמָש וצְפְרֶשֶא םיִמַעָהְִמ םִיְרְצמְִתַא

- 
 ש

1: 

14% 

 ץֶרָאדלע סורתפ ץֶדֶא םֶתא יתבָשָהְו םירָצמ תּובש
 \; תיכלממההןמ :הֶלַפְש הָכְלְממ םש יּיָהְו םָתְרוכִמ
 םיִתְמעְמהְו םיוגה-לע דע .אשנתתחאלו הלפש הית
 .: לארשי .תיבל .דעדהיהְי אלו :םיוגְּב תודְר יתלבל
 יִנדָא יִנָא יּכ ועְדַיו םָהיִרְחא םֶתונְפּב ןיע ריכז חֶמָבַמְל

 :הָוהְ
 ז הָיָה שרחל דאב ןישארְּב הָנַש עַבָשְו םיִרְשַעְב יה
 -ךלמ רצארדכובנ םֶדֶאְדִּ :רמאל יִלַא הָוחְירַבְ

- 

 שארילְּ רצדלֶא הלודָנ | הרבע וליחדתא -יִבָעָה לָמּב

 וליַחְלו ל הָוק"אל רֶכְשְו המורמ ףתכילְכְו 8
 :הילַע דבעזרשא הָרבעַהְלע 3
 9 "ףלמ רצארדכובנל ןתנ ננה הוהְי ינדֶא מא 7
 הלל  ללשו הָנבַה אָשְנו םירצמ ץֶרָאדתַא לבב
 . ב דבַעְ"רָשֶא ותל ל :וליחל רכש התְיַהְו הב זמ
 ינדַא םָאְנ יל ּושָע רָשֶא םִיִרַצִמ ץֶרָאדתֶא יל יתת
 ןרל חימָצא אוהה םיּב :הָוה

- + 

 תיבל ---

 .ו"דו ב"ד א"ד ןכו| דלֶא א'ס צץ. 14 = .לוגסב הנו א'ס" צי 0 .לָּצִַטִמ א'סב =. 1[

 ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +..90 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ הנומַה א'טש 1
 .ר"ידו ב"יד ןכו הדבַע רשא א'ס ו"מדו ט"ז ||
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 כ עְדְנ םֶכותְּב הָפְוחְתפ ןִּתֶא ךלו לארשי תיבְל
 :הוחי ינַא
 | זְרמִאו אכְנה םֶדָאְרְּב :רמאל ילא הָוחְידרבִד יהוו ל

 םָי בורקהכ :םויל ּהָה ולילה הוהָי יִנדֶא רַמָא הֶכ

 לרה הֶאְכו :הוהי םוג תש ןָש םוז הוהיל םי בורקו +
 םיִרְצְמְּב לָלָה לָפְנּב שּוכְּב הָלָחְלַח הָתְיְהְו םִירְצְמְּב
 "לָכְו דול טופו שּוּכ :ַהיִתורוסי וסרָהְנ ּהָקִמַה יִחְקְלְו
 :ולפי בֶרְחּב סַּתֶא תיִרְּבַה ץְרא נבו בּוכְו ברעַה

 | דָרָו םירצמ יִכְמְס ּלּפִנ הָוהְי רמֶא הּכ 0
 | הוה ינדא םָאְ הָבלָּפי בְרָחְּכ הוס לדנממ ה ןואְג
 | תוברחנ םיִרְע וב ויִרָעְו תְּמשְנ תוצְַא ךותְּב ּומשְנ ז
 | חבש םירצמב שאהיִּתתְּב הוה יִנאיכ ועד :הָנייַהַת 5
 | םיצפ יִנָּפְלַמ םיִכָאְלַמ ּואָצַי אודה .םוב :היְרְעלְּכ :

 | ב םַהְב הֶלְָלַח הָתְַהְו חב שוכ"תֶא דירְחהְ
 :הָאְּב הנה יִּכ םיִרצַמ
 ריב םירָצְמ ןומָהדתֶא יִתְּבְשהְו הָוהָי יִנרֶא רַמֶא הָּכ
 | םינ יצירע ותא למעו אוה :לָבְּבִדִלִמ רצאְרְדַכּובְנ
 | םרָצְמדלע םֶתוברח וקירהו ץֶרֶאְה תחשל םיִאְבּומ

 יתרמו הָבְרַח םידאי יתנו : לֶלֶח ץרָאָקתא 0 ו

 ו יא [אהכ :יתרכד הוהי ינא <
 = איש ףמ םילילֶא יִּתַבשַהְו םילולג יתְדְבַאהְו הוה
 , !םירצמ ץֶרָאְּב הֶארי יִתְַנו דועהְיהְי אל םִיִרְצִמְדִרֶאִמ

 " םיטפש יתיִשַעְו ןעצב שא יִּתְתְְו סורתפדתַא יתמשָהְו 4
 אנב

 | ג'ד ןכו אמדק 'ו רפח ָהיֶהודסְי א"ס ,ב"ירו ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב ןכ +.4 ,ל
 | ןויע ?ר"ירו ב"יד ,א"יד ןכ +. 5  .א"יד ןכו אנינת 'ו רסח ָהיֶתלּוסְי א'סו ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד
 | סיב וא םיִצֶא ל"צ +. 9 = .ו"טדו טיד ,ח'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ברָעָה א"ס ,יכ ה"כ הימרי
 , | אד ןכו םוב א"ס ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"יד ו"ד ,ב"ד ,א"ס בורבו יללהב ןכ ש. 9 | .ע"ת ןכ

 .הָּבְרֶח א'סב +. 13 = .'רתו ו"טד ,ה"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ג'ד
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 5 "תֶא יּתְרְכִהְו םִיְרַצִמ וועִמ ןיס"לע יִתְמַח יִּתְּכַפַשו :אָנָּב
 4 הָיַהִּת א ןיס ליחת לוח םִרַצַמְּב שא יתנו :אָנ ןומה
 וז ולפי בְרֶחּכ תסְבפו ןא ירוחב :םמוי ירצ ף עקבה
 8 "יָרְבְשְּב םזי . שח סְנִּפַתְב :הָנְכְלִת יבשּב הנה
 0 איה הע אג הָבתַבָשְנְו םורצְמ תוממחתַא םש
 ו םִיָרְצַמְּב םיִטָפְש יִתיִשַעְו :הָנָכְלִתִיִבַשּב ַהיַתונְּו הג
 :הוהו ינַאְִּכ ועד
 פ הָיָה שדחל הָעְבְשְּב ןושארב הֶנְש הרשע תחאּב יי
 גו "ךלמ הערפ עורחתֶא םדָאְֶּב :<רמאל ילא ההר
 םישל תואפְר תַתְל הָשְּבאְל הָגהְו יתרַבַש םיִרצמ
 :בֶרַחְּב שפתל הק ּהָקוחְל ל ּהשְבַחְ לוק
  םירצמ"ךלמ הערפ"לא ננה הוי ינדֶאו רמָאדהְ מל
 יתְלַּפהְו תרבשגַהדתֶאְו ההְזחַהתֶא ויַתְעְרֶותֶא יִתְרַבשְו
 א םֶתיִדְו םִייגְּב םִִרצַמדתֶא יִתוצְפַהְו :ודימ בָרָחַהְא
 4 -תֶא יתַתְע לבב ףלמ תוערזתַא יּתְקּזִחְו :תוצְרַאּב
 תוקאנ קָאְנו העְרְּפ תוערֶזהתֶא יתרבשו ודָיּב יִּבְרַח
 ₪ תועדו לַבְּב ךלמ תוערֶוהתֶא יִתְקּוַהְ :וינָפְל לָלָח

 ריב יּבְרְה יתתב הָוהָי ינאי עדו הֶנְלְּפִת הֶעְרַּפ |
  יתוצפָהו :םירצמ ץֶרָאדלא התא הָמת .לבָּבְדלמ 1

 ינָאדיִכ ועְדָיְו תוצְרֶאְּב םֶתוא יִתיִרו םיוגּכ םידצְמְא
 :הָוהְ
 אל הָיָה שדֶחל דָחֶאְּב יִשיִלָשְּב הָנָש הרשע תחַאְּב וה
 : "ףלמ העְרפלֶא רמִא םֶלֶאְדּב :רמאל ילא הוהידרבר

 .א"ודו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ לֶחִּת וא לּגחַת א"סב ,ירק -% ,ביתכ ליִחְמ 6
 ירקו ביתכ הלמ אדח תַסַביִפּו א"סבו ,אדח ירקו ,ביתכ ןילמ ןיתרת וילע רסמנ 'א'סב ו

 אמדק 'ו רסח ןכ +. 18  .ב'דו א'ד ןכו

 זן ו ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 = ,ו"טדו דד

 א"ידו ט"ד ,ח'ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב ןכ +. 935  .אריעז 'ח +. 91 | .אוָה א"סב ץ. 18 ו

 9% | .ד"ידו ב"ד ןכו רפחד רסח יִתצַפַהְו א"סו ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו יִתַציִפַהָו ₪'פ

 אלמד אלמ םיִתיִרזְו א'סו ,ט'דו ח"ד ןכו אמדק ד"וי רסח םיִתְרְזו א'ס ,ו"טדו ג'ד "כ םירפסב

 .ד"ידו ב"יד ,א"'יד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד כו



 שכ

= 

1 

10 

 רושא הנה :ּדלרדַנב : ַתיִמ 2 : ימלא ו ומָהדלֶאְ םיִרְצמ

 יצַע למ יתמק אָהְבְ ןכילע ;הרשה יצְעֶלָּכ לא

 ברכ ויתישע הָפָי :וַפְיְּב ויִלַא המדדאל םיחלַאְדנּב |

 -לֶא ּוהָשְמו םיזג יצירע םיִרָ ּוהָתְרְכיו :וה :יתשרג :

 צצצז 3 לאקזחי 10

 ןיבו המוק הבנו לַצִמ שרו ףָנָע הָפָי ןְבְלַּב זרֶא
 והתממר םוהֶּת והולדנ םימ :ותרמצ הָתְיַה םיתבע
 החלש היִתְלעְתרתַאו העטמ תוביבס ךלה היתרַהנהתֶא

 םיממ וָתְראפ הֶנְכְרֶאַּתַו ויִתפעְרְס הָנִבְרִתַו הָרָשַה
 תֶחֶתו םיִמַשה ףועדלָּכ פק ויִתפַעְסְּב :ּוחַלָשְּב םיִּכר
 םייג לָּכ ובשו ולַצְבּו הרשה תָיַח לַּכ ודְלי ו ויתראפ
 -לֶא ושרש הָיְהִדיִּכ ויתוילד ךראּב יִלְרְּב ףייו :םיִכר
 םיִשורָב 5 .םיַהלֶאְנִ והממעדאל ם םיִזְרֶא :םיִּכִר םימ
 ץַעלָּכ ויִתארַפּכ הרש םינמרעו ויתפַעסדלֶא ומ אל

 !םיהלַאה ןנפ רָשֶא ןרע יצללְּכ והָאנקְו ו ותוילח
 ףשא ןפי הוה יִנדֶא מא הפ ןכל

 ןב5ל םֶרְו םיתובע ן יִבְדלֶא ותרמצ ןַתִיו המק ַּהָבְ
 ועשרפ ול השעי + שפם םיונ לא רָיּב ּוהָנּתֶאְו :והְבְנְּ

 ויתארפ הְֶרְבשתו ויתור ולפנ תויִאְ"לַכְבי ם םירָהה
 !והשמיו ץראה י מעל ולצמ ו דריו ץְרֶאָה יקיִפאלֶכְּב
 ויה ויתארפהלאו ו םָימשה ףועדלָכ נָכְשי וִּתְלַפמדלְע

 תי. 7

 לכ 0
 וב'ד ןכו ךלרגּב תימד ימלא א"ס ןו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ר ,ה"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ל. |.אל
 ויד ןכו אלמ םִתּ בע א'ס +3 " א"מ היעשי ןויע :רושאת ל"נ ל. 3 = .ו'דו ג'ד

 יב'יד ןכו שגד הָחְלָש א'ס +. 4 .הָעַטמ ל"נ ד. 4 .ו"דו ג'ד ןכו רפה ּוהְלְבִּג א"ס +. 4

 !תראפ +. 5 = ודו ג'ד ה וא'ד ןכו אלמ זתמוק א'ס <. 5
 ןנוחכ ויַתראּפ א'סבו ,ד"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ ויָתראּפ א"סב ,ירק ויָתראּפ ,ביתכ

 ה'טרו הוד ,ב'וד ,ט"ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 | .ףויו נ'ב ,א"ב ןכצ.ל | .ירק ויתרפ

 הוו ביד ,ט"ד ,ח'ר ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןגונ

 ןנ'ץ.9 = .ר'ידו ט"ד ,ח"ד ןכו ויתראפַּכ א'סו ,ג'דו ה

 יו'טד ןכו הניגנ אלבו ףקמב - א'ס ,ד"ידו .ב"יד ,טיד,ח'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב

 ןכנ'ז.1ג | .ב"ידו א"יד , ג'ד ,א'ד ןכו אלמ ליִא יאחנ דמל ,יאברעמל ןכ 1

 ירו וימר "ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ועָשְרַּב א'ס ,ר"תו ס"ת ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד,ח'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב

 וחי ויד ג'ד  ,ב'ד א"ד ןכו ויתראפ א'ס צץ. 19, 18  .איעג והתרביו כ"ב ,א"ב ןכ ל. 9

 ."לעו ריבס צ. 13  .א"ידו ט"ד

 .התפ ןּכ יללהב צ. 5
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 דלָּכ םֶתְמוקְב ּוהְבְניִאְל רָשֶא ןפמל :הָרְשה תיח לב
 אלו םיתבע ןיּב"לֶא םֶּתְרַמצתֶא תיא םימחיצע
 ונתנ םֶלְכ יִּכ םִיִמ יִתשדלָּכ םֶהָבְגִּב םֶיִלַא ודמי
 ידְרדלֶא םדֶא נב ךְתְּב תיתחת ץֶראדלֶא תומל
 :רּב
 תַפַּכ יִּתְלְבָאָה הֶלאש וָּתְדִר םּויְּב הֶהְי יִנדֶא רמָאדהּב
 םיִּכר מ .ּאְלַכוו :היִתורָהְנ ענִמָאו םוהתדתַא ויל
 לּוקמ :הָפְלְט ייל הרשה יצְעלַב \ןונְבְל וילע רָּדְקַאְו
 תֶא הָלֶאְש ותא יִררהְּב םיונ יתשערה 'תלפמ
 רהבמ ןדעדיצעדלְּכ תחת ץֶרֶאְּב ּומָחְיַו רוב יד

 -לֶא :םווג ךותְּב ולצב ובשי וערזו ברחדיללחדלא
 תְררוהו ןרעדיצעב לַדָנְבּו דובְכְּב הָכְּכ תמְר ימ
 בַּכַשּת םילרע ךותְּב תיתְחִּת ץֶרֶאדלא ןדעדיצעדתַא
 יִנדֶא םָאְג האמ :מהדלכו הערפ אּוָה ברל
 :הָוהָ
 שדחל דֶחֶאְּב שֶדִה רָשעדינָשְּב הָנש הָרְשַע יִּתְשְּב יה

 -לע הניק אָש םֶדָאְְּב :רמאל ילא הוחיירבד הָָה |
 תיִמדְנ םוג ריִפְּכ וילא ּתְרַמָאְו םיצְמדדלמ הַעְרַפ | <

 םימדחלדתו ףיהורְנְּב חַנֶתו םיפיּב םיִתַּכ התא
 :םַתורָהנ ספרו יל
 לָהְקְּב יִתַשְרדתֶא ךילע יתשרפו הו דאל דַמָא ּהָפ
 םימע =

 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו יִצע א'ס ה"טדו רייד ,ב"וד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 16/16 |[
 א'ס ו. 16, 16  .םֶהיִלָע א'פבו ,ד"ידו ב"יד ,ב'ד ןכו רסח םֶהָלַא וא םָהיִלֶא א'פ 4

 ,ב"ד ןכו ק'ז יתלבאה א'ס ו"טדו ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ב"יד ןכו אלט הלוא [|
 רסמנו הֶלואש א'ס +. ןד | .ג'דו א'ד ןכו אלמ יִתיִּפּפ ץ. 15 = .ד"ידו ב" "ד ידו ת'ד .ו'ר ו

 .ירק ונומָה צ. 18 = .ס"תו ע'ת ןכ ועְרה ל"צ צ. גל = .ב"ידו ג'ד ןכו 8
 רסח ּףיִתרהְנְב א'ס ,ו'דו ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפסב ןכ +. 5  ."םינשּב ריבס 1 ל

 .חלדתו ג"ב ,א"ב ןכ ז. 9 = .ָּותרַהְנַב יללהב ,ו'טדו ר"יד ,ב'יד ,א'ד מיד ח"ו
 .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ןכו ש8פְרִתַו א'פ 8

 ז הְלאש דר ותא םהיסנ :םִִמ יִתְשלּכ נבל

14 

16 

- 

 ןש

 כ



 אצצו 6 לאקזחי 14

 ינפדלע ץרֶאב ףיתשטו :ימְרחְּב ּףיְלעַהְו םיכר םיִמַע +
 םיִמָשה ףועדלָּכ ְיִלִע .יִתְנַכְשַהְ ףליטא הָרָשה

 ּףרָשְּבתֶא יִתְַנ :ץֶרָאָהְלְּכ תיח ךממ יִתְעַּבְשהו :
 ץֶרֶא יתיקשהו ְִּתּמְר תיא יתאלמו םיִרָהָהְדלַע <

 :ךממ ןיִאְלמי םיִפִאו םיִרָָהלֶא ךמְדִמ ּךְתַפצ
 שמש םהיבככזתא יתְרדְקהְו םִיִמָש ַּהיּבַכְב יַתיִפכְו ז
 ףוא יִרְִאְמִלָּכ :וךוא .ריאאל .חֶרָר כא ןנעְב א

 פָאְנ ףצרא-לע ףשח ית יל םֶרידִקַא םִיִמְשּ
 רכש יאיבהכ םיבר םיִמַע בל יִתסַעְכהְו :הָוהָי ינדֶא 5

 ףילע יתימשהו :םֶתְעדיִאְל רָשָא תוצרא-לַע םיונב
 יִפָפְשִּב רעש ףילע .ורעשו םֶהיִכלַמו םיבר .םימע
 םויב ושפנל שיא םיענרל ּודְרָחְו םהיִנְפילע יּכְרח
 :ףתלפמ

 !ךאובת לָכְּבִדלמי ברח הָוהְי יִנדֶא רַמָא הֶכ יִכ ו
 הרשו םַלְּכ םָונ יצירע ךנומַה ליפא םירופג תוָבְַחְּב :
 ילָכְדִתֶא יתרבאהו :ּהָנומַהְדלְּכ משכו םירצמ ןואְנְהתֶא 3

 .דוע םדאדלגר םחְלְדת אלו םיּכר םיִמ לַעמ הָּתְמָקְּב
 םָהיִמיִמ עיקשא א .:םחלדת אל הָמהְּב תו סרפו 4
 ץראדתא יתתב :הֶוהְי נא םִא ;ךילוא ןמָשּכ םֶתְורהְ 5

 "לָכְדתֶא יִתוכהְב ּהָאלִממ ץֶרֶא הָמשנ הממש םירְצִמ
 חוטב הוטוקו אוה הקק :הָוהָי ינארפ ועד הב יבשי ₪

 הנפקה הָנומַהדלָכְדלעו םִירָצְמדלַע הָתוא הנק םיוגה
 :הוהי יִנדַא םֶאְנ הָתוא

 יהיו

 ןט'ד ,ח"ד ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םיקיפאו א"ס +. 6 .הלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. +

 ןוטנו איפ ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,א"יד ,ט'ד,ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. ל = .ד"ידו ב"יד

 ובוחכ םֶהְובְכּכ א"סב +. ל = .ירק יתיפכו ,ביתכ יתופכו א"סבו ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח

 ןכ צג .ו"דו .ב'ד ,א'ד ןכו יתמישהו א"סו ,רפח יִתמשהַו א"ס ץ. 10  .ירק םהיבכוּכ

 ןכו -ךלמ ברח א'סו ,ג'דו ב'ד ןכו ךלמ ברח א'ס ו"טדו ט'ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב

 א'ט ,ה"ידו ב"יד ,ט"ד ,ה"ר ,י"כ םירפסב ןכ צץ. 16  .אוָה א"סב צ. 16  .ד"ידו ב"יד ,ו"ד

 .ו'טדו א"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירצ הננוקת



 19 לאקזחי צאצוז 8

 ז הָיָה שדחל רָשָע השמְחְּב הָנֶש הָרְשע יִתשְּב יִחָ -
 18 מ ןומה  םִיְרְצִמ | ומָה-לַפ ל הק םֶדָאְְּב :רמאל ילא הָוהְירַבְד

 תויּתְחִת ץראדלא םֶרדַא וג תונְבּו ּהָתוא ּוהָדְרוהְ
 ו "תֶא הָבְּכְשֶהְו הָדְר :ָּתְמַעְנ יממ  :רוב .יְִרודתֶא
 4 וכְשמ הֶנתנ ברח ולפי ברחייללח תב :םילרע
 2; לואש ךותמ םיִרובְנ ילא ולדורבדִי הנ :מה"לָכ הָתוא
 ע רּושֶא םש :בֶרְחְילְלַח םילרעה ובְכַש ּודְרי ויִרְועְתַא
 םילפָה םיללח םֶלּכ ויתרבק ויִתוביִבְס ּהלָהְקדלכו

 2 ּהלֶהְק דק יִהָיו רוביַתְּכְרְַּב היתרבק ּונּתְנ רשֶא :ברַחּ |

 -רַשַא בֶרָתּב םיִלָפְ םיִלְלַח םלכ התרבק תוביִּבָס

 גו תוָביִבְס הָנּומַהְדִלָכְו םֶליִע םש :םייח ץֶראְּב תיִתח ּנתָ
 ודְרְרשא .בֶרַחְּב .םיִלָפְוה םילְלָח םֶלָּ התְרְבְק
 ץֶרֶאפ םֶתיִתַח .ִנְתנ רֶשָא תויּתָהת ץֶרָאדלֶא | םילרע
 : םיללח ףותְּב רוב יִדְרְוְתֶא מלב ואְשיו יח
 סל ו ויתוביִבַס ּהָמָהילַכַּב ּהָל בּפשמ ות
 ואשיו םייח ץֶרֶאְּב םֶתיִתח ןּפנ"יִ .ברחדיללח םילרע
 שמ םש :ןפנ םיִלְלָח ָךותּב רוב יִרְודתֶא םָתָמלַּ
 םילרע םַלָּכ היתורבְק ויָתוביבְס .ּהָנומַה"לב "לבת
 ז ובפשי אלו :םייח ץֶראְּב םתיתה ּוגַתְנהיִּכ בָרֶח יללמ
 לכ ה רֶשֶא םילרעמ סל םילוהא]

 ][ :םייח 5 םיִרוכנ .תיתְחְהכ םתומצעְ"לע .םתע
 ₪ :בֶרְָחִהיִלְלַחְתֶא בָּכַשִתְו רבשת םילרע : ךוָתְּכ הָתַא

 המש --

 א"סב צ. 95 | .ו'דו ב'ד ,א"ד ןכו יליִא א"ס צ. 91 | .איעגב -ורבר! .ג'ב ,א'ב ןכ

 וביתכ ּהתרבק א"פב +. 6 - .ט"כ קוספ ןייע :ּנֶתְב ל"ג ץ. 95 = .ו"כ .קוספ 'ןו\ע 8
 ירק תותח ,ביתכ םֶתיִּפִח א'סב צ. 6 .ירקו .בותכ ּהָתּורבק א'סבו ,ירק ָהיִתְורְ |

 -רשא א'פ .ו"טדו ר"יד .ב'יד ,ט'ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. ,ע'ת ןכ .םלועמ ל'צ < \
 י"כ םירפס בורב ןכ +. עז = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו םתמחלמ וא םתמחלמ ילכב לוָאש וד|
 ו'טדו ד"יד ,א'יד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םֶתְוְּוע א"ס ,ב"ידו טד ח
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 צצצזו 99 -צצצוזו 0 לאקזחי 100

 םתרובנב ּגְמְרֶשא היִאישְנילָּכְו היִכְלַמ םודָא הָמַש
 יִדְרידתֶאו ּובָכַשְי םילרעחתֶא המה .בֶרֶחְיִלְלַחְתֶא
 "תֶא ורריזרשא ינ צלב סל ןופצ יִכיִסְנ ּהָמַש :רוב
 םילרע ובְּכשיו םישיב םֶתְרִכְִמ םתיִּתְחְּב םיִלָלָח
 םתְוא :רוב ידרוחתא םֶקְמְלכ ואש ברָחדילְלַחדתַא
 הערפ ברהדיללה : ודלק לע םהְ הערפ הארי
 ץֶראְּב ותיתחהתא יִּתַתְיִּכ :הָוהָי יִנדַא םָאְנ ו וליָהלַכו
 הערפ בֶרַחיִלְלַחתֶא םילרע תב בָכְשַהְו םייח
 :הָוהְי יִנדִא םֶאְנ המָהדלָכו

 "לֶא רכד םדָאְְּב :רָמאל ילא הָוהְירְבְד יהו
 ברה הילע איבָארכ ץרא םַהיִלֶא ּתְרמָאו מעי
 ותא ּוְתְִו םהיצקמ דָחֶא שיא ץֶרֶאְהִע ּוחקְלְ
 לקחו ץראהילע הֶאְּב ברחה"תא הארו :הפצַל םהל
 ליק-תא עָמשה עמשו :םֶעָהתֶא ריִהְוהְו רפישכ
 ישארב מד ּוהָחְקִתַו בֶרֶח איִכְתַו רַהְנ אְלְו רָפושה

 בֶרָחהדתֶא הֶאְרְיִּ הָפצַהְו :טלמ ' ושפנ רֶהְזְנ אּוהו 6
 ברח אובָתו רַהְזנאְל םַעְהְו רָפשַב עָהְתאְלְ הֶאְּב

 הפצה"דימ ומרד הקל ונעב אוה שפג םֶהַמ חקתו

 :שרְדֶא
 משו לארשי תבל ףיִתַתְנ הפצ םֶדֶאד ןֶּב הָּתַאְו

 עשר עשרל יִרְמָאְּ - םתא ּתְרַהְוהְו רב יִפמ
 אָח וָּכְרּדִמ עשר ריקוהל תרד אָלְו תּומָּת תומ
 לרהזהדיכ הָּתַאְו :שָקבַא ףְרימ ומָדָו תּומָי ונועב עשְר
 עב אוה וכרדִמ בשדאלו הֶעַפממ בושל וכרדמ עַשְר
 דאו :תְלצה ךשפנ הָחאְ הי

- : 

 ות אלמ ינודצ א'פ ,ו"טרו ד*יד ,ב"יד ,א"יד ,טיר ,ח"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ 0

 .ירק יִתיִּתִח ,ביתכ ותיִּתִח צץ. 3% | ירק ונומה צצ. 31, 3% | ,א'ד
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 -יכ רמאל םּתְרמָא ןַּכ לאְרָשִי תיִּבדלֶא רמָא םֶדָאְדִּב
 :היחנ ךיאו םיִקמְנ ונָחְנַא םֶבּו ונילע וניתאטחו וניעשפ
 תומּב ץפחַאדסא הּוהָי נא | םָאְ | יִנָאְיִח פָהִ לֶא רמָא
 :ובוש-ובוש היחו וּכְרדִמ עשר בּושְכדמא יּכ עשרה
 :לארשי תב ותּומְת הָמלְו םיעְרָה"םֶכיִכְרִדִמ

 וג תקדצ למעֶּב-לא רַמָא םֶלָאְרְ הָּתַאְ
 לשָכְיִאל עשרה תעשרו יעָשפ סיב ינליצת אל קיצה
 הָּב תו 35 לכו אל קידצו ועשרמ ובוש םויכ הָּב
 18 מב או החי היַה לידצל ירמָאְּב :ותאטַח םִיְּב
 ולועבו הָנְרבִת אל ותקדצילכ לוע הֶשַעְו ותַקְדַצילע
 םשְו תּומִּת תומ עָשְדֶל יִרָמָאְבּו :תּומָי וב השערטא
 ג הנ עָשְר בישי לבַח :הקדַצ טפשמ הַשַעְו ותאטחמ
 שח לוע תושע יִתְלַבְ ךְלָה םייחה תוקְחְּב םֶלֶשי
 ₪ הָנְרָכְזת אל אָטֶח רשֶא ותאטהדלָּכ :תּומָי אל .הָיחְ
 וז ףמע יִנְב ורָמָאְו :הָיִחְי יח הָשָע הקדצו טפשמ יל
  "בושב :ןכָתְיאל םֶכְרִּד המָהְו ינדא ךרד בתי אל
 ג עָשְר בושבו ּוָהְּב תמו לוע השעו ותקרצמ קידצ
 :הָ חי אוה .םהילע הקְדְצו טָפָשמ השעו ותעשרמ
 9 טּופשֶא ויִכְרְרַּכ שיא יא ףרד ןָבְפ אל םתְרַמִא
 2% תיִּכ םָתְתֶא
 שרחל הָשמָחְּב יִרשַעְב הגש הרשע יתשב 8
 הָתְּכָה רמ מאל םלשורימ 9 ילא"אב ונתולנל

 ריעה .

- 1 

- =- 

 == זםכ

 ט"רו ח"'ד ןכו ובוש ובוש א"ס ,ו"טרו דיר, ,ב"יד ,ו'ד וג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ₪ 4

 .א'ד ןכו ירקו ביתכ יָת א'סב ,ירק 1יַח צ. 1% | .םיערה םֶכיכרִדִמ ּובוש ובוש .א'סו

 ,ו"טדו ר"יד  ,ב"יד ,טיד ,ח"ד ןכו הטב"אוהו א'פ  ,ג'דו .ב"ד "כ םירפסב ןכ ₪

 .א"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד כו ירקו ביתכ ויַתוקרצ א'סב ,ירק ויָתְוקְדַצ ,ביתכ 1תֶקְדַצ

 ,ביתכ ותאָטַח +. 16 | .א"ד ןכו אלו א'ס צ. 15 = .ו"טדו א"יד ,ט"ד ,ח'ד ןכו ןֶרכְּזִת א'ס ₪

 וביתכ היִח א"סב +. 16 = .א'ידו ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויתאטה א'סב ,ירק ויָתַאַשְ

 א"ס צ. לג | .יִּתָשָעַּב ל"נ צץ. 21 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רסה טפשַא א'ס ץ. 90 = והקו |"

 .ב"ידו א'ד ןכו ּוניִתּולְנ

| 
| 
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 טיִלָּפַה אוב ינפל בַרְעָּב ילֶא הָתְיַה הָוהְידִיְו :ריִעֶה ₪
 אָלְו יִּפ חַתָפּו רֶקְּבּב יִלֶא אוכ"דע יפדתֶא חּתְפַו
 :דוע יִתמלָאְנ
 תובְרָמַה יִבְשי םדָאְרְּב :רמאל יִלֶא הָוהידרבד יהיו <
 הָיָה דָחֶא רמאל םיִרָמִא לֶאְרשי תמְדַאלע הלאה |

 הנ וגל .םיפר חו ץרָאָק"תַא שרי םְֶרְבא
 םָהָלֶא רמָא ןכְל :השרומל ץראה ₪

 ואשת םכניעו ולכאת | םּהַהְדלַע הּוהָי יִנדֶא | רָמָאדהֶכ
 םתְדמע ּושְריִּת ץֶרָאְהְו וכפשת םָדָ םֶכיִלולגְלֶא
 והער תֶשאדתא שיִאְו הבעות ןתישע םֶכְּבְרַחְדלע
 -הְכ :ּושְריִּת ץֶרֶאְהְו םתאמט ₪

 אל"ם טאדיח הוה .יִנדא רמָאההַכ םֶהְלַא רמאת
 היחל הדשה יִנָפִֶלַע רשָאְו ולפי ברח תובְרָחְּב רש

 ותמי רבב תרָעִמַבּו תְְצִמּכ רָשָאּו ִלָָאְל תת
 הש ןואג תּבְשְנ הָּמַשְמּו ממש ץֶרָאָקדתֶא יתנו ₪
 הוהי ינארכ ועדי :רבש ןיאמ לארשי יִרֶה יממשו ₪

 רָשֶא םֶתְבְעְות"לָּכ לע הָמַשְמּו הממ ץֶרָאָהְתֶא יִתַתְּ
 ףמע יִנָּב םדאְְּב הֶּתַאְ :ושע 30

 דברו םיִהְּבַה יִחְתְפְב תוריקה לַצֶא ִּב םיִרָּבְדִגַה
 המ ועמשו אְנּאְּב רמאל ויחֶאהתַא שיא דחאהתַא דַח

 םעדאובמּכ ךילַא אובו :הוהי תאמ אצויה רֶבְּדַה ג
 ושעי אל םֶתְואְו ףירבדחתא ועמשו ימע לנפל ובשיו
 :לה םּכְל םַעצְב יִרָחֶא םישע המה םֶהיִפְּב םיִבְנעְִּ
 שמשו ןגנ בטמו לוק-הפי םיִבָנע רישפ םֶהְל ךגהְו

 -תא

 היד ויד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םֶהיִלֶא א'ס +. 55 = .אקספ ןאכ ןיא א'סב יט. 95,
 =! | הקו ביתכ םֶכיִניִעְו א"סבו ,ירק םֶכיִיִעַ וילע רסמנ א'סב +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ר
 ₪ ָיִלֶא א'ס + לז | .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ש"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו

 " "| נירפס בורב ןכ +. 35  .'ה ט"כ ליעל ןייע + הָלְכָאְל לג + פז = .ד"ידו ב"יד .ו"ד ןכו אלמ
 .ו"טדו ג'ד ,ב'ד ןכו הפי א'ס ,ר"ידו ביד ,ט"ד ,חייד "ד .ו"כ
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 ועדְוו הֶאְב הנה ּהאבְבּו :םֶתוא םָניִא םישעו דיִרְבִּדתַא
 :םֶכותְּב הָיָה אב מ

 אול לה םָתּו 0 םיער ויה רו שא לארשי יער יוה הוה

 תולָקָּנַהתֶא : + וער ה אר ןאצה ו וחנות הֶאיִרְּבַה הושבת

 אל תרבשנלו םתאפר"אל הלוחההתו או םֶתְקזח אל
 אר תֶדְבאַהתַאְו םַת ובשה אל תחלגהדתאו םָּתְשבַח

== | -= 

 וכ וו וע + יִצּופְּתו הָדָשַה תיחזלכל הֶלַּכָאל העייַהתַו הער

 --2 כ לע המר הָעְבְנדלַּכ לעו םיִרָהָהַלַבְּב אצ ושי

 = + תורות זיאו שדוד ןיאו ינאצ וצפָנ ץֶרֶאָה יִנָּפ

 ו =-

 הּוהָי יִנדַא םֶאְנ יִנָאִה :הָוהְי רבדחתֶא מש םיער
 הֶלַכָאְל ינאצ הנ יהתו זבל נאצהתויה ןעי ארז םִא

 -תֶא יער ושרדחאלו הפר ןיאמ הָרָשה תיִח"לָבְל
 ובה :;וער אל ינאצהתֶא :ּ םֶתוא םיִערַה וערי ינאצ

|=- 
 -- 4 ₪3 א ה ב - וע ש --

 4 - +ו 5 ,/ ובד ו מ םיערה

 -תֶא יִתְשרֶדְו םירהלא ננה הָוהָי "ינהא רַמָא
 דוע ועְרָידאְלְו זאצ תוערמ םיִּתַּבְשַהְ םדימ ינאצ

 ק

 םהל .ןיוחתדאלו םַהיִּפ פַמ ינאצ יתלצהו םתוא םיִערֶה

 :הֶלַבָאל
 ינאצהתֶא יִתש ודו ינָאחיִנֶנַה הָוהְי יִנדַא רמ בא הָּכ "כ

"| 

 דַלָּכִמ םֶהָתֶא יִתְלַצַהְ ינאצהתֶא ר קְּבָא ןכ תושרפ כ רנאצ

 תמוקמ - ה == ר ---

 הקזחבו ל"צ +.4 | .ר'תו ע"ה ןכ בֶלַהֶה ל"'צ צ.3 הל .ב"ד ןכו יפר הָאְבְבּ אס א8

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב \. 10 | .תויה נ'ב ,א"ב ןכ צ. 8 .ז"ט קוספ ןמקל ןייע :ע"ח ]

 .איעגב / ג'ב 2 ןכ ו

1 

 : יעורהלע אָבְנַה םד אד :רמ טאל יִלֶא הָוהְידרְבְד יהוו

 " ונהא | רמָאהְכ םיערל םהיִלֶא תרמו אבֶגה לארשי

 ? "ףותב :דַתויַה םּויְב ורדע הער תַרכַּבַּכ :םיתרקב

 דר

 9 רַמַצַהדתֶאְ ולכאת 5לחהדת א .:םיִערָה וערי ןאצק

 5 ילבמ הָניִצּופּתו :ּךְרַפְבּו םֶהא םַת הדרה קוְחְבּו םתש שכב
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 |עפ ןפי :הור השיןיבו הירב השיב יִּתְטפֶשְו ל

 :זאלו ינאצל יתעשוהו :הָצִחַהְדלא הָנָתוא םֶתוציִּפַה :
 יתמסהו :השל הש ןיפ יתטפשו ובל .דוע הָנְיִהִת <

 ףחא הוהי ינאו :הערְל הל הָיִהְי אּוהו םֶּתִא הָעְרָי

 .צצצוו 6 לאקזחי 1010

 םיתאצוהו :לפרעו ןֶנֶע םְּב םש וצפְנ רשֶא תמוקמה
 "לֶא םיתואיבָהְו תוצראהְמ םיִּתַצּפְקְו םימעָהְדִמ

 ללבו םיקיפֶאָכ לאְרְשי יִרָקדלֶא םיתיעְו םתְמְדא
 "םורמ ירקּבּו םֶּתא הַעְרֶא בוטדהַעְרַמְּב :ץֶרָאָה יבשומ
 | הערמו בוט הוְנּב הֶנצְּבְרִת םַש םֶהָוְנ הָיהָ לארשי
 ינאו ינאצ הערא ינָא :לארשי יִרהלֶא הָיעְרִת ןִמש
 | דתֶאְו שבא תֶדְבאָהְתֶא :הָיהְי יִנדֶא םֶאְנ םַציִּכְרַא
 \ קזחַא הלוחההתַא שבחא תָרְּבְשְנְלְ בישֶא תחנה
 :טפשמב הָנַעְרֶא דימשא הקוחההתַאו הנמשההתַאו
 השדיכ טפש ננה הוהי ינדא רַמָא הָכ ינאצ הָנּתַאְ
 | בוטה הערמה םָּכִמ טעמה :םידותעלו םיליאל השל
 םימדעקשמו םכילנרכ וסמְרִּת םֶכיערַמ רֶתְו עת
 | םמרמ ינאצו :ןושפרת םכיִלְנַרְּב םיִרָתונה תֶאְו ּותְשִּת
 ו :העתְשת םכילְגר שפרמו הֶניעְרִת םֶכיִלְנִ

 :ינָאיננה םֶהיִלֶא הָוהָי ינדא רַמָא הָּכ ןכל

 |ךָשֶא דע תולחְנהלּכ חת םֶכיְִרְקְבּו ופדְהֶּת ףַתְכְבּו

 אה דיוד ירבע תא ןהְתֶא הָעְרְו דָחֶא הער םהילע

 [[ החי ןנא םכותב אישנ דו יִדְבַ םיהלאל .םֶהְל
 = דעריהיח יתבשהו םולש תִרְּב םֶהָל יִּתרַבְו :יתְרּכד
 -" תת :םירעיב ונשיו חטַבְל רָּכְדּמְב ובשיו ץראחדמ

 ו נתוא
 \ כ + 20 = .טפשמב א"ס ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ ,רמשֶא ל"צ צ. 6

 |31 ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו הש ןיבו א"ס ,ו"טדו די"ד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"כ םירפס בורב

 ודו גיד ,ב"ד ןכו ופדהמ א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד  ,א'יד ,מ"ד ,ח'ד ו"כ םירפס בורב

 | פט מיירו א"יד .ט"ד,ח"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו רפהד רסח וילע רסמגו ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 3

 |ולמ ריד א"'ס +. 4 .םֶהַל א'פב +. 5 = .ו"טרו ד'יד ג'ד ,ב"ד ןכו רוי אלמ יִתמיִקַהַ

 ו'רו ביד וא'ד ןכו ירקו ביתכ םיִרָעַיִב א"כב ,ירק םיִרָעְיַּב ,ביתכ םיִרְועִיַּב צ. 95 = ג'ד ןכו
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 יתְעְּב םֶשָנה יִּתְדרוהְו הָכְרב יִתְעְבִנ תוביִבְסּו םתוא

 הָוהְי ינָארּכ עדר ו הטבל םת מֶדֶאְהלע ּויהְ הלובי ןּתּת
 :םֶהְּב םיִדְבְעֶה דָימ םיתלעהו םֶלע תוטמדתֶא יִרבשָּב

 דאלו םשל עטמ פל יתמקהו :דירחמ ןיאו חבל
 תַמְלַּכ דיע ּואְשאְלְו ץֶרֶאְּב בער יפְסֶא דוע ּויָהְ
 מע הָמַהְו םֶתַא םהיהְלַא הָוהְי גאי וערוו :םיוגה
 יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאְו :הֶוהְי ינדא םָאְ לארשי תי
 :הָוהְי יִנדַא םָאְנ םכיהְלֶא ל א םִּתַא םֶדֶא

 ףינפ םיש םֶדָאְֶב :רמאל יִלֶא הָוהידרב - יקח

 נא רַמָא הָּכ ול ָּתְרַמִאְו ויִלָע אַבְנִהְו ריעש רהילע
 ףותתנו ףילע יד יתנו ריעשדרה .ףולא נגה הזה
 הָמְמש הָּתַאְו םיִשֶא הָּבְרֶח ףירע :המשִמּו הממש
 םליע תביא ףל תוַה ןעי :הֶוהְי ינאי עדו הָיָה
 תַעְּב םֶריִא תַעְּב בֶרָח ירידלע לֶארַשיחינְּבהתא רג

 יתתע :ףפדרי םֶדְו תאָנְש םֶד אלא פדר פָדו
 ד

 רבע ונפמ יִתרַכהְו הָמַמְשו הממשל ריעש רֶהדתֶא

 -לְוי | יִתואַיְ ית הכלה ןיר התא יתאלמו בש

 נָּתֶא םלוע תוממש :םֶהָּב ולפי .ברחְ"ילְלח ד ּףיִקיפֶא
 ףרמא ןעו :הֶוחְ ינאי םָתְעַיו הנבשית אל שש |

 ָהּונָשריו הָנייַהִת יל תוצְרַאְה יִתשדתֶאו םיוגה ינָשדתֶא

 הוהיו

 .איעגב, ועדיו ג'ב ,איעג אלב ועריו .א'ב א'ג ,איעג אלב ועדיו ניב ,א"ב ןכ ₪ )
 ועריו איס +. 30 | .ב'ד ןכו ירקו בותב הָיְהִי א'סבנ ,ירק ּגיִהָי ,בותכ הָיְהִי א'סב שו
 ל"ג 6 .1ל | .ר'תו פ"ת ,ע"ת ןכו םכיהלא הוהי א'ס +. 31 = .ו'דנ ב'ד ,א'ד ןמו ₪
 ךפרי ג'בו הגוטב ,ףטח ץמקב א"בו יללהב ןכ +. 6 = .'ד ב'כ ליעל ןויע : :ָּתְמַשֶא | <
 הָנְבָשיִת וא הָנְבשיִת צ. 9 | .ב'דו א"ד ןכו רפח ָּךותעבג א"ס ץ. 8 .חתפו אוט

 | .ירק הָנְבּשָח ,ביז |
64* 

 . ץראהו וירפדתַא הדָשַה ץע ןפנ הי הָכְרְב יִמָשּ

 < ובשיו | םלכאת אל ץֶרֶאָה תיחו םיונל וכ דוק והיא

 שא םדָלחיכ הו + יִנדַא םאנ יִנָאיַח ןכְל :ץק ןש

59 

 שכ זיפ
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 ףיואה רמָא ןפי הוהי ינדֶא רַמָא הָּכ :הָוהידרְב ועמש +
 ןלל וטל הָת8ַה השרומל םלש תמכו חֶאָה םכילע +

 צצצש 11--צצצ\ד 5 לאקזחי 10190

 יִתישַעְו הָוהָי ינדא םֶאְנ ינָאדיה 2 :הָיַה םש הָוהְוו
 יתעדונ םֶּב יִתָאְנשִמ הָתישְע רשא דְתאְנְּכ פא
 "תא | יִתְעמש ּהָוהְי ינאי ָתְ -% ףטפשא רשָאְּכ םָב
 [רמאל לֶאְרשי ירָקילע ּתְרַמַא רשֶא ית תוצָאְנלְּ
 םֶכיִפְּב לע ולידנ תו ;הֶלְכָאל תִנ .ונ ל הממש
 :יתעמש ינא םכירְבד ילע םתְרַתִע עַהְו

 הממש 1 ַחמָשַּכ הָוהְי יִנדַא רַמָא הֶכ
 "רשָאילַע לארשידתיב 'תֶלַח הל תה ִמְשָּכ :דלְדהַשעֶא
 [לכו ריעש"רה הָיִה תיהממ ש ּךְלהַשעֶא - הָמַמֶש
 ּהָּתַאְ :הו יהי יִנָאחיִּכ וע ועד ן ּהָלְּכם םודָא

 לארשי יִרָה ּתְרַמָאְו לֶאְרְשי יִרָהְַלֶא אבְנה םֶדֶאְדב

 תומש ןעַיְב עי : הוה ינדא רַמָא הפ תְרמֶאְו אבה
 ןןראשל השרומ םֶכְתהְל ביבָּפִמ םֶכְתֶא ףאשו
 יִרָה ןמל :םעדתכדו ןשְל תפשדלע ּולַעְּתַו םיוגה

 הוה  יִנדֶא רמָאֶכ ד יִנדַאדרַבְּד ּועְמש לֶאְרְשי
 תוממשה תו םֶרְחְלְו תויאנל ו לוםירָהל
 םוגה תיראשל געללו ובל ויה רֶשָא תובענה םירעלו
 ;ביִבָפִמ רַשא
 יפרבד יִתאְנק שָאְּב אלדםא הוה יִנדַא רַמָאדהְּכ ןכְל
 "תארגתנ רשא אָלּכ םודאזלעו םוגַה תיְראש"לע

 !יצרא

 איב ןכ צ. 15 = .ו"דו ג'ד ,א'ד ןכו דְתֶאָנְקְבּו א'ם +. 11 | .ו"דו א"ד ןכו ָךָּבַאַּב א'ס <. גג
 אוט ה"ירו בייד ,ט'ד ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9

 הממש +. 19 | .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו רסה ףיִתצַאנ א'ס 9

 חינ ןו"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .תיָבדִתלחנל ניב ,א'ב ןכ יז. 5

 ,ב'ד (ו'כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,ןל = .ו'דו ג'ד ,ב'ד
 ו וכ םירפס בורב ןכ +. 4  .ו'דו ג'ד

 הע ,בותכ אָלִּב א'סב +. 5 = .תוממשַה א'ס

 ןכו רשא-לע א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד ,ט יי
 כ -התוה א"ס ,ו"טדו יד ,ב"יר ,ט"ר ,ה"ד כו דהתוה / ד"וד "יד "4 ה"ד

 פי היטדו ר'וה: ביד ;א"יד טד ,ה"ד ויד. נד
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 שָפָנ טֶאְשְּב בָּבְללָּכ תֶתְמְשְּב הֶשְרומְל םֶהְל ויצש

 | רַמָאדהְּכ תויִאְגלו | םיִקיִפֶאל תשָבּגְלְו םיִרָהְל תְרַמָאְ
 תַמְלִּכ ןשי יתרּבד יתְמחבו 5 יננה הָוהָי נא
 =תֶא יתאשנ ינא הוהי י יִנדַא רמ + הכ 5 כל :םת ראשנ םיוג

 םֶתְמְלְּכ .הָמָה ביִבְּפִמ םכלְרשא םיוגה אָלְדָא יִדָי
 ואשת םכירפו ונתת םכפנע לאְרשי יִרָה םָּתַאְו :%
 יתינפּו םכיִלֶא יִנְנה ופ / אובל ומרק יכ .- לֶאְרְשִי יִמ מעל

 םֶדא םכיִלע יתיִּכרהְו :םתעְרזנ םֶּתְדַבְעִנ םכיִלֶא
 תוברָחהְו םיִרָעָה ובשְה הָלַּכ לָאְרְשי תבל
 ּו ובד הָמָהְב ו םֶדֶא םכילע יִתיִּכְרִהְו :הָנינָּבִת
 םֶכיִהְשארמ יִתבַטיַהְו ם ו םֶכְתֶא יִּתְבְשּוהְ

: 

 ןסותדאלו הֶלַחְְל םהל תיִיַהְו שרו | לאְרש | ו

 ךו דוע ילכ אתה אל םֶדֶא ןכפ = ייַה ךיונ תלכשמ | ]

 -אל ךיונו דועדיִאְשת אל םיִמע תפְרחְו ם םיינה תמלל
 :הָוהְי יא םאְ ; דע ישב
 לארשי תיִּב םֶדָאְרְּפ :רמ באל ילַא הָיהְידרַבְד יה

 םתולילעבו םָּכרַדְּב הָתוא ואמטיו םתמְדַא"לע םיִבָש <
 יִתְמָח ּךַּפֶשֶאְו :יִנפְל םֶכְרִד הָתִיַה הנה תֶאָמַש)

 םהילולנבו ץראָה"לע וכפשדרשא .םדהְדלע היל
 הואמט [ יי

 .ירק ולּכ צ. 10  .םֶּתְדַּבְעְנְו א'ס צ. 9 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ה"ד ,ב"ד ןכו םכירפו 0
 ןכו ירקו ביתכ ּתֶא א"סב ,ירק ּתַא בותכ יִּתָא צ. 18 .ליעלמ יתבטיהו כ"ב א"ב 'ןפ"\
 ילשכת +. 14 = .ירק דָיַוגְו ,ביתכ וגו טצ- 14, 15 = .ירק ףוי13 ,בותכ דו!2 צ. 18 8
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ו'ד ,ב"ד ןכו ,ירקו ביתכ יִלָּכשִת א'סב ירק יִלָּבעְת ב
 .הרפ תשרפל הרטפה +.

 ; לארשי .תמרדא"לע אבה .ןכל 3 זבל ₪ ה ָשְרֶימ ןעמל

 : 2 תֶא םֶדֶא ם םכילע יתַכלוהְו :הו ֶּק -- אחיכ םּתְעַדיו

 % יתֶא םֶדֶא תלכא םֶכְל םיִרְמִא ןעי הָוהְי יא מא הב

 5 דע ףילא עיִמְשַאהאָלְו:הְוהְי יִנדַא םַאָנ רוערלשבה אל
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 ּואָבְדִרֶשֶא םיוגהדלֶא אובו :םיִּתַמפְש םֶּתוליִלָעַּכו
 הוהידבע םֶהָל רַמָאְּב ישדק םשדתַא ולְלַחְו םש
 רשא ישדק םשדלע למָחֶאְו :ואָצָי וצְרֶאמו הלא
 :הַמש ּואָּבְדרֶשַא םיוגב לארשי תיב והֶלְלח

 ינדא רַמָא הפ לאָרְשי תוכל | | רַמָא ןַכְל
 "םָא 'יִּ לארשו תב השע ינא םכנעמל אָל הוה
 !םש םֶתאָּבְדרֶשַא םִיוגְּב םללח רשֶא ישדְק םַשְל
 םקְללח רשא םיוגּב ללַהמַה לודנה ימשדתַא יתשדקו
 הוה :ינדֶא :םִאְנ הָוהָי ינאדיכ .םיוגה שד כותב
 םיוגהךןמ םֶכַתֶא יּתְחְקְל :םהינעְל םכב יִשְדְבַהְּב
 יִלֶא םֶכְתִא יתאבהו תצְרָאָהְדלָּכמ םֶכְתֶא יקצבקו
 לָכְמ םַתְרהֶטו םירוהט םימ םכילע יתְקדו :םֶכְתַמְדִא
 יתתו :םֶכְּתִא רֶהַטִא םֶכיִלּוְלְנדלָּכִמ םכיתואמט
 ופרפהו םכְּבְרְקִּב ןִּתַא הָשְדָח חיִרְו שדה בל םֶכְל
 "תֶאְו :רֶשְּב בל םכל יִּתַתִנ םֶכרשְּבִמ ןבָאָה בלדתא
 ופלת יקְחְּבדרָשֶא תא יִתיִשַעו םֶכְּבְרְקַּכ ןִּתֶא יחור
 ִַּתְנ רשא ץֶרָאְּב םֶּתְבַשְיִו :םהישעו ירמשת ימּפשמו
 םוהלאל םֶכָל היהֶא יכנִאְו םעְל יל םֶתייִהְו םכיִתְבַאל
 הלא יתאָרקְו םכיִתואמִמ לָּכִמ םֶכְתֶא יִתְעַשיהְ
 תא יתיפרהו :בעְר םכילע ןּתֶאדאְלְו ותא יִתיִּברה
 וע וחקִת אָל רַשֶא ןעמל הָרָשה תבונתו ץַעָה יִרפ

 עעְרה םכיִכְרדתֶא םֶּתְרכְו :םיוגּכ בַעְר תפרִח
 וטיללעמו רו
 ות ןכו ירקו ביתכ ּואּובָיְו א"סב ואביו ריבס +. ל0 = .ו"'טדו ו'ד ןכו אלמ סֶתַוא א'ס +. 9

 הפסב ןכ ץ. 95 | .ב"ידו א"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ גהּולְּלַה א"ס צ. 91  .ר'תו ס'ת ,ע"ת

 רפסב ןכ ץ. 95 | ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד מ"ר ,ח"ד ןכו -תיָבל רמא א"ס ,ו"דו ג'ד ,ב'ד ,י'כ

 3 וא'ב ןכ +. 938 | .ו"טד ןכו -םשלדמא יּכ א"ס וד"ידו ב"יד ,ם"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ

 בבנ ץ. 3 | .ב"ידו טיד ,ח'ד ,י"כ םירפסב ןכו םֶהָב יללהב ,ילבבב ןכ +. 93 .ללחמה

 ו 5 | .ד'ורו בייד ,א'יד מיר ,ה'ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,א'סב ןכו םֶכיִניִעְ יללהבו
 \ .רפה וילע רסמנו םיִרהמ
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 לע  םֶכיִנְפְב םֶתְטְקְו םיבוטדאל רַשֶא םֶכיִלְלַעַמְ
 ג םָאְנ הָשעְנֶא םֶכְנעַמְל אָל :םכיתבעות לַעְו םֶביִתְש
 תיּב םָכיִכְרִּדַ מלכה ושוֶּב םכְל עָדּוי הוה נא
 :לֶאְרש
 ₪ םֶכיִתוְנַע לָּכִמ םֶכְתֶא יִרָהַט םוויָּב הוי יִנדֶא רַמָא ₪5
 3 המשנה ץֶראָהְו :תוְבְרָחַה נְבִ םיִרעָהְתֶא ' יִתְבַשוהְ
 :רָבְשלָּכ יִנִעְל הָממש הָתָיַה רשֶא תחת רבת
 ₪ םיִרַעַהְו ןדעְרנכ התה המשנה וזולה ץראה ורמאו
 ₪ ועְדָ) :ּובָשָי תורּוצְּב תוסרהְגהְו תומשנהו תודה

 הָוהְי = יִנָא ו יִּכ םֶכיִתוְביִבְס ּורָאְשְי רשא
 יִתְרּבִד הָוהְי יגא המשנה יתעמנ תוסרָהנה תב
 :יִתישָ

 גז לאְרשידתיבל שָרְדִא תאו דוע הֶוהי ינדא רמָא
 ₪ םישדק ןאַצְּכ :םֶדָא ןאצּכ םַתא הפרא םֶהְל תושעל
 תוברחה ם םיִרעָה הָעייָהִּת ןִּכ ָהיְדעוִמּב םלשורי ןאַצְכ
 :הֶוהי נא עדו םדֶא ןאצ תואלמ

 ול ּותְּב יִנְחיִנִו הָוהְי חּורְּב ינָאיצויו הוהידדי "לע
 \ביִבְס םקילע ינריבעהְו :תומצע הֶאלִמ איהְו העקבה
 תושבי הָגהְו הָעְקְּבַה ה ינפ"לע ל דאַמ תומר הָגהְו בבס
 : הֶלֶאָה תומַצְעָה הָעייִחְתַה םַדָאְְּב יִלֶא רמו אמ
 -לַע אָבְנה ילא רמאוו תְעְדי התא הֶוהְי ינדא רמאו

 ש כ

5 

- 

 ועמש תושביה תומְצַעְה םהיִלֶא תְרמָאְו הלאה תומַצעה
 ג הָנִה הלאה תומָצעל הָוהָי ינדֶא לַמָא הָּפ :הָוהידרבד[
 : םילָיג םכילע לתת :םתייחו קור םֶכָב איבמ 9
 יתלעהו 0

 ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפסב ן"ונה שגדב ןכ ו 8
 ג'ר ,ב"ד ןכו תומשנהְו א'ס ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 85  .ערלמ וזלה נ'ב ,א'ב ןכ < 3
 הרטפה +. 37 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ןכו תומשנה וא תומשגַה א"סו ,ב"ידו
 .ילע .התיה ןיליחתמ םידרפסהו ;םיזגכשאה גהנמכ חספ לש דעומה לוחו תבש

 .אקספ ןאכ שי א'סב צ.
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 םככ יִתַתנו רש םכילע יִתְמְרְקְו רָשְּב םכילַע יתלעהו
 יתיוצ רשאכ יִתאָּבִ :הָוהְי ינָאדיִכ םֶתְעדִיְו םִיִיַחְו הוה
 -לֶא םֶצָע תמְצְ וכְרְקִתו שערהנהְו יִאְבְגהְּכ לוקיהוו
 םָהקיו הע רֶשְכּו םירג םהילע הָוהְ יִתיִארו מצע

 אבנה יא רמאיו :םַהָּב ןיא ּורָו הלעמלמ רוע םילע \
 !רמָאהְכ | הורהלא ג תְרמָאְו םֶדֶאְרִב אבה חּורַה "לא
 םינורהב יפו חורה יִאְּב תו חור עכראמ הוהי ינדא
 חּורַה םֶהָב אובו יִנְוצ רָשֶאּכ יִתְאָּבִִהְו ויהיו הָלֶאָה
 ףמאיו :דאמ דאמ לוד ליח םָהיִלְנרלע + ודמעו ויהיו
 הגה הָמַה לארשי תיל הלאה תומַצעַה םֶדֶאְְב ילא

 ןנל וטרזגנ ונתוקת הַרְכִאְו וניקומצע שבי םירמא
 חוה הוי ינרַא למָאדרְכ םהילא ּורמָאו אבה ןכל
 םכיתורבקמ םַכְתֶא יתילעָהְ ָקיִתורְבְקְדַתֶא חתפ יִנָא
 "יכ םָּתְעדִיו :לארשי תמדאדלא םכתֶא יתאבהו ימע
 םכַתֶא יתולעהְבו םֶכיִתורְבְק"תֶא יִחְתפְּב הוי נא
  יקחנהו םתיזחו םכַב יתוה יתתנ :ימע םכיתורבקמ
 || !תרפד הוה .ןנארכ ערי םכתמךאילע .םכתֶא
 | : היחְידִאנ יִתישָע

 1 ףלה חק םדָאְרְב הָתַאְו :רמאל ילֶא הָוהיזרבד יהו
 | וחבח "לארשי ינבלו הָדָוהיל וילע בתכּו דָחֶא ץע
 = "לָכו םירפא ןיע פסל וילע בּותָּכְו דַחֶא ץע הקלו
 | ףל דָחֶאְדְלֶא דָחֶא םֶתִא ברֶקְו זורבה ה תיכ
 ףילא ורמאי רֶשָאכְו יב םידחאל ּוחָו דָתֶא ץעל
 | לב ו

 | פיר ח'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םיִדיִּג א"ם ,ו"טדו א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8
 | ןווטדו ר"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו'ד ,ג'ר ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ד"ידו ב"וד

: 
 | ניוד ןכו םדא-ןב א'ס ,ט"דו ה"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ץמק םֶרְקיַו א"ס

 וכ יג ,ר"ידו ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םורפס בורבו ,א"ב ןכ +. 14 = .ו"טרו ד"ד
 | רק וורבְח ,ביתכ ורבה +. 16 | .שגי] תשרפל הרטפה +. 15 | .ו"טדו י'כ םירפס ןכו
 .ו"רו ב"ד ,א'ד ןכו ףיִדָיב א"ס ץ.17  .ו"ד ןכו ירקו ביתכ ּווְרְבִח א"סב
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 ףֶסויץעדתֶא הקל ינא הנק הוה ינדַא רמָאְ"הּכ םלא

 םתא יתתנ ורבה לארשי יִמְבְשְו םיִרפָאדדוְּב רשַא
 +%-יפ = ד חֶא ד ּדַחֶא על םתיש ' הָדּו - י ץעדתַא וי ויל

 + ו -==

 רָבדְו :םָהיִניִפל יב םֶהיִלְע בָּתְכּת רשא םיִצעַה
 ינְבִתֶא חקל יא הגה הָוהָי יִנדַא לַמָאדהְכ םָהלֶ
 םִת תא יתצְבק םשדוכלה רשָא . םיוגה יבמ לֶאְרֶשי

 יונל םתַא י : תיִשַעו :םֶתְמְדַאדלאם םתו . יתאְבַהְו ביִכָּפִמ

 םֶלָכל היהי דַחֶא ל לארשי ירהב ו א

 דשא א מ

 6 . ושעו רחס,הופוי י-ם זו ---
 +- - ווא ו --> ו- 3 וקח , 2

 וש

 טֶפשמ

 רשָא בקעיל יִדְבַעְל יִּתַתְ
 .הי- םהיִנְבּו -=רי- ָהיִלָע ובשיו ו םפיתובא הבר

 .4- 1 וש וה

 םיתתו םֶתוא הָיִהְי םלש תיִרְּב םולש תירב םָהְל
 הָיַהְו :םלועל כתב ישדקמ"תא יתַתְנְו םתּוא יתירה
 :םעְל ילדה הָמָהְו םיהלאל םַהְל יִתיִיָהְו םֶהיִלַעיִנָּבָשַמ
 תויהב לֶאְרְשיתֶא ש שדְמִמ הָוהְי ינא יפ םיונה ועדי

 :םֶליעְ כיב ישדממ

 יהיו ---

 ןכ +. 19 = .ר"ודו ב"יד ,א*יד ,ט'ד ,היר ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םָהּולֶא אמ
 ורבח +. 19 = .דיב רשא ףסוי ץעדתא א'ס ,ו"טדו ט"ד ,ח'ד ןו'ד ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םורפס בור
 ,ו"ד ,ג"ד ןכו אלמ םֶתַוא א'ס +. ג9 = .ו'ד ןכו ירקו בותכ ּויִרְבַח א'סכ ,ירק ויְרָבַח בות

 .ִרְעּב ריבס +. 55  .איעג אלב רשא נ'ב ,א"ב ןכ +. 90 = .ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,א"'יד טל
 -אלו א'ס ,ט"דו ח'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ט.99 = .ירק ויהי ,בותכ הוו 2
 ;םֶהיִתְובְשָמ ל"נ צ. 95 .איעג אלב ואמטי כ"ב ,א"ב ןכ צ. 93  .\"טדנ דד , ₪

 .אלמ דיו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5% * .'4 "ה הומו א

 .רָבד :ףל הָלָאדהִמ ונֶל דיגַתְדאולַה רָמאל מש מ

 : ורבו :םלשל ם םה הל אישְנ יִּדְבַע דִודְו םלועדדע .. רחונב
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 =לֶא יִנָפ םיש םדָאְרִּכ :רמאל ילֶא הָוהְירְבִד יהָו חל
 ויִלְע אבהו לָבְתְו ךשמ שאר אישנ מַה ץֶרָא גו
 אישְנ ג לא יג הָוחָי יִנדֶא רַמָא הָכ ּתְרַמָאְו
 ךייַחְלִּב םיקח תה ףיתבבישו יל ףשמ שאר
 ישבְל םיִשְרֶפּו םיסוס ףליחילָתֶאְו תא יִתאַצהְ
 :םֶלְּכ תוברח ישפת ןִמו הֶנצ בֶר להק םֶלִּכ לולכמ

 -לָכְו רמג :עבוכו ןגמ םֶלּ םַּתִא טופו שּוְּכ סֶרֶּפ י
 םימע ויפנָאדלָּכדתַאְ ןפְצ יִתְכְר הָמְרִִת תב .היִפא
 ם להקה ףכהק"לכו התא ףךל ןכהְו ןכה תא םיִּבר
 דֶקּפּת םיִּכר םיִמָּיִמ :רַמְשִמְל יל תייהְו .ילְ

 ברחמ תָבבושמ | ץרא"לא | אּובּת םּלָשַה תיִרְחאְּ
 קהירשא לארשי יִרֶה לע םיבר םיִמעמ תַצְּבְקִמ
 הטבְל ובשיו הָאְצּוה םימעמ איִהְו דיִמָּת הָּבְרַהְל

 היִהְּת ץֶרֶאְה תְסַכְל נע אובת הֶאושַכ תילו ;םלָּכ 5
 :ףתוא םיִבר םימעו יפנָאדלֶכְו הֶּתַא

 ןלעי אוהה .םויפ ! הָיְהְו הָוהָי נא רָמָא הָּכ
 | תרמאו :הער תבשחמ ּתְבַשֶחְו ְבְבְללַע םיִרָבִ
 | חטבל יבשי םיטקשה אובָא תוזרפ ןרֶאדלע הָלָעַא
 | :םהְל ןיא םַָתְלְּו ה חְיְרְבּו המוח ןיִאְּב םיִבָשְי םלְּ

 תובשונ .תוברח-לפ * ףדָי בישהל זפ ובלו ללש ללשל ו
 8 רובטדלע יבשי ןינקו הנקמ השע םיוגמ 5 סא םעלֶא
 || חמא היריפכ-לכו שישרת יִרָחְסו ןדרו אָבְש :ץֶרָאָה
 | ףלהק תלהקה וכ בְלָה אב הֶתֶא לֶלֶש ללַשְלַה דל
 !][ לֶלֶש לשל ןקו הנקמ תחסְל בה ףסכ \תאשל

 || וחמאו םדאְִב אבנה ןכְל :לודָנ 4
 | גונל -

 | וו'טדו א"יד ,ט'ד ,ה"ד ויד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.ד = .רסח ְתא א"ס +4 .חל
 | רטטנו ,ויכ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ע"ת ןכ ,יִל ל"צ +.ד = .ד"ידו ב"יד ,ג'ד ןכו ףילהק א"ס

 | ה
 י"ל הובס צץ. 18 = ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ וולע

 ,שגד ָךְלֶהְק נ"ב ,א"ב ןכ צ. 8

 שכ

= 

 ש

00 
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 תָבָשְּב אוהה םיַּבואולַה הָוהי יִנֶא רַמָא הָכ גול
 יִתְּכְרִימ ךמוקממ תאָבּו :עָרִּת חַטֶבְל לארשי מע
 לָקְק סֶלְּכ םיסוס יִבְכִר ףתא םיִּכר םיִמעְו הָּתַא ןופצ
 , תי מכל ןנְּ לֶאְרֶשי ימעחלע תילעו ובל לוח לוד

 יצרַא"לע ףיתואַבָהְו הָיְהִת םיִמָיה תיִרָחְאּב ץֶרָאָה
 נג םהיניעל ךְב ישְרההְּב יתא םלגה תעד עמל

 ז "רָשֶא אּוהדהּתַאַה הו - ינהא רַמָאהְּכ

 לֶאְרְשי יִאיִבְנ יִדָבַע דַיַּב םינומ כדק םיִמָיְּב יִּתְרַּבִּד

 :םֶהיִלְש ְָתיִא איבָקְל םיִנָש םֶהָק םיִמִָּב םיִאָּבְַה
 דלע נג אוְּב םויּב אוהה םויּצ | ּהָיָהְו

 :יִּפַאְּב יִתְמַח הלעת הוה יִנדֶא םָאְג לֶאְרְשי תַמְדַא

 9 אוהה םויּכ | אל"םִא יתרְּבד יתרבע שאב יִתָאְנְקְבּו

 ינפמ ושעְרו :לארשי תמְדַא לע לדג שער הָיָה
 שמָרָהְלָכְו הרשה תֶיחְ) םימָשה ףעו .םוה .ינ
 המאה ינפדלע רַשֶא םֶדֶאַה לכו הָמְדֶאְהִלַע שמרה
 ץֶרֶאְל הָמוחדלָכְו תוגרדמה ּולפְנו םיִרָהַה .ּוסְרָהֶע
 ינדא .םָאְנ ברח" ירָק"לָכְל לע יתארקו :לופמ
 פל ותא תַטָּפשנו :היהת ויחֶאְּב שיא בָרֶח האש

 תירפנו שא שיִבָ לא ינֶבַאְו ףטוש םשנו םֶדְבו רָבְדְּב
 :ותֶא רשָא םיִפִר ם ימעדלעו ויפָאדלעו ויל ריִטָמָא
 ועדה םיפר םיוג יניעל יִּתְעדונ יתשדקתהו יתְלְדִִחַהְ

19 

1-5 

3 

 טל םֶדָאְדְב הֶתַאְ :הָוהָי יִנָאהיִּב
 ךיְלא יננה הוה יִנֶא רמָא הָכ ָּתְרַמָאְו גונ ;-לע אבה
 5 ףיתאששו ףיתבבשו + לבת ו ּףךשִמ שאר אישְנ נט

 ךיתילעהו --

 ,ר"ויב רסחו 'וב אלמ וילע רסמנו "כ םירפס בורב ןכ +. 16  .ע"ת ןכ רע ל"צ +4
 ףיִתּואיבַהְו א"סו ,ג"דו ב"ד ,א"ד ןכו 'ו רפחו ד"וי אלמ ָּףיִתאיִבָהְו א"ס ,א"ידו ט'ד ,ח'ד ןכו

 .תוכס לש דעומה לוהו תבשל הרטפה +. 18  .ו"טדו ד"יד ,ו'ר ןכו אלמד אלמ

 ,טיִר ,ת'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ יבש א'ס +. 5 ,₪ל = .ע'ת ןכ ,הָרְרַחיַלַפ ל'צ 4
 .א"ידו



9 

- 

 תם

1 

46 
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 עמו רי .ףיצחו ףליאמש ךימ ףתשק יתיּכהו

 | יבשי ּואציו :יתרכד רשא םויה .אּוה .הָוהְי יִנדַא

 ד" ובטח אלו הרשהךמ .םיִצע ואשידאלו :םִנש

 העבש ץֶראָהִתֶא רהט ןעמל לֶאְרְשי תב םּורָבְקּו 2

 גרֶבעו :ורקחי םיִשְרָחדהַעְבש הצקמ הָרהטל ץֶראָה + הפי 5 ה - 1 ' 2
 םירבעה

 ו 5 ו"טדו ב"יד ,א"יד ןכו ר"וי ןירתב רסהד רסח וילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ +. 9
 ?ם'תו י"כ 'רת ןכו םיִּבִר םימעו א"ס +. 4 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ב'ד ,א"ד ןכו רפח ףלאמש
 ואו נ'ב ,איעג אלב ואציו א'ב א'כ ,איעג אלב ואציו נ'ב ,א'ב ןכ <. 9 = .ב'כ ח'ל ליעל ןויע
 ,שגר אלב םירְעיַה א"ס .ו"טדו .א"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ צ. 10 | .איעגב
 עת ןכ ,םש פיצ צ.11  .קספ אלב גוגל ניב ,א'ב ןכ צ. נג  .אקפפ ןאכ ןיא א"סב +. 1
 א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד טיר ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 ב מַה +. 11 = .ר"תו
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 :לֶאְרְשי ירָהדלע ףתואבהו ןופצ יִתָּכְרַמ ךיָתילעהו

 .םימעו יפִנָאדלְבו הֶּתַא לופת לארשי ירהדלע :ליפַא
 ּףיתַתְנ הָרָשה תי ףָָכדלָּ רוָּפַצ טיעל ףתא רשא
 םִאְנ יתְרבד :יִנָא יִּכ לופּת הָרָשַה י נפ"לע ;הֶלְבָאל
 חטבל םייאה יבשיבו גונמּב שאתחלשו :הָוהָ ינדא
 מע ךותְּב עידוא ישר 0 םשדתאו :הוהו יִנָאְרִכ ועדי
 =יכ םיוגה ּועְדַיו דוע ישדקדםשהתַא לחַא"אלו לארשי
 םִאְנ הָתְיִהְו הֶאְב הגה :לארשיּב שודק הוה נא

 תשְקְּב הָנִצְו ן נמו קש יקישהו ורעבו לארשי יִרַע

 עבש שא םֶהָּפ ורעְבּו חמְרְבו דָי לקַמְב םיצְחְבי

 ןו םקיללשדתא ולְלשו שאדורעבי 0 כ םירעיה

 תה :הָוחָי יִנֶא םָאְג םֶהיזזְבדתֶא
 מ .לֶאְרשיּ רָּבַק םָשדסוקִמ | למל ןתַא אוהה םּויב
 ורק םיִרְבְעָהְדַתֶא איה תמָמחְ םיח תמדק םיִרָבַעָה
 וגו ןומה איג וארקנ הת גָהְִלְּכתֶאְ גונחתֶא םש

 פי םשל םֶהָל היה ו םע"לַּכ ורבקו :םישדח
 םירבע ולילבי דימת ישנאו :הָוהְי יִנדֶא םֶאְנ יִדכְּכִה
 ינפדלע םיִרְתִנַהתֶא םירבטה"תא םיִרְּבַקִמ ץֶראְּב

 וירו ביד ,ב"ד ןכו העבש הצ קמ
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 דע ןויצ ולצֶא הָנְבּו םֶדֶא םצע הֶאְרְו ץֶרֶאְּב םיִרָבעה
 ריעדטש םגו גג ןומה איִנלֶא םיִרְּבַקְמַה לתא רסק

 ז ןֶּב הָּתַאְו :ץֶרָאְה ּורָהְטְו הָנומַה

 ףָיְּכלָּכ רופצְל למָא .הָוהָי נא | רמָאדהִכ 8
 לע םירכוו ותת ד ואבו וצבפה הָדָשַה תיח | לכל

 =- == =-% ד |

 לארשי לארה לע לוד הב םכל בו א רֶשַא יחבו

 ילכאת םירובג רש :םָּד םֶתיִתשו רָשָּב םהלו

 םי רפ םידּותעו םיִרָכ םיליא ות ּתשִּת ןרא אה יא 1 קֶניםדְו

 יִתשּו הָעְבָשְל בלה \ -םתְלַכָאְ :םֶלּכ ןשב יִאיִרְמ םִת
 -לע םתעבשו :םכל יתחבזהרַשַא יחבזמ ןירְשְל םָּד

 יא םָאָּנ המְלמ שיאילֶכְו בג כו סוס ָחְלש
 יוגה וארו םָיוגּב יִדובְּכדתֶא יִּתַתָב :הָוהַ

 אוהַה םהְמ םֶהיִהְלֶא הָוהָי ינא יִּכ לארשו תי
 לע לארשידתיב ול םנועב יב יכ םיוגה ועדיו :הֶאְלַהְו

 הידצ ד סא םֶהִמ יִנָּפ רּתְסַאְו יברלעמ רַשֶא
 א יז ייעשפ םלְּכ בחרב 8
 רַמָא הפ ןכְל :םהמ יִנָּפ רֶתְמָא
 דלָּכ יִּתְמַחְרְו בקעי תיִכשדתֶא בישֶא הָּתַע הוי יא
 םֶתְמְלְּכְִתֶא ושגו :ישְרְק םשל יִתאּנְקְו לאְרשי 8
 עמ רשֶא םֶלַעְמדלָפתֶאְ
 יתצּבְקְו םימעקדןמ םתא יבְבושּכ :דירחמ ןיאו חט
 :םיִכר םיוגַהיִניִעְל םֶביִּתְשדְכְנְו םהיִּבְיא תוצראמ םֶתַא
 םיוגהלֶא םֶתֶא יִתולְגהְּב םֶה הֶלַא הָוהְי נא יִּכ עמ

 ו

 םַתְמדַאדלַע םֶּתְבָשְּב יבול

 םיתסנכו = ן

 טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 19 = .י"שר ןכו ץֶרֶאּב א'פ 8

 ר"יד .ב"יד ,ט'ד ח'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 29  .ז'דו ג'ד ןכו בלח םתלכאו א'ס| <

 תּובש איסב ,ירק תּובש ,ביתכ תיבש +. 95 = .ו"דו ג'ד ןכו יתחבז רשא יחבזמ אפ

 ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ּואָשְנְו א"סב ,ירק ּואשנו +. % = .א"וד ןכו ירקו ביתכ

 א"יד ,י'ד ,ח"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .אועגב הלב נלב א"ב [8

 .ריידו ב"יד ,ו'ד ןכו אלמ םתוא א'ס ,ו'טד
 ז

 : ועדי :םהב יתְמשדרשא . ידידתַאו יִתיִשִע ר רש . יטפָשִמ ז
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 דאָלְו :םש םַהַמ דוע ריתואדאל] םתמדאהלע םיִתְסִנַכְו 29
 תיב"לע יחורדתֶא יִתְכַּפָש רָשֶא םָהִמ יִנָּפ דוָע ריִתְסַא
 :הוהְי ינדא םָאְנ לארשי

 רושָעַּב הָנָשַה שאר ּונְתּולְנְל הָנש שמָחְו םיִרָשְעְּב מ
 ריִעָה הָתּכִה רשֶא רחא הָנָש הרשע עָּבְרַאְּב שדחל
 ;הָמש יִתא אביו הָוהְידדִ לע ּהָתְיַה הזה םויה | םֶצְעְּב

 דלא ינחינו לארשי ץרא"לא ינָאיבְה םיחלא תוארמּ :
 יתוא איביו :בננמ ריעדהנבמּכ יּיִלַעְו דאמ ּהבָּנ רה |

 םיִקְשַפליַּפ תַשחְנ הֶאְרַמָּכ והֶאְרמ שיִאדהגהְו הָמָש
 שיִאָה ילא רבו :רעשב דַמע אּוהְו המה הנו ודי
 לכל ּךִּבְל םיִשָו עָמְש ףינאְבו יניִעְב האר םֶדָאְרּ
 הָתאָבה הָכְּתואְרַה ןטמל יִּכ ףֶתוא הֶאְרַמ יִנָאדרֶשַא
 הגה :לארשי תובל האר התאדרשַאדלּכתֶא דגה הגה
 הָדמה הנק שיאה דב ביבס | ביס תֶיּכל ץוחמ המוח
 דֶחֶא הנק ןינבה בחרהתַא דמו חפטו הָמַאָב תומאדשש
 ףרה נפ רַשֶא לעש-לָא אובו :דָחֶא הנק המק
 | .לָחֶא הָנִַק רעשה ףסדתֶא \דָמָי ותלעמב לעיו המק
 ! דָחֶא הנק אָּתַהְו :בחר דָחֶא הנק דָחֶא ףס תֶאְו בחר
 ףסו תומא שמח םיִאְתה ןיכו בחר דָחֶא הנק ףרא
 = | "תא רמו :דֶחֶא הנק תיכהמ רעשה םֶלֶא לצאמ רעשה
 %| לעָשה םֶלְאְתַא דמו :דָחֶא הָנַק תיפהמ רעשה םֶלֶא
 | !תיִבְהמ רעשה םֶלֶאְו תומא םיתש ולאו תומא הנמש
 הפמ השלשו הפמ השלש םידפה ּךִרַה רעשה יִאָתְ

- 

 כ

%- 

 שו

 "מ

1 

 סס

0 - 

 | הדמ

 ְק יו'טד ןכו הלֶא א"ס ,ד"ידו ב'יד ,א"וד ,ט"ד ח'ד ,ו"ד ,ג"ך ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +8

 אבו א"סבו ,ירק איִבָיַו ,ביתכ אובו א'סב +. 8 = .ירק יִנָאיִבַה ,ביתכ יִנָאּובְה א"סב +.9 מ
 |  ה"ידו ט'ר ,ח'ד ויד .ב'ד איר ןכו .ירקו ביתכ אַבִיַו א"סבו ,ב"יד ןכו ירק אב ,ביתכ
 .ו'דו ג'ד ןכו ףקמ אלבו שש א'ס .ו"טדו ר"וד ,ב'יד ,מ'ד ,ח'ד .ב'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +5
 ו ביר ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויִתלָעַמְב א'סב ,ירק ויִתלָעַמְּב ,ביתכ ותְלְעַמְּב +. 6
 מ זי 10 = .ורק ויִלֶאְו ,ביתכ ולאְו +. 9 = .ר'תו פ"ת ,ע"תב אצמנ אל קוספה הז +. 3
 .ירק
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 3 :ופמו הפמ םל ה תחַא הדמו םֶתָשְלשְל תַחַא הָדִמ
 6 5 יד

 4-4 ןְרֶא תיִמא רשע רעשהההַתפ בְֶרתֶא דמה

 ; תַחֶא הָמִא תואָתַה = לבו :תוְמִא הָרשָפ שולש
 שו ופמ תומאהשש אָּתַהְו הָּפְמ לּובְג תחַאדהַמָאְ
 ְע בָהְּונְל אָּתַה :גִמ רעָשהדתֶא דמו :ופמ תומא
 ישש"םיִליִאְדתֶא שעיו :חתפ לָננ חתפ תומא שָמָחָ
 ַפ לַעְו :ביִבְס | ביבס רַעַשה רצה לאלא הָמַא
 יִשמָח ימינפה רעשה םֶלֶא ינָפְלֶלַע ןותאיה רעה

. 8 % 

₪ + 

.: . 

8 

 : הָמַהיִלֶא לָאְו םיִאְּתהדְלֶא ּתומְמָא תונולַחְו +המא
 תונולחו תומלאל ןכְו ביבסו ביִבְס רעשל המ ינפל

₪ 

 ז דלא ינאי = :םיִרמִת לי יא"לָאְ הָמיִנָפל ביִבָמ | ביִבְס
 רַצֶחְל יּושָע הָפַצְרְו תוכשל הגה הָניציִקה רַצְחַה
 הָפַצרַהְו :הָפְצְרהִ"ַלֶא תוכשל םישלש יבמ ביִבָמ
 הָפְצְרֶה םיִרַעְשה ךרַא תמעְל םיִרעָשַה -ףַתכלֶא
 נפל הֶנותְהִּתַה רַעָשַה ינפלמ בחר דמו 8
 רעשהו :ןיפצהְו םיִדָּכַה הָמִא הֶאְמ ץוחמ ימינפה רצְחַה
 וּכְרֶא דָדַמ הנציח חה רַצָחְל ןופצה רד ויִָּפ שא
 ומלאו ולאו .ופמ הָשלְשּו ופמ השולש ואתו :וְּבָחְרו
 בַהרְו וּכְרֶא ּהָּמַא םישמָח ןושארֶה רעשה תדְמָּכ הָיָה

27 
 תַהְמְּכ ורמיִתו ימלי או ונולחו :הָמִאּב םיִרשָעְו שמח
 ובחולעי עבש תולַעמְבו םידקה רד וינפ רשא רפה

 רעשה דג .ימינפה רצחל רעשו טל .
 : :הָמא האמ רעשדלֶא רעשמ

 ינכלויו
 םיִרשָע ם , ₪. 11 .ירק פָמ +. 89 צ <. .ע"ת ןכ ,םירשָע םלּוא ל"צ + ם'צ 1(  .ע"ת ןכ

 ףקמב -לעו א'ס ,ו"טדו .ב"יד ,טיר ,ח"ד ,י"כ םור 15 = .ע'ת ןכ ,רעשה יאָּת
 ןותאְיַה +. 15 = .ט"י קוספ ןייע :יִנָפְלַמ ל"נ +. 15 = .ר"ידו ו"ד ג'ד ,ב'ד ןכו 'הנוגנ לבו
 .הפצַרהְו ג'ב ,א"ב ןכ +. 18 = .הפצרה נ'ב ,א'ב ןכ +. גל  .ירק ןותואָה ,בותכ
 ביתכ 1לֶאְו +. 94 = .ב'דו א'ד ןכו רפח השלש א'ס +. לג = .ירק וואָתְו ,ביתכ 1אָחְנ 9

 .ירק ויִנּולַחְו ,ביתכ ּונּלַהְו +. פפ = .ירק ויַשְלֶאְו .ביתכ 1טַלֶאְו צצ. 91, 99 = ."וק
 / ג'ת זכ .המונפל 5 צ צל .ירק וירמיִתו ביתכ !רסיתו צ.ץע

 יע ה ןכ



 ל

 ש

 רדמו םורדה ּךרַה רעשדהנהְו םורדְה דְרד נפלו 5
 ומליאלו ול םינולחו :הָלאָה תודמפ ומליִאו ולא <

 ותולע הֶעְבש תולטמו :הָמִא םיִרשַעְו שמח בחלו .

 רעשמ דַמו םורדה ךרד ימינפה רצְחְל רעשו :ולא ₪
 רצָהְדלֶא ינאיבוו :תיִמא הֶאַמ םורדה ךְרַה רעשההלא <

 תועלחו הלאה תודמּכ ומלאו ולאו ואתו :הלֶאָה .

 ףרא ביכָמ | םיִבָס תומלאו * :תמא שמחו םיִרְשַע 4
 דלֶא ומליאו :תוִמא שמֶח כחַרְו הָּמַא םירשעו שמח \

 | רעשההתַא דמו םיִדָקה ףרד יִמיִנָ פה רצָהַהְדלֶא ינ איבר 3
 הלֶאְה תודמּכ ימלאו ולאו ואתו :הָלאָה .תודמּכ :

 לאה :הלֶאָה תודמּכ ררִמּו ןופצה רעשדלָא יניב *

 העציחה רצָחְל ולאו :הָמַא םיִרשעו שמָח בחו >

 צי 7 לאקזחי 14

 א הָמַא םישמח הָלֶאְה .תונלַחְהְּכ ביִבְס ביִבְס

 דלֶא ופמ דֶחֶאְו ופמ דֶחֶא ול םירמתו םקינפל ומליאו

 תודמכ םורּדה רעשההתֶא דמו םורּדה רַעָשְּב ימיִנָפַה

 פהרו ךרא הָמִא םישמָח ביִבָס  ביִבָס ומלאלו ול

 | ןולעמ הנומש תולעמו ולאחלֶא םיִרמתְו הֶיוצְַה רַצָח

 הָּמַא םישמח ךרא ביס | ביִבְס ומלאלו יל תלה
 תעציחה רַצְהְל ומלאו :הָמַא םיִרשִעְו שמָח בחר
 ןולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ ולאדלא םיִרמת

 | הָמַא םישָמָח ףרא בי בַס | ביִבָס ול תונול חְו 0% ולא

 ולעמ תולעמ .הנמשו ופמו ופמ ולאדלא םיִרמתְ
 <| הכשלו ב

 ירק וימליִאְו ,ביתכ 1מליאו +. 54. 56, 31 = .ירק ויִלֶא ,ביתכ 1לֶא צצ. 94, 6 31. 34, 36, 7
 חול וז. 96 | .ירק הָמַא ,ביתכ הָמַאְּב א"סב +. 95 = .ירק ּויָמָליִאְלּו ,ביתכ 1מַליִאְלּו +. 5
 || וווק ויאַתְו ,ביתכ ואָהְו ++. 50, 03 = .ע"ת ןכ ,הָמיִנפל ל'צ +. 6 = .ירק ויַתולע ,ביתכ
 | ירק וש או ,בותכ ומלאו טע 99, 33, 8436  .ירק וילֶאָו ,ביתכ ולֶאְו צצ. 99, 33, 7

 | אס .קופספה הז אצמנ אל ע"תב +. 30 | .ירק ומלא ביתכ 1מלאלו לע. 99, 83
 | אֶת. 86  .ירק ויִלָע ןמ ,ביתב ולָעַמ צו 81, 84, 87 = .ד"ודו ב'ד ,א"ד ןכו רסח הנמש

 | אס ט.97  .ד"לו אל .קוספ ןייע .:ריתו .ע"ת ןכ :זמָליִאְו ל"צ +. 37 = .ורק ויָאָּמ ,ביתכ

 .אלמ הנומְש
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 3 :הָלעַהתֶא ּוחיִדְי םש םירעשה םיִליִאְּב הָחּתַּפו הָּכשְלְ
 וד

, 
 39 הָפִמ 1 תונְחְלָש םינשו ופמ תונָחְלש ם =- נש רעשה םלאְב

1 
. 

 ףת תָכַקְדלאְ :םֶשֶא הו תאָטִחַהְו הליעה .םהיִלַא טוחָשִל

 :תותטש םִיְנָש ּהָנוּפַצַה רעש שה הֶתְפְל הֶלשָל הָצּוחַמ

 :תונְתְלש םיִנש רעשה םֶלֶאְל רָשֶא תֶרָחאָה 5 ףתָכַהדלא
 2 . הָעְּבִר או הפמ תונח ַחְלֶש הָעָּבְרַא

 םירָא :תונְחלש .העמש רעשה
 אא תנ ינבָא הלל תוחְלָש
 גא הבת יִצְחְו תחא המִא בָחְַ
 ;  הָלעָהְדַתֶא וטָחְשי רשא  םיִלְּבְהדתֶא
 9 "לֶאְ ביִבָס | ביִבָס תיָּבַּב םִיְנָכּוִמ דָחֶא חַּפַט םיִּתְפַשהְו

 צ+ י!ש₪ =- ו ,+ ימינפה רעשל הָצוחַמּו :ןברפה רשְּב תונחהלשה

 רעש ףָתָּכ"לֶא רַשָא יִמיִנָּפַה ו .םירָש "תוטל
 םידקה רעש ףתָכ "לא דָחֶא םורדה רד םהינפו ןופצה
 45 ָהיִנָפ רשא הָכַשְלַה \ הז יִלֶא רבדוו "פה ּךְרַה יִנּפ

 4 הָּכַשְלַהְו :תֶיְּבִה תרמשמ יִרמש םינהּכל וראש רד
 חָבְזִמה תֶרָמְשִמ ירמש םיִנָהְכל ןופצה ךֶרּד היפ רשא
 :ותרשל הָוהְיהלֶא לרה ם םיבָרְּכַה קודר ב המה

 וז הָמַא הֶאְמ בחְרַו הָמַא הֶאְמ | ףרא רַצְחְהרתַא 'דמה
 4 תיָּבַה םֶלֶאדלֶא לאבו :תיּבַה ינפל הָבְזמַהְו תעברמ
 הָפִמ תומא שמחְו הפמ תומא שמָח םֶלֶא לֶא דַמ
 :ופמ תומא שֶלֶשְו ופמ תומא שֶלָשי רעשה בחו
 0 ּלָפַא הרשע יתשע בחרו הָמִא םירשע םֶלֶאַה צא[

 תולעמבו --
 ג'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ 9 /- ל'נ 8

 םֶהיִלְע ל"צ צ. 41 -לֶאו ג'ב ,א'ב ןכ צ. 40 | .ו"טדו די'ד ,ב"יד ,א"יד (ב' שו
 ָהיִנָפּ ל"נ צ- 44  .תַחֶאְו . . . . תֶהֶא ל'נ +. 44  .םיתש הוכשל ל"נ יש 44 כ
 רסח 'ל וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 44 = .ע'ת ןכ םורְּבַה לצו יהי ..+.

 .ירק וז +. 45 = .ד"ידו ב"וד ,ט'ד,ח"ד ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ ןופצה א'ס ,ו!טדו א
1 
, 

 : : 1 עַבֶרַא רעשה ב ןמקל ןויע :שלש רעשה .תופתְכו הָפַא הרשע עברא רעשה בחרו ןאכ אצמנ ע'תב <
 .ע'ת ןכ ,יתש ל"צ 49 ב
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 חַתפה תופתכו תומא רֶשַע ּהַתָפַה בחרו ::לָהֶאָה

 עלצה בחרו תיִמַא שש תיבה ריק דמו :םיִשָדָקַה :

4 
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 רֶחַא םיִליִאָהְלֶא םידמעו וילא ולַעְי רשא תולעמבו
 םיליאהְדתַא דמזו לכיהְה"לֶא יניב :הפמ דָחֶאְו הפמ
 בַחְר ופמדבחר תומארששו ָּפַמ בחְר .תומארשש

 םיִעָבְרַא יכְרֶא דָמִיו וִפִמ תומא שמָחְו ופמ תומא שמח
 -ליא דמו המינפל אָכּו :הָמַא םיִרָשְע בחְרְו הא
 חַתַפה בחר תומא שש חַתַּפַהְו תומא םיִּתְש חַתְפה
 בחרו הָמִא םיִרְשָע ופְרֶאְדְתֶא דמג :תימא עבש
 שדק הָו ילא רמאיו לקוחה יִנָפדֶלֶא ּהָמָא םיִרְשָע

 | תַשְלַצהְ ;ביִּבָס תובל ביִבָסו ביִבָס תומא עּבְרא
 | ריִקַּב תואָבּו םימעּפ פ םישלשו שולש עֶלַצ"ַלֶא עֶלַצ
 59 םיזוחַא תויהל בִיִבָסו ביבס תועְלצל תובלדרשא
 | הלעמל הבְסִ הָבְחְרְו :תיבַה ריב םיזוחא וי
 " .הָלַעמְל הלעמל תוּבה"בסומ יִּכ תושְלַצל הֶלעַמְל
 | ןפו הלעמל היכל בחר ןָכְ"לע תיּבל ביִבָס ו ביִבַס
 | תבל יתיארו :הנוכיִתל הָנויִלעַהְלַע הלעי הָנותְחתה
 | שש הנקה ילַמ תעָלַצַה תורסימ ביִבְס ביִבְס ב
 / [חַלֶא עֶלַצְלְרשֶא ריִהַה בחר :הֶליִצִא תומא
 = ןופו :תִיִבְל רשא תועְלַצ תיִּכ חַנְמ רָשֶאְו תִמִא שמח
 | !ביִבֶס תובל בבס הָמִא :םירַשְע בחר תוכָשְלַה
 = הַתַפו ןופצה ךרד דָחֶא חתפ חָנִמל עלצַה חַתפו ביס
 וביִבְס תומא שמה חֶנֶמַה םוקְמ בחרו ורדל דָחֶא
 םיהידרה תאְּפ הרגה ינפדלֶא לַשֶא ןנבהו :ביִבְס

 .[ בחר

 "| ע'ת ןכ תּופְתְכו ל'צ +. 8 .ע"ת ןכ ,לּיִאָה ל'צ +. 1 .אמ | .ע'ת ןכ הָשַע ל'צ +. ₪
 -| תֶיַּבַה א"ס <. .ב'ד ןכו התפ עלצה וללהב +. 5 = .ו'דו ב'ד ,א"ד ןכו ריקדתַא דמיו א"ס +.

 || :וו'פנ ירק תורסּומ ,ביתכ תודְסָיִמ +. 8 = .ס"תו ע"ת ןכ ,ןמּו ל"צ +. ד
 ירק אול ץ. 8  .א"וד ןכו ירקו ביתכ תודסּומ א'סבו ,ב"דו א"ד ןכו ירק

 וע"ת ןכיןיב ל'צ +9 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אלמ וא אולמ
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 בחר תומָאדשֶמָח ןָיְנְּבִה ריקו ּהָמַא םיִעְבַש בָחְר
 תיּבהְדתֶא דדָמּו :הָמא םיעשת יּכְרֶאְו ביִבְסוביִבָמ
 הֶאמ ףרֶא היִתוריקו הָינּבַהְו הרגה .המא הֶאְמ ףרא
 :הָמא האמ םידקל הָרָזגהְו תיבה יִנָּפ בַחְ -
 היִרַחאְדלַע ר שא הדרגה .ינָפדלֶא ןינּבהְהרְרֶא דדמ
 ימלֶאְו ימינפה טכיההו הָמא הֶאְמ ופמו ופמ 4
 ביִבְס םיקיתאָהְו תוממָאַה ינולַחַהְו םיפפה :רַצָתַה
 ראה ביִבְס \ ביִבָס ץע ףיקש ףסה דגנ םּתְשְלשל
 עו חַתְפַה לעמ"לל :תוְסַכמ תונלחהו תונולחההרע
 . ריכַהלָּכלֶאְ ץוחלו ימינפה תומה
 םירמתְו םיבורכ יושעְו :תודמ ןוציחכו ימי
 ינו :בּור כל שנפ םִינְשּו בּורְכל .בּורְכְדיִב הדמו
 יפמ הֶרמְתַהְדלֶא ריפכדינפו ופמ הֶרמּתַהלֶא םֶדֶא
 מרע ץראְקִמ :ביִבָס ו ביִבָס תיבְהְדלָּכְדלֶא יושָק
 9 לכיהה: לכיהה ומ ם שע םיִרמְּתַהְו םיִבּורָּכַה חַתַפַה

 ל

 : יעד בזמה ;הֶאְרַמַּפ הֶאְרִמִה ש שרפה" יִנָפּ הָעְבְר תזוזמ

 ול ייתועצְלמו תומא םיתְשו וכְרֶאְו בג תומא שולש
 ינפל רַשֶא ןַחְלשה הָז יִלֶא רָּבְַַו ץע ויתריקו וּכְרֶאְו |[

 תותְלִ םִ תש ל לכיַהְל תוְתְלְּ םיחשו :הֶיהְ
 תֶחֶא תלדל ם ַש ₪ תותלד תוּבסּומ םִיִּתְש תותְלחל |
 5 תותלד"לא - הָיושעו :תרחַאל תוְתְלְ יתשו |

 לכיהה
 ביתכ אָהיִקְומַאְו צ. 15 = .איעגב דלָע גיב ,א'ב ןכ צ. 15 .השמה נ'ב ,א'ב ןכ 8
 .ןּוציִחַה ל"ג +. 5 .ו'דו ביד ןכו ירק  ביתכ אָהיִקיִּתַאְו א"סב ,ירק ָהיקיִּמַאְו
 .ר"ידו טיד ,ח'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףיחש א א'ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס .בורב ןכ 6
 ליג +. ג7 = .אלמ תוונּולַהַהְו א"ס ץ. 16 .'כ קוספ ןמקל ןייע :ע"ת ןכ ,ָץֶרָאָהַמּו ל'צ 6
 ריקה א*ס ,ו"טדו ד"וד ,ב*יד ,ט'ד,ח'ד ,ו"כ מ בורב ןכ צ.17 = .'כ קוספ ןמקל ןווע "דע

 .רסח וילע רפמנו םיברפה א'ס +.90 | .תֶיַּבַה הגומ רפסב ץ.90 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו עובר

 ןכו ירקו ביתכ אלמ הָעּובְר א'פבו ,ורק הָעּובְר ,ביתכ הָעְבְר א'סב +. 1 .וילע דוקנ +0

 : א"פ ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 98 בדו ד

 כ םירפס בורב ןכו ,ביתי ןוהיורת יללהב ןכ צ. 94 = .ו'דו גיר ,ביד ,א'ד ןכו רסח

 ,ח'ד ןכו םיתש . . . םיתש א'סו ,ג'דו ביד ןכו ךכ 'הלכ וילע רסמנו םיתש . . םיתש א'פ

 .םיתש ג"ב ,םיתש א'ב א'נ ,ד"ודו ב'וד מ'ד
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 טירמתו תומְטָא םינולחו :ץוחהמ .םלּואה ינפדלא ץע >

 צח[ 96--צזח 1 לאקזחי 10%

 בעו תוריקל םיושע רשֶאּכ םיִרמתו םיבּורָּכ :לָכיַהְה

 :םיִבעְהְו תיבה תועְלצְו םֶלּאָה תופְתַּכ"לֶא ופמ וָפִמ
 אביו ןופצה ךרד ךררה הָנציִהה רַצְחַהלֶא י גאי
 זלֶא ןָינפה רננרשאו הָרזגה דגְנ רשֶא הָכְשְלַהלֶא

 5ַחַָהְ ןופצה חַתַפ 7 תומא ךרא נפלא :ןופְצַה 2
 רנו ימינפה רצחל רֶשֶא םיִרשַעָה דֶגְנ :תְִמַא םישמָח

 קיִּתַאְרנִפדלֶא קיתא הנוציחה רַצָחְל רַשֶא הָפַצְר

 בחר תומא רשע ךלהמ תובשְלה ינפלו :םיש לש
 :ןופצל םֶהיִחַתְפּו תָחֶא הָמִא רד תיִמיִנְּפהְדְלֶא

 הָנַהַמ םיקי תא ולכוירכ תורצק תניִלָעָה תוכשְלהְו +
 ןיאו דגה תושלשמ יּכ :ןיְנַּב תונוכיּתהמו תוְנתְחִתהִמ
 תונתהתהמ לַצָאְנ ןכדלע תורצחה יִדּומַעְּכ םידומע ןהל

 תוכשלה תמעְל ץוחלדרשא רַדְ :ץֶרֶאְדִמ תוְנכיִתַהְמו
 םישמח וָּכרֶא תוכשלה יִנָּפילֶא הנצחה רצֶחַה רה
 םישמח הנצחה רצָחְל רשָא תוכְשלה ךראהיכ :המִא
 "התחתמו :המִא האמ .לכיהה ינפ"לע הגהְו הָמַא
 הצחהמ הֶנהְל ואְבְּב םידקַהְמ אובמה הָלֶאָה תוכשל
 | ינפ"לֶא ם םידקה רה רצחה רֶדַג | בחרב :הנצחה
 | "הֶארַמַּכ םהינּפל * לר :תוכשל ןינּבה יִנָּפילֶאְוה רזה
 לכו ןָכִחְר כ ןרְאּכ ןופצה ךְרד רשא תובָשְלה

 | . ןהיאצומ

 נרו ויד ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .ףקמ אלבו רשאו נ'ב ,א'ב ןכ א. 1 .במ
 / .יב"ירו א'ד ןכו ןֶהיִהְתַפּ א'כ + 4 | .ד"ידו ב'יד ,ט"ד ,ח"ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו דינפ א"ס

 | "גר בד ןכו ףקמ אלבו יכ א"ס \"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ' צ- 5

 " א"ידו ,ט'ר ,ה'ד ןכו ד"וי רפח תונוכתהמו א"ס +. 5-= .ירק גלבאי ,ביתכ גלכוי +. 5 = .ו"דו

 אלמ תונותְחַּפַהְמ א'ס צ. 6  .ד"ידו ב"יד ,ב"ד ,א'ד ןכו אמדק 'ו רסח תונכיִּתַהַמּו א"'סו

 | .אלמ הָנּוציִחַה א"ב צ.7ד  .ג'רו א"ד ןכו אלמ תונוכיתהמו א"ס צ. 6 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו

 0 | יאברעמל ןכ צ.8 = .ג"דו ביד ,א"ד ןכו אלמ הנּוציִהַה א"ס +.8 | .א"ידו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו

 |  איפב ,ירק תּובָשלַה תהַּתִמּו ,ביתכ תוכשל ּהָתְחַּתַמְ ץ.9 = ,ירק לע ,בותכ דלֶא יאחנדמל

 ביהכ הוכש | .איכטה א'סב ,ירק איִבַמַה ,ביתכ אובמה ץ.9 = .א"ידו ו'ד ןכו ירקו ביתכ תוכשֶלַה תַהְּתִמּ

 .ו"דו ב"ד .א"ד ןכו ירקו ביתב
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 וג תוכשלה יִחתּפְכּו :ןָהיִחְתפְכּו ןהיטפשמכו ןהיאצומ
 / -- 9 רב

 ינָפְּב לד ּךִרִה שארְּכ הּתַּפ שורדַה ךְרַדי דא
 ילא רַמאיו :ןָאובְּב םיִדָפַה ףךרה הָניִנַ תֶרדַנַה פ

 הָרָזְגַה יִנָפיְלֶא רשֶא ם םורדה תוכשל ן ןופַצה תוכ שְל

 -רַשֶא םיִנַהְכה םשדולכא 0 רשֶא כ תו וכשל | הָנַה
 ג 5 ו -₪ש

 5 1 ישר ו וחי םש םישדהה .ישדק .הוהיל 8
 םוקֶמה :יִּכ םֶשֶאְְו תאטחהְו הָחְנִּמַהְו םישְדְמַה
 רַצְקְהְלֶא שדקהמ ואְצְיאלְו םיִנָהְּכִה םֶאבְּב :שרק
 שרקחיכ ןָהְב יתרַשְידְרַשֶא . םהידנב וחונומ םשו | הניציִחַה

 -- ו -

 רשֶא רַעָשַה ךרה ינאיצוהו יִמיִנָּפַה תֶיּבַה תמש
 םידקה חור דדִמ :ביִבְס | ביִבָס ו םיִדקַה ךרומפ
 :ביבָס הָדִמַה הנקב םינק .תומארשמח המה הָנקּב
 :ביבס הדִמַה הנקב םינק תואמרטמה ן ןופצה חור דַדִמ
 :הָדִמַה ּהָנְקַּב םיִנָק תואמרשמה דָרַמ םורּדה 6₪
 הנקב םיִנָה תואמשמה רֶרְמ םוה חּוהילא 8
 ביִבָס | בבס ול המוח ודְרמ תוחור עבראק 8
 שמח בחו תואמ שמח ףרא

 פ רשֶא רעש רעשההלֶא ינכלויו :לחל שלקה
 1 \ל ְ

 םי דקה ל מ אב לֶאְרְשי יהְלֶא דובּכ הנהְו :םי -קה

 יִרְבְּכִמ הרי ויאה ץראַהו םיבר םיִמ לוקְּ ולוקו

 ןיּב ליִּדְבַהְל .תואמ

 תיאְרְדרָשַא | הֶארמּכ ית יאר רשא ּהֶאְרַמַה האְרַמְבו

 יִתיִאְר רשֶא הֶאְרְּמּכ תוארמו ריעָקְדתֶא תֶחשְל יאבְב
 -לֶא אָּב הָוהְי דובְכו :יִנָפלֶא לּפָאְ רֶָבְּ רהתלא

 <ז : . : ו . "| : ש

 ינאשתו :םידקה ףךרד וינפ רשא רעש [ תיבה '

 ושבלו א 14 - .רפה וילע רסמנו םיברק א"סב

 ירק תּואַמ ,ביתכ תוטָא צ.16 | .א'ידו ו"ד ןכו ירקו בות:

 ירפס בורב ןכ +. 17 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ;א'יד "ד מ"

 .פקמ אלבו שמח א'ס ,ו"טדו ריד ב"

 2 הלכו :םעל רשָא"לֶא וברק ירח 0 םירנכ ו ושבו . הנה
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 "תֶאְו יאְסַּכ םוקַמדתֶא ם םרָאְרִּב יִלֶא רַמאּה ;ילצֶא

 | "לכ רֶהַה שאר"לע תיפה תָרות תאו | :םתוא י ושעו +

 קמא מא תומאב הבמה תוָדמ הָלֶאְו :תִיָבַה 3

 | ליאראהמו תְמִא עּבְרַא לארההו :הָמִאַה בחרו +
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 הָוהְידרובַכ אלִמ הנהְו ימינפה רַצְהַהְילֶא יִנִאְבִּתַו חור
 ףמע הָיָה שיאְ תיבה יִלָא רבדמ עָמָשאְו תב ה

 לאְרשיחנפ תב םָשְְְּכשֶא רָשָא יל תופּכ םוקמ
 הָמִה ישדְק םש לאָרְשְיתיב דש יאָמְְי אָלְו םלשל
 םָּתְתַּב :םֶתומְּב םהיכלמ יִרְנַפְבּו םֶתּונּב םֶהיּכ -לִמּו
 םהיניבו יניב ריקה ית מ לַצא ז םֶתווזמ יִפָסִתֶא םָּפְס
 םתא לכַאְו ט ושע ער שא םֶתובַעותְּב ישדק םשתֶאוּואָמטו
 יִנָמִמ םהיכלמ ירָנפּו םתונזחתא וקחרי הָּתַע יִפַאְב
 הָּתַא :םֶלועְל םכותְב יִּתְנּכשְו
 ומְלפיו .תיּבְהדתֶא לֶאְרְשדתיִבהתֶא דגה םדָאְב
 :רשֶא לפמ ּומְלְכְנָאְו :תיִגְכְּתִתֶא ודְדַמ קצב

 ןתרוצדלכו ויאבומו ויאצומו ותְנובַתּו תיבה תרוצ ו
 םַתוא עדוה יתרותדלֶכְו וז ותל 6 -
 וָתַַחלּכתֶאְ ותְרוצהלָּכדִתֶא ורמשיו םהיניעְל 0

 תרות תאָז-הַנה םישדק שדק ביִבָס | םיפפ ב

 || התפשדלא הָלובנו בחרדהַמאו המאה קיחְו פט
 | ידע ץראְה קיחמו :חָבזִמה בג הו דָחאְ תַרָו ביִּבָס
 || חחא מא בחרו תומא םּתְש הָנּתֶחּתַה הָרָזעַה
 :< | תומא עבְרֶא .הֶלודגה הרָועַה"דע הָנטקַה הרועה

 "| הלעמלו
 ור י"ב םירפס בורב ןכ ל. 8 .ד"ידו ב"יד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו תיבהדתַא אפ +. 5 15
 !'כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ד"ידו ב"יד ,טיד,ח'ד ויד ,ב'ד ןכו חתפ לכָאְו א'ס ,ו"טדו א'יד

 החממה ל.10  .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א*יד ,ה'ד גד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח וילע רסמנו

 = | ודק ויָתרּוצ ,ביתכ ותָרּוצ +. 11 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו הָּתַאְו אפ <. 10 .הוצת תשרפל

 | חש א'ס ,ו'טדו י*כ םירפס בורב ןכ +. 11 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ ויתרּוצ א"סב

 | עירק ויתרות ,ביתכ 1תרות +. 11 .ד"ידו ב"יד ,טיד ,ה'ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו

 רווק הו שח לו שב ירק לֶאִרָאָהמ ,ביתכ לואְרֶאָהַמ צ. 15 | .א"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויתרה .א"סב
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 הרשע םיִּתש ליאראהו :עָּבְרַא תוֶנְרְּכַה הָלָעַמְלּו
 ויִעָבְר תעפרא לֶא עובר בסר הָרָשָע םיִתשּכ ךרא

 המָאָק יצָח ָּתוא ביִבְס לּובגהו ָהיעְבְר תַעְבְרַא לֶא
 רַמאַַו :םיִדָק תנָפ והְתְלַעמו ביבָס הָמַא הָלדקוקה]
 הפממה תוקְח הָלֶא הָוהָי ינדא למָא הפ םֶר \ךןב ילא
 םּד ויִלַע קֶרלְ הליע וילָע תולַעַהְל ותושעה םֶויְּב

 רֶקְּכְִּב רפ ינְתְרָשְל הָוָי יִנדֶא םָאְנ ילא םיבדקה

 תאָטחְו ביִּבָס לּובְגַהלאְ הָרָועַה תונּפ עַבְרַאלֶא

 ופרשו תאטחה רפה תֶא תָחְקְלְו :ּוהְתְרַפְכְו ותוא

 םירקמ ינשה םויבו :שדְקִמל ץוחמ תיבה רקפַמְּב

 רשֶאּכ הָּבְזמַהתֶא ּואָמחְו תאטחל םיִמָּת םיִזעדריעש

 םיִמּת רֶקְּכְדִּ רפ בירקִּת אטחמ דת תולכב :רַפְכ יאטח

 וכיִלָשֶַהְו הוה י ןפל םקברקהו :םיִמָּת ןאצהְךמ לָיַאְ

 -ןמ ליאְ קבב .רפּו םּויל תאָטַחְדריעַש השעת םימ
 ַהּבְזּמַהְדתֶא ּורְפַכְי םימי תַעְבְש :ּושַעְי םיִמיִמְת ןאצק

 םווב .הָיָהְו םימָיהדתֶא ילכו :ודי יאְלמּו ותא ורָחשו |
 בי תוְלועדתַא ָבְזִמַהלַעס ִנָהְּכַה ושעי הֶאְלַהְויְי8ִמְשה ם

 שו :הוחי נא םָאְנ ; םּכָתֶא יִתאְצְרְ םכיִמְלשתַא
 אּיהְו ם םיִדָק הָנּפה ןו וציחה ץדְקְמַה רעש רה יתא

 אל הָיְהי רּוָס הזה רעשה הֶוהְי ילא רמא :רָס |
 חתפי

 אקספ ןאכ שי איסב +.18 = ."קיחהו נב ,א"ב ןכ +. גד = .ירק לֶאירַאָהְו ,ביתכ לארה 6
 ןכו םדא-ןב ילא רמאיו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8
 ףקמב דרשא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 19 = .םדא-ןב וא 7
 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו דלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. עס = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו .הנוגנ אלבו

 .ב*ידו א'ד ןכו ייוקו ביתכ ּרַּפַכְו א"סב ,ירק ּורָּפַכִי ,ביתכ ּורַּפַכְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ
 .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 1 ,ךמ | .ירק יִתיִצְרַו צ. פז = .ירק ויִדָי ,ביתכ ודו +

| 7 

 ז םַחר הרשע עברַאְב ףרא הר שע עבְרַא הָרְזעַהְ

 | קודצ עדזמ םַה . שא םיולה םיִנהְכַהדלֶא .הָּתַתָ

 א ויתנרק עבְרא"לע התת ומדמ ּתְחְקְלו :תאטחל

 3 תַעְבַש :הָוהיִל הלע םתּוא ולַעָהְו חלמ םֶהילע םינָהְפַה
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 !5 אכ לארשירהלָא הָוחְי יכ וב אבידאל שיאו חַתָפ
 םְלְ"לוכאל יבש אוה איש אישְנהדתָא נר נס היה
 !אצי וּכְרּדִמּו אובָי רעשה םֶלּוא ףרדמ הוה ינַפל
 הגהו אראו תיבה ינָפלֶא ןופָצה רעשדד ד יניב
 הו פלא לַפַאְו הָוהְי תוכדתֶא הוה אָלַמ

 הנאבו ועקב הארו ךכְל םיש םלאְּכ הוה ילא
 תיּב תוקְחְילְפְל תא רַבְדִמ יִנָא רש ("לָּכ תֶא עמש
 , 0 ו- לַכְּב תיִּפה אובמל 5 משו ותרותדלָכְלּו עמֶש

 הפ לארשי תיכ"לֶא ירמדלָא ְרַמָאְו :שדְקמה יאו
 תב םכיתובעותחלכִמ םכלדבר הוי ינדא רמָא

 [!עב .ילרעת .בלהלרע רֶכִיִנִּב םֶכָאיִבַהב :לֶאְרְש
 "תֶא םֶכְביְרְקַהְּב יִתיּבְדתֶא ולְלַחל יִשְדְקִמְּב תיָהְל
 [םכיתובעוההלּכ לא יִתיִרְּבֶא ורְפָו םֶדְו בלח 'מח*
 יתרמשמ ירמשל ןמישתו ישדק תרמשמ םֶּתְרַמְש אל
 ינֶא למָאהְכ :םֶכְל ישדְקִמְּב
 דלא אוב אל רָשְּב לָרַעְו בל לרע רכבל הוה

 ַם -

 ןכ :לֶאְרְשי היס שי-- רשא =םריחירהה == ישדלמ
 .- | ש:|= +: -

 ּעָה רשא לארי תועתב ילעמ 8 רשא םיולה"סִא
 שרקמב ּוָהְו :םָש ואש םהילולנ יִרָחֶא ילָעַמ
 דתֶא םיקרשמו תיַּבְ ירעשדלא תדְקִּפ ם םִתְרָשִמ

 י

 המהו םעל הבָזַהדתֶאְו הָלועָהדתֶא וטחשי המה ת
 ונפל םִתוא ותרשי רשא עי :םקרשל םהְיְנפל ורמת

 םהילולנ ן כ
 וו גיד ביד ןכו אישנ איס  ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,טיד ,ה*ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 3

 ןויפב צ.3 | .ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ =לָכְאְל יאחנדמל ,ירק ל 8 לכל ,ביתב לוכאל יאברעמל +

 [ורכ וחרומ ?. 5  .ב"ידו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו דלע א"ס +. 4 | .ירק אצו ,ביתכ ּגאַצִי
 אלב דלכמ גיב ,א"ב ןכ צ. 6 | .ר"ידו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו + ורקו ביתכ ויתרוה א"סב ,ירק ויתרות
 (ה'ודו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו הֶכ א'ס וז ןכ טדו י'כ םירפס בורב ןזכ צ. 9 .איעג
 ןכ .ה'כז וב א'נ ל. גג | .איעגב הלא ג'ב ,א'ב ןכ ל. 1 ו ריבס +9 "ב ח'כ ליעל ןייע

 ןח ויד ,ג'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.ג1 | .אועג םיתרשמו כ נ'ב ,איעג אלב םיתרשמג
 ו םירפס בורב ןכ צץ. 15  .ד"ידו ב"וד ,ב'ד ןכו רסה הָלַעָה א'ס ,ו"טדו .ב"יד ,א"יד ,ט'ד
 םייד ,ט'ד ח"ד ןכו רפת םֶתַא .א'פ ,א"ידו ויד ,ג"'ד ,ב"ד אידב אלמ ןכו .,אלמ וילע רסמנו

 .ו"טדו ר"יד
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 ןֶבִדלַע ןוע לושְכמְל לֶאְרָשידתיבְל" ויה הדו םהיִלּולַּ

 דאָלְו :םֶנוע אשנו הוו ןהָי יִנדַא םִאְנ םהילע יִדָ יִתאָשַנ
 ישדקחלַא ישרקחלבדלע תַשַנְלְו יל ןָהְכְ ילא ושני

 ית ישע רשא םֶתובְעותְו םֶתמַלְּכ אשנו םישדמה
 רַשא לָכְלּ ותרבע : לכל תיבה | תרמשמ ירמש םקוא

 וב השעי

 יִלא וברק המה ילע נזב .לַאְרשיחינב תועתְּב ישדקמ

 םָאְג םדָו בֶלַח יל 5ירְקַהְל ינפל .ודמַעְו ינתרשל
 :|ה - ןזב

 צה ושכל םיתשפ לנכ תימינָּפַה רצחה ירעשדלא

 תימינפה רצחה יִרעְשְּב םתרשְּב רַמצ םַהי לע הָלַעִ

 םיתשפ יִפְגְכִמּו םשארדלע ּיָהְי םיתשפ יִראְפ הת
 דלֶא םֶתאַצְבו עזב רְגְחִי אל םהיְִתְמ מ

 וטשְפִי םעָהִ"ַלֶא הֶנוציִחַה רָצְחַהְלֶא הָנוציִחַה רצחה |[
 םתוא ּוחיִנַהְו םֶּב םִתְרָשמ הָמָהְדרַשֶא םהיִדְנְבִִתא
 -- ושדקידאלו םירחַא םיִלְָּ שכלו שדפה תַכְשְלְּב

 וחְלשי אל עַרֶפּו וחלגי אל םשארו :םהידנבפ
 כ ותשידאל ןייו :םָהיִשאְרתֶא ומסכי 9
 דאל השור הָנִמְלַאְו :תימיִנָּפה רַצָחַהדלֶא םָאובְּב
 לֶאְרְשי תב ערָזמ תלותבדסִא יִכ םישָנל םָהְל והק"

 ימַעדתַאְו :וחקי ןהפמ הֶנִמְלַא הָיהְתְדרֶשַא הנמלאה
 בידע :םעידוי רוהָטל אָמָמְִיִבּו לחל שךק יב רז
 יִתְרְתתֶאְו והטפשו יִמָּפְשַמְּב טפשל ודמע ה

 -תאו 4 --
 ב'ד ןכו תיבל ויהו א'פ .ו'טרו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ו"כ םירפפ 3 סה ג
 ןכו -- א"ס צ. 18 | .איעגב דלא .כ'ב א"ב ןכ צ. גז | .רומא תשרפל הרטפה <. 1[

 ב'מ ליעל ןייע .:ירק ּושבלו ,ביתב ּושבְלי א"סב +. 9 .ר'חו רח: ץ'
 והטפשו +. 3 = .א"ידו ו'ד ןכו ירקו ביתכ טָּפשִמְל א'סב ,ירק טָּפְשִמִל ,בותכ ₪87.
 .א'וד ןכו ירקו ביתכ ּוהטפשי א'סב ,ירק :הֶטְפשי ,בות

 : תֶרָמָשְמתֶא ּורָמָש דשא קודצ נב םולה 8

 , דלא וברקי המהו ישדקמדלָא ואבי הָמַה :הָוחי 8
 - טאוב הָיָהְו + : יתרמשמדתַא ורמשו ינתרשל ינהלש

13 
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 :ושדְקי יִתותְּבַשדתֶאו ורמשי יִדָעומדִלֶכְּב י יתקחהתַאְ

 2 בָאְלְ"ִא יּכ הֶאְמטל אוב אל םֶדֶא השיא ל
 שיאל התוהְהאלדרשא תוחֶאְלּו חֶאְל תבל ןכלו
 םיְבּו :ולחורפסי םיִמָי תַעְּבְש וְתְרָהַמ יִרְחַאְו :ואמטי =

 שרק תֶרָשְל תימיגפה רַצְחַהְדְלֶא שדְלה"לֶא ואב
 וטהנל םהְל הָתיַהְו :הֶוהי ינדָא םָא ותאטה ביִרָקְי ₪

 םתְחֶא ינַא לֶאְרְשיִּב םֶהְל ונתת"אל הֶזִחא םתְלַחנ ינא
 םרחדלכו םולכאי המה םֶשֶאָהְו תאָטחהְו הָחְנִמַה <

 מו לכ ירוכבילָּכ תישארו :היהי םהל לֶאְרָשיִּכ
 תישארו הָיְהְי םיִנ הל םֶכיִתְומּורת לפמ ל5 תַמּוְרֶת

 -לָב תיא הָכְרְּב חיִנָהל ןחפל ותת םֶכיִתוְסיִרִע 3
 !םינהְכה ולכאי אל הרכה ףועהדןמ הָפרַמּו הָלָבְ

 הָלַחְנִב ץֶרָאָקְתֶא םכְליִפהְב המ
 הָשמְח ךרא ץֶרָאָהְדִמ שדק\ הָוהיל הָמּורִּת ּומירֶת
 "אוה-שרק ףלא הרשע בחרו ףרא ףלֶא םיִרָשַעְ

 תואמ שמח ו שָרכַהלֶא הָּומ הָיִהָי :ביִבָס הָלּובְנ ן"לָכב :

 ִל שרנמ הא םישמחו ביִבָס יפְרְמ תואמ שמחכ

 ףלֶא םירשעו שמח ףרא דומְּת תאוה המה :םיִכְס ג
 !םישרכ שרק שדקמה הָיהְיובּו םיִפְלַא תרשע בַחְרְ

 ה שקמה יִתְרָשְמ ם םיִָהְבְל אוה ץֶרָאָקְִמ שדק +
 םיברקה = ו

 נ'ב ,א'ב ןכ +. 98 .א'ד ןכו חֶאְלּ א"'ס +. 95  .א"ידו ו"ד ןכו אלמ יתוקח א"ס +. 4

 .ב'ד ןכו ערלמ ירוכב א"ס ,ב"ידו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ליע עלמ ןכ +.30 = .איעג אלב דרשא

 ג'ד ןכו ולו א"ס ,ו"טדו ב"יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 80  .ו"טדו ד"יד ,ט"ד ,ה"ד ,ו"ד

 א'יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו ,אלמ וולע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.80 | .ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד

 ב0 +ּויְהְי היבט פס <רלידו בידי היד גיד ,ב"ד א"ד ןכו רפח םֶכיִתַמּו רת א"ס ,ו"טדו

 נביִתְסיִר א'סו ,ד"וי רפח םֶכיִתְּוסְרָע א"ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב

 !"כ םירפס בורב ןכ +. 1 | .איעגב הלחנ ב נ"ב ,א"ב ןכ צ. 1 ,7מ | .ו"טדו ב'ד ןכו 'ו רפה

 37.1  .ע'ת ןכ ,םיִרָשְע ל"צ :ו"דו .גיד ,ב"ד ןכו הֶרשע א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"'ד ,ח"ד

 וו ניר ,ביד ןכו -לכַּב אוְה שרק א'ס ן"טדו ריד ,ב'וד וט'ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב

 ו'טדו א"יד ןכו ןץימק עברמ א'ס ,ר'ידו ב"יד ,טיד ,ח"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב [ ןכ צ.5%

 וקו ביתכ הָשָמָח א" סב ,ירק השָמָח ,ביתכ שָמָח צ.3 | .ירק דומִּמ ,ביתכ דיִמָּמ א"סב +3

 ולבו ובו א'ס .ו"טרו דוד ,ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .ו"דו .ג'ד ,ב"ד ןכו

 .ו"דו .ג"ד-,ב"ד ןכו ףקמ
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 םיִּתְבְל םוקמ םהל הָיְהְו הֶוהְירתֶא תַרָשְל םיברמה
 5 ת ףרא ףלא םיִרְשַעְו הֶשמחו :שִדְקִמל שדקמו
 םהל תיבה יתרשמ שו ולפיה יהי בחר םיפלא
 6 תַשמח ּוּתִת ריִפָה תזְחַאְו ג - :ל"םיִרָשַע
 שרקה תמור ּת תַמִע על פ ףלא םירו שעְו הש מחר או בחר

 : תמורתל הָזמּו הזמ אישְנלו :הַָהְי לארשי תיבילָמְל
 נָפ"לֶאְו שדפהדתמורת"ינפ"לֶא ריפה תוְחַאְלְו שָדַַה

 : ו םיתַאָפִמ ריִעָה תזְחַא הָמיִדַק .הָמְדְקְ תַאָּפִמו

 :הָמיִדַק לוב בָנדלֶאס םי ילּובָנִמ סיקלחה דחא תומע געלךִראָ
 . ואיש דוע ונוידאלו לֶאְרשיִּב הזְחַאל ולדהָיַהְי .ץראל

 :םהיטבשל לארשידתיבל נתי ץֶרֶאָהְו ימעדתַא
 יִאיִשְנ הכאב ובו ינדַא רמָאדהְכ

 ּומיִרֶה ושע הכדצו טפשמו ּוריסה דשו םַמָה לֶאְרְש
 ו "תפיאו קדצהינזאמ :הוחי נד םֶאְנ מע לעמ םיִתְשַר
 11 ָחא ןָכִּת ּתַּבִהְו הָפיִאָה :םֶכְל יהי קָרְצדתבּו קדצ
 רָמהַה תָרישַעְו תָבה רֶמְהִה רַשָעִמ אשל האמ |
 וג םיִרָשְע לקשה :ותְנְּכִתַמ הָיִהְי רָמִחַהְדְלֶא הוא

 << - הרשע םילקש םיִרשַעְו השמה םילקש םיִרְשָע החג |

 ּורתה 1 יאז | הי ו המה ל קש השמה

 חה רַמ םחמ ו הפיאה תושש ומיִרַּת
 ןמשה קחו ו :םי ועשה רַמִחַמ

 :"יּכ רמה םיִתַּבַה תְרָשע רפהְךמ |

 בותכ הִיִַהָי <. 5 .םיתבל נ"ב ,םי תבל א"ב א'נ ,י"כ םירפסב ןכו םיִּת בל נ'ב ,א'ב ןכ < +

 .איעג אלב היהו ג'ב ,היהו א"ב ,א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הָיָה א'סב ,ירק הָיָה

 ןכ ב הל רבדמב ןייע :ע'ת ןכ ,תֶבָשָל םיִרָע ל"צ :ט"דו ביד ,א'ד ןכו אלמ .תונָשֶל א'ס א. 5

 ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו תמורת ינפ-לא א"ס ו"טדו י'כ םורפב בורב ןכ צ.7 .'ב א'כ עשוהי

 ןכו םי תאפמ א'ס ,ו"טדו ט'ר ,ח"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ש. <<
 ט'ד ,ח'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ו'דו ב"ד ,א'ד ןכו תפעל א"ס +. + 8

 טפִשַמ א"פ +. 9 = .ירק זֶרָאָהְו וילע רסמנ א'סב +. 8 = .ג'ד ןכו ונוי א"פ ו"טדו ד"וד ,ב"ד| <
 תירשעו א'יס +. גג | .ב"ידו בד ,א'ד ןכו הָיהְי א'ס צ. 10  .א"ידו ויד ,גיד ,ב'ד א מ

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ירת ןכ תיִשָשו ל"צ +. 13  .אמדק ד'וי רסח
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 ג לארשי הקשממ םיתאָמהְךִמ ןאָצַהְדִמ תַחא-השו
 ינדֶא םאְ םתילע רפכל םיִמְלשלו הָלְשְלּו הָחְַמְל
 : ;חֶוה
 אישנל תאָוה הַמּורְתַהְדלֶא ּויַהָ ץֶרֶאָה םָעָה כ
 ףסגהו החְנְמהְו תולשה הי ה אישנהדלעו :סארשיב
 לארשי תיִּב ידעומ"לכב תותַבַשַבּו םישדחְבו םינחב
 זתֶאְו הלועַהתֶאְו החנפההתֶאְו תאָטחההתַא השעיחאוה
 : :לארשידתיב דעְּב רפכל ב מלשה
 זרפ הת ש שרחל דָחֶאְב ןושארְב הָוהָי יִנדָאר זמ (-הפ

 ןהכה \ חלל :שָדְקִמ בהדתֶא ָּתאָטִחְו םיִמָּת ו

 תינפ עבר תיבה תזוזמ"לַא ןַתְל תאטחה םּדמ
 ןפו :תיִמיִגָפה רצָחַה רעש ₪ תוּוזמדלעו הָּבְזִמל הרועה 5
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 םתְרַפְכְו יתפִמו הנש ש ש :יאמ שדחב הָעְבְשְּב השעת

 יהי שרחל םוי רשע ע הָעְּבְרַאָּב ןושאָרְב :תִיְבַהֶא
 ושעו :לכאי תוצמ םיִמָי תועְבְש גה הספה םֶכל 5

 רפ ץֶרֶאָק םעְלָּכ עבו ולַעְב אּוהַה ב אינה
 תעבש הוהיל הלוע השעי גחַהְרִמי תעבשו :תאטה =

 שמיה תעבש םויל םַמיִמָּת םיליא תעְבְשו םיִרּפ
 הָפיִאְו רפל הָפִא הָחְנמ :םויל םיִוע ריעש תאטחו
 ףשע השמחכ יעיבשב :הָפיִאְל ןיה ןמשו השעי ליאל |

 "ל םימָיה תַעְבְש הלל ה השעו חב שךחל
 זמ

 שה
 ןיוא רמא הכ ןיליהתמ םידרפסהו ,םיזנכשאה גהנמכ שדחה תשרפל הרטפה + 8

 ג אלב -לָכּב "ב ,א'ב ןכ +. גז = .קספ וילע רסמנו | םעה א'סב יז. 16 = .ח"י קוספ
 יר'תו ס"ח ,ע'ת ,'רת ,ב"יד ןכו =לכבּו א'סב ,איעגב =לֶכַּ ניב ,איעג אלב -לכב א"ב א'נ

 ידידו ביד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ 'אלבו אוה א'פ .ו"טדו ט'ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד. ד

 תב דעב 'רפכל א'פב ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד,ה'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד. ד

 .ו'דו ג'ר ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו הֶכ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8

 "יד ,ב"וד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב - ל. 1.15: .ריתו ס"ה ,ע"ת ןכ ,תַעְבש ל"צ 1

 . 4 ודו גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו הָכ א'ס ן"טדו
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 חַתְפִי תָּמַשה םויְּו השעמה ימי תֶשָש רּונס הָיָה
 רעשה םלּוא ּךְרּד אישה אָבּ זה "טרחה םויּבּו
 לועדתַא םינהכה ו שעְו רעשה תֶווזמדלע דַמָעְו ץוחמ
 רסלי ַהְו אצוו רעשה ןּתֶּפ 8 לפה הוה חשה יימלשדתאו

 ותל
 4 ו

 רעש ב
 רפשה הפ ץֶרֶאְהְ"םע ּווחְתְשהְו :בֶרעָהרע רָגְיִדאל
 רשַא 0 :הְו ה ינפ פל םישד ֶחְבו תּותְּבשַּב אּוהַה

 םַמיִמְּת םישָבַכ השש תָבשה םִויְּב .הוהיל איִשְנַה בֶרַק
 ּהָחְִמ םיִשְבָּכַלְ ליִאְל הָפיִא הָחְנִמּו :םיִמּת -

 דפ = ו 4ד

 ליִאְו םיִשְבִּכ תששו םַמיִמָּת רֶקְּ רפ שה

 אובְבו :הָפיִאְל 7 ןמשו ודי גישת רשָאּ םיִשבְכַל
 אובְבו :אצי וכְרדְבּו אּובָי רעשה םלּוא רד אישעפ
 רעשדךרה אָּבַה .םיִדעוְמַּב הוה לנפל ןירָאָהְע
 רעש"ףרד אָּבַהְו בגנ רעש"ךְרד אצי תוָחְתְשהְל [ופצ

 רעשה רד .בושי אָל הפ רַעָשּרֶד .אצו

 הָחְנַמַה הָיְהְּת םידעומבו םינחבו :ואצי םתאַצְבו אובי
 ןיה ןמשו ודי תִּתַמ מ םיִשְבָּכַל ליִאְל הָפיִאְ רֶּפְ הָפיִא
 ;הָפיִאל

 לתלעה תֶא הָשָעְו םידק הנפה רע עָשָה"תֶא 5 הַתַפ
 דתֶא רגְסְו אָצִיְו ז הפשה םויב השעי רַשֶאַּכ וימלש" תֶא

 רעשה

 ב"וד ,ט'ר ,ח"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 4 | .איעגב ווחתשהו כ"ב ,א'ב ןכ <.

 םיִמָּת ,ביתכ םמיִמִּת א'סב צ.6  .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ.6  .ק'ז תבשה א'ס ו"טדוד*

 .ירק השש וילע רסמנ א'סב +. 6 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ םַּמָּת א"סבז (%
 ןכו ךרד א"ס ,ב"ורו י"כ םירפסב ןכו ,יללהב ןכ +. 9 = .'רת ןכו ירק אצ+ ,ביתכ גאָצְי א"סב <

 ן צי ,ביתכ .9 , , .ירקו בותכ אַצִי א'סב ,ירק אצי ,ביתכ ּואַצְי צ. 9  .ו"טדו ד"וד ,ט"ר ,ח'ד ויד

 ס"ת ,ע"ת ןכו ירקו בותכ אצי א"סבו ,ירק אצי וילע רסמנ א"סב +. 10 = .ּואובי ריבפ'ץ.

 ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו יִכו א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 197 00

 גו"דו ג

 ; החְיִמ השעי ליִאְל הָפיִאְו פל הָפיִאְו ויהי םמוממ

 ַת

 6 םויְבּו :הָפי אָל ןיה ןמשו הי תֶּתַמ

 ס

 10 םֶאובְּב ם םכותב אישְנהְו :ואצי הרסני וב אָּבִדִרֶשַא
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 ו הוהיל הָבְדְנ םיִמְלָשוֶא הֶלש הָבְדְנ אישְנה הָשַעַב
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 הלש השעת םיִמָּתותְנשְדְּב שָמָכְו :וִתאצ יִרָחַא רעשה
 השעת הָחְנִמו :ותא השעת רֶקְּבּכ רֶהְכִּב הָ היל םויל
 תישילש ןמשו הָפיִאְה תישש רקבב רֶקְבּכ ייִלְ
 רמת םלוע תוקח הָוהיל הָחְנמ תֶלּפַהתֶא פרל ןיָהה
 רקבב רקפּב ןמשההתַאְו הָחְנמַההתֶאְו שָבְּכַהתֶא ושעו
 ;דיִמָּת תלוע
 וינבמ שיאל הָנָתמ אישנה ןתידיּכ הוהי יִנדַא רַמָאדהְכ
 ןתיריכו :הֶלַחְנְּב איה םֶהָּזִחַא הָיָה וי בל איה ותל
 תנש-רע ול התה וידבעמ דחאל ותְלַהְמ .הֶנִתִמ
 !היהת םהל ויִנָב ו ותלחנ דא אישנל תַבָשְו רורדה
 םֶתְוחַאמ טתנוהְל םַעָה תלחנמ אישְנַה חַפידאְלְו
 שיא ימע וצפידאל רשֶא ןפמל ו ויִנבִדִתַא לח יתוחאמ
 זלֶא עשה ףתכ"לע רשֶא אובְמב י ;ָאיִבְר :ותזְחֶאַמ
 םשדהנהו הנופצ תונפה םיִיהְכַהְלֶא שֶדְכַה תוכָשְלה
 רשא םוקָמה הַו ילָא רַמאיו :הָמָי םתכריב םוקמ
 רשא תאטהה"תאו םשֶאַהדתֶא ינהפה םּ שדרולשבי

 הנוציחה רַצָהַהלֶא איצוה יתלבל הָחְנִמַהרִתֶא פאי
 ונרבעיו הָנוציִחה רַצָהַהדלֶא ינ ןאיִציו :םָעָהְדתֶא שָדְקְל

 עצקמְב רצח ההו רַצָהַה עו צקמ תכראלא
 לעהה תועצקמ תנ עּבְרַאְּב :רצחה עצ קמ רָצֶח רַצְחַה <

 הדמ םהר םישלשו ףרא םיִעְבְרַא תורטק תורצֶח

 ביִבָ םַהָּב ביִבָס רוט :תועצְקהְמ םּתעַּבְרַאְל תחא

 !םיבס תוריטה תחְתִמ יושע תולשבמו םָּתְעַּכְרֶאְל

 םשדולשבי רשא םילשבמה תיִּב הָלֶא יא רַמאַיו
 יתרשמ ב --

 עחכ גשעו א'סב ,ירק ּושָעַי ,בותכ ּושעְו ט. 15 .אמדק ד"וי רסח תיִשְלַש א'סב +. 4
 .ס'תו ע'ת ןכ תל ל'צ +. 17 = .א"יד ןכו ירקו ביתכ ּושָעַי א"סבו ,ב'דו א"ד ןכו ירקו
 ניתכ .םִיִתְכְרִיּב א"סב ,ירק םִַתְכרִיּב ,ביתכ םֶתכַריִב +. ג9  .אקספ ןאכ שי א'סב +. ג9
 םירפס בורב ןכ צ.9% | ירק עַבְרַא וילע רסמנ א"סב צץ. 91  .א"ידו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו

 0 וקנ צץ. 25 | .ו"טדו א"יד ןכו רפח תעצקמ א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד ,ג"ד ,ב*ד ,א'ד ,י'כ

 .איעגב תולשבמּג נ"ב א"ב ןכ +. 93 | .וילע
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 תיַּבַה הַתָפיְלֶא לבשו :םַעְה הָבְתֶא תיבה יִתְרַשָמ
 ינפדיכ הֶמיִדְק תיפה ןתסמ תַחּתְמ םיִאְצְי םִיָמדהַנהְ
 תמה תיכה ףתכמ תחתמ ידו םימהו םיִלָק תיבה
 ףרד יִנָפְסְו הָנוּפַצ רעש-ךרְד לגאיצויו :הבזמל בג |
 םימדהגהו םיִדק הנפה ךרָּב ץוחה רַעָשלֶא ץיח |

 ינרְבעְיו ףלא דמה םִיִכְרִּב םיִמ םִיִמּב ינרְבעיו ףלא ן

 רבעל לכּואדאל רשֶא לחג ףלא דמו :םיִנְחַמ מ

 דמו :םיִספֶא מ םימב ינרבעיו המאב ףלא דמו ודב

 ד תפש ינבשוו ינפלזו םראְדְב ₪ תיאְרַה |
 זמ דֶאְמ בר ץַע ע לחנה תפשדלא הגה |
 ורדיו הנימדקה ? הָליִלְנַה"לֶא םיאצ ו הלאה םִיִמַה לא
 פרגו םיִאְצומַה הָמיִהלֶא | המה ואבו .הברעה"לע|

 רָשָא"לָּכ לֶא ץֶרֶשידרָשֶא | היה שָפלָּכ היו
 ואָב יִּכ דֶאְמ הָּכר הָנּדה הָיָהְו הָיחָי םילַחנ םש אוב
 הָמש אובי"רשא לָּכ יַחְו ּואפְרו הָלֶאָה םֶמַה המט
 םילע ןיעדדעו יד ןיעמ םינוה וילע ודמעי היו :לחג
 םיה הנְדכ םֶתְנַר היהת הנימל ויהי םימרחל חומשע
 חלמל אפי אל ייִאְבִ ותאצב דֶאְמ הבר לולא

 יט ו

 )ב הכו וישדחל וירפ םתידאְלו והלע לובידאל * לא

 וימימ

 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו | הגהו א'ס ,ו"טדו ר*יד ,ב"יד ,ט"ד חד ,ו"כ םירפס בורב ןכ
 .ב'ד ןכו ימ א"סבו ,קספ וילע רסמנו | םימ א'סב +. 4 = .ג'ד ןכו ד*וי רסח ינאי א'ס +.|
 ד ,ג'ד ןכו תפשדלע א"סו ,תפשדלא א'ס ,ב"ידו א'יד ,ב"ד ,א"ד ,י'כ םורפס בורב פי

 .ירק ּופְרְְו י. 8 .ס'תו ע"ת ,'רת ןכו הָליִלַּגַה א'ס +. 8  .ו'טדו ר"יד ,ב"יד 0%

 בורב ןכ יז. 9  .ג'דו ב"ד ןכו ףקמ אלבו רשא א'ס ,איעג אלב רשא גיב ,א'ב |[
 ּגדמָעו צ.10  .ב'ד ןכו דאובו רשא א"ס ו'טדו ד"וד ,ב'יד ,ט'ר ,ח'ד ו"ר ג"ר יכיל

 .ו"ד ןכו ירקו בותכ םיגָי א"סבו ,ירק םיגיד וילע רסמנ א"סב צ. 0 .ירק ּודְמָע בי

 ,א"וד ,ט'ר ,ח"ר "ד ,ג'ר ,ב'ד ,א'ר ןכו אלו א'ס +. גג = ירק ויתאַצְּב ,בותכ 1תאש8 6 ||
 .הישרחל א'ס צ. גפ9 = ,ו"טדו ר"ל ב |

 | יא רמי :הבָעְאל רשֶא לַחָנ וחש ימ םִיִמַה אנ |

 : דץֶעלָּב ו הזמּו ו הזמ ותָפְשדלע הלעי לַחְגַהְלַעְו זונה

 יור
 וו.

 ןש

 3 וקו םידק ש שיאָה -תאַצְּב :תינמָיה ףתּכהד מ םיִכפִמ
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 ש 20

 םירגהְלו םֶכְל הֶלַחְנכ ּהְתוא ּולָּפִת הָיָהְ :לארשי :

 צו,טזז 13--צ ונח 1 לאקזחי 10

 לָכָאמְל וירפ ויהו םיִאָצוי המה שָדְקִמַהְִמ וימי
 | :הפּורתל והלעו
 "תא .ילָחְנְתִת רֶשֶא לּובָג הג הוי נא רמָא הָּכ
 ןטילכח .ףסוי לאְרְשְי יטְכש רַשָע .ינשל ץֶרָאָה
 הָתַתְל ידָיתֶא יִתאשנ רשא ויחאּכ שיא התא םֶתְלְַנ
 קוו :הֶלְחְִב םָכְל תאָוה ץֶראָה הָלְפְנו םֶכיִתְבַאל
 ןֶלתָח ףרדַה לּודְגַה םיהדמ הָּפַצ תאְפְל ץֶרֶאְה לּובְ
 קובנדןיב רָשֶא םירבס הֶתורְּב | תַמָח :הֶרְדַצ אובל
 לובג-לא רשא ןוכיתה רצְח תַמָח לובג ןיבו קשמד

 קשמד לּובג ןויע רצה םָיהְמ לוב ה :ןרו
 תאָּפּו :ןופצ תאּפ תֶאְו תָמִח לּבְנו הָנּפְצ | ןפצ
 הא ןיפמו רעלה ןיפמו קשִמד ןיכמו ןרוח ןיּפמ םידק
 תֶאְו ודִמַת ינומדקה םיהדלע לּובְגִמ ןדדריה לארשי
 םובירמ ימדדע רַמָּתִמ הֶנִמיִת בֶגְנ תַאּפּו :המידק תאפ
 ?קבננ הנמית תאפ"תַא) לודגה םיהדלא הָלָחִנ שדק
 תאו תמה - אובל חַכְנרע לובגמ לּודָנַה ם יה םָידתַאּפו
 מבשל םכל .תאָוה ץרָאָהְדתֶא םָהקְלחְו :םִידתַאּפ

 פל יהו םכְכוְתְּב םיִנְב ודלוהירָשא םֶכְכותְּב םיְִנַה
 יטבש ךותב הָלָחְנְב ולפי םֶכַּא לארשי ינבּב הַרוְְּ
 תת םֶש וִּתֶא רֶגה רָנירַשֶא טָבְשב הָיִהְו :לאְרשי ג

 הלא הוה ינדַא םָאְ ותָלַחְ
 !ןלֶתחדרד דָידלֶא הָנּפְצ הצקמ םיטבשה תומש
 [ןוח רידלא הנופצ קשמד לּובג ןניע רצה תמָחְדאובל

 -ויהו 5

 א ד. 1% | .א"ודו ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו ,ירקו ביתכ הָיַהְו א"סב ,ירק הָיָהְו ,ביתכ ּגיָהְו +. 9
 לז גד .םינשל ריבפ צ. 8 .ירק הז ,ביתכ הג א"סב , " \

 וו'ד ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 .ירק תַביִרַמ וילע רסמ

 אוב ןכ ץ. 25 = .ר"הו ע'ת ןכו ,תאז א'ס ,ו"טד ןכו דתאפ תַאְו .א'ס ,ד"ידו ביד

 .איעגב
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 ג תאְפִמ ןד לּובג | לעו :דחֶא ןד םיה םידקתַאפ ולה
 3 תֶאְּפמ רשֶא לּובְג לעו:דַחֶא רשֶא המתאר םידק
 יָת לּובְג | לעו :דָחֶא ילתפנ הָמָיִדתאְּפדַע | הָמיִדְכ
 לּובְג ו לַעְו :דֶחֶא השנמ הָמָיתַאְּפידַע הָמְדַק תאָּפִמ
 6 ,ולע :דִתֶא םיִרפִא הָמָיְדתַאּפידַע הָמדַק תאּפמ השנמ
 ןבואר הָמָתַאַּפִדדתו םידק האּפמ םירפֶא לּוב
 הָמיתַאְּפִידע םיִדָק תאָּפִמ ןֶבּואר לבו לעו :דחֶא
 א תֶאּפדדַע םיִדק תֶאָּפִמ הוה למ פע :דָחֶא הָרּוהְי
 םיִרשעְו ּהָשמִח ּומיִרְּתְרָשַא הָמּורְּתַה הָיָהִת הָמָ
 -דע הָמיִדְק תֶאָפִמ םיִקְלַחַה דַהַאּכ ךראו בחר ףַלֶא
 | ּומיִרָּת רָשֶא הָמּורתה :וכותְּב שדְקִמה הָיָהְו המיתַאָּפ
 יתרשע בח ףֶלֶא םירשעו הָשמְח .ךךא הוהיל
 | הֶנפָצ םיִנָהְכל שִךקַהרתַמּורְת הָיַהִת הלא ;םיִפְלֶא |

 םיפְלַא .תְרשע בחר המ ףלַא .םיִרָשעְו הֶשַמָח
 הָשְמָח ךְרא הָבָנְה םיִפְלֶא תרשע בַחְר הָמידְהְ
 ו םיִנְְפל וכותב .הָוהְירשדקמ'הָיהְו ףלא ירשו
 -אְל רָשֶא יתרמשמ ּורמש רשֶא קודָצ יִנְּבמ" שָדְקִמַה
 : הָתְיִהְו :םָיולַה ועָת רשאּפ לֶאְרשי יִנָכ תת ּשָת
 ַלֶא םישדק שלק ץֶרָאָה תמורפמ הָימּורת םהל
 ג הָשמָח םיִנָהְּבַה לובנ תַמַעְל םיולְַ :םיולה .לּוב
 ראלב םיִפְלַא תְרָשע בָחְרו ךרא ףַלֶא םיִרָשָ
 ודאָלְו :םיִפְלֶא תרשפ בחרו ףַלֶא .םירשעו השל
 וכ ץֶרָאְה תישאר רובעי אָלְו רָמָי אלו ונָפמ ּרְּבִמ

 שדק -

 ב'וד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו תֶאפ א'ס ,ט'דו ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7%
 .ירק 1כותַּב ,ביתכ הכותב א"סב צ. 8  .איעגב דרשא כ"ב ,א"ב ןכ +. 8 * ה"טדו ד"

 "טרו ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .'א ה"מ ליעל ןייע :ףֶלֶא םיִרשָע ל'צ <.
 ע"ת ,!רת ןכ ,יִנָּב םיִשְבְקִמַה = ינבמשרקמה ל"צ ז. 11 = .ב"יד ןכו שדקמ היה א(!"
 א'סב +. 14 = .ר'תו ע"ת ןכ ,ףַלֶא םיִרשָע ל'צ +. 18  .ח"י ו"כ 'ב םומיה ירבד ןייע :פ'%
 א'סב ,ירק ריִבָעַי ,ביתכ רּובָעְי +. 14  .ירק רמָי ,בותכ רו
 הז
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 ינפילע בַחרְּב רֶתוגה םיִפְלֶא תֶשָמַחְו :הְוהיל שק 5
 שרגמלו בשומל ריִעְל אוה"לַח ףלֶא םירשעו השמח
 שמח ןופצ תַאָּפ ָהיֶתודִמ ּהֶלֶאְו :הכותב ריִעָה הָתְיַה
 תואמ שמח שמָח בנְנתַאּפו םיִפָלֶא תעְּכְראְו תואמ
 תעַפְרֶאְו תואמ שמח םידק תֶאָּפְמּו םיִפְלַא תַעַבְרַאְ

 היה :םיִפְלֶא תַעְְראְו תואמ שמח המיתאָפו םיִפלא וז
 םיִשָמְח הב םיִתאָמּו םישמָח הָנּפְצ ריעְל שרנמ
 םישמח | המ .םיִתאְמּו םישמָח הָמיִדְקְו םיָתאָמּו

 תרשע שדה תַמּורֶת| תַמִעְל ּףךְראָּב רֶתונהְו :םִיָתאַמּו 3
 קמעל הָיהְו הָמָי םיפלַא תרשעו הָמידְק םיִפְלֶא
 :ריעה ילבעל םֶחְלְל התֶאּוְבִת היה שדקה תַמּורִת
 ילָכ :לארשי ימָבש .לפמ .והודבעי .ריִעָה רבע
 םירשעו הָשמהַּב ףַלֶא םירשעו ּהָשמָח המורתה
 תוחֶא"לא שדקה .תמורתחתא ומיִרְת תיעיבר ףלא

 שרקה"תמורתל | הזמּו | הזמ אישנל רתּוגהְו :ריִעָה גו
 מרת | ףלא םיִרשַעְו הָשמַח 7 ןח תזחאלו
 ףלא םירשעו השמח ינפ"לע המ המ כ .לובנזדע
 תמורח הָתִיַהְו אישנל םיִקְלַח תנע הו 2 לובנלע

 תוחֶאמו םיולה הְחַאְמּו :הָכתְב היפה ש דקמו שדקה ₪
 ןיבו הוה לובג | ןיב היי אישנל רשא ותְּב ריִעָה

 שמ םיטְבשה רֶתְו :הֶיַהי אישנל ןמְּב לבג
 ןמינב לוב | לעו :דֶחֶא ןמינכ הָמיִדתַאּפ"רע הָמיִדִה ₪
 בג | לעו :דָחֶא ןועמש הָמירתַאְּפִיִרַע הָמיִדַק תאָּפמ =

 !דָחֶא רְכששי הָמיִתַאְפדדַע הָמיִדְק תַאָפִמ ןועמש
 ןלובו המי תאפירע המידק תאפמ רָבששי לב | לעו ₪

 דחא 6 בשש

 כ
0 

 :אל א'סב ,ירק אלו ביתכ +6 .אקספ ןאכ שי א"סב +. 16 ..ירק 1כ!תַב צצ. 15, 1

 יללהב ירק ותֶאּובְת +. 18 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו תינש םעפ שמח ןאכ אצמנ

 .רבששי גיב ,א"ב ןכ צצ. 55, 55 .ו"תה שגד התאובמ
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 ג הָמְיתַאְּפִפִרַע הָמְדְק תַאְּפִמ ןלּובז לבנו לעו ירא
  לּובָג הָיָהְו הָנָמיִת ב תֶאְפלא ד לובג לעְו :דח
 ₪ תא ;טורגה .םיהדלע הֶלַח שדק תָביִרִמ יִמ רש
 הלאו לאְרשי יטבשל הֶלָחַמ .ליפפירשא ץֶרֶאה
 ₪ הָלֶאְ :הָיהְי יִנדַא םָאְג םמְקְלַחַמ
 תַעבְרַאְו תואמ שמח ןופצ תאָּפמ רעָה האצות
 ו לארשי יטבש תומשדלע ריִּפָה ירעשו :הדמ םופלֶא
 הדוהי רעש דָחֶא ןבואר רעש הֶנופצ השולש םיִרְש

 : תואמ שמָח הָמיִדק תֶאּפילְֶו :דָחֶא וול רעש דא
 דָתֶא ףסוי רעשו השלש םיִרְעשּו םיִפְלַא תַעַּבְרַאְ
 3 שָמָח הָבָנְנתֶאּפּו :דחֶא ןָד רעש דַחֶא ןמָיְנב רעש

 רעש הָשלש םיִרָעַשּו הָדִמ םיִפְלֶא תעבְרַאְו תואָמ
 :דָחֶא ןֶלּובְו רעש דָחֶא רֶכשֶשָי רעש דָחֶא ןועמש
 םהירעש םיִּפְלֶא תַעְבְרַאְו תואמ שמח הָמָידתַאה

 ילָתָפנ רעש דָחֶא לשֶא רעש דַחֶא דג רעש השש
 \ הוה םוימ ריעָקְדםשו ףלא רשע הָנמש ביִבְס :דֶחֶא
 :הָמְש

 ש- שכ

 שכ כ

= 5 

 0 שכ

 םתוקְלְחַמ א'ס +. 99 = .ע"ח ןכ ,דדַע ל"צ +. 98 = .ירק תַביִרַמ ,בותכ תוביִרָמ א'סב +8
 .ר"תו ס"ת ,ע"ח ,רת ןכו רעש א"ס +. 85 = .ו"טדו א"יד ,ט"ד ,ח'ר ,ו'ד ןכו אלמ |
 .ע"ת ןכ .ּהָמש ל"צ צ. 55 | .רֶבָשֶשְי ג'ב ,א'ב |

 ןכ +. 8

 םירשע דע ןיכיוי ךלמה תולגל תישימחה הנשה לש יעיברה שדחל השמח ןמ רפסה| <

 .ותולגל הנש שמחו
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 עשוה
 ס הק יִמיּב יִרָאְּבְְּב עשוהדלֶא הָיָה רַשָא הָוהְידרַבִּד א

 שָאויב םַעְבְרַי ימיבו הָדּוהְ יבלמ הָיקְזחי זחֶא םֶת
 עשוהב הָוהְיירַבִד תלת :לארשי למ :

 םיִנז תשא ףלדחק יל עשוההלֶא הָוהְי רמו
 לו :הוהי ירחאמ ץֶרֶאָה הת הָאיִּכ םיז ידלו 3
 רמאיו :ןּב ולדדלתו רהתו םיִלְבְדְדִתּב רַמָנתֶא חקינ 4

 יִפרקפו םעמ רועדיכ לאפר ומש ארק וילא הוה
 תי .תוסלממ יִּתְבְשַהְו אּוהי תבע טאערז | ימדדתַא

 לארשי תשקהתא יִתְרבשו אודה םייּב היה :לארשו +
 ארק וה רמו תב דלתו י דוע ההתו :לאערז קמע <

 תוב"תא םֶתַרֶא דע ףיסוא אל יִּכ הָמָחְר אל ּהָמש
 םחרא הָרּוהְי תיבתַאו :םהל אשא אָשְניִּכ לארשי | :

 תשקְּב םעישֶא אלו םַהיהְלֶא הוהיִב .םיִּתְשוהְ
 אְלתֶא למנִתו :םישרפְבו םיִסְּּ הָמָחְלַמְּבּו בֶרַחְבו 3
 מ יִמַע אל ומש אָרְק רַמאיַו :ןּכ דָלּתַו רהתו המחר 5

 :טכל הָיהֶאדאל יכנָאְו ימע .אל ם םָּתַא
 למידאל רשֶא םיה לוח לארשיחינפ רפסמ הָיְהְו ה ב

 ןעיאל םָהְל רַמָאְי רשא םוקמְּב הָיָהְו רַפָּסִי אָלְ

 +, ןנז ץ. 2 | .קוספ עצמאב אקספ <. 9 | .יניפ רבדמב תשרפל הרטפה +. 1 .א

 וו'טו ,ה"ידו ב"יד ,ט'ד ח"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו דלתו רהתו א"ס .ו"טדו ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.8

 יר'תו ס'ת ,ע"ת ;ו"ד ,ג'ד ןכו םיִסּוסְבּו א"ס 7 ביד ןכו לאָעַרֶזו א"ס צצ. 5 .רלתו רהתו

 ט'ד ,ה'ד ,ר'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.1 | .איעג אלב הָיְהְו ניב ,איב ןכ <. 1 .ב

 יאיעגב דרשַא כ"ב ,איעג אלב דרַשֶא א'ב א'נ ,ו'טד ןכו דרָשֶא וא איעגב דרשֶא א"ס ,ב"ידו
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 ץֶרָאָהְהִמ יִלעַו דָחֶא שאר םהְל משו ודי לארי
 םֶכיִתְוחַאְלְו ימע םכיִחֶאל ּורְמא :לאפרזי י םי לודנ יִכ
 יכנִאְו יתשא אל אוההיכ וביר םֶכָמאָב וביר :הָמְחְר
 :ָהירֶש ןיפמ קיפופאנ הינפמ היננ רסְתְו השיא אל

 נְתְנ יבהאמ יִרָחֶא הָּכלַא הָרְמִא יִּכ םֶתְרוה הֶשיִבוה
 דינה ןכל :ייוקשו ינמש יתְשפו יִרָמַצ ימימו יִמֶחל
 היָתוביִתִ הָרְדנְיתֶא יתְרדפ םיִרִפִּב ףךּכְרדדתֶא ךש
 םִּתא ישתדל ָהיִבַהאְמתֶא הָפְדִרְו :אַצְמִת אל[
 ישיאדלֶא הָבּושאְו הכלא הָרְמַאְו אצמת אלו םֶתשקבו

 וכנַא וכ הָעְְי אל איִהְו :הֶתְעַמ איל בוט יִּכ ןושארה |
 הל יתיפרה ףֶסַכְו רֶהְצְיִהְו שוריתהו ןנדה הל ית
 ותעּב יִנָנְך יִתְחְקְלְו בּושָא וכל :לַעְּבְל ּושַע הת
 -תֶא תוסכל יתשפו יִרָמַצ תלה ודעומְּב יִשוריתְו

 רשא . -הָתְנאתו הָנָפַ יתמשהו :הרעומ לָכְ ּהּתַבש

 םיתמשו יבָהאִמ ילד רשֶא יל הָמַה הָנְתֶא הָדְמִא

 הָתְיְלַחְו ּהָמְנ דעתו םהְל ריטקְּפ רֶשַא םיִלָעְב
 :הָוהְידִאְנ הֶחְכַש יִתאָו ריבהאמ ירחא ףלת | 3". - -=ףילי . 3. .

 ןכל . - / וא 2" לי ויש וו כו = יי הנזה צי
 א'ס +. = .ג'ר ןכו ףקמ אלבו ינב א"ס ,ו"טדו ב"וד ,ט'ד ,ח"ד ,ב"ד ,י"כ םירפמ 'בורב ןכ שו |

 ןכצ.6 .ם "הו יד ביד איה ןכו אלמ הי תשו א"ס צ. 5 .אוה א"סב צ.4  .ירצב לאָעְר

 בורב ןכ צ. ד .םֶהרא א'ס ,ו"טדו .ב*יד ;א"יר ,טיד ,ח"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב*ד ,י"'פ 8
 .ב"ורו א'יד ןכו 'ו רפח השיבה איס ,ו"טדו ב"יד ,טיד ,ח"ד ,ויד ,גיד ,ביד ,(איד ,ו'כמש

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 24 = .ט'דו ח'ד ןכו אלמ םֶהּוא א'ס +. 9 = .ע"ה ןכ הָפְדַצ לע ו |
 ויטדו ג'ד ,ב"ד ןכו הנפג יתמשהו א"ס ,ב"ודו ט"ו

 8 ָהיִּתְמשְו ּהָדלּוה םוויָּכ ָהיִתְנַצַהְ המרע הָנָמיַשְפַאה ןפ

 ג שיאו ָהיִבַהְאְמ יניעל הָתְלְבְתֶא הלא התַעְו :התוהע
 ג ּשְרִח הגה ּהָש ושמ"לָּכ ל חְבְשהְו :יִרָימ "הנייד |

 5 יִמיתֶא היִלָע יִתְדְקַפ :הרשה תיח םִתְלְכָאְ רעיל

 ע דינְבו הָדּוהְיִנּב וצְבְקִ :יחדלא יִנְּב םֶהָל רָמָאְי םּתַא

3 

 כ

 6 "תֶאְו :אָמְּצְּכ ָהיֶתְמֶהְו הָיִצ ץֶרָאְּכ הּתשו רָּכְדִמַּ
 / ז סֶּמִא הָתָא יִּכ :הָמִה םָינוז ינברכ םחרא אל הב

5 

=-( 

1 
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 ש -
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 רפרמה ָהיֶּתְכלַהְו ָהיֶּתפִמ יכנָא הוה ןּכְל 6
 דתֶאְו םֶשמ היִמְרְכְתֶא הל יח הכלל יתרו וז

 ָהיְרעְנ יִמיִּכ הֶמָש הָתְנַעְו הוק הַתָפְ רובָע קמע
 *הָיַָהְ :םירצמ ץראמ" ּהָתולש םויכו 88

 ייל"יאְָרְקִתְאְלְו ישיא יִאְרְִת הֶהְידָאְג אּוהַהדסויב
 דאל ָהיִפִמ םיִלָעּבַה תומש"תא יִתְרַסֶהְו :יִלָעַב דוע

 דמע אהה םּויּב תיִרְּב םהְל יפרו :םֶמְשְּב דש ירָב א
 תשקו הָמְדִאָה שָמְרְו םיִמָשַה ףועדםעו הדעה תיח
 ;חמבל םיִתְבכשהְו ץֶרֶאָהְדִמ רוָּבְשא הַמִחְלִמּו ברחו

 טפשמבו קְדַצְּב יל ףיִתשראו םלשל יל ךיתשראו ו
 "תֶא תעדיו הנומָאּב יל ךיתשרָאו :םיִמְחְרְכּו דָסָחְבו ג
 הָנעֶא אוהה םויּכ ! הָיָהְ :הוהי 3

 :ץֶרָאָהְתֶא נעו םהְו םִיִמְשהְהתֶא הָנעָא .הָוהְייםְִ
 רֶהְציההתֶאְו שוריתההתֶאו ןָנִּדהתֶא הָנַעִת ץֶרֶאָהְו ₪
 יִתְמחְרו ץֶראְּכ יל היתערו :לאערויחתא ונעו םהו =

 "אוהו .התאִמע .ימעדאלל .יתְרַמָאְו המחר .אלדתא
 יִלֶא היי רמי :יִהְלֶא רמאי ג

 הוה תבהאכ תַפאְִּו עֶר תַבְהַא השא בהֶא ָל רע
 יִבַהֶאְו םירחא םיהלָאדלַא םינפ םֶהָו לאְרְשְ ִנְבתא
 רמחו ףַסַּכ רשע השמחב יל ָהָרְּכַאְו :םיבנע ישישָא ג
 פיכר .םיִמָי הלא רַמאָו :םיִרעָש ּךְתְלְו םירעש \

 לא נאדו שיאל ייהת אָלְו ית אל 9 יבשת
0 

 : 8 17  .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,חיד ,ו'ד ןכו יתַתָנְו א'ס +. 17 .הֶרָּבְרִמַה ריבס +. 16

 | ןנצ.18 | .ו"טדו ה"ד ןכו דָץרַאמ הֶתולע ; סויכו א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס

 ןכ צ 8 ,ט'ד ןכו םויב היהו א'ס .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ולכ םירפס בורב

 ןכו יל יארקתהאלו א'סו ,ג"ד ןכו יל-יארקתהאלו א'ס ,ו"טדו ח"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב
 .י'ב םירפס בורב ןכ +. 8 = ,ט'דו ו'ד ןכו יִל תלמ אלב דע יארקתהאלו א'סבו ,ר"ידו ב"וד
 "תַא ג'ב ,א'ב ןכ +. 5 = .ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו יִלָעַּב א'ס ,א"ידו ח'ד ,ג'ד
 ,ט'ר ,ח"ר ,ו'ר ,גיר ,ב"ד ,ו"כ םפופס בורב ןכ ט. 95 .ב"ד ] ןכו לאערז א'ס 24  .אועגב

 אלבו ףקמב "בַהֶא א'ס ,י"כ םירפסב ןכ +. 1.1 .רמאי אוְהו א'ס ,ו'טדו ד'יד ,ב"יד

 יפ'תו ע'ת ןכ תָבֶהא ל"צ זמ. 1 .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד גיד ,ב"ד ןכו הניגנ

 .תיִּב א"סב צ 1
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 ו רש ןיאו ךְלָמ ןיא לארשי יִנָּכ ובָשי םיפר םיִמָי ו יִּכ
 ז ּובשָי רחא :םיפרתו דופא ןיאְו הבַצמ ןיאְו חב ןיאָו
 םָכלִמ דוד תאו םיַהְלַא הוהידתַא ושקבו לארשי יב
 :םיִמָיַה תיִרָחאַּב וֶבּוטלֶאְו ההיא ודַחפ

 ד הָוהיל ביר יּכ לארשי נב הוהידרבְ ּועָמש
 תעדְיאְ) דסַתְריאְו תַמָאְרִיִא יּכ ץֶרֶפַה יכָשְודפ
 ג ּוצרפ ףאְ בנה חֶצְרְו שחכו הלֶא :ץֶרָאְּב םוקלֶא
 ; דלָּב לַלָמאְו ץֶרֶאָה לבָאּת בלע ּועָננ םיִמְדְּב םיִמָדו
 םָיה ינדיסנו םיִמַשה ףשבו הדשה תיַחְּב הפ בי
 : יבירמכ ךמעו שיא הכוידלַאו בֶרידלא שיא א :ּופסא
 5 יִתיִמְדְו הליל ָךְמַע איקנדסנ לַשְכ םויה קְלָשְכ :ןהכ
 6 ּתְסִאְמ ּתַעְדַה הָּתַא יִּכ תַעָדַה ולב יִמע ומדנ :דךמא
 חַכָשֶא לי הלא תֶרות הַכְשִּתִ ל ןהְּכִמ ךאָסֶאְמִאְ
 ז :ריִמָא ןולָקְּב םֶדובְּכ ילדּואְמַה ןּכ כ :ינָאדנ לנָּב
 + םעכ היה :ושפנ ּואשי םֶנועְדלֶאְו ולכאי יִמַע תאטח
 0 ו לְכָא ול בישֶא ויֶלְלַעַמּו ויִכְד ויִלַע יתרקפו ןהכּפ
 :רַמְשל ּובְע'הָוהְידתַאהיּכ וצרפי אָלו נה עב אלו
 1 ולָקַמּו לאי .צַעְּב למ ובל שּוריִתו ןייו תו
 :םהיהלא תחהמ וו הָעְּתִה םיִנ חור יּכ ול דע

 א תחת ורטקו תַשָבְַהדלַעו .םירקה .ףשארדלע |
 ןולא ה

 א"ס ,ד"ודו ב"וד א"יד ,ט'ד ,ח'ד "יד ,ט ביד ,א'ד ןכו רפח וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. /

 -ןיאו א"ב א"נ ,איעג אלב -ןיִאְו ניב ,א"ב ןכ צ.1 | .ו"טדו ג'ד ןכו אלמ וילע ; רסמנו יבש

 רסח וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.8  .ורקו ולֶא צ. 5  .איעגב -ןיאו נ'ב ,איעג אל |

 "כ םירפס בורב ןכ ץ. 4 =. ו אלמ .בשוי א'פ "ודו ב"יד ,ט'ד ,ה'ד ,ב'ד ץ

 ירקו ביתכ ְּסֶאְמַאְו א'סב ,ירק ףְסֶאְמָאְ .חַכּוי א'ס ,ו"טדו ד*יר ,ב"וד ,ט"ד ,ח'ד ,ג"ד ,ב'[

 ריבס +. 8 = .בותכה הניכש אלא יִרּוכּב יואר היה : םירפוס ןוקת +. ד = .ט"דו היד ,ב'די |

 .ר"תו ס'ת ,ע'ת ,!רת ןכו ירקו ביתכ םַשפִנ א'סב סטו ִ

 הבזע הוהידתא-יכ א"סו ,ר"ידו ב'יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ובזע הוהידתא יכ א'ס ו'טדו ט"'ד |

 ד ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ גו .וָבזע הָוהידתא כ א"

 ק ּולְקַמּו ,ביתכ זלוקמ .ירק ולקמו ,ביתכ זלוקמו י ןכ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ג% .א"ידו ט"ד ןכו ו! א'פ וש

 ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 0

 דייר ,בייד ,חיד היד" ג

 .ר"תו ס"ת ,'רת ןכו םָעְתַה א'ס ₪
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 העת ןכזלע הָלַצ בוט יִּכ הֶלֶאְו הָנְבְלְו ןולא
 תו לע דקפֶא"אְל :הָנַפֶאְנִת םכיתולכו םכיתונב .+

 תונה"םע םהיִּכ הָנֶּפַאְנִת יִּכ םכיִתוְלַכדלַעו הָניזִת יִּכ
 "םִא :טכְל ןיביזאל םעו והכי תושדקהדםעו ּודְרֶפי
 לָנְלִגה ואְבְּתלַאו הדוהי םשָאְידלַא לארשי ג הָתַא ה
 הָרֶפְּכ יִּכ :הָוהידיח ועְבָשתְ"לאו ןוָא תיב ולעתדלאו
 :בָחְרמּ שָבַבִּפ הוהי םעְרי הֶּתַע לארי רַרָס הררס
 ועה הנה סאְבְס רֶס ;ול"חנה םיִרפֶא םיִּבַצִע .רּוָבַח 2
 היִפְנְכִב התוא חור רֶרצ :ָהָינִמ ןילק ובה ובהא \ 9
 תאוזועמש :םתוחבזמ ּושבָיו ה

 יפ וניזאה ךלַמה תיכו לארשי תיכ\ ובישקהו םיִנָהְּכַה
 השורפ תַשְרו הָפצַמְל םַתיִיָה חָפהיִּכ טָּפָשִמַה םֶכְל

 :םֶלַכְל רפימ יִנָאְו וקימעָה םיִמש המחְשו ;רובָּתלַע :
 הָתַע יִּכ ינמִמ רהכנאל לארשיו םיִרְפֶא יּתָעְדְי יִנָא 3
 םתיללעמ תי אל :לארשי אָמְטנ םִיִרְפֶא תנו +

 | הָוחידתאְו םֶּבְרְקְּב םיִנּ חור יכ םהיִהְלֶאלֶא בושל

 טרפו לארשיו דפ לארשירואנ ה :שדי אל
 =  םרקבבו םנאצב :םמע הָדּוהְייםִנ לַשָּכ םֶנִעַּב ולשָּכִי <
 ] הוהיב :םֶהַמ ץֶלֶח ּואצִמְי אלו הָוהידתֶא שקבל וכלי ז

 | "תֶא שָרְח םלכאָי הָתַע ודל םיִרָ סב ּודְנְּב
 :םהיִקְלֶח

 וא תיִּב שירה ּהָמְרֶּב הָרָצַצַה הָעְבְגַּב רֶפוש ּעָקִּת <
 = התכות םוְּב היהת המשל םִירְפִא ימי ירא <

 ! הדי ירש ליה :הָעְמַאְנ יִתעַוה לארש יִסְבְשְב 0
 קושע :יִתְרְבע םימּכ ופָשִא םָקילע לוב ןנפַמְּכ 4

 | נאו :וצהירחא ךלה .ליאוה יִכ טפשמ ץיִצְר םרְפא
 טעב

 || ןנו טָתְהַּבְִמ וא םֶתוְּבְזַמ א'ס +. ג9 = .א"ידו ט"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח ּהָתא א"'ס +. פ
 ןכ אש = וש ל'צ \- וג = .'ט 'ט ןמקל ןויע :הָתַחַשְו ל'נ <. .ה = .ב"ידו ט'ר .ו'ד ,ג'ד
 .ס"תו ע"ת ,'רת
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 םִירְפִא ארו :הָדוהְי תיכל בֶקְרְכְו םִִרְפֶאְל שָעָכ
 רּושַאדלֶא םִירְּפִא ליו ורזמדתֶא ּהָדּוהיַו יילָחְדתֶא

 דאל פל ל לצו אל אּודְו בַרָי דָלמדלֶא חלש
 ריִפְּכַכְו םִיִרְפֶאְל לחשכ יִכִנָא יִּכ :רוזמ םָּכַמ הָחָנ
 :ליִצמ 0 אָשֶא ךלאו \ ףִרַמֶא נא יִנַא הָדּוהְ תיבל
 יִנָּפ ושקבו ּומשֶאְירְשַא דע ימוקמדלַא הָבּושֶא לא

1+ 

 אּוה יִכ הָוהילֶא הָבּשְנ וכל :ימתחש םַהְל רצ
 ישילשה ₪ םייּכ םיְמיִמ וחי :ּונָשְּבַחִיו ךי ונאפריו ףרמ
 הָוהְידתֶא תַעַלְל הָפדִרִנ הע :וינפל הָיִחְת נמק
 ַמָּכ ּונְל םֶשָנַּכ אובו ואָצומ ןוכָנ רחָשְּב

 הָדּוהְ הלדהשעא המ םירפֶא ךלירשעא המ :ץרֶא
 ּתָבַצַה ןכדלע גד :ףלה םיִכשמ למכורק | רקבדןנעַּכ םֶכְּדִסִחְ
 ; יִפ :אצָי רו ךוטפשמו יַפיִרָמאְּב םיִתְגְרַה םיִאיִבְנִּ
 המה :תולעמ ם יקְלֶא תַעְרְו חב =אלו יִּתַצַפַה דָסַח
 ילָעּפ תירס דלג :יב ודב םש תירב ורבע םֶדָאְּכ
 םיִנָהְכ רָּבָח םידּודְנ שיִאייָפחְכּו וםֶּדִמ הָבַקַע א
 ו יִתיִאְר לֶאְרְשִי תיִבְּב :ּושָע הָמִז יכ המכשדוחצרי ד
 גו "םנ :לֶארשי אָמְטְנ םִיִרְפְאְל תא םש  הירילעש]
 :ימע תובש יבוש ךל ריצק תש הוה

 ןורמש תועדו םירפא ע הלו לארטיל יאפרכ

 טשפ אוב בגו רקש ולעפ יג
 רננ םָהילְלַעמ םּוָבְבְס הָתַע יתרכז ם ל םבכלל

- = 

 פ -עא  ₪ו

 שכ

 הרי שוקְלַמְּכ

 פו | וי טו ו

 ורמאידלבו ;ץוחב ב דודג
 (ש

 ל-2

 ינפ -

 ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ּנויַחָי א'ס ,א"ידו ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,1 .אֶָאְו א'ס 1[
 גו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3  .ו"טדו ד"יד ,א"יד  ,ט'ד ג" ||

 ד ,ב"יד ,א'יד ,ח'ד ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רפה 1ואָצמ א'ס ,י" |

 א"ד ןכו ,ןיאלמ 'ב וילע

 ו ע"ת ,ירת ןכ רּואָּכ יטָּפשָמּו = רואכיטפשמו ל"צ צץ. 5  .ר'תו "תן:

 .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בור

 ₪ צ. 10 | .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד היר ,גיד ,ביד ןכו מ אל

 ם צץ. 2 | | .'רתו ויר ,ב"ד ןכו הל א'ס +. 11 8
 .ר'ז

| 



 !םירש םהישְחכִבּו ףלַמדוחְמשי םֶתְעְרְּב וה יִנָפ3
 ריעמ תובשי הפאמ הֶרַעּב רות ּומָּכ םיִפָאְנמ ברכ /
 פירש ּולַחַה ּונּכלמ .םי :ותָצְמְהְדַע קַצְּב שולמ :
 םָכל רות וָבְרְקיִּ :םיִצצְלתַא ודי ךשמ ןיימ תַמָח <

- 

 םמַעְּב םיִרּפֶא :יִלֶא םֶהְב אֶרקְךיא ּולּפְנ םֶהיִכְלמ
=( 

9 

6 

= 

 וכלי רשָאּפ :ּוכלַה רושא ואָרְק םִִרְצִכ בל ןיא הָתּופ

 זוכ םָהְל ווא :םֶתְרַעְל עַמָשַּכ +

 צח 8--צ] 5 עשוה 10

 שָאְּכ רעב אּוה רקב םֶהְּפְא ןשי הי ה םֶּכְרֶאְּב
 ילָּכ םהיטפְשתַא יִלְכִאְו רוגּכ ומהי םֶלָּכ :הָבָהְל

 לָּבָא :הָכּופַה ילְּב הע הָיָה םִיִרְפֶא לֶלוּבַתי אה
 אל אה וב הָקְרְז הָבישסנ עַרָי אל אּוהו וחכ םירָו
 הָוהְילֶא ובשדאלו נַפְּב לֶארשירואנ הו :ּועָדָי
 הָיִּכ םירפֶא יהו :תאְזלָכְב והשקב אָלְו םהיהְלַא |

= 

 םריסיא םֶדיִרוא םימשה ףשּכ ית יִתשר םהילע ש שורָפֶא

 חֶמִהְו םדפֶא יכנאו יב ועשפהּכ םָהְל דש יִנָמִמ ורד
 -לע ולי ולי ו יפ םֶבְלְב לאו וקעחאלו :םיִבְּכ יל ובד ג

 טאו :יב ורפי ּורְרְוגְתִי שוריתו בלע םַתוְּכַשמ
 לע אל! יבוש שי :עררבשחי יִלָא םתעורז יתקזח יתְרִפי
 ד .םעשל םעזמ םהירש בֶרָתּב ולפי המר תֶשְקּכ ּויָה
 תובדלע רשנְכ רפש ְְּהלֶא :םירצמ ץֶרָאְּב םֶגל
 טעו יל :ועשפ יִתְרְתדלְַו יתירב ורבע ןעי  הָוהְ

 יהלא
 .ב'ודו ר'יד ,א"יד ,ח'ד ,ב"ד ןכו םיפאנמ א*ס ,ו"טדו ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 וח'ד ןכו אלמ הָרָעּוּב א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +4

 וח'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'דב אלמ ןכו ,ןיאלמ 'ב וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .א"ידו ט"ד
 יס'תו ע"ה ןכו ּוניִּכְלַמ א"ס ץ.5 | .א"ד ןכו רפה תפשי א"ס ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד

 ל רע לכ + 6 .םּפרק ל"ג צץ. 6 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת 'רת 0. ּגְלַחַה א'ס +. 5

- 

 ןש

 8 א'ס +. 6  .םָּפַא וא םֶרָּפַא אצמנ ם'תבו 'רתב ,םֶהָּפַא ןָשְעָי = ןשי ל'נ ץ. 6

 :א'ד ןכו אלמ ארוק א'ס <. ד .ב"ידו א"ד ןכו -ְויִאְו א'ס ז. 7 ב גיד ,ב"ד א"ד

 .ּולולוי נ"ב ,איב ןכ ט.14 = .ףקמב דיַּכ ג'ב ,א"ב ןכ צ.14 | .רשַא ריבס צ.19  .טידו ח"ד

 "1 ,ב'ד ,ו"כ םורפס בורב .'15  .ם"תו ץ"ת ,'רת ,ט"ד ,א'ד ןכו ּגדַדּוּגִתִי א"ס ל. 4

 רע ןנ צץ. 16 = .ירק ול וילע רסמנ א"סב +. 6 .הימה ר"יד ,ב"יה ,ט"ד ןכ א"ס ,ח"דו

 ,ח"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יפר םגְעל א'ס ,ן"טדו די'יד ,ב"יד ,א'יד טי דרי" כ םירפסב
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 :ּופִּדִרְי בוא בוט לֶאְרְשִי חד :לֶארשי ועדי יהלֶא
 4 פס ָסַּכ יִּתְעְדָ אֶל ורישה יִנָמִמ אלו ובילמה םה
 ; ןורמש ךלנע חנו תָרֶכִי ןעמל םיִּבַצַע םֶהְל ושָע םֶבָהְּ
  לֶאְרְ שימ וכ :ןויקנ 8 אל יִתְמדָע םָּכ יפַא ּהָרַח
 היַהְי םיִבְבְשיִּכ אּוה םיהלֶא אָלְו ּוהָשַע שח אּוהו
 : ולד המק ורצקי התַפּסְו יעדי חוך יּכ :ןורמש לע

 ּוהְעְלְבְי סר השי ילוא הַמָקְ"הֶשעְ יִלָּב 'חַמַצ
 ,ּגוְּב ץפחךיא יִלְכִּכ םינב ּווָה הֶּתַע לארשי עַל
 9 תה םיִרָפָא ול דדוב אָרֶּפ רושא ולָע הָמָהיֶּכ
 ו םָעַמ ולחיו םַצְּבְהַא הָּתַע יוגב ּונְתִייִכ םנ :םִבָחא
 וו אָטְרַל תִחָּבַמ םירפא הכְרה"יּכ :םירש ךלמ אשממ
 וט ַמָּפ יתרות ובר יל"בותכא :אטחל תוְחְּבְומ ולדווה

 ₪ אָל הוה וככאיו ג רָשְּב ּוחְּכְוי יִבָהְבַה יִחְבַז :ּובָשְחְנ
 םירצמ הָמַה םֶתאטַה רָקָפו םנַע רַכְי ּהּתַע םַצְר
 44 הָדּוהיְו תולפיה ' ןביו ורשעהתֶא לארשי חַכָשיו :ובושי
 הָלכִא ויִרָעְּב שארתחלשו תורָצְּב םיִרָע הָמִרַה
 | :ָהיִתְנמְא
 ט יָהְלֶא לעמ ָתיִה ִּכ םיִמַעּכ ליִנלֶא | לארשי חַמשתַלַא
 ג ער אל בקיו ןרג :ןנד תרי לע ןנְתֶא תב
 םיִרפָא בשְו הוהי ץֶרֶאְּב ובשי אל הב שָחְכְי שורות
 / והחל ו כסיאְל :ולכאי אָמֶט רּושאְבּו םילצו
 ויִלְּבָא"ַלָּכ םָהְל םיִנוא םחלכ םַהיַחְבְ "ולדוברעי אל
 5 המ הוה תיב אוב אל םשפנל םֶמְחְלְִכ אמש

 ושעת
 'טדו ד"וד ,ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5  .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ ּותְְּבַי ל'צ +
 ,חיד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב : מ 5  ה"דו גיד ,ב"ד[בז ךלגע הנז א

 לתו א"ס צ. ג0 = .ו"טד ןכו רסחו 'ל וילע רסמנו ןיקנ א'ס דיידו ב"יד אד" ןש
 ביתכ בותַכָא צ. 19  .אטַהְל ל"נ +. 11  .ר"תו םית ,ע"ה ,רת ןכו םיִרש) איש"
 ביתכ יִּבְר א'סב ,ורק יִּבְר ,ביתכ ּוּבָר צ. 19 = .בותְכָא נ'ב ,"בֶּתְכָא א'ב א"נ ירק 8
 א"ס . 18 | .הָיהִיַו יאהנדמל ,יאברע מל ןכ +. 18 = .ב"וד ןכו גלכאלו א'ס < 18,"

 ,ט'ר ,ח'ד ןכו יתחלשו א'ס ,ו'דו :ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ב"יד ןכו אלמ ₪

 ר"תו ס"ה ,ןי"ת ,'רת ,ב"יד ןכו ירקו ביתכ םָּב א"סב ,סָּב רובס +. 9 ,₪ .ו"טרו דוד ב

 0 . .ירק ּהָּב ,בותכ םָּפ א"

 ו
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 ףשמ וכלה הנההיפ :הָוהידנח םוילו דעומ םויל ושעת 6
 שומק פסל דמטמ םֶרְּבַקִת ףמ םַצְּבִקִּת םיִרְצַמ
 יִמָי ּואָּב הָדְקפַה יִמָו ואְּב :םֶהיִלְהֶאְּב חח םשְרְי -

 -חּורָה שיא עֶנְשִמ איִּבְנה לא ל לארשי וערי םלָשה
 "םע םִיִרְפִא הפצ :הָמְמָשמ הָבִרְו נע בר לע
 תיבכ המטְשמ ויִבְרְדדלֶּכדלַע שוקי חפ איב יקלא
 ףוקפי םע רו הַעְבְגה ימיּכ ותחש וקיִמְעָה : :ויקלַא
 :םתאטה

 הנאתב הָרוכְבְּכ לארשי יתאְצְמ רָכְדְמְּב םיבעכ +
 רועפדלעב ּואְּב המה  םכיִתִבָא יתיִאְר .הָתישאַרְּ

 ףשְּכ םיִרפֶא :םָבֶהֶאְּכ םיצוקש ויו תשכל ורזעו ו
 ולדנדסא יּכ :ןוירהמו ןמפמו הָדלִמ םֶובְּכ ףפועתי
 יִרושְּב םָהְל .יוִאדסְנהיּכ םֶרָאְמ םיתְלַּכשְו םַהיִנּבדתֶא

 הוב הלּותש 'רוצל יִתיִאְרְרֶשאּכ םיִרְפֶא :םֶהַמ 3
 המ הָוהְי םהלדןת ונָּב גרהדלֶא איצוהל .םיִרפֶאְו .
 יִלָּכ :םיקמצ .םיִדָשְו ליִכָשמ םֶחָר םֶהְלְדִת תת 3

 םריללעמ ער .לע םיתאנש .םשדיכ כ םֶתַעַר
 .וסיִררוְס םֶהיִרָשדלָּכ םַתְבַהֶא ףסוא אל םשרֶנַא יִתיִבִמ

 ויל יִכ םָּג ןושעידילב יִרֶפ שָבָי םָשְרֶש םיִרְפֶא הָּכִה 6
 ול ועמש אל יִּכ יהלַא םסָאמְי :םנטב ידמ כחמ יתמהו וז

]-=[ 

- 

 ויהיו יו

 אודו גד ןכו ףקמ אלבו יִכ א'ס ה"טדו ד"יד .ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6

 א'ס ,ח'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6  .דמהַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 6

 ןכ יא'ד ןכו רסח םֶשְרִי א"ס ל. 6 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,א"ד ןכו אלמ שומוק

 ,ב"יד ,ט'ד ,ח"ד | כו .אלמ הפוצ א"ס ,א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 8

 מ ימה רייד ביד /ח"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 .ו"טדו ד"יד

 ליעל ןייע :רוקפיו א'ס +. 9 = .ב'ידו ו'ד ב'ד ןכו רוכזו הָּתַע א'ס +. 9 = .ט"רו ו'ד ,ג'ר

 טְָואַטַח איט ,ר"ידו א"וד ,ט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 יג" 'ח

 מב א'סב +. 11 | ,ט'דו ב'ד ןכו לַעְּב | ואב א'ס ו. 20 = .ו"טדו .ב"יד ,ח'ד ןכו אלמ

 גר ןכו רסח וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .איעגב -םא ג'ב ,א"ב ןכ +. גפ

 ,ביתב דיל צ.16 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ גרוה א"ס ,א"ידו

 .ד"ירו ט"ד ,ח'ד .,ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו בותכ =לב א'סב ורק לב
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 י קקוב ןָפַ :םייגּב םיִרדָנ ויה
 תוחכזמל הברה וירפל בֶרְכ ולדהושי יִרָּפ לֶאְרְש
 ג ומשֶאְי הֶתַע םֶּכל קלָח :תובצמ בימה וצראל במ
 ג ורָמאָי הת יִּכ :םתובצמ דרשי םֶתוחְבְוִמ ףרעי אה
 -המ .ךלמַהְו הָוהְידתֶא ומארי אל יִּכ ונל . ןיא
 + חַרָפו תיִרְּב תַרֶּכ אָוָש תולֶא םיִרָבַד ּרְּכִּד :ונלהשעו
 5 ןָוֶא תב תולנעל :ידש ימְלַת לע טָפשִמ שארָכ
 וילָע ּןיִרְמְּכּו מע וילע לָבָאיּכ ןורמש ןכש רש
 ; לבי רושאל תואדםנ :ונממ .הָלָעי ודובְּכ"לַע ולו
 לאְרשו שובי חמי םיִרְפא נב ברי ךלמל המ
 ז :םימ"ינפילע ףצקּכ ּהָּכְלַמ ןורמש המדנ .ותצעמ
 : הלעי רדרדו ץוק לארשי תאטח ןוָא תומְּב ולמשע
 ולּפְנ תעְבְנלְו ונופּכ םירָהְל :ּורְמְאְו םתוחְּבְומלַע
 :ּונלַפ
 9 םנישתהאְל ּודָמַע םש לֶאְרֶשִי תאָטֶח הָעְבְִגה ימימ)
 עו ּופְּפֶאְו םֶרָפֶאְו יתואב :הֶולע ינֶּבְלע הָמְחְלִמ הע

 וג הלנע םִיְרּפָא :םתניע יִתְש ב םֶרְסֶאְּב םיִמָע םהילע ו
 ּהָראְוצ ה יתרבע יגָאו שודל יתָבְהא הָרָמְלִ
 פ ּועְרז ;בקעי ול-דדשי הדוהי שורחְי םיִרפִא ביִכְרֶ

 תעְו ריג םֶכְל .וריג דָסַחְדיִּפל ורצק הקדצל םכל
 ג םֶּתַשִרִח :םִכְל קדַצ הוו אובידדע הָוהְיתֶא שורד |
 תחטבהיכ שחכהירפ םִּתְלכַא םתְרַצַק הָתְלַש ₪
 :+ ףיִרְצְבְמילָכְויִמעּכ ןואָש םאָקְו :ךירובנ בכ

 דשוי
 .רסח קקפ א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ 1 |
 ט'ד ,ו'ד ,ב"ד ןכו ימלתהלָּכ א'ס + 4 = .ר"ידו ב"יד ,ח"ד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלמ ּוביִטיַה 8%

 "ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ט'דו ח'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו רפח שבו א"ס ץ.6
 .תאָטֶח א"ס ו"טדו ב'יד ,א"יד ,ט'ד ,ח

 .א"ודו ט'ד ןכו ירקו בותכ בותכ סָתְִיִע +. 10 = .ו"ד ןכו ירקז בי
 א'ס +. 19 = .ירק שודל ,בותכ שיִרְל א"סב ₪9 .ירק תבֶהא וילע רסמנ א'סב +. |
 ב'ד ןכו ףֶמעְב א'ס א. 14 = .ירק םקו +. 1+  .ע"ת ןכ ךיִבְכְרִב ל"צ צ. 18 רח ה |

 .ב"ידו טד ,|

 הלוע א'סבו ,ירק הָוְלִע ביתכ הָיִלָע
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 םא המָחְלמ םּויְּב לאָבְרִא תיכ ןמלש דֶשְּכ דש
 תַעְר ינָפמ לא"תיפ םֶכְל הֶשָע - :הֶָשָמר .םיִנָבִלַע 5
 דענ יכ :לארשו ךלמ הַמדְנ המְדְנ רחשפ םֶכתַעַר אי

 פה ּואְרְק :ינבל יתארק םירצממו והבהֶאְו לארשי :
 :ןורטקי םיִלְסָּפלְו יחפוי םיִלָעְּבִל םָקיִנָפַמ וכלה ןּכ
 יעדי אלו ויתעורודלע" םחק םיִרְפֶאְל יתלנרח יכלאו

 הבהא תותבעב םכשִמִא םֶדָא יְִבָחְּב :םיִקאָפִר יּכ +
 :ליכוא וילא טאו יחל לע לע יִמיִרְמְּכ םהְל הָיהֶאְו
 אמ יכ כמ אוה רּושאְו םירצמ ץֶראלֶא בּושָי אֶל +
 הָלְכִאו ודב הֶתְלַכְו וידִעְּב ברח הָלָחְו :בושל <

 :םֶהיִתוְצַעְמִמ
 אל לחי .והָאְרְקִי לעיל יִתְבְשִמְל םיִאולְת מו ז
 נְתֶא ךיא לארשי לננמָא םיִרְפִא ָךֶּתֶא ךיא :םמורי 3

 וחמָכנ דחי יבל ילע ִףּפֶהְנ םיאבצכ ָּךמיִשִא הָמְדַאְכ
 תחשל בּושֶא אל יפא ןורה השעא אל :ימוחנ

 :אלו ו שוחק .ףפְרְקְּב שיא"אלְו יכְנָא לא יִּכ םִיִרְפַא
 = אקי אש הָיְרְאְּכ ּוכְלי הָוהְי יִרְחֶא :ריִעָּב אובָא 9
 | \םירצממ רופצכ ודרחי :םימ םיִנָב :ּודְרָחַיו גָאשי גג

 \ דאג םֶקיִתְכילע םיקכשוהו רושא ץֶרָא .הָניִכ
 1. :הָהְ

 | וו ארו תוכ הרסו םירָפִא שחלב יב כי
 / /-. סו ,א"יד ןכו ןמלש א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 אפ < 35 .הלמ אדח לאתיב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ יז. 15 = .ירק לָבִרֶא צ. 14 | .ו"טדו
 = | וט'תו ע'ת ןכ םֶה יִנָפִמ ל'צ +. ,א' .ירק 1מֶרְב צ. 15 = .ר"תו .ב"יד ,א"ד ןכו רַחשּכ
 | םיופס בורב ןכ +. 5 = .ר"ידו ב"יד ,א"יר ,ט'ד ,ח'ד ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ םיִליִספְִו א"ס +.
 9 |"לָע םֶחְקֶא ל'צ +. 8 = .יתלגרת יכנאו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ח'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ר ,י"כ
 "1 ביד איכ םירפס בורב ןכ +. + = .ירק םּיִתָפִר וילע רסמנ א"סב +. 8 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ ,יִתְעורז
 " | עד כו ליבוא א"ס +. 4 = .ר"ידו ב'יד ,ט'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב לע א'ס ו"טרו ח'ד ו'ד ,ג'ר
 טאל א'ס ז. ד | .אקספ ןאכ ןיא א"סב ץ. ל  .בקעי אציו תשרפל הרמפה +. 7 = .ו'דו
 ז \ הק סוובצפ ,ביתכ יא צף 8 | .א"ידו ב"ד ןכו רפח יִתְבָשָמְל א'ס +. ד | .רפח
 .ב"ד ןכו וכלי א"ס +. 20 = .איעגב אלו נ'ב ,א'ב ןכ ץ. 9
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 חור הער םִיִרפא :ןֶמָאְג םישודקדםעו לֶאדַע דָר דַע
 דםע תירְבּו הָּבְרִי דשְו בז םייהילּכ םיִדָק ףדרו
 4 דםַע הָוהיל ביר :לָבּ םירצמל ןָמשו ותרכו רושַא
 :ול ביש ויללַעַמְּ ויִכְרְדּכ בקעילע דק קפלו הָדּוהְ

 רש ה :םיהטאתא הרש ו ובו ויחַאדתא בקע ןַטָּבּב
 םִשו ונאְצמְי לָא"תיב לְרְתַה ה סְּכ לכו אלמלא
 * התא ;ורָכז הוהי תואְבְצה יהלֶא הוהיו גונמְפ 0%

 ףיָהְלֶא- לא הָוקו רמש טָפְשִמּו רַסַה בושת יה
 5 רמאיו :בָהֶא קשעל הָמְרִמ ינזאמ יב ןענ ;דיִמָת
 ראצְמי"אל יפינידלב יל ןוא יִתַאַצִמ יִּתְרשָע ףא םיִרּפִא

 םיִרצמ ץֶרָאְמ הלא הָוהְי יכנָאְו :אָמְהְרֶשַא ןוע"יל
 ו םי איבנהדלע יִּתְרּבְְו :דעומ יִמיִּכ םיִלָהאְב ףֶבישוא דק
 וג דַעְלָנְםִא :המדא םיִאיִבנה רב יתיברה ןח יכנא
 םָתְוחְבומ םנ ּוחכז םירוש לגב ויה אושדךא א
 \ םרא הרש בקע חרבו .:ידש .ימְלַת לע .םילָ
 הָלעֶה איִבְנְבו :רמַש הָשאָבּו הֶשֶאְּב לאְרַשי פע
 וג סיעבה :דֶמְשנ איִבְנְבו םירצפמ לֶאְרשידתַא הוה
 ול ביש ותָפְרְִו ששי ויִלָע ויו םירורמת ד
 : םשאו ו לאָרְשיִב אּוה אָשְנ ; תתְר םִיִרפָא רבְכ :וונ
 ג הָכּפִמ םֶהְל ישעיו אהל .ופסוי | הֶתַעְו :תֶמו לַפָב
 םֶהְל הל םישרח השעמ םיִּבַצע םֶובָתַּפ םפְמִּ
 עפ ליהי ן 5 :וורשי םיִלַָ םדֶא יִחְבְ םיִרָמִא ם

 רו ןכ] +ןו-

 וש

= 

: 
 ןשעְכו ןרגמ רעסי ץִמְּכ ךלה םיִּכשמ לטכו רק

 הבראמ

 ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .ט"דו ו"ד ןכו ירקו ביתכ דוע א"סב ,ירק דע וי 8%
 .ר*ידו ב'יד .ט'ד ,ח'ד ןכו עיבר םירפא א"ס ו"טדו
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 .ןָבחתיו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 5 | .ר'תו ס'ת ,ץ'ת /רת

 ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.9 = .ּורמאף ריבס +.9 = .ּונָאָצִמִי א'ס <.5  .הלמ 8
 .ב'ד ןכו ןוע יל ואצמידאל א"סו ,ט'דו ויד ,ג'ד ןכו ןוע ילראצמו"אל א'ס ,ו'טדו ד"וד ,ןז

 .םיזנכשאה גהנמכ חלשיו תשרפל הרטפה +. 18 = .גתמ אלב ךבישוא נ'ב ,א'ב ןכ +
 ורה ולר .ע"ת ןכ תַנּומְתַּכ וא תַנּובְַּכ ל" 9
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 םיהלאו םִיִרצַמ ץֶרֶאְמ ּףוקלַא הָוהְי יִכְנִאו :הָכְרֶאַמ +
 -רבְדִמַּב יתד ינָא :ותלב ןיא עישומו עדת אל יתלוז
 םָכְל םֶריו ועְבש ושבו םֶתיִעְרמְּכ :תובאלת ץֶרֶאְּב
 ףרד"לע רַמְגּכ לחשדומּכ םֶהְל יהֶאְו :ינְחְכש ןָפְ"לע
 פַלָכִאְו םָכל רוגְכ ערְקִאְו לוכש בכ םֶשָנַּפָא :רושֶא

 -יִכ לארשי ךתֶחש :םעקַבִ הָבָשַה תָיַח איִבְלְּכ םש *
 יִרעדלֶכִּכ ףעישווו אופא כל יהא :ּףִרְְב יב 9
 ףלְךתא :םיִרשו ךלִמ יִלהְנִת ּתְרַמָא רשָא ִטַפְשו וו

 :יִתְרְבְעְּב חֶקֶאְו יִפאְּב ךלִמ
 יִלְבַח :ותאָטְח הָגּפַצ םיִרְפִא ןוע רּורצ -

 דמעוחאל .תַעדיּכ םָכָח אל .ןבדאוה ול ואבָי הָרְלּ
 םלָאְיַא תֶוָממ םדְפֶא לואש דימ :םֶנְּב רֶכְשִמְב 4

 תי םחְנ לואָש ךבטק יהֶא תֶומ ףיִרְבִר יהא
 הוה וחוה םיִדָק אבי אירפי םיחא ןיּב אוה יּכ :ןניעמ 4

 הפשי אּוָה וניעמ ברָחְו ורוקמ שובה הלע רבְדִממ
 הָפְרַמ יכ ןורמש םשֶאָת :הָדְמַח יִלְּכ"לְּכ רצוא די

 וותוירהו שמרי םהילְלְע ולפי בֶרֶחְּב הְיקלאּב

 ו
 !ףנעב ּתְלשכ יּכ ףיִהלֶא הָוהְי דע לֶאְרַשִי הָבּוַש ג

 ילָּכ וילא ורמא הוהידלֶא ובּושו םידְבִד םֶכְמַע וחק
 !רושא :וניִתְפש םרָ .המלשנ בוטדחקו ןוע אָשִּת

, 

- 

60 

 יש

₪ ₪3 

 .ו ! א 7

 סט אפרא :םות םחרי כרטא ונד הטעמל
 םבהא 2 2

 0 ויד ,טיד ,ה"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 5 = .ע"ת ןכ ףיִתיִעְר ל"צ +. 5
 ןנו רושא א'ס ץ. ל  .א'ד ןכו אלמד אלמ תובּואְלִּת א'סו .ו'טד ןכו 5 אָלָּה א"ס ,ד"ידו
 .'לופו ירק ְּרְָעְב ,בותכ הְרֶזְעְב וילע רסמג א"סב צ. 9 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ט"ד ,ח"ד ,ו'ד

 התו פ'ת ,ע'ח ןכ הָתַע = ּתַע ל'צ +. 13 = .ר"תו ם'ת ,ע"ת ,'רת ןכו הָיַא א"ס זז. 04
 אסצ.ג די = .ב"ידו א'וד ןכו ץמק םיִחֶא א'ס +. 15 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ֶרבִד אס ש. 4
 ." באב העשתל םגו ךליו תשרפל הרטפה +. 5 | .ס'תו ע'ת ,רת ,ב'ד ןכו םֶהיִללעו

 נייד טיר ,ח"ד ו"ד ,ב"ד ןכו ּורמִאו א'ס צ.3 | .ע"ת ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו יִנועַּב א'ס <.
 | ם'חו ו"ד ,ג'ר ,ביד ,א'ד ןכו הלעו א'ס +. + .איעגב המלשנו ג'ב א"ב ןכ מ. 8 = ,ר"ידו
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 6 לאְרָשיל לטכ היִהְא ונָפִמ יפא בש יכ הבי םבָהֶא
 ז ויִתולְני וכלי :ןנָבְלַּ וישרש :ףָיְו הנשושּכ חַרּפ
 9 יבשי ובשָי :ןונבלכ ל :חיִרו ודוה .תאכ יחיו
 -המ םִיְפֶא :ןטְכְל ןייִּכ ורכז ןפנכ יחרפיו ןח
 שר ₪ שוְרְבּכ לג ונרושָאו תנע נא םיפצעל דש יל
 ו יפ םעְדו ןוִבְנ הלא ןבו םֶכִח ימ :אצמנ ךירפ ינממ
 ולשּכִי םיִעָשְפּו םֶב וכל םיקדצְו הָוהְי יכְרּד ירש
 :םּב

 לאוי
 א דועמש :לֶאּותַּפְְּב לָאוידלָא . הָיָה רשֶא הוי
 * תאז הָתִיַהַה ץֶרָאְה יבש לכ .וניזאהו םינקְזה : תאו
 3 ורפס םֶכיִנְבְל ָהיִלָע :םכיִתְבָא יִמיִּב םָאָו םֶכְיִמב
 / לָכָא םזנִה רֶתַי :רחא רודל ם םֶהיִנְבּו םהינ בל םכִנְָּ
 לָכָא קליה רַתָו קלה לָכִא הָבראָה רֶתָיו הָּבְראָה
 : "לע ןיי יִתְשדלָּכ ּולְליַחְו וכָבּו םירופש יציקה :ליסחה
 6 םוצִע יִצרַאְדלע .הֶלַע .יונהיכ :םֶכיִפִמ ;הכנ יִכ םיִסָע
 ז םַש גול איַבְל תועלתמו היא ינש .ויִנש -רפפמ יא
 לה הָפַשַח ףש הָפְצְקְל יִתנִאָתו המשל ' ינפ

 לעב"לע קשדתרנח ַח הָלּותְבכ ילא 1 ָהינירש וניל י

 םינָהְּכַה ּולְּבִא הָוהְי תיכמ ךסת החנממ הַרְּכַה :ָהיְרַש

 ו דַדָש יִּכ המדא הָלְבִא הדש דרש :הוהְי תשא
 וג וליליה םיִרְּכִא ּושיבה רֶהָצִי ללמֶא שוחית שי

2 

 םימרכ --=== --

 ןכו רסחד רסח ויִתְקְי א'ס צ.ד  .ירק ּונטמ ,ביתכ ינ לפס יאהנדמל ,יאברעמל ןכש

 ה .ע"ת ןכ ,ול ל'ג +. 9 .א"

 ו"ד ,א'ד ןכו אלמ םיקיִצצְו א"ס ש.
 ודדנדיכ םהל יוא ויצחו "'צק ןמסו העבשו םיעשתו האמ עשוה רפסד יקוספ םש

 .רפסו רפס לכ ןיב ןיטש 'ג חינהל ךירצו .םיתש ויתותקספו .העברא וירדסו .[ץזז 0

 ח'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אמדק ד"וי רסח ּוליִלֶהְו א'ס ,ו"דו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8%

 .ו"טדו ד'וד ,ב"יד ,א"יד ןכו אלמד אלמ גלילה א'סו
071 
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 | הרש ריצק דבָא יִכ הרעש-לע] הָמִחדלַע םיִמָרְּכ
 חופתו רמת ןימר הָלְלמְא הֶנאּתהְו השיבוה ןפגה

 :םֶדָא ינכְִמ ןושש שיבההכ ושָבְי הדָשה יצעילֶכ
 יתרשמ וליליה םיִנָהְכַה ּודַפְסְו ורגח .

 תיבמ ענְמְנ וכ יהְלֶא יִתְרַשָמ םיקשב וניל ּואָּב חָּבְומ
 ופְסִא הָרָצַע וארק םוצחושדק :ּדָסִנו הָחְנִמ םֶכיהְלֶא
 -לֶא וקעזו םכיהְלא הָוהְי תיכ ץֶרָאַה יבש לָּפ םינקו

 ורשמ דֶשְכּו הָוהְי םזי בורק יִּכ יל ּהָהַא - 18
 וטחלַא .תיכמ תָרכנ .לָכא .וטעע רג אולה אבי

 ּומשְנ םָהיִתְּפְרְִמ תחת תודרפ ּושְבְע :ליִנְו החמש ו
 הָחְנַאְחהַמ :ןנד שיבה יִּכ תורְנפמ .סְרָהְנ תוצא 3

 ירדעדסנ םהְל הערמ ןיא .יִכ רהב יִרְדִע וכבְנ המהְב
 תואנ הֶלָּכִא שא יכ אָרְקא הָ ה ףילא :ומָשֶאְנ ןאצה 3

 קרש תימהכ"סג :הרשה יציל הטהל הַבְהְלְורְבדִמ <
 תואנ הָלָכִא שאו םָימ יקיפא ושב יִּכ ףילא גורעת
 :רָבדִמַה

 יפשי לכ וּנְרי ישק רהְּב שירה ןויִצְב רֶפַש שְקִּת ב
 הלפאו ףךשח םִ :בירק יפ הוהידסוי אָבדיִּכ ץֶראַה
 םוצעו בר םע םירההדלע שרפ רהָשּכ לפרעו ןנע םיי
 ינש-דע ףסוי אל ' וירהאו םלועההןמ היה א ּוהמָכ

 הבל טהלָּת ויִרחאְו שא הלכא \ יִנָפל :רודו רוד 3
 הטילפ"סנו הממש רפלמ וירחאו וינפל ץראה ןדעהנ

 ןִפ םיִשְרַפְכו והארמ םיסוס האְרַמַּכ :ול הָתְיַהְאל 4
 ןוחקרי םיִרָהְה ישארילע תובְּכְרִמ לּוקּכ :ןוצורי
 לוקכ 5
 | רייט ,ב'יד ,א"יד ,ט"ד ,ה"ד .ב"ד ,א"ד ןכו אלמ הרוע ;ש א"ס ,ג"רו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1

 !חנדמל ,יאברעמל ןכ +. 12  .'גומ 'פסב ירק לָּב ולע רסמנו דלָכְו א"ס +, 19 = .ו"טדו
 ןוא ןא'פב +. 13  ,א"ירו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ ינ ִנבִמ א"סב ,ירק יִנּבִמ בותכ יִנָבדְןמ

 :מ'ד ח'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רפח אלה א"ס ,א"ודו ג'ד ,ו"ב םירפס בורב ןכ +. 6 .אקספ ןאכ

 ואלמ תורוגממ א'סב +. גז | .ב'ד ןכו םֶהיִתַפְרְגִמ א"ס צ. גז | .ו'טדו ד"יד ,ב"יד

 .ב'דו א"ד ןכו אלמ יבשוי א'פ +. 1 ,ב

 ןש -

 = כ

 זיפ

- 
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 :הָמְחְלמ ףורע םוצָע םַעְּכ שק הָלְבִא שא בהל לומּב

 רב ןוקחְדי אל ָּחֶא שיאו :םתוחרא ןומבַעי אלו
 ריִעָב :ּועַצְבְי אל ולפי חלשה רעב = ותְלְסַמְּב
 - ןצר המוחב וקשו
 ורדק חַרֶיָו שמש םִיִמש ּושעְרץֶרֶא הָנְנֶר פל :בָנּכ
 יִכ וליח ינפל ולוק ןַתְנ הָוהיו :םהְננ ופסא םיבפופ)

 = לודנדיִכ ורב השע םּוַצְע יִּכ ּוהְנָחִמ דאמ 33 |

12 % 1 
= 

1 
 ואבי םינולחה דַעְּב ולעי ב מ הב

 קו :דַפְסִמְכ יכְבְבּ םּוצְב םכְבְְלָכּב ידע ובש |
 5 םֶכיִה הלא הָוהידלֶא ּובּשו ם םָכיִדְנְּבלאְ םכבבל |

 -לַע םֶחַנְ דס קחדברו םיפַא דרא אוה םּוחרו ןח
 הָכְרְב וירחא ריאשהו םֶחְנְו שי עדו ימ :הֶעְרִה |

 אצי םידש יקנו ם םיללוע ּופְסַא םיִנָקז וצבק להק |

 חּבְמלְו םֶלּואַה ןיּב :תָפָחמ הָלּכְו ורדחמ ₪
 לע הֶוהַי הָסּוח ורמאלו הָיהְי יתרש מ .םיִנָהְפַה וכמי

 המְל םיוג םֶּכְילָשמל הָפְרְחְל ףתְלַחְנ תל מ
 וצְרַאְל הָיהְי .אנקוו :םֶהיַה ולא היא םימעב ורמאו <

 דאָלְו ותא םַתַעבְשו רָקְיהְו שוריתהו ןֶנֶדהתַא םכָל
 קיחרא יִּפַַהתֶאְו :םייגּכ הפה דע םכתא פא

 םכילעמ

 הש ו 5 ו א"ס +.  .ט"דו ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו רפח םֶתְהְרא א'ס ץ.ל | .אל א'סב ץ.ד = ירק רורשש

 ה'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ בוש א'ס צ.19 | .ר'תו פ"ת ע'ת 'רת ,ט"ר ,ו'ר ,ג'ד ,ב'ר וש א

 .ט"דו א"ד ןכו יכבו א"ס צץ. 19  .ר'תו ס"ת ,א"יד ןכו םוצַּב א'ס צץ. 19 * ,ב"דו אמ |

 ט"ד ,ח"ד ,ו"ך ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 16 ,ב"ידו א'יד ןכו רפח יקנו א'ס +. 1

 ,ורמאיו ג'ב ,א"ב ןכ צ. גז  .התפ 1רדחמ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יל

 6ז*

 כשק שא

 | םיִרוְנּכ :רוראּפ ּוצְּבִק םיִנָּפילְּכ םימע ּולוחָי ומ ופמ
 ןּוכלי טפהבב נ שיאו הפה ורעי דץ קמ ישְנאָּכ ןוצרָי

 ִפ הָוהְידִַאְנ 3. הֶתְענְ ליב ימו דאַמ ארו הֶוהי

 3 וערכו

 : קת :םֶכיַהְלֶא הוהיל סו החממ |
 : ושדק םעְּופְסִא :הָרָצִע ואְרִק םוצרשדק ןויצְּב רפוש

 % חלש ננה ּמַעְל רַמאיו הָזהָי ןפיו געדלע .למָח"



- 

₪ 
1 % 

 33 יש
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 וז 91--תש 1 לאוי 1000

 לא ויִנָפִתֶא ּהָמָמְשו היצ ץֶרָאדלֶא לתחדהְו םֶכיִלְעִמ
 פו שאב הלו ןורחאָה םיה"לא פו ינמדקה םיַה

 יחמשו ילינ המדא יאריתדלא :תושעל לידה יכ ותנחצ <
 יכ ידש תומה ואְריִתִלא :תושעל הָוהְי לינה
 תל ןפת :הדנאת וירפ אָשְנ ץעדיּכ רָכְדִמ תואְנ ואש
 דיּכ םכיהלַא הוהיב וחמשו ולינ :ןויצ נבו .:םלוח
 הרמ םֶשָג םָכְל דרזו הבצל הרמה ל ןתָ

 םיִבְקיה ו ופישַהְו רב תונרגה ואלמו :ןושארב שוקלמו :

 לָכָא רשֶא םינשההתֶא םכְל יקמלשו :רהָצְיְו שורת ₪
 ףשא לודגה .יליח .םזגהו ליפחהו קליה .הָבְרַאָה

 דתֶא םתללהו עובָשו לוכָא םַתְלַכָאְו + ָדָב יִתְחְלש :
 "אָלְו אילפהל םֶכִמַע השעדרשא םכיהְלֶא הֶוהְי םש

 ם יִנָא לאְרְשי ב בּרָקָּפ :יִּכ םתְע ידיו ף יסלטל יִמע שבי :
 :םלשל יִמַע ושבידאלו רוע ן ביהְלֶא היה ינו

 יחורדתא ךופשַא .ןכדירחא היה
 | תומלח | םָכיִנקְו םֶכיִתְנְבּו םֶכיִנּב ואְּבִ רֶשְּבלֶּכְ"לַע
 | לע םילבעה"לע םת :ּואְרי תה םכיִרּוחְּכ ןומלַחְי
 | ו ויחור"תא ךוֶפְשֶא /הֶמַהַה .םימיפ תוקפשה
 | 2 תורמיתו שאו םִּד ץראבו םִיִמַשְּב םיתפומ
 !| וחי םוי אוב ינפל םדל זהרה | ךשחל ד פַהְי שמשה
 הָוהְי םשכ אָרקיזרשא לכ היה :ארו גה .לודנה +

 | לָשֶאּכ הטיל היה םַלָשּוריִבו ןייצרהְּב יּכ טלָש
 "| םימיב הגה יפ :ארק הָוהי רשא םילירשבו הָוהְי רמָא
 הוה תובשדתַא 'בושא רשֶא איהה תַעְב עבו המהה

 = םלשוריו 0 -
 ווק ירש ,ביתכ הָדש א'סב ?.פ2 = .א'ידו ט"ד ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ ינומדקה א"ס 0

 | סָכיִתִבּ איט ,ד"ידו ב"יר ,ט"ד ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1 ,1 | .רסה דריו א"סב צץ. 3

 | א'ס רו ב"ר ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ 4 הווטדו יאילדה ,חיד ביד" ביד ,איד ןכו רפח

 | ב"יד ןכו תִורַמיִתַו א'ס טי 3 גווטדו "דוחה ;ב"יד ט"ד ות'ד ןכו תוניזח םכירוהב

| 

| 
| \ 

 ןכו ירקו בותכ בּושֶא איסב ,ירק בושֶא ,ביתכ בּושא +. 1 | .אוהַה א"פב צ.1 ,] | .ד"ידו

 ט"דו ה"ד ,ו"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ בושא א"סבו ,ב"ד
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 ג קַמעְיִלֶא םיּתְדרוהְו םיוגהדֶלָּכדתֶא יִּתְצְּכַקְו :םלשּוחיו
 לֶארשי יתלחנ ימעְדלַע םָש םֶּמַע יִּתְמְּפְשִה טפְשּוהְ
 : לר ודי יִמַעְדלֶאְו :וקלח יִצְראתֶאְו םיונב ּורזפ דשא
 -הַמ םָּנ זּותְשיו ןייב ורכמ הדְליהְו הָזַּב דֶליה נא
 םָתֶא לומנה תֶשָלּפ תלי לכו ןודיצו רצ יל/מתא
 בישֶא ּהְרהִמ לס ילָע םּתַא םיִלמְנְםִאְו ילְע םימלשמ
 1 כז ידמחמו םתחקל יִבָהְו יפסכְ"רֶשא :םֶכְשאְרְּ םֶכְלַמְ

 ו םֶלָשּורי ינבּו הָדּוהְיינ בו :םכילכיהְל םַתְאְּבַה םיִבְטַה
 יננה :םֶלּובְג לעמ םקיחרה ןעמל םינוזה ינבל םְרַכִמ
 יתבשהו המש םתא םֶּתְרַכְמדרֶשַא םק קמַהְדִמ םֶרַעַמ
 םכיתְְבתֶאְ םֶכיִנְבתֶא יִתְרְכַמו :םכשארב םכְלַ
 ופיקוח ונילֶא םָיאְבשְל םּוָרְכְמּו הָדּוהְי יונ דָיְּ
 :רּכ ד הֶוהָי
 = 9 9 םיִרובגה ּוריִעָה הָמָחְלַמ ושדק םִיגַּכ תאזרארמ

 תובְרָחְל םֶכיִּתַא ּותָּכ :המחלמה ישנא לָּכ ולַעַי שו

- 

2 

10 

 ו ושוע ּויִנָא רוּבּג רמאי שלחה םיחמרל םֶכיַתְרממ
 הָוהְי תחנה המש וצכְקְנְו ביִבְפִמ סוגה" ּואָבְו
 וג יִּכ טפשוהי- קמַעְדלֶא .םיוגה ולו ורפי :ףירובג

 ₪ לָנַמ וחלש :ביִבָפִמ םִינַהְדלָּבדִתַא טפשל בשא םש |
 םיכקיה וקישה תג 0 ודר ואב ריִצַק לָשְב |
 ו יּכ ץּורָחַה קַמַעְּב םינומָה םָמַה :םֶתַע 2 הבר :יּפ [

 ג ורדה חָריו שמש :ץְרָחַה 1 הָהְי ם בורק

 : םלשורימו אשי ןויצמ .הָוהְוו :םֶהְנְ פא םיִבְכוְכ
 ןתי ו

 ןכ + 4 = ,אועגב ונתיו ג'ב ,א'ב ןכ +. 8 = .אועגב -ֶלָּכ גיב ,א'ב ןכ ד
 הגומב ןכ צט. 4, ד  .יפר לּומּגַה א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד .ט'ד ,ה'ר ור וג'ר ,ב"ד וכ

 ח"ד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םיבוטה א'ס +.5 = .ב'דו א'ד ,א'סב ןכו אלמ םֶכְלּומַג יללהנ
 הכ הָמש יאחג 0 יאברעמל ןכ +. 7 = .ו'דו ג'ד ןכו םֶכְלְכיַהְל א"ס ץ..5 = ,ב"ידו ט"
 י"כ םורפס בורב ןכו ,ענ ף"לא םיאְבשָל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8 = .ירק 9[

 ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ד"ידו .ב"יד ,א"וד ןטיר ,ת'ד ויד גל
 1 .ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ןו'ד ,ב'ר ,א'ד ןכו רפז

 םירפסב

 יבככו א"פ ,א"ידו ג 0 וז ן;
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 21 יש

 [ותעקבמ בשוי יִּתְרְכהְו קשמד חיִרְּב יתרבשו 5

 םלשוריו בשת םֶלשל | הָרּוהְו  :םֶצְראְּב איני

 1061 [ק 17--גזמ05 1 5 סומע -- לאוי 109

 זעמו ומַעְל הסחמ הָוהיו ץֶרֶאְו םימש ישערו | ולוק תי

 ןמש םֶכ יִהְלֶא הָוהְי יִנַא יִּכ םֶּתְעַדיו + לארט עי :יִנְבְל

 אל םיִרו שדק םלשּורְי הָתִיִהְו יש דק ה .ןויִצְּ
 אוהה םויב היה :דוע ּהָבררְבַעַ
 יקיפַא-לָכְ בלִח הָנְכְלִּת ת תָבְנַהְ םיִסָע םיִרָהַה ופי
 ?תא הקשהו אָצְי הֶוהְי תִיָּבִמ ןיעמו םִיִמ וכלי הָדְוהְי

 רכדמל םוּדָאְו הָיִהְת הָמְמְשל םיִרְצְמ :םימשה לַחְנ
 הםֶד וכָפְשדרֶשַא הָדּוהי יִנְּב םמָחְמ הָיהֶּת הָמָמַש

 ןבש :הוהו - יתיפנהאל םָמּד .יתיקִו :רודָו'רודל
 :ןויִצְּ

 ומע
 "לע הָוְה שא עוקתמ םידקְנב הֶיָהרֶשַא םומע ירבד
 שָאְיְִּב םעְבְרְ ימיבו ק הדו והי"דלמ הָיזע | ימיב לארשי

 ןוצמ הוי | רמאיו :שעְרָה ונפל ם םִיִתְנִש לאְרָשי ךלמ
 שבו םיערה תואְנ ו ּולבָאְ ולוק ןָּי ם םלשורי מו יאשי
 :למרּכַה שאר

 העברא-לעו קשמר יִעְשִּפ השלש-לע הָוהְי רַמָא ה
 :דעְלְגַהְתֶא לורְּבַה תוצרֶחב םשוד"לע ּונְבישֶא אל
 |[ וחרב תטמרא הָלְכִאו לאח תיבּב שא יִתְלשו

 ךמותו

 .ןירסח ןוהיורת רדו רדל א'פב +. 90 = .ירקו ביתכ יקנ א"סב ,ירק יקנ צץ. 9

 הוו אנקיו ויצהו ,ן"!' ןמסו םיעבש א'ג ,השלשו םיעבש לאוי רפסד יקוספ םוכס

 רפס לכ ןיב תורוש שלש הינהל ךירצו .אדח ארדיסו .[זז 18] ומע-לע .למחיו וצראל
 .רפסו
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 רַמֶא הָריִק ראי לגו ןֶדַע תיִכמ טָבַש מותו
 :הָוהי
 ₪ הָעָּבְרַאְדלַעְו הָוַע יִעָשּפ הָשלָשדלע הֶוהְי רַמָא הב
 ריגסהְל המלש תל םתולגהדלע ונבישֶא אָל

 ז :ָהיָתְנִמְרַא הלא הע תמוחב שא יתחלשו :םוְדאל |
 : ןולקשאמ טבש  ךמותו דודשאמ בשוו  יתְרְכַהְע |
 רַמָא םיִּתְשְלִפ תיראש ודבאו ןורקעדלע יִדָי יתובישהו |
 :הֶיהָי יִנַא |

 9 הַעְּבְרַאְדלַעְו רצחיעָשפ הָט שלשדלע הוה רַמִא הב

 א ללה למלש תל פרי :סחילע ונְביִשַא ל

 (-- הָיחְי .רַמֶא הַכ :היתונמרא |

 -לע ונבישא אל .הָעְּבְראְ"לַעְו םודֶא יעשפ השלש |
 יפא דַעְל 3 ויִמָחְר תחש חֶא ברחב .ופדה |

 0 התו דַמָא הב ;הָרְצֶּב תונמרא |
 ונבישא אֶל הָעְבְרַאדלַעְו ןומעדינב יעשפ השלשדלע
 :םֶלּובְתַא ביִחְרה עמל דעלגה תורָה םַעְק קבלו
 + הָעּורתְּב ָהיִתונְמְרַא הָקְכִאְו הָּבִר תַמוחְּב שא יתצהו|

 הלינב םכלמ ּךְלָהְו :הפוס םִויְּב רַעְסְּב המָחְלִמ
 :הוהי רמא ודחנ וירשו אש
 ב הָעְּבְרַאְהלַעְו בָאִמ יעשפ הָשלָשלע הֶוהְי רַמָא הג
 :דישל .םודאדךלמ ,תומצ :ע ופרשדלע ּונָבישַא אֶל
 ג תמו תוירקה תנמְרַא הֶלְכֶאְו בָאִמְּב שָאייּתֶחְלש)

 ; טפוש יתַרְכַהְו :רפוש לּוקְּב הָעּורְתְּב בָאומ ןואָשנ
 הברקמ 8

 15 ו

| 

0 
 ב ןכ צץ. 13 | .'ה ,ג הימרי ןווע :רפיו ל"כ 1 .ר"ידו ב"יד (א% |

' 
 ט"מו ,ז ח"מ הימרי ןויע :ווָנָהּפ ל"נ ץ. 15  .ע'ת ןכ םֶלִמ ל'צ )|

 ט"ד ,ח"ד ןכו רפח ָהיִתְנִמְרא א'פ צץ. 10 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ָהיֶהְזנְמְרַא א'ס שש |

 .איעגב ביִהְרַה "ב
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 זז 4-1 סומע 14

 :הָוהְי רמָא ומע גוְרֶהֶא ָהיְרָשדלָכְו ּהְּבְרקִמ
 =לַעְו הָדּוהְי יעשּפ השלשדלע הֶוהְי מא ה

 הוהי - תרותדתא םסֶאְמְדלַע :ונבישא אל הָעְבְרא
 וכלה"רשַא  םָהיִבְּכ שתו ורמש אל ייקח
 הלכאו  הדוהיכ שא .יתקלשו :םֶהיִרָחֶא םֶתובָא
 הוהְי רַמָא ּהּכ :םֶלָשּורְי תונמרא
 "לע ונבישא אל הָעְבְרַאלַעְו לֶאְרשי יעשפ השלשדלע
 | םיפאשה :םילענ רובעב ןויבָאְו קידצ ףספב םֶרָכִמ -

 | שיאו טי םיונע ךִרְדְו םילד שארְּב ץֶרֶא-רפְְ"לפ
 | עישדק םשדתא לָלַח עמל הרעוהדלֶא וכלי ויבָאְ
 םישונע ןייו חֶבַ ִמ"לָּכ לַצֶא ומי םיִלְבַ ירי
 | ףמאההתא יתדמשה ינָאְו :םֶהיִהְלֶא תיִּב ותשי 9

 | םָלַאָּכ אּוה ןֶסַחְו והְבְנ םיוְרִא ּהַבָנִּכ רשֶא היפ
 "ג יתילעה יכנָאו :תחתמ וישְרָשְו לעממ יירפ דיִמְשַאְ
 . םשָּבְרֶא רֶּכְדִמְב םֶכְתֶא ךלואו םירצמ ץֶראְמ םֶכְתֶא
 \ םיאיבנל םכינּבמ םיקאו :ירמאה ץֶראתא תֶשְרֶל הָנְש
 =| "םָאְ לאְרשי נב תאָזְןיא ףאה םירָונל םכירוחכמו
 "| םתיוצ םיאיבנהזלעו יי ו יקשתו יה
 \ רשאכ םכיתחה היעמ כ יכְנָא הנה אבנת אָל רמאל
 |! לָקִמ סונמ דַבָאְ :רימַע 0 ראלמה הָלְנַעַה קיִעָת
 | שפחו :ושפנ טלמידאל רוּבִּג וחפ ץמאָידאל קח
 | פפה ברו טלמי אל ויִלְגרְב לקו דמעי אל ג תשקה
 סע םורע םירובגב ובל ץימאו :ושפנ טלמי אל
 = תֶא ועמש :הָוהְידםִאְנ אּוהַהְדםּויּב
 | %ע לארשי ינפ םכילע הוהי רבה רשא הוה רֶבְּדַה
 /\/ -לכ 6

 םיִרְזְנָל א"ס צ. 11 | ,ו"דו ב"ר ,א"ד ןכו םֶכיִנָּפִמ א"ס ץ.9  .בשיו תשרפל הרטפה +. 6

 | ו ויד ביד ,איד ןכו אלמ םיִריִזנַה א"ס ץ. 19 = .ד"ידו ב"וד ויד ,ב'ד ,א"'ד ןכו אלמ
 יע"תו 'רת ,א"יד ןכו תוָּב א"ס צץ. 1 ,ב | .ר"ידו
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 :רמאל םִירְצִמ ץֶרֶאְמ .יתילַעָה רֶשֶא הַחָּפָשַמַהִלָּב
 דֶקְפֶא ןכדלע המ ךאה תוחָפִ 0 לָּכִמ יִתְעדְי םֶכְתֶאְסִה

 ּ וה :םֶכיתְנַעְילָּכ תֶא םכיל
 ריפָּכ ןח ול ןיא ףרטו רעב הירא אֶשיָה :ּודעונ
 חַפִילַע רופצ לָּפִתַה קלה םַא יִּתְלַּב ותָנעִמִמ לוק
 : הָפְדהְלְעַי דל ןיאשקו מו ץראה

= 
 סא יתלב וּדְחי םיִנש וכלו 2

 :אָבְ אל יִמ רָבּד הוי ונדַא אָריי אֶל יִמ ָאָש ךיחא
 ץֶרֶאְּב תונמְראדלעְו דודשאְּב .תונמְראילע שיִמָשָה
 תַמּוהְמ וארו ןורמש יִרָהדלע ופסאה רמו םוחצמ
 יתוקט ועדיחאלו :הָבְרְקְּב םיקושעו הכותב 5%
 :םַהיִתוְְמְרֶאְּב דֶשְו סמֶח םיִרָצאָה הָוהְידמַאָנ ּהָחַפ

 ביבסו רצ ההְ ינדא מא הּכ ]ו כל
-= + 

 מא ה וכ לינד הונמרא ּוזְבְנְו - ממ דָרוהְו ץרֶאְה

 יא ם א םעְְכ יתש יִרָאָה יפמ הָעְרֶה ליִצָי רשָאָּכ ה
 תַאָפּב ןורָמָשֶּב םיבשוה לארש ינב וכצני ןכ איל
 דםִאְנ בעי תב ּודיִעָהְו ועמש :שרע קשמדכו הָמִמ
 היעָשפ ירָקָּפ כ יּכ :תואָבִצַה יהלֶא הוי נא
 עדננו לא"תיב תוְבְומלַע יתרקפו יִלָע .לֶאְרש

 תונרק

 :םיִאיבְה ד כאל ודוס הָלָניִא יִּכ רָבָּד הֶוהְי

- 

 .ב"ידו א"וד ,טיד ,ח'ד ויד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ ּותַנעָטַמ א'ס +. 4  .אלמ דוקפַא א'ס 8
 ב"יד ,א"יד ,ט'ד.,ח"ד ,ג'ד ןכו אלמ לּוּפְתַה א'פ .ו'דו ב'ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ 5
 ,י'כ םירפס בורב ב צ.9  .א'ה קיפמ ל ול ,יאברעמל ןכ +. 6 = ,ן"טדו רח ו

 י"ב םירפס בורב : כ +. 10 = .ב"וד ןכו אלמד אלמ תומוהמ א א'סו ,ו'דו ב"ד ,א"ד ןכו רפחל
 ו א'ד ןכו אלמו יל וילע רסמנו םיִרצו אָה א'ס ו'טדו א"וד ,ט'ד ,חיד ,ג'ד ,ב"

 זי 15 = ,ר"תו 'רת ןכו רַרּוהְו א'סו .ו"טרו ר"יד ,ב"יד .ג'ד ןכו אלמ דיִרוהו א"ס 1
 ןכו תלובסב קשמדבו איס +. 39 = .איעגב ולצנו ג'ב ,א'ב ןכ +.ג9  .אקספ ןאכ ₪ |!

 .הלמ .ארח לֶאַתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 14 = .'רתו ד"יד  ,ב"יד ,ט'ד תל |

 ; דםא ּודַרַחְי אל ו ריב פוש עקְתַיִדמא פל
 ז יִנהֶא - אָל יִּכ :הָשָע אָל הָוהִיַו ריב הָעְר ּהָיִהְת
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 "לע ףרחה"תיב יתיכהו ץֶרָאְל לָפִַ חכמה תונרכ
 המאנ םיִּבָר םיִתַב ּפְכְו ןשה יב ּודבָאְו ץיקה תי
 תורָפ הָוה רָבּדַה יעָמש :הֶוְ
 תוצצרה םיִלִּד תוקשעַה ןורמש רֶהְּב רָשַא ןֶשֶּבה

 עַבְשְנ :המָשְנְו הָאיִבֶה םָהיִנְדאל תורָמִאה םיִניבָא 9

 אש םפילע םיִאְּב םיִמָי הגה יִּכ ושרָהַּב הוה נא
 םיצרפו  :הָנּוד תוְריִסְּב ןָכָתירַחִאְ תונצְּב םֶכְתֶא

 :הֶוהְידֶאְנ הָניִמְרהַה הָנָתְכלשהְ ּהָדְגְנ השא הָנאְצִּת

 קפל ואיִבַהְ עָשפלי ברה ל :לנה עָשְפּו טא"תיב ו ּואְּב
 ץמחמ רטקו :םכיתְרשעמ םיִמָי תשְלשל םֶכיִחְבְז
 ינְּב םֶתְבַהֶא ןכ יִּכ שימשה תוָבְדְנ ואְרְקְו הדות
 ןווקנ .םכְל יִתַתָנ ינָאְדםנו :הָוהָי יִנדֶא םֶאְ לארשי
 אלו םכיִתְמוקַמ לָכְב כ רֶסִחְו םָכיִרעלַכְּב םינש
 "תֶא םֶּכִמ יתעמ יכנא םַנְו :הָוהְידםָאָנ יִרָע םתבש
 זלע יתְרַטְמִהְ ריצְקְל םישדח השלש רעְּב םשָגַה
 השמת תחא ּהָקְלַח ריִמָמִא ל תָחַא ריעדלעו תַחֶא ריִע
 םיתש ּשָנ :שבית היִלָע יטמתדאלדרשַא הקְלַח ד
 יעבשי אָלו םימ תותשל תחא ריעדלֶא םירע שלש
 ןופשב 8 יתיִּכה :הָוהְידָאְנ יִדָע םהבש"אלו

 םכיהיזו םכינאתו םכימרכו םֶכיִתוגג תופרה ןוקריבו
 םכב .- :הָוהְידסִאְנ יִדָע םתכשדאלו םָזָנְה לכאי

 וה =

 ןבש םע םֶכיִרוהְּב ברה יִּתְנְַה םיִרַצִמ ּךְרְרְּב רָבִּד

 םתְבְשדאלו םֶכְּפַאְבּ םכינַחִמ שָאְּב הלעא | םכיסּוס
 "תֶא םיהלַא ַכּפהַמְּכ םֶכּב יִּתְכַפָה והים ג ידע

 םתְבשדאלו הָפרַשמ 0 דואכ ויהתו הרמת םדֶס

 ידע

 בֶלַּגַהו ל'נ ד | .לְָלָגַהה א'ס זץ. 4 .הלמ ארה לָאְתיִּב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 4 .ד

 .ןופְּבָשְּב הגומב צץ. 9  .ריטמא
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 ₪ הלֶאדתארַקל ןוּכה ךלדהשעא תאזדיכ בקע לארשי

 הָוהְי ץֶרֶא יתָמְּבִרלַע דֶרדו הפיע רחש השע וחשדהמ
 -תֶא ּועָמש :ומָש תואְבצדיהלַא
 :לארשי תיִּב הניק םכילע אשנ יִכנָא רֶשֶא הוה רבה
 דלַע הָשטִנ לֶארשי תל ותְּב םּול הק הָלְפ

 ריִאָשִּת האמ תאצויהו הֶאַמ ריאשת ףלֶא תאציה
 ה .יִּכ :לארשי תיבל הָרָשע

 ורבעת אל עבש ראב ואבָת אל לֶּגְגהְו .לאדתיב
 ושרד :ןאְל הוהי לאל תיבו הָלְנ הָלְ לָגְלְנַה יִּכ
 ךיִאָו הָלָּכִאְו ףסוי תיּב שאְכ הלציהפ ויחו הוה א

 תומלצ רכבל 1 הו ליסכו המיכ השע :ּוחינה ץֶרֶאְ
 -לע םכָפשו םוה" היל ארקה יִשְתַה הלל םזו
 = דשו זע"לע ש נילְבִמה :ומש החי ץראה יג נפ

 יתּכ ומממ והקת יָּברִתאשמּו לדדלַע םכמְשוּב ו 5
 אְלְו םתַעטנ דמחדימרכ םב ובשתדאלו םֶתיִנכ תי

 עשב םינויבאו רפכ יחקל קידצ יִרְרַצ םכיִתאָשח !
* 

 <רז ה

 השרה

 .ו"טדו .ב"יד ,טיר ,ח'ד ןכו אלמ ארו א'ס צ. 18 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב ₪
 .ר"תו ית ,א"יד ןכו האלו א'ס +. 2 ,ה = .ג'ד ןכו ירק יתמּב ,ביתכ יַתַומְּב א'סב
 אדה לֶאתיִבִל ,לֶאתיבּ ,לֶאְתיב יאחנדמל ,ינוסב ןכו יאברע מל ן ןכ צצ- 5 6 = .ןיִאְו א'ס <.
 אקספ ןאכ שי א'סב +. 9 = .ב"ידו ב'ד ,א'ד ןכו הָלְילְל א'ס +. 8 .ירק ל + 5 2

 ו ָּףְל"הַשְעְא הָּכ ַכְל :הָוהְידםָאְניִדַע

 ג םֶדָאַל דינמו חור ארבו םיִרֶה רצוי הגה יכ :לֶאְרְש

 ז הקְדַצּו טָפשִמ הלל ם םיכפהה :לאלתיבל הב

 ' ?ובעְתָי םיִמ מת רכדו חיכומ רעש ואְנָש :אובי רַצְבִמ

 2 םימצעו םֶכיִעְשִּפ םיכר ית עי יִּכ .?םֶנידתֶא ּותָשַת

 \ :איה הע תע יִּכ םדִי איהה תַעַב ליפשמה ןכל גוט

 ןש -

 ןפ

 3 ריִעָה ה זוהי כ ;דַא דמָא הָכ יִכ :ּהָמיק מ א ּהָתְמְדַא

 5 ושרְדתְדִלַאְ :ּויחָו יִנשְרִּד לארשי .תיבל הָוהְי רמָא

= 



 "מקשה -- םיחְבַוה :ןתיא לחְנַכ הקדצו טפשמ =

 ידַמָא | קשמדל הָאְלְהַמ םֶכַתֶא יִתְלגַהְ :םכל םֶתישַע גז

 ןש

 לאלו הָוהְי םּוי ךשֶח"אלה :שחנה וכשנ ריפהדלע לי
 אלו םכינח :יִּתְסֶאָמ .יתאנש יל ק גנדאלו לַפֶאְו רוא ל
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 ג יחלַא:חְוהי כה ווחת ןעמְל עָרְ"לַאְו בומחושרד
 םוטדובהאו ערראנש .:םִתְרַמִא רשאכ םֶכְּתִא תואבצ
 תואְבְצְ"יִהְלַא הָוהי ןִנֶחְי ילוא טפשמ רעשב ּוגיִאהְ
 וחי :רָמָאדהְכ ןכל :ףסוי תיראש
 תוצוחדלכְבו דפסמ תובחר"לֶכּכ יִנדַא תואָבַצ יהא
 יעדוהלא ִדָּפְסִמו לבָאדלֶא רָכִא ּואְרְקַנ וקדוה ורמ באי

 חָא ךכקְּב  רבעאדיכ ךפסמ םיִמָרְכְילְַכְבו וה

 חָוהְי םוידתא םיִואָתְמה יוה :הוחי
 חשאכ :הוָאחאלו ףשח"אוה הָוהְי םּ םכְל הֶזהַמְל
 ףמסו תיבה אָבּו בדה :שָנְּפו יראה ינפמ שיא ם

 םכיתחנמו תולע .ילדולעתדסא יִכ +םֶכיִתְרְצַעִּב ַחיִרֶא
 ילעמ רפה :טיכא אל םכיאיִרִמ םלשו הָצְרֶא אל
 םמּכ לניו :עָמְשֶא 5 ל תֶרַמזו ה ןימה

 תא םתאשְנ :לארשו תיב הָנָש םיעְכר א רכְדִמב יל
 שא םִ הָלֶא בכי | םכוממש ןּויּכ תֶאְוםָפְכְלַמ תיכס

 יח :ומש תואבצ"יהלא הָוחְ
 ושאר יבקנ ןורמש רַהְּב םיִחְטְבַהְ ןויצב םיננאשה
 רו הנלכ ּורְבַע :לארשי תיּב םָהְל ואבו םיוגה
 ףמ םיבוטה םיתשלפדתנ ודרו הכר תַמָח םֶשמ ּוכְלּו

 תוכלממה
 וושחו ביד ןכו -יהלא הָוהי א'ס ,ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 ןחוודו ביד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכצ.15  .ירק ער ,בותכ הָעְר א "סב . 5

 ןו'כ םורפסב ןכ +. 95 = .-אל א"סב +. 20 = .יִּפָמ ריבס +. 0 .ו"טדו ב"ד ןכו ובהַאו א'ס
 ןביד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. פז = .ד"ודו ב"וד ,ג'ד ןכו םיבְזַה א"ס ,ו"טדו א'יד ,ט'ד ,ח'ד

 ,תיד ,ם'ד ןכו ירצ הַנֶלַ א'פ ץ.9 ,] > .הוהי רמא א"ס ו"טדו "יד .ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ו"ד ,ג"ד
 תג ודרו א'פ .ו'טדו ,ט'ד ,ח'ד הד ,ג'ד ,י'כ םירפס .בורב ןכ צ. 5 * ,ר"ודו ב"יד ,א'וד ,ט"ד
 .ר'תו ס"'ת ,ע'ת ,'רת ןכנ םיבוטה א'פ צ. 5  .תַג |ודרו א'סו ,ה*ידו ב'יד ,ב'ד ןכו
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 ג םיִדנְמְה :םֶכְלְבִּנִמ םֶלּובְּג בְרִרִא הָלאָה תוכְלמַמַה
 \ תוטמ"לע םיככשה סמ תבש ןושגתו ער" םל
 םיִלָנַו ןאצמ םיִָּ םיִלָכְאְו םתושרעהלע םיִתְרֶסּו ןש
 :ובְשַח דיודפ לבנה יפ"לע םיִטְרְפַה :קָפְרַמ'ּךופְמ

 6 םיִנָמְש תישארו ןיי יקרזמְּב'םותשה :רישדילפ
 ז ּולָנַי .התַע ןָכל :ףסול רָבְשלַע ולח אְלְו וחַשַמְ
 4 הָוהְי ינדא עפשנ :םיחוהס חזרמ רֶסּו -םילג שארפ
 ןואָנתֶא יכנָא בַאְּתִמ תואָבְצ יהלֶא הָוהְייָאְנ ושפע

 < הָיִהְו :ּהֶאלמו רע יתְרַגְסהְו יתאנש ויִתְימְראְ בקש |
 ט ואש :ותַמָו דָחֶא תֶיבְּב םישְנא ההשע - ורַתְוידמַא |
 רָשֶאְל רַמָאְו תיּכה"ןמ םימצִע איצוהל ופרְסמו ורוח |

 אל יִכ סַה רַמֶאְו ספא רמאו ךמע דועה תיבה יִתָּכְיְּב |
 וג הָוהְי הָגהְהיִכ :הָוהְי םָשּב ריָכְוַהְל |
 ןטקה :תֶיּבְהְו .םיסיסר  לודגה תיבה חָכהְו הצמ |
 ונ דיפ םירהּבּב שורחידסַא םיסוס עלַּב ןּוצְרְיה נטוע |
 . םיחמשה הופל הקְרְצ יִרפּו טְּפְשִמ שארל םַתְּכַפַה ||

 :םינרְק ּונל ונחל ונסוקב .אולָה םיִדָמִאָה רבְד אלל |
 4 יהלא הָוחיזט אנ .לארשי תיּכ םֶכיִלָע םיקמ רנפ ]

 לֶחנידע תַמָח אובלמ .םכְתֶא  וצחלו :יוג .תואְבַצה

 :הָבְרַעַה
 ז תּולע תֶלחִתְּב יב הצוי הגהְו הוי :ינדא ינארה הפ[

 ג הָלְּכְיסִא הָיָהְו *ךלמה ג" רח שקלחהנלו שקלה||
 ימ אָניחַלְס הוהָי יִנדַא רמאו ץֶרֶאָה בשעדתא טוב
 ו הָיָהְת"אק תאלע הוה םחנ :אה ןטק יכבקש םוק
 רמא אאעההה

 רסה םֶתַשְרְע א"ס +. 4  .ו"טדו ביר אייד ,ט'ד ,ח'ד ,א'ד ןכו אלמ םֶכְלּובַּגִמ א'ס +.

 א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,טיד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 ו"טדו א"וד ןט'ד תי

 .םי רֶקַבַּב ל"נ 9 .לארְשו יאחנ המל ,יאברעמל ןכ +. 8  .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו -יקרזמב םותש \

 א"יד ,ט"ד ,ח'ד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח אלה א'ס ו"טדו .ב"וד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב 3.

 ןכו םכתא וצחלו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 4 +ד"ירו ב"

 .ב"ד ןכו חיהח אָל א"ס +. 8 = .ר"תו ס"ת ,ע"ה ןכו םוקו א'ס ץ. ₪ 7" 18
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 הוה ינדא ינארה כ :הָוהְי"רַמָא +
 טוהתדתא לכאתו הֶוהָי ינדַא שאְּב בֶָרְל ארק הגה

 אילה .הוהי נא רמאו :קלחההתַא הלכאו הבר 5
 לפנ תאו"לע הוהי םחנ :אּוה ןטק יכ בקעי םולי ימ 6
 הֶכ :הָוהְי ינדַא רַמָא ריהת אל איה 1

 !ךנא ודָיְבו ךנא תמוח"לע ב יִנְדֶא הגו ינארה
 ףנא רמאָו סימע האר הֶתַאדהִמ ילא הוהי רמאוו +

 דאל לארשי מע בֶרְקְּ נא םש ננה יִנַא רָמאו
 ישדקמו קחי תו ּומשּנ ול רובע דוע ףיסוא 5

 :בֶרָחָּב םעְבְרִי תובדלע יתמקו וברח לארשי
 םעבריזלא לא"תיב ןהפ הָיצמִא הפשיו /

 תיִּב בֶרְלְּב םִמָע ףיִלָע רשק רמאל לארשידךלמ
 יִּכ :ורְבדילכדתא ליכָהְל ץֶרֶאַה לכותחאל לארשי

 הלני הָלג לארשוו םעבְְי תמי ברח סומע רַמֶא הכ
 זלֶא הָיִצְמִא רָמאו :ותמדא לעמ ופ

 פש"לכאו הָרוהְי ץֶראדלֶא ףלדחרְב ךל הוה סמ
 יכ אבל דוע ףיסות-אל לאדתיבו :אבְנת םַשְו םֶחל +
 למאיו סומע ןעיו :אוה הכלממ תיכו אוה ךקמהשדקמ 4

 הקובהכ יִכְנַא איבןב אֶל יִכְנא איבנאל היצמִאדלָא
 מאה ןאצה יִרָחאמ הוהְי ינחקיו :םימקש םלובו יִכְנָא <
 "רבה עמש התו :לארשי ימעְדלַא אבנה ךל הזהי ילא +

 "לע ףיטת אלו לארשידלע אַבְנִת אל רמא התא החי
 הָאַת ריִעָּב ךְּתִשא .הֶוהְי רמָאְדהֶכ ןכְל :קחשי תב
 קֶלִחִת לבָחּכ תמו ולפי ברח דיִתְִבו כ
 = התאו ו
 "ו פ'ת ,ע"ת ןכו םיקי א'ס +. 5 = .'ו קוספ ןייע :ב"דו א"ד ןכו הָוהְי יִנדָא רמא א"ס +. 3
 ו!וומרעמל ןכ +. 10 = .ירקו ביתכ "רבע /א'סבו ,ירק רבע וילע רסמג א"סב +. 8 = .ר"תו
 וח'ד ,ב'דב ןגונמ ןכו יאברעמל ןכ +. 38 = .ירק 1ל3 צ. ג1  ,הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנרמל
 לאבו יאחנדמל ,לא-תיבו א'סו .ו'דו ג'ד ןכו לא תיִבּו א'ס  ו"טדו ד'וד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד
 .הלמ ארה



 11 סומע ץחז 8

 הָלָנ הָלָּג לֶאְרְשְיְו תּומָת הָאְמַמ הָמְדַאְילַע -הָתַאְ
 :ותַמְדַא לעמ
 דהמ רמאו :ץיק בּולָּכ הָּנהְו הֶָוהְי \ ֶא ינאְרה ּהָּכ
 אב יִלֶא הָוהְי רַמאיו ץיק ב בולכ רמאו ס ע האר הָתַא
 . ולי ליהְו ול רובע דוע ש ףיסואאל \ לארש ףלוי 5 ץקה

 רפה בֶר הָוחָי ינדא םָאְנ אוהה םויב לָכיַה תוריש
 דיעמש סה לילשה םוקמדלָּכַּ
 2 יִתמ רמאל ל ת בשלו ןויבא םיפאשה תאו

 דָבהַהֶתַפִה בשה 0% הָריִבְשו שדחה רב
 :הָמְרַמ ינזאמ תֶועְלּו לקש לידנהלו הָפיִא ןיטקהל
 הפמו םיִלַענ רובעב ןוז רובע יבא םילד ףַסַּכַּב תינקל
 לכ חצנל חַּכְשֶאדמ א בק עי ןיא נב הֶוהָי עָבְשְנ ריִּבָשָנ

 בָט שוידלָּכ לב ו ץֶרֶאָה זגְר ל תאו לַע ה :םהישעמ

 . - םירצִמ רוָאיִּכ הסשגו הָשְרַנְנְ נו ּהָלְּכ ראָּכ הָתְלַעְ ּהָּב

 :רוִא ם םויּב ץרֶאל יתכשחהו םיִרְָצְּכ שָמָשַה יתאבהו |

 -לע יתילעהי הע קל םכירישלֶכְו לבאל םכינח יתָכַפַהְו |

 לָבָאְּ ָהיּתְמשְו החרק ש < קש פ םינתמ"לּכ

 מ םִיְּ הָתיִרחֶאְו דוח

 \1 ראב ב בַעְר יִתְחַלָשִהְו הָוהָי ינדא + םָאְנ םיִאָּב םיִמָי | הגה

 א עמשל"םא יִּכ םיִמל ו םַהְלַל בער"אל

 9 הֶוהָי יִנְדֶא םָאְנ אודה ו

 ת - = == ;
9.- 

 וג חרזמדדעו ןופצמּו םידדע םימ שת :הָוהְ רבד | ןיירז = .. . -הישכלל -- טליה . . .
 ג ם אצְמְי אָלְו הָוהְידִרַבְּדדתֶא שקְבְל וטטושי| 5 םויכ 5 הי.'והי . השי " .

| 

 אוהה - - \

| 
 , ן

 ירקו ביתכ "רבע א"פבו ,ירק הרבע וילע רסמנ א"סב +. 9 ,[]  .ירק לג

 ירקו ביתכ יינָע א"סבו ו'דו ג'ד ןכו ירקו בותכ ונע א"סב ,ירק יינַע .(ביתכ 88

 איס ו"טדו ד"יד ,ב"'יד ,ט'ר ,ת'ד ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 * .א"ידו עמ

 ה 'ט ןייע :ר"תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ,ג"ד ןכו רֶאיכ א'ס +. 8 .ב'ֶּר ןנו לע

 א'ס ץ. 11 - .א"יד ןכו ירקו ביתכ הָעְקָשְנְו א'פב ,ירק העקשנו ,ביתכ הקשו
 ו | 1 ש <(? דד

 .ר"תו .ס"ת ,ץ"ת ,'רת ןכו כ

] -- 

= 

 סו
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 צוזז 14--זא 9 סומע 19

 ;אַמְצְּב םיִרּוחְבַהְו תופָיה תֶלּותְּבַה הָנפלעַתִת אוהה
 ףרה יחי ןד יז הֶלֶא וחּורמָאְו ןורמש תמשאּב םיִעְּבשִנַה 4

 :רוע ומוקידאלו ולפת עבשדראְּב
 רותַפַּכַה ּךַה רָמאיו הְפומה"לפ בָצָנ יִנדָאתֶא יִתיִאְר ט

 ברח םֶּתירַחֶאְו םֶלָּכ שאְרְּב םעֶצְבּו םיִפְפַה שעריו
 -םִא :טיִלָּפ םֶהְל טלָמיאלו םָנ םֶהְל סועְדאל גרָהַא
 םשמ םימשה ולעידסאו וםחקת יִדָי שמ לואשב וְרתָחְי
 שפחא םשמ לַמְרַכַה שארב ואבחידםאו :םֶדיִרוא
 םשמ םיה עקרקְּב ינע דָנְנִמ ורָתְסידמַאְו םיתְחְַלו

 םָהיבְיִא ינפלל יבשב וכלידסאו :םֶכשנו שחנהדתא הוצא 1
 םהילע יניע יתמשו םהנרהו בֶרְחְהְדִתֶא הוצא םשמ
 ענה תואָבצַה .הוהְי ינדאו :הבוטל אלו העל
 הָלּכ לאיכ התלעו הב יבְשוידלָּכ לְבָאְו ומתו ץראְּב
 ותדנאו ותלעמ םימשב הגופה :םירצמ רֶאיִּ הָעְקִשו
 ינפ"לע םכפשיו .םיַהדימל ארוקה הָרְסִי /ץֶרֶאדלע
 ינפ יל םתא םיישכ יִנְבַכ אולה :ימש הוהי ץֶרָאָה
 ץראמ יתילעה לארשידתא אולה .הָוהידםִאְנ לֶאְרשי
 יניע הנה :ריקמ םֶרֶאְו רותפכמ םייּתְשלְפו םירצמ
 ינפ לעמ התא יִתְרַמְשהְו הֶאְטחַה הָכְלַמַּמִּב הָוהָי ינדַא
 בקש תיבדתֶא דיִמְשָא דימשה אל יִכ ספא הָמְרֶאַה
 םיוגה"לכב יתוענהו הָוצִמ יכנִא הָגהְדיִּכ :הָוהְידםִאְנ

 התא

 ןש

 שכ

₪ 

 שמ

-1 

 סס

5 

 "= גיד ,א'ד ןכו אלמ תולּתְּבַה א'פ ,ר"ידו ב'יד ,א"יד ןמ'ד ,ח'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ ץ. 3
 יב'ד ןכו רֶאב א'ס ו"טדו ר"יד ב"יד ,ט'ד ח"ד ו"ד ,ג'ד - םירפס בורב ןכ +.14  .ו"טדו ו"ד ,ג'ד
 צג .איעגב לע נ'בו איעגב לע .א'ב א'נ ,איעג אלב -לַע נ'ב ,א'ב ןכ . 1 ,
 !חֶלְעמ +. 6 = .ו"טדו א"יד ,ט'ד ,ח'ד .ב'ד ןכו עבו א'סו .םַע צב א'ס ,ר"ודו .ב"יד ו" ,ג'דב
 י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויתולְע ומ א'סב ,ירק ויָתְלָעַמ ,ביתכ
 = ביד ,א"יד ,ג'ד ןכו רסח אָרְלַה א'ס ,ו"טדו ט'ד ,ח'ד ,ו'ד ,ב'ד א"דב אלמ ןכו אלמ וילע רסמנו
 ב'ד ןא'ד ןכו אלמ םיישּוכ א"ס +. 7  .םיזנכשאה גהנמכ םישדק תשרפל הרטפה +.7 = .ד"ודו
 אלָה א'ס +. = .תיַב א'נ וילע תרוסמה א'סבו ,ירק תיִּב וילע רסמנ א'סב +. = .ו'דו ג'ד
 ביתכ םיִּתְשֶלַּפּו א"פבו ,ירק םיִּתְשלַּפּו וילע רסמנ א"סב +. 7 = .א"ידו ו"ד .ב"ד ,א"ד ןכו רפה
 .ו"דו ג"ד ,ב'ד ,א"ר ןכו ירקו ביתכ דמשַה א'סב ,ירק רמשַה +. 8 = .ירקו

| 
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 דע 4 לופו דאל הָרְבְּכּב עוני רשַאּפ לארשי תיִבדתֶא

 דאל םירָמאַה ימע יִאָטַה הפ ותומי בֶרָחַּב :ץרא

 0 םיקא אוהה ם =ריי- :ה

 תכְסדִתֶא םיִקְמ הה םויב רה ונידע עב םיִּדְקַת יא

 םיִקָא ויתפרהְו ןהיצרפדתא יתר תֶלַפנַה דיו
 םו דא 1 התיר ואשדתא ושרי כ : :םלוע ימי ִכ ָהיִתיִנְב

 השעה הָוהְידָאְ םהילע יִמַש אָרְקַקרשא םיגהדלו
 הָוהְידבִאְנ םיִאָּפ םִיָמָי הנה :תאז
 ופימהו עַרּ ה ףךשמְּב ם םיִבָנַע עי ודו 4 שר ןוח שגִו

 תובשדתַאיע יתבשו ו :הננומתת תועָבּנַהדלַכְו כו סיִסָע םי רקהה

 םיִמָרָכ עטה בש תומשנ םִִרְע ּונָבו לארי יִמע
 םיִתְעְטְ :םֶהיִרֶפִדתֶא ולָכִאו ת ףננ  ושעו ם ןניידתֶא תש
 יִתְתְנ רַשא םֶתַמ דא ל עמ דוע ושתע אלו .םתְמְדֶאלע

 :יקלֶא הָוהְי רָמָא םל

 הידב . פ
 ונעמָש העומש םודָאְל הָּוהְי יִנדֶא רַמָאְִהְּכ הידבע 8
 ָהיִלַע הָמּוכְּב .ומוק .הֶָלָש םיונּכ ריִצְו הָוהְי 8
 :דֶאְמ הָּתִא יִזְּב םיגב יִתַתְ ןֶמָק הגה :הָמָחְלמל
 יחרווו םורמ עלסהיונַחּב ינכש ₪ ישה ףבל ןודו

 ו 5 דםִאְו רָשֶנַּכ ּהיִבְנִּתִִא :ץֶרֶא ידי ימ ובל

 נור 0
= | 

 ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 | .הָצְרֶא ריבס 9

 א"ד ןכו רסח רַצְקַּב א'ס צ. 18 .ו'טד ןכו

 ןכו הניגנ אלבו ףקמב דרשא א'ס ,ו'"טדו ט'ד 93

 בראו סי עבראו האמ א'ג ף7%%דר הו הששו סו יעבראו האמ ס סומע רפסר יקוספ סוכס
 ב 1 בש 1%

 קמפ אד ארפיסב תולו .השלש וירדסו .[צ 15] בוט ובהאו ערחואנש ווצחו ד" מק ןמסו

 .רפסו רפס לכ ןיב קלח תורוש שרש חינהל ךירצו ללב

 וילע רפמנו .י"כ םירפסב ןכ + 8 = .םורָמ ל'ג א. 3 = .הלשיו תשרפל הרטפה +. 9 ,8

 .ו'טרו ד"וד ,ב"יד ,ח'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ יִנָריִרוי א'ס ,א"ידו ט'ד ןכו די רפח
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 חםִא :הוהְידם כ ףד ןירוא ם םש מ נק םיש ןככ ב ןיב 5

1 ₪ 

 ושע רהמ ש שיִא-תֶרָכִי ןעַמְל ןמ ית לה ווב ותח דו ָי ושע /

 ןויצ רהְכו ויה איְלִּכ ּויָהְו שלו יתשו דיִמָּת םָיוגַה וז
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 אולה הֶתיִמְדג ךיא הֶלִיל ירדושדסא לאב -םיבְנ
 :תוללע וריאשי איִלָה ךל ואב םירצְכְ"בִא סיד ובני
 לפ וחלש לּובְגהדע :וינופצמ עב ןשי ושַפַחָנ ךיא
 ףֶמְחל ףמלש שנא יל + ולכי אישה 0 רב ישנא

 אּוהַה םויּכ אולַה וְּב הבת ןיא ית בר מ ומישי
 הקמ הָנּובְתּו םודָאמ םיִמָכְח יתְרְבָאה הָו ההד

 תְרַכְּת הָשוב ךְפכְת בקע ד סמחמ :למק
 ולוח םיִרָז תובש םיּב דג ןרמע םוויָּב :םֶלָשְל
 התא"םנ לוג ודי ה ורעש ּואָּב םיִרְכְנ
 לאו ורכנ םויְּב ףיחאדסויב אַרְתִלֶאְו :םהמ דַחאְּ
 םויּב ךיפ לדְנִתְדלַאְו םֶרְבְא םיְּב הדוהיינבל חמשת
 "םַנ ארְתְ"לַא םדיִא םויְּב לפע-רעשב איבְתלא : הרצ
 םויב וליחב הֶנְְלְשִּתִלַאְו וריא םּזיּכ ותעְרּב התא
 -לֶאְ ויטיִלַּפִִתֶא תירכהל קרפהדלע דמעת "לאו ;ּודיא
 9 הוהידבוי בורקהכ :הרצ םֶוְּב ויִדיִרֶש רֶנְסִת
 בושי ףלמג ל הָשָע תישע רַשֶאּכ םייגַה"לפ

- 

 דלַב הש ישרק רה"לע םֶתיִתַש רָשֶאּכ יּכ ;ףשארב

 תֶא בלע תב ושרי שדה הָיָה ₪0 הָטילּפ היָהּת

 הָבְהְ ףסוי תיכו שא בקעיחתיב הָיִהְו םהישרומ

 תיבו

 י ,,+

 ונימא א'נ ,ו"טדו רד'יד ,ב'יד ,ט*ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפסבו יללהב ןגונמ ןכ צ.5

 ומ ו'מדו ט"ד ,ח"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.5 | .ם"תו ע"ת ,'רת ןכו דםִאָו א'ס צ. 5 ואב

 ," ט'מ הימרי ןייע :ּופשְחְנ ל"נ ץ. 6 | .ד"ידו ב"יד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו וריאשו אולה

 רסח וינפצמ א'ס ,ד"ודו ביד ,ט'ד ,ח'ד גיד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 6

 וירעש \ ביתכ ורעש צ. 11 .ם'תו א"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּגלְכַו א'כ צ. 7  .ו"טדו א"יד ןכו

 ו ביד איד ןכו -לֶא א'ס ץ. 12 = .ו"דו ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויִרָעש א'סב ,ירק

 יב ןכ ?. 15 | .ר'תו ם'ת ,ע"ת ,רת ,ג"ר ,ב'ד ,א"ד ןכו -לאו א'ס צ. 13  -ו'דו

 ב ו - . ם .ב"ידו ו'ּד ,ב"ד ,א"ד ןכז בבס א"ס צץ. 16  ,איעגב -ַלַּב
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1 

 דירש היהידאלו םִלָכִאו םָהָב וק ִר ו שקל ו רשע תי
 ווו

 רהדתַא בה ּושרָיו :רבִּד היה יכ ושַע תוכל
 םיִרָּפִא הָדשדתֶא י ושריו םיתט שלפדתא .הלפשהו ושָע
 -לַחה תנו :דָעְלַגהה תֶא ןמָינבו ןורמש הדש תַאְ
 תֶלְּנְו תַפְרְצְ"דִע .םינענפררשא לארשי יִנָבְל הזה
 ולעו :בָנגה יִרָע תֶַא ושְרָי דר הפס רֶשֶא םלָשּוי
 הָוהיל הָתִיִהְו ושע רקחתא טפשל ןויצ רהב םיעשומ
 7 :הָבּולַמַה

 היל
 ףךל םוק :רמאל יתְמָאְְְב הָנוידלַא הָוהְירַבִד יה
 םתעה התְלעיּכ ָהיִלִע אָרְקּו הָלודְגה ריעָה הונא
 דרו הָוהְי ינפלמ השישרת הרבל הָני םקיו :ינפל
 ּהָּב תחרה רכש ןתיו שישרת הָאְּב| הָיִנ א אצְמיו ופי
 "חור לימה הָוהיו + :הוהי .י נפלמ ה שישְרָת םֶהַמַע אובל

 הָבְשַח הָיְנָאָהְו ם םיב לודג"רעס יהיו םיַהדלֶא הֶלודנ

 םהילעמ לֶקֶהְל םיהדלֶא הָיִנ וכ רַשֶא םיִלָּבַהתֶא

 לק םוק םָּדר ּףלחהמ ול רמאיַו לבחה בַר ולא

 ב דכאנ או ל םיקלַאה חשו ילוא לא
 ורמאיו 0

 אלבו לחה א'ס ,הלחַה נ'ב ,א'ב ןכ ₪
 .איענב

 חרשא ג'ב ;א'ב ןכ צ. 90 | ,ג'דו ב'ד ןכו ףקמ

 תילו . 11] דגנמ ךדמע םווב ויצהו ,ך"א ןמסו םירשעו דחא הידבע רפסד יקוספ םוממ = [ תולו דיווה דדמו תו יוטהו 7'% יתהו תורחיוו דהא הודרוי - -
 .תורוש 'ג חינהל ךירצו .קספ היב ו ,

 ת"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ר ,א"ד ,ו"כ םירפסב רפה ןכ צ. 5 .החנמל רופכ סויל הרטפה +. 1 ,א

 .רסח גאַריְו א"ס צ. 5  .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד טיר

68* 

 , ברקיו :םֶדְרִיו כָּפשַו הֶיִפַּפַה יִתְּכרדלֶא רו הע

 וש

₪2 

 8 ילמיו ויהלאדלא שיא וקעיו םיחְלמה וארייו :רבשהל
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 ַז 7-:ח 4 הנוי 16

 הָפְרִת תולריג הליפנ וכל .והער"לא שיא .ּורמאַיַו
 לרוגה לפיו תורי ולה ונל תאוה הַעְרַה ימלשב

 ימל"רשאפ טל אריגה יילא ורמאמ :העילע
 ףצרא המ אובַת ןיאמו ךתכאלמההמ ונל תאזה הערה

 דתֶאְו יִּכְנַא יִרְבע םֶהיִלֶא [-- :הָתִא םע הזמחיאו +
 " םיהתא ּהָשַע-רֶשֶא ארי יג ( םימשה והלא .הוחי
 ורמאיו הלודנ הארי םישנאה יאריו :הָשְבִיהתַאְ
 וה ינפלמהיכ םישנאה ועדיהיכ תישָע תאזדהמ ולא

 השעעהמ וילא ּורמאו :םהְל דינה יכ חרב או
 רמו :רעפו ףלוה יה יִכ ונילעמ שה קָּתְשיו ל :

 םכי - םיה קּתְשיו ם םהְ"לֶא ינליטהו \ יאש םָהיִלַא
 םילע הוה לודִגה רעפה ילָשְב יכ :יִנָא ערי כ
 ש יִכ ולָכַי אלו השָבְוַהדלֶא םישהל ס םיִשְנַאָה ורתחו
 הא ורמא הוהי"לא .ואְרְ :םֶהיִלע רעסו ךלוה
 וילע ןתתחלאו הוה שיִאָה שָפְנִּב הדבאנ אלא הוה

 ואשו :תישע ּצַּפת רשאכ הָוהי התא איָקְָנ ד ₪
 ארו :ופעזמ םיה רמעו םיהדלא והלַטו .הָודתֶא
 הוהיל .הבוהחּבזוו הוהודתַא הֶלּודָג הֶאְרְי םישְנָאה
 והיו הנוידתא עָלבְל לול כ גה הָוהְי ןמוו :םיִרְלְנ ורדיו

 לָלַפַתִ :תוליל השלשו םיִמָי העלש ּדַה יִעְמְּב הָנוי 5
 ותאַרְכ רמאיו :הנדה .יעפמ .ויהלא .הָוח"לא הע

 העמש יתְעוש לואש ןטכִמ יננָעו הוהידלא יל הָרצמ
 "לכ ינבבְסי רה םימי בכלב הלוצמ ינכילשתו לוק

 ךירבשמ '
 ,.שגד תולרוג א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד חד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"ב םירפס בורב ןכ +. ד

 ,ר"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג"ר ,ב"ר ןכו וילא ורמאיו א'ס ,ו'טדו ט'ד ,ה"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד. 8

 ויס צ. 8 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד .ו"ד ג"ד ןבו .ומל רשאב א 'ס ,ב"דו י"כ םירפסב ןכ 8

 קוויר ,ט'ד ,ח"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.8 = .ס"תו ע"ת ,ב"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו הָמּ

 ם" 14 | .ג'דו ב'ד ןכו ףלאב אָנִא א"ס ל. 4 "יד ןכו ךצרא א"ס ,ו'טרו ד"יד ,ב"יד

 " .ר"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ןכו יִּכ א'ס ,ו"טרו ט'ד ,ח"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14 = .ירק

 .ב"דו א"ד ןכו אלמ ינבבוסי א"ס +. 4  .רשא ריבס צ. 4
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 דגממ יִּתְשְרְגְנ יִתרמָא יאו :ורבע ילע יל יִרְּבִשִמ
 יִַפָּפֶא :ףשרדק לכיהדלא טיבהל ףיסוא דא ךיניע

 :ישארל שּובָה ףוס יִנָבְבְסִי םוהְּ שפרש םיַמ
 םֶלעְל ה רה יִתְדרָי םיִרָק יבצְקְל
 לע .ףטעְתהְב ::יהְלֶא .הָוהְי .ייח .ּתחשמ לעת
 -ֶלֶא .יִתְלַפִת .ךילא אובתו יִּתְרכְו הוהידתא .ישפנ
 :ּובועי .םָּדְסַח .אָושהיִלְבַה םיִדְּמשְמ :ךשדק לכה
 מלשַא יּתְרַדְנ רשֶא ךְלדהַהּבְִא הדת לוק ינו
 לֶא הָנּוידתֶא אקו הל הָוהְי רָמאיו :הָוהיִל הָתַעּושו
 :הָשְּבַוה
 לֶא ףל םּוק :רֶמאָל תינש הָנוחלֶא הוהודרבד וו
 ּרשֶא הֶאיִרְקַהדתֶא היא .אָרְק לוד ריִעָה .הָונִנ
 בכ הוענ"לא דל הת םקיו :די לֶא רבד וכא
 תַשְלש ףלַהמ םיחלאל הלו דריע הָיָה הָוְניְִו הוה
 אָרְקַו דָחֶא םוי ךְלַהִמ רב ו יובל היי לֶחַָ :םיִמָ

3 3 

1 

 סקר םיקש ּשָבְלִ םוצר וארקיו םיקלאָב הָועְ
 םכמ םקוו | -הָּוניִנ למלא רַבִּדַה ענו :םָנַטְקדדַעְ

 .- :רפאָהזלע בשיו \ קש סַכְיו ויִלָעמ וּתְרִּדַא רבע
 םֶדֶאְה רמאל וילדגו ףלמה םעטמ הָוָנִנְּב מא

 ועְרידלא המ ּואִמ ימעטידלא ןאצהו רֶקְּבַה הָמְַּבַהְ
 הָמַהְּבִהְו םדָאָה םיקש סת ות שיילא םממּ
 הָעַרַה וָּכְרּדִמ שיא ּובָשָיו ּהָקְוחְּב םיִהְלֶאלֶא ואְרְקו

 םַחְ בּושי  עדוידימ :םַהיִפַּכְּב רַשַא 0
 םיהלַאָה ארו :דבאנ אָלְו ופא ןורָחמ בשו םולעמ

 -תא

 .טידו ח'ד ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ָהיִחיִרַּב א'ס צ. ל  .ס"תו א'ד ןכו ץֶרֶאָהְו אי 'ש !
 א'ס ,ו"טרו ,ט'ד ח"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. ד .ב  .אקספ ןאכ שי .איסב ₪ |
 .ר'תו ם'ה ,ע"ת ,ירת ןכו "לֶאְו א'פו ,ה"ידו ב"יד כו ןערושא |

10 
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 : ישְנַא ּונִמָאְְו :תכפהנ הָוִ םוי םיִעְּבְרַא דוע רַמָאמ
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 הָוהידְלֶא ללפתיו ול רחו הלודנ הער הָעילֶא :

 [וקיקה לע ףלדהרה בטיהה הָעילֶא םיהלַא רמאה +

 1ןז 1 הנוי 18

 םיהלֶאָה םֶחַעִו ּהָעְרֶה םֶכְרדִמ ובָשדיִּכ םהישעמחתֶא

 עריו :הָשַע אלו 'םהלדתושעל רָּבּדרֶשַא ּהָעְר רה"לע

 יתמראהלע יתויהדדע ירבד הזדאולה הוה הָנַא רמאיו
 התא יכ יִתְעַָי יִכ השישרת הרבל יתמדק ןכ"לע
 :הערת"לע םֶחְנו דסחדברו םיפא ָּךְרֶא םוחרו ןנחילא
 ;ייחמ יתומ בוט יִכ יִנָכִמ ישפתא אנְחק הוהי הָּתַעְ
 ריעָהְִמ .הָני אציו יל הָרַח .בָטיהה הָוהְי רָמאל
 הִתָחַּת בשיו הפס םש ול שעיו ריעל םדקמ בש

 "הוהי:ןמוו רעב .היהיחהמ .הֶאְרִי רשא דע
 ושארילע לצ תויהל הֶנויִל לעמ | לעיו ןי'קיק םיהלא
 הקמש ןווקיקה-לע הני חמשיו ותערמ ל" ליצהל
 תְרָחְמְל רחשה תולעב תעלות םיהלאה ןמיו מיו :הלודנ
 ןמיו שמשה הרופ יהָיו :שָכיו .ןויקיקההתֶא דמו
 הני שאר"לע שמשה ד ךתו תישירח ם םידק | חור םיהלא
 !ייחמ יתומ בוט רמ גאו תומל ושפְנִתֶא לאשיו ףלַעתְו

 ה
-. 
1% 

 סח הָתַא הָוהְי רמאיו :תֶומדדע ילחהרח בטיה רַמאיו

 הלל בש ותְלדנ אלו וב תלמעדאל רשא ןויקי קה"לע

 ריעָה הטיל םוחַא אל לנ או :דַבָא הללו הָיַה
 ומר הרשעדםיתשמ הב רה .הָבשי רשא הָלודגה

 הָמָהְב ולאמשל ונימידיב הע עדיזאל רשַא םֶדֶא

 :הָּבר

 יאקספ ןאכ שי א'סב <. + ,לֶא .ג'ב .,הלֶא א'ב איג ,איעגב לא .נ'ב ,א'ב ןכ ד. 5
 ןנו הנויל לעמ לעיו ןויקיק םיהלא הוהי ןמיו א'פ +. 6 ".הרח ג'ב ,הָרח א'ב א'נ +4

 ל ניב א'ב ןכ +. גג = .א'ד ןכו תולעְּכ א'ס +. ז = .ליִצַהְל ל'ג +. 6
 ווג אועג אלב -ןיַב ג'ב ,א'ב 5 ץ. 11  .איענ אלב הונינ ג"ב ,א"ב ןכ צ. 11  .איעגב
 .ןב גב ,ןיב א"ב

 +יו"דו גידי ביד

 י!ו[ | ישפנ ילע ףטעת ם"ח ןמסו הנמ עברא הנא רפסד יקוספ .םוכס נ ילע ףטעתהב ויצחו ,ם [ מסו הנמשו םיעברא הנו פסד יקוספ םוכס

 .רפסו רפס לכ ןיב קלח תורוש שלש חינהל ךירצו .ארדס אלו אקספ אל היב תילו
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 ה םנמכ
 םתוי ימיּב יתַשרמה הָכיִמְלֶא הָיָה רשא | הוהיהרבמ]

 ןורמש-לע הָוַח < רשֶא ּהָדּוהַי יכלמ הָיקְזְחְי זָחֶא
5 1 

 ג ִּאלִמו ץֶרֶא * יבישקה ה םֶלְּכ םיִמע לעמש :םֶלָשוְְִו
 רכ :ושדק לכיהמ ינדָא דע על םֶכָּב הָוהָי יִנדַא יה

 :ץרא ;"יתומבדלע ררו דהמ ומ נוקממ אצי הָוהְי הנה

 ינָפִמ .ְנודַּכ עקבי ם םיקמעהו ויָּתְחִּת םיִרָהַה ופמָנ

 תאזילַּכ בקע עַשַפְב :דֶרומְּב ם םיִרְנִמ םִיָמְּכ שֶאָה

 ןורמש אולה בקע עַשָפחימ לארשי תיִּכ תואטחבו

 :ןירמש יתמשְו :םֶלָשּוִי אוְלַה הָדּוהְי תומָּב למ
ּ 

 היוו ָהיִנְבַא ינל יתְרגהְו םֶרכ יעטמל הדשה 02
 שאב ופרשי ו ות היליספילָכ : הלא

 ממש םיִשֶא הבעל דעו הַצְּבַק
 ?יִאְו הָדּפ "לע :ובּושי ה העז ןנַתַא
 :השינ , תונָבּכ לב נ םינת 5 דָּפְסְמ הָשָעֶא םורעו לליש
 רעש"רע עו הדוהחרע הֶאְבִּ ָהיְִתוּכמ הָשּונַא יִּכ
 ה וכפל ודינְתדלַא תֶנְב :םֶלָשּורִידרַע יִמַע
 ריפש תבשוי םכְל יִרְבַע :ותשלפתה רֶפַע הָרָפַפְל
 לָצֶאָה תיִּב דפסמ ןנאצ תבשו יש אל תשְבדהרע

 י

 ד

 4 *- ד ,ז

 דרי
 .ו"טדו ט'ד ,ה'ד ןכו הזח-רשא אס ,ד"ודו ב"וד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םורפסב  ןכ ]|
 .ו"דו .ג"ד ןכו-ץרא יבושקה א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ]2

 א'סב ירק יִתְַמּב ,ביתכ יִתַומַּב +. 8 = .ט'דו ח'ד "ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמה ָאולְמּ א"ס +. |
 ב'ידו א'וד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח תאטַהבּו א"ס +.5 = .ו"דו ביד ןכו ירקו בותב יִתָ|

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 6  .ס"תו ע"ת ןכ ,תאטַח ל"צ +. 5 . .ע"תו 'רת ןכ כ ,תאטַחְבּו ל ן

 ד"וי רסח הָליִלֶאְו א"ס +. 8 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו יתמשו א'ס "טד ר"יד ביד ,טלח
 ידקז" ביתכ ללוש א'סב ,ורק ללוש ,ביתכ ללוש +. 8 | .ירק הָכְלֶא עי 8  ,ב"ד-ןכו :

 .ס'תו 'רת ןכ הָעְְנ ל"צ +.-9  --הָנָעְי יללהב ,הגומב ןכ +. 8 = .א'דו ביד ,/
 כו הרפעל .וא 'הרפָעְל א'ס ,הגומב ןכ +. 10 .!ָּעִּב = 8 ל'נ +

 גנשלפתה ל'צו ,ירק ישלפתה ,ביתכ יתשלפתה צ. 10  .איעג וילע רסמנו הרפעל א"

 .ע'ח

| ְ 
 ג "וכ תורמ תבשוי בוטל ה :ותְדַמַע םָּמִמ חה

 שכ
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 הבָכְרמה םֶתר :םלֶשּורְי רעשל הָוהְי תֶאמ ער דַרָי 3
 ןויצדתבל איה תאמח תישאר שיכל תבשוי שָכְרְל

 לע םיחולש .יִנְתִּת ןכְל :לֶאְרֶשִי יִעָשַּפ ואְצְמְנ ךָבְִּכ 4
 לע :לארשי יבלמל בַאְל בזָכַא יִתְּב תג תשרומ =

 רובפ אובי םלדע-רע השרמ תבשוי ךל יבא שריה
 לתחרק יבתרה ךיננעת ינבדלע יו יחרק :לארשי

 בשה יוה :ףממ ּולָנ יפ רֶשַנַּכ ב
 הושעי רקבה רואְּב םֶתובְּכְשִמילַע ער ילעפו א
 אָשְו םיְִכּ ולו תודש ודמחו :םֶדָי לאלדשי יכ
 :ותלחנו שיא ותיבו רֶבג ּוקַשַעְו

 [[ופשמהילע בשח נגה הָוהְי רַמָא ה ןכל | 3
 אלו םכיִתראוצ םשמ ישימָתדאל רֶשֶא הַעְר תאוה

 אשי אוהה .םלב :אוק הָעְר תע יִּכ המור וכלת 4
 קלה וגרשנ רודש רמָא הָיַהְנ וה הָהְנְו לָשָמ םפילע
 מל ;קלחי .ונירשי בבישל יל שימי ףיִא רומי מע 5
 ₪6 :הוהי להק ֶּב לרוב לָבַח ףילשמ ל הָהידאל +
 רוָמָאְה :תומלכ פי אל הָלאְל ופטידאל ןופיטי ופַטת -

 אולה ויללעמ הלא הָהְי חור רצקה בקטיתיב
 צואל מע לּומָתאְו :ךלה רשוה םע .וביטיי ירבְד <

 \ חב םיִרְבְמ ןוטשַפַּת רדֶא .המלש .לוממ םמוקי
 לעמ היננעת תיכמ ןושְרִנִת מע יש :הָמְחְלַמ יבוש \

 האזאל יּכ וכְלו ומוק :םלועל יִרְרַה וחקת הילְלע
 , דחונמה "תב מב

 ד ןכו ירקו ביתכ רוע א'סב ,ירק רזע ץ. 15  .ץמק בֶזכִאְל יללהב ,הגומב ןכ +. 4
 2 ו'כ םירפס בורב ןכ +.16 = .ירק איִבָא ץ. 15 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו דע א"סבו ,ב'דו
 ו'טדו ביד ןכו יִלָעּפּ א'ס +. 1 .ב| ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו הב א'ס ,ט'דו ח'ד ,ו'ד ,ג'ד
 ו שיאו א'ס ,ר'תו עת הית ,הייד ,ב"וד .ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.
 עו'ד ,ג'ד ב'ד ןכו רשא א"'ס ,ו"'טדו ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. = .ו"טדו א"וד ,ט'ד ,ח'ד
 חו טיר היד ג'ד גיד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4  ,הָמּור א"'ס +. 8 = .ד"ידו ב"יד
 עויממד ליצ +. ז = וירו ביד .איד ןכו אלו א'ס +. 6 = .ונידש בבושל א'ס ו"טדו ד"יד
 ,יִבּושמ א"סב צ. 8 | .'ָל וילע רפמנו לַמָתֶאְו א"'ס צץ. 8 | .ע'ת
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 שיאהל ץְרָמְנ לָבָחְו לָּבחֶת הֶאְמִמ רובעפ החממה
 הָיָהְו רכשלו :ןייל ףל ףס ַא בכ רקשו חור ףלה

 ' ץּבְקֶא ץק ל בקש ףסאֶא ףסָא :הָוה םעָה ףיטמ
 ךותְּב רֶדַעְּכ הָרָצְּב ןאצּכ ונמישֶא דַחְ לאְרְשִי תיִראְש

 ו ּוצָרָפ םַהְיִנְפל ץרפה הָלע :םֶדֶאַמ .הֶנמיהִּת "ּורְבְדַה
 הָוהיו םֶהיִנָפְל םֶּכְלַמ רבעיו וב ּואציו רעש :והבעמ
 .ישאָר אָנַשְמְש רַמאו :םֶשארְּב
 -תֶא תעדל םָכל אולה לֶאְָרְשָי תי .יניצקו בקעמ
 םהילְטִמ םֶרַע יִלְִּג הער יִבַהֶאְו בוס יִאְנְש :טָפָשַמַה
 םרשו ימע ראש ולכָא רשָאְו :םתומצע לעמ םראשו
 רַשַאַּכ שרפו יחַצְּפ םֶהיִתְמְצַעְתֶאְו וטישפה םהילַעמ
 אָלְו הָוהידלֶא וקעי וא :תחלק תב רֶשְבַכי ריפּב
 רַשֶאַּכ איהה תַשָּב םֶהְמ ייְנְפ רתסיו םֶתוא הנע

 הָוהְי רמָא ּהּכ :םהיללעמ ערה |
 םֶהיִשְב .םיכשנה  יִמעְדתֶא - םיעתמה  םיִאיִבְגְהְ"לש
 ויִלָע ושדקְו םָהיפילע ןתידאל רַשָאְו םולש וארו |

 ושבו :םויה םהילע רה םי איבְנה"לע שמשה הֶאְּבּו

 ןיא יִּכ םלּכ םפשדלע וטעו םימסקה ורפחו םיזחה |

 חּורתֶא חכ יתאלמ יכנִא םֶלּואְו :םיהלא הָנַעַמ |

 לאְרָשיְלו ועשפ בקַעיִל דיגהְל הֶרּובְנו טָּפָשִמּו הָוהְי |

 ישאר תאו אָנועְמש ;ותאָטַח

 טפַשמ םיבעְתְמה לארשי תיּב יניצקו בלעי .תופ|
 תאו 2

 א"ס צ.10 = .ב'ד ןכו רובעב א*ס ,ו"טרו ר*יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח'ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 40. |

 .ד"ידו .ב"יד ,ט'ד .ח'ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ָּךְלוה א'ס +. זו | ,ר"ידו ב"יד ןכו האמ

 ע"ת ןכ ,הרצב ל'צ +. 15 = .ד"ודו ב'יד ,ט'ד .ח"ד ,וד ,ג"ד ,ב"ד א'ר ןכו אלמ א א'ס
 רֶבַּה = הנמיהתורבדה ליג צץ. 19 | ,ר'תו שיח

 .'ט קוספ ןייע :ס"תו ע"ת ,ב"יד ,ו'ד ,ב"ד ןכו

 בורב ןכ צ. ד = .אָוָהַה א"ס +. 4  .ע"ת ןכ הָאָשָפ

 .איעג אלב םיבעתמַה ג'ב ,א"ב ןכ +. 9  .ב'ד ןכו הנעמ ןיִא א'ס ,ו"טדו דד

 : םֶסְקִמ םכל הָכשַחְ וב םכל הליל ןכל :המחלמ |
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 םלשוריו םיִמְדְּב ןויצ הנב :ּושָקַעְי הָרָשְיהדלָּכ תאו
 ור ריִחְמְּב ָהיִנָהְכְו וטפשי דהְשְב הישאר :הָלְועְב /

 אולה רמאל נשי הוהְילעו ומ סקי ףֶסַככ ָהיִאיִבְּ
 םֶכְלְלְנִ ןפל :העְ וניִלע אובַת"אל ונפְרְקַּב הָוהְי וג

 תומה .רהו דוחה ןייע םלָשוריו שרת הָרָש ןויצ
 תיִרָחַאּב | היה :רַעְי תומְבְל ד

 אשנו םירָהה שארב ןוכְנ הָוהְיתיִב רה הָיְהִי םיִמָּיה
 םיּכר יג ּובְלְהְו :םיִמַע ויל ּורָהָנו תועְבְגִמ אּוה
 יהלֶא תיבְדלֶאו הָוהְירַה"לֶא הלענ 1 ּוְ ּודמָאו
 אצת ןויצמ יכ ויִתחרֶאְּב הכל ויכְרדמ ונוי בקע

 םיּכר םיִמע ןיּכ טפשְו :םלשורימ הָיהְי רברו הרות |
 םתיִתְבְרְה ּותִתְַ קוחרדדע םיִמָצָע םינְל חיכוהו
 לנלא יונ ואשידאל תורַמְזמְל םהיתתינ גַתו םיתאל

 תחת שיא ובשיו :המָחְלמ דע ןודמלידאְלו ברח
 | תואְבְצ .הוהי יִפיִּכ דירחמ ןיאְו ותְנַאְּת תחתו ונָּפנ

 כ ונחנאו והלא םשְּב שיא ול ינהל יִכ :רבד ּ

- 

 ןש

 שכ

 ו

 | התה הלה לפסא ההוא < אהה םּ 0
 =| תיראשל העלצההתא יתמשו :יתעְרֶה שאו הצבקא :

 !| ןווצ רהב םהילע הָוהְי ךלמו םּוצַע יונל הֶאְלַהְהְ
 | רדעלדנמ הָתַא .:םלועדדעו הֶתַעמ
 | נשארה הלשממה האו התאת דידע ןויצרתב לפַע
 | ךלמה ער יערת הָמְל הפע :םלשורידתבל תכלממ
 ילו :הָרְלּכ לוח ףקיוחההיּכ דָבָא ךצעוידםא יא
 "| תנכשו הירקמ יאצת הֶהַע יִּכ הדל ןוי צדתב יח

 הרשב 2
 [| נו וילא א'ס +. 1 = .איעג וילע רסמנו היהָו א"סב +. 1 ,ך = .רשע ירת רפס יצח +. 9
 ני ,םיתו ע"ת ,בייד ,ח'ד ,ב"ד א"ד ןכו דאלו איס +. 5: = ,'ב 'ב היעשו :ןויע :א"יד
 | כי. 9 | .ןיא | ךלמה א'ס ו"טדו ר"יד ,בייד ,ט'ד ,ח'ד ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס .בורב
 .איעגב דסא נ'ב ,אוענ אלב "םא איב א"נ ,אועג אלב דסָא ג'ב ,א'ב

00 

- 
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 י ןהי לו א; םש . צְנִת םש לָבָבְדדִע .. ; תאָבו השב

 םיִרְמְאַה םיכר ג לע פְסַאְנ התעו :ךוכיא ףסמ
 תובשחמ ּשדָי אל הָמַהְ ּוניִניע ןויַצְּב ו זחתו ףְהַת

 ןפ ייל י ימּול :הָנְרְּג רומעַּכ םַצְּבִכ יִּכ יִתְצַע ּוניִבַה אָלְ הוה
 םיִשֶא ךיתסרפו לורּב םישֶא ד רק יּכ ןויצהתב ישו
 םֶפַצּב הוהיִל יִּתְמְרָחִהְו םיבר םימע תוקְדַהְו הָשּוממ
 רודנהתב יִדְדְנְתִת הָתַש :ץֶרָאָהדלְּ ןירֶאל סלח
 טפש תֶא יחלהילע וכי טבשב נילע םש רש
 רפא םֶח הלב הָת לאו :לארשי

 , י

 תויהל אצי יל לזממ הָדּוהְ יִפְלְאְּב תויָהְל ריִעָצ ד
 ורה :םלש ימימ םדפמ ויתאצומו לֶאְרְשִיְּב לשומ

 -לע ןּובושי ו ויחא רֶתַיו הָרְלְ הדל תעדרע תי

 םש ןואְגִּכ הָוהְי .דַעְּב הָעְרְו דמעו :לארשז -
 :ץרָאְדיספאדדע לד הָתַעְיִכ בש : ויהלַא"המ

 ךרדו .יכו .ונצְראב אוב | רושא םְלְש הז דק
 יִכיסְנ הָנמְשּו םיער העְבש ּוילְע ּונָמְקַהְו וניתונִמְראְּב
 דורמנ ץֶראדתֶאְו בֶרָחַּב רּושא ןיִראדתֶא וע ועְרְו :םַּא
 ףרדי יִכְו ּוטצְרֶאְב אוָבְירִּכ רושאמ ליצהו ₪
 :וניליבנב

 תֶאַמ לַטָּכ םִּבר םיִמִע בָרָכְּ בקעו תיִראְש | ּהָוְָ
 אל שיאל הָוקְייאְל רשא בשעהֶלִע םיִביִבְרִּ הָוה

 בֶרָקַּב םיוגּפ בקעי תיִרָאש הָיַה :םֶדֶא נבל לחי
 וד +

 םימע 0
 וחיד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 18 = .ר"תו ם"ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו נגוע א

 ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכ תַמְרַחַהְו ל"צ צץ. 18  .|ימוק א'ס ו"טדו רייד" ,ב₪ל |
 רסח ויָתאַצמּו א'סבו ,ירק ּויָתאַצמּו וילע רסמנ א'פב +. 1, גיל 'ב ₪

 ןכ + ע"ת ןכ ,ובשי ויהלא הוהידםש ל'צ +. 3 = .ב'דו א'ד ןכו רסח בש! "שש |
 .רסח רלַמָג א'ס ג'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד .ח'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םורפס בור | <
 א"יד ,ט'ד ,ח'ד ,ג'ד ,א"ד ןכו רסח אבי א"פ +. 5 = .ב"כ ה"נ םילהת ןייע ?תוחַתַפַּב 796. |
 ןכו ּונלּבְגַּב א'ס ,ר"תו סת ,'רח ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 77000 0
 רסמנו היהַו א"סב +. 6 .קלב אריו תשרפל הרטפה +.6  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד | טיר ח'ו |

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ו'ד ,ג"ד ,א'ד ןכו םיִביִברְכְו א'ס צץ. 6  .איעג ל
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 ןאצ"ירדעְכ ריפכפ רעי תומָהְבְּב הָיִרֶאְּכ םיכר םיִמַע
 זלע ּףרָי םֶרָת :ליצמ ןיאו 2 סמְרו רָבעְסִא רָשֶא
 ?היהו ;ּותַרְכְי ד ףיִבְיאלָכ ףירצ
 | יתרבַאהו ףךברקמ ףיסוס יתרה ההוד ; אוההדםויב

 | :ִיִרָצְבמְלְּכ יִתְסרַהְו ףצרא יִרָע יִתְרְבִחְו :ךיִתבְּכרִמ +
 יקרכהו ::ךלדויחי אל םיִננועמו | ףקלמ םיִפָשְכ יתרה |

 השעמל רוע הָוחְתְשתדאלו ךּפרַקמ ךיתובצמו ךיליספ
 !ףירע יתרמשהו ףֶּפְרְקִמ ףירישא יתשתנו יידי

 וועמש אל רשא םיוגההתֶא םקנ המחְבּו ףאּב יִתיִשַעְו .
 םוק רמא הָוהְירֶשֶא תֶא אְָעְמש ו
 עְמש :ףלוק תועבה .הנעמשתו :םיִרָהָהְדתֶא ביר

 הוהיל ביר יִּכ ץֶרֶא ידסמ םיִנָתאָהְו הָוהְי ביִרתֶא םיִרָה
 המ ףל יִתישעדהמ ימע :חַכְוַת לֶארשידסעו ומעדסע 3

 תיכמו םירצמ ץֶרָאמ ףיתלעה יִּכ יב הנע ףיִתַאְלָה
 !םירמו ןרהַא השמחתַא די פל חלשֶאְו ד | תידּפ םיִרָבַע
 ותא הנעדהמו בָאומ ףלמ | קֶלְּב ץפיחהמ אָערֶכְז ימע
 תעד ןעמל לָגְלגהְהדע םיטשהְךמ רעב םַעְלִּ

 םוְרָמ יהלאל ףַּכִא הָוהְי םדקַא הָּמַּב :הֶוהְי תוקרצ +
 יב הָצְריַה :הָנש ינְּב םיִלָנַעַּב תולועב ּונמּדקַאה
 יִעשפ יִרוכְב ןּתֶאה .ןמשדילחנ תובְבְרְּב םיִליִא יִפְלַאְּב

 ףחמו בומרהמ םדֶא ףל דיגה :ישפנ תאטח ינטב ירפ <
 = | הוהי /-

 | 7 ב"ר ,י"'כ םירפס בורב ןכ ל. 9 | .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ןכו ריִפְכְכְו א'ס +. ד

 ָךיִתְובְכְַמ א'ס . 9  .,ח"י 'ב עשוה ןייע :םויב היהו א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד

 נ'ב וב ןכ ט. 11 | .ס'תו ע"ת ןכו ףיָדָיִמ א'ס צץ. 11 | ,ט"דו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ

0 

= 

- 

 . | ןכ ₪. 17 | .איעגב םיננועמּו ג"ב ,איעג אלב םיננועמו נ"ב א"נ ,אועג אלב םינגועמג

 | ומוטהו א'ס ?. 2 .ך  'ז 'א ליעל ןייע :ךיּבַצַע ל"כ צ. 13  .ישעמל יאהנדמל ,יאברעמל
 | דוד ,ב'יד ,ט'ר ח'ד הד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו
 "| גוב ןכ יז 5  .ירק -המ ,ביתכ -יִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 | .ימע א'ס ו"טדנ
 | רטח תולעב א'ס +. 6  .ג'ז ןעמל א'פ ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ר ,ח"ד ,ו"ד ג'ד ,י"כ םירפס

 | ו'טדו ו'ר ,ג'ר ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ר ,ח'ד ןכו אמדק "ו
 ו 1 1

 .הוהי המו א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט"ר ,ח"'ד ןכו ףקמ אלבו המו א'ס
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 דסח תֶכַהַאו טפַשִמ תושעדםא יִּכ ממ שרד הָוהְ
- 

 לוק :ו הלא"סע תַכַל עצה

 ימו הטמ ועמש ףמש הארי הישותו אָרְקִי ריִעְל הָוהְ
 ןוזְר הָפיִאְו עשְר תּורְצִא עָשְר תיִּב שאה דוע :הדעי
 :המרמ ינבא סיִכְבּו עַשְר יִתאַמְּב הָכְַאה :המשו
 רי ואְלְמ = הירישפ "דשא
 ףתוכה יִתיִלָחַה * נאדו :םֶהיִפְּב :הימְר .םנושלו
 ּךְחשיו עב שת אֶל לכאת התא : דקאטה"לע םִמשַה
 ברֶחל טֶלַּפְּת רָשַאְו טילפת אָלְו גסתְו 'ףךברמפ
 -אָלְ תיזּדִרדת התא רוצְקַת אלו עַרָות התא :ןְּתֶא

 תיקח רמת שי :ןיידהַתשת אלו שוריתו מש וס
 ןעמל םתִצַעְמְּב וכְלִתַו בָאְחַאדתיִב השעמ לכו ידע
 ימע תפדחְו הקרשל  היבשִיו המשל .דתא רשפ
 :ואשנ
 ךןיא ריִצְּב :תֶלְלְעָּכ 'ץיקדיפסַאְּכ -יִתייָה כ יל יל
 -ןמ דיִסֶח דבָא :יִשָפְנ הֶתוא הָרּוכּב לוכָאל לובש
 הל 5 םלּכ ןיא םדֶאְּב רַשָיְו ץדָא
 לאש רשה ביטיהל םיפכ עָרֶהְ"לַ :םֶרֶח ּודוצָי והח|
 :ָהַתְּבַעְו אּוָה ושּפִנ הּוה רב לודגהְ םִלְשִּב טפשז|
 הֶאְב 0 ל ןמ םוי הָכוסְממ"רשי .קדהכ טפו

 וחְטְבַתִלַא עַרָב ּוניִמָאָתִד "לא :םֶתְכּוכְמ הָיָהְת הת

 חת 3 ייייש* ובר; 30% =
 4 - / םימ

5 

 ר"יד ,ב"יר ,ט"ר ,ח"ד ו"ר ,ג'ד ,ב"ד ו ו 8 רו אר קורסה אא

 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,רת ןכו יִאְרַי הגומ רפסב +. 9 .רסח הָישַתְו א"סב צ.9 ."תכהאו א'ס

 ב"ד ןכו ירקו ביתכ שיִאָה א"סבו ,ירק שיִאָה וילע רסמנ א"סב +.10  .ס'תו ע'ת ןכ כ ומש ל'צ

 ןכו רפה יתלחה א'ס ו"טדו ר"יד ,ב" % א"יר .ט'ד ,ח"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 %

 ה"ד "ד .ב'ד ןכו ףיִתאטח א'ס ,ב"ידו א"יד ,ג'ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.18 = .ו'דו ביד |[

 ול % א'ס +.14  .ו"טד ןכו אלמד אלמ ףיתואטה א" סבו ,ד"ידו ב'יד |

 ב ןכ צ.8 ,? | .ע"ת ןכ םיִמָע ל"צ +6 י"ּךֶרֶרִת |

 .הָכּוסְמ םֶרשָי = הכוסממרשי ל'ג +. 4 = .ו"טדו א"ד ,ט : ח"ד ןכו אלמ לֶאוש א" / |
 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו היהח התע א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,טיד ,ח'ד ,י'כ םירפס בורצ"]פ |

 ןכ +. 5 = .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,'רת "ד ,ב'ד ,א'ד ןכו -לֶאְו יאחנדמל ,יאברעמל .ןכ |
 .רסח ףַלֶאְּב יאחנדמל ,ואב' |

 ; לָּבִנִמ ןבדיכ ַחֶתַּפ רָמש ףַכיַח תבכשמ לא .

1 

-. 

 שכ
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 ישנא שיא יביא התמחכ הָלַּכ הָּמאְּב הָמָק תב בא
 ינעמשי יעשי :יחלאל הָליַחוא הָּפַצַא הוהיב דנ ינאְו :ותיב ז
 ַכ יתְמִק יִתְלַפִנ יּכ יל לתביא יחמשְתלא : : יהלא 8
 3 :יל רוא הָיהְי שח בשא 5

 עו יביר ביִרָי רֶשֶא דע ול יתאָטַח יִּכ אַשֶא הוי
 ותביא אָרְתְו :וִתְקְדְצְּב הָאְרֶא רואל יִנאיִצְי יטֶפֶשמ
 שע הלא הָוהְי ויא ילא הרמאָה השוב ָהָפַכְ
 2 :תוצוח טיִמָּכ סמרמל הָיהּת הָתַע ּהָּכ הָניִאְרִּת

 ידעו אוה םּי :קחדקחרַי אוהה םִ רג תונְבְל ו
 ו רהקדעו רוצמ ינמלו רוצמ יִרַעְו רושא ינמל אוב

 ןבשי"לע הממשל ץֶראָה .הָתַיִהְו :רֶהָה רהו שמ 4
 מע הער :םהיללעמ מ ירפמ 4

 ןמרכ ךותְּב רעי רֶדְבְל יִנָכש ףתלחנ ןאצ ִּטְבַשְב
 חצמ ץֶרֶאַמ ךתאצ ימי :םלוע ימיּכ דָעְלְגְו ןשב וערי 5
 ןתרוכנ לכמ ושבו םיוג :ּואְרִ :תואלפנ | ינאְרַא 6
 ןפע וכָהלְי :הָנָשְרָחַת םַהיִנְא .הפזלע די .ומישי גז

 !ןתידלא םהיתרגסממ זרי ץרא ילחכ שחָנּכ
 ַש אשנ דְומָּכ לאחימ :דממ וארו ודחפי לני הלא 8

 על ק קיוקהדאל ותל ת ֶֶאְשל .עשפ"לִע רבע
 וקלע שוָבכי ּונמֶחְרְי בושי :אּוְה דָסַה ץפחהיִכ ופא 9
 ִמָא ןתת :םקאטהילפ םַי תְלְצְמְּב .ךילשתו ₪

 עמ יניתבַאל ּתעּבשְנרַשַא םהרְבִאל דָסַה בקע יל

 מב ןכ צ. ג7 .ט'רו ת"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םֶהיִנְזִאְו א'ס צד. 6 יואובַי ריבס צץ.

 ופמ בורב ןכ ץ. ג9 = .ט"דו ח'ד ,א'ד ןכו אלמ םֶהיִתורְּגְסִמִמ א"ס +. 17 = .יִלָחְזּכ יללהב
 כ ץ. 19 | .א'ידו ג'ד ןכו רפה שבכי א"פ ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ה'ד ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ

 ןוולשהו איפ ןיטדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,טיד ,ח"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס

 הו םית ,ע"ת ןכו גניתאפה א"סו ,א"יד ןכו אלמ םתואטה א"ס ?.19 = .7לַּכתַא ריבס ץ. 9

 רקשו הור ךלה שיארל ויצחו .ק"ה ןמסו ,השמחו האמ הכימ רפסד יקוספ םוכס
 !והפס לכ ןיב ןיטש 'ג חינהל ךירצו .קספ היב תילו .השלש וירדפו .[זז ג1] ךל ףטא
 .םיאיבגד
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 יי
 א םקנ אוק לא :ישקֶלַאה םחנ ןזַח רפס הוי אָשמ
 אּוה רמי ויִרְצְל הָוהְ םקנה המח לעבו הוהי םקנ הוה
 ג הקנו אל הק הכדלודנו םיפא ךרא \ הָהְי :ויביאל

 + רעוג :וילגר .קבא ןֶנִעְו וכרד הרעשבו הָפופְב
 לַמרכו שב לֶלִמִא בירחה 1 תורָהגה לכ והשבוו םָיִּ

 לער םירה :לֶלַמָא ןונבל הרפו
 , מעז יִנָפְל הב יִבְשוידלָכו לבתו ויִנָּפִמ ץֶרֶאָה אשתו

 שָאְּכ הָבְתִנ ותָמַח יפא ןורחב םּוקי ימו דומעו
 : יִסְהעְדְיוהָרָצ םיּבזועמְל הָוהְי בוס :ּנמִמִצַּתנ םיִרצהְו

 = אד + ם

 - ריי.ס- תוע ל-5 י. .
 גז ו 2 גו ונממ ו

 8 ?ךשההףדרי ויביאו \המוקמ הש הָשַעְי הָלְּכִרַב עטו
 יקָתדאְל השע אּוה ₪ הוחידלא ןובשחתההמ
 ט םיִאובס םָאְבְסְכּו םיִכְבְק םיריסדדע יִּכ !הרצ 8
 וג הָעְר הוהידלע בשח אצְי ךממ :אָלַמ שבי שָקָּ ולא
 ללב ץש
 ופ רעו יז הס 7 [/ םי 5 "םִא הָיהְי רַמָא | ּפ

 %ד

 שמ דילעמ והטמ

 ופק א | -- לפפ תורכא לא ה ד

 1 3 1 1 1 0 1 ו "ג 1 1: ₪ ₪ 0 וא "+ וז מ לר 1 5 3ָו ו

 ןכו אלמ ישוקֶלֶאָה א'ס ויטו ר"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד ,ת"ד ,גיד ,ו'כ םורפס .בורב
 א"סב ,ורק לדו ,בותכ לודגו צ.5 = .ןולמ 'ב ישקחלַאָה וא ישוקדלֶאָה א'סו ,ו'דו ב"

 תו 'רת ןכ ויִמְקְב ל"צ צ.8  .אריעז 'ס ץ.5 = .ט"דו ח'ד ,ביד ,א'ד ןכו ירקו ב\ן
 .אלמ םיִכּובפ א'ס צ. 10  .בשתת א'ס ץ. 9  .איעגב "המ ג'ב ,א'ב 8

 ,ב"ד ןכו קיז ולכא א'ס . ו"טדו ד"יד ,בייד ,טיד ,ח'ד .ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב
 צץ. 15 .ב'דו א"ד ןכו רפח זננ א'ס ץ. 18 3% 193
 א'ס ץ. 18 = .ב*ידו ט'ד ,ח"ד ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ רובשא א'ס ץ. 18  ּנָעֶא ללה ₪
 .הַּגַה יללהב צ.1 .ב | .םשֶא ל'ג ץ. 14 ₪



 זז 4 םוחנ 1508

 לעְיְלִּב ךְברובעל דִוָע ףיסוי אל ףירדנ ימלש דיה
 ההפצ הָרּוצְמ רּוָצְנ ףיְנֶפִלַע ץיפָמ ה ה הָלָּכ

 ןואָגְתַא הנהי בש יִכ :דֶאמ חְּכ ץמא םִינָתִמ קזח הכס
 ;ותחש םַהיִרְמִו םיִקְקְּכ םוקקב יכ ל ןואנכ בקע
 תָרְלִפַשאּב םיִעְלִתִמ טיהדישנא םֶּדִאַמ . רכנ ןנמ

 ּלְליהָתָי תוצוחב :ּולעְרְה םיִשרבַהְו וניכה םויּכ בכר >

 םיִקְרְכִּ םידיפלּכ ןהיִאְרִמ תוכחרב ןי ןוקשקפשי בָכְרַה
 הָתְמוח ּורָהְמְי םתפולהב ולשכי וירידא רזי :וצצורי <

 :עַמְנ לָכיההְו חתפנ תורְהְגִה ירעש :ךכפה ןָכה ד
 םינוי לק תונַהִמ ָהיֶתהְמַאְו הָתְלַעַה הָתְלג בצהו +

 ןח מ'מ םימדתכרבכ הוענו :ןהבבלדלע תפפתמ
 וכ ףסָב וזב :הנפמ ןיאו ודמע ּודמע םיִסְנ הָמַהְו

 הקוב :הָדִמִח ילַּפ למ דבָכ הֶנובתל הצק ןיאו בה גג

 דלכב הָלָחְלִחְו םיכרּב קפו סמ בלו הָקְלְבִמּ הָקּובמּו

 תוירא ןעמ .הָיִא :רוְראָּפ וצכק םֶלַכ נפו םיִנָתִמ ₪

 המ םש איבל הירא לה רשא םירפבל אה העְרַמו

 חמו .ויתרג ידב ףרט הירא :דירחמ ןיאו הירא ₪

 ךולא יננה :הפרט ויתנעמּו וירח ףרטיאלמו ייִתאְבְלל 4
 םאנ

 וט'דו ח'ד :ב'ה ןכו  ירקו ביתכ רבעל וא רובעל א"סב ירק הרבעל ,בותכ רובו על"ט 1

 יאקפפ ןאכ שי א"סב +. 3 = .ירק ולב צ.1 = .ד"ידו ב"וד ,ו"ד ןכו ירקו ביתכ רַבָעַל א"סבו

 אלמ גהיִרוּבְג א'סו ,ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ד"וי רסח גהרובג וא רסחד רפח ּוהְרּבַּג א"ס +4

 ג'ד | "כ םירפס .בורב ןכ +. 4 ,היס ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד  ןכו .אלמד

 א'פ +. 5 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ה'ד ו'ד ,ב'ד ,א'ד

 זאפ

 שכ

4 

= 

 כו אלמ םישורבהו א'כ .א'ידו

 ד"וי רסח םיִדָפַלַּכ א'כ +. 5 = .ד"ידו .ב'יד ,א'יד ,ט"ד | ג'ד  ,א"ד ןכו רסח 'גללהתי

 !הקו ביתכ םֶתְכיִלָהַּ ואהנדמל ,ירק ם סָתָכיִלָהְב ביתכ סָתְכּולָהַּב יאברעמל +. 6 | .אמדק

 "כ םירפס בורב רסחד רסח ןכ +. 8. .ב"ד ןכו ירקו בותכ םֶחוכיִלָהּב א"סבו ,ו"דו א"ס ןכו

 אנינת 'ו אלמ תּופָפִתְמ וא ,ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמד אלמ" תופפותמ א'ס ,א"ידו ג'ד

 ב'וד ,ט'ד ,ה'ד ,ו"ד ,ג'ר ,ב"ד ,א'ד ןכו ןהיבבל א'ס +. 8 = .ו'טדו ד"יד ,א'יד ,ט'ד ,ח'ד ןכו

 ב"יד ,א"יר ,ט"ד ,ה"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 10 = .ר'תו ע"ת ןכ ,ימימ ל"צ צ. 9 .ד"ודו

 יו"'דו ג'ד ןכו הָנּובְתְל א"ס ד. 10  .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו . לוגסב הצק א"ס ,ו"טדו .ד"יד

 יאברעמל ןכ +. גּפ יורק רּורפ ד. 11 = .ר"תו "חת ,ע"ת ,'רת ,ב"ד ןכו יל א"ס +. 0

 ט'ד ,ח'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םִריִפַכְל א'ס +. ג .ירק אּוה ,ביתכ איָה יאחנדמל

 ב'ד .א'ד ןכו ארתב 'ו אלמ ויָתַורג א"סו ,אמדק 'ו אלמ ויתרוג א"ס צץ. 18  .ב"ידו א"יד

 :יו"טדו א"יד ויד. גיד



 19 םוחנ 1[ 1-15 <

 ךִיְריִפְכ ּהָּבִּכר ןָשעָב .יִתְרעְבַהְ תואָבַצ הוה א י
 וע עמשידאלו ךפרט ץֶרַאְמ יִתַַכַהְו ברח לפאת

5 

 :הכְכְאְלמ לוק
 :ףרט שמי א ּהאְלִמ = שח ָךּכ הָלָּכ םימד ריִע יוה

 :הָדְקְרִמ הָבְּכְדִמו רהד סוסו ןפוא ש ה ₪ טוש לוק
 2 כ להבבו ללה בב תינח .ק קר הבּו ברח בהפו-ה לַעַמ שָרָּפ

 ינו . םדמ..:םתְִנְב .ולשכי הינל ה ןיאְו רֶנַפ
. 

---- / 1 

 היִנּזְּב םיוג תְרָכמה םיִפְשְּכ תלעב ןח תבומ
 תוא ָבצ הָוהְ םָאְ ךילא יִנָנה ;היפשפב] תוחָפָשִמ

 ו = = . - . תוָכְלִמַמּו ףרעמ םיונ יִתיִאְרהְ ךינֶפילע ףילוש יתיל

 וא ו

 הדּדִש רמָאְו ךממ דודי ףיאד לכ היִהְו יִאְרִּכ

 וּףל םימחנמ שקבאא אמ ּהָל דוני -ימ המ
 ּהָל ביִבָּס םיִמ םיראָיּכ .הָבְשיַה ןומָא  אנמ יִבְטיִתַה
 ןיאו םִיָרְצַמּו המצע שוָּכ :ּהָתַמוְה םימ םָי ליחרשא
 הָכְלָה הלגל איחדפנ ְתְרעְּב יָה םיבולו טופ | המ
 -לַעו תוצוהדלְּכ שאַרְּכ שָטרִ ָהיִלְלְ םג יש
 תא"סנ :םיקזב ּוקִִּר :ָהיִלּודְלַכְו לוג וי היל
 :םיואמ עמ ישקבת תא"סנ הָמָלַעְנ יִהּת יפת

 וחְפִנהיִּפ ףיביִאְל ךברקּב םישנ ךמע הגה
 -ימאש רוצִמ יִמ ;ךיָחירְּב שא הלכא א 5

 יקיוחה רַמְחְב יִקְמִרְו טימב אב ךירצבמ יקזח
. 

 ו צה
 ב .הָכָבאְלַמ וא ג"דו ג'ד ,ב'ד .ןכו הָכָכָאְלִמ א'ס <

 צ.7 | .א"ודו ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ ּולְשְכְ א'ז
 יתכ יבוטיתה יאחנ דמל יאברע גמל ןכצ.8 | .ר'תו ם'ת | -

 ור

 ב ןכ

 ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ירצב ןכ +. 9  .םירצמ א"ס צץ. 9  .ם"תו ם"ת ,/
 ק א'ס ,ו"טדו ד"יד .ב"יד
 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו אלט ₪0

09 

 ט.10 .ָאוה א"סבצ.10 | .'ז 'ב הו

 סב צ םאדרשא א'כב 19 | ירק א ,ביתכ המֶא א 'סב

  ףיִתְמשְו ךיֶּתְלַּכִו םיצפש ףילע יִתְכְלְשהְה :רנולק

 ע יִפדלַע ולפת יעוניםִא םיִרּוּכְּבדםִע םיִנָאָּת ךירָצְבִמלָּ

 ַ קָליִּכ ףךל את ברח ךתירְכת ש שא א ל את ם םש :

104 
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 אגו. ₪1 16--1ג. 1 8 קוקבח =<[ 100

 ףילכר תיּברה הָבְרַאָּכ יִרְכְּכְתַה קליפ דכּכְתַה
 הָּכְרַאַּכ ךירנמ + :ףִץְו טשּפ קלי םימשה יִבְכיּכִמ
 שמש הָרְק םיּב תור םינוחה יב בכ ךיִרְסְפטְו
 ףלמ ףיער מנ :םיא ומוקמ ערונאְלו דנו הָחַרֶ
 ןיאו םיִרָהְהְילַע ךמע שָפְנ רידא נפשי .רושא
 יעמש ו לָּפ ףַתְכמ הֶלְחְ ךרבשל הָהְּכְיִא :ץפקִמ
 חפר הרבעיאל ימילע יפ לע ףכ ועקת לקמש

 ד -

₪ - 

2 - 

 :דיִמּמ

 ותעוש הוהי הָנא-דע :איבגה קוקבח הָזִח רשֶא אשמה א
 ינארת הָמְל :עישות אלו סמַח ףילא קא עמשת אָלְו 3

 אשי ןודמו ביר יהיו ידננל סמָחְו דשו טיּבת לַמַעְו ןוא
 עשר יכ טפשמ חצנל אציחאלו הרות גּוּפִת ןבחדלע
 ואְר :לקעמ טפשמ אצי ן"לע ק קידצהחתַא ריִּתְכִמ :

 אל םֶכיִמיִּב לעפ לעפדיּכ והמּת והמתהְו וטיּבַהְו םיוגב
 %ןה םידשכההתַא םיקמ ינגהההיכ :רָפְסַי יכ ּונִמָאְת
 תנְכְשמ תשְרְל ץֶרָא"יבָחְרמל ללוהה רַהְמְנהְו רמה
 !אצי ותאשו וטפשמ ונממ אּוה ארונו םיִא :ולדאל
 וישרפ ושפו ברע יבָאָזמ ּודחו ויִסּופ םירמָּנמ ג לקו

 וישרפו

 ןכו אלמ רדונְו א'ס ,ג'דו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. ג7 | .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו ךירזנמ א"ס +. גד

 .ּובְּכשי ל"נ ץ. 18 = .ו"טדו "יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ח"ד ו"ד ,ב"ד ,א"ד

= 

 טס

= 

-3 
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 יג זז ג0] בהז וזב ףסכ וזב ויצחו .םז ןמסו םיעבראו העבש םוחנ רפסד יקוספ םוכס

 | .רפסו רפס לכ ןיב קלח תורוש 'ג חינהל ךירצו .קספו רדס היב תילו

 ... "|וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ + 5 .אָשֶא א'ס צץ. 3 | ,א'יד ןכו קּוקבַח א'ס +. 1 .א

 ורב ןכ צץ. 5  .הגומ רפסב אל וילע רסמנו אלו א"ס צ. 5 = .ד"ודו ב"יד איעגב ןכו ,איעג

 ין נוחפס בורב ןכ +. 6 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ןכו כ א"ס ,ט'דו ח'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס

 האל נ'ב ,אָל א"ב איב היידו בלייד ג'ד גיד ב'ד ןכו -אל א'ס "טדו א"יד ,ט"ד ,ח"ד ,ו"כ

 .ול אל תונכשמ תשרל נ'ב ,ולדאל תונכשמ תשרל א"ב א"נו



 ו -)
 11 קוקבח 1 9-1 6

 9 הלָּכ :לוְכָאְל שח רָשָנְכ ופעי ואבי קוהרמ וישרפ)
 :יבש לוחַּכ ףַכָאְה המידה םהיִנ לָפ תמָנמ אוב סִמָח
 ,דִלָכְל אּוה ול רחשמ ם םינז ו סלק תי םיִכְלִמּ אוהו

 יהלֶא הָוהְ םֶדְקִמ הָּתַא איִלַה ;והלאל ו וחכ וז -
 חיכוהל רוצו ותָמש ז טָפִש יִמְל הזה תומ כְנ אל יט ומ
 ג אֶל למעדלֶא טיּבהְו ג ער הו אְרַמ ם םיניע והס .

 | קידצ עשר עלבב שידחת םיִדָב טיב הָמְל לכת

 וקרמכמב והפסאיו ומרֶחְב ּוהרגי הלעה הָכַחּב
 : רטקיו מָרָחְל הבז ןפ"לע "לכו חמש .ןפילע

 :לימחָי אל םיוג גרהל דיִמָתְו ומרח קיִרָי ּפ
5 

 -לע בשא | המ יִבירְּבְדיִדדמ תואְרְל הָפצַאְו רוצמ

 |27 ושווה - =:
 אבהיכ .ם-שפא המ המתידסא בֶזַּכִ אלו ץקל חש

 כ

 אֶל תֶומּכ אוהו ושפנ לואשכ ביחְרה "רז שא הנ
 :םימעהדלכ ויִלֶא ץּכקיו ם םיּהלְּב ויִלָא ףס או .

+ = 6 

 : ל תודיח הצילו ו - אשי לשַמ ויִלַע םֶלָכ הל א דאול

- ₪ - 

 5 דיבכמו .יתמדדע ולח אל | הָבְרַמַה יוה רמא

 צץ. 10 .ירק ול צצ.%

 זניכש אלא תּומָּת יואו ה

 .רסח אָרק א"ס צ.9 ו .דלָעַה א'ס ו'טדו ד"יד ב

 .ר"תו 'ס"ת ,ע"ת קרת ,ב"יד ו'ד ,ג"ד ביד אד

 םירפס בורב: ןכ +. 6 | .ו'דו ביד ,א'ד ןכו רסה אלַה א'פ'צ
 .ר"ידו ב"יד ,ט - ,חיר היד ,ג"ד

*60 

 11 )רכשו חור ףלח א :הָדְכְליו רע רבציו קחשי רצְבמ
19 

 14 זוב לשמחאל שָמָרְּכ םיה יִנַּכ םֶדֶא הש יעתו :ונממ

 1כ

1) 

 וז לַעָה :הֶאְרְּב ולְכַאִמו ו קַלַח ןַמְש הַמָהְב יִּכ כ תר

 ב "לע הָבְצְַתֶאְו הָדמעֶא יתְרמשמדלע

 ג "לע ראב ןוזח בַהְּכ רַמאיַו הָוהְי יננעוו ית
 : לעומל ןח דש יִּכ :וב אוק ץורי עמל תולה

 + קידצו וֶּב ושְפִנ הרשידאל | הָלָּפִע הָנַה זרחַאָי אל אב
 : אלו ריִהָי רָמָּ דנב ןייקהיכ ףאו :ּהיחי .יתָנמָאפ



 חה ז-חו 2 קוקבח 1

 תייַהְו ףיעועמ וצקוו ףיִכֶשְנ ומּוקי עַתַפ אולה :טיִמְבַע 1
 -לָכ ךולשי םיבר םיג תולש הָתאְרִכ :ומְל תופשמל +

 | ימש"לכו הירק ץראזסמחו םֶֶא ומדמ םימע רֶתָ
 | זהב
 לצנהל יונק םורמּב םישל ותיבל ער עצב עצב יוה

 | אטוחו םיפר םימעדתוצק ףתיבל תט שכ ּתְצעְי :ערהףכמ 0
 | : הנגע ץעמ םיִפכוְ קעזת ריקמ ןבָאחיּכ :ףשפנ
 | אולה :הָלועְּב הירק ןניכו םימדב ריע הגב יוה -

 םמָאְלו שָאחירְּב טימע ועְנייו תואָבצ הוה תֶאמ הנה
 | הוה דובְּכְתֶא תעָדְל ץראה אָלְמַת ומ :ופעי קיִריִרְּב 4

 | :םי"לע ּפְכְי םִִמּכ
 ןפמל רכש ףאו ָךתְמַח הפסמ והער הָקָשִמ יוה 5
 |דסנ התש דובָכִמ ןולק ָתְעַבְש :םהירועמ"לע טיבה 4

 | "לע ןולקיקו הוהְי ןימו םוב ףיִלָע בִסִת לֶרְעְהְו הָתא
 ןח תומהּב דשו ךפכו ןנְבְל םמָח יִכ ְּרובְּכ 7

 :הָב יִבשיילַכו הירק ץראדסמחו םֶרֶא ימדמ
 \ הכסמ ורצי ולספ יִּכ לספ ליעוהדהמ .

 | םיִליִלַא תושעל וילַע ורצְי רצ חַפַב יִּכ רקש הָרומו
 ! הצילה ץפל ךמא וה :םימְלא 4

 !ףסכו בה שפת אוהההנה הָרוי אוה םמוד ןבָאְל יריע
 ווןפמ םה ושדק לכיהְּב הָוהיו :וְּבְרקַּכ ןיא חובו
 1 :ץֶרָאָהְ"לּכ
 || 'חעמש הָוהְי :תונינש לע איבה קוקבָחל הָלּפֶת

 1 .ןעמש 7

 לכ (

 ןש <.

 /|טס וה"ירו .ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8  .א"יד ןכו ּוצקיוו א"ס 7

 | כו תתפ ער א'כ ,א"ידו ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ו"טדו ב"יד ,ט'ד ,חיד ,ב'ד ןכו ךּולש

 ויס ןו"רו .ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ א. 9 | ,ו'טדו ד"יד ,ב"וד ט"ד ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ר

 [[ ₪ לָדָעִהְ הגומ רפסב .6 .אָוש ל"נ +. 38 | .ו"טדו ד"יד ,בייד ,ט"ד ח"ד ןכו ףכמ

 | "ג ₪ וז = ."לֶא ואחנדמל ,יאברעמל ןכ <. 6 .הרָעַהְו ל"נ ,ד"ידו .ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ביד
 ,א"וד ןכו זק קּוקבַחל א"ס צץ. 1 .1- .תועובש לש ינש םויל הרטפה +. 20  .ְָּמַחְי
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 בֶרְקִּב והייח םיִנש בָרְקִּכ לָעַפ הָוהְי "תארי לעמש
 אובָי ןָמיִּתִמ ּהולא :רוכ זֶה םחר יְרְּב עיִדות םיִנש

 ותְלַהִתְו ודוה םִמְש הָסּכ הָלְס ןֶראָּפִררהְמ שוד
 ודימ הָיִהְת רואכ הנ :ץֶרֶאָה הָאְלִמ

 קוקבח

 ב

 רייס
 ול -2 =

 יתיִאְר וא תחת ול םלש תוָכְלַה ל תעְבְג וחש
 +ןידמ ץרא תשיר ןוזגרי ןשוכ יִלהֶא

 םיִרָהְנִּב םַא הָוהָי ּהָרָח םירחְנְבִה

 מ דָסּוסלַע בָכְרִת יִּכ ףַּתְרַבָע

 םיּכְדִא פא |
 הירע . :העושי ּףיתב

 ּףֶּתְשק רשת
 - םֶרֶז .םירָה ₪ אר :ץרא

 העקב תְוְרַהְ 7 רמָא תוטמ תועבָש
 הת ןִתְנ רבע םימ

 רו אל הָלְבָ

 וליק ם

 | צז

 א רשא גרא יתְחַתְו יִמְצְעּב הרצ םויל הנ
 םיִנָּפְ כ לובי ןיאָוהְרּפתאְל הָנָאָתְחיִכ ּונו :םַעְ
 ןאצ הָלְכִמִמ רֶזְנ לָּכִא השעדאל תומדְשו תיהַשָפִמ
 והיכ יִנָאְו :םיִתָפרְּב רחב א 1

 < ד

 תולעל

=!= 

 יהלאב הָליִנָ 6 הזול . :
5 

 [. 4 יו .ס"תו ע'ת ;רת ןכו ְּלָעַּפ א'ס +

 ב"וד ,א"יד ,ט'ר ,ח"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד אלמ ןכו אלמ וולע רסמנו י"כ םירפס 0
 ןכו ּגהַהי א'כ צ. 10  .ר"'תו ס"ה ,ע'ת ,ב"יד טיר ח'ד ןכו ףיִתְבְַּרַמּו א"ס צ. < 7

 ּפ .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 14 .השוגר 'ר צץ. ג8  .ב"ידו ט'ד תו
 ס צ.16 | יט"רו ח"ד ,ו*ד ,ב"ד ,א"ר ןכו ירקו ביתכ ויזר א"סב ,ירק ויזר

 א"וד ,ט"ד ,ח"ד ויד גיד ,ב"ד א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 16  .ס'תו ש

 .רסח ּונָדְגַי א'ס ו'ש

 שכ

 ג ויִלגִרְל ףשר אציו רבה ףלי וי פל :הֶזַ ןויְּבַח םַשְו
 , דעיררה וצפו ם םיוג דתו הָאְר ץֶרֶא דד יו  דִמָע

 ו שּוְרָּת ףאּב ץרא"דעצת עב דתות - הָנְנְל וכְלַהְ
 וג ףצחמ ָּחיִשְמִתֶא עשיל ךמע עשיל תאַצְי 8
 וו ּתְבַקְ :הלס ראוצהדע דוסָי תוְרע עָשְר תיִּכִמ שאה
 לָכָאְלחומְּכ םֶתְציִלָ יִנָציִפַהְל ּורעְסִי וורפ שאר ויטמּפ

 ₪ :םיִבֶר םיִמ רֶמְח ףיפוס םב ָתְכְרִר :רֶתְסִמּב יִנָ
 6 בקָר אוְבָי יתָפש ולְלַצ לוקל יִנָמְּב וגרתו ! יי

 - ו הייפור

10 



 11. זז 19--20ע. 110 הינפצ - קוקבח 14

 ותומְב"לעו תוליאכ יִלָנר םשיו יליח יִנדַא הָוהָי :יעשי ו
 :ות כרכב כ הָצְנְמְל ו"

 הינפצ
 חילרגךב ישוכְךפ היִנפִצְדְלֶא הָיָהְדרֶשֶא | הוהידרבד א

 !הָדּוהְי ףלמ ןימַאךןבּוהישאיימיב הי קְוחדְּב הירמאְרּב
 ףסא :הוהְיהאְ 7 ינּפ .- ג לפ .- 0%

 המראה ינּפ למ םלאהדתא יחפה םועשרקיתא
 יבשוידלפ = לעו  הדוהוהלע ידו .יתיטנו :הָוהְידםאְנ
 לעבה רֶאְשדתֶא הזה םוקמהךמ יפרָכהו םלשורי
 זלע םיִוָחְתְשמַהדתֶאְ ;םינהפהדמע םיִרָמְּכִה םשדתא +

 םיִעָּבְשִנַה םיוחתְשמהדתַאְ םימשה אַבְצְ תוגָנה

 הוהי ירחאמ םיִנוסְנההתַאְו : :םכְלִ נב םיִעָבְשִנַהְו הוהיל
 ינפמ סה :ּוהְו שרד"אלו הָוהְידתֶא ושקב"אל ד שאו /

 רבו הָוהְי ןיבהדיכ הָוהְי םּוי בורק יִפ הָוהְי יִנדַא

 דב םויְּב הָיהְ :ויאְרְק שידקה *
 ילָּכ לע ףלמה י יִנָבִלַעְו םיִרשהדלע יִּתְדַקְּפּו הָוהְי
 לע ְלודַהִלְּ לע ל יִרְבְנ שּוּבְלִמ םישכלה
 עמה םָהינדַא תיִּפ םיִאְלממה אּוהה םויּכ ןּתַפַמַה

 ₪6 אוהה םויב היה :המרמו 0
 ווהי ה
 אחנרמל ו"טדו ד"'יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד ,ח"ד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ יאברעמל ןכ +. 9

= 

= 

 !ע הנב יוה ויצחו .הששו םישמח א'נ ,[[ ןמסו םישמחו העבש ו
 פס לכ ןיב ןוטש 'ג חינהל ךירצו .אהה ארריסו .[1ז8. זז ג9] הלועב הירק ןנוכו םומדב

 !חווטית ע'ת ,!רת ,ט"ד ,ח"ד ,א'ד ןכו דתאו א"ס צץ. 4 = .ע"ת ןכ תומש וא םש ל'צ ד. 4 ,א

 קטפ ןאכ ןיא א"פב +. ג0 | .ע"ת ןכ 1והַבָז ל"'צ צץ. ל  .ר'תו פ"ת ןכ םללמב ל"צ +. 5



 1% הינפצ 1 1-3

 הָנָשמַהְְמ הָלְלִו 5 ככ ל לוק 4

 -- וסומתלפ -
  :ףסכ ות ו :ןענכ ם םעד לָּכ המדנ

 תורנכ םֶלשּורְתַא שפחא אוהק הַעָּב ₪ ַהְו

 םיִרָמְאה םהיִרמשדלע םיִאּפְהַה םישְנָאָהדלע יתְדקפו
 הפשמל םֶליַח הָיָה :עַרָי אלו הוה ביטיידאל םֶב בלב
 םיִמָרְכ ּועָמִ ובשי אלו םיִתב נבו הממשל םָהיִתְבְ

 בורק לודגה הָוהְיהוְי בורק :םעְירתֶא ותְשי

 האש םַו הָקּוצמו הרצ םוָי אוהַה ם םויה הרבע

 :תוהבגה תונפה .לעו תורצבְ םירעה לע העור
 ףפשו ּואטח הָוהיל יכ םירשכ יכְלַהְו םֶדָאְל יִתְרַצַהְ

 == ד 1 .
 י

 םֶבָהְזםִנ םֶּפְסַּכדִנ :םיִלְלּנָּ םמְהְלו רַפְעְּכ םֶמָּד
 ותָאְנְק י שאְבו הָוהְי תֶרְבַע םוְּב םֶליַצַהְ .לכוידאל
 -לָּכ תא השעי הֶלְהְבְְְדִא הָלּכ יּכ ץֶרֶאָהְילּכ לבא
 ושָשוקָתה : :ץראה יבשי

 | םֶרָטְּב םּוי רבע מב קח תֶדָל םרטּכ :ףָסְכִנ אל יה
 םֶכיִלִע אובַידאְל םרטּב .הוהיהףא ןירח םֶכיִלָע אובידאל

 רשא ץֶרֶאְה י יוְנעַלָּב הָוהְיתֶא ב :הָוהְיַא םָי

 פת ילוא הו ושב כרצרושקב ולַעפ יטפשמ || ורשה י\י הונע ריו - רצדושמ ר-י. רציתוי'
 הד ד < 5

 םויב ְ

 םירפס בורב ןכ צ. 16 | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו רפח הֶאְשִמּ א'ס צ.15 .אוָהַה א'סב ₪

 .ר"ידו ב"יד ט"ר ,ח"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רפה תרצַבַה א'פ ןו"טדו ב"יד ,א"יד "ד 2

 .ר"ידו ב'יד ,ט"ר ,ח'ד )ו'ד ,ג"ד ןכו שגד םָמהַלְּו א"ס ,ו"טדו א"יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכצ ל

 טיד ,ה"ד ןכו לכאת ותאנק שאבו איס ו*טדו ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8₪

 ו"טדו א"יד ,י"כ םירפס בורב אלמו ן"ישב שגד ןכ +. 1 ,2 = .ףַא ל'נ צ.18  .ד"ידו ביד

 ו ,ב"ידו ט"ד ,ח"ד ,ו'ד ןכו שגדו רסח ּושקו א'ס

 רב ןכ צ. 5 | .ד"ידו ו'ד ,ב"ד ןכו רסחו ₪

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט'ר ,חיר ויד ומ
" 
 ו

 יפר ּושקו א'סבו ,אלמו ן"ישב יפר שוקו א פתר נשיהו א' לזוו ו" גשוכו א*

 א"ר ןכו אלמ ץומּכ א'ס ,ג'דו י"כ םירפס - וזוכ אה ודו ו"ר ה

 ט'ד .ח'ד .ג'ד .ב"ד ,ו'כ םורפס בורב וכ +
 ט'ד גר ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.

 : םי :רוָּבִג םש חֶרצ רמ הָוהָי םֶוי לוק דאמ רהמו

 : רפוש םוי :לפדעו ןנע םוי הלפאו ךשה םוי האושמו

 כ
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 ןש

 | .הוהי םָאְ יִנָאדיח ל :םלּובגהלע ולידניו ימַעדתֶא +

 יללח םישוכ םִּתַאדִנ :םיוגַה ייא לכו ימוקממ ש שיא

 ו + -זוז 9 הינפצ 106

 הממשל ןולקשאו הָיהת הבווע הע יּכ :הָוהְי"ףא םויב
 :רטעה ןורקעו הושרני םירהצב דודשא

 םכילע הוהיירבד םיִתְרָּכ יינ םיה לכח יבשייוה
 התוהו :בשוי ןיאמ ךיתדבאהו םיִת שלפ ץרא ןענ
 לכח הִָהְו :ןאצ תוררגו םיער תֶרּכ תֶנ םיה 5
 | ןולקשא יִתּבַּב ןוערי םהילע הָדּוהְי תי תיראשל
 !םתוכש בשו םהיהְלַא הָוהי םֶדְקְפִי יכ ןוצְּברי ברעב

 שש

 ופרה רשא ןומע נב יפדנו בָאומ תפְרֶח יתְעִמש

 | ןומע ינְבּו הית םדסכ במ יִכ לארשי יִהְלֶא תואבצ
 | םלועדרע הָממְשו חמדה לּורַח 0 הרמעכ
 ןוחה םהל תאז :םולח> ווג רַתַר םָּבְי יִמַע תיִראש
 ארונ :תואבצ הֶוהי טל ולד יפרח יכ יא
 \ל"ווחתשיו ץראה יהלֶאלַּכ תֶא הָוְר יכ םהילע הוי

 םשָי רושאדתא דבאיו ןופצה לע לדו טיו +המה יברח
 רע הכותב וצברו :רבדמכ היצ הממשל הָנְנְנתֶא
 לוק נילי ָהיְרִפְכְב רפקדמנ תֶאְקְדנ וגר :תֶוחדלָּכ
 רועה תאז :הרע הזרא יכ ףפב ברח ןולחב רֶרושי
 טפאו נא הבבלב הרמאָה חטבל תָבשויה הֶזילעה
 !| היל רבש לכ היחל ץבְרמ המשל התה | יא רוע
 = הלאו הֶאְרמ יוה :ודי עיני קרשי
 | ההיפ רמּומ הָחְקְל אֶל לוקְּב הָעְמַש אל :הָנויה ריִעָה

 א .

 ןפו ווג א'ס +. 9 = .ירק םֶחיִבְש ,בותכ םֶתּובָש +. + = .ירק תב ,ביתכ יִנָּב א'סב <. ל

 ןי"כ םורפס בורב ןכ +. 14 = .ד"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ולידו א'פ +. 10 = .ד'ידו ו'ד
 חפק אפ +4 = .ד"ודו ב'יד ,א"יד היד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ץמק תאק א'ס ,ו"טדו טיר ,ח'ד

 ו-0
 | .יהוולעה ג'ב א"ב ןכ +. 15 = .ד"ידו ב"וד א"ד ,ט'ד ,ה'ד ג'ד ,ב'ד א"ד ןכו אלמ
 | ובד ןכו הֶאְרִמ א'ס ,א*ודו ו'ד ,ג"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 1 .3 = .ץּבְרַמ א"ס צ. 5
 ס'ת ,רת .ב'ר ,א"ד ןכו אלו א'ס +. 2 = .ו"טדו ר"וד ,בייד ,ט"ד ,ח'ד ןכו אלמ הֶאְרּומ א'סו

 .ר"תו
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 = :ן<< = 5 הָּפְרְקִּב הירש

 ;רהבר ןמרנ אל ברע יבא ו
| 

 4 ליו וי ינהפ מ ה ה55%5

 וסמה - | לל חה הו ₪- ₪

 םרכה = = אל הבר לב - ךצ
 == וו ₪ =

 לוע עדוידאְלְו רָענ אל רואל ןתַי וסָפשִמ ₪

 :בשוי .ןיאמ שיִאהילְּבְמ .םהירע ד רבש ילבמ
 הָניעַמ 1 תַרָכייאְלְ רסּומ יחְקּת יתואי אריתדדא יּתְרַמָא
 לָּכ ותיחשה .י כא היל יתְדָקפירַשא לכ
 יִּכ דַעָל ימוק םויל הָוהְידְִאִנ ילרוכח ןָכָל + םתולילע
 ִע ףפשל תובְלמִמ יִצְבִקְל םיונ סב יִמָּפָשִמ
 :ץֶרָאָחְלָּכ ל באת יִתֶאְנִק שאב יִּכ יִפַא ןורֶח לכ יִמִעָ
 שב םל5 עד הָרורב הָפש טנא דפְהַא ואי
 | 2 ודב הָוהְ
 מ ןול ךטבח יצופדתב
 זי ךברקמ רי סא זאחיִּכ י . רשָא ךיתולילע
 יִתְרַאְשהו :ישדק רהָּב דע 2 יפסו יתדאלו תא

- 

2 

 ו ישובת אל

 : | ל נעם דפ ןּפרקב
 םֶהיִפְּב אצמידאלו בכ ּורְּבְדְידאְל ּהָלְע ישעי"ול

 לֶארשינ תירנג וש + שי םו שב .
= 2 + 

 ו

 :דירחמ ןיִאְו ּוצְבְרָו וערי הָמהדיִכ תימרת 0 1 4 . . . .
 נשק ב . 1

 ּוְלַעְ יחמש לארשי ועיִרֶה ןויצד] המ ינ ] ] 6 .. ועירה 5 שה יי"
 ּהָנפ ףיטֶפָשִמ הָוהַ ריִפַה ןםל שרי תב בל"לָמָמ - - .. ג - + רי -

 ךביא

 יתרמא א"ס ,ו"טדו י"כ םורפס בורב ןכ צ. 7 | .ס'הו ע"ה ,'רת ,א "יד ןכו דלֶאְו א'ס

 יאברעמל ןכ +. ד = .דיידו בייד ,טיד,היד היד ,גיד ,ביד ןכו עמה
 .סיתו ע"ת ןכ דעל ליצ ץ. 8 .אקכפ ןאכ שי א'סב צ. 8 .ירק יִהְקִת ,ביתכ

 היד "ד ,בייד ו .ריתו ס"ת ,איר ןכו ודְבָעְלּ א'ס צ9

 אייד ,ט'ד ,חיד ויד ,גיר ,ב"ד  ןכו הניגנ אלבו 'ףקמ דלַּכַמ א'ס צץ. 11( 878

 ב"ד ,אידב אלמ ןכו ,אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ + 4 .ריידו ביוד
 איסבו דיידו ביד ,גיד ןכו ,רפח וילע רפמנו ּךיַתְליִלְע א*ס ,ויטדו אייד ,טיד 8

 ,אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 14 = .ירק ּךּתּולִלָע ,ביתכ

 : םתו צוה יִּתְבְרְחַה םַתונפ ומשנ םיוג יתרכה :תשב
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 !ואבצ הוהו רַמֶא הּכ :רָמאְל לודגה ןהפה קָדַצוהְי <

 ןוח"דיִב הו ₪-רבד והיו :תונָּבְהְל 3

 260. 11[ 16 --וגפשגו 1 3 יגח - הינפצ 18

 ער יאריתאל ּךּכְרְכְּב הָוהְי | לארשי ךלמ ךבי

 ופרידלא ןויצ יִאָריִּתִלַא םלָשּוריל רַמָאָי אוק הש
 שישָי עשו רוָּבְג ףֶּבְרְקְּב והלא הוה כ
 ;הֶורְּב יל לני ותבַהְאְּב שיִרְחָי הָחְמְשְּב --
 :הפרח ָהיִלַע תאשמ ּויָה ךממ יּתָפסֶא דעוממ ינונ

 יִתְעָשוהְו איהה תַעָּב יְנעְמ "לתא השע יִנָ
 םשלו הָלַהְתְל םיִתְמשו ץבקא הָקדנהְ הלצהדתא
 2 תעבּו םֶכְתֶא איבַא איהה תַעַּב :םֶּתְשְּב ץֶראָהלֶכְּ
 לבב הלהַתלו םשל םכְתֶא ןּתָאהיכ םֶכְתֶא יִצְּבִ
 קמא םכיניעל םכיִתּובשדתַא יִבּושּב ץֶרֶאָה .ימע
 :הוהְ

 יג
 םִּב יששה שדחב ףְלֶמה שוירדל םיתש תַנשְב
 "לא איבה .יגהידיּב הוהירבר הָיָה שרחל דַחא
 ךןֶּב עָשוהילֶאו הָדּוהְי תהפ לאי תלאשךב לָבְּבְְ

 הוה תיּבדתַע "אָּבדתע אל ּודָמָא הוה םעה רמאל

 איבנה

 ובייד אייד ,גיד ,א'סבו יללהב ןכ ט. 15 | ,ריתו ם"ת ,ע"ת ,'רת ןכו יביא א"ס ל. 5

 ןנש 15 = .ר"תו ע"ת ,ו"טד ,דייד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד ,ה"ד ,ו'ד ,ביד ,א"ד ןכו יאְרְת א"ס ,ר"תו 'רת

 ןח רייד ,בייד ,ט'ד ,היד ויד ,גיד ,ביד ןכו חתפ ער א"ס ,א"ידו י"כ םירפס בורב

 ןויפב שץ. 19 = .ם"תו 'רה ,בייד ןכו ףךילע א"ס א. 18  .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 6

 אוָהַה

 תואבצ הוהי םאנ יכא-יח ןכל ויצהו .ן"ג ןמסו השלשו םישמח הינפצ רפסד .יקוספ םוכס

 .רפסו רפס לכ ןיב תורוש 'ג חינהל ךירצו .[26קמ. זז 9] לארשי יהלא

 ל'צ 5 ירק לֶאיִּתְלש וילע רסמנ א'פב +. 1 = .איעג אלב -ןּב ג'ב ,א
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 םֶכיִּתְבְּ בשל םּתֶא םָּפְל תעה :רָמאָל אָיִבְנַה
 הָוהְי רַמָא הָּכ הָתעְו יבֶרֶח ּהָזה תֶיבְהְו םינופס
 : הפרה םֶּתְעְרו :םכיִכְרִדִדלַע םכבכְל .ומיש תואפצ
 הרְכְשְלְריִאְ ות ש הָפְכָשֶלְדיִאְ .לוכָא טַעְמ אָבַהְ

 רוְרְצלֶא רָכִתְשִמ רָכְתְשִּמַהְו ול םֶהְלְיִאְו שוָּבְל
 ומיש תואְבְצ הָוהְי רַמָא הּכ :בּוָנ
 נבו ץע םתאכַהו רקֶה ולע :םכיכרר"לע טבל
 הָּבְרה"לֶא הָנָפ :הֶוהְי רמָא ךבפאו וָּבדצְרֶאְו תומ
 םָאְ המ ןעי וב יתָחּפְת תיבה םֶתאבַהו טעמל הג
 םיצר םּתַאְו ברח אּוָקְדרֶשֶא יתיִּב ןעי תואָבצ ה
 \לַטִמ םימש ּואְלְּכ םכילע ןָּפְ"לע :ותיבל שיא
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 וג "לַעְ ץֶרֶאְהְ"לַע ברה .אָרְקַאְ :הלובו הֶאְלַּכ ץֶראָהְ
 רשאילעו רַהָציַקדלַעְ שוריתהדלעו ו (גדה"לעו םיִרָהַה
 יניב לעו המָקְּבַהְלַעְו םֶרָאָקלַעְו הָמָדַאַה איִצות
 לֶאיּתְלשדְּב ב לָבְּברְ עמשיו :םיּפַּכ

 םַעָה ת תיראש ולו לּודגה ןהפה | קָךְציהְיִּב עשוהיו
 רשֶאָּכ איבְנה .ינח ירבדלעו םהיקלַא הוה לוּ
 :הוהי ינפמ םַעָה וארייויםהי הֶלֶא היה וחלש

 3 הָוהְי תוכָאְלמב הוהי ףאְלמ ינח רמאיו

 4 תא הוה .רעיו :הוהחמו א; םֶכָּתִא יִנֶא רמאל על
 עשוהי חורדתאְו הָדְוהְי תחפ לאיִּתְלַשְְּ לָבְבְרָוַחו
 םַעַה תיראש לכ הורדת לודנה ןקפה | קצה
 :םַהיִהְלא תואְבְצ הָוהְידתיִבְּב הָכאְלִמ ושעיו ואב

 15 יִשְשּב שדחל הָעְּבְרֶאְו ם םיִרְשַע םוויּב

 תנשב

 ט"דו ח"ד ,ו"ר ,ב"ד ןכו ירקו בותכ הָרְבַּפִאְו א'סב ,ירק הֶרַבַּכִאְו וביתכ רַבָפִאְו ד. 8

 רשא א"סב שא ריבס צץ. 18  .ס'תו 'רת ןכו -לב"לעו אס 11 .ירק ונָּפ < 9
 ןייע :ריתו סית ,ע"ת ןכו םֶהיִלַא םהיהלא א'ס 9 .ס"תו ב"ד ןכו ירקו ביתכ

 ה"דו גיד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14  .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 85 .'א בימ מ הימרי

 .ן"טדו ב"יד ,ט'ד ,חיד ןכו ק 'ז חורדתַאו איפ
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 זז[ 93 יגח 100

 םיִרָשַעְּב :יִעיִבְשּב :ףלמה שָויְרְרְל םיתש נב
 ;המאל איבה ינחידיב ההידרה הָיַה שחל דַחֶא
 -לֶאְ הָדּוהְי תחפ טאיתְלשדב לָבְּבְרְלֶא אנ"רַמָא 9

 םַעָה תיִראְשדלאְו ודנה ןהכה קָדְצוהְיְּ עשוהי
 הזה תיּבְהדתֶא הֶאְר רשֶא ראשה םֶכָב ימ :רמאל |

 אולה התשע ותא םיאר םֶּתַא המו ןושארה ּודובְכִּ
 הוהידָאְנ בבר קזח התו :םכיעעב ןיִאַּכ ּוהָמְכ
 םעְדלָּכ קוחו לודנה ןהכה קדָצוהְיְדְּב עָשּוהָי קו
 :וֶאְבצ הוה םָאְנ םֶכְתא ינָאיִּכ ושעו הָוהְידמאנ ץראה
 םירצממ םֶכָתאַצְּב םכָּתִא יִּתְרְּכִרשֶא רֶבְדהתֶא
 :ּואְריִתְִלַא םֶכְכיִתְּב תָדִמע יורו

 איה טעמ תֶחֶא רוע תואָבַצ הָוהי רמָא הָכ יִּכ
 -תֶאְו םיהחתאו ץֶרָאְהדתֶאְו םימשההתאא שיערמ י

 לכ תדִמַה ואבו םיוגהדלָכתֶא יתשערהו :הבדחה
 הוהי רַמָא דובָּכ הוה תיבְהדתֶא .יתאלמו םיוגה
 !תואבצ הוה םֶאְנ בָהְוה ילו ףסָכה .יל :תוִאְבִצ
 ןושארההךמ ןורחאה הזה תיפה דובְּכ היה לוד

 הֶוהְי םִאְנ םולש ןּתֶא הזה םוקמְבּו תואְבַצ הָוהְי רַמִא
 | :תואְבְצ
 הָיָה שוירדל םִיִתְש השב יִעישְּתְל הָשְּבְרַאְו םיִרְשעְּב
 הוהי רַמָא הָכ :רמאל איבה יגח"לֶא .ההיזרבד

 | "אשי\ ןה :רמאל | הָרּות םינהכהדתֶא אנְ"לאש תואְבְצ +

 םחלה"לא ופְנְּכִב עַגְו ודָנְּב ףָנְכִּב שךקדרַשְּב שיא

 | שדקיה לָכְאמלָּכְדלֶאְ ןמְש-לאְוְ ןייהדלֶאְו דינה-לֶא

 | "אמט ענידסִא ינח רמאיו :אל ורמאיו םִינָהְּכַה וניו
 שפנ אמה

 ב"יר ,ט"ד ותיד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ 5 רשא א"פ ,ו"טרו ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ.פ5 ,ב

 ,ב"יד ןביר ,חידי ויד",גיד ,ביד ,א יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.10  .אוה א'סב 6 +ד"ידו

 ןכו משה א"פ צ. 1%  .'רתו ס"ת ,ו"טד ,אייד ןכו דרֶיּב איסבו יללהב ,ריתו עית ,רייד

 )"דו ב"ד ,א"ד
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 :אָמְטִי ורמאוו םִיָהְכַה עו אָמְטוה הָלָאילָמְּב שָפנ
 דבָאְ יִנָּפְל הוה יוגהְךֶכְו הזהה ןִּכ רמי יגח ןטפ
 אמט םש וביִרְקִ רשָאְו וצו הֶשעמלְּב ןָכו הֶוהָי

 ףשחל בָקְיַהלֶא אָּב הרשע הָתְיַהְ םי רשע תמְרְעְדלֶא

 הלעמו .הזה םווהךמ םֶכְבְבְל אנְומיש :הֶוהְייֶאְנ
 רפי-רָשֶא םָ יהְרְמְל יעיִשּתְל הָעְּבְרַאְו םילשע םוימ

 יִלֶא םֶכָתֶאְיִאְו םכידי הפ תֶא דָרָבַכּו ןוקריבו

 םויהךמ אָשָנ אל תיזה ץעו ןימרהו הָנאְְַּ ןפגה
 ההרה יהיו :ּךֶרַבָא הֶּזַה
 רַמָא :רָמא ל שדֶחל הָעְּבְרַאְו םיִרְשַעְּב יִנח"לֶא תינש
 םימשה"תא ש שיערמ ינָא רמאל הָדּוהְירתַחפ לבָּבְרזלֶא

 ודה היבכרו הבסרמ יתכפהו .םוגה - תוכלממ

 ידבע לֶאיִתְלאָשְרּב לָבְּבְרז ףַחְקִא תואָבְצ הוהידמָא
 הוהי םַאָנ יִתְרַחְב דב כ ב םֶת וחכ ףית תמו שו הָוהידמָא

 :תוְבְ
 15 ,"םעָה ג'ב א'ג ץ. 14 .אקספ ןאכ שו א'סב 4
 'ת ןכ םֶכְבש ל"צ ץ. גז | .ר"תו ע"ת ,ירת ןכו ישעמ א'ס של
 .ךהקַא גיב ,א'ב ןכ 4

 .ז"ל ןמסו םישלשו העבש א"נ ,ה' לב ןמסו הנמשו םישלש יגח רפסד יקוספ 89
 .השלש ויתותקספו .[זזגַא. 11 6| איה טעמ תחא דוע תואבצ הוהי רמא הכ יכ ויצחו
 .רפסו רפס לכ ןיב תורוש 'ג חינהל ךירצו .אדח ארדיסו

 ג הָלְעַמְו הזה םו םויהְדֶזִמ םפבְבל אָנימיַש הָּתַעְו :אּוָה
 אָּב ם תויהמ :הוהי לָכיִהְּב ןכָאְדלא ןבָאד םוש םֶרָטִמ

 ז ןיפִּדִשְּב ם םכתא יתיִּכַה :םיִרְשַע הָתְיַהְו הרּופ םיִשָמָח

 ו "דַעְו הָרונְמִּב ערוה רועה :םכבבל ימיש הוהידלכוה

 פל קנוח יִתְדַמְשהְו תוכלממ אָסְכ יתְכפַהְ :ץֶרָאָהדתֶאְ

 ₪ אוהה םּזיִּב ויָחֶא ברְהְּב שיִא םָהיִבְכְרְו םיִפומ ||

18 



 ןש

 שכ

= 

1 

 הוהי ףצק :רמאל איבה 5 היכרּבְדּב היר ךכוחלא
 הוהְי רמָא הָּכ םִהְלַא תְרמָאְו :ףצק םכ יתובא-לע :

 ?היא םֶכיתְובַא :הוהידםאנ ילֶא ובישקה"אלו יעמש אלו 3

 ינא יב רבדה לֶאְלִמה יִלֶא רַמאיו ינדא הֶלא"המ רמאי

1 1 1% 

7 
 הוהי-רבד הָיָה שוירדל םִיִתְש תנשב ינימשה שדחב

 םכילֶא .בּושָאְו תוֶאְבְ היה םָאְנ ילא ובוש תואבצ
 וארק רשֶא םכיתְבַאכ ויהתדלא :תואְבַצ הָוהְי רמ
 הָוהְי רמָא הָּכ רמאל םינשארה םיאיִבְנה םכילא
 םיערה םכילילעמו םיִעְרִה םכיכְרדִמ אָנ ובוש תואָבַצ

 .רשא יקחו יִרָבד ! ךא חי םלשלה םיִאְבָגַהְו םה
 ובושיו םכיִתְבַא ונישה אולה םיאיבָנה ידָבעתֶא יתיוצ
 ּוניִכְרִּ וגל תושעל 2 תּואְבַצ הוה םמז רשֶאּכ ורמאיו
 םויּב :ונתא השע ןכ ּונילְלעמְכו
 ₪מבש שדח"אוה שדה רשעחיתשעְל 0 םיִרָשִע
 הירכזחלא הוהידרבד הָיָה שוירדל םיִתש שב
 הלילה | יתיאר .:רמאל איבה אודע עב ּהָיְכְרְבְִּ
 .םיפדהה ןיּב דמע אּוהו םדֶא סוס"לע בכר שיאדהנהו

 !םינבלו םיקרש םיִמְדֶא םיסוס ייִרָחַאְו הָלַצִַּכ רו

 םיסדהֶהְךיּכ רמעה שיאה ןפיו :הֶלֶא המהדהמ דארא
 ונעו :ץֶרָאְּב ּףלהְתִהְל הוה חלש רשא ; הלא רמאיו

 -תא 5

 ןח ,ה'ר ויד ג'ד ,ביד ,א"ד ןכו - םֶהיִלַא א"ס ?. 3 = ,ירצב הָיכְרּב איס +. 1 ,א
 ןולמ םכיִתובָאכ א"ס ג"טדו א"וד ג'ד ,ג"ד ,ב בורב ןכ צ.4 דיידו ביד
 א'ס ,ה'ידו ב'וד ,מ'ד ח'ד ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפסב ג ןכ ט. 4 = ,ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ה"ד ןבו

 איסב ,ירק םכיִלְלְעַמּו ,ביתכ 0 כו 3
 ,ב"ידו איד ןכו ירקו ביתכ םכיִלְלְעַממּ :
 ןנוידו ט'ד ,חיד יד ,גיד ,ב'ד ,א"דב אלמ ןכו אלמ וילע רפמנו םיִאבְנהו א"ס +. 5
 ווג ןכ ל. 0 = ,בידו איד ןכו יפרו אלמ םיקורש איס +. 8  .אלמ םֶכיִתְובָא א"ס +. 6

 ,ן"טד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דוארק

 ב"יד ויד ןכו ירקו ביתכ םכיללעמנ

 וד"ידו ב"יד ,ט'ד ,חיד ןכו ןעיו א"סו ,וידו גד ,ב"ד ןכו ןעיו א" ,ו"טדו י"כ םירפס



 1893 הירכז ] 15- 6

 ונכלהתה ּורְמאָיו םיסדהה ןיּב דמעה הָוהְי ךאְלַמדתַא

 םחהה ודאְל הָּתִא יִּתְמדַע תואְּבַצ הָוהְי רמאיו הוחְ
 םיִעָבש הֶו ּהֶּתְמְַו רשא הָדּוהְי ירע תַאְו םלז שורידתֶא

 םיכוט םיִרָמּד יּכ רבדה אלמההתא הוה ןעוו 3
 - יִּפ רבדה .לאלמה ילא רַמאִיו :םיִמָחְ סירב
 ןויצלו \ םלשוריל יתאנק תוְאְבִצ הָוהְי רַמָא הָפ רמ מאל

 :העְרְל ורע הָמַהְו טֶעִמ יתפצק נא א
 טחְרְּב םלשוריל יתבש הָוהְי מָאהְּכ ןכְל

 לע הָטֶע הקו תואְבצ הָוהְי םֶאְנ ּהָּב הָנָּבִי יתיב
 ואָבְצ חוה למָא הָּכ רפאל אָרְק | דע :םֶלָשּורְ
 חְבּו ןויצחתַא דש הָוהְי םחנְו בוטמ יִרָע הָנצּופַת דש
 יניעדתַא אשֶאְ :םלשוריכ רע

 רבה ףאלמה"לא רמאו :תינרק עבְרַא הָגהְו אָרֶאְ
 -תֶא ּורז רָשֶא תונרְּפַה הלא יִלֶא רָמאו הָלֶאדהַמ יִב
 יִנאְרְו :םלשורוו לאְרָשידתַא הָדּוהְ
 תושעל םיִאְּב הָלֶא המ רמאו :םיִשְרֶח הָעְּבְרֶא הו
 ַפַּכ הַדוהְיְדתֶא ור"רשא תונְרְִה הָלא רמאל רמו
 תוהָיְל םתא די רַחַהְל הֶלֶא ו אבו ושאר אַשְנאְל שיא

 :הָתורְול הָדוהְי קראדלַא ןרק םיאשנה םיוגה תונרסחתא
 ודיבו שיאדהנהו אָרַאְו ייע אשאְו

2 

 ;ואצ ה

3 1 

 -תא

 ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 19 | ו"דו ביד ,א"דב אלמ ןכו אלמ וילע רסמנו תבשוי א'ס ץ.גו

 .ט"ד כו ךאל : "סו ,ר"ידו ב"יד ןכו ךאלמ ןעוו איס ה"טדו ו'ד ידה

 ד"יד םימְחְנ א"ס ,ב"ידו א"יד ,ויד ,גיד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ ₪

 אי ן ייכ םירפס בורב ןכ צ. 16 | .אקספ ןאכ ןיא א"םב צ. 16 8%

 וילע רס דע א"סב צ. 17  .ירק וקו ,ביתכ הוקו +. 16 | .ד"ידו ט'ד ,חידב איעגב ןכ

 רמאו איס ויטדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,חיד ,ו"ד ,ג"ד ,ביד ,ו"כ םירפס ורב ]4 .ב

 אקספ ןאכ ןיא איסב צ. ₪ עב

 ַפ -ךַאְלמ ער + זז תַמְקשְו תָבְשי ץֶרָאָהלָ הָגַהו ץֶרֶאְב

 :ּ םיננאשה םיוגההלע * ב יִנָא לוד : ףצקו הלו הָאְנק

₪ 

  דמְל יִלֶא רָמאו ףלה ז הָּתַא הָנָא רמאו :הדמ לפח[

 ש +4

13 

 שכ
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 הנהו :הָכְרֶא המכְו הָבִהְרְדהַמַּכ תוארל םֶלֶשּורְידתֶא 7
 :וקאְָרְקל אצל .רחא ךאלמו אצי יִּכ רבדה ףךאְקמה
 שת תּוְרַפ רמאל ולה רַעְגַהְדלֶא רב ץר ולא רַמאוו

 הלחהוהא נאו :הָבּותְב הָמָהְבּו םֶרֶא ברמ םלשורי 5
 :הָכותב היהֶא דובְכְלּו ביִבְס שא תמוח הֶוהְיְְְ

 הוהיהסאנ ןופצ ץֶראמ וסת יוה יוה /
 :הוהיסַאנ םכְתֶא יתשרפ םימשה תוָחּור עבְרֶאָּפ יִּכ

 :לָבְּבִּתב תַבָשוי יטלמה ןויצ יוָה וג
 קלא ינְחְלש דִובְּכ רחא תואְבַצ הָוהְי מא הָכ יִּכ

 ;וניע תבָבַּב עננ םֶכְּב ענה יִּכ םֶכְתֶא םיִללְשה םיוגַה
 םהיִדְבעְל ללש ַהְו םהילע ידיחתַא ףינמ ונגה יכ 199

 :יִנָחְלַש תואְבַצ הוהידיכ םֶתְעְדְ
 אנ כותב יתְנכַשְו אב"יננה יִכ ןויצדתב יחְמשו ור ו
 ול יהו אּוהה םויּב הֶוהידלֶא םיפר םיג וול :הָוהָי 5

 ינחלש תואבַצ הוהיהיכ ּתַעְדְו כותב יִּתְנכְ שו םעל
 שרקה תמרא לע וקְלַח הָדּוהְידְתֶא הָוהְי לחנו :ךיְלִא א
 יִּכ היה ינָפִמ רָשְבילּ פה :םלָשּויִּב דע רֶהָבּו :ז
 דתֶא ינאי :ושדק ןועָמְמ רוענ ג

 משהו הוה ףאלמ י ינפל דמע לודנה ןהּכה עָשוהְי
 רע וטשה"לא הָוהְי רָמאיו +ונטש של נימי רמע
 םלשריב רחבה ְּב ָוהְי רעה ןָמְשַה ב ד החי

 םיִדָנַב שבל הָיָה עשוהיו :שאמ לצמ דוא הז אולה 3
 םיִדְמְעָהלֶא רמאיו ןעיו :ךאלמה ינפל ּדָמִעְו םיֶאוצ
 וילא רמאיו וילעמ םיאצה םיִדְְּבַה ּוריִסֶה רמ כאל ונפל

 האר
 ווב איס +. 10 = .וידו ביד ,איד ןכו ירקו ביתכ ויִלֶא א"פב ירק ויָלֶא ,בותכ 1לֶא +. 8
 יטיתו ע"ת .,(רת ןכו דלַע א"ס +. ג .ר"תו ס"ת הייד ,בייד גיד ג'ד א"ד ןכו
 וע'ת ןכו היד א'ס ץ. 13  .בותכה הניכש אלא יִניִע יואר היה :םירפוס ןוקת צ. 9

 ןאכ ןוא א"סב צ. 1 .ב = .הכונחו תבשל םגו ךתולעהב תשרפל הרטפה +. 14 = ,ר"תו ס"ת

 וויט ידו גיד ,ייכ םירפס בורב ןכ צ. 3  .קספ וילע רפמנו ךב |הוהי א"ס +. 5 .אקספ
 ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ביד ,א"ד ןכו אלמ שובל

 ןפ

- 

7 



 1% הירכז וז 5-1 6

 :תוצְלַה וזב תא שָּבְלַהְ ףנוע
 ףינצה ןךמי שיו ושאר"לע הס ףינצ ּומישי רמאו

 :דמע הֶוהְי ּאְלַמּו ם םיִדנִּב ' ּוהָשְּבְל ליו וש - רי

- 

 וו וו וי=+ ו-9 - 2

 התאו רמָשת יתְרַמְשִמדתֶא םֶאְו לת .רדבדסא
 םיכְלהמ ףל ית יִרצִחדתֶא רָמְשּת ב יִתיּבדתֶא ןיִדֶת
 ?ודָגַה ןה ופה עשוהי ה :הָלאָה םיִדָמַעַה ןיב
 , יבשיה יער הָתַא
 יִּתַתנ רשא ןַבָאַה ז הנה וכ 5 :חמצ ידבעדתַא איבמ יננה
 ַחֶתַּפִמ ננה םיניע העְבש תהא ןכאזלע עשה נפל
 איההְדִרֶאְה ןועדתַא יתָשמו תואבצ הָוָי םִאְנ ּהָחְתַמ
 שיא וארְקּת תואְבצ הָוהָי םָאְנ אוהה םויב :דַחֶא םָּב
 | ף :הָנאָּת תא"ל ןפ תחתחלא והערל

 =י- רחש תפומ ושנ רשללב םי ב
 - | = 4 ו! 9 . -:; - -=

 הָלְּ בה תרונמ הָגהְו יתיאְר רמאיו האר הֶתַא המ
 הָעְבשְו הָעְבש ָהיִלְע ָיִתְרנ הָעְבַשְו השאר"לע הפח
 ָהילע םיִתְי םינשו :השאר"לע רשֶא תורנל תוקְצּומ
 -לא רַמאָו ןעַאְ 6 :הָלאמָשדלע דָחֶאו הלנה ןימ נומ דָחֶא

 דא אְלַמַה ןעיו :ינדא הָלֶאדהמ ומ רמאָל יִּב 5 רבה אלמה

 הלא הָמָהְדהַמ ּתַעְר י אולה יל רַמאיו יב רַבדַה

 רמא

 אלבו ףקמב סָאְו א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. ד = ,ר'תו ם"ת ןכו רמא 8

 י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 8  ,ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ה"ד ויד ,ג"'ד ,ב"ד ןכו
 "ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10 | .אוָהַה א'ס צ. 5 %

 ןאכ שו א"סב צ. 1 ,ך | .ו"טד ןכו והְערדלֶא א"ס ,ד'ידו בי"

 ;. 5 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ רמאו א'פב ,8

 ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 9  .ט'דו ח'דב קספ ןכו קפפ וילו
 ּץ. :ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמ

 אלבו המ .א"ס ,ט'דו חד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס .בורּב ]3
 .ויסי

10 

 ו תו (בצ --%- = לייב + מאל עשוהיב הָהְי ₪7 מ רעיה

 ִפ ילא ר רמ איו . :ותָנַשִמ רועידרשֶא שיִאְּכ יִנְריִעיַו יב רַבּדַה

 הוה 0 הז רמ אל לולא ד .רמאיו ןע ה יא אֶל רמאו

9 
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 לבכדז ינפל לודגה"רה הֶתְאהיִמ :תואְּבַצ הָוהְי רמָא ז
 ןח ןח תואשְת הָשארַה ןֶכָאָהתֶא איצוהְו רשימל
 :הָל
 תיבה ּודְסִי לָכְּבִדז יִדָי :רמאל ילֶא הָוהיזרבד יהָי !
 ינחלש תואבצ הָוהְידיִכ תַעדַיו הָנְעַצבִּת ודָיו הָזַה
 -תֶא ּואָרְו וחמש תונטק םויל וב יימליכ 1 םכילַא 10

 המה הָוהְי יניע .הֶלֶאזה עבש לכ דָיָּב ליִרְּבַה ןָכָאַה
 ינשדהמ וילא רמאו ןעֶאְ :ץֶאָה"לְכְּ םיטמושמ ג
 ןעֶא :הלואמשדלעו | ּהָרוטמה ןימידלע ּהָלֶאָה םיתיזה ו

 ךיכ רַשֶא םיתיזה יִלָבט יתשדהמ ויִלֶא רמאָו תינש
 רמאיו :בהוה םהילעמ םיקירמה בָהְזַה תוְרְתְנצ ינש 3

 (ינדַא אל רַמאְו הָלֶא"הִמ תְעְדְ אולה רמאל יִלֶא
 יִלָכ ןודאזלע םיִרמעָה רהציההנב ינש הָלֶא רמאיו

 !תפע הָלגִמ הנהו הָאְרֶאְו יניע אשֶאְ .בושאו :ץֶרֶאְה ה
 דָפִע הלב הָאַר נא רמאָו הֶאר הָּתַא ּהָמ ילא רמאיו ג
 ומאיו :המאַּב דו שע הבִחְרְו הַמַאְּב םירשע ּהָכְרֶא 3

 לכ יּכ ץֶרֶאְהלָּכ ינפילע תאצויה הָלֶאַה תאו ילא
 הנ ָהומְּכ הָזִמ עָּבְשַהלָכ הָקנ היִמָּכ הָּוִמ בגגה

 9 בגג .תיבחלא ; הֶאְבו תואבצ הָוהְי םֶאְנ ָהיִתאַצוְה +
 כו ותיב ךותכ הָנְלְו רכשל ימשב עְבשנה תי
 מאיו יפ רבוה ףאלמ גה אצוו :ויְנְבָאתֶאְו ויצעדתַאְו

 מאו :תאָוה תאצויה הָמ הארו דיניע אנ אש ילֶא ₪
 וע תאו רמאיו תאצויה הפיאה תא רמאיו איה-המ

 א השא תאזו תאשנ תרפע רכּכ הָהְו :ץֶרָא (ֶה"לַכְּב ל
 בשוי ץככחפה ץ8

 וז א"ד ,ט"ד ,ח"ד .ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"דב אלמ ןכו אלמ וילע רסמנו רושומל א'ס +. ד
 ק ריב וילע רסמנו ינפל א"סב צ.10  .ר"תו פ"ת ,/רת ןכו סּתעְדיַו א"ס ץ.9 | .ו"טדו ד"יד

 ד ,א'ד ןכו הלא הָמַהְחהַמ א"ס +. 13 = .ו'דו ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רפח הלאמש א"ס צץ. 1

 6 וע וא סנוע ף"צ +. 6 = .אוה א'סב 6 .אקספ ןאכ שי א"סב + 1 .ה = .א"ידו הוד
 .ס"תו ע ". ת ןכ
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 8 ףלשיו הָעָשרֶה ּתאָו רַמאיַו ּהָפיִאָה תב
 -לֶא ּתְרָפועַה ןבֶאְדתֶא ףלשיו הָפיִאָה ךותדלֶא ּהָתַא
 9 םיפש הָּנהְו אְרֶאְו יניע אַשֶאְו :ָהיִּפ

 יפנְכְּכ םיפנכ * הָנהְלְו םהיִפְנבְּב ּורָו ואצל
 :םימשה ןיבו ץֶרֶאָה ןיב הָפיאָהְדַתֶא הָגְשתַו הדי
 ו "תֶא תוָכְלּומ הָמה הָנָא יִב רבדה אל הלא רמאָו
 וג רַעְנש ץֶראְּב תב הָלתוְנבְל יִלֶא רָמאו :הָפיאָה
 :הת נה לע םש הָחיִה ןכּוהו

 ו תובָכְרִמ עַּבְרַא הָגִהְו הֶאְרֶאְו ינט אשֶאְו בשאו
 : הָבָּכְרִמּב :תֶשְחְנ ִרֶה םיִרְהַהְו םיִרַהַה יגש ןיפמ תו
 םיפוס תינשה .ּהָבְּכְרְמְב םימְדַא םיסוס הָנשאָרָה
 4 לר רריגרו םיִנָבְל ם םיסוס תישלשה הָבָּכִרַמ בו 1 :םירחש

 9וו₪== == / ==

 -לֶא רמא ןעאו :םיִצְמִא םיִּדְרִּב םיסּוס תי תְבְרַה

 ךאלמה ןעוו : :יִנַא הָלֶאְדהִמ יב רפהמ דֶאְלמַה
 תואְצי .םימשה תוחור עַּבְרַא הֶלֶא :יִלא רמאו
 : םיפופה ּהָבדרֶשֶא :ץֶראְהדלְּ אדל בצי תהמ
 "לֶא ּואְצְי םיִנָבְלַהְו ןופצ ץֶרָאְדְלֶא םיִאְצי םירחשק
 ז םיִצְמַאְהְו :ןמיתה ץֶרָאְדלֶא ואצִי םידְרְּבַהְו םהירא
 וכל רַמאיו ץֶראְּב ףלהתהְל תַכְלְל ושְקּבָּה ואָצְי

 < רפדיו יתא קעזוו ץֶרֶאְּב הָנְכְלַהְתִתַ ראב וכלַהְתַ
 -תֶא חיה ןופצ ץֶרָאדְלֶא םיאצויה האר רמאל ₪
 :ןופְצ ץֶראְּב יח
 ! ידלחמ הֶלוגה תֶאמ חוקל :רמאל ילֶא הָוהְיְררר ₪

10 

 אוהה םויכ הָּתַא תאבו | ריעדי תֶאַמו הָי יבוט תֶאָמ
 תאבו

 פנככ ם .ר"ידו ב"יד ןכו יפנככ םיפנכ הנָהלו א"ס ,ו"טדו ט'ד ,ח"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ|

 ההינָהו ל"צ צץ. 11  .ו'דו גיר ,ב"ד ו ביתכ הָנאָשִּפַו א'סב ,ירק הָנאָשְמַו

 .ו'דו ג'ד ,ב"ד ,א"דב אלמ ןכו אלמ וי מנו ּהָתנוכְמ א'ס צ. 1:  .פ'תו עת ץ
 צי. 5  .אקספ ןאכ ןיא א"סב

 ןכ צ. ג0 | .אלמ וילע רסמנו יִתַוא א'ס +. 8 | .ּוכְלַהְתַהְ א'פ

 .גרמאיו ריבס 7 .ר"תו ת ו נרחאיו רורה ב ר"תו ות ורו

 טדו ג ט ןכ ו"טדו א"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו תֶאַמ א"ס ,ר"תו סה ,ע"ת ,'רת ,ד"יד ,ב"יד ולד 7

 ך0*



 \] 11--ץזז 7 הירכז 1%

 תְחְקְלו :לכְּבִמ ואָּבְדררֶשֶא הָינפצְִכ הישאז תי תאְכו
 ְךֶּב עָשּוהְי שאָרְב תמש תורטע תישָעְו בהו"ףסכ

 הַמָא הָכ רמאל וילא תְרַמָאְו :לוְדְנְה ןהפה קדָצּוהְי ו
 ויִתְחתמּו מש חמַצ שיאדהנה רמאל תואְבַצ הוה

 לכיההתא הָנְבִי אה :הוהְ לכיהתַא הָנֶבּו חַמְצִי 3
 ןהכ הָיִהְו ואְסַּכ-לַע לשמו ב בשיו דוה אָשידאּוהְו הָוהְ

 תרטעהו :םהינש ןיב .היהת םולש תצעו ל 14
 פל הָיְנַּפְצְרִּב ןחְל היעדילו הָיבוטלו םלחל : הָיִהִּת

 םָּתְעַדִיִו הָוהְ לשיהב נָבּו ואבי !םיקוחרו :הֶוהְ לָכיִהְּב 1
 ןשמשת עומשדסא היה םכילא ינחלש תואבצ הוהיהּכ
 שב יהָיו :םֶכיהְלֶא הָוהְ לי
 הירכזלַא .הוהורבר הָיָה ףלמה שוירדל עפרא
 לאדתיב .הלשיו :ולסְכְב יעַשתַה שדחל הָעָבְרַאְּב :

 !הוהי :ינָפדתֶא תולַחְל וישְנָא ךְלמ םִגְרְו רָצֶארש
 "לֶאְו תואָבצ הָוהידתיבל .רשא םיִנָהְכִהְדלֶא רמאל +

 ףשאכ רוגה ישמחה שדַהּב הֶּכְבָאה רמאל םיִאיִבְנה
 פד יהיו :םינשי הָמַּכ הז יִתיִשַע 4

 ?רֶאְה םעלָּכילֶא רמא :רמאל ילא תואבצ הוה >
 עבשכו ישימחב דופָסְו םַתְמַציּכ רמאל םיִנהְּכַהלֶאְו

 'כו ולכאְת יכו נא ינתִמַצ םוצה הָנש םיעבש הוו <
 אולה :םיתשה םֶּתַאְו םילָכִאָה םֶּתִא אולַה וִתְשת +

 עטשארה םיאיבנה דִיְּב הָוהְי אָרְכ רָשֶא םיִרְבּדַהְדתֶא
 וויהב

 פ'תו ע"ת ןכו רמאל תלמ ןאכ אצמנ אל א"סב +. 19 | .ערלמ תישעו ג'ב ,א'ב ןכ צ. גו

 הוערילו נ'ב ,א'ב ןכ +. 14 ".  קוספ ןייע :ם"ת ןכ ,יבלהל ל"צ ץ. 14  .אּוה א"ס +3
 !מש א'ס ץ. 15  .ו"טדב הימרגל ןכו ,הימרגל וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 קח ןחיד ויד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ יעישְתה א"ס ל: 1 ,?  .ו"דו גיד ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח

 ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ וילְסְכַּב א'סבו ,ירק ויִלסַכב וילע רסמנ א"סב +. 1 = .ד"ידו ב"יד
 הז א'ס +. 5 .'ה קוספ ןייע :הנש םיעבש א'ס +. 3 = .ו'ד ןכו אלמ ישימָחה א'ס +. 8
 ! | 3 ח'ד ,א'ד ןכו רסה אלה א'ס .ו"טדו א"וד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 6

 ,ד"ידו ב"יד
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 בננה היתביִבס היִרעְו הולשו תֶבְשי םלשּורי תויהמ
 8 הָוהְידרַבּד יו :בשי הָלָפְשַהְ
 : טפשמ רמאל תואְבצ הוה רמָא הּכ :רמאל הָיְרְכלַא
 עט הָגֶמְלַאְו :ויחאדתֶא שיא ּושַע םיִמָחְרְו דֶסַחְווטפְש תַמָא
 ובשחת"לא ויחֶא שיא תעְרְו וקשעת"לא ינעו רג ות
 גג םָיִֶאְו תררס ףַתָכ ניו בישק קהל ּונִאְמְיו :םֶכְבְבְלּב
 ופ הָרותהדתֶא עומשמ ריִמָש ומָש סל :עומשמ ּודיִּבְּבַה
 דִיָּב וחורְב תואָבַצ הוה הַלְט רשַא םיִרְבְּדַהְהתֶאְ

 :תואָבַצ הָוהְי תאמ לודג ףצק יהי םיִנשארֶה םיִאיִבְנַ
 8 רָמָא עָמֶשֶא אָלו וארקי ןַּכ ועמש אלְו אָרְקְרֶשֶאַכ יהָיַו |
 + םעְריאְל שא םוגהלְּכ לע םֶרעְסֶאְ :תואבצ החי |

 -ץֶרֶא מישו בשמו רבשמ םֶהיִרֶחַא הָמְשָנ ץֶרָאְָ
 :הָמשְל הָדְמַח
 , תואָבָצ הָוהְי רָמָא הָּכ :רמאל תואְבַצ הוהידרבד קש
 ":הל יתאנק הלר המָחְו הֶלודנ האנק ןויצל ית

 3 לא יתבש הָוהְי רַמָא הָּכ
 מאה ריע םלֶשּורָי הק 5 םֶלְשּורְי ךותְב יש

 ' הב :שדקה רה תואְבָצ הָוהְיהרַה
 תובחרכ תונקו םינקְ וש דע תואָבצ הָוהְי רמו

 ; תובחרו :סיִמָי במ יי יִתְעְשמ שא .םֶלֶשח
 :היתבחרב ם םיִקְחְשִמ תוְדְליְו םיִדְלְי ואָלָמי רוע

 6 יִניִעְּב אלפי יּכ תואָבָצ הֶוהְי רַמָא ּהַּפ

 םֶאְנ אַלְפְו יניעב"סנ םהה םיִמָכ הזה םעְה תיראו <
 ז הֶוהְי למָא הָכ .זתואְבְצ הע

 ץרָאמו חרזמ ץראמ יִמעְדתֶא עישומ ננה תואָב =
 אובמ

 ץירא וטישיו א"ס ןו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14 | .ו"דו ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רַגְ א'ס +.

 א"וד ו"ד ,ביד ןכו רמאל ילא א"ס יז. 1 ,[] ,ד"ידו ב"וד ,ט'ד היד ויד נידה

 א'סב ,ירק דוע צ.4 | .רדס ןאכ שי א"סב צץ. 4 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 8  .ם'ת\
 .ט"דו ח"ד ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ



 משה אובמ 3

 םיעמשה םֶכיִדָי הָנְזִחִּת ּתואְָבַצ הָוהְי רמָא-הְֶכ 5

 נפל יפ :תונבהל לכיהה תואְבַצ הָוהְידתיִב דפי םויִּב 0

 %% םינשארה םימָיכ אָל הַתַעְו ּוהַעַרְּב שיא םֶדֶאָה וג

 םולשהיערזהּכ :תואָבצ הָוהְי םָאְנ זה םעַה תיִראשְל 9

 ₪בו הֶרּוהְי תיִּב םיונּכ הָלְלְק םֶתייִה רֶשָאַּכ הָיַהְו 3

 וחי רַמָא הָכ יִכ = +םכידי הָנקְוחַת +

 קממז יתכש ןּכ :יתמחנ 9 תואְבְצ הָוהְי רמָא יתא 5

 ומִא ּורּבִד ושעת רשא םִיִרְבִּדִה הלא ואְריִתְ"לַא <

/ 

3 

19 

 זז 9 הירכז 110

 םלשורי ותֶּב ּנְכַשְו םֶתא יתאְבהְ :ש :
 קֶמאְּכ םוהלאל םהְל היא יאו םָעְל ילדיה
 :הקדצבו

 השא םיִאיְבְגה יפמ | הלאה םיִרְּבְּדַה תֶא הֶלֶאַה םימָיּב

 קמהבה רכשו הָיָהְג אל םֶדֶאָה רכש םהָה םיִמָה
 ?לָכ"ִתֶא חלשאורצההןמ םולשדיא אכלו אצוילו הנני

 נתי םיִמָשַהְו הָלּובְירתַא ןתת ץרֶאַ ה ו הדיר פ ןּתּת ןפְנה

 ;הֶלאלְּכ תֶא הנה םעָה תיִר אשת תרה דָנִהְו םלמ

 וארית-לא הָכְרַּב םֶת תייהו םֶכְתֶא עישוא ןַּכ .לארשי

 :כיתבא ףיצְקהְּב םכְל עֶרֶקְל יִּתְמַמְז רֶשֶאְּכ נ תיאְבצ

 זוהי תיבדתאו םֶלְשּורְידתא בימיהל הָלֶאָה םיִמָיּ

 טֶכיִרעָשְב וטפש םולש טפשמו תַמָא והעְרְדתֶא שיא
 בכל ובשָהתח לא והער תערדתֶא |ש שנוא 2 | 7

 ָש רַשֶא ה לָאלָּכְדתֶא + יִּכ ובהָאתדלא רקש
 + וס
 +ו ! י 0

 [ן/ רמא-הכ :רמאל יִלֶא תואָבְצ צ הוהיירפד יהו ג
 וצו יִעיִבַשה םוצְו ישימחה םוצָו י יע עיברה ם םוצ תואָבִצ

 ישעה

 ו ןח ןכו ףקמ אלבו הָכ איפ ,ו'טדו ר"יד ,ב*יד ,ט"ד ,ח'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ + 9
 ו ניב ,א'ב ןכ +. גז | .ס'תו 'רת ןכ ,םולש רזה ל"צ צץ. 19  .יִנָא א'ס יז. גג
 יסיתו ע'ת ןכו רשֶא תלמ ןאכ אצמנ אל א'סב ד. גז | ,איעג



 11 הירכז צןוו| 90-1צ 5

 םיִדעְמְלּו הַחְמשְלּו ןוששְל הָדּוהְידתיִבְל הָיַהְ .ישעָה
 :ובָקַא םולשהו תַמָאהְו םיבוט
 יבשיו 'םימע ואבי רשָא דע תִאְבְצ הוה רָמָא הֶּב
 רמאל תחָא"לֶא תהא יבשוי ּוכְלַהְ :תוְבְר םיִרָע
 הָוהְידתֶא שֶקַבְלּו הָוהְי יִנְפתֶא תולה יל ולָה הָכְלִ
 םימּוצע םִנְו םיִּכְר םימע ואבו :ינאדנ הָכְלִא תוֶאְבַצ
 ינָפתֶא תולַחְל םלשּוריּב תואְבַצ הָוהְידתֶא שקבל
 :הוה
 הָרָשַע קיח ירשָא הָמַהָה םיִמָיּב תואָבְצ הוה המאהב
 ידּוהי שיא ףְָכִּפ ּוקיִוָחְהְו םיוגה תונשל .לָּכִמ םישָנָא
 : םכמִע םיהלֶא ּונעַמַש יִּכ םֶכִמִע הָכְלְ רמאל

 ו % ראב הָוהְידרַבְד אָשמ

 רצ ןבתו :רשכ מ הָמְבִח יּכ ןודיצו רצ המילה תמח
 הנה :תוצוח טיט ץוְרקְו רֶפַעּכ ףסכדְּבַצִ |ּהְל ריִצָמ

 ארת :לכֶאּת שאָּב איה הלוח םיב הָכַהְו הָנָשרוי
 שיבוההיכ ועו דאָמ ליִחָתְו הֶזַעְו אְָריִתְ ןילק רשא

 ו

 וימְד יִתרָסָהְו :םיתשלפ ןואְ :תרכהו רודשַאְּכ רֶזְמִמ
 הָיָהְו וניקלאל אּוהדסנ רָאָשִ ויש ןיבמ ויצמש]

 הבצמ יתיכל יִתיִגַה :יסּוביכ ןורק הָדּוהְיְב לא
 הָהַייּכ שנ רוע םהילע רבעידאלו בשמו רבטמ

; 

 ולו :יעְבייַתְאְה
 ב צ.90  .איעג אלב םידעמלּ ג"ב ,א"ב ןכ ₪
 םירפס בורב ןכ צ. 93 | .ע"ת ןכו םיִּבִר םימע א'ס צץ. 90 = .ן"דו ביד ,א'ד ןכו ירקו .ב\תנ

 םיהלאדיִּב א"ס +. 98 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו הכ כ א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ןי'כ

 ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 3 = .ב"יד ןכו חתפ ְּרְדַח א"פ +. 1 ,₪ | .ר"תו סית ,ע"ח ₪

 ! .א'סבו ,ירק ד דוע וילע רסמנ א'פ

 ה

 ש"ורה ירצב ןכ צ. 5 = .ו"טרו ריד ,ב"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ רזצ א"ם ,א"ידו טי 86%

 א'ס צץ. 5 = .ו"טדו א"וד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו לוגס ארמ א"ס ,ר"ידו ב"יד ,ט"ר ,ח"ד ,ו"כ םורפס בורג

 עב .יתיאר התעחיּכ א"ס ,ו"דו ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ +. 8 = .ב"יד ןבו רסח 7

 ,ו'טדו ד'יד ,ב'יד ,ט"ד המ

 :בשיו :בשת אָל ןילקשאו ה הּוע מ ךלמ דכאו הָטְּבִמ

5 = 

/ 
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 ףכלמ הנה םלָשּוריחתב יעיִרָה ןויצדתב דאמ יִליִנ <
 רָיעדלַעְו רומ מָחְ"לע בפרו יִנע אוה עשו קידצ ףל אוב
 םלשּורימ סוסו םיִרְפְאמ .בָכְרְחיִתרְכַהְ :תונתַאהּ
 םימ !לשמו םיוגל םולַש רכדְו המהְלמ תשק הָתְרַכִ

 ךֶתיִרְּב םֶדְּב /תֶאדנ :ץֶראריסּפאע רַהְנִמּו םי"דע
 ןורצבל ובוש :וָּב םיִמ ןיא רובמ ףיריסא יִתָחְלש +

 דיפ :ףל בישֶא הנשמ רינמ םויהדסנ הוקפה יִריִסֶא
 ךינב יִתְרְרועו םִירפִא יִתאַלִמ תשק הָדּוהְי יל יִּתְכִרִ
 טהילע הוהוו :רובנ בֶרָחְּכ ךיִתְמשו וי ךינברלע ןויצ
 עסתי רפושּכ הוהָי ינדאו וצח קָרֶּבַּכ אָצְוו הֶאְרַ
 כ ב קיה דו

 !ולכאְו םהילע ןנְי תואבצ הוה : ומ ת תורעסּכ ּךלֶהְו 2
 קרומּכ ואלמו ןוידמְּכ ומה ותשו עלסהינבא שבב
 אה וה םויּב .םהיהלֶא הָוהי םעישוהו :חָבְזִמ תו
 ןותמראזלע תוססונתמ | רָונהיִנְבַא יִּכ ומע ןאַצְכ
 בבני שוריתו םידווחב ה ויפיהמו ובּוטדהמ יּכ
 תשע הָוהְי שוקלמ תַעְּב רַטמ הוהימ ולָאש תלת
 ןהרשב בשע שאל םָהְל ןתִי םשגזרטמו .םיִזיח

 ןומלחו רקש זה םימסוקהו ןואדורְּבד םיִפְרְתה יכ 5
 ונעי ןאצהומְכ ועָסָנ ןמ"לע ןומהני לָבַה ורב אושה

 :הער ןיאד כ

 הטפה דּוקְפִא םידותעה"לעו יפא הָרה םיִעְרֶהְ"לע 3
 וא םשו הָדּוהְי תיִבדתֶא ורְדְעדִתֶא תואְּבַצ הָוהְ
 ממ דתי ונפמ הנפ ונָמִמ :המחלמב ודוה סּוסָּכ
 ?חו :ודחי .שפנילַכ .אצי ונפמ הָמָחְלִמ תשק +

 םירבגכ
 0 ןכו ףקמ אלבו יָתְרכהו א'ס ,ו'טדו ט'ד ,ה'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 0
 .ב'ד י"ב םורפס .בורב ןכ +. 15 = .ע"ת ןכ ינּב ל'צ +. 13 = .ע"ת ןכ תירכהו ל'צו דודו
 עב ,א'ב ןכ צ 6 .,ט"רו ת"ד ,א"ד ןכו ומהו אייס. היטדו רוה" ,ב"ידו ןא"וד "היד" גיחה

 אלמ תולותב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ג = .ובוט יללהב + 17 = .איעג אלב תוססונ ָתַמ
 ןנו/סכַל א'ס +. 1 ,* = .ד"ודו ב"יד א"ד ,ט"ד ,ח"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו אלמד

 ו מיד ,ח'ד ןכו ונממ א'ס ,ר"ודו בייד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 = .פ"ת
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 יפ ּומָחְלנְו הָמָחְלִַמַּב תוצוח טיִמְּב םיסוב םיר5
 תיִּבדתֶא | יִּתְרַבִנְו :םיסוס יִבּכְר ושיבהו םמִע .הָוהְ
 םיתמ :ע חר יפ םיתובשוהו עישוא ףסוי תיִבדתֶאְו הָדוהָ

 :םנעאו םהיִהְלֶא הָוהָי ינא יכ םיִתְחְנְאְל 0 יה
|! ₪ 

 2 יא 8 םֶהיִנְבּ ליוו 0 המשי םִיִרְּפִא רוב כ ויה
|! ₪ | == = +: 
- 5 : 

 יּכ םָצְבִכִאְו םָהְל הָקְרֶשֶא :הָוהיּב םָבל לַגָי וחַמשְו
 םיקחרמְבּו םיִּמַעְּכ םעְרֶַאְו :ּובְר ומָּכ ּובְרַו םיתיפ

 . : ד : < דב - ₪ -

 םיתובשַהו :ּובָשְו םַהיִנְבדתֶא חו .ינוממ
 ד * ' אסוקה

 בלו דָעְלִ % ךא"לָאְו םַצְּבְקֶא רּושאמּו םִיִָצִמ
 םָיב הָּכַהְו ה +4 םיכ רַבַעְ :םֶהְל אצמי אְל םָאיִבָא
 רושא ןואג הרוהי רֶאְי תולוצמ לָּכ ושיִבהְו םיִלּ

 ּוכלַהְתִי ומשכו : ןהיב םיִתְרַּנְ :רופי ם םיִרְצִמ טָבשְו

 ףיִתְלְּ ןונְבל \ חַתֶּפ :הי ןהָי םָאְנ

 רשא וְרֶא לַפָזיִּכ שורְּב לליה :ףיִזרֶאּכ שא לכאתו
 :רוצבה רעי דַרָי יִכ ןשב ו יעלא ו ּוליִליַה ּודדַש םיִרדַא
 תנִאש לוק םתְרדא הרש יִכ םיערה .תללי לק
 :ןיוריה ןואנ דש יִּ ירו
 רֶשֶא :הנרהה ןאָצ"תֶא הָעְר יהלא הוה רַמָא ּהּכ
 הָוהְי ור רמאי ןֶהיִרְכִמו רש 3. אָלְ ןנרהי זהינק

₪ 

 -תֶא איצממ יפנַא הגה הוה ץֶרָאָה יבשידלט

 ץֶרֶאָקְתֶא יתְתְכְו וכלמ דִיְבּו והעְרדִיְּכ שיא םֶדְאָה
 אלו ב -
 ח'ד יד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ םיִרּובְגכ א"ם ,ו"טרו גיד ,וללת 8

 גדב םירבגפ גולפ וילע רסמנ א"םב)

 ט"ד ,ה"ד ויד ,ג"ד ,ב"ר ןכו עפה

 יז. 7 .ד"ידו ב"יד ,א"וד ,טיד ד

 כו אלמ ּושובוהו א'ס ץ. 11 = .ף"כה
 א'יד ,ט'ד ה" ד "ד ,גיד ,בירול

 ביד ןכו 3 ביתכ ריצָּבַה א"סכ

 "ידו ב'יד ,גיד ןכו תלָלי א'ס ,וטר

 ןכו רפח למָחָי א'ס +. 5 = .ב"ידו א"יד ,ט"ד ,ח"מ)

 ; דוע לִמְחֶא אל יִּכ יִּכ 2 :ןֶהיל לימה י אְל םָהיִער ו רשעאו

11 

- 
 ש

 אי 3



 ו

5 
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 ס
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 יפנע" ןפְל הנרהה ןאצהתא הַעְרֶאְו :םֶדיִמ ליצא אָלְו 7
 דחַאְלו םענ יתאָרְק דא .תולקמי ינש ילדחַהַאְ ןאצה
 תשְלשדתַא דחכאו :ןאצההתַא הָעְרֶאְו ם םילכ ד יתארְק
 םשפנסְו םֶהְּב שפג רצקתו דַחֶא הרי םיערה
 תּומָת הקמה םֶכְתִא הַעְרֶא אָל רמאָו :יב הָלָחְב

 חתֶא הָשֶא הנ את תורָאשנהְו דַחְּכִּת תֶרַהַכִגהְ
 ותא עַהְגִאְו םענחתַא ילקמדתַא חקֶאְו :ּהָתשְר רש
 רמתו :םיִמעַה"לְּכהתַא יִּתַרְּכ רשָא יִתיִרְּבְדתֶא ר ריִפָהְל
 יִכ יתא םיִרָמְשה ןאצה יילע ע"ןב וע יעיו אּוהַה םוימ

 ובה םכיניעּב בומדא םָהיַלֶא רמאו :אּוה הוהידרבד +
 םישלש | יִרָכְשדתֶא ולקשו ולד | אל"ם - ירכש
 רֶדֶא רצויהזלא :הכילשה ילֶא הָוהְי רמאו :ףַסִּ
 ףסכה םישלש הָחקָאְו םהילפמ ירק \ רַשֶא רֶקיה
 ילקמהתַא עדִנָאְו :רצויהדלֶא הָוהָי תב ותא ד ןילשאו
 ןוכו הוה ןיב הָוָחאָהתֶא רַפָהְל םיִלְבְהַ תא לג ינשה
 :לאהש

 ?הגה"יכ :יִלוא הער יִלְּכ ףלדחק רוע ילא הָוהְי מא
 זאל רעגה רקפייאל תודְחְכִנה ץֶרֶאְּב הער םיקמ יִכא
 ושבו לכלכְי אל הבצוה אפרי אל תָרְבַשִנהְו שקכי
 יבזע לילָאְה יער יוה :קרש | ןָקיִפְרפו לכאי הֶאיִרְבַה
 שבית שובי וערז ונימָי ןיע"לעו יעורז-לע ברח ןאצה

 + ףני ₪ היי.
 אשמ +| 0 ָהְכִת ּההְּכ זב | עו

 ןןויעגב -חקאו נ"ב ,א'ב ןכ צ. ל = ,א"כ ד"ו ןמקל ןויע :ע"ת ןכ ,אדח 7
 יד"י קוספ ןייע :ו"ד ןכו רסה רַפַהְל א'ס מ. 10 .ה

 ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. ₪ י'ז קוספ ליטל ןויע :ע"ת ןכ ,אדח !

 ופ'ת ןכ רָצּואָה ל'צ +. 18 < .ה"ודו ב"וד ,ח'ד. ו'ד ,ב"ד ןכו ק"ז םהילא ג

 ו כרוכו הנה כ אס הנהר אי ודו ויכמ ירפס בורב ןכ 6

 ןכו הביצנהו +. 16 = .א'ה ןכו רענהְו א"ס צ.16 = "ידו ב"וד ןכו הנה יִכ א'פו ,ט'דו ח'ד ו יד

 ו תו ו יד ןכו יער איטי 17  .אקספ ןאכ שו א"סב ץ.17 | .א'ד

 ןופייסו איור ןכו רפת עז א'כ ש. דד | .ע"תו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו יבזע א"ס +. 17 | .ר"תו

 ירק והכ +. 7 = .א"ידו ט"ד ,ה'ד ,ו'ד ,ב'ד ,אירב אמ ןכו יי רסמנו ועורָז א'ס +. גד
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 םימָש הטנ הָוהְיִאְג לֶאְרשיילַע הָוהְידרִבְד אשמ
 דתֶא םָש יכנָא הנה זוּכְרְקְּב םֶדִאדחור רציו ץֶרֶא דסי
 | ךּוחו"לע םַגְו ביִבָס םיַמָ עָהַלָכְ לעְר"ףס םֶלשּור
 םיִשֶא אוהה"םויב הָיַהְ :םלשורידלע רוצְמב הָיהְ
 היִסְמְעדַלָּ םימעָהדְלְַל הָסְמַעַמ ןָבֶא ם םלשורידתא
 םויב :ץֶרָאָה יונ לכ ָהילָע ופְסַאְנו וטרשי טורש
 ןיעְנשב ובָכְרו ןיהֶמִּתִּב ס סוס"לכ ה כ א הָוהְידָאְנ אוהה

 הָּמִא םימעָה סוס לכְו יניעדתֶא | הקפא הָדּוהְי תבעו

 יבשי יל הא םָבלְּב הרה יפָלא ורמאְו :ןודשב
 : םיִשֶא אוהה םּיַּב :םֶהיִהְלֶא תוְאְבַצ הָוהיכ םלשורי
 שא דיִפְלְּכּו םיִצְעְּב שא רּוְכְּכ הָדּוהְי יִפְלַאתֶא
 םיִמעְהדלָּכְ"ַתֶא לואמשדלעו ןימידלע ולכָאְו רומְעְּב
 עשוהו :םֶלֶשּורִיִּב הי תחת רט םלשורי הָבְשו ביבס
 לּנתִאְל ןעמְל ּהָנשאַרָב הדוהי יִלָהֶאדתֶא הָוהָ
 :הָדּוהְירלַע םלַשּורי בש תראפתו דיודדתיב תָרֶאְפָת
 לָשְָכִַּה הָיָהְו םלֶשּורָי בשוי דַעְּב הוי ןָגָי אוהה םזב
 ּלאָלַמְּכ םיהלאָּכ דיִוָּד תיכו דִוודָּכ אוהד םויכ םהפ
 -תֶא רימשהל שבא אוהה םזּב הָיִהְו :םֶהיִנפל הוה
 תיבחלע יִתְּכַּפָשְו + :םלשורידלע םיִאָּב . ה םיוגהדלּב

 יִלֶא ּוטיִבַהְו ם םיִנָחַתְו ןח חור םלשורי בשוי ו לע ן דיו
 מהו דיחיהילע דָּפְסְמְּכ ויִלָע ּודפסְו ורקדהרשא תא
 דָפְסְמִה לִי אהה םויּב :רוכְּבַהְהלַפ רמָהְּכיוילָע

 םלשוריב

 א'ס ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ח"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ. 8. .ב"יד ןכו' הָיִהִת א"ס יש. 5

 א'ד ןכו רסה לאמש א'ס +. 6 | ."לַע א'סב א. 6 | .ו'דו ג'ד ,ביד ,איד ןכו רפח טרש

 רת ןכו יבשי א"פ צ.ד = .ר"הו ס"ת ,ע"ת ןכו הָנשאָרְבְּב א'ס צ. 7 = ,ר"ידו ב"וד ,ו"'ד ,%

 ס"ת 2 ת ,'רת ,א"ד ןכו יבשוי א'ס צ. 8  .אקספ ןאכ שי א"סב צץ. 8 .ר'תו ם"ת עת

 בצה א"ס צ.9  .איעג וילע רפמנו היהו א'סב +. א .ר"תו

 ל ,יאברעמל ןכ צ. 10  .ר'תו ס'ת ,ע"ת רח ,א"יד ,%
 י"כ םירפס בורב ןכ +.10 = .א"ד ןכו ירקו ביתכ ּויָלַא א"סבו ,ורק ויל
 .10 | .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו רמהכ וילע רמהו א"ס ,ו"טמ

 שכ

1 
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 הרפסו :ןודנמ תַעְקְבְּב ןיִמרְדִרֶה דַפְסמְּכ םלֶשיריְּ
 דיִוָּדדתִיּב תחפש שמ .רבל תּוחָּפְשִמ תוחּפשִמ ץֶראָה
 םָהיִשִ דבל ןתְחתיִב תחפשמ דַבָל םֶהיִשִּ לבל
 תחפשמ רבַל םָהישִ רַבְל יןל"תיב תֶחפשמ 7
 תורָאשנה תוחפשמה לפ :דבל םֶהיִשְ דל 'עמש

 הָיהְי אהה םויב :דבל םהישְנו דבל תֶחָּפְשִמ תֶהּפשמ ג
 תאַטְחְל םלשרי יבשילו ריו תיבל חֶּתְפִנ רוקִמ
 תירָכִא תואְבְצ הָוהְי םֶאְנ אוהה םויב הָיָהְ ;הָדְנְלו

 -תֶא םֶגְו דש ור אָלְו ץֶראָהְמ םיִּבַצְעַה תומְשדתֶא
 הָיָהְו :ץֶרֶאָהְדִמ ריבעא הָאְמְַה חור-ת יאו םיִאיּבְנַה
 אל ויד מָאָו ויבָא וילא ורמ נאו דוע שיא אָבָנִכ
 והיִבָא והרקדי הָיהְי םָשְּב תְרַבד רקש יִכ הָיִחְת
 םיאיבָנה ּושָבִי אוהה םויּכ | הָיָהְו :ואְבְנהְּב ויל וִמִאְ
 עמל רעש תרדא ושְּבְלְי אל ותאַבְנהְּב וָניִזִחִמ שיא

 יִכְנָא הָמְדַא דבע שיא יִכְנִא איִבנ אל רַמָאְ :שחפכ 5

 הָלֶאָה תוָכִמה המ וילא רמָאְו :ירוענמ י נקה םֶדֶא יִּ
 יבהֶאמ תב יִתיִּכַה רֶשֶא רַמָאְו ףיד ןיכ

 הָוהְי םָאְנ יתימע רֶבנלַע יער"לע ירוע ברח
 ןח הכר - ,ןיִצופְתו < הָעְרָהתֶא ךה תואְבַצ
 םינוקדיפ הָוהְיְ נ ץֶרָאְהְילָּבְב הָיָהְו ?םיִרַע יצה"לע

 -תֶא יתאבהְו :הב רַתָי תישלשהו ועוני ותְרּכְי ּהָּב
 םיִתְנחְבו ףֶסַּכְהְדתֶא ףִרַצַּכ םיתְפרֶצו שָאְּב תישלשה

 ותא הָנַעֶא יִנָאו ימשב אָרְקִי | אּוה בָהְּזַהדתֶא ןז
 :יִהְלֶא הָוהְי מא י אּוהְו אוה יִמַע יתרמ .

 הנה

 ןו'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ןוטְרדרדַה וא רסחו ןילמ 'ב ןמרדרדה א"סב צל. 1

 דוב א'פ צ.1 .ךי = .ד"ידו ב'יד ,ג'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב לב א'ס ,ו'טדו ט'ד ,ה"ד

 ,'רתו ו'ד ,ג'ר ,ב"ד ,א"ד ןכו רוע 3 צ.4 .אקספ ןאכ שי א'סב +. 4 = .א"ד ןכו רפח

 ,ע'ת . יִּתְרַמָאְו פ'צ צ 9 .ירק יתומִע ,ביתכ !תימע יאחנ דמל ,יאברע גמל ןכ צד

 ו'טרו ד"וד ,ב'וד .ט'ד וחיד היד ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ,ו 'כ םירפס בורב ןכ צ. 9
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 17 הירכז אז 1

 :ףכרקּב ךללש קַלְחְו הוהיל אָּב םּי הגה
 ּהָדְּכְל המח טלשורידלא | םיוגה"לָּכְתַא יתַפסא
 ריִעָה יצָח אָצְיְו הָנְלִנְשִּת םישְנְהְו םיִּתְבִַה ּוסשְנְו ריִעָה
 ג הוה אָצְו :ריִעָהְדִמ תָרכי אל םעָה .רַתַ הלטפ
 ודמעו :בֶרְק יב ומְחְלַה םִיּכ םֶהָה םיוגּב םחְלְנו
 ינפדלַע רֶשֶא . םיִתיזה רהדלע * אוההדםוזּכ * וילנר
 המי הָחְרַזמ ויִצָחִמ םיתיזה רה עָקְבִ םֶדָקִמ םלשורי

 :הָּבְְנ ָּצָתְו הֶנּפְצ רֶהַה יצַח שמ ראמ הֶלּודְנ אָיְ
 םָּהִו לצֶאדלֶא םירָההיג עיִנִכ .ירָקראנ םתפע
 אָבּו הדו הי"ְדלמ הָיַַע יִמּב שערה ינפמ םֶּתְסִנ רָשֶאַּ
 , הָיָהְ :ףמע ם םישדקדלכ יהלֶא הוה
 דםוי הָיָהְ :ןואפקי תורקי רוא הוהידאל אּוהה םִיּב

 -תעְל היה הלילדאלְו םוידאל הוהיל עדי אּוה דָחֶא
 םייחדםימ'יּואצי אוהה םויּב | הָיָהְו +רואההְיהי 8
 םיַהְדלֶא םֶיַצְהְו ינומדפה םָיִהדלֶא םֶיצח םלשורימ
 לע ּךְלָמְל הָוהְי ּהָיָהְו :הָיִהְי ףרחבו ץיקב ןורחאה

 :דָחֶא משו דֶחֶא הָוהְי הָיָה אוהה םויּכ ץֶרָאָדְילְּכ
 םלָשרי ב בְנ ןמרל עבנמ מ הָבְרַעּ ץֶרֶאָהְלָּכ בטי
 רעש ה ןמינב רעשמְל ל ָהיִּתְחַת הבשיו הַמָאְר
 יבקו דע לֶאְננַה לדְנמּו םינפה רעשדרע ןושארק
 םלשורי הָבשִיְו דועדהְיהְי אל םֶרָהְו כ ובשינ :ךֶלמַה
 :חַטּבְל

 | תאז

 יאברעמל ןכ +.-4 = .ירק הָנְבַכְשִּת צ. 5  .תוכוס לש ןושאר םויל הרטפה + + 7
 .אּוההדסויב תולמ אלב דלא וילגר יאחנדמל
 וסנ . . - םּסְנְו א"ס +. 5 = .ע"תו 'רת ,ב"יד ,ו"כ םירפסב ןכו
 רח א"ס +. 5 | .ס'תו 'רת ןכו וישדק א'ס +. 5  .ר'תו ית ,ע"ת רח ןמז
 ,ירק ןואָּפקְו ,ביתכ ןּואָּפק וא ןואפקי +. 6 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 6  .ר'תו ס'ת (ע'ת
 .אועג אלב דתַעְל נ'ב .א"ב ןכ ץ.7 = .א"ידו ויד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ [ 3
 .ט"דו ח"ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ו םימ ואצו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס .בורב ןכ 8
 א"וד .ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו לּצְנַטִמְו א"ס ג0 .המארו ג'ב ,א"ב ןכ +. ג0 = .והָי ריב 8
 ַק .ריתו פ'ח |

 םָּמְסַנְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5

 נז
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 סופה תפנמ הָיהִת ןכְו :דִאַמ ברֶל םיִדָנִבו ףסְקו בז = ש -

 -םִאְו :םשגה הָיהְ םהילע אְלְו תואְבַצ הוה ףלטל :

 םיִרְצִמ תאטח הָיִהִת תאז :תוכְּפַה גחחתַא חל ולעי

 || הוהיל שק סופה תולצמ"לע הָיְהְי .אוהה םויב 3

 1 הוהיל שרק הדוהובו םלשוריּב הוסזלכ יהו +

 אז 1 הירכז 138

 םיִמָעָקְלָכדתֶא הָוהְי ףני רַשֶא הָפַנַמַה הָיְהִתו תאו
 דלע דמע אּוהְ ורָשְּב קמה םלָשורידלע ּואְבַצ רשא

 :םַהיִפְּב קמת ושל ןהירְחְב הקמת ונעו וילה
 םֶהָּב הָמַר הָוהְיתַמּוהְמ הָיְהִת אּוהה םויּב היה
 םִגו :והעַר דידלע ּודָי התלעו והער די שיא וקיוחהו
 ביִבְק םיוג"לָּכ ליה * ףסָאְו םֶלְשּוריִּב םֶחְלַת הוה

 תונחמּב הָיִהְי רשא הַמַהְּבַהדִלָכְו רומ גֶחְהְו למ בנה דרָפה
 םיוגה"לָּכמ רֶתונה"לָּכ הָיְהְו :תאזה הָפמַּכ הָמְהַה
 תוָחְתְשְל הֶנְשְב הָנש יִהִמ ּולַע םלשורידלע םיִאּבה
 רֶשֶא הָיַהְו :תוכפה גחדתֶא גחְלְו תואבצ הוה ךלמל
 תוחתשהל םלשורידלא| ץְרֶאְה תוחפשמ תֶאמ הלעידאל

 םהילע אָלו האב אְל הלעתהאל םִיִרַצמ תֶחפשמ

 אל רשא םיוגה"תַא הָוהְי ףני רשא הָפנמה הָיְקת

 "| !תוכסה גחדתַא גחְל ולעי אל רשא םיוגַהְדלָּכ תאטחְו

 "| !הבזמה ינפל םיִקְדִַּכ הָוהְי ּתיִבְּב תוריסה הָיהְ

 ] ולשבו םהמ וחְקְלו םיחְב והלּכ ואבו תואבצ

 [| םויב תואבצ הוהידתיבּב דע ינענכ הוהידאלו םֶהָב
 | :אוהה

 | ."לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 13 = .דָיּב א'ס צ. 18 = .רסח וילע רסמנו תמהמ א"סב +3
 | ןוופ שי א'סב +. 18 = .ג"דו א'ד ןכו הָפּגַמַּב א'ס +. 15 = .איעגב לכ ג'ב ,א'ב ןכ 4
 | ה ,ב'ד ,א'ד ןכו -לכדתא א'ס +. 18 | .איעג וילע רסמנו היה א"סב צץ. 17  .אקספ
 .רסח תכַפַה א"סב צ. 39 | .םיִמעָה א'ס +. 18 = .ר"תו ע"ת ,ב"יד ג'ד

 || חו וגנממ הנפ ונממ ויצהו ,י'אר ןמסו רשע רחאו םיתאמ הירכז רפסד יקוספ םוכס

 = | כ ןיב קלח תורוש שלש חינהל ךירצו .העברא וירדפו .[26מ. + 4] המחלמ תשק ונממ
 \ .רפסו רפס
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 כא -- יי ַר
 יִתְבַהֶא :יִכָאְלִמ דָיִּב לֶארשידלַא הוהירבר 8
 חֶאדאולַה ּונָתְבַהֶא המ םָּתְרמאו הוה מא םֶכְתֶא

 ושַעדתֶאְו :בקעירתא בהאו הָוהְידִאְנ בטעיל
 תוגַתְל ּתְלָחְנְתֶאְו הָמְמש יִרָהתֶא םישָאְו יתאנש
 תוברַה הב בושת ונששר ם ודא רמאז וחיָכ :רָבְדִמ

 וארקו סוְרַהֶא ינָאָו נבי המה תואָבצ הודי רמָא הפ
. 

 :םסועדרע הָוהי ם םעְזירשַא םַעָהְו הַעָשר לוב םֶהְל
 לוכנל לַעַמ הָוהְי לִי ורמת םּתַאְו הָניִאְרִת םֶכיִנַעְ
 היָא יִנָא נדָא | בא דָבְכ ןַכ :לֶאְרְש
 תואָבצ : הוה ָ י\רַמָא יארמ הָיִא יִנָא םיִנודַארֶאְו "דוב
 :למשדתא ונ וניזב המב םתרמ) 61 ימש יזוב םיִנֶהְּפַה םֶכְל

 + ד == == [

 לא המב .םתרמַאו לאלמ םֶחְל ל חְּבזמרלַע םישינמ וש - "כ חבומ
 3900 רוע ןושינתרכו :אּוה הֶובִנ הָוהְי ןִחְלש םָפְרַמָאּב

 הלו 2 הספ ושינת יכו ער ןיא הבול
 .ררוררה ער .. ;

 | ₪. קו = 1 |

 :תואבצ | הָוהְ רַמַא ףינפ שיח ו וא : צר יה ףתחפל אנ

 אָשִיַה תאזי הָתְיַה םכדומ ונח ו לֶאְרפ אנ"ולח הת
 רַגְסִיְו םכָבִדמְנ ומ :תואבצ הוה מא םיִנָּפ םֶּכִמ

 מא ם םֶכָּב ב ץפח ילחןיא + םחה יִחָבְוִמ וריאת"אלי םִיָתְלִּד

 וו - - - וו דחַרְומִמ יִּכ :םֶכְדַמ הָצְרֶאְדאְל הָחְנִמּו תואָבְצ המ

 2 4 = גב ו לוד ואובמדדעו שמש

 2 4 בש - == . \

 םיונב ל ! םירצויב מה 5-5 ימַשל ש ליויוה רטקִמ
 תש = 0% -'' ו רו ושש ₪ -=-

 ₪- - 7 םֶכְרַמָאּב .ותוא םיללחמ םִתַאְו :תואְבַצ הודי רמא
 ןחלש

 י"םִא א'ס ץ. 6  .א'ד ןכו רסח אלַה א"כ צץ. 5 .קחצי תודלות תשרפל הרטפה +. 1 4

 ת"ד ווד ,ב"ד ,א"ד  ןכו אלמ הלוחו א"ס צץ. 8 .ושיגת יללהב +. 8

 כ םירפסכ בורב ןכ פס בורב ןכ צץ. 18  ,א"ד ןכו רסח 1אבמ א"ם צ. 11  .םֶבָל תאְזדהתיה א'פ 9

 דו א"יד .ו"ד .ב'ד .א'ד ןכו רפח !תא א'פ ר"ידו .ב'יד ,ט'ד ,ח'ד ,ג'ד

 א א'סב ,בותכ בש א בותכה הניכש אלא יִתֶא יואר היה 1

 א

 . "ישי ינא בג :"םאו

10 



55 

 שכ

- 

6 

 םולשהו ז םייחה ותא הָתָיַהו יִתיִרְּב :תואְבַצ הָוהְי רַמָא :

 םעְהַלְכְל  םיִלְפשו יזבנ םָכַתֶא יִּתַתְנ .ינָאדםנו <

 ז 183--ז 0 יכאלמ 190

 םֶתְרמַאְו :וְלְכָא ּהָובִנ וָביִנְו אוה לֶאְנִמ יִנדַא לש
 תואְבָצ הָוהְי רמָא ותוא םֶּתְחַּפהְ האלחמ ה הגה
 ִתֶא םקאבהו הלוחההתַאו הַפְּפַהתֶאְו לג םֶתאבַה
 רּורֶאְו :הָוהְי רמָא םֶכְדִיִמ ּהָתוא הָצְרֶאה הָחְנִמַה
 יִכ .ינדאל תֶחָשִמ חב רד רֶכָז וררְעְּב שיו לכונ
 !םיונב ארונ ימשּו ּתואָבְצ הָוהְי רמָא יִנָא לודָנ ךלמ
 ועָמָשַת אלדמ א ,וםיגהפה תאָוה הָוצַמה םַכיִלֶא הָּתַעְו

 לַמָא יִמָשל לובּכ תַתְל בלדלע .ומיט שֶת אלזם
 יתוראו .הָרָאַמַהְדִתֶא כב .יִתְחְלשו תואְבצ היה
 :בלחלע םיִמש םֶכִא יִּכ היִתורָא םנו םֶכיִתוְכְרבדתֶא
 םכינפ"לע שרפ יתרו ערוההתֶא םכְל רעג 4

 ןתחלש יכ םתעדוו :ויִלֶא םֶכְתֶא אשְנ םכיִנה ש
 יולדת יִתיִרְּ תו יהל תאזה הָוצמה תא 5

 תחרות :אּוה תחנ יִמְש ינּפמו ינָאְריו אָרומ ולד
 םילשְב ויתפשב אצמְנ"אל הע ו ּוהיִפָּב הָתָיַה תַמָא
 !תפשדיכ :ןועמ בישה םיִּברְו יתֶא דל רושימבו
 דאלמ וכ והיפמ ושקבי הָרּותְו תעדדורמשי זהב
 םתלשכה ךרדה"ןמ םּתְרס םֶתַאְו :אּוָה תוָאְבְצְדהְוהְי
 [[תואבָצ הוהי רמא יולה תיִרַּב םֶתַחַש הַרְו תב םיִּבִר

 םנָ םיִאְשְנו יכרדדתא םירמש םֶכָניִא רשא יִפָּכ

 :הרותפ
 מ ונאְרְּב דָהֶא לא אוְלַה ּונְלְכְל דָחֶא בָא אולה

 דגבנ
 אס .ירקו בותכ יִתא א'סב ,בותכה הניכש אלא יִתֶא יואר היה :םירפוס ןוקת ץ. 3

 לבא וילע רפמנ א'סב +. 14 = .תאָבַצ הוהי א"סב +. 13 = .א"י
 חו ןכו אלמ רדוגו א*ס ויטרו א"יד ג'ד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14 = .ירק

 ב'יד ו'ד ,ב'ד א"ד ,י"כ םירפסב ןכו הָוהיל יאחנדמל ,ואברעמל ןכ +
 וא'עגב ורמי נ"ב ,א'ב ןכ +. 7 = .אועג .אלב דםנתאו כ'ב ,א'ב ןכ < 5 .2 | .ד'ידו
 .אקספ ןאכ ןיא א'"סב צ. 10 | .ר"תו ע'ת ,ט'ד ,ה*ד ןכו םימעה א'ס צץ. 9
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 וג הָדּוהְי הָדְנָב :וניתבָא תיִרְּב לָלִחְל ויחָאְּב שיא דָנָבָ
 הדו ללה יִכ םלשוריבו לארשיב הָתְשְעְנ ּהָבַעותְו
 ו הוהי תַרְכָי :רֶכנ לאדתב לַעְבּו בהֶא רשא הָוהְי שדק
 שימו בקש יִלְהֶאמ הע רע הָנשעָי רַשֶא שיִאְל
 וג תינש תאו :תואבצ הָוהיל .הָחְנִמ
 אמ הקנו יִכְּב הֶָוהְי חַּבֶזמְתֶא הַעָמד תוְסַּכ ושַעְה
 \ םּתְרַמִאְו :םֶכְדָיִמ ןיִצְר תַחְקְלו הָחְמַהְדלֶא תונָּפ דוע
 ףירוענ 0 ניב דיִעַה הֶוהיהִּכ" ל הָמַלָפ
 :ּףתירְּב תָשַאְו ְִּרֶבִח איִהְו הָּב הָּתְדְגְּב הֶּתַא רָשֶא
 5 עַרֶז - דָחֶאָה הָמּו ול חור רֶאְשּו הָשִע דָהֶאאלְ
 :דָגְביילא ףירוענ תשאבו םכְחּורְּב םֶּתְרַמְשַנְו םיהלֶא
 4 סָמֶח הָפּכְו לאְרשי והלא הָוהי רמָא חלש אשה
 אְלְו םָכַחִרְּכ םִתְרַמְשְנְו תואָבצ הָוהְי רַמָא ושובלדלע
 :ּודָנְבִת
 םכְרְמָאְּב ונענה הָמּכ םֶּתְרַמָאוםֶכיִרְבְדְב הֶוהְיַתְעַנְה
 היא וא ץַּפִח אּוה םֶהָבּו הוהי ינעְּב בוט עְר השעדלּכ
 ג ונפל ףְרְדדנפו יכָאלמ חלש ינה :טפשמה יהלא
 םישקבמ םּאזרשא  ןודָאה ולָכיִהְלֶא אובָי םאתפ
 הָוהְי רַמָא אברהנה םיִצפַח םֶּתַא רשֶא תיִרְּבַה ךאְלש
 9 ּתואְרַהְּב דמעה ימו ואוב םוידתֶא טָּכְלַכִמ ימו :תואְבְצ
 \ ףרצמ בשיו :םיִסְּבַכַמ תירבכו ףרצַמ שָאְּכ אהה
 בָהְזַּכ םתא קו יולחינב דתֶא רהט ףַסּכ רהמִמ
 + הֶברִעְו :הקַדַצְּב הָחְנַמ ישיגמ הוהיל ּווָהְו ףספמ
 םיִנָשּכו םלש ימיִּכ םֶלשּוריו הדוהי תחְנמ הוה

 תוינמדק -

 הנעו א"ס ,ב"ידו ט"ר ,ח"ד ,ו"ד ,ג"ר ,ב"ד ,א"דב ןכו אלמ וילע / רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ

 ט"ד ,ח"ד ןכו יכ לע א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ןכו רש 1

 .ירק ולו וילע רסמנ א'סב +. 15 = .ו"דו ג'ד ןכו יִכ לָע א"סו ,ב"ד ןכו יִכְלְע א'סו ,ר"ודע פל |
 ע :ישע א'ס צ. גז .רפח 1שָבְל א"סב צ. 16  .ר'תו ע"ת ,'רת ןכו דַגְבְּמ א"ס ץ. |[
 א'ד ,א"סב ןכו אלמ םואָחַפּו הגומב +. 1 = .איעגב דהנַפו ג'ב ,א"ב ןכ צ. 4 .1 = .ט"י'גןמ| /

 .לודגה תבשל הרטפה +. 4  .רפח ותאְרַהְב א'ס צץ. 5 | ,ןודאַהְו א"סב צץ. 1 "דום"

 1ד1



- 

 סמ

- 

 ףסממ רע | יתייהו טֶפָשִמְל םֶכיִלַא יִּתְבְרְקַו :תוינמרק :

 ל יונה םיעְבְק םֶּתַא יתאו םירָאנ םתא הָרֶאַמַּב

 "| םתֶא ווהתהיכ םיוגההלָּכ םֶכָתֶא רשַאְו :תואְבַצ הָוהְי +

 וזו 7 יכאלמ 19

 יקְשְעְב רקשל" יםיִעָּבשְנְבּו םיִפָאְנִמְבו םיפשכ מב
 דַמָא ינואר אלו * רנחיטמו םותָי הֶנמלא ריכשדרכש
 בָהעיִנְ םּתַאְו יתינש אְל הָוהְי יִנָא יִּכ :תואבצ הוה
 ₪רמש אלו יפחמ םתרס םֶכיִתְבָא ימימל : :םתילכ אֶל

 םתְרמַאו תואבצ הֶוהְי רַמָא םֶכיִלא הכשֶאְויִלַא ובוש
 'םיעְבק םֶּתַא יִּכ םיהלֶא םֶדֶא עבְקִיַה :בּושְנ המ
 !הָמּורָּתהְו רשעמה ונעבק הָמַּב םתְרמַאְו יתא

 ףרט יהיו רַצואָה ה .תיּבדלֶא רשעמה"לָּכדתֶא ואיבָה
 | אלדםא תואבצ הוהי רַמָא תאָּב אָנ יִננָחְבו יִתיִבְּב
 \ הרב םכְל יתקירהו םימשה תוְּבְרַא תא םֶכְל חַּתְפִא
 /| טל תחשידאלו לכאב םכל .יתרעת . :יִדדילבדדע
 \רמא הדשב ןפנה םכל לָכשַתדאְלְו המדאה יִרפדתֶא

 ה יקוח :תואְבִצ הָוהְי רָמָא ץפח ץרא
 יז ונרבדנ-המ םָתרַמַאְו הוה רַמָא םֶכיִרְבּד ילָע
 תמש יכ עצבדהמו םיהלא דבע אָוָש םֶּתְרמָא
 |הָתִו :תואָבְצ הוהי ינפמ תינרדק ק ונכלה יו ותרמ -
 טָחְפיםג העשר ישע ונבנ"נ שידו םירשַאמ ּונְחְנָא
 = וחפרדלֶא שיא הוה יאר ורבדנ א :וטלמיו םי 0
 < ארל ונפל ןיִרָפו רפס בַתְכִיַו עמְשיַו הָוהְי בשקוו
 טיל תואבצ הָוהְי מא יל ּויהְו :ומש יִבָשחְלו הוה

 .ושא שי ה
 ,| "תו ב"יד ,ט"ד ,ח"ד ןכו יִמשַּב םיעבשנבו א"ס צץ. 5  .רסח וילע רסמנ: תינמְדק א"סב +. 4

 [- הטִמּו א"סבו ,ירק הטִמּו וילע רסמנ א"פב צץ. 5  .איעגב יקשַעַבּו ג'ב ,א"ב ןכ צ. 5

 ב ,ביתכ הלב א"סב צץ. 9  .םירפוס ןוקת וילע רסמנ א"סב +. 8 .ו"רו .ב'ד ןכו .ירקו
 ןר ןכו אלמ י יִתּוקיִרַהּו א'ס +. 10 = .ד"ידו ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הַלָּכ א'סבו ,ירק

 ּובָע א'ס +. 14 .ב"ורו ,ט"ד ,ח"ד ,ו"ד רנר בה ,א"ד ןכו אלמ תיחשי א"ס +ץ. 11 | .ו"דו

 [ | פפ א'סבו ,פ"ת ןכ רפסב א"ס +. 16  .ב"ד ןכו ונחבהםג א"ס +. 15 = .ט"דו ה"ד ןכו אלמ
 % .אועגב י בשחלו גיב ,א"ב ןכ +. 16 = .ירק רפסּב ,ביתכ

\ 
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 לַמחָי רֶשֶאּכ םָהילִע יִּתְלַמִחְו הָלִגַכ השע יִנָא רָשֶא
 קידצ ןיכ םֶתיִאְרּו םֶּתְבשו :וְתא דבעה נבלע שו
 :ודְבַע אל רַשֶאל םיהלַא דבע ןיִּב עַשְרֶל

 םיִדזְלָכ ּויָקְו רּונִמַכ רעב אָּב םויה הָנַהְדיִכ
 צמא אָּבַה םּיָה םמא טה שק הָעְשר השעלָבְו
 הָהְרְו :ףעו שרש םָהְל בועיחאל רשא תואבצ הוה
 םֶתאְצִיְו היִפְנַכְב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םָכל
 רפא ּוְִיִּכ םיִעָשְר םתופעו :קברמ יִנַעַּכ םָתַשַפ
 הָוהי רמָא השע יִנַא רשא םויב םכילגר תופּכ ממ
 השמ תָרות ורכז :תואְּבְצ
 םיִקַח לֶאְרָשידלָּבְ-לע ברחב ותוא יתיוצ רֶשָא יִדְבַע
 איבנה הָילֶא תֶא םֶכְל חלש יִכְנִא הגה :םיִמָּפְשִמ
 תובָאדבל בישהְו :אָרנהְ לונה הוה םוי אוב פל
 דתֶא יִתיִּכהְו אובָאְְִּפ םֶת תובא-לע ם םִנָּב בל םיִנַָּלָ

 וגו הלש ייכנא הנה
 ןמס ג אקתי וא ק קק

 ט'ד ,חיד.ןו'ר ,ג"ד ,ב"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 19 .אקספ ןאכ ןיא א'סב 1

 ןכו ביתכ ר"וי וילע רסמנו ישע א'ס +. 19 = .ד"ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו רפושב יכ א" וש

 .ירק -לַע ,ביתכ דלא א'סב צ. 99 = .יתבר 'ז צ. 9% = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןא'

 קקתי ןמיס לש םירפסה 'דה לכב ןכו תינש םעפ ביתכ אל יללהב +.

 םתרמאו ויצחו .השמחו םישמח א"נ ,ןד ןמסו םישמחו העברא יכאלמ רפסד יקוספ וג

 *ןגזג!. 11 14] ךניב דיעה הוהודוכ % המח

 31/61 111 19 ןויצ םכללגב ןכל ויצחו .ןתרת ןמסו םישמהו ףלא רשע ירח לש יקוספ םו

 א"נ ,הנומש ויתותקספו .[260. 1ז 9] הכותב היהא דובכלו ןמסו םירשעו דחא ןח

 הנשה דע ךלמה והיזע ןמ ,םינש עבשו םירשעו תואמ שלש רפסה תונש .רשע ויתותקס

 תואמ עשתו םיפלא תעברא םינורחאה םירפסה תעברא לש םיקוספה לכ .רדנסכלא א!
 .[ז8. ז,צט 93] קירל ועגי אל םינורחאה םירפסה עברא לש הנושאר היעיבר .העשתו םועב
 תיעיבר .[0084." 5] הלול ירדש-םא ךלדואב םיבנגדסא םינרהאה םירפסה תעבהא *

 .[₪26%. צזה 7] הלעמל הבסנו הבחרו םינרחאה םירפסה תעברא לש הנורחא
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 זיפ

 ו

 !א א'ס ,ו"טהו .ט"ר ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו הימרגל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןב

 + א'ב ןכ צ. 5  .איעג אלב -םִא ג'ב ,א'ב ןכ צ. 5  .ר"ידו ב"יד ןכו הימרגל אלב

 וותַבּו "ב ,א"ב ןכ +. 2 .איעג וילע רסמנו תרותּב א"סב ,הניגנ אלבו ףקמב -תרותב

 .אועג

 םירפס בורב +. 1 ,ב | .איעג וילע רסמנו י'כ םירפסב ןכ +. 4 = .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ,ג'ד

 .אתשרפ אדה ןוהיורת 'ב רומזמו 'א רומזמ

 םילהת
 ןושאר רפס

 םיעָשְר תב ךלַה אָל /רשא שיאה ירשא
 דָמָע אָל םיִאְטח ּךִרָדְבו
 :בשי אָל םיִצְל בשומבו
 וָצַפַה הֶוהְי תֶרותְבִדִא יִכ
 :הליִלו םמוי הָגְהָי יִתְרותְבּו

 םִיִמ ינלפדלע לּוָתָש ץעְּכ הָיָה
 ועְּב ןתַי יירפ רשא
 לוָבְיאְל'ּוהְלְעְו
 :חילצְו הָשַעידְרָשַא לָכו
 םיִעָשְרֶה ןכדאל
 :חור ונפרִתִרִרֶשַא ץמּכְדמא יִּכ
 טפשמּב םיִעָשְר ומקידאל | ןֶבְילַע

 ;םיקידצ תר םיאטחו
 םיקידצ רה הָוהְי ערוידיכ
 :דָמאּת םיעשר ךרדו
 םוג שר הל
 :קיִרדּוגָהְי םיִמָאְ

 בציחתי

 אל והלעו א'פו ג'רו ביד ןכו אל והֶלִעו א"ס ה"טרו י"כ םירפס בורב ןכ 3



 1% ןושאר רפס ו

 ץֶראדיכְלִמ ּובָצְיְַ
 דחידּודַסונ םיזורו
 :וחישמ"לעו ההְידלע
 ומיתורְסומדתא הָהְּתִנ
 :ימיתבע ונממ הָכיִלְשִ
 קַחְשִי םִיִמְשַּב בשוי
 :ומלדנעלי יִנדֶא
 ופַאְב ומילא רָכְדִי וא
 :ומלַהְבְ ונורחבו

 יכלמ יִתַכְסְנ יא
 :ישדקחרה ןויצדלע
 קחדלֶא הָרְפַסַא
 הָתְא יְִּב לא רמָא"הָוהְ
 :ףיתדלי םויַה ינא
 ּךְתְלִחְג םִיג הָנְתֶאְו יִנִמִמ לאש
 :ץראדיספא תְוחֶא
 לורפ טָּבָשְּב םַעְת
 :םצָפִנִ רצוי יִלְָּכ
 וליִכשה םיכְלִמ התת
 :ץֶרֶא יטפש ורסוה
 הָאְרִיְּב הָוהידתֶא ּוְבַע
 :הָדְעְרְּב ולי

 ףרד ודבאתו! ףנאיפ רבדוקשנ
 -יב

 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8  .'ה ח"מ ןמקל ןויע :ע"תו 'רת ןכ ּגדְעונ ל"צ 8
 .אינג אלב ונורחבו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 5  :א"דו א'דח ןכו הוה א"ס צ.4  .יפו נ

 -ינב יִלא רָמא הוהי א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .אועג הרפסַא ג'ב ,א'בןב
 .ר'תו סת .,ע"ת ןכ םֶעְרִת ל"צ <. 9 | .ילֶא רמא א'סו ,ט"דו ויד גיד ₪
 .הֶתַעו היס .,קיטדו , דייר ,ביוד יד. ,טיד הוב ,ג"ר ,ב"ר ,י'כ םירפס בורב ןכ +

 םירפס בורב ןכ א. 39  .ףקמ אלבו ןפ "ב ,א'ב ןכ +. 15  .האָריִּב כיב ,א'ב פע
 .ר"ידו ב"יד ,טיד ,ג'ד ןכו ףנאָי א"ס ,ו'טדו *'ד
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1% 
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 יִרֶצ כר"מ חָוהְ

 םירפס בורב ןכ +. 5 = .ו"טדו ט'ד ,ג'ד ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.3

 עג אלב דוב א'ב א'נ +. 8 = .ו"טדו ב"יד ,י"ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יננעיו א'ס ו"טדו
 \ ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 ,7 = .איעגב דתַא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 8 | .אועגב דיפ נ'ב

 "כ םירפס בורב ןכ צ. 3 | .שרגמ עיבר תוניגנב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ,ו'ד

 יהַמ א'סו ,ה"ידו ב"יד ןכו הָמ א"סו ,ו'דו בי"ד ןכו המ א"ס ,ו"טדו ט'ד

 וז 1-1 8 םילהת

 ופא טעמכ רעביחיכ

 וב יִסּוחלָּכ ירשא

 נב םולָשְבַאוינָפמ וחְרְכִּב דֶודְל רומז

 :יִלָע םיִמָה םיּכר
 ישפְל םיִרַמִא םיּבר
 :הָלְס ם יהלאב ול הָתְעושי ןיא
 :יטאר םירמו דובב | ןגְמ הָוהְי הֶתַאְו
 :הֶלָס ושדק רקמ ונעו ארקא הָוהְילֶא יקוק
 הָנשיִאְו יתבכש ינָא
 :יִנָכְמְסְי הָוהְי יִּכ יתוציקַה
 םע ּתובְבְרַמ אְריִאדאל
 ;יִלַ ותש ביִבָס רשֶא
 והלא ינעישוה \הָוהְי המק
 יחל יִבְיִאְדלָּכדתֶא יהי
 ּתְרְבש םיִעָשְר ינש
 העושיה הוהיל
 :הָלָפ ףתְכְרב ףמט"לע

 :דָודְל רומזמ תוניִנְנפ חַצְנמל
 יקדצ יהלָאו ינִע יִארֶקְּ
 יל תְבְחְרַה ו רַצַּב
 :יתלפת עמשו ינה
 בהאת הָמְלְבְל יִדובַּכ הָמדדַע שיאהינְּב
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 בק ושקכת קיר ןובְהאת
 סִח הָוה . הלה ועדו

 ויִלֶא יִאְרְמּכ עמשי הֶוהְי
 םֶכְבַּבְלְב ורמא ואָטָחתְלַאְו וגר
 :הלס ּומָדְו םֶכְבְּכְשמלע

 קצהיחבז ּוחְבְ
 :הָוהידְלֶא וחטְב
 בוט ונארידימ םיִרָמִא םיִּכר
 :הָוהי ךיִנָּפ רוא י נִלָפהַס
 יכלב הָחַמש הת

 :ּובְר םֶשוריִתְו םֶנִד תֶעָמ
 ןשיאו הָבְּכְשַא ודִחְי םולָשְּ
 ישות חטבל רֶדָבל הָוהְי התא

 :דודל רומָזִמ תולוחנהדלא חצנמל

 הָוהְי ו הנאה יִרָמַא
 ;יֶניִנַה הָיְּב
 יקלאו יּכלמ יעוש"לוקל \הָבישקה
 לפה יא
 4 ה ₪ הָוהְ

 הָּתָאו 5 0% אלו יִּ
 :עְר ָּךְר אָל
 ףיניע דגְנְל םיִלָלוה ּובְצְיְתידאְל

 תאנש

 ןכ +. 7 = .הפנ גיב ,הֶסנ א"ב א"נ ,הָסנ כ"ב ,א"ב ןכ ץ.ד = .ר"תו ע"ת ןכו אָלּפֶה 8
 ןכ 2 1 ה = ידו ויד ןכו ּתַתנ א"ס +. 8 | .רוא ג"ב ,א"ב ןכו ו"טדו י"כ םירפס'פש
 .ט'רו ג'ד ןכו שרגמ עיבר תוליחנה א'ס ,ו"טדו ר"יד .ב"ור י"ד ו"ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בז

 .ר"יו .ב"יד ןכו .הוהי .א'ס גיטרו י'ד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס .בורב ןפשו [
 לוקל א"ס ה"ידו ב"יד ,ט'ר ,ג'ד ןכו יעוש לוקל :וא ו"טדו ,י'ד ,י'כ םורפס בורב מ 6

 וא ,ץפה | לא א'ס ו"טד ןכו ץפח |לא וא ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ן"דו ב"ד מוש
 : ו .ר"ירו .ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ןכו ץַפָח" |
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 ץ 7--1 5 םילהת 1%

 :ןוא יִלָעַּפלְּכ תאְנְש
 בֶכ יִרְבְד דָּבַאְּת
 :הָוהְי | בעָתְי המרמּו םימדדשיא
 ףתיב אובָא ִּּדָסַח בֶרַּכ יאו
 ;ּךַתֶאְרְיְּב ףשרק"לכיה"לֶא הָוְחְתְשֶא

 יררוש ןשמל ףתקדצְב ינו הוה
 :ףכרד נפל רשוה
 תווה םֶכְרִק ּהָנוכְנ ּוהיִפָּב ןיא יִּכ

 :ןוקילחי םןושל רג חוקפ"רכק
 םֶהיִתוצְעִמִמ ולפי םיהלֶא | םמישאה
 :ךכ ּורמחיפ ומחידה םֶהיִעְשִּפ ברב
 זרי םלשל ,ךב יִסוְחלָכ וחמש
 :ףמש יבא ףב יצְלעיו ומילַע סו
 הוהי קידצ ךְָבִּת הָּתַאדיִכ
 :ונרטעת ןוצְר הָנצּכ

 :דודְל רמז תיִניִמְשהדלע תּיִננּב חֶצְנמְל
 ינחיִכְות ּפַאְּבדלַא הָוהְי
 :יִנרפיִת ּךְתַמַחּבְדלַאְ
 ינא לֶלַמִא וכ הָוהָי נגח
 :יִמְצִע ולהבנ יִכ הָוהְי ינאפר
 דאמ מ הֶלַהְבִנ יש שפנו
 :ותמדדע הוהי תאו
 ישָפנ הצל הָוהְי הבוש
 :ףדסח ןעמל ינפישוה

 ביתכ רשיה א"סב ורק רשָיה ,ביתכ רשוה ץ. 9 | :תירוניצ אלב בעי ביבי איב ןכ ליל

 2 וב ויטדו י"ד ,ב"יר ,ט"ר ו"ד ג'ד ,ב"ד ןכו ,א"ב ןכ צ. 11  .א"ידו א"ד ןכו ירקו

 | א'ם +. יוחמשיו א'סו ,י"ד ןכו וחמשיו א"ס ,וקמשיו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 18 | .ףקמ

 ירק ,' וביתכ ּתֶאְו צ. 4 .איעגב -לא נ"ב ,א"ב ןכ צץ. ל ,| | .ב"ודו ט"ד ןכו גנרטעת

 .א"ידו ,י"ר ו"ד ,ב"ד ,א"ד ,א'רת ןכו ירקו ביתכ הָּתַאְו א'סב

 | יכ



 1% ןושאר רפס +[ 6--1 5

 6 דרכו תָוָמּמ ןיִא יִּב

 :ףָלדהַרו יִמ סואשב
 יִּתְחְנַאְב | יִתְעְני
 יתַטמ הל יל"לָכב הָחשַא
 :הסמָא ישדע יִתָעְמְרּב
 8 יניע סטפמ ּהָשֶשַע
 | :יִרְרוצ"לַכְב הָקַתַפ
 : וא ילָעַפדלָכ יִנָמִמ ורּוס
 :ייכב לוק הוה עמשהיִּ
 0 יתנחת הָוהְי עמש
 :חקי יתְלפַת הוה
 / יביאדלַּכ דאָמ ולָהָּבו ושב
 :ענְר ושבי ובשי

 ז שוכיירבדדלע הָוהיל רשדרשא דול ןויגש
0 

- 

 ןש

0 
 תש ב ₪ 6 - + 1 - ףט ₪" | ₪

 ל ופרס ינעישוה
 8 ישָפַנ היִראְכ 0

 :ליִצמ ןיאו יי
 תאז יתישָעְדִא יהל היה
 יִפַכְּב לוערשידסא
 ְּ עָר יִמְלוש יִּתְלַמְנְיא
 :םקיר יִררוצ הָצְלְחַאְ

 ל

 ףדרי

 ר"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו הימרגל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב כ
 .ויטדו י'ד .ט'ד ,ג'ד ,ב"דב ןכו איעג וילע רסמגו ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. ץ 8
 םירפסב ןכ +. 11 = .ו"טדו י"ד ,ט'ד ,ג"דב ןכו איעג וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ 8
 ס*ת ,ע"ת ןכ ,קרפ ןיא ל"צ צ. 5 ,[ | .,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"דב ןכו הימ כרגל וילע רסמנו "כ

 ןכו חנומו רפח יִמְלְש א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 .ח 'ה הכיא .ןויע 39700 ₪
 .ס"תו 'רת ןכ הָצָחָלַאְו ל"צ +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ויד ,ג'ד ב
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 צ. 6

 א'סו

 הב ןכ צ. גז | .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ב'ד ,א'דת ןכו אלמ םֶעוז א"ס צ. 19 = .טידו ו"ד ,ג"ד
 ורד ביד ,י"ד ,טיד ויד ,גיד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לעו א"פ ,ו"טדו י"כ םירפס

 צח 7 םילהת

 ייח ץרֶאְל םמרָיו :שיו ישפנו ביוא ףדרי
 וחלס .ןפשי רָפעְל | ידובכּו
 ףפאּב | הֶוהְי המק
 יִררוצ תורְבַעְּב אשְנַה
 :תיוצ טפָשִמ ילא הרשו

 ָךְבְבוסִּת םיִמָאְל תדעו
 :הֶבּוש םורמל היל
 הוה | םיִמע ןיִדי הוה

 8 ה תיל - תוב 2 ןחבו
 םיהלַאדלע ! יִננמ
 : בלדירשי עישומ
 קיִדַצ טפוש םיִהלֶא
 :םוידלַכְּב םעז לאו
 שוטלי ופרח בּושָי אל"סא
 :הְננכַו ךרד ותשק
 תומייִלְּ ןיכה ולו

 :לָעּפ םיקלדל ויצח
 ןוא"לפחי ה הנה
 :רקש דליו לַמָע הרה
 והָרפחיִו ּהָרְּכ רוב
 :לע לפי תחשב לפיו

 ושארב ולְמַע בושי

 הדוא :דֶרַי יִסָמַח ודקדק ק 5 ל
 ויוה .ב'יד ,י'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו ףצרי א"ס ו'כדו א"וד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ
 ןביד ןכו יחד ינגמ א"ס ,ו"טדו רייד ,בייד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 = .א'ד ןכו ףלרָי

 0 ווא ו ו רה שעקקמוממומממוע -------



 11 ןושאר רפס ו[ 18--זא 1

 וקְדְצַּכ הָוהְי הָרוא
 :ןוילע הוהידמש הָרמזאְ

 :דודְל רומָזמ תורה הצנמל
 וניִנדַא הוה
 ץרֶאְקלֶכְּב ףמש ריּדַאְדהַמ
 :םיִמַשהדלע ךרוה הָנִת רשֶא
 וע ּתְדְסִי םיקניו םיִלְלוע יפמ
 רצ ןעמל
 :םָקְנֶּתִמּו ביוא תיִכשהל

 ּךיַתְּבְצֶא השעמ ףיִמש הֶאְרֶאיִ
 :הָתְנְנּכ רשֶא םיִבָפּוקְו חֶרָ
 יְרְכְותְדיִכ שיִנֶאדהְמ
 :ונדקפת יִּכ םֶדָאְְב
 םיקְלַאְמ טעָמ רפת
 :ּוהָרָטִַת רֶדָהְו דובָכו
 ידי ישָעַמְּב ּוהְליִשְמִּת
 :וילנרְרתחת הֶתַש ל5
 םֶלּכ םיפלֶאְו הנ
 ;יִדָש תומָהְּב םַ
 םיה יִגְדּו םימש רפַצ
 :םיִמָי תוחְרֶא רבע

 ועְדַא הָוהְ
 :ץרָאְהְ"לַכְב ףמש ריִדאדהַמ

 :דָוְדְל רומָומ ןבל תומ"לע חצנמל
 הדוא

 ,ג"ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דרשא א'פ ,ו'טדו י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 77
 ןכ צ. 8 .'כ ז'כ רבדמב ןווע :ס"תו 'רת ןכ ָּתְתַנ - צץ. 5 .ד"דו בייד טיח

 אלמ םיקנויו א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"וד ,י"כ םירפס בורב רסח ןכו ,אועג אלב םיקניו נ'ב ,'ב
 ןכו ישעמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4 = .ב"ידו י"ד ,טיד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,א"דת ןכו

 ןכו השעמּב א"ס צ. ד  .יתלבק ךכ וילע רסמנ ּהַרטַעִת א"סב +. 6  .ר'תו .ע"ת רח
 אדח הלמ ןכו ןילמ ןירת א'ג וילע רפמנו תּומְלְע א"ס +. 1 . .ס"תו י'ד "ד ,א"דח

 .ר"ידו ב"יד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'דתב

-1 

0 
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 א )3 םילהת 10

 יִבְלדלָּכִב הָוהָי הָדוא

 :ףיִתואְלַפְנלָּכ הָרְפַסַא
 ךב א הָחְמְשֶא
 :ןוילע ךמש הָרַּמַַא
 רוחֶא יִביואדבּושְּב
 :ףינפמ ודְבאְיוי :ּולְשָכ

 יקדו ימֶּפְשִמ תישָעְדיִּכ
 :קְרצ טפוש אָסְכְל תב
 עשר תדכא םִיְנ תְרַע
 :דעְו םֶלשְל תיחְמ םמש
 חַצְנל תובְרַח ומתו ביואה

 :הָמַה םֶרְכְז דָבֶא ּתְשַתְנ םיִרעו
 בשי םלשל הָוהְיו
 :וִאְסְּכ טּפָשִמְל ןנוכ
 קַדָצְּכ לָבּתדטְפְשי אּוהְו
 :םיִרָשיִמְּב םימָאְל ןידי

 ףדל במ וחי יהיו
 :הָרְצּכ תותְעְל בָנֶשִמ
 ףמש יעדוי ךב וחטְבִי
 :הָוהְי ךישרר ּתְבַועדאְל יִּ
 ןויצ בשי הוהיל ּורמ
 :ויתולילַע םיִמַעַב ודיגה

 : רכז םֶתוא םיִמָּד שֶרְדיכ
 דא

 גורב ןכ +. 4 = .ר"ידו ב"יד ןכו יבוא בושב א'ס ,ףקמ אלבו בושב ניב ,א'ב ןכ +. 4
 ובָרַח א'ס +.7 = .ורבאיו ולשכי א'ס ו"טדו רייד ,ב"וד ,י'ר ,טיד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס
 ,הטפשו נ"ב ,א'ב ןכ +. 9 | .א"ד ןכו ּתשטנ א'ס +. ד | .ר"תו ם"ת ,ע"ת ו"ד ,א"ד ןכו
 בורב ןכ %. 10 = .ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,י'ד ,ט'ד ,ו'ד ג'ד ,ב"ד .י"כ םירפסב ןכ 0
 ,חהפ בָנשמ א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד  ,ג"ד ,ב"ד  ,א"ד  ,י"כ םירפס
 ו .ויטד ןכו רסח וילע רסמנו ּגדְּגַה א'ס צץ. 9



 / ו

 ןושאר רפס [א 14--צ 8

 צ. 8

 ינננח
₪" 

 .ו"טדו ד"יד

 בורב

 צ. 9

 :םיינע תקעצ חַכָשאְל
 יִאְנְשִמ ייִנע' הארו הוהַיייננְנח
 :תומדירעשמ יממורמ
 ףיתְלהַת"לכ הָרָּפַסַא עמל

 :ּףתְעושיּב הֶליִִא ןויצחתב יִרעשְּב
 ושע תַחְשָּב םוונ עְבַמ
 :םֶלָנְר הָרְכְִ נָמְט ּוזתֶשְרְּ
 הָשָע טָפשמ הָוהְי | עדונ
 :ּהלְס ןוינה עשר שקונ ויִפַכ לעַפְּב
 הליאשל םיִעָשְר ובושי
 :םיהלַא ו יחכש םיונלָּ

 ןיְבָא חכשי חצְנֶל אֶל יּכ
 :דעְל דבאת םיונע תוקת

 שוא זעְְלַא הוה המק
 :ףְנְפְ"לע םיונ וטפשי
 םיוג ועדי םהְל הרּומו הָוהְי הָתיש
 :הֶלְפ הָמַה שונא

 קוחרב דמעּת הָוהָי הַמְל
 :הָרָצּב תותעל םילעת
 נע קל עקר תֶואנְּ
 :ובו שח ו ן ז תוממְּב ושָפתִ
 ושָפִנ תואת"לע עשר ללה

 .א"ידו א"ד ןכו ירקו ביתכ םּוונָע א"סב ,ירק םיִוָנְע ,ביתכ םיַנָע

 ,ו"טדו א"יד  ,ייד :;מ"ד יה "דבו בו

 ,ג'ד  ,ב"ד  ,י"כ םורפס בורב ןכ צ. 14 | .הוהי ינננח וא ט"דו

 7 = .ב"ידו י"ד ,ט'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו ףַתַלַהִּת א'ס +. 5
 ו"ידו ב"יד ןכו .עדונ איפ .ט"ד ןכו עַדונ ניב גיטדו ויד ,ג"ד  ,ב"ד ,י"כ םירפס
 ע'ת ,א"יד ןכו .ירקו .ביתכ םיִיִנע .א'סב ,ירק םיִִנָע ,בותכ ונע

 .המה נ"ב ,א"ב ןכ צ. 91 - .'רתו ,י'ד ןכו ארומ א'פ 4
 ּ / .וז גיב

 ב ןכ ןכ

193 

 עצבו

 א"ס 4
 ג"ד ןכו .הוהי ינננח א"ס ל. 4

 ,ב"יד ויד מי

 ןכו ,א"ב .ןכ

 .ר"תו .ס"ת
 א"ב

14+ 

195 

16 

3 
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 צץ 9 םילהת ו

 :הָוהי ץאנ רב עצבי
 שררידלב ופא ּהָבְנַּכ עש
 :ויתמומדלְּ םוהלא וא
 תַעְדִלְכַּב |וכרד ּוליחי

 ודננממ ךיטפשמ םורמ
 :םֶהְּב חופי ויִרְרוצדלּכ
 טומאדלב וכלב רַמָא
 :עַרְבְדאְל רשֶא רו רדל
 3ּדַתַו תומְרִמּו אלמ והיפ | הֶלֶא

 :ןואו למע רנושל תַחַּת
 ירצה ברַאַמְבו בשי
 יקנ גרַהְי םירָּתְסמּב
 :ונפצי "הָכְלַחל ויִניע
 הָכְסב הָיִרַאְּכ | רָתְִמְּ בראי

 :ותשרב וכו שמב נע ? ףטחי
 חשי הכדו
 :םיאכלח וימוצעב לָּפִו
 לא חכש .ובְלִּב רמָא
 :חצנל הארְדלכ ויִנַפ ריתסה
 ףדי אַשְנ לא הוהְי המוק

 . יינע הכשת"לא
 -לע

 יפ"חו 'רת ,ד"יד ,ב'יד ,ט"ד ג'ד ,א"ד ןכו ּהַבְּּב א"ס ץ. 4 | ,ץאָנ נ'ב ,א"ב ןכ < 3

 בורב ןכ צץ. ד | .א"ידו י'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּויָכְרִד א"סב ,ירק ויָכְרִד ,ביתכ וּכְרִד <. 5

 יי"דו טד .ו"ד ,ג"ד ,ב"ד. ,א"ד ןכו אלמ ותו א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס

 ןכו בראמב א"סו .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו בראמב אייס ,ו"טרו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו בראי א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס .בורב ןכ צ. 9 | .בראמב א"סו ,ה"ידו ב"יד

 וכשמב א"סב +. 9 = .'ז 'ד הימריןייע : הכֶּבְסב ל"נ ,ירק .ופסְב +. 9 .ד"ידו בייד י"ד ,ט"ד

 ןכו ירקו ביתכ הָּכִדִי א"סב ,ירק הָכִדִי ,ביתכ הַּכִדְו וא הָכְדַו צ. 10 | .איעג וילע רסמנו

 םיינע +. ו9 = .ךד אשּתלַא ל"נ +. 19 = .ירק םיִאּכ לה ,ביתכ םיִאַּפְלַח צץ. 10 | .א"יד א'ד

 .'רתו א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םּוונָע א"סב ,ירק םיִונָע ,ביתכ



 ןושאר רפס צא 18--א[ 3

 םיהלַא !עשר ץֶאְנ | המחלע
 ות אל וּבְלַּב רַמָא
 | םַעְכְ לַמְע ו הָתַאהְּ הָתִאַר
 ףדיּב תֶתָל טיבה
 הָכְלַח בוי לע
 :רזוע ָתייִהו הּתַא םותי

 עשר ַעּורֶו רבש
 עשרדשורְדִת ג עְרְו

 :שרד
. 

 :אַצְמִתְדלב ו

 דעו םלש למ הזה
 :וצרֶאְמ םיונ ּודְבָא
 עמש םיוְנע"תואת

 דדו םותי טפשל

 הְדִמ שונא ץרעל

 הוהי ָּת
 :ףנֶא . בישְקת םכ5 ןיִכַּת

 = .. יפוידלַּב
2 - 

 :ץרָא
7 

 דודל"ַהצנמל
 ל ּורְמאִּת ךיא יִתיִסַח | הָוהיִּב

5 

 :רופצ םָכְרה ודונ
 תשק ןּוכְרדָי ם םוג עַשרַה הגה יִּכ

 לח ןזלע םָצה ּונְנּכ
 י בלרשיל לפאדומב תורי

 ןוקרהו תותשה יפ
 :לעפההמ קידצ

 ו +1 | שב ה

 א'ב א"נ ,שֶרְדִּת ג'ב ,א"ב ןכ א. 15 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ד"יד ןכו ףידיב א"ס
 ב'ד ןכו ירק שָרֶרִּת ,ביתכ שוררת א"סב ,איעג אלב דשרֶדֶת נ'ב ,איעגב 8
 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו םָלְועָל א"'ס <. 16 = י"ד ןכו ירקו בותכ רשְרְדִמ א'מצ)

 טד ןכו םיונע תואת א'ס ,ה"ידו ב"יד ,י'ד ,טיד ,ויד ,ג"ד ,ב"ד ,ו*כ םירפס בורב ןכ
 א"פ \. 1 .א' | .ירק םיִוָע ,ביתכ םִיִיִנְע א"סבו ,ר"תו ם"ה ,ע"ת ןכו םייַנָע א'ס שש 8
 ןכו .ירקו .ביתכ יִדּונ א'סב ,ירק יִדּונ ,ביתכ גדּונ צץ. 1  .ר"תו ע"ה ןכ רומזמ 0
 ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ו'ד 1

 כ א"סו ,ד"ידו ב"יד ןכו הנה א"ס ,ו"טדו ''ר ,י"כ םירפס בורג
₪ 

 ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.8  .ט"ו

 ת ,'רח ןכ ,הומַּכ רה ל"צ 1

 ו'ד
 ,גד

[ 1 , 1 1 1 4 

16 

13 

14+ 

19 

16 

 ןה



 בו

 ןש

 4-7 םילהת 106

 ושדק לָכיהְּב \הָוהְ
 ואְסַּכ םיִמְשּב הוה

 :םֶדֶא נב ונְחְבי ויפעפע ּזָחְי ונע

 ןֶחְבִי קיִדַצ הֶוהְ
 :ושפנ הָאְנַש שמח בהאְו עָשְרְ
 םיחפ םיעָשְר"לע רַטִמ
 :םקוכ תֶיַמ תופעְלו חּוְרְו תיִרְפָ "שא
 . בֶהֶא תוקדצ הֶָוהָי קיּדַציִּ
 :ומינפ וחי רש

 דודל רומזמ תיִנימשהדלע הצנמל

 דיִמִח רַמָניִּכ הָוהְי הָעישוה
 :םֶדֶא יִנָּבִמ םיִנומָא ופפדיכ
 תוקלח תפש ּוהערהתֶא שיא ירְּבדָי אוש
 ;ּורָבַדִ בלו בלב
 תוקלֶח יִתָפְשלָּכ הָוהָי תַרְכ
 :תוְלדג תרבדמ ןושל
 ריִּבְגנ ננשְלְל | ןורמִא רשא
 :ונל ןודא ימ ּונָתֶא וניִתְפְש

 ינויבא תקְנָאמ םיינע רשמ
 הָוהְי רמאי םּוקֶא הת
 ;ול חיפי עשיִּב תישא
 תורהט תוְרָמַא הָוהְי תורמא
 ץרֶאל לילעב ףורצ ףסּכ
 | :םיתעבש קפומ

 | "התא ב ו

 יףלדו ב"יד ןכו עיבר הוהי א"ס ו"טדו ט"ד ,ו"ד ,ג"ד  ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 יר"ידו ב'יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,א"ד ןכו תנמ א"ס צ. 6 | .תירפגו שא א"ס +צ.6 | .םֶחפ ל"נ צ.6

 % ל וכ ב ה:טדו רייד ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד "ד ,ג'ר ביד .,י"ב םירפסב ןכ ל

 | םירפס בורב ןכ צ. 7 , .רַמָא ריבס צ.6  .'רת ןכו ּוננשלב א"ס צץ. 5 = .ר"תו ע"ת ,ט"ד ןכו

 .ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו תורָמא א"ס ו"טדו יו"ר ,ו"כ
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 םֶרַמְשִּת הָוהְייהַתַא
 :םֶלשְל וו רודהְדִמ !ונרצת
 ןוכְלהתי םיעשְר ביס
 :םֶדָא ינבל תל םֶרכ

 :דוְדְל רומ 5 חצנמל :
 הנ יִנחְּבשּת הוה הֶנָאְרַע
 :יענמ ִנָפְתֶא ריִתְסִת הָנָאְדרַע
 שפְנִב תוצע תישא הֶנָאְדדַע

 סמ ככל
 ןיִלָע יביא םּורָי | הָנָאְדַע

 יהלַא החי יננע הטבה
 :תֶוְמִה ןשיאְךפ יניע הריאה
 ויּתְלְכִי יביא רַמאיִרּ

 טמא יִּ - ירצ

 2 א ק
 ז

 % 5: ב ₪ | \ז" 8 ₪ רג

 םיִהלֶא ןיא ובְלִּב לָבְנ רַמָא
 הלילע ּוביעתה ּותיחשה

 :בימדהשע ןיא
 הוהי 0

 הוהי התא א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +
 צץ. 8 | .ד"ידו ב"יד ,י"ד ןכו הוהי התא איש
 ,ב"ד .,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 8 = .ר"תו ע'ת ןכו נר
 םיעשר ביבס א'ס ,ו"טדו ,י'ד ,ו'ד ,ג'ד , ס בורב ןכ צ. 9 = .ד"ידו ב"יד ןכו וו
 יעשר ביבס א"סו ,ד"ודו ב"יד ,ט'ד ,ב'דן

 דו א"וד ,א'ד ןכו אלמ תּולז .א'סו ד"

 א'ב ןכו ו"טדו י"ד ,ט"ד ו"ד ,ג" 5

 ַפ
 ביוד ;ט'ר ,ןיד ,ג'ד ,ב"ד ןכו תולז א"ס צ. 9 .ם

 וד .,י*ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 3 ,1' | .ו"ז
 ו ,י"ר ןכו תישא .א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .הנָא נ'ב ,א"ב ןבו שש
 .תישא | הנא-דע א'סו ,ט" ג'ד ,ב"ד ןכו תושא הֶנאדְע א'סו הדו מ
 י'ד ו" םירפס .בורב ןכ +. 1 = .ר'תו ע"ת ,ב"ד ןכו דודל רומזמ א'פ 8
 2 ₪ .ותיִתשה א'סו ,ה'ידו ב"יד ןכו ותיחתשה א'סו ,ט'דו ויד ,גיר ,ב'ד ןכו ותיתשה איט וש

 ו-

%. 

 שכ

 די



 וכ

 וט

 וכ

 צנח 9--צ\ 3 םילהת 18

 םָדֶאהיִנְבִילַע ףיקשה םימשמ הֶוהְי
 ליִכַשמ שָיַה תוארְל
 :םיָה ולאחתא שרד

 יחלַאנ ודחְי לס [-
 ביטדהַשעיןיא

 :דָחֶא םִג ןיא
 ןוא יִלַעָפילְּכ ועדי אלה

 םֶחַל ולָכִא ימע ילָכא
  ?וארק אל הוה

 רחפ ורחפ םש

 קוד רורכ םי הלאחיכ

 ישיבת ינְעְתצִע
 :והסחמ הֶוהְ יִ
 4 |[ ןויצמ ןתיחימ
 ע -- הָוהָי בּושְּב
 = שי : בקש ל

 ףלל רומזמ
 ל רוגיחימ הֶו ןהי

 אלד:נ ד

 + דק רַרְּב ןכשידימ

 קדצ דא לעפו םיִמָּת ךלוה
 .ובְבְלְּב תַמִא רבו
 ינשלחלע | ל גר"אל

 העְר והערל השעדאְל
 :וברקילע אשאל הפרה

 ! הזבנ

 ןנו השע ןיא א"סו ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו השע ןיִא א'ס ,ו"טד

 ושיח ויד ,גיד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 4 = .ר"תו ע"ת ןכו וע

 י"ד גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו יִכ א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ץטדו "יד ,ב"וה י"ד

 מו יס יז. 2 = א"ד ןכו ףילהאב א'ס +. 1 ,ךש = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ר ,ג'ד ןכו יִּכ א"סו
 .ר'תו פ"ת ע'ת ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ר ,ב'ד א'ד ןכו
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 םִאַמִנ ויִניַפָב ו הוב
 דבי הָוהְי יאְריתֶאְ
 :רַמ אל ערהל עבְשנ
 שנ "ןתנהאל | ופְסּכ
 הָהְל"אל ו רחש
 :םלועל טימי אָל הָלֶא ּהשְע

 דודל םֶתְכִמ
 :ףֶכ יתיִסַחדיִּכ לֶא יִנְרַמש
 הֶּתא יִנֶא הוהיל ּתְרַמָא
 :ףילעדלב פ יִתְבומ
 "מַה ץֶרֶאְבִרְרַשֶא םישודקל
 : םֶָביִצפָחדִלָּכ יִרידאְ
 ורקמ רחַא םֶתובְצַע ובר
 םדמ םַהיִּכְסִנ ךיִפַאדלּב
 :יִתָפְשדלַע םֶתומשדתֶא אָשֶאלבּו
 ;כוכ יִקְלְתתִנִמ הוה

 ;יִלְרו ףימות הָּתַא

 םיִמעְנּכ יִלרלָפְ םיִלָבָה
 :ילע הרפש תֶלַחְנְ"ףא
 ינצעי רָשֶא הָוהְידתֶא ךרֶבַא

 :יתוילכ יִנּוְרָסִ - תולילחףא

 ימת ִדְננל הָוהְייַתיּוש
 יכ

 הז א'סו ג'דו ביד ןכו הזכנ א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"וד ,י'ד ,טיד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב 84
 )"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .ר"תו ס"ת , ע"ת ןכ ּוהָעְרל = העְרְל ל"צ +. .| ונעב
 ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב"ד ןכו יִּפְרַמָא א"ס צ.9 ,?₪ = .ד"ודו .ב"וד ] כו ךשנב ןחנ א'ס ,ו'טדו י'ד ,ט'ד

 .ע"ח ןכ ,וצפח ל"צ +. 5  .ע"ת ןכ ,י ריִּבאַהַמ הצְרַאּב = ירידאהמהצראב ל"צ +. 8 = תו

 ,א"ודו ט"ד ,ו"ד  ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו תגמ א"ס "רו א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 5

 ןכו אלמ םיִמיִעְַּב א"ס = ,ו'דו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו "תנמ א'פ)
 רייד :,בייד "כ םירפס בורב ןכ צ. 7 = .ו"טרו ד"יד .,ב"יד ,א"יד ,טיד ןו'ד גל 8
 ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 = .י'ד ןכו ךרבא א'סו ,ט'דו ג'ד ןכו ךרבא א'פ 8
 ,ט/דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הוהָי וא הָוהי יתיוש א"סו ,ד"ידו ב"יד ,י'ד ןכו הוה יתינש א'פ |

 ל |

 סז

 יז



10 

 ןיפ

1 

 צט] 9--צונו 7 םילהת 10

 :טימא"לב ינמימ יִּ

 יִדובְּכ לניו יִּכְל חַמְש ל
 :חטבל ןכָשִי ירָשְבִיףא
 לואשל ישפנ בזעְתאל  יכ
 :תחש תוארל ךידיסח ן ןתתדאל
 םייח חרֶא עידו
 ףינָפדתֶא תוחמש עבש
 :הצנ ָךְנַמיִּב תוְמַעָנ

 דִוְדְל הָלַפֶת
 יִתָנר הָבישקה קדָצ הָוהְי הָעְמש

 :הממ יתפש אלב יתְלפת הנאה
 :םירשימ הָוחת דיניע אי יטְפשמ יְנָפְלַמ

 הלל תְדְקְפ | יִבל תְנחְּב
 אצמת"לב י ;ָּתְפְרְצ
 :יפדרבַעידלּכ יתמז
 ףיתפש רָבדּכ םֶדֶא תולְעַפל
 :ץירָפ תוחְרֶא יתרמש יִנֶא
 ףיתולנעמְּב ירושא ּךַמָּת
 :ימעפ וטמְנְ"לַּב

 לא ינטתחיכ יתארק ינא
 :יתרְמִא עמש יל ָךְנְֶאטה
 םיממוקתממ םיקוח עישומ ירָסַח הלפה

 ופה איסב ,ירק ריפה ,ביתכ ָךיִדסַח +. 10 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו "אלו א'ס +0

 ןו םורפס בורב ןכ +. 5 ,?' | .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ן'ד .ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ

 רווחו ב"יד  ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ינתפרצ וא "טד ןכו ינתפרצ א"'ס ,א'ידו ,י'ד

 שגדו אלמ 3 ּגטומנ א'ס | ,ד"ידו ב'יד ,י'ד ,טיד ג'ד ,י"כ םורפס בורב שגדו רסח ןכ 5

 .א'ד ןכו יפרו אלמ גטומנ א'סו ,א"'ידו ו'ד ,ב'ד ןכו יפרו רסח ּוטמָנ א'סו ,ו'טד ןכו

 ןכו הניגנ אלבו ףקמב דינא איס היורו בלוד" ,ט'ד)יד ,גיד ,ב'ד וכ םירפס בורב ןכ +. 6

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"ד ןכו אַלּפַה א"ס ץ.7 | .ו"טדו ,ו"ד
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 ;ףניִמיִּב ם םיִמָמוְקְתִמִמ

 8 ןיעדתב ןושיִאְּכ ינרמש

 :ינְריתְסִת ףיִפְנְּ לב
 9 ינףש יז םיִעָשְר ינָפִמ
 :ילע ופיקי שָפְנַּב יביא

 10 ּורנס ומָּבְלַח
 | :תּואְנָב ּוְרְּבִּד ומיפ
 1 ינובבס הָּתַע ינְרָשא

 :ץֶרֶאְּב תוטנל ותישי םהיִניע
 - ףרשל ףוסְכְי הָיְרַאָּכ ונימד
 :םיִרְּתְסַמַּב בשי ריִפָכָב
 5 והערכה ויִנָפ הָמּדק הֶוהָי ּהָמּוק

 :ףךכְרִה עשרמ ישפנ רמלפ
 4 דֶלָחַמ םיִּתְמִמ הָוהְי ֶדָי םיִתְממ
 םנטב אלת ךניפצו םייחּכ םק ;לח
 :םהיִלְלעל םֶרַתַי ּוחינהְו םִיִנב ועבשי

 18 ףינפ הָוחֶא קָדצְּב יִנָא
 :ּךְתְנמִּת ץיקהְב הָעְּבְשֶא

 חי יִרְבּדִתֶא הָוהיל \ רֶּבּד רָשֶא דָוְדְל הוה רבעל הֶצְנְמְל
 ויִבְיִאְדלַּכ ףכמ ותוא הוהידלי צה ו םוָיְּב תאָוה הָריִשַה

 :לּואָש דמו
 " ב

 5 | היה :יקזח הָוהְי ףִמֶחְרֶא רמאיו
 -הַסָחֶא ירוצ ילא :יטְלַפמּו יתדּוצמו יעלפ

 וב ₪*
 ב"יד ,ט'ר ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלמ ּונְרּושא א'ס ,ו"טדו א"יד ,י"כ םורפס בורב ןכ

 ,ירק ּונּובַבס ,ביתכ יִנּובְבְס צ. 1 8 ל"נ ,ב"ירו | י"ד ,א'ד ןכו ּוניִרשַא א"סו הדו

 .י"דו ט'ד ו"ד ,ב'ד ןכו ירקו בותכ יִנּובְבְס א'סו ,א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ ונּובבס א'פב

 .ב"ידו י"ד  ,ט'ר | ,ג'ד  ןכו םיתָממ א'סו "טד ןכו ףקמב חםִתְמִמ א'פ 8%

 .אלמ םֶהיִלְלּועל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4 .ירק ָךְּופְצּו ,ביתכ ףניפצו שש 4
 וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 | .'א ב"כ 'ב לאומש ןויע :ףפמג .א'ס יז.

 ןייע :ילחוטלפמו א'ס +. 8 = .ו"טדו ריד ,ב'וד י"ד ,ט'ד "ד ג'ד ,ב'ד ןכו הימדגל |[
 .'ג ב"כ 'ב לאומש
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 לֶלִהַמ :יִּבָנָשַמ יעשידרקוי יננמ וב
0 

 -ילבַחינ ופפ : :עשוא ובא אמ הָוהְי ארק :

 ילְבַח :ינתְעְבְי לפילב יִלָחִ תֶומ
 ישקומ ינמדק ינּוְבָבְס לואש

 -לֶאְ ּהָוהְי אָרְקַא | יל-רצּכ :ת
 וכי עמי שא ו ול
 שענתו | ווָקֶאְּב אובְתווינפל יִתָעַושו יל
 םיִרֶח ידסימו ץֶראק שערתו

5 

4 
\ 

 הל :ול הרחהיפ ושנת וזהו +
 ויפמ שאו ופאְב \ןָשֶע
 טו :ונמממ רעב םיִלָחְ לכאת
 תחת לָּפְרְִ דריו םיִמְש
 אדו ףעיו בּורְּכְ"לַע בָפְריו :וילגר
 ויתוביבס ּורָתְס | ףשח תשי ;ַחּוריִפְנַכְ"לְע

 המ :םיקחש יִבָע םיַמתַכָשַח תְּבְס
 ורבע בע ודנ
 ןילת הָוהְי| םיִמָשַּכ םעְרִו :שא
 הַלָחְ דר ולק ןתי

 םיקְרְכו םציפיו ויִצְח חלשיו :שא -

 יקיִפַא ו ּואְרִיו :םמָהְו בר
 ףתרעגמ לבת תוָדְסומ ולי םימ

 הוהי -

 ןכו ןרְקו ינגמ א'סו ו"דו ב"ד ןכו יעשו ןרקו ינגמ א'ס ,ג"דו י"כ םירפס בורב ןכ ד. 8

 וכ א'ס ל. 5 = .ו'טד ןכו ןרקו ינגמ א'סו ה'ידו ב"יד ןכו ןרקו ינגמ א'סו ,י"דו ט'ד
 וג"ד ,י'כ םירפס בורב ןב ול ה ביכ ב לאומש ן ןייע :ס"תו ו"ד ,ב" ד.ןכו ילבח ינ ופפא

 ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ < ד = .ב'ד ןכו 4 איטו הזמר הצר בה ויד טד

 וב'ד ןכו רסח אבֶּת א'ס +. ד .וינפל יתעושו א'פ ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,י'ד ,ט"ד

 ןוטיד ויד גיד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ. 8 | .1"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד וו

 ןו"טדו ,ו"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 | .ףקמ אלבו וכ כ"ב ,א"ב ןכו ו"טדו ר"וד ,ב"

 יט'רו ג'ד ןכו ויפמ שאו א'סו .ו'דו ב'ד ןכו ויפמ שאְו א'סו ,ד

 :ר'תו ע"ח ,'רת ןכו םִיַמָשִמ א'ס ד. 14  .ג"ו ב"כ 'ב לאומש ןויע

 .ז'ט ב'כ 'ב לאומש ן ןויע :םָי איס +. 6



 ןושאר רפס אן" 8

 :ףפא ור תמשנמ הָוהְ
 :םיפר םָיממ יִנָשִמָי חַקי

 ידיא םויְּב"יִנומּדְקְי

 :יִב ץַפַח יפ
 יקדצּכ הוה
 הוה יכרד יתרמשכ יל
 טלפמ יער
 ריִפָאדאְל ויתַּפִחְ ודננל
 :ינועמ רמתשא מע םיִמָּח
 דל ידי רַבְּכ יִקְדַצְכ

 דַפַחַתְּת דיִמָח
 :םָמַתְת
 :לֶּתַּפְתִת שקע
 עושות
 יָרְנ ריִאָת הָּתַא
 יִּכְשֶח

 :רושדנלדַא
 כר
 םיסוחה \ לכל אוה

 הָוהְ
 לוח יִנָואְמִה
 :יפְרּד

 :לכדותוה יתמב 1

 רָרְּבְתִּת רָבְנְםְש

 דודג ץֶרֶא ךמיכ

 הָפּורְצ הָוהיתְרַמא

 :וכ

 :ניהלא יִתְלּז רוצחימו

 תוליָאּכ ילָנר ,הושמ

 ומדקי א"ס ,ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +9

 נל הוהי יהיו א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ ץ.

 ע"ת ויד ,ב"ד ןכו דםעו א'פ צץ. 6 .ר"ידו ב'יד |

 34 = .רֶדָק ץרא ל'נ ₪ |

 :ר"תו ס"ת

 תותב רג
 מב .

 ויטפשמדל - יכ
- 

 :יִנמ +4י.

 ויָניע

0 

 :ליִּפָשַּת תומר םִיניַעְ

 חג יהלַא הוה

 ּּולָא ימ יּכ

 ב'ד כו .ןעשמ

193 

 חלשי
 רַממ

 וצְמָאְִּכ יִאְנְשַמ
 =יידיו

 4 םחרמל ינאיצויו

 ונמל ..

 בישו - רַבָכ -

 -אלו

 ל

 יהא
 , יִל הוהידבשיו

 -םע

 םי מת נבפ

 -םעו

 ינעדמע התא
-. 
- 

 יקלאבו
 םִיִמִּת לֶאָה

 ןנִמ

- 

 םימת | ןַתִי ₪

 לעו
 7 ודו רמלמ

 המחלמל
 ,ויטהו ד"יד ,ב'יד י"ד. ןכו דםווב ינ

 יידי סיד ויה גד
 .ויכ ב"כ 'ב לאומש ןווע + ןיכ בייכ 'ב לאומש וו

 9 ידעְלבמ

 33 לֶאָה



 צצו 1 םילהת 14

 דןתתו = :יתעורז השוחנתשק הָתחנ = הָמְחְלִמל
 תו ינרעסת נמי ףעשי ןָגְמ יל
 אלו תחת ילעצ בוחרת :יִנָבְרְה

 יביא ףודְרֶא :ילסרק ודעמ ₪
 םַצָחַמִא :םֶתולַּכדדַע בּושָאדאְלו םֶניִשַאְו
 תחת ולפי םוק ולכידאלְו

 40 ערכת | המחלפל לח יאו יל

 יל הָתַתְנ יביאו זיִתְחַת ימק 4
 עושי :םֶתיִמְצַא יִאְנשְמ ףרע ₪

 אְלְו הְוהידלע עישומ ןיאו
 טיִטָכ חורְדינָּפילע'רַפַעְּכ םקְחשֶאְו :םש
 יבירמ נַטְלַפִת :םקיִרֶא תוצוח
 'םע םיונ שארל ה םע
 יעמשי ןוא עמשל :ינודבעי יתעדידאל
 יִנּב ;ילושַחכַי רָכנחנְּב יל
 ףורָבּו הָוהְיהיַח :םֶהיִתְוְרגְכְפמ ּונְרחְי ולפי רכנ
 לֶאָה :יעשי יהולא םור יִרוצ
 םימע רָּבְדַו יל תומְקְנ ןתונה
 שיאמ = ינממורת ימקדןמ ףא יביאמ יט טלפמ ג  :יתחת
 !םיוגב ךדוא | | ןּכלע :יִנְליִצְת סמ +
 לנַמ :הרמזא ךמשלו הָוהְי :

 ודָסַח השעו וכלמ תועושי

 :םלועדרע יערזְלו דוְרְל וחישמל

 'ב לאומש ןייע +ץִרָארפעּכ ל"נ צץ. 43  .איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. גג

 יג'מ ב'כ 'ב לאומש ןויע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,רת ןכו םקיִדֶא א"פ +. 3 .ג'מ בכ

 א'סו ,י'רו ט'ד ,ג'ד ןכו יתערידאל םע א"ס .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ צ. 4

 נ'ב ,א'ב ןכ צ. 6 .עמשל א'ס +. 45 = .ו"דו ב'ד ןכו יתע וךיהאל םע א"סו ,ותע ;ךודאל םע

 יתבר 'ע ל. 50 | .איעגב יטלפמ ניב ,א"ב ןכ צ. 9 יא אלב םהיתורגסממ

 .א"ידו בד ,א"ד ] ו אלמ לוָּצגִמ א"ס +. 41

\ 

, 

 | חצנמל



 185% ןושאר רפס אזא 0

 :דָוְדְל רומְזמ חַצְנִמל
 לא"דובכ םיִרָּפְסמ מו שה
 :עיקרה דינמ ויד השעמו
 רַמִא עיִבָי סול םי
 :תעְדהְוחְי הלילל הללו
 םיִרָבּד ןיִאְו רַמאְדִיִא
 .םלוק עַמְשִנ יִלָּב
 םָוק אי ץֶרֶאָהדלַכְב
 םהילמ לבַח הָצְקַב
 םֶהָּב לָהֶא"םש שמשל

 ותפחמ אצי תָחּכ אּוהְו
 :הַרֶא ץּורָל רוּבְנַכ שישי
 ואָצוִמ םימשה הצקמ
 םתוצק כ"לע ּותָפּוקַתּו

 :ותמחמ רּתְסַנ זיאו

 ָנ תַביִשָמ הָמיִמָּת הָוהְי תָרות
 :יתפ תמי כחמ הָנַמָאְנ הָוהְי תדע
 בלחוח שמ םירשי הֶוהְי ידופפ
 :םיניע ּתְריִאַמ הרב הָוהָי תוצמ
 1- + צידה דעְל תְדְמש הרּוהמ ט| הָוהְי תַאְרָ

". 
 וי (

 :וְּדָחַי ולדצ תַמָא הָוהְטֶפְשמ
 םידמחנה : א":

 וירו ב"ד ןכו הצנמל א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,טיד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ]כ 1

 ופס בורב ןכ +.9 = .חצנמל
 ,ו'ר ןכו דובכ םירפסמ
 'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 4
 ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 5
 ו ס"ת ,ע"ת ןכ טלוק 8
 נ'דו ג'ד ןכו ו להֶא םש וא ו'דו ב'ז

 5 .ר'תו .ע'ת ןכו "דע א'פ < ד
 ו ו"ך ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9  .הניגנ אלבו ףקמב "תודע 5
 ב ט"דו ג'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "חועמ
 ו ,ט'ד ןו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םורפס ₪

. 
2 

10 



11 

153 

14 

15 

 ו,

 צזצ 11--צצ 6 םילהת 16

 בר ופמו בָהָּזִמ םיִדָמָחְנה
 :ם יפוצ תַפְ שָכִדִמ םיקותמו

 םֶהָּכ רה ףדבעדסג
 39 ד

 , = בקע םֶרָמְשִב

 | יבול דימ תואיִנש

 ייָק נ תרתְסַמ
 יברולשמידלא ףלבע דשַח םידומ םג
 :בֶר עשפמ יתילע םַתִיִא זָא
 ףינפל יכל ןויגָהְו יפדירמא צל ויה
 :יִלָאְנְו ירוצ הֶוהי

 :דָודְל רומזמ חצנמל
 הָרָצ םּויְּב הָוהָי נע
 :בלעי יהלא | םש ְּךְבָּ שי

 -- ףרוע ו חלשי

 דר עס ןוצמ

 רש | הנהנ /
 אלמי לּגְדַנ ו הלָאדםשְבי

 ןכצ.ג | .איעג אלב םירמתנה ג"ב ,א"ב ןכו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורבןכ 1
 רייד בייד ,א"יד ,י"ד ,טיד ,ויד ,גיד ,ביד ןכו ץמק זָפִמּו א'ס ,ו"טדו א'ד ,י"כ םירפס בורב
 ןךוהי א'ס ודו ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 15  .איעג אלב עשפמ כ"ב ,א"ב ןכ צ. 4
 גיר ,ו'כ םירפס בורב ןכ ץ. 15 = .ט'דו ג"ד ןכו ויהי א"סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ןכו ףקמב
 ןטיד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1 ,2 = .י'ד ןכו עיבר יפ א'ס ,ו"טדו ר"וד ,ב"וד ,ט'ד
 [!) םירפס בורב ןכ +. 4 .הצנמל א"סו וירו ב'ד ןכו חצנמל א"ס ו"טדו רייד ,ב"וד ,ו"ד
 ווד ,ייד ,טיד יד ,ג'ד ביד ןכו ךיִתהְנִמ א'פ ה"תו ע"ת ,ו"טד ןכו רסחו 'ל וילע רסמגו
 רוד ,ב'יד ,י'ד ,ט"ד ,גיד ,ו"כ םורממ בורב ןכ ץ.4 = .ו"טד ןכו ךתלועו א"ס צ. 4 = ,ר"ודו ב"וד
 !ווועג אלב -ןחי ג"ב ,א'ב ןכ +. 5 .הלפ"הנשרי א'סו ,ו"דו ביד ןכו הנשרי א'ס ,ו"טדו
 ו 6 = ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ד ,ג"רב ןכו אועג וילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ +. 5
 ןח ןכ לצגנ וא לצגנ ל"צ ץ. 6 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ייד ,ט'ד ןו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב
 .ר"תו סית



 נעו ךלמה עישוה ל"צ +. 10  .'ה ב" ליעל ןויע :ס"תו ע"ח 5 היבְגַנ ל'צ צ.8 |

 17 ןושאר רפס צצ ץ- רוז ₪

 :ףיִתולַאְשמ"לָּכ הוי אמי
 ותישמ הָוהְי | עישוה יִּכ יִּתְעדָי התַע
 ושרק ימשמ והנעי
 :ונימי עשי תורובְנב
 םיקוסב הֶלַא בָכְרְב הָלֶא
 :ריִפזנ וניהלֶא הָוהְידֶשְּב ונח

 | ולפת וערפ המה
 :דֶדועַתִ ומ ּונְחְִאְו
 2 הוהי
 :ונארקדםויב ּוננע עי למה

 ;רורל רומְזמ הצנמל
 ףלמדחמשי ּעְּב הָוהְי
 :דִאָמ לינידהמ ָתעּושיבו
 ול הָתַתְנ ובל תואת

 :הֶלַפ ת"ל ייִתְפָש תשְרֶאְ
 בוט תוכְרַּכ ונָמְדְקְתיִּ
 :וּפ תָרַטַע ושארט תיִשֶּת
 ל הֶּתַתְנ ףממ לֶאְש ! םייח
 :דעְו םלש םיִמָי ךרֶא
 ףתעושיב דוב לוד
 :ויִלָע הּושִּת רֶדָהְו דוה
 רַעְל תוכְרֶב ּוהתיִשְתִיִּכ
 :ףינפתַא החמש ּוהּדְחּת

 ההיפ חטב מַה

 .י"ד | ןכו ףקמ אלבו םשב ג'ב ,א'ב ה צ. 8  .אועג ו ניב ,א'ב ןכ 6
 וכו ננו

 ןכו ננו ]

 ןו"ד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1 ,אכ | .'ז קוספ ליעל ןויע :ר'תו ע'ת
 ןב'וד ,ו'ד ,טיד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 5  .חצנמל א'ס ,ו"טדו ד"וד (2%% |

 .ירק לָגָי ,ביתכ ליִגָי ש. 9 = ."טדו דד

10 

8 

 דסחבו



10 

11 

 ןש
15 

13 

14 

 בכ

 ןש

 צצז 9--אצוז 5 םילהת 148

 :טימידלב ןוילע דסחבו
 ףוביא-לכל ףדי אָצְמּת
 :יִאְנַש אָצַמִת דמי
 ֶנָּפ תעְל שא רינתְּכ ומַתיִשְּת
 :שֶא םלֶכאתְו םְלִבִי ופַאְּב הָוהְי
 ךבאִת ץראמ ומָיְרּפ
 :םֶדא כמ םעְרז
 הער לע וטקיּכ
 ;ולכוידלַכ המומ ובשח

 םקש ומתישְת יִכ
 :םהינְפִילַ ןנוכת ְרַתיִמְּ
 ּףּוְעְּב הָוהְיא הָמּור
 !ּףתְרבְג הדמו הָרישְנ

 :רֶוְרָל רומזמ רחשה תֶָליִאְלַע חצנמל
 ינתבזוע ּהָמְל יל יִלֶא
 :יִתְנֶאַש ירבד יִתְעּושימ קותר
 הנעת אָלְו םֶמוי אָרְקַא יהלא
 יל הימודיאלו הלל
 שודק התא
 :לאְרשי תולהָּת בשוי

 וניתבא וחטב ִּףִּב
 וחטב * 1 רקו:שומ 1%

 ,ומתישת א'ס ה"טדו ד"יד ,ב"יד י"ד ,ט'ד ג"ר ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 ןכו ,אועג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 | .איעג וילע רסמנו רונתּכ א'סב +. 0

 םורב ןכ ל. 18 -.,ר"תו ע"ת /רה ןכו תומזמ א'ס ט. 15 | ,ן'"טדו ד"יד ,ב"יד | ,י"דב

 יי'דו ג'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דוב א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס

 .שרגמ עיבר ןנזכת א'ס ג"טרו ד"יד ,ב*יד ,י"ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 8

 || הייד ,ב"יד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 .בםכ = .ר"תו ע"ת ,א'ד ןכו ךיִתְרּובַג א"ס +. 4

 בוב ןכ ל. 5 = .ו'דו ב'ד ןכו רהשה א"סו ,י"רו ט"ד ,ג'ד ןכו ץמק רחשה א"ס ,ו"טדו

 או ג'ד ןכו קספ ילא | ילא א"ס  ,ו"טדו ד"יד | ,ב"יד ,י'ד  ,ט"ד ג'ד  ,י"כ םירפס
 ושדה רייד  ,ב"יד י"ד | ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. 8

 טיר ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רסח הימִד א"פ ,ו"טדו אייד ,י"ד א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.3

 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו תַלֶהִּת א"ס +. 4 יהו ו ' / ד"ידו ב"וד



 אצזז 6

 "ומָמְלַּפִתִו וחמְב
 וטלמנ וקעו ףילא
 :ושובראלו וחטב ּדַּב
 שיא"אלו תע עלות י כלא
 :םע יוְבּו םֶדֶא תַפְרַח
 " יל ונפלו יִאְרילָּ
 ועיניו הָפַשב ּוריִמָפי

 הָטְלַפ הוהְידלא ל
 ץפח יפ והָליִצ

 ןושאר רפס

 וב
 ד"

 ןטָּבִמ וחג התאהב
 + 9%: ידטדל ע יחימְבִמ

"= + 

 םהְרַמ יתְכַלֶשַה ּיִלפ
 :הָּתֶא ילא יִמִא ןטְּבִמ
 ורק ּהָרְצְרִכ יִנָפִמ קחרתהלַא
 :רזוע ןיאהיּכ

 םיכר םיִרָפ יִנובְּבִמ

 ןָשֶב יִריּבִא

 םֶהיִפ יִלָע ּוצָּפ

 גאשו ףרט | הָיִרַא

 יתַכפְשְנ םיִמּכ

 יִתומְצְעדלְּ ּודְרָפְתַהְ

 גָעַּכ יִבְל הָיָה

 :יעְמ ךותְּב סמ

 שָרָחּכ שב

 ;יִנְרתַּכ

 יחכ ו

 ן- יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ-.6

 ג גיעלו א" ,ר'ידו .ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ו'כ םורפס |"

 י"כ םירפס בורב ןכ 0
 :ס'ח ןכ זוג ל"צ 0

 ו'ר א'ב ןכו ,ו'טדו דד

 ומהר ייע

 ור ,ג"ר ו

 ו

 אלבו

+ 
+ 

 1 'ר

 ןפ .'ו א'ע

 וש מקף.  15
 נ'ב ,א'ב ז

 הב

 יעג וררפתהו

19 

 .יחד התָאדיכ א'ס ,ו"טדו
 ב'ור י"ד ,ג'ד םירפס בורב ןכ יור היד ניר יב םורפסשבורב

11 

13 
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19 

20 
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 אאוז 6 םילהת 10

 יחוקְלמ קָּבְדִמ יִנושְלּו
 :יִנָתפְשִּת .תומדרפעלו
 םיִבָלָפ יִנּובְבְס יפ

 ינופיקה םיערמ תר
 :ילְגרְו ידָי יראּכ
 יִתומְצְעדלָּכ רָפְסַא
 :יבדוארֶי ּוטיִּבי המה
 םהל יִדְנְב ולח
 :לריט וליפי ישובל"לעו
 קחרפדלא הָוהְי הֶּתַאְ
 :השוח יתָרועל יתוליא
 ישָפִנ בְרְחִמ הָליַצַה
 :יתְריַחְי בלכ"דימ
 הירֶא יפמ ינעישוה
 :יִנְתיִנע םימר וגרמו
 יחֶאל ףמש הָרפַסָא
 :ךֶלְלהַא קב ךותְּב
 והוללה | הוה יארי
 והּודְּבַּכ בקַעְי עַרְְלְּ

 :לאְרְשְ ערֶחלָכ וע ורונו
 ינַע תנע ץפש אָלְו"הָוְבְדאְל יִכ
 ומ וְנּפ ריִתְסהְאְו
 :עמש וילא ועושבו

 בר להב יל דתאמ
 יתדנ ו

 ב"יד  ,ט'דןכו דיִּכ א'סו ,ו"דו ב'ד ןכו כ א"ס ו"טדו י"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7
 םמָאְר א'ס ץ. 95 = .ו"דו ב"ד ,א"רב ןכו התפ וילע רסמגו ירָאַּכ א"ס צ. ג7 = .ד"ידו
 ורקו ביתכ ּורּוגְו א'סב ,ירק ּורּוגְו ,ביתכ ּורּוגו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 24 = .ו'דו .ב"ד ןכו
 +ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ + 6 .אֶלּו | הזב א'ס ,הזב נ'ב ,א"ב ןכ צ. 95 = .ר"תו עת .ןכו
 .ו"דו ב'ד ןכו יתלהָת ךתאמ א'ס ,ו"טדו



| 

 ;דַעְל םכבבל יח

 ְרָאהיסַּפאדַלָּכ הָוהְייְלֶא ּובשְוו ור
 :םיוג תוחָפשמדלּכ דינה ווחתשיו
 הָכּולָמַה הוהיל יִּכ
 :םִיָּ לשמו
 ץֶרָ א"ינָשְדלַּ | ווחתשיו ולא

 רפע ידרוידלכ ועְרְכִי וינפכ

 3ד רד , ג אצ ד

 רודל ינדאל רַפְס

 3 זצ ודיני ואבי

 :השע יכ כ דלונ -
 דא

 ?יברי אשד ז תא

 :ינלהנ זנו תוחְנמ ימ"לע
= - 
 ישפנ =

 :ןמש ןעַמְל קצב יִנְחְנ

 תומְלצ אב ךלארכ םג
 יִדָמִע הֶּתַאְחיִּכ ער אָריִאאָל
 :ינָמְחָנ הָמַה ףָתְנעשמו ִּףטבש

8% 

 ךרעת
 "סב +. 80 = .ּווָחשי ול ּךַא = ווחתשיולכא ל"נ +. 30. = .ירק וישרל ,ביתכ 1שר'ל א"סב

 .ר'תו ע"ת ןכ אבי רודל ל'צ +. 31 = .ר"תו ע"ת ןכ יִעָרַז ל"צ +. 31 = .ירק ל וילע 86
 ט'ד ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 .1  .ט" ב'ק ,ה"י ה"מ ןמקל ןויע

 ט שבו פ5 בורב ]

 .|ךלא א'ס +. 4 וידו ג'ד ,ב"'ד .א'ד ןכו ילגעמב א'ס ו"טדו ד"יד ,ב'יר ,א"יד ור 4-

 י'ד ןכו איגב נ'ב ,א'ב ןכו ד"ידו ב*יד ,ט"ד ןו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס םורכ כו .

 .ו"טדו

| - 

93 

20 

31 

= 
 א₪=



1 

| 

 אצווז 5--אצוץ 7 םילהת 10

 יררצ דננ ןחְלש ונפל ךרעת
 :היור יפוכ ישאר ןמשב תש
 ייח יִמָידלְּכ ינופדרו דפו בוט ךא
 :םימָי ךֶראְל הָוהְ"תיִבְּב"יתִבשו

 רומז רוד
 ּהָאולִמּו ץֶרֶאָה הוהיל
 :הב יבשיו לבת
 הָדְסְי םימי-לע אּוהדיפ
 :ָהנוכי תורחלעו
 הָוהְידרַהְּב הָלַעְידיִמ
 :ושדק םוקְמּב םוקזחימו
 בבלירכו םיפפ יקנ
 ושפנ או ושל אשאל | | רשא
 :המְרמל עכשנ אָלְ
 הָוהְי תֶאְמ הָכְרַב אָשִי
 :ועשי יהלאמ הקדצו
 ושרד רוד הָו
 :הָלָמ בקע :י יְנפ ישקבמ
 סכישאר | םיִרְעֶש ּוָאְש
 םלש יקתפ ואשה
7 = 265 

 ;דובָּכַה ּךְלִמ אוביו
 ימ וו = הת ין ב

 משב תנשד .ג'ב | ויטרו ד"יר ,ב'יד ,י'ד ,טיד ויד ,גיד ביר ןכו א"ב ןכ = 5
 יו'טרו ר"יד" ,ב"יד י"ד ,ט'ד ,ג'דב ןכו .הימרגל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 םתג ןכ = 5 ,ךכ  .ו'טדו ר"וד ,ב"יד .,י'ד ,ט'ד ,ג"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ןויד "כ םירפס .בורב ןכ +. 3 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ג'ד ,ג'ר ,ב"ד ,ו"כ םירפס
 ו יידו טיד ,ג'ר ןכו רהב הלעיהימ א'סו "דו ב'ד ןכו רֶהב הלעידימ א"ס ,ו"טדו
 וולע רפמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .רֶהַב הלעָ א'פו ,ה"ירו .ב"יד ןכו דרהב לע
 !שפנ מ. 4 .אריע ה ₪ 4  .ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,י'ד  ,ט'ד ,ג'דב ןכו  ,הימרגל
 ןכו ירקו ביתכ ישפנ א"סבו ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ירת ןכו ירקו ביתכ 1ושפנ א'סב ,ירק ישָפִנ ,ביתכ
 יר'תו ע"ת :,'רת ןכו ביתכ וישר א"סב ,ורק וישר ,ביתכ ושרל +.6 < .א"ידו ו"ד ,ב'ד ,א'ה

 דווחו ביוה ,טיד הד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ךינפ ישקבמ א"ס ,ו"טרו ,י'ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 "איב א'נ ,איעג אלב הב נ'ב א"ב ןכ יז. 7 = .ם'תו ע"ת ןכ בקעי יִהלֶא ל"'צ +. 6
 ואשיבק יניב ואשנהו



 18 ןושאר רפס צצזט 8--צצש ץ

 8 דובּכה ךְלמ הָז ימ
 רובנו זּוזע הָוהָי

 :הָמָתְלִמ רג הוה
 9 םכישאר | םיִרָעש ּואש

 םש יחתפ ואו
 :דובְּכה ךְלִמ אבי
 10 דובָּכַה למ ּהָז אּוה ימ
 תואְבַצ הָוהְ
 : הָלְס דובְּכַה ּךלַמ אּוה

 הכ דול
 :אָשֶא ישָפִנ הֶוהְי יִלַא
 הטומאה יִּתְחַטְב ָךַּב יהלֶא
 :יל יבוא וצְלעילא
 : ושב אל דקל םַ
 :םקיר םיִדָנְּבַה ושב
 / ינעיִדוה הָוהְי ךיכְרד
 :ינדמל ףיתוחרא
 . 0 | ךִתִמִא אב ינכירדה
 ב שי יהלֶא התא

 :םו ה יתיו ק ּףתוא

 ןש

 6 ּףיִרָסַחְו הָוהְי .ףימחרדרכו

 = הֶמה םֶלשמ יִּכ
 : רֶכְוּתִדְלֶא יִעָשַפּוו יִרּועְכ תואטח

 הָתְאְרלדרְכְו דס

 ₪ ס*ת ,ע'ת ,'רת ןכו ּואָשַנֶהְו א'ס +9
 ב ןכ +. 8 = .איעגב דלא נ'ב ,א'ב ןכ' 8
 ן א'ס צ. 5  .התא כ .א'סו ןט'דו ג'ד ןכו התַאדיכ א"ס +. 5  .אועג אלב ינדמלו

 א

/ 

| 

 'וד .ןכו .דרָכַז וא ויט ו ,י'ד "כ םירפס .בורב ןכ +. 6 = .ר"תו סית .(ע"ה מו

 ר ר צ. 2 ,הכ .ז קוספ ןויע 8 ך- חות יווי .

 ןכ צ.5 | .אועגב םידגובה נ'ב ,א

 ! ש -

 א"יד .טיד ,ו"ר ,ב"ד ,א"ד ןכו רסה תאפה איס +. 7 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו רכז ₪
13 
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 צאצא 8 םילהת 14

 :הֶוהְ ךְבט ןעָמְל
 הוהְי רשו"בוט
 :ּףךִרָהִּב םיִאְמח הָרּי ןפ"לע
 טפשמב סיוע ךֶרדי
 :וְּכְרד םיונע דמליו
 . תַמָאְו דס הוי תוחראלּכ
 :ויתדעו ותירָב יִרָצִנְל
 הוהי ךמשדןעמל
 :אוהדבר יִּכ ינוע ּתְחַלְס

 הָהְי אָרְי שיאה המ
 :רחְי ִרדְּב נר
 ןיִלְּת בומְּב ושָפנ

 :ץֶרֶא שרי ושר
 ויאריל הָוהְי דוס
 :םעידוהְל ותירבז
 ההיא דיִמָת יניע

 :ילנר תַשְרִמ איִצוידאוה יִּכ
 יִנָנְחְו ילא"הְנָפ
 :ונא ינעְו דוח
 -וביחרה יִבָבְל תורַצ

 :ינָאיצוה יתוקוצִממ
 יִלָמַעַ נע הֶאְר

 אשו

 ןכו רשיו ב ט .א"סוו ,ו'ר- ןכו רשיו בוט א"פ ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8
 .איעג : וילע רסמנו ירצנל א"סב +.10 = .הימרגל וילע רסמנו !ןכהלע א"סב צ.8  .ט'רו ג'ד
 ;ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ו"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. גג
 ןוזמדו רייד ,ב'יהו!ה ,טיד הד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.15 = .ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד
 ופ'ד ןכו איצוי אוהדיכ א'ס ויטדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 | .דימח יִניע א'ס

 ב"יד = יד ה'ד .,ג'ח ,ב'ר ןכו ילא הָנּפ איס ,ט"הו י'כ םורפס בורב ןכ צ.16 = .ט"דו ו'ד ,גיד
 ;ו'כ םירפס בורב ןכ +. גא = .יתוקוצממּו םוחְרה = יתוקוצממוביחרה ל"נ +. וז = .ד"ידו
 שהו + .י"ד ןכו יינעההאר אום :היטרוי.ה"יה ביה, ,ט"ד היד גיד ;ביה
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 :יִתואטח-לְָכְל אָשו
 וברחיכ יביִאההאר
 :יִנואְנְש פָמְח תַאְנשְו
 ינליצהו ישפנ הָרָמש
 +ךב יתיִפַחְהיכ ז שובאדלא

 יִורָצִי רשיויסמ

 :ףיתיוק יּפ
 לארשידתֶא םיהלֶא ּהדפ
 :ויִתורַצ לכמ

 ,דודל
 יקל מ מָּתְב יִנָאְִּכ הוי ינמפש
 דַעַמִא אֶל יִּתְחַטַּב הָוהיִבו
 ינפּת הָוהְי יִנְחְב
 :יבלו תו הפורצ
 יניע דנגל סחר
 :ףתמַאב יִּתְכַלַהָתהְ
 אושחיתְמדַע יתבשידאל
 :אובָא אל םימלענ םעו
 םיערמ להק יִתאְנש
 :בַשֶא אל םיעשר"םעו

 יפכ ןייִמְנִּב ץחרַא
 :הָוהְ ףחכומחתֶא הבְבְסַאְו
 הָדות לּוקְּב עמשל
 :ךתואלפאלל רַפַסְלּ

 הוהי וש 5 ד יל

 םירפס בורב ןכ ץ. 19 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד .אידןכורפח האטה 18

 "כ םירפס בורב ןכ + 9 .סנח ל'ג + 19 = .ט"דו ו'ד ג'ד ,ב'ד ןבו יביא הֶאר א'ס ,ו"טדו וכ

 וט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.1 ,וכ  ,ו"טדו רלוד:,בה ,י'ר ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ר

 ביהכ חַפְרַצ א'פב ,ירק הפרצ ,ביתכ הָפּורצ +. 5  .ינטפש א"ס ו"טדו ד"ודו ,ב"וד ןח

 ףקמב עו א"ס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ . 4 .א"ידו .י'ד ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ן

 .ר"ידו ב"יד ,טיד ,ו'ד ;ג"ד ,ב"ד ןכו  הניגג אלבו 1
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 ִףְתיִּב ןיעָמ יִּתְבַהֶא הוה
 :ףדובפ ןּכשמ םוקמּו
 ישָפִנ םיִאְטְַע ףַסֶאתִלא
 :ייח םיִמְד ישא
 הָמז םהידיּבדרשַא
 :דחש הֶאְלִמ םָניִמ
 דלא ּמְתְב יאו
 :יננחו ינדפ

 רזשיִמְב הֶדְמַע יל
 :הָוהְ ךְרַבִא םילָהְקמְּ

 יודל
 אָריִא יממ יעשו ירוא  הָוהְ
 :דָחָּפֶא יממ ייחדוועמ'הָוהְי
 יִרָשְּבדִתַא לכֶאל םיערמ | וילע בֶרלּכ
 :ולפת ולְשָכ הָמַה יל יביאו יִרצ
 יבל אָריידאְל הָנחִמ \ ילע הָיַחְתִםא
 :חטוב יִנָא תאזב הָמחְלמ ילע םוקתדסא
 שקבא ּהָתוא ּהָוהְי תאמ יאש | תחא
 ויח ימי הָוהְידתיִבְּב יתבש
 ;ולָכיִהְּ רקָּבְּ הוהידמענּב תווחל

 ינרתםי הער םוְיְּב הָכְסְּב יננפצי 5 5 רתר | רויתטו יח

 | ימתב ינאו א'סו ,ו"דו ב"ד ןכו ךלא ימתב ינאָו א"פ ו'טדו י"כ םירפסב ןכ א. גג

 .ו"כ םירפס .בורב ןכ צ. 19 | .ד'ידו ביד ןכו ךלא | יִמתב ינאָו וא ,ט'דו ,ג'ד ןכו ךלא

 םירפס בורב ןכ +. 1 ,זכ = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד י"ד ,ט'ד ,ג'ד ןכו יפר וילע רסמנו

 םירפס בורב ןכ +. 1 = .ו"דו ב'ד ןכו הָוהי דודל א'ס ,ו"טרו ר"יד ,ב"וד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ

 י""דו ט"ד ,ג"ר ןכו זועמ הוהי וא ,ד"ידו ב"יד ו"ד ,ב"ד ןכו זועמ הוהי א'ס ,ו"טדו ,י"כ

 םירפס בורב ןכ +. 2 = .ו"טדו ר"וד ,ב'יד ,ו'ד ,ט'ד ג'ד ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 יאיענב דםַא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 3 = .ד"ודו ב"וד ,ו"ד ,ט'ד ,ג'ד ןכו המה א"ס ,ו"טדו ו"ד ,ב'ד ,ו"כ

 ,ר"ורו .ב"יד ןכו הנחת וא ,י'דו ט'ד ,ג"ד ןכו הנחת א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3

 ר"יד .ב"וד ןכו -תֶאַמ א'סו ,ט"דו ג'ד ןכו תֶאַמ א"ס ידו ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ "אלבו םענב א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 | .חתאמ וא ,ו"טדו

 יאריעז 'ם +. 5 .ירק וּכְסַב צ. 5. .אריעז 'ס צ. 5  .ד"ודו ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד
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 ולָהֶא רַתְַמְּב יִיְרִּתְסִי

 :יִנמְמּורְי רּוצְּב
 יתוביבס יִּבָיִא לע ישאר םּורָי הָתַעְ
 ּהעּורת יִתְבַ ולהֶאְב ,הָחְּבְִאְ

 :הוהיל הָרְמַַאו הָריִשֶא
 ארְקֶא ילוק הָוהְיְעִמְש
 נג יה

 ינפ ושב יִּ רמו
 :שקְבָא הוה ה

 0 | דפ רֶתְסָּתְַלַא
 תייַה יתְרַוע ףדבע ףאְּב מתל
 :יעָשי .יהלֶא כ - ינשטתלַא

 ינובוע ימאְו יבָאְחיִכ
 :יִנפְסַאְי הָוהיו

 ףּכְרד הו -
 :יררוש ןעַמל רושימ חַרֶאָּב יִנ

 יִרְצ שָפְְ ית
 :םסַמָח חפיו רֶקְשירע יבחומק כ

 ו " :

 תוארל יּתְנַמָאַה אלול
 :םייח ץֶרָאְּב הֶה"בוטּב
 קזח הֶוהְיילֶא הק

 וי"ר "ד ,ב"ד.ןכו םורי א"פ צ. 6 ו ב"יד ןכו [התעו א'ס ,התעו נ"ב ,א"ב ןכ 6

 ב לע א'פ ,ו"טדו גיר ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 6 | .ו"טדו ד"וד ב

 ג'דב ןכו ,איעג וילע רפמגו ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6  .ד"ידו ב"יר טיר ו"ד ,;גיר

 כ צץ. 8 | .ר"תו ס*ת ,ע"ת ,ב"יד ,א"ד ןכו יִנּנַה א"ס ץ.ל | ,ויטדו י"ד % םירפס בורב ןכ
 כ צי 0 .ו"ט ב"יר י"ד ,ט"ד ,ג"רב ןכו הימרגל וילע רסמנו

 פו נ

 ןכו הנוגנ אלבו

 צ. 1 . ו ב "ד היד ג-ד ביד ןכו הוהיו א"ס ,ו'טרו י"ד ד"ודו רוד

 צץ 11 = .ר*ידו ב'יד ,ט'ד ,ג'ד ןכו |ינרוה א"'ס ,ו"טדו י"ד
 18  .ו'טדו ר"וד ,ב"יר ןכו רסה יררש א"ס ,א"ידו י"ד ,ט"ֶר ור ו"אדו רוד רוד

 ו אלול תלמ אצמנ אל א'סב ,ערלמו ליעלמ דו וקנ +. 13  .ו'טדו ד"יד ,ב'וד
 אלבו בוטב ס ןו'טדו י"רב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 8 .ר"תו

 .ב"ידו ט'ד ו'ד ןכו ףקמ

6 
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1 

+1 
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 ףכל ץמאיו ק ₪
 :הָוהְידְלֶא הוק

 -ורל
 אָרְקא | הֶיהָי ףילא :
 יצממ שרֶחְת"לא ל ירוצ
 :רוב ידרויזםע יתלשמע ינממ השחתִדפ
 דלאל יושב יִנּנָחַּת | לוק עַמָש
 :ףשרק ריבד"לא ידי יאָשְנְב
 ןוא ילַעָפִיםעְו םיעשרהםע יִנ כשמתחלא
 םֶהיִעְרדע םולש יִרְב
 :םֶבְבְלְּב הָעְר

 . םהילְלַעמ ערב םלָָפְ םהל"ת :

 םֶהְל ןת היד הטנמכ
 :םהְל םֶלּומְג בשֶה
 ' הָוהְי תֶלְעּפלֶא וניִבָ אל יִּכ
 וידי השעמהלאו
 :םנְבי אלו םֶפְרֶהְי

 הָיהָי ךורְּב
 :יִנּנָחִּת לוק עָמְשיִּכ

 נמו יזע הוה
 יִתְרַזַעִ יכל חַטֶּב יּב
 2 :ּונְדוהַא יִרישמי יכל זלעו

- 
 זועמו ומל וע היה

 ןכ < 5 = .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו יִשָעַמּכ א"ס צ. 4  .אועג אלב -לֶא נ"ב ,א'ב ןכצ.1 .חכ

 .י"דו ט"ד ,ג'ד ןכו אל יכ וא ,ו"טד ןכו אָל יכ א'סו ,ר"ידו ב"וד ןכו אל | וכ א"ס ,ו"כ םירפס בורב

 א'ס ,ו'טדו י"ד ,ו'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 7 = .ר"תו ע"ת , רח ןכו ישָעמ א"ס צץ. 5
 בורב ןכ צ. ד = .יִזע 'לחתמ וילע רפמנ א'סב ץ. ל = .ו"טדו .ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ןכו .הוהי
 אלב ירושמּו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 7 = .ו"טדו י"ד ,ג'רב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפס
 אלבו חנומב זע א"סו ו"טדו ט'ר ,ג'ד ןכו םלוחב דזע א'ס ,י"כ םירפסב ןכ +. 8  .איענ
 :ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו ומעל א"ס צץ. 8 | .י'ד ןכו זע וא ,ר"ידו ב"וד ןו"ד ,ב"ד ןכו ףקמ

 \ : ,א"ו ט"כ ןויע
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 :אוָה וחיִשְמ תועושי וועִמ
 ֶּבעתֶא| הָפישוה

 | ףֶתְלַחְתֶא ךֶרֶבּו
 :םֶליעְהְדע םָאשִנו םעְרו

 דוד ממ
 םיִלָא ינְּב הְוהיִל ּוָבָה
 זו רוב הוהיל ּובָה
 ומש דובַּכ הָוהיִל ּובָה
 :שרְקדתרְדַהְּב הָוהיל ּוָחַתשה
 םימהדלע הָוהי לוק

 ל דיבה
 :םיפר םימלע הָוהְי
 -ִַּב הָוהְילוק
 :רֶרָהְּב הְוהי לוק
 םִורֶא רבש הוה לוק
 :ןנפלה יוראדתַא הי ךבשו
 לְעחַמְּכ םדיקריו
 מארְדכ ימָּכ ןוירשו ןונְבל
 :שא א תוכהל בָצה הוהיילוק
 רָכְדִמ ליחָי הָוהְ .ליק
 :שָרָק רּבְרִמ הָוהְי לחי
 תוליא לֶלּוהָיְ הוה לוק

 תועי ףשחו
 :דובּכ רמא ולָּכ וָלָכיִהְּבּו

 ג"דב ןכו הימרגל וילע רפמגו .י"כ םורפס .בורב ןכ 8
 יעג אלב םערו גב ,א'ב ןכ +. 9 | .ו"דו ביד ןכו העושה

 ,י'דו .ו'ד ,ג'ר ,ב'ד .ןכו הוהי לוק כ"ב ,א'ב ןכו "שד

 .הוהי לוק א'פ ץ.ל .איעג םדיקריו נ'ב .,א'ב ןכ ץ.6 |

 שחיו נ'ב איעג אלב ףשהיו א'ב א'נ ,איִעג אלב ףשחוו נ'ב

19 

 הוהי

 א'ס ו'טדו ר'יד ,ב"יר ,י'ד ,ט"ד
 כ םורפסב ןכ +. 4 .ש כ א
 ןכ ס רחר בחר לכו תוהו כ ויס
 א"ב ןכ .תוליא ל 9

 וש



10 

1 

 לש

 שכ

10 

10 

 .ףקמ אלבו רוש נ"ב ,א'ב ןכ +. 1

3 

 .ו"טדו ר'יד .ב'יד ,י'ד ,ט'ד .ו'ד ג'ד .ב'דב ןכו הימרגל וילע רסמנו

 ו"ר יו'טדו ד"יד ,ב*וד ,ו"ד ,ט"ד גיד ,ג"ד ,ב'דב ןכו איע

 כו ירקו

 ג וילע רסמנ

 אצוא 10--אצא 0 םילהת

 בשי לּוּכַמְל הֶוהְי
 :םלשל ּךְלַמ הוהי בשיו
 ןֶּתִ ימעְל זע הָוה
 :םולשב ומעדתֶא דרבי הָוהְ

 :דוְדְל תיבה תָכְנְחְדריִש רומזמ
 יִנָתיִלְד יִּכ הָוהי ךממורא
 :יל יִביִא תחמשדאלו
 יהל הָוהְ
 :יִנאּפְרִתַו ףילא יִתעוש
 ישפנ לִאשְמ תילעה הוה
 :רוב ידרוימ יִנָתייח
 ויִדיִסָח הָוהיִל ּורָמז
 :ושדק רכזל ולוהו
 ונוצְרְּב םִייַח ופַאְב ו עַנְר יִכ
 כב ןילי בֶרְּב
 :ה רקבלְ
 יולַשְב יתְרְמָא י או
 !םליעל טומָאדלב

 ול יררהל הָפְרמִעַה לנוצרפ הוה
 ;לֶהְבִנ יִתִיַיָה ךינפ תְרּתְסה
 אָרְקא הוה ףילא

 :ןתַא ירא
 תַחשהלֶא יִתְדרְּב יִמָדַב עצפִדהמ
 :ּףתְמָא דיגיִה רפַע רוה

 -עמש

 בותכ יִדָרַויִמ א'סב ,ירק יִדְרִַּמ ,בותכ יִדְרָויִמ ש. 4
 "כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .א'ד ןכו ירקו ביתכ יִדְרָיִמ א"סו ,ה"תו ס"ת ,ע"ת ן

 | םירפסב ןכ +. 8
 סית ,ע"תב +. 8

 וו" םירפס בורב ןכ +. 10  .ט"ד ןכו הו ןהְו א"ס צ. 9 | ר"ת ןכ -רְרַהְל ל"נ ,ירדהְל ר"תו

 .רפע א'ס וו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י"ד .ט'ד ג'ד ,ג'ר ,ב'ד
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 יִנָנְחְו הותירעמש
 :יל רועדהוה הוה
 יִללּוָחְמְל יִדפְסמ ּתְכַפַה
 :הָחְמש יִנְרֶזאּתִו יקש ָּתְחּתַפ
 םדי אלו דובָכ ףרמזי עמל
 :ךדוא םלועל יחלא הוה

 :דֶוְדְל רומזמ חצנמל

 יִתיִסָה הוהדמ
 םלישל הָשובאדלא
 :ינטלפ ּךְתקְרצְּב
 ינליִצַה ּהָרַהְמ ִֶאו ילֶא המה
 זועמדרוצל | יל הוה
 :ינעישוהל תודוצמ תובל
 הָתַא יִתְדוצִמּו יִעְלַיִּ
 :יִנלָהְנִתְו ינחנת ךמש ןעמלו
 יל ממ יז תשרמ ינאי
 :יזועמ הָתַא יִּכ
 יחור דיקְפַא די
 :תַמִא לֶא החי יתוא הָתיִדָּפ
 אושדילבה םירָמשה יתאנש
 :יִתְחְַּב הֶוהְילֶא יא
 ּךֶדְסַחְּב הֶחַמְשֶאְו הָליִנָא

 ןנָעְתֶא תיאר רשא
 תעדי

 היה וא :ה"ידו ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו היה א'ס  ו"טדו .ו"כ .םירפס בורב כ
 ב"יד ,ו'ד  ,ט'ד ,ג"דב ןכו הימרגל וילע רסמגו י"כ םירפסב ןכ ץ 18 480
 בורב ןכ +. 1 .אל | .'ב ח"ק ןמקל ןייע :ם"תו ע'ת .ןכ ,ּדובְכ ל"צ ץ. 18, 8
 .ט"רו ו'ד ,ב"'ד ןכו שרגמ עובר חצנמל א"ס ו"טדו ד"וד ,ב"וד | י"ד" ,ג"ר וכ מממ

 ןכו ףקמ אלבו רוצל נ"ב ,ו"טדו א"ב ןכו איעג וילע .רסמנו י"כ םירפסב ןכ + 8

 +דרוצל איב איב "ידו ריד ביד ןכו רוצל א"ס ה"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג"ד "כ 3

 .ר'תו ס'ת ,'רת ,ע'ת ןכו ָתאָנָש א"סב של

13 

 אל
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 | ץאצו 7 םילהת 110

 :ישְפִנ תורְצְב תעדי
 בואדרַיב יִנָּתְרַגְסַה אלו
 :יִלר בָחְרַמב ּתדַמַעַה
 יל רצ יִּכ הוה יִנָח

 :ינְמבו ישפנ יניע סע הָשֶשָ
 לח ןוגב ול יכ
 הָחְנַּב יתונשּו
 יחכ יִנַעּב לכ
 ;ּושָשְע יִמָצַעו
 הָפְרח יִתיַה יִררְצ"לָּכמ
 יעימל דחפו לאמ| ינכשלו

 :יעפמ וָרדְנ ץוחכ יאר
 בלִמ תַמָּכ יִּתְְּכְשנ
 :דבא יִלָכִכ תי
 ביִכָּפִמ רוְמ םיּכְר תב יִתְעַמש יִּ
 יִלָע די םֶדְסוהְּ
 :ּומְמְז יִשָפִנ תַחְקְל
 הֶוהְי יתְחְמּב ךילע! ינו
 :הָתֶא יקלא יִתְרַמֶא

 יתתי
 :יפרדמו יביוא-דימ יִנְליִצה
 ףדבילפ פאה
 :ףדסחב ינעישוה

 םירפס בורב ןכ +. 10 = .ו'טדו רייד ,ב"יד ,ט"ד הד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו דָיְּב א'ס ד. 9
 וב'וד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 0 יב א"ס ,ו"טדו ר"יר ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ,ג"ד ,ו"כ

 ןויד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. גג = .ו'רו ב'ר ןכו םעְכְב הששָע א"ס ,ו"טרו ר"יד
 וטוחו ע'ת ןכ יִנָעְּב ל'צ +. ג1 = .וֶלכ א'סו הורו ב"וד ןכו וכ א"ס ו"טדו י'ד ,טיד
 ןכו יתייה א'ס +. 15 = .הימרגל וילע רפמנו | יררצ .א'סב ,וררצ גיב ,א'ב ןכ +. גפ
 לניו 19 ",ו"דו ביד ןכו חנומ ינכשלו איס ,ינכשלו ג'ב ,א'ב ןכ +. 12 = .ו"טדו ויד
 ויו 'גיד ןכו ינליצה ג'ב ,א"ב ןכו ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ ז. 16 = .רוגָמ וא דנָמ
 ,ט"ורו ו'ד ,ב'ד ןכו דָימ ינליצה א'סו ,ר"ידו .ב"יד 5 ינליצה א"ס

 | הוהי
/ 



 18 ןושאר רפס \א\1 18--אצאו[

 ףיתארק יִּכ ּהָשובָאְלַא הָוחְי
 :לואשל ומדי םיעָשר ושב
 רקש יתפש הָיִמְֶאְת
 קתְע | קידצחלט תורְבַּה

 :זיִבְו הוָאְנְב
 ףיאריל תְנַפִצרְרשא ףְכומ"בר'הָמ
 :םֶדָא יְִּב דג ָּב םיסוחל תְלַעּפ
 שיִאהיִסְכְרִמ יִנָפ רֶתְסְּב םֶריִתְסִּת
 :תונשְל ביִרַמ הָכְסֶב םִנָפְצִת

 הי רב
 :רוָצָמ ריִעְּב יל יקח איפה יִּ
 יוָפָחְב יִתְרָמִא !יִנָאו
 ףיניע דָגְנמ תור
 :יִלַא יעושב ינגחת לוק תְעַמְש ןֶכָא
 וסל הוהתא וִכָהֶא
 הָוהְי רצנ םיִנומָא
 :הָואנ השע רתָיילַע םלֶשְמּו
 םכבְבְל ץֶמָאְו וקזח

 :הוהיל םילהימה
 ליכשמ דודל

 :הֶאְטַח יּוסָּכ עשפדיושנ יִרָשַא
 ןוע ול הָוהְי בשחידאל םדֶארְרְשא

 :הזמר וחורב ןיא]
 יכ

 ,ו'טדו ו'ד ,ב"ד ןכו בר א'ס ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.90 = .םיָדז א"ס וילע רסמג א"ב
 ןכ א. 91 = .ר"תו ע"ת ןכו הוהי ךבוט א'ס +. ₪ = .ד"ודו ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ד ןכו ב3
 ןכ +. 95 .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט'ד ,וד ,ג'ר ,ב'רב ןכו ,הימרגל וילע רסמנו י'כ םירפס
 דיכ א'סו ,ו'דו ב'ד ןכו אילפההיכ א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס
 עושב נ'ב ,א'ב ןכ +. 98  .ד'ג 'ג הכוא ץיע :יִּתְרְגִנ א'כ צץ. 98  .וָרסה ו

 בורב ףקמב ןכ +. .בל = .ו'דו ג'ד ,ביד ןכו ןֶבהא איט ְּבַהֶא נ'ב ,א'ב ןכ 6
 :םרא ירשָא א"סב ,ד"ודו ב"יד ,י"ד ,ט'ד" ,ג"ד

20 
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 ו ר"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ו"טדו ט"ד ןכו דיִּכ א"ס +3

 ינברהפ א'ס +. 4

 רסמנו ל וילע

 עג וילע רסמנו י"כ יפי רסמנו ו"כ

 וה ןכו ןסרו גתמב א"ס ו"טדו ,ו"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד
 ב

 .ו"דו ב"ד ןכו ןסרו גתמב א'סו

 אאאזז 3--צאא[ו[ 2 םילהת

 ימַצְע ּולָּב יִּתָשרֶחַה יִּכ
 :םויהלָּכ יִתְנָאשב
 ףדי ילע דבָכּת הל לו םמוי ו יפ
 :הֶלָס ץיק יִנְבְרהְב ידשל ַּּפַהְ
 יתיסכ"אל ינועו דעידוא יתאָמַח
 הוהיל יעשפ ילע הדוא יתְרמָא
 :הלס יתאָטח ןוע ְתאשָנ הֶּתַאְ
 אוצמ תעְל לילא דיִסח"לּכ ללפתי תאו"לע
 םיבד םימ ףטַשְל קר
 ;ועיגי אֶל ויִלֶא
 ינְרַצִּת ךצמ יל רֶתְַס\ הַתַא

 :הלס יִנְבְבוְסִּת ט טלפ יג

 לת ודררכ דריאו  ףליקשא
 :ינע ףילע הָצְיא
 ןיא רֶרְפְּכ סיס ויִהְתִלא
 ל וידע ןָסְרודגְתַמְּ
 :ףיִלֶא ברק לכ
 עשרל םיִבואָכִמ םיפר
 :ונבבוסי דסח הוהיב חטובהו
 םיקידצ ולינו הוהיב וחמש
 : בלדירשידלכ ונינרהו

 הוהיב םיקידצ ּונְנְר
 :הלהת הָואָג םירשיל
 רוָנְכְּב הָי היל ודוה

 בנב

 ו! םחפס בורב ןכ ץ. ל | .ר"תו ע"ת ןכו יעשפ א"ס צץ. 5  .'רת ןכו

 | פט בורב ןכ +. 5  ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"דב ןכו

 ן- שה ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9 | .ו'טדו א"דב ןכו



 אאצ!11 4

 :ולחורמז רושָע לָבְנְּב
 שָדַח ריש ל וריש
 :הָעּורַתְּב ןָּגנ וביטיה

 הוהְירַבְד רשידיפ
 :הָנומָאְּב והשַעַמלַבְ
 טָפַשמּו הַקְדַצ בהֶא

 :ץראק ז הֶאְלִמ הָוהְי דָסַח
 ושענ םיִמָש הָוהְי רבדּב
 :םַאָבְהלּכ ויפ ַחוַרְבּו

 םיה ומ דַנָּב םנכ
 :תומּוהֶּת תורָצוֶאְּב ןַתנ
 ץֶראְהדלַּכ הָוהְיִמ ואיי

 ןושאר רפס

 ה" :לבה יבשי"לכ ורוני ונממ

 יהו רָמָא אּוה יִּכ
 :דַמַעַו הצחאוה
 5% תצע ריפה הָוהְי
 םימע תובָשֶחַמ אינה
 רמעת םלועל הָוהְי תצע
 :רַדָו רדל ובל תובָשָחַמ
 ויהלַא הוהידרשא רב | יִרשא

 : :ל הֶלַחְנְ רחְּב\םַעָה
 הֶוהְי טיִּבִה םִיִמָשִמ
 :םֶדֶאַה נְּלְּכדתֶא האר
 חינשה ותבשךוכממ
 :ץראה יבשידלָּכ לא

1% 

- 

10 

 -לָכְו ג'ב ,א'ב ןכ ץ.4 = .אועג אלב דיֶּפ גיב ,א'ב ןכ צ. 4 | .ו"טר ןכו דורוש א'פ 6 4
 י"ד ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ ראנפ = רנפ ל'צ א. ד = .איעג
 טיד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 = .ד"ידו .ב*יד ,ט'ד ,ויד .ב'ד ןכו ריפה אפ ₪

 ןוכממ א'סו ,ו"דו ב"1 ןכו ותבש ןוכממ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,
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 צצצוו 15- -אאצ]ץ 5 םילהת

 םבְל דַחָי רציה
 :םהישעמ"לָּכלֶא -

 ליח"בְרְּב עָשנ מַה ןיא
 :חַלְ"בְרְּב לַצנְאְל 5
 העושתְל סופה רקש
 :טלמי אל וליח בֶרְבּו
 ויארודלא הוה ןיע הגה
 .ןודסחל םילחימל
 םשפנ תֶומִמ ליצהל
 :בערּכ םתויחלו
 הוהיל הָתָּכַח ּושְפַנ
 :אוה ּוננַנִמּו ּונְרע

 ונפל חמשי ובר
 :ּחְטְב ושדק שב יִ
 וניְלָע הָוהְי ףדסחהיהי
 :ךְל לחי רשאפ

 רודל
 !ףליו והשרניו ךלמיבא ינפל ומָעַטתֶא ותונָשְּב
 תעלָכְּ הָוהידתֶא הָכְרְבָא

 יִפְב ותְלהְת דימת
 ישפנ לֶלַהְתִּת הָוהיְּב
 :ּוחמשוו םיונע ועָמשי
 יִתא הָוהיל ולדנ
 :וָדחְי ימש הָמִמוְרנ
 ינָנעְו הָוהְידתֶא יִּתְשְרְּד
 ;ינְליצה יַתורונמדלְּכִמ

 ומיבה

 יּוהָשְרגְי א"'פב ,איעגב והשרג וו ג"ב ,א"ב ןכ צ.1 וךל .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו יגיע א"ס צ. 8

 הטמורנו גוב ,איב ןכ ד. 4 .ו" טדו י"דב ןכו איעג וילע רסמגו י"ב םירפס בורב ןכ צ. ל

 איעג ב



 ןושאר רפס אאאו%ו (8

 ורה ויִלַא ּוטיִבַה
 :ּורפהְיילַא -
 עמש הוהיו ארק ינע הז
 :ּועיִשוה 8
 הָוהְיְדַאְלמ הנח

 :םצלחוו ואריק בבס
 הָוהְי בוטדיִּכ ואְרְו ומעט
 :וּבְדהַסֶחְי רבה יִרָשא
 וישדק הָוהְיתֶא ּואַרָי
 :ויאריל רוסֶחמ ןיאחיכ
 ובערו ּושְר םיִריפָּכ
 ;בוטדלכ ורסחידאל הָוהי שרדו
 ילדועמש םיִנָברכְל
 :םכְדִמְלַא הָוהי תארי

 םייח ץפחה שיאָההימ
 :בומ תואְרְל םימי בהא

 עמ ָךְנִשְל רצְנ
 :המְרִמ רד ףיִתְפְשו
 בומדהשעו עָרַמ רוס

 :ּוהָפְדְרְו םלֶש שק
 םיִקידִצֶלֶא הָוהְי יניע
 :םֶתְעְושדלֶא ויו
 עְר ישב הָוהְי יִנָפ
 :םֶרְכְז ץֶרֶאמ תיָרַכַהְל
 עמש הָוהיו וקלצ
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 -לכמו |
 .םכונפּו ל"ג קוספ שיר םֶהיִנָּפּו א"סב צ. 6 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ּגרַהְנּו . . . ּוטיִּבַה א'ס

 ( , : 2 ו"רו ,ב"ד ןכו יִכ א"פ ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ג"ד ,י"כ .םירפס ;בורב כמ
 ףקמ אלבו וכל נ'ב ,א"ב ןכ צ. ג .איעג וילע רסמגו ישְרִדְו א"סב צץ. 11 1
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 ןש
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 עג אלב תאו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 9

0 

 םילהת

 :םליצה םתורָצ-לָּכִמ

 בלירְבְשנְל הוהְו בורק
 :עישוי חוְריאְּכִדתַאְ
 קיִדצ תר תוכר
 :הָוהְי ּונְליִצי םֶלָּכִמו
 ויָתְמְצְעיַלָּכ מש
 :הרְבְשנ אל הנְהְמ תחא
 הָעְר עָשְר תתומּת
 :ּומָשֶאְי קידצ יִאְגְטו
 וידבע שפנ הוה הדפ
 וכ םיפהַהדלַּכ ומשאי אָל

 \רול
 יירד תֶא הָוהְי הָביִר
 :יִמָחְלדִתֶא םתְל
 הצו ןָגְמ קוחה
 :יִתְרְּב הָמוקְ
 יפדר תארקל רגְסּו תיִנח קָרַה
 :יִנא ךתָעשי ישפנל רמָא
 ישפנ ישקפִמ ומְלָּכִיו ושב
 :יתעְר יבשח ּורָפִחְיו רוח ּוגְסָי
 חורדינפל ץֶמּכ ּויָהָ
 :הָחד הוה ךאלמי
 תקלקלַחו ךשה םכרד"יה
 :םפדר הוה אלו

 ב"וד א"ד :י'ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 3
 ע"ת ןכ סח ל'צ +. 5 = .יִתְרַזְעְל א'ס +. ל .הל | .ויטדו איד

 אאצ]זז 19--צאצצ 6

 ףקמ אלבו ואכדהתאו נ"ב ,היאכדהתאו א"ב א'נ ,אי

 שו ויד גיד ,ב"ד ןכו תובר א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד  ,ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 ויד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ ויִתַומַצַע א'פ ,ד"ידו ב"יד ,י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1

 י'עג 4 רסמנו יִאְנשְו א"סב +. 25 = .ו"דו ב"ד ןכו תתומִּת א'ס צץ. 99 = .ו"טדו א"יד
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₪ 

 דאל הָאוש והאות

 ודָּכִלּת ןמ ןמֶמְרֶשַא ותו שרו

 :הָבִלּפ הֶאוש

 הוהיב לו ינְ ישפת

 ףומכ ימ הָוהי הָנְרמאת | יתמָצִע לכ

 לנס ןימא יש
 מח ידע לב
 :ינלָאשְי ית ידיאל רַשֶא
 הבופ תחת הָעְר ינומְלשי
 :ישפנל לובש

 קש ישּובְל םַמ לַחְב ויִנָא
 ישפנ םוצב יתינע
 :בושת יקיחדלע יתְלפת

 כהה יל יִל חֶאְּכ'ַטְרּכ
 :יתחש רדק םִאדלַבָאּ
 ופסאְ ו המט ש יִעְלִצְב
 יִתְעַדָי אָלְו םיִכנ לע ּופְסֶאְנ
 :ומָדְ"אלְו ערק
 גיִעְמ יש יפנִ

 ינדא 6

 ןכ +. 8 = .'ה א"ל ז'ט 'ט ליעל ןייע :ישפנל תחש ורפה םנה ,םֶּמִשר יִלונמט ל"ג ₪
 .ר"ודו .ב"יד .,טיד "ד -,ג"'ד טדו = י'ד ,י'כ םורפס .בונ
 םירפס בורב ןכ +. 14  .שגה ךומּ נ'ב ,א'ב ןכ צץ. ג0- .ס'ת ןכ :רפה תַהשַב ל"ג ₪ |
 . ָאכ ערכ א'סו ,ט"ד ןכו חַאכ ערכ א'ס ,ד"ידו .ב*יד טד "ד 30/00 |

 .יִַּכַלָהְתַה ררק םא-לבאכ ,יִתחש יל חאכ ערכ ל"נ +. 4 ."חאכ ערכ וא שי

 ןכו האכהערכ וא ח

10 

1% 



15 

0 

6 

 םילהת 10

 ורבדי לש ל יּכ

 :ןובשחי תומרמ יִרְבּד ץֶרארפוה לַעְו
, 

 םהיּפ יִלָפ וביחריו

 :ונניע הֶּתַאְר הֶאָה חַאָה ּורָמָא

 שרחַתִ לא הָוהְי ּהָתִ אר

 :ינמִמ קחְרִתדלַא יִנדֶא

 ימפשמל הָציִקַהְו הָריִעָה

 8 יִנדאְו יִהְלֶא

 יהלֶא ה הי הָי ףקרצ ךצַכ יִנָמּפַש
 + ;ילדוחמשידלאו

 ונעפנ חֶאָה םֶּבלְב ורמאלא
 :ּוהְְנעַלְּב ורמאידלא
 ודי ןּורַפָחְיְו ושבי
 יתַעְר יחמש

 יכדצ : יצפה זמ שי כהה
6 

 הוה י לָדְנ ִמָת ו ומאיו
. 

14 

 אאאט 17-71

 ץפחה
 ו 90 | ו'דו ג'ד ןכו יל א"ס  ו"טדו ר"יד ,ב"יד טיר ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב כ

 ויד ,טיד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןכו א"ב ןכ +. 21 = ,איעג וילע רפמנו

 ₪ ויד ןכו גנושפנ א'ס +. 25 | .אועג הלאו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 4  .הֶאה ג'ב ו"ט
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 :ורבע םולש ץפחה
 ףקרצ הנחת ;שְלּ

 :ּףִתְלהְת םּוהלְּכ
 :דִוְדְל הוהידרבעְל חצנמל

 יבְל בֶרָקּב עָשְרְל עַשפיםאְ
 :ויניע דל םיהלֶא דַחפְךיא
 יניב וילא קילחַהרּכ

 :אְנשל ונע אצמל
 המרמו ןוא ויפדיִרבּד
 :םיטיחל ליּכשהל לדַח
 ובָכְשמדלע בשחי!ןוא
 בוטדאל ףרדלפ בית
 םִאְמי אל ער
 ףדסה םימשהב הוהי
 :םיקָחשדדע ְתְנמַא
 לאדיִררהְּכ תק כרצ

 הכר םוהִּת ףוטפשמ
 :הוהי עישות הַמַהְּבּו םֶדֶא
 םיהלֶא ףדסח רקידהמ
 :ןויסחי יִפְנְּכ לַצְּב םֶדָא ינְבו

 ףתיב ןשדמ ןיורי
 :םקשת ףינדע לַח
 םייח רוקמ ףמעדיכ
 ;רואדדאר ּצְרואְּב
 ףיעריל ףדסה ךשמ
 ךתקדצו ד

 םירפוס רומע +, 7 = ,ר"תו ס'ת ,ע'ת ןכו ובל א"כ +. 9 = ,[תצנמל ג'ב ,א"ב ןכ
 ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א'פ ,ו'דו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 20  ,ָךיָטָפשַמּ | ךי
 | ו"טדו דוד ,ב"יד ,ט'ד ה

 ד4*

10 



-4 

 צצו טז 12--צצאטןו 9 םילהת 179

 :בלחירשיל ףךתקרצו
 הָאנ לר י ינאובת"לא
 :יִנדְנְתִלַא םיעשרדדיו
 וא ילעפ ולפנ םש
 :םוק ולכידאלו וחד

 \ דל
 םיערמפ רחְתְתלא
 :הֶלוע ישעב אנקת"לא
 ולמי הָרְהְמ ריצָחַכ כ
 :ןולובי אש קרי
 בוטרהשעו הָוהיְּב חַמְּב
 :הָנומָא הערו ץֶרֶאְְכְש
 הוהיילע נעתהו
 :ףכל תלאשמ לתו
 ףכרד הוהיילע ל
 :השעי או לע חטבו
 ךקדצ ריִאָכ איצוהו
 :םיִרָהֶצְּכ ףספשמו
 ול ללְּתהְו הוהיל !םוד
 פרד היִלצַמְּב רחְתֶתְדְלַא
 :תמְמ השע שיִאְּב
 המח ועו ףאמ רה
 :עֶרהְלְא רקְתְחְילא
 ןיתקי םיפרמ'יכ

 ןויפ םורפס בורב ןכ +. 13 = .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,ו"'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו דיו א"ס צ. 9

 !.ןכו =ַלֶאְו א'ס ו. 1 .ןל .ףקמ אלבו אלו א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד "ד ,ג'ד
 8  .ס"תו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,א'ד ןכו ףךטָּפשִמּו א" צץ. 6 | .ר"תו ם"ת ,ע"ת

 ד טיר גיד ג"ר ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ךא א'פ ,ו"טדו י"ד  ,י"כ םירפס בורב

 , ןויר ןכו םיִערמדיִּב א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ <. 9

 ,םיערמהוכ א"סו
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 :ץרֶארשריי המה הָוהְי יוקו
 עשר ןיִאְו טעמ דועו
 :ונניאְו ומו יקמ"לע נוכּתהְו
 ץרָאשריי ם םיונעו

 םולש ברְדלע וגנעתהו
 קידצל עשר םמז

 :וינש ויל קרח
 וקדקחָשי נא
 ;ומוי אבי הָאְרִהיִ
 םִתְשק ָּכְרְדְו םיעָשְר ּוחְתַפו ברח
 ּ ל יִנָע ע ליפה ל
 ףרדרירשמ י ַחובָמל
 בלב אובְת םֶכִרַה
 :הָנְרְבְשִת םֶתותְשקו
 קידַצל טעַמ בומ

 :םיבר םיעשר ןומהמ

 הָנְהְבָשּת םיִעָשְר תועורז יּכ
 :הָוהְי םיקידצ מוס
 םַמיִמָּת יִמָי הְוהְי עדוי
 :היהת םלועל םתְלחְ

 העְר תַעְּב וש ושבידאל
 :ועבשו ןובער ימיבו
 ודבאי| םיִעָשְר יִּכ
 םיִרָּכ רָקיִּכ הָוהְי יביאו
 :ּולכ ןשפב ב ולְּ

+ 
+ 

- 
- 

 ג

 הול

 ןכו בל א'ס צץ. 14  .ס"תו 'רת ןכו אב א"ס צ. 18  .איעג וגנעתהו כ"ב ,א"ב

 ( .ויטדו = ,ו"ר ןכו הניגנ אלבו ףקמב בוט א'ס ץ. 18 = .א"ו ד לוע ןייע :ר'תו ]

 ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו ןשעַכ א'ס ₪

10 

1 

 פ0



6 

 1 ו

"99 

30 

1 

 צצצודזז 1 םילהת 1%

 לשי אלו עָשְר הול
 :ןתונו ןנוח קידצו
 ץרא ושרי ויָכְרְבִמ יִּכ
 :ּותַרַכִ ויללקמ
 וננופ רבְנְיִדעצמ ההמ
 :ץפחָ וּכְרדְו
 לטוידאל" לפידיכ

 ודי ךמוס הוה יכ
 יִתְנקְז"םנ יִתיִיָה |(רענ
 בזענ קידצ יתיארְהאלו
 :םהלדשק קַּבְמ ישרזו
 הולמו ןנוח םיָהלּכ
 :הָכְרְבְל וערזו
 בומדהשעו עמ רוס
 :םֶלועל ןכשו
 טֶפָשִמ בהא | הָוהָי יִּכ
 ויְדיִסַחְדְתֶא בועיחאלו
 ורְמשנ"םֶלעְל
 :תֶרְכִנ םיעשר ערַוו
 ץֶרֶאדושריי םיקידצ
 :ָהיִלָע דֶעל נשי
 הָמָכִח הָגהָי קידצהפ
 :טפשמ רָּבַדִּת ונושְלּו
 ובל ויהלא תרות

 ַצ גויִרָשֶא דעמת אֶל
 ןןיד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אל לפי יכ א'ס ד. 4 = .איעג 0 -ידעצמ נ'ב ,א'ב ןכ +. 3
 פס ,ו"טדו י"רב ןכו הימרגל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 95  ,ד"ידו ב"וד

 ;וולע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 55 = .ד"ידו ב"יד ,טיר ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הימרגל
 ל'צ ץ.98 | .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י"ד ,טיד ו"ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו אָלו וא אלו איס
 .ח'ל קוספ ןמקל ןייע :ר"תו ע'ת ןכ ּורָמשג םילגע
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 99 ק% קידצל עשְר הָפוצ

 :וִתיִמ גַהְל שָקֶבִמּו
 3 5 ינבועידאל הְוהַי

 וטפְשהְּב ונעישרי אלו
 , וכְרּד רמָשו \הוהילא הוק
 ץרא ת תַשְרְל ךממודו

 :הֶאְרִּת םיִעָשְר תֶרְּכהְּב
 - ץיִרע עּשְר ותיאר
 :ןנעְר"חרַזָאְּכ הָרְעְתַמּו

 0 טְניִא הָנהְו רבע
 :אָצַמְנ אְלְו והשקבַאְו
 \7 רשָי הארו םֶּתִרְמש
 :םּולָש שיאל תיִרְחא"יכ
 38 וּדְחִי ּודְמְשְנ םיעָשּפּו

 :הָתְרְכִנ םיעשר תיִרחא
 39 הָוהיִמ םיקידצ תַעּושְתּו
 :הָרָצ תַעַּב םןיעמ
 0 םמלּפַו הָוהְי םֶרָזעַַ
 םעישויו םיעשרמ םַטְלַּפ
 :יב ומחהיכ

 חל :ריכוהְל דו ל רומזמ
 : ינחיכות ףפ קבדלא הוי
 יג 3 ףתמהבו
0 

 יכ

 לַּב זרֶאְּכ ל"'צ ץ.85 = .איעגב ךממוריו נ'ב ,א"ב ןכ 8 |
 ושה א'ס +. 39 = .ר"תו 'רת ,ע"ת ןכ ,רבַעְאְו ל"צ 5 |

 ג אלב םרזעיו א"ב א'ג ,איעג אלב םרזָעיצ 2%
 ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו א'ב ןכ +. 40 | .שגד אלב םֶטֶלַפְי יללהב +. 40  .הימרגל .וילע 1880[
 ו"ד. ,ג"ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפס בוהב !ןכ צ : .חל .ףקמ אלבו יכ נ"ב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד .(* |

 .'ו ד"י עשוה ןויע :פ"תו ע"ת ןכו ןְונב
 ,א'ב ןכ צ. 40 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו
 םרזעיו א"סב ,איעגב םרזע 3 גיב

 -לֶאְו א'ס צץ. 5  .איעגב דלֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ןכו הוו 8%

 .ר"הו ס"ת ,ע'ת ,'רת ןכו ףףֶתֶמִמ |



3 

10 

11 

19 

176 

 ןכ צ. 8

 צאאצלחו 5 םילהת

 יב ּותַחְנ ףיִצְח יִּכ
 !ףדי ילַע ּתַחְנתו
 ףמע ינפמ יִרָשְבַּב םתמְדְיא
 :יתאמח ינפמ ימצעפ .םולשדןיא

 ישאר ּורְבְע יתנו יכ
 :יִנָמִמ ּורְּבְכִי רָבְכ אָשַמְּכ
 יִתרּוְּכַח וקַמנ ושיאבה
 :יִתְלּוִא ינפמ
 דאמדדע יתוחש יִתיוענ
 יהפלחורלק םויהלּכ
 הָלְקִנ ּואְלִמ ילָמָפיּכ
 :ירשבב םתמ ןיִאְו
 דֶאְמְדדע יִתיִכְדִנְו יתְנופנ
 :יבל תמָהְמ יהָנאָש
 יתְואְְדלָכ דפ ינדא
 :הָרְתְסְנאְל ףממ יִּתָחְנַא
 יחכ יִנבָוע רַחְרַחָס יִבְל
 :יִּתֶא ןיא םהדסנ יניעְחרואו
 ודמעי יִעְגנ דָנמ יִעְרְוו יבהֶא
 :ּודָמַע קחרמ יבורק
 ישפנ ישקבמ | שקנו
 תווה ּורְּבִּד יִתָעְר שרדו
 :ּוגהְי םוַה"לָּ תומרמי
 עַמְשֶא אֶל שָרַחָּכ יִנָאְו
 | :ויפדחַתְפִי אָל -
 | או עמשדאל רשא שיאָּכ יא
 | "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו א"ב ןכ צ. 5 | ,ו"טדו י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב

 | ירו א'ד ןכו יִתּכְדְו א'סו ,ב'ד ןכו יִתאָּכְדנְו א'ס +.9 ,חיּב נ"ב ,ו"טהו ד"יד ,ב"וד ,ו"ד ,ט"ד
 | | ובהא ג'ב ,א'ב ןכ +. ג = .איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. ,אָבְל = יִבָל ל"נצ.9
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 :תוחָכוִת ויִפּב ןיאְו
 יִּתְלָחוה הָוהְ ףלרפ
 הְלֶא יִנדֶא הָנעַת הֶּתַא
 יל לדוחמשידפ יִּתְרַמָאְיִּכ
 :ןד לינה יִלַע , יל טומְּב

 ריי עו לצְל ינאי
| > =? 

 :דיִמַת יד יבואָכמּו

 דיג ינוע
 תאמַחְמ גַאְדֶא
 מצע םיוה יביאו
 :רקש יא ובד

 הבוט תחת ּהָעְר ימְלַשמו
 :בומדיפודר תחת ינונמשי
 הוה בועת"

 :יִנָמִמ ק קח חְרְתלַא יה ולא
 יִתְרַועְל השוה

 :יִתְפַת

 :ּרָודְל רומז ןותי דיל חצנמל
 ינושלב אומַחמ יִכְרְד הָרְמשֶא יִּתְרמָא
 םוְסְחַמ יִפל"הְרַמשֶא

+. 
+ 

, 

 יבאכו

 ר"וד ,ב"וד יד ת"ד ,ג"ד ,ביד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 18  .בידו א'ד ןכו הָוהְי א'פ

 ידגנ א"ס ,ט'דו ויד ,ג"ד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 18  .שרגמ עובר יבואכמו א'ס .ו'טדו
 ןב צ. 50 .איעג אלב יתאטהמ ג'ב ,א'ב ןכ +. 19  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,"ד ןכו תעמ

 : ע ו ט"ו ה"ל ליעל ןיוע :םָּנַח ל"נ צ. 50  .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בוב

 ו'טדו ר'יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"'כ םורפס בורב ןכ 7%

 ןותודיל ,ביתכ ןיתידיל 1 מ ו רב יַפְרְר ,בותכ דיַפּודְר +. 9: .שרגמ
/ 

 יִפל הרמשא ג'ב ,א'ב ןכ +. 5 = .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ותא
 .ר"תו ע"ח

 צ
 כ המושא *יר רווי 4

16 

19 
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 צצצוא 83 םילהת 158

 :רָכענ יבָאְכו

 יִּבְרְקְּב יבלדסה /

 שא"רעבת יענה
 :ינושְלַּב יִּתְרַּכ

 יצק | הָוהְי 7 5
 איקדהמ יִמָי תדִמּ

 יא לדח"המ הָעְדַא

 ימי י הָּתַתְנ תוחָפִמ הגה 6

 ּףדנ ןיאּכ יּדְלָח דו
 :הָלָס בַצנ םֶדֶאדלָּכ לבְההלפדא
 "שיא-ללהתו | םֶלָצְּכְדִ 0
 ןוימָהְי לבה-דא

 :םָפְסֶאחיִמ עָדידאלְו רבצי
 ינדַא יתיופדהמ ּהָּתַעְ 8

 :איה ל יתְלחות
 ינליִצה יִעָשפדלָּכִמ 9

 :ינמישת"לא לב תַפְרַח

 יפדחַתְפֶא אל יתְמלֶאְנ 1
 :ָתישע הָּתַא יִּ

 ףעגְנ ילעַמ רַסֶה 1
 ;יִתיִלָּכ יִנָא רי תְרְנִתִמ

 שיא תרי !ןועדלע תוחְכּּכ וכ
 ודומְח שַעָּכ סמִּתו

 :הלס םֶדָאלְּ לבה דא

 הָוהְי יתְלפת העמש 3
 \יתעושו

 םורפס בורב ןכ ץ. ל  .ב"י קוספ ןמקל ןייע :ס"ת ןכו -לַּכ תלמ אלב לבההךא א"ס +.

 הלּפַמ ניב ,א"ב ןכ צ. 9 | .ס"תו 'רת ,ויד , א'ד ןכו הָוהְי א"ס 8 .איעג וילע רסמגו י

 ןח בייד ,י'ד ,ט"ד ,ו'ר ,ג'דב ןכו ,איעג וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.1% | ,איעג

 םייד ,ט'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו הָעְמש איס ,ו"טדו א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 8

 וע ש =

 ד"ידו



 ןושאר רפס אצאצזצ 9--א 14 -

 י1.8|

 .דורל |
 ןכ +8

 ןָכ יט שו םיִבָהְרְדלַא .הופיאלו

 הנאה יתָעְוש
 שָרֶחְתלֶא יִתְעְמדִ"לַא
 דמע וכ רג יכ
 :יִתובָאלֶכּכ בשות

 הָניִלְּבַאְו יִנָמִמ עשה
 :יִנניִאְ דלא םֶרָמְּב

 :רומָזמ"דודְל הצנמל
 הָוהיייתיוק הוק
 יתַעו ש עמשיו ילֶא מיו

++ 

 ןויה טיטמ ןואש רוב נלי
 :יִרָשַא ןְנוכ ילָנר עְלְסדלע םקיו

 וניהלאל הָלהַת שדָח ריש! יִפָּב ןתיו
 :הָוהיב ּוחָמְבִיַו ואָריִ םיכר ּואר
 וחטְבמ הו הי ם םשח שא בנה יד שא

 הלא הָוהְי | הֶּתַאוַת ישע תומר

 ונילא ףי תב : ךיתאלפנ
 הָרְבְדַאְו הָריִגַא ףילא ךרפ!ןיא
 :רַפָפִמ ומַצע

 ָּתְצַפָהדאְל | הָחְנַמּו חבז

 יל ָתיִרָּכ םִיְא
 :ּתְלַאש אל הֶאָטַחְו הלוע
 יתאבדהנה יִּתְרמָא זא
 :יִלַע בּותָּכ רפס"תלְנמְּב
 יתצפה יהלא ךניצְרְדתושעל

5 
%- 

- 
. 

 ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב שרגמ עיבר ןכ
 א"ס 5 - ירק וק +..5  .ב"ד ןכו דָוָדל רומזמ א'ס

 יעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .אועגב ינלעוָו נ'ב ,א"ב
 .ויטדו י'ד ,ט'ד ,ג"דב ןכו הימרגל וילע רסמנו ו'כ םירפפ 84
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 ךתרותו

14 

 שכ
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 םירפס בורב ןכ +. 3 = .ו"דו ב"ד ןכו לָקקְּב א"ס ץ. 11 .רפושב הָתא נ"ב ,א'ב ןכ +. 0
 | רוד ,ב"יד ,ו"ד ,טיד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ ל. 14 ,הי ימרגל ו ילע רסמנו י"כ

 .ו"טדו

 ,ר"ידו בייד ,טיד ויד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו הָוהי א"ס +. 18 = .'ה 'ע ןמקלו ,ז"כ ה"ל ליעל ןויע

 םֶתְשְב בקעדלע משי

 א 8 םילהת

 :יעמ ךותּב ךתרותו
 5 להב קדַצ יתרשב
 אָלְכִא אֶל יִתָפִש הגה
 :ָּתְעְדְי התא הוה
 יל ותְּב | יתיפכדאל ּךִתְקדַצ
 יִּתְרַמִא ּךְתַעושְתו ךתְמַא
 :בֶר לקלל ךתמאו ךדסה יִּתְדִחְכדאל
 ינממ דימָחְר אלכתהאל הוי הֶתַא
 :ינרֶשְי דיִמּת ףתמַאו ךדסח
 רפסמ ןיא-דע תוער | ילעדופפא יכ

 תואר יִתְלַכאְלְו יתנוע יננישה
 ישאר תורעשמ ומצע
 :ינבע יכלו
 ינליצהל הָוהְי הצר
 :השּוח יתְרזעל הוהי
 התופסל ישפנ ישקכמ חי | ּורְפְחיו ושב
 :יִתָעְר יצפח ּומלַּכִיו רוחא וגס

 :חַאָהו חֶאָה יל םיִרָמָאָה
 ףישקבמהלכ ב \וחמשיו ושישי
 :ףתעושת יִבָהֶא הוי לד דיִמָּת ירא

 ןויבָאְו ינעוי
 יל"בטחי ינדא
 הָּתִא יטלפמו יתרוע
 ;רחאת"לא ולא

 חצנמל

 | וה'תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּגרמאיו יס 7



 א[ 8

 רומז הצנמ בל

 ןושאר רפס

 :רנרלכ

 ללא ליכשמ יִרָשַא
 :הָוהְי והטָלמְי הע םוויָּב
 והיַחיו והרמשיו הֶהְי
 ץֶראְּב רשאי
 2 ויביא ש שפנב והנתתדלאְו

 שרעדלע ו טְדָעְסִי הָוהְ
 +3 תב | פה ו ובכשו כ

 ףפטאמ
 ור
 תצ :

₪ |2 + 
 ₪ באב אס

 ננה הָוהְ יתר ינ

 ה י אוש | תו וארל אבד או

 יל ןאְדְִּקְי מל
 :רָפַדְי ץוחל אָצָי

-- 

 יאְנשלַּכ ושחלתו יִלָע דחָ
"> 

 ב קוצי לעבר
 :יִל הָעְר ִבָשְחִי יִלָ

 :םוקל ףוקודאל בָכֶש רַשֶאְו
 ו ₪ | .

 .- ית טבח שא | ימולש 'שיא"םנ

 ימחל לכוא
 ה הָוהְי הָתַאְ

 7: בקע ילע לידְנַה

 הפ,הר"..- ףי.
 = | ו 2

 יִכ ּתצפַחחיּכ יתעדו + תאוב

 וילע רסמנו י'כ םירפס בורב % א'ב ןכ ל .אמ

 א'סב ,ירק רשאָו ,ביתכ רשאי צ.8 גל -- גיב

 ןכ צ. 5 | .א"יד ןכו ירקו ביתכ רַשאְו א"סבו ,טיו%

 .ינא נ'ב ,ג'ד ןכו רפוש אלבו ףקמב דונא א*ב א'נ ,רפוש

 ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 0 .איטג אלב

 ןכ רצ

 טדו ד"'וד .ב'וד

11 

 אלבו

 ושחלתי נג'ב ,א'ב ]

 אממ

10 
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 :ולע יביא עירידאל יִּכ
 כ ּתְכִמ כת יִמְתְּב ינ או

, 

 :םלועל נפל יִנָביִצִתו
 5 אש יהְלֶא | הוה י ףּורְּב
 םלועההדעו םלשהמ

( 
 :ןמאו ו ןמא

 גֶבְל ליִכשמ ַחצְנְמְל
 כד קיפא"לע גרְעָת יא

 :םיהלַא ףילא גרעַת ישְפנ ןּכ
 יח לאל ם יהלאל | ישפנ הֶאַמַצ
 :םיִהלָא נָפ הֶאְרִאְו אובֶא יִתַמ
 הָלְילְ םמוי םֶהְל יתעמד ילדהתיה
 7 הלא היא םויחלָּכ יִלֶא רַמָאּב

 ישפנ | ילע ה דָכַּפְשַא | הָרָכְוא הלא
 םיהלֶא תיבדדע םִּדדַא דָפִּב רבע עא יִּכ
 :גנוח ןומָה הדותו ה ןנר"לוקּב
 ילע ימהִתו *שפִנ| יחַחותשתדהמ
 :ויִנָפ תועושי ונדוא דועחיכ כ םיהלאל ילחוה

 ו חַחותש שת ת יִשַפַנ לע יהלא

 8 ץראמ ל א ןפילע
 :רעצמ רהמ םינומרחו

 ףיִרוגצ לוקל ארוק ם ו
 ;לכ

 / %.. י
 רב ןכו ,הימרגל וילע רפמנו | ישפנ א'סב ט. 2 .םימ וללהב צ. 2

 ירמאב נ'ב ,א'ב ןכ +. 4 פ"תו 'רת ,א'ד ןכו הָאְרֶאְו א'ס +. 8 = .ד"ידו ב"יד

 ומהתו נ'ב ,איעג אלב ימהתו א'ב א'נ ,איעג אלב ימהתו נ'ב ,איעגב ימהתו א'ב

 שה ג'מ ןמקלו  ,ב": קוספ ןייע :ר"תו "תה | ,ע"ת
 ד ויטו ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו ונדוא א"ס ,י'דו ט

 ןמ"ו קוספ ןונע :ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכ :והלאו ינמ א'ס

 .איענב



 1838 ינש רפס צ1[ז 9--צזןצ 1

 :ורבע ילַע ףיִל די בשמי
 9 ודסח ו הָוהְי הָוצְי םמוי
 ימע הריש הלל

 :ייַח לֶאְל הָלּפ
 0 יִנָתְחַּכַש המְל יעְלַ לֶאְל | הרמוא

 :ביוא חלב ד לא רֶדְקדהֶמְל
 \1 < ימרוצ ינופרח יתומְצעְב חצב
 :ףי הלא הָיִא םוי יהלְּ ילֶא םֶרְמָאְּ
 ו ילע ימָהְתִדהִמְו ישפנ | יחַחותשְתִדהמ
 ונדוא דועהיִּכ םיהלאל יליחוה
 :יקלאו ינפ תעּושי

 נמ - ריסחראל ינמ יכיר הבירוום יהלָא יִנַּפָש
 :ינטְלפַת הלוע הָמְרַמ שיִאמ
 ינהחְז המל לזועמ יהלא | התא
 :ביוא ץחלב דלַהְתֶא רדק -הַמְל
 ינוחְני המה המ באו .ּךְרואדחלש
 :דיתונכשמ"לַאְ ּךש שדקדרההלא יִנואיִבַ

 םיהְלא הכזמ"לא | הָאוְבָאְ
 יִליִנ תֶחַמש טא"לא
 :יהלֶא םיהלֶא רוגכב דוא
 5 ילע יִמָהְּתִהַמְו ישפנ | יִחָחותשתרהמ
 ונדוא דועיִּכ םיהלאל יליחוה
 :יהלאו יִנָּפ תעושי

 מ :ליכשמ חרקהנבל חל
 םיהלא |
 םרמאב נ"ב ,א"ב ןכ ש. 11 | .הָצְרַּכ א"ס צ. 11 ,פ"ת ןכו יח א"ס צץ. 9 = .ירק רוש 7

/ . 

 "כ םירפס בורב ט. 1 ₪ .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו תָעּושי א'ס צץ. 9 .ילא|

 ןש

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ב"ד ןכו ינטפש רֶוָדְל א'ס +. 1 .אתשרפ אדח ןוהיורת ג"מו ב "מ רומזמ
 .ט'דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד 5 שיאמ ג'ב ,א'ב ןכו ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד  ,י"כ םירפס בורב ןפש /

 ינומחני א'ס צ. 3 = .ו"טדו ד'יד ,ב'יד ,י'ד ,ט'ד .ו'ד ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ
 ובי א"סבו יאחנדמל הר / צ. 8 = .'ד ג"ב ליעל ןויע :ס'ת כ

 ג אלב ךיתונכשמ נ"ב ,א'ב ןכצ,![

 .הימרגל | חצנמל ג'ב ,א'ב ןכ +. ג .דמ = .ו'טרו ד"יד בא |

 ירק ינואיבי ,ביתכ ינו

 קירי ,טיריהיד גביה ביד וכ



10 

1 

 אן 8 םילהת 14

 :תו ּתְש שרו ה םיו ד | התא 5 ₪

 :םחְלשתו םיִמאְל ער
 ץרָאושרי םַּבְרַחְב אָל יִכ

 ין בל העישוההאל םַעורְוו

 :םַתיִצר יִּכ יִנָּפ רואְו עורו הנומיהכ
, 

, 

 םי הלֶא יִכְלִמ אּוהדהְתַא
 :בקעי תועושי הּוצ
 חג רנר . צ כ

 :ונימק םּובנ ךמשב
 חַטְבִא יִּתְשְקְב אָל יִּכ
 ;ינעישות אָל ירח

 ונירצמ ּונָּתְעַשוה יִּכ
 :ַת שיבה נו אנש שמו

 םויה"לכ ּונְללַה םיהלאב
 :הלס הָדונ םֶלועְל | + ףךמשו
 ונמיְלְבּתו תניא
 :ּוניִתואְבַצְּב אָצְתְדאְלְ
 רצרמ רוחֶא ּונְבישּת
 ל וסש רניאנשמו

 7% ןאַצְכ נתת
 :ונתירז םיוגבו
 "אלו ןוהדאלב י ּףמע"רֶכְמִת

 ו מורפס בורב ןכ +. 2 .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס ב

 יד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו ונינזאב א"ס ,י'דו ט"ד ה

 ירח ןכו דא א"ס צ.10 = .ךעורזו כ"ב ,א'ב ןכ +4 .לַעַפ א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י

 ו ןו"כ םירפס בורב ןכ +.13  .ם"תו 'רת 5 ול א"ס +. 11 .ס"'ת ןכו נמחנז א"ס +0

 2 רָכִמִת א'סו אר ןכו ךמעדרכמת וא ,ךמע רכמת א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו ךמעהרכמת

 .ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו



 ינש רפס צו 4

 ןכצ+ ו

 ב"ר /

 ,ג"ר ,ב

 יירד ₪

 "דו א"

 :םֶהיִריַחְמְּב תיבְר"אְלו
 ונינכשל הָפְרֶח ּונָמיִשִּת
 :ניתוביבסל סלק ו על
 םיוגּכ לֶשַמ זנמישת
 :םיִמְאְלּב שארחדונמ
 ִדְְנ יִתְמְלַּכ םויהדלְּכ
 :יִנְתְִּכ יְנָּפ תָשְבּו
 ףדְִמו ףֶרָחִמ לוקמ
 :םֶקְנְתִמּו ביוא ינפמ
 ףונתכש אלו גָתַאְּב תאְזלּכ
 :ףתירכּב ונרלשדאלו
 ונפל דוחא גוסְנאל
 :ףִחְרַא מ ונירשא טתו
 םִִִת םּוקְמְכ ּונָתיּכִד יּכ
 :תומלצב ונילָע סת
 וניקלא םש ּונָחְכָשסִא
 :ר ו לאל וניִּפַּכ שֶרְפְו

 תאזרקַחָי םיהלֶא'אְלָה
 :בל תומלעת עדי אוי
 םויה"לֶכ ּונְנרה ףיִלָטְּכ
 :הָחְבְ ןאָצְּכ ּונְּבשְחְ
 ינדֶאו ןשית הָמָל \ הר
 :חצְנל חנת"לא הָציק קח

 ו ,ףקמ אלבו דונמ א"ס ,ו'טדו י"כ םירפס בורב

 ת ,ע'ת ,'רת א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .ד"ידו
 ו'ד ,ג'ה ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 .ףקמב םיִהלאדאָלָה א'סו ,םיִהלא אָלה א'ס ,ו"טדו ד'יד ,ב"יד
 דו .ד"וד ,ב"וד ,י'ד ןט'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד וש 8
 94 = ,ו'ר ןכו המל א'סו ,טידו ויד ,גיד ,ביד ןכו המל איפ ה"טדו ד

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו'ד ,ט'ד ו'ד

 .א

18 

 בורב ןכ 94 "מ

 -המל

 ורב ןכ ט. 9

 ב"וד ,י"כ םירפס

 ןכו הָוהְי א'ס +.
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 קפ המל וא ;ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו ךינפ המל א"ס ,ךינפ-המל וא ,ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 יד ויד ,ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 8 ,77 = .י'ד ןכו ךינפ המל וא ,ד"ידו :ב"וד

 ןוח רוגה א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ב"ד ןכו ןכדלע אס ו'טדו ד"וד ;ב*וד

 ו ה"יד .,ב"יר ןכו ףכרה רג ,א סו :וו"דו: טד :ו"ד: ג'ד ןכו ךברה רוגח וא> ,ב'ד

 .איעגו וילע רסמנו םינונש א'סב ד..6 ' .איעג אלב רלַע נ"ב ,א"ב ןכ ד. 5

 צזקק 25--צ[,ץ 8 םילהת

 ריתסת ּיִנָפ"הֶַמל
 :ונצָחלו ונע חָכְשת
 ינשפנ רפעל הָחֶש וכ

 :וננטכ ץֶראל הק
 יִנָל הָתְרע המ
 חסה ןטמל ונדָפּו

 וש לופשמ חרקרנכל םיושש"לע חצנמל
 :תדְידי
 בוט רֶבְּלו יכל שחל
 ףלמל ישעמ יִנָא רמא
 :ריִהָמ רפוסו טע יִנושְל
 םֶדָא יִנְּכִמ ָתיִפָיִפִ
 ּףיִתותפְשְּב ןח קַצּוה
 :םלועל םיחלַא ךכרב ןכ"לע
 רג ףרדילע ברח"
 ו
 בכר הצו דרה
 קרצדהונעו תמא"רבה"לע
 ן-- ו
 ולפי ךיִתְחִת םימע םינש ףיצח
 :ךלִמה י יביוא בֶלָּב
 דעו םלוע םוהלֶא . אְסּכ
 :ףסוכלמ טָבַש רשימ טָבש
 עשר אָנשִּתַו קדצ ּתְבַהֶא



 ינש רפפ א[א 9--צזץז 1

 מו

 ןכ צי! וכ

 ןכצ1

 "ד ןכו ךיהלא א'ס

 % א

 שש " הלא םיהלַא ִחשמ | ןכְ"לע

 :ףר בחמ ןושטש ןמש

= 

 ִּףיִתְדְנְּבדלָּכ תוע יצק תּולָהאְודרמ
 +-י-ייו - וש ילכו

 יוס | ה ש המ
 ףיתורליב םיִכְלִמ תונְּב

 :ריפוא םֶתְכְּב נימי לנשיהבצנ
 יטהו יִאְרְו תָבְדיִעָמש

 % ג ו 0 8

,+ ++ 
 ןיִבָא תיכו ךמע יחְכשְו וכ

 יפי למה ואְתְיו

 :ול"יוחתשהו ףינדָא אּוההיכ
 הָחְנִמְּב | רצרתַבּו
 :םַע ירישע ולח ףינּפ

 הָמיִנּפ למ תב הדובְב"לֶכ
 :השּובל בַהֶז תוצְּבַשִמִמ
 ףלמל לבכות תומקרל
 :ךָל תוֶאְבּומ קיתיער ָהיִרָחא תולּותְּב
 ל תֶהְמְשְּב הָנְלבּות
 :ףלמ לַכיִהְּב היא
 נב ויה ךיִתבָא תחת
 :ץֶראָהלָכְּב םירשל ו מַתיִשֶּת
 רדו | רָּדילָכב מש הָריִּכְא

 :דעו ם םלעְל ףודו הי םימע ןב"לע

 :ריש תומלעדלע הרק"ינבל חשמל

 ט"ת ןכו ךורבהמ דו ד"יד ,ב"יד
 ,ע"ת ןכו ףורב א'ס צ. 8 .ם"ד בב

 ו ,ג'ר ,י"כ םירפס בורב יד םורפה רורב

 בורב ןכ צ. 10  .ךיתורקיּב נ'ב ,א"ב ןכ צ. 10  .תועוצק תולהאו רמ אפ

 בידה

 ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב 14

 שב

 א'ב ןכ צ. 11 | .לגש הבצנ ג'ב ,א'ב ןכו ןו"טדו ד"וד ,ב"יד ור" "ד

 .ב"ידו א"יד ,ט'ד ,ו"ד ,גיד ,א"ד ןכו אלמ תוחמ יאחנדמל ,יאברעמל
 צ.17 | .ס'ת ןכ נב . , כו א*ב ןכ צ.18 | .ומְתיִשּת ל'ג ?ידו ו"'ד ט"ד ו ("ר ור חף ל

 רו תורהאו רח ה ו'אטדו דד רד הד יד
 כו תולהאו רמ איפ טד ו:,בדד ודו

 בו יכ"  איפ :היטדו רייד .,ב"יד:,טיד /איד ניל ב
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 ור תורפת
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 דאז 14- -א1ץנז פ םילהת 08=1

 ועְו ּהָסַחַמ ונָל םיִהְלֶא

 :דֶאְמ אָצְמְנ תור הָרָוע
 ץֶרֶא ריִמהְּב אריאל ןכלע
 :םימי בלָב םיִרָה טומְבו
 וימימ ּורָמְחָי ּומָהְ
 :הָלָס ותְוָאְנַּב םיִרְהְדּושַעְרי
 םיהלַאדריע וחמשי וינלּפ רַהָנ
 :ןוילע ינכשמ"שדקכ
 טומתה לב הָבְרַהְּב םיהלא

 :רֶקְּב - םוהלא הרוש
 תוכְלַמַמ וטמ םיונ ּומָה
 :ץרא גת ולוקב ןַתָנ
 ונמע תואְבצ הוה
 :הָלִס בקש יהלֶא וגלהבנשמ
 הוה תולעפמ וזחרוכל

 :ץֶרָאְּב תומש םשדרשַא
 ץֶרֶאְה הצקדרע תומחלמ תיִבָשמ
 יח ץצקו רבשי תשק
 :שאְּב ףרשי תולע

 םוקלַא יִכִאהיּכ עדו ופרה
 :ץֶרָאְּב םּורֶא םיוגכ םִּיִרֶא
 קמע תואְבצ הוה
 :הלס בקעי יִהְלֶא ונל"בנשמ

 :רומזמ הרקנבל הֶצְנמל

 | ףָכְיועְקּת םיִמַעְהדלֶכ
 .ועירה ."

 ו ב"יה ,טיד ויד ,ג'ד ,ב'ר ןכו ושערי א'ס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 ,5מ

 .יה'תו ע'ת ןכ .ונְּבַשַמ שק ליצ ץ. 5 | .איעגב וחמשו ג"ב .א'ב ןכ ז. 5  .ושערי א"סו
 הלא א'ס +. 9 = .וכל כ"ב ,א'ב ןכ +. 9 = .הימרגל וילע רסמגו | ונל א'סב וא ₪ ג
 .הימרגל | חצנמל נ'ב ,א'ב ןכ צ. 1 ,1מ = .'ה ו'ס ןמקל ןייע :פ'תו א'דת ןכו



 19 ינש רפס צז/טזז 5--צווטחח 4

 :הָר לוקְּב םיהלאל שיִרָה
 : אר ןוילע הוהוקיכ
 :ןראלפילפ לוד דלמ
 : וניִתְחַּת םימע רַבְדִי
 :ונילנר תַחֶּת םיִמָאְל
 : ונתֶלַחְנתֶא ּונְליַחְבְי
 :הֶלָס בְהֶאדרֶשֶא בעי ןואָנ תא
 0 הָעּורְתְּב םיהלא הָלָע
 | :רפוש לוקְּב הָוהי
 : ורמז םיהלא ור
 :ורמז ונּכְלַמְל ומ
 : םיהלא ץֶרֶאָהלְּכ ךְלמ יכ
 :ליפשמ ּוְרַמַ
 9 םיונ-לע םיהלַא ךלמ
 שדק אָפּכְ"לַע | בשָי םוהלא
 \0 ופסַאְנ | םימע יבידנ
 םהְרְבַא והלא םע
 ץראהיננמ םי הלאל יִכ

 :הלענ דֶאְמ
 חמ :חרקחינבְל רוָמזמ ריש

 : דאַמ לֶלִהַמ מו הָוהְי לודָנ
 :ושדקדרה ונ עחלא ריִעָּב
 3 ץֶרָאָהְדלָּכ שוָשָמ ףונ הפ
 ןפְצ יִתְּכרִי ןויצדרה

 :בר ךלמ תירק
 י ָהיִתנְמְרַאְב םיהלֶא

 עדונ

 ניִהלאל וא ,פ'תו א'ד ןכו םיָהלאל א"ס +.ד  .הימרגל ,איעג וילע רסמנו | ןואָג א'סב\ ₪
 .'ט ז'צ ןמקל ןייע :ב"ידו א'ד ןכו לכחלע ! א"'ס צ.8 | .ר'תו עיח"|
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 אז 4 םילהת 100

 ב ;שמל עדונ

 ועו םיִכְְמַּ ההר
 וחי ורבע
 והָמִּת ןּכ ּואְר המה
 ּזָפְחְ ולָהְבִנ
 םש םַתָוְחֶא הָדָעְר
 :הָדְלויכ ליח

 םיִדְק חרב
 :שישרת תינָא רבְשִת
 וניאְר ןִּפ ונעמש רַשֶאּכ
 ועְהְלֶא ריִעָּב תואָבַצְדהְוהי ריִעְּ
 :הלס םליע-רַע ָהְנְנכ םיהלא
 ףדסח םיהלַא ונימדה
 :יףלכיה בָרָכְּב
 ּףתְלהַת ןּ םיהלא \ ךמשכ

 ץרָארוצק"לע
 מי הֶאְלִמ קדצ
 ןויצ"רה חמש
 הָדוהְי תב הָנלְ
 :דיטפשמ ןעמְל
 קופיקהו ןויצ ובס
 :ָהיִלְּרִמ ורפס

 הליחְל | םכבל ותיש
 ָהיִתונְמְרִא ּוגָפפ
 :ןורחא רודל ורפסת ןעמל

 קמה א'ס ,ויטדו ר"יד ,בייד ,י'ד ,טיד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,חמ

 / עיבר והמתח א"ס ,ו"טדו ד"יד ב יד ,י'ד ,ט"ד ןו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ . 6

 ןכו ןכ א'סו וי"דו ט"ד ,ג"ד ןכו ןב וא ,ב'ד ןכו ןִכ א"ס ,ו"טדו י'כ םירפס

 ןח וא"יד ,ב'ד ןכו ּהליָחְל א"ס.צ. 14  .ס'ִת ןכו דדַע א'ס צ. 11  .ד"ידו ב"יד



 11 ינש רפס אז וז 15--א11א 8

 דעו םלש ּוניִהְלַא םיִהלָא | הז יּכ
 :תומחלע ונגָהְני אוה

 :רומָזמ הרטחינבל הֶצְנִמל
 םיִמעָהַלַּכ תאָזרעמש
 :דלח יבש ץֶלָּכ וניזאה
 שיאחיִנְּבִדסג ג םֶדָא יִנָבְדִּ

 :ןויבָאְו רישע רחי

 תומְּכַח רָּבדַי יִפ

 :תונובת יבל תונהְ

 יִתָא לָשֶמְל הָטַא

 :יִתְדיִח רונְכְּב חתַּפֶא

 ער יִמיִּכ אָריִא הָמְל

 "גינס יבקע ןע
 םליחדלע םוחטבה

 :ּולְלַהְתי םֶרָשָע בָרְבּ
 שיא הָדְּפִ הָדֶפיאְל חֶא

 ;וְרַפַּכ םיהלאל ןידאל

 םשָפִנ ןוידפ רקיו

 :םלוע על לָרֶחְ

 הצל דועחיחוו

 :תחשה הארי אל
 ותּומָי םימָכְחו הָאְרִי יכ

 ודבאי רעְבָו ליִסָּכ דחו

 :םלח םיִרָחֶאל ובזעו

 םתנכשמ ליעל וומיִתְב ם פרק 4
 .ב"ד ןכו ונגהני א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ר ,ט"ד .ויד ג'ד ,י"כ םירפס בורב ]כ ₪
 ןולמ ןירת תומחלע .א'ג וילע רסמנו ו תּומְלַע א'ס +. 15  ..איעגב לע בב א"ב ן8

 ,ירק ודפ צ. 8  .ָּךַא א'פ ץ.8 מ'מ = .ר"תנ ,ע"ת ,'רת ר"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"דב אדרח ₪
 ר'תו ם"ת ,ע"ת .,רת ןכו םֶתיְרבק וא םרבק א'ס צץ. 19  .א"ד ןכו אלו א*ס ₪
 .םֶרָבְק ל

 ו ו
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 דזזא 1 םילהת 10

 רדְו הוחל םֶתְָּכַשמ

 ותומְדַא ילע םתומשב ּואְרְק
 ןילילכ רקָיִּב םֶדֶאְו

 :ּומְדנ תמה לַשְמְנ
 יִמָל לָסּכ םֶכְרִד ה
 :הֶלס ּוצְרָי םֶהיִפַּב ו םֶהיִרָחַאו
 םערי תָומ ותש לואשל ןאצַכ
 רקפל | םירָשי םֶב דרו
 :ול לכומ לואש תולבל םריצו
 לואשדדימ ישָפְנְ"הּפי ם יהלֶאדדא
 :הֶלְס יִנְחְקִי יִּכ
 שיא רשעיחיכ אית"
 :ותיב דובַּכ הָבְרייכ
 לכה חה ותומב אל יִּכ

 :ּורובְכ ויִרחֶא דרי
 ּךְרְבְ ויחְּב ושָפנְיכ
 :55 ביטותרכ לו
 ויִתובָא רוד-דע אבֶת
 :רואדוארי אל חצנ"דע
 ןיבָי אָלְו רֶקיִּב םֶדֶא
 :ּומְלִנ תומה לשמנ

 ףָסֶאל רומזמ
 ץרֶאדארקיו רד הָוהְי םיחלָא\ לא
 , ןויצמ :ואבמה דע שמשדחרוממ

 | וווטדו רייד ,בייד ,ו'ד ,ט'ד "ד ,ג'ד וב"ד ןכו רקיִב דאו א'ס ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ןבותכ םריצו +. 15 = .רֶבְקל םיִרָשיִמְב ודְִַו ל"נ ץ. 15  .איעג אלב לואָשל ג'ב ,א'ב ןכ +5
 ןכו ףקמ ' אלבו הדפו א'ס +. 16 = .ר'תו ע"ת ,א"יד "ד ןכו ירקו ביתכ םרּוצו א"סב ,ירק םֶרּצְו
 לבו רטוש רימ א'ס ו טדו י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.16 = ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג'ד
 !ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ג"דב ןכו יפר וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +.18 = .ד"ידו ב'יד ןכו ףקמ
 ןכו ול א'ס +. ג9 = .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו ףרויו א"ס ץ.ג9 = .י"דו ב'ד ןכו שגד ותומַּב א'פ
 -.ר'תו ע'ת ןכ אל ל'צ +. 90 = .ריתו ס'ת ,ע'ת



 ינש רפס 4

 :עיפוה םיהלָא יפ"ללָכמ ןויצמ
 שרחיזלאו וניהלָא אבי
 לכאת וינפלדשא
 :דֶאְמ הָרעָשנ ויָביִבְסּו
 לַעַמ םימשהדלא אָרְקְי
 :יִמַע ןידל ץראהדלאו

 יס ילופסא
 :חבזהילע יִתירָב יִתְרָכ
 יקדצ םִיִמְש ודיניו
 והלאה
 הָרְַּדַאְו מע הָעְמש
 ּףַּב הָריִעָאְו לאְרְשי
 :ִכְנָא ףיהלֶא םיִקְלַא
 ףריכיא ךיחְבזלע אל
 :דיִמַת יִדְנְל ילו
 רפ דתיבמ חַקאאָל
 :םידותע יָתאָלְכִמַמ
 רעידותיח"לכ יל
 :ףלאדיררהְּב תומה
 םיִרָה ףשלּכ יתד
 :;יִדָמְע יד זיז
 קל רמא"אל בעְרֶאא
 < :הָאְלְמו לַבַת ילחיכ
 םי 5 רשְּב לכואה
 ה :הֶתַשֶא םידותע םַדְו

 הדת םיהלאל חב
 ורפס בורב ןכ צץ. 18 ,טפש גב ,א"ב ןכ +צצ8

 .יכ א'ס ו"טרו דייר

 :הָלַס אוה טפש!ם
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 :ףיִרְדְ ןוילָעְל םלשו
 הָרָצ םוָּב יִנָאְרְקְ
 :יִנְדְבַכְתְו ךצלחא
 םיחלא רַמָא | עָשְרלְו
 יקח רַפְסְל דל המ
 :ךיפחילע יתירב אשתו

 רסומ תאנש הָתַאְו
 :ףירחא ירד ךלשתו
 מע ץֶרתַו בגג תיארדםא
 :ּףֶקְלַח םיִפָאְנִמ םִעו
 להב תְחלש ּיִּפ

 :המרמ דיִמָצַת ךְנְשְלו
 רָבדַת ףיחְאְּכ בשת
 :יִפְּדְרָתִת ךּמאְרְכְּב
 יתְשרחהו | תשע הלא
 ףוִמָכ הָיִהאוְיַה תיִמד
 :ףיניעק הקרעאו ךחיכוא
 ּהולַא יחכש תאז אָנְנב

 :ליצמ ןיאו ףרמאְרפ
 יננדבַכי הדות 0
 !םיהלֶא עשיּב ּונָאְרַא ףרד םש

 הְָתְנוילא"אובּפ :דודל רומזמ חצנמל
 :עבשדתב"לא אָּבדרָשֶאּכ

 נח

 ה"ידו ב"וד ןכו ףקמ אלבו רפוש המ א'ס ה"טדו י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6

 עג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכ ץֶרֶתַו ל'צ +.
 ויה א'סו ,היהא תויה א"סו ,ד"ידו ב"יד ןכו היהא-תווה א"ס ,ו"טדו י"כ םירפסב ןכ +. לג

 רב ןב לו ,ט" ד ןכו היהא תויה וא ,י"ד ןכו היהא תויה וא ו'דו ג'ד ,ב"ד ןכו הָיהא

 דו ב'ד ןכו שרגמ עיבר ךחיכוא א"ס ג"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט'ד ,ג'ד י"ב םירפס

 בז גיב ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ןו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו א"ב ןכ + 3

 ץ.1 .אנ | .דםַתָו לגו ,ה'תו .ס"ת ,ע"ת ,ר"יד ,ביייד ,ט'ד .ו'ד .ב'ד ןכו םשָו א'ס 3

 ןח | ןכו שהגמ עיבר הצנמל א'ס \"טדו ד"יד ,בייד ,ו'ד ןו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפס בורב



 1% ינש רפס 1] 5--18

 ּףּדְסחְּכ םיהלָא יִננָח
 5 הָחִמ ףימַחר בָרָכ
 ינועמ יִנְסְּבַּכ הברה
 :ינרהט יִתאָטַחַמּו
 עד יִנִא יעשה
 :דיִמָת יִדְִנ יִתאָטַחְ
 לק 8 :ַח לבל + -ב
 ישע דיִנִעְּב עַרָהְ
 בכ קדצת ןעמל
 :ףטפשב הכת
 יִתְללוח ןָעְּבְדִה
 :יִמִא יִנְתַמֶחְי אָטְחְבִי
 תוחְטְכ ָּתְצַּפָה תָמָאְדַה
 :ינעידות הַמָּכַח םִ הסב
 הטאו | בוזאכ י ;אָטחְת
 ה לשמו יִנסְּבְבת
 הָחמשְו ןושש יִנָעיִמשִת
 :ָתיִּכִּד תומצע הָנלָנָת ַת

 יאטחמ דונפ רתסַה

 :החמ יתנוע ל

 םיהלֶא יִלְאָרּ רוה בל

 :יִבְרְקְּב שך ןוכנ חור

 ףינפלמ ינכילשת"לא
 חורו ב

 םירפס בורב רונצב ןכ צ. 6  .ירקו ביתכ הברה א'סב ,ירק בֶרָה ,ביתכ הָבְרָה +

 בורב ןכ צ. 6  .ט"ד ןכו ןעמל א"פ +. 6  .ו"טדו ר"יד ,ב"ד ,ו"ד ,ט'ד "ד .,גיד ,בד)
 ןכו :ָיְרְבַדַב וא יְרְבָדְּב א'פ צ. 6 = .ו"טדו רייד ,ב"וד ,ט'ד ויד ,גיד ,ב'ד ,ו"כ 8
 ןכו ףקמ ,אלבו ןֶה א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב . ץ. 8 :ר'תו ע"ת .,ב"יד ו
 בורב ןכ +. 11 = דיי 'צ ןמקל ןויע :ינעיבשמ ל"נ +. 10  ..ד"ידו בד יד 8
 לכו א'סו ,יתגועדלכו א"ס ,ד'ידו י"ד ,ט"ד ,גידב ןכו ,איעג וילע רפמגו "כ ₪
 -יהנונ
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 :ינממ חקת"לא ףשדק חּורו
 ףעשי ןושש יִל הָבישָה
 :ינכמסת הָביִדְנ חּורְ
 ףיכְרִּד םיעשפ ּהָדְמלַא
 :ובושי ףילא םיאָטח
 יתָעושַת יהלֶא םיהלא | םימדמ ינליצה

 :ףתקרצ ינשל ןנר
 חַתְפִת יִתָפָש יִנא
 :ּףִתְלַהְת דיג יפו
 הָנָתֶאְו חבז ץפחתהאל |
 :הצרת אל הלוע
 הרפשנ חור םיהלֶא יחְב
 :הָוְבִת אל םיהלא הּכְדְ רָּבְשנבל

 ןויצדתא דךנִצְרְב הָביִטיִה
 :םֶלֶשּורָי תומוח הָנְבּת
 ליִלָּכְו הלשע קדַצהיַחְבְו ץפְחַת וא
 :םירפ ףחפומ"לע ולעי א
 ומראה נאו אוכּכ :דורְל ליכשמ נמל
 ףְלמיַחֶא תיִבְדלֶא דוד אָּב ול רָמאַו לואְשְל ךגיו
 רוגה הָעְרְּב לָלַהָתַתִדדמ
 :םויהדלָּכ לֶא דָסַח

 ףנושל בשחת תווה
 :הָימִר השע שָטְלִמ רעתֶכ
 במ ער ְבְהֶא

 רקש

 ןכ +1 ,ב = .ר'ידו ב"יד ,י'ד ,ט'ד "ד ןכו חור א"ס ,ו"טדו ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +9
 א'ס ד.1 .ו"דו ב'ד ןכו חֶצנמל א'ס 'טרז ר'יר ,ב"יד + "ד ,ט"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 ,קוספ דח ןוהיורת אובב ,חצנמל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 = .ו"דו ב'ד ןכו ליכשמ דודל
 9.5 אב א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב'יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו'כ םורפס בורב ןכ +. 9
 .השוגד



 17 ינש רפס זז 6--1זח 4

+5 

 :הֶלָס קדצ רָבּדִמ רקש

 :הָמְרִמ ןושל - תְבַהֶא
 צל ָּךְצִתִי לאדסנ
 להאמ ּךחְסיו ךּתְחְ
 :הֶלָס םייח ץרָאמ ףשרשו
 ארי םיקידצ ואי
 :וקחשו ייִלָעְו
 ּועַמ םיהלֶא םישידאל רבה הגה
 :ותְוהְב ועי רשע בֶרְּכ חַטְבִ
 םיִהלֶא תיִבָּב ןנַעְר תיַזְּכ ו ינאְ
 :דעו ו םלוע םראירפהב יתחטל
 ישע יִּכ ם םֶל ועל דא
 :ףיִריִסַח דָגְ נ בוש וטריכ ךמש הוק

 ;דודל ליכשמ תלחמ"לע חצנמל
 םיהלָא ןיא וכל לב רמָא

 ד

5₪- 

, 

 לע ּוביעְתַהְו ותו חשה

 ;בוטדהשע ןיִא

 םֶדֶאְינְּבְלַע ףיקשה םימשמ םיהלֶא
 ליִכָשמ שיָה תואר
 :םיהלַאחתא שרד
 יחְלֶאְיהחְ גס ול

, 
 ס
 -ייו- רו יי

 ןיא ייא ₪ 9 - ומ

 ןכ צ.9  .קדצ נ'ב ,א'ב ןכו ו'טדו דייד ,ב"יד ,י'ד ,םיד ו'ד ,ג'ד ,י"'כ םירפסב ןכ

 .ו'טדו ג'ד ןכו ףקמ אלבו אל א"ס ,ד"ידו ב"יד ,י"ד ,ט"ד היד ,ב"ר "כ םירפפו

 רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ צכ 10  .'ג ב'יק "ןמקל ןייע :ס"תו 'רת ןכ ,ונוהְּב ל'צ ו

 םירפס בורב ןכ צ. 10 | ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב'רב ןכו הימרג וילנ

 :ר"ידו ב'יד ,ט"ר ,גיד ןכו רסהב יתחטב א"סו ,י"ד ןכו רסחב יתהטב א'ס ו"טדו '%

 יאברעמל ןכ צצ.9 ,בנ | .טירו א'ד ןכו ףדיסה א"ס +צ.גג .אָרְקַאְו וא הּגְחַאְו ל"ג /

 ןכ צ. 4  .אועג אלב לע נ"ב ,א'ב ןכ צ. 3  .קוספ דחה ןוהיורת רמא חצנמל יאחנדמ

 ט"דו ו'ד ,ב'ד ןכו השע-ןוא א'סו ,ג'ד ןכו ןיא א"פ ו'טדו ד"יד ,ב*יר ,י'כ םירפס בזו

 .י'ד ןכו השָע ןיִא '%

 שש

31 
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 :דָחֶא םג ןיא
 ןוא ילַעָפ שדי אָלַה
 םָהל ולכא ימע ילכא
 :ּואְרְק אל םיחלא
 5 היהדאל -- ּודַחַּפ| םש
 ףנח תומצע דפ םיהלָארכ
 םֶסֶאמ םיהלֶא אחיפ הָתשיִבָה
 - תוָפַש ןשצמ ןתיהמ
 ע תובש םיהלֶא בּושְּב
 ל חמשי בקע לג

 םיִפזַה אובּפ :דוְדְל ליכשמ תפננב חצנמל
 :ּוטמַע רתתְסמ דוד אְלַה לּוָאשל ורמאיו
 ינעישוה ּדִמָשְב םיהלא
 :יִננִִּת ךֶתְרּובְנְבו
 יִתְלַּפְת עמש םיהלֶא
 .;יפדירמאל הָנִזאה
 ילע ומ ומ | םידז יּכ
 ישפנ ושקמ םיצירע
 םדננל םי יהלא ומש אל
 יל רוע ע םיִהלֶא הנה

 :ישפנ יכמְסְב ינדַא

₪ 

 3 :הלס
 דוא

 ו 5 יד ד" לועל ןייע :ריתו ם'ת ,ע'ת ,/רת  ,ב"יד ןב'ד ןכו יִלעפדִלָּב א'ס +. 5
 ומרגל וילע .רסמנו .י"כ .םירפס .בורב ןכ + 6 = יד דו .לועל ןייע :א'ד .ןכו הָוהְ
 ?והפַתמ הָוהְי יִּכ שיבח יִנְעְחִתצע קוספ ןאכ אצמנ י"כ םירפס תצקמב +. 6
 סל הזר" .לועל ,ןויע :ם'תו  ע"ת = ןכו .תעגשי .א"ם = ד = 3 ד" ליעל
 המבו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ? ,ךכ = .'ז דיי ליעל ןייע :ם'תו ע'ת ,'רת ןכו הָוהְי
 ןויד ג'ד ,ב'ד ,י'ב םירפס בורב ןכ ץ. 5 = .אועג .וילע רסמנו אובַּב א"סב ,הסח אב
 םודָז :א'ס +5 = .ךתרובגבו כ"ב ,א'ב ןכ יז. 3 = .אְלה א'ס .ו'טדו .ד'יד ,ב"יד יד
 ינ"ב ,א"ב ןכו ויטדו ד"וד ,ב"וד "ד כיום! ה"כ ן"פ ןמקל ןייע :'רתו .ב"יד ,ב'ד

 .ט'דו ג'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב



 ינש רפס זןצ 7--תש 0

 ה ערה בושי

 ימצה ףתמאב -

 - הָבְדְנֶּב

 :םּומחיִּכ הָוהְי ךמש הדוא

 ינְליִצַה הרצ"לכמ יכ יִּכ

 ;ונַע הֶתַאְר יביאב\
 ןְדְל ליִּכְשַמ םנווור הצנמל

 = ו. ?=-

 יִתְלַּפַּת םיִהלַא הָייוַאה

 :יִתָנְחְּתִמ םלעתת"לאְו
 רכב ע יל הָביִשְקִה

 :המיהְאְ יִחיִשְּב דיִרֶא
 עשְר תקע ינפמ ביוא לוקמ

 א י ילע וטימיייכ

 :ינומסשְי ףאְבו
 יִברְקְּ לוח יִבְל

 :ִלָע ולַפָנ תֶומ תומא
 יב אַבָי דעְרָו הארי
 :תוצלפ ינסכתו
 הָנויִּכ רָבָא ילחזתידימ רמא]

 < ב

 :הָנֶּכִשִאְו הָפועֶא
 6 קר יחרנ 4 הָנֶה

 הָרָס רֶּבְדִמּכ ןילא

 :רַעָפִמ העס חודמ
 םֶנושְל גלפ יִנדַא עלב

 ה צ א'ס ו"טדו ד"וד ,ב*יד ד י"ב םורפס

 . 4  .ט'דו ג'רב ןכו הימרגל וילע רפמנו

 .וטימי א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט'ד
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 וז 0 םילהת 10

 :ריִעָּב ביִרְו םסָמח יִתיִאְרְיִכ
 הְיִתמוְדלע הְבְבוכי הָלְיַלְו םִמו
 :הָבְרְקְּפ לָמְִו א
 ּהבְרְקּב תווה
 :המרמו ךת ּהָבחְרְמ שימידאלו

 אָטֶאּו ינפרהו ביואראל יכ
 לידה יִלָע יאְנשֶמאְל
 :ונממ רתְסֶאְו
 יִכְרְעַּכ שוָנִא הָּתַאְו
 :יעימו יפולא
 דוס קיִתְמִנ וְדִחִי שא
 :שּגְרְּב ךלהְנ םיהלַא תיבּב
 ומיִלַע | תומישי

 םיוח לואש ּודרָ
 :םּכְרְקְּב םֶרּוגְמְּב תוער"יכ
 אָרְקֶא םילָא"לַא ינַא
 :ינעישוי הָוהיו
 המהאו הָחישֶא םירָהצו רקכְו ברע
 :ילוק עמשיו

 ילזברקמ ישפג םולש הָרָ
 :יִדִמַע ּווָה םיִּבְרְבדיּכ
 ים לאו עמשי
 הֶלס םדק בשיו

 רשא רו

 ןטיד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .ד"ודו ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו |יפ א"פ 0

 ןכו ,איעג וילע רסמגו י'כ םירפס בורב ןכ +. 19 = ,י"ד ןכו יתיִאר א'ס ו'טרו ר"יד ,ב'יד

 ןכו אלמ ףךוה א"פ ן"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ. 19  .ו'טדו י"דב

 אס היטרו ט"ד ו"ד ,ב"ר ,ו"כ םירפס בוהב ןכ צץ. 8 ,א!ידו ,ט"ד ,נידו גידו ביה ןאיד

 ,ביתכ תומישי צ.6 י"הָתַאְו א"ס צ.14  .ד"ידו ב"יד ןכו יאנשמ א"סו ו"דו ג'ד ןכו יאנשמ

 ןחוה ,ב"וד ,א"יד ,י"ד ,ט" ד הי"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תֶוַמ ישי א"סב ,ירק תָומ ישי

 יו'טרו י"ד ,ט"ד ,ג'דב ןכו איעג לול רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +.30 = .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,רת
 .ם"תו ע'ת ןכ ,בשי ומנעו = בשוומנע תי ל'צ 10



 ינש רפס צץ 91-01 7

 ומל תופיִלָח ןיא רשא
 :םיהלָא ּוארִ אְלו
 וימלָשְּב ידי חלש

 :ותיְִּב ללח
 וּכְלדבְרֶקו ויפ תֶאמַחְמ ווק קלח
 :תוחתַפ הָּמִהְו ןמשמ ורב כר
 ףבהי !הָוהילע ךלשה

 לכל אה
 :קידצל טומ םֶלשְל ןָּתְידאְל
 ש ראבל םדרות !םוהלֶא הָתַא
 6 יצָחידאל הָמרַמְו םיִמָד ישְנַא
 :ּךֶּביהַטְכָא יִנָאָו

141 

 ונ םָּתָּכִמ דָוָדל םיקחְר םלֶא תֶנלַע .זהצנמל
 :תנְב ם השלפ ותא זחא
 שונא ו יִנפָאשדיכ םיהלֶא יח ו

 ינצח ולי םחל ב
 םיַלָּ יִרְרוש ּופָאְש

 :םוְרְמ יל םימחְל םיִּבְרְכ
 :חַסְבא ףילא יא אָריִא םוָ

 ורְבִד לפהַא םיהלאב
 אָריִא אָל יִּתְחַמְּב םיקלאָב
 ;יל רַשָּב הָשעיהמ

 ובצעי יִרָבְּד םויהלָּ
 : עלם םֶתְבְשִח ְחַמלָּכ לע
 ורמשי יבקע הָמַה וניפצי | ורוני

3 

 2 | .ס"תו 'רח ןכ תואָמָהִמ ל'צ +. 39 = .ר'תו ע"ת .ןכו ודי א'ס <.

 4 | .ו'טדו א"יד ,י'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ברקו א"פ ,ד"ידו ב"יד ,ט

 ו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 94 = .אוע1 ₪

 ירקו ביתכ ּונופצי וא ונפצי א'סב ,ירק ּונופְצי ,ביתכ ּוניַפַצי צ. ד ול גיב אב ןכ צ.

 . .ו'דו ב'ד |
16 
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 ןש

 0 ירידו .ב"יד ,ט'ד ןו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמב הוָּכ נ"ב ,א'ב ןכ צ. 9 ,]  .איעגב

 1קז 8--1] 8 םילהת 109

 :ישפנ ווק רשָאּכ
 ימלדטלפ ןוא"לע
 :םיהלֶא דרה םימע ףאְּב
 הָתֶא הֶּתְרְפְס ידנ
 ףדאנב יִתָעְמִד המיש
 :ּףִתְרַפְסְּב אלה
 אָרְקִא םוויַּב רוחֶא יביא וכושי | זא
 ניל םיהלאחיכ יִתָעְדַי הו
 רבד ללהא םיהלאּב
 :ַבּד ללַהֶא הֶוהיב
 אָריִא אל יִּתְחַמָּב ם יהלאב
 :יִל םֶדֶא השעידהמ

 ירד ם םיהלא ילע
 :ךְל תודות םלשא
 תוממ ישפנ תְלַצה יּכ
 יחדמ ילגר אלה
 :םייחה רואָּב םיהלֶא י נפל דלַהְתַהל

 רבב םֶתכְמ דול תחשת"לא חצנמל
 :הָרָעָּמְּב לואשדינפמ

 ונח | םיהלָא נגח
 ישפנ הסה ףב יכ

 : הָסָחַא 'א דיפנכ"רצבו
 תואה רבעי דע
 - םיהלאל אָרְה א

 ןכ ד. 10 = .ובושי גיב ,א"ב ןכ יז. 10 = .הטֶלַפ ןוא ל"ג ל. 8  .יִשַפַנְל א'ס צ. 7
 ₪14 .גהמבו ףקמב -הז נ"ב ,א"ב ןכו ד"ודו בייד ,ט"ד היד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס
 ניב ,ב'ד ןכו תלצה א'ב ,א"נ ,ו"טדו י"ד ,ט'ד ,ו'ד ןכו תלצה א"ס ,ד"ידו ב'יד ,י"כ םירפס
 ניב ,איעג אלב ךלהתהל א"ב א'נ ,איעג אלב ךלהתַהל נ"ב ,א'ב ןכ צ. 4

 ינ"טדו ר'יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ו"ד ,גיד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב
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 רמנ לֶאְל
 שמ חַלֶשי
 :ש ףֶרַה
 יחלא חלשי

'' 8 2 

 יפא

 % אבל ףיִתְּב !ישָפִנ

 הלס

 ו וּדְקִח ם

 ַח םָהיִנש םֶדָאיְִּ
 :הִֶח ברֶח םֶנושלּ
 םימְשה"לע הָמּור
 ץֶרָאָהלְּכ לע
 5ה | תשר
 יִשָפַ ףפּכ

 בכ

 הָחיִש נפל ור
 ּהָכותַב ּולָפָ הלס

 םיהלא יִּבְל כ
 :הָרְמואו הְרישא
 ידובכ הרוע

 רו לָבְגה הָרּוע

 :רחש הָרְא
 נא | םיטעְב ָּךרוֶא
 :םיִמָאְלּב ףרמוא

 ימש-רע לֶדָנִכ ם
 םיִקָחְש שדדעו + :ףתמא .

 הונכ

 ינש רפס

 ;ירע

 וד

 יִנעישויו םי

 + :ותמאו

 הבכש
 םיטהל ה -

 םיהלא
 :ףד

+ 
+ 

 ףכנ
:- 

 למעּפל נו

 יבל ןינ

 ףדסח
 םיהלַא םימשדלע המור

 :ףדובּכ

 ג דול תֶחשָתדלַא הצנמל

 ץֶרֶאִָלְּ לע

 ִַפַפ ל"נ
 ,י"ד .ןכו םומעב ָךדוא
 וילע רסמנו ,י"כ םירפס בוב

 ך6*

 .הפופפ וא ףופכ =
 ד ד

 ךדוא א"סו
 ןכו ,איִעב

 ןכו םימעב ךדוא א'ס ,יכ

 ט"ר "דב" .ד"ידו ב"וד ,ט

 :םתכמ

13 

 נמאה

 איפו ,ו'טד

 ב1 ו

 שי

10 



 ןפ

10 

14 

 5 .חנ

 11 5-19 םילהת

 ןְִרְּבדִּת קָדַצ םֶלֶא םֶיְמָאַה
 :םֶדָא יִנָּב וטָּפָשִּת םירשימ
 ןילָפפת תלוע לכ"

 :ןסלפִתיםֶכיִדְי םִמָח ץֶראְּ
 םֶחְרמ םיִעְשְר ור
 :בֶוָכ ירֶבִד ןֶטְּבַמ עת
 שחנהתמַה תּומְדִּכ ומְלתַמֶה
 א םטִאְי שרח ןתַפמְכ
 םישחלמ לוק קל עמשידאְל רשֶא
 :םכחמ םיִרָבַח רוח
 ומיִפְּב ימינשדסרה םיהלא
 :הֶוהְי |ץִתְנ םיִריִפָּכ תועָתלִמ
 ומְלדוכְלַהְתי םימדומכ ּסֶאָמ
 ;ּוללמתי ומָכ וצח ּךְרדִ
 ךלַהְי סַמִת לּולְבש מְּ
 :שמש וזחדלפ תשא לפנ
 דטָא םֶכיִתְרִיִס ּוניִבָי םרַמּב
 :ונרעשי ןורחהומַּפ יחדומְּכ
 םקג החי קידצ חמשי
 :עשרה םדב ץחר" וימעָפ
 קידצל יִרפְא םֶדֶא רמאיו

 חצנמל :ץְֶָּב םיטפש םוהלַאהשי ךא

 ןכ צ. 3  .ס'ח ןכ ,םֶכְִֶָּּדִא ל'צ +. .א"י ו'ט תומש ןויע :םיִלַא = םֶלֶא ל"נ
 ל'צ ש. 8 .תלשלש ץראב ו'דבו עי בר ץראב ב'דב : ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפסב

 וע כו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. ד = ..ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכ ,הַנ ספת םכידי סַמִח

 ןוי'ד ,ט"ד ,ויד ,ג"ד ,ב'ד ןכ <. ד = .דסֶרַה נ"ב ,סרַה א"ב א"נ ,סרה ג 2 ,א'ב ןכ ל .י"דב

 ןכו ירקו ביתכ ויָצַח א"סב ,ירק ויַצִח ,ביתכ וצח +.8 = .ץתנ ג'ב ,א'ב ןכו ו"טדו ד"יד ,בייד
 בורב ןכ צץ. 9 = .ר"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ זצח א"סבו ,ס"תו 'רת ,ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד
 ןריורו ב'ד | ,א"יד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו לוגס לָפנ א"ס ן"טדו י"ד ג'ד | ,י"כ םירפס
 .רפח םכתליס יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 10 = ."לַב יללהב צ. 9



 1% ינש רפס זזןא 0

 טנ הלשב םּתְכמ דָוְדְל ּתחשַתִ"לא הַצְנְמל
 " :ותימַהל תיבהדתא ּורָמשיו לאש

 יהלַא!יבָיִאמ ינְליִצה
 :יִנָבְנשִּת יממוקתממ

 א ילפפמ ינליצה
 יעשו םיִמְד ישאו
 ישָפִנְל ּובְרֶא הגה יכ
 םַזע יִלָע ור
 :הָוהְי יִתאָטַחְדאַלְו יִעָשַּפאָל
 וניו ןּוצְרָי ןועילב
 :הֶאְרו יתארקל הָרּוע
 לארשי והלא תואָבצ םיהלא- הֶוהָי הָּתַאְ
 םיוגה"לּכ דק קפל הָציכַה
 :הֶלְס ןוא ידגב"לּכ ןחְתדלַא

 בֶלְּככ יִמָהְי ברל ובושי
 :ריע ּובָבּוסיו
 םֶהיִפָב ןועיב | הגה
 םהיִתותַפְשְּב תובְרַח
 :פמש יִמ"יִּב
 ומלדקחשת הָוהָי ּהָתַאְ
 :םיונזלכל גל
 הָרְמְשֶא דלא וז יזע
 :יבָנשמ םיהלַארכ

 יהלא /

 .איעג אלב ישנאמו נ'ב ,א'ב ןכ צ. 3 .איעג אלב יממוקתַממ ג"ב ,א"ב ןכ צ.

 ןכ צ.6  .ו"טדו י"ד ג'ד ןכו הנה א'ס ,ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בורב ןמ'צ

 ,| םיהלא-הוהי א"סו ,ד"ידו ב"וד ,ג'ד ןכו [ם יהלא הוהי וא , םיהלא הוהי א'ס ,י"כ םירפו

 תואבצ א'סב +. 6 טדו י'ד ,ו"'ד ןכו םיִהלא הָוהי א'סו ,ב'ד ןכו סיָהלא הוהי א'|

 םירפס בורב ןכ צ.8 | .ו!טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6 ,איע נג וילע רסז |

 ןכו יזְע א'ס צ. ג0 = .ייד ןכו יִמ יִכ א'סו וידו גיד ןכו ימ יכ א'ס ,ר"ידו ב"יד ,ב"ד, ן

 .ח"ו קוספ ןמקל ו ןייע :הָרַטזָא ל"צ +. ג0  .ה"י קוספ ןמקל ןויע :ר"תו ע |

9 
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 וש

 זזצ 11 -זא פ םילהת 106

 ינמדִקְי ודסח והלא
 ;יררשב ל ;נאַרָי םיהלא
 ימִע וחְכָשיְדּפ \םגרהתדלא

 ומָריריהְו ףְליִחְב ומעינה
 :ינדא ּונָנגמ
 ומיתָפְשדרבד ומיפדתאטה
 םנואנב ורְכְלו
 :ורפסי שַחַּכִמּ הָלֶאַמו
 .למניִאְ הָלַּכ הָמִחְב הָלַּ

 בקעָיְב .לשמ םיהלָאדיּכ ועדי
 ?הלס ץֶראַה יִספַאְל
 בֶלָּפַכ ּומָהְי ברל ובשיו
 :ריע ּובָבּוסיו

 לָכָאְ ןועוע המה
 :וניליו ועבשי אלדםַא
 ְךע ריִשֶא ו ינא
 ףדסה רקבל נראו
 יל בוש תוחהב
 ;ילדרצ ם םויב סונמּ

 הָרַמְזַא יא יזע

 ןיִדְסְח יהלֶא יבגשמ םיהלַאהּכ

 !רמלל דודל םתכמ תודע ןשוש-לע חצְנִמְל

 הוצ .םֶרָאדתֶאְו םירחנ .םֶרֶא הא | ותוצהְב
 בשיו

 עחכ יִּבָפַח א"סבו ,ע"תו 'רת ןכו ירקו ביתכ ּוּדְסַח א"סב ,ירק יְִּסַח ,ביתכ ּוּדסַח +. 1
 [!כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .איעגב ינארי כ"ב ,א'ב ןכ צ. 11 = .א"ידו י"ד ,רת ןכו ירקו
 ערפס .בורב ןכ +. 34  .ףקמ אלבו תאטה א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד

 הקו ביתכ ןּועיִני א"סב ,ירק ןּועיני ,בותכ ןּעונו +. 16 = .י"דב ןכו איעג וולע רסמנו י"כ

 יח יד ,ג'ד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 17 = .ר"תו ע"ת ןכ ּוניִליו ל"צ צ. 16 .א"ד ןכו

 תא ג'ב ,א'ב ןכ ל. 2 ,ם | .א"ידו א"ד ןכו חתפ בַּגשַמ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,י"ד

 .איעג



 107 ינש רפס א 9

 םינש חַלַמדאינְב םודָאתֶא דיו

 : נְתְצרֶפ י
 :ּונל

 . ּהָתְמְצְפ
 :הָטִמְיכ
 5 השק

 :הקטרת ₪: :נתיקשה
 6 סַסונְתהְל םנ ףיאריל הָּתַתְ
 הל ₪ ט טשקנ פמ

 ךררה ןיצלחי ןממ
 :וננעו ָּניִמְ הָעישו

 : הָולעִא ושְרְקְּב רָכִּד !םיהלֶא
 ;דָדַמִא תוָּכְס קמַעו םכש-הקלחַא

 כ

- 

 לוו על יל
 זועָמ םיִרפָאְו

 :יִקְקְחַמ הדו
 \0 דר ריִסו בָאומ
 ילענ דילֶשַא םודָאדלע

 :יעק :ורתה תשלפ ילע
1 

 .םודאדהע ינחנ ימ
 ןפ ונְתְחְנְ 0 הֶתַאאָלַה

 -הבה :ּוניתואְבְצְב םיהלָא" אצתהאלו

 ד ןכו בבושת א'פ ,ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ ₪

 הָתמִמ א סו ,א'ד ןכו ּתמִצפ א'פ +4
 רו ירקו ב בותכ ינננ עו א"'"פב "ה יננָעו

 רותה ביווו - תורה רוש 8 ּו'דו ורך ור
 0 ו ן -יהכ 1 0 7 . ה 2 .ורדובגרד ןכ

 ,ר'תו ס"ה ,ע"ת ,'רת ,א"י ד א"ד ןכ ב ב5 7
 כ ןכ + ו ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ר ,י"כ םירפס בורב אלמד אלמ 1 טי ו ו 5

 א'ד ןכו ד"וי רסח ינרבוו א"ס ,ר"ידו .+

 1 = .ַעָעורְתֶא לינ . גט  .םיתמ
 :א"ידו י'ד ןכו רסחד רסח יִנְלְבי א"סו

 .םיהלא תלמ אלב וניתואבצב אצתהאלו א'ס
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 צץ. 4

1 

 ,ט"דו

 .בס
 .'ו קוספ
 .ט'דו ו"ד

 זא 13- אז 3 םילהת

 רצמ תָרְָע ונָל"הֶבַה
 :םֶדֶא תעושת אושו
 ב
 \ :ּוניִרַצ םּובָי אוהו

 :דודל תי -לע חצמל
 יתֶנר םיחלַא הָעְמש
 :יִתְלַּפְּת הָבישקַה
 יכל ףסעב אְרקַא ףילא ץֶרֶאְה הצקמ
 :ינחְנת יִנָפִמ םּורְירוצְב
 יל הָפַחְמ תיִיָהְדיכ
 :ביוא ינפמ וע"לְנמ
 םימלע האב הונא

 :הֶלָס ףִפִּכ רתסב הָסַחֶ
 יִרדְנל תעִמְש םיהלא הֶתַאדיכ
 :ךמש יאר תשרו תת
 ףיסות ךְלְמימְהלע םימָי
 :רֶדָו רדדומָּכ ויָתונש
 םיהלַא ינפל םלע בשי
 :ּוהְרַצְני ןמ תַמָאְו דָסַח

 רעל ךמש הָרמזא כ
 :םוי |םוי יִרָדְנ ימלשל

 :דודל רומזמ ןותודי"לע חצְנמל
 יִשָפנ הימוד םיהְלאְדלֶא ד \

 :יִתָעּושְ ילפמ
 יבגשמ 0 יִתְעּושיו ירוצ אוח"דא

 ;\'טרו ר"יד ,ב'יד ןכו | חצנמל א"ס צ. 1 ,א כ | .ג"דו ב'ד ןכו ּונמק וא נימק א"ס

 ןוד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = ,ר"תו ע"ת ,'רת ןכו תניִגְנ וא תוניגְנ א"ס
 וויטרו י"ד ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב אועגב ןכ צ.9 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ןכו םימי א'ס

 ןמקל ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ונממחיִּכ א"ס צץ. 5 = .ר"תו ס"ת ןכו ןותּודיל א"ס 1

 ג'ד ןכו ףקמ אלבו ְךֶא א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +8



 109 ינש רפס זצזז +9

 :הכר טומָאדאל יִּבנשמ
 ו םֶכְלְכ יִחְצְרּת שיאדלע ּתַתוהת | הָנָאדרַע
 | :הֶיוחְּרַה רַדָנ יּוטְנ ריִקָּכ
 היה וצי ותאשמ דא
 בֶוָכ ּוַצְרִ
 וכרְבי ויִּפּב
 חלש" ילְלְקָי םֶכְרְקְבּ
 8 ישְפִנ יִמוד םיהלאל ,ךא
 :יִתָוקִּת ונממדיכ

 ד יתְעּושיו ירוצ אוהזדךא
 :טִמָא אל יִּבָנְשַמ
 8 ידובְכּו יִעָשי ם יהלַאדלע

 :םיהלאּב יסהמ יִזערּוצ

 9 םַעו תעדלַכב וב ּוחְּב
 | וי ָפְלַכְפְש

 ּהלָס וגְל"הְסַחִמ םיהלֶא

 . שיא יב -- טדָאְרְּכ לָבָהּא
 תולעל םיִגְאַמְּב
 :דחי לָּבַהִמ הָמה
 1 קֶשעְב וחטְבְתִלא
 ולָּבַהְתִלַא לזנב
 ;פל ותישָּתלַא בונורכ | ליַח
 ול םיהלא רָּבִּד | תחַא
 יתָעָמש וזדםיתש

6 

 ור
- 

| 

 ןכו חתפ וחצרִמ ג'ב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ר ,ט'ד "ד ,ג"ד ,ו"'כ םורפס בורב ןכו א"ב ןכ ץ.

 א'פו ,וחצרת תמח ילע בו אבר הרוזחמב וחצרת הירבטל וילע רסמג א'סב ,א"ידו ב[

 רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6  .איעג וילע רסמנו וחצרִת א'סב ,ב"ידו א'ד ןכו וחצי[
 .ר"ידו .ב"וד ,ט"ד ,גיד ,א"ד ןכו רסח ימ'ל א"ס ,ו"טדו א"יד ,י"ד ו"ד ,ב"רב ןכו .אלמ וי[
 י"ד ןכו וינפל וכפש א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +.9 = .רִתו ע :'ת ןכ תָדעְדלָכ ל"צ+. /
 .ט"רו ו"ד ,ג'ר ,ביד ןכו וינפל וכפש א'סו ,ר"ידו ב'
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 :םיהלאל וע יפ
 דָסַח ל
 :והשעמְּכ שיאל םֶלשַת האי

 !הָדוהי רכְדמְּב ותויהפ דָוְדל רומזמ
 ךרחשא הָּתַא יִלֶאםיִהְלֶא
 שב ףל ּהמָּכ שפנו דל הֶאְמְצ
 :םֶנהלכ ףיעו היצר
 ו
 :ְּדובְכּו ףַע תואְרְל

 םייחמ ףדסה .בומדיכ
 ו וש
 ו
 :יפכ אָשֶא ךמשְב
 ישפנ עבשת ןַשְדַו בלח ומ
 :יִפילְלַה תונְנְר יתפשו
 יטוצידלע ירכא
 ;ךְּבדהְנהֶא תורמשאְּב
 יל הָתְרַַע תיִיָהדיכ
 :ןנרא דיפ לצו
 דחפה

 ריני כ ונ . 1 1 1 1 ראה תונתחתב

 כנו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 2 .בש | .איעג אלב וה

 הפד- ,ב'יד י"ד ,טיד ה"ד ,ג"ד ,ביד ,ו'ב םיהפס בורב ערלמ ןכ צ9
 :הַפיִעו ל"נ ץ. 5 .ס"ת ןכו ץֶראְּכ א"ס צץ. 9  .הָמָּכ א'סו ,ר"תו ע'ת ןכו הָמַּפ א'ס

 ןויד ,גיד ןכו םייחמ איס ו'טדו ,י"ד ,ביד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .'ו ג'מק ןמקל

 היד ןכו ןכ א"פ הירו בייד ,ט"ד ויד ,גיד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 = ,ד"ידו ב"יד

 :ןנולתא ל"נ צ. 8 | .ו"טדו י"ד ןכו ןִכ



 11 ינש רפס זוז 11--1צז 9

 1 5רָחְדיִדְידלע ּוהְרִיִגְ

 :ּויהְי םילעש תנמ
 / םיהלאב חמשי +למהו
 וב עָּבְשִּנַהילָּכ לָלַהְתִ
 :רקשהירבוד יפ רַכְסִי יּכ

 דס :דָוְדְל רומָזמ חַצְנמל
 : | יחשב ילוק םיהלא"עמש
 :ייח רצת ביוא דחָּפמ
 8 םיִעְרמ דופמ יִנְריִּתְסִת

 :ןא יִלַעַּפ תשנרמ
 םנושל ברחכ וש רשא
 :רִמ רָבּד םֶצח ּוָכְרד
 : םִּה םיִרָּתְסִמּב תַריְ
 ;ּואריי אָלְ והרי םֶאְתַפ

 6 עף רבָּדוּומ בלהוקזחְי
 םישקומ ןומט גל ורפסי

 :ומלד הָאְרָי ימ ּודמָא
 תלוע ושָפַחְי

 שפְחְמ שפח ומ
 :קמָע בֶלְו שיא ברק

- 

 8 ץח ם יהלא םדזו

 :םתּפִמ ּויָה םואתפ
 9 םנושל ומילע ּוהָליִשַכִַו קריפופו ל ב

 ודדונתי 4 : >>" 6- 2

 ןכ . 9 .דס | .איעג אלב ךלמהו נ'ב ,א"ב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ צ.

 .ר"ידו ב"יד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו םיהלא עמש א"ס ו"טדו יירד ,ו"כ םירפס וע

 תורול א'ס | ,י"דו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .ירק יִנריִּתְסִה ,בותכ ּונְריִּתְסִת א"סב 8

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ

 רסמגו י"כ םירפסב ןכ צ. 7  .איָעג וילע

 ו ןכו נמט א'ס צ. 7 | .ר'תו םית ,ע"ת

 5 קומע ,ט'רו ג'ד ,א'ד ןכו אלמ קומע א'ס צץ ל
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 זאזט 10- א 0 םילהת וש

 :םב הָאְרְילָּכ ּודְדוְנְתִי
 םֶדָאדלְּכ וא"
 םיחלא לעפ ודינו
 :וליכשה ּוהשעמו
 וב הָסָחְו הָוהיִּב קיִּדַצ חמש
 :בלחירשידלּכ וללהתיו

 :ריש דָודְל רומזמ חצנמל
 ןויִצְּב ם םיהלֶא הֶלַהְת היִמד דל
 :רדניםלשי דל
 הלפת טמש

 :ּואְבְירָעּב"לָּכ
 ינמ ּורָבָג תנע יִרָמד
 :םֶרָּפַכְת הֶּתַא ּוניִעֶשְּפ
 ףירצה ןּפש בְרֶקְתּו רחְבִת /ירשא
 :ּךְלְכַיִה שדק תב בּוטְּפ הָעְּבְשנ
 נעשו והלא וננעִת קְדַצְּב | תואְרִוְנ
 :םיקחר םִו ץֶרָאהוצקדלָּכ חַמְּבִמ
 ורכב םיִָה ןיקמ
 :הָרובְגַּב רֶזָאְ
 םיִמָי ןואש | יִבְשמ
 יִמִאְל ןומהו םהיל : ןואש
 - תואמ תוצק יבשי וארו
 :ןינרת בֶרָעְו רֶקְב יִאָצמ
 הק שתו ץראה תְדַקּפ

 ד

 הָנְרְשעּת תַּכְר 7

 ,ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו וארו א"ס <. 10 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ירת ןכו יאר א"ס +.9
 חמשי איס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 11 | .ר"תו עית ןכו וישעמו א"ס +. 0
 יץראה ניב ,א"ב ןכ +. 10 ,הכ | .ר"ידו ב'יד ,ב'ד ןכו המשי א'סו ,טידוו'ר ,ג'ד ןכו
 .ד"ידו ב"יד ןכו הקקשתו א'ס ,ו'טדו י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 0

 צ
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 םימ אָלָמ םיהלֶא ֶלַּפ

 :ָהְניִכִּת ןכ"יּכ םֶנ ןיִכּת
 הָדודְג תֶחנ הּור ָהימְלּת
 הְָנְנְמִּת םיביבְרְב
 :ְִּרָבִּת ּהָחִמַצ
 ּףתְכוט תנש ּתְרטע
 :ןשד ןופערי דילְעמ
 רָבְדִמ תואְנ ּופַעְרָי
 :הָנְרְנְחִת תוָעְבָנ ליִנְו
 ןאצה | םיִרָכ ושבל

 רָבְדִפְטִעְי םיִקְמִעְ
 :ּורישיחףא יעָעורַתְ

 ומָזמ ריש חצְנֶמל
 :ץֶרָאָהְַלְּכ םיהלאל ועירה

 ימשדדובְכ ומ
 :ּותְלַהְּת דובָכ ומיש
 ףישעמ ארונזהמ םיהלאל ורמא
 :ףיביא ּךלשַחכְי ףש ברב
 לדורמויו ךל ּוָחַתשי ץראָהלְּכ
 :הלס ךמש ּורמ
 םיהלַא תולעפמ וארו וכל
 :םֶרֶא ינכילע הלל ארו

 הָשְביִל וי ךפַ
 לרב ּורָבַעְי רֶהְגַּב | |
 םש : ב |

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד י"ד ,ט"ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +.

 א"ס גיטרו ר"יד ,בייד ,איוד ,ויד ,טיד ויד ,גיד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בוחב ןכו)

 י"כ םירפסב ןכ +. 3 = .ס'תו 'רת ןכ דובכ ל"צ +. 9 ,1מ | .אנינת ד"וי רפח בכ |
 ,ב"וד = י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ט"כ ג"ל םירבד ןויע :ּושָחְכ ל'ג ,אועג וילע וטמ|
 .איעג וילע רסמנו וכל א'סב +. 5  .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץראה א"ס ,ו"טרו ד |
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 :וּביהַחְמשנ םֶש
 םליע | ותְרובְנַב לשמ
 הניפצת םיוגכ נע

 :ּהֶלָס ומל ומירידלא | םיררופה
 ניקל |םימע ּוכְרְב
 :יִתְלַהִּת לק יעימשהו
 םייחּב ּונשפִנ םשח
 :ונלגר טימל ןתְנאְל
 םיהלַא ּוָתְגַהְבִהיִּכ
 :ףסָק"ףרצכ ונתפְרְצ
 הָדוצִמב ּונָתַאַבַה
 :ונינתמב | הקמ תמש
 שארל ט שונא ּתְבכרה

 םימבו שאבא
 :הָיורל ונאיצותו
 תוליעב ףתיב אבא
 :ירדנ ףל םלשַא
 יתפש וצַפִררַשַא
 ;ילדרַצַּ יִפְדרֶּבַדְ
 ףלדהְלעא םיחימ תולע
 םיליא תרטקדמע

 :הֶלִס םידותעדםִע רקְכיהשעא
 סל

 ןכ צ.6 !ןומדו רוד ,בייד ,ט'ד היד ,גיד ןכו ףקמ אלבו החמשנ א'ס וי"רו י"כ םורפס בורב ןכ

 קו ביתכ מורי א'סבו ,י'דו ו'ד ןכו ירקו ביתכ ּומירי א"סב ,ירק ּומּורָי ,בותכ מורי +. ל

 וב'ד ,א'ד ןכו ונושפנ א"ס צץ. 9 | .ס"תו 'רת ,ב"ד ןכו םיהלא א"ס ץ. 8 .א"ידו א'ד ןכו

 | ווי ,רלידו :ב"יד ,א'ד ןכו ונילגר א"ס +. 9 | .ד"ידו ב"יד ,טיד ןו"ד  ,גיד

 ויד ןכו ונושאָרל א'ס +. גל | .שגד
 ו

 גנונתמב א"ס ,יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב

 וב'ד ןכו ףקמ אלבו ונאָּב א'ס ,ו"טדו י'ר יב םורפס בורב ןכ צץ. 15 = .ר"תו ע"ת ,ו"ד ,ב"ד

 י'כ ח"י לועל ןויע :ר" תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו הָחַת ל ל'צ ט. 12  .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד

 .ד"ידו ב'יד .ט'ד היד ,ג' ד ןכו השעא וא השעא נ"ב ,א"ב ןכ צ. 5
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 1. ו 1 יג חה וי 0 ו ₪ םוהלַא יארד

 יבְלְּב יִתיִאְרדִא ] א
 :ָנדַא | עמש אל

 םיהל לא עמש ןָכא
 יִתְלַּפִּת ל קב בישקה

 4 ְךורְּ

 יתלַפּת ריפה"אל רשא

 :יתאמ ודסחְו

 :ריש רומזמ תנינגכ הצנמל
 ונפרְבוו ונוח םיהלֶא
 :הלס ונתַא וינפ ראי

 כר ץֶראָּב תר
 :ףִתַעּושי םילכב
 םיהלָא | םימע ףודוי
 :םֶלִּכ ם םימע ףודוי

 םֶיְאְל ריו וחמשי
 רשימ םיִמע משתי

 ;הָלָס םֶהְִ ץֶרָאְּב םיִמ נָאְלּו
 םיהלֶא | םיִמע ףודוי

 :םֶלָּ םימע דודוי

 הלובי הָנָתַנ ץרא

 :וניחלא םיִהְלֶא ונכְרִבִי

 וארייו םיהלַא ּונכְרְבי

 ,ה"ידו ב"יד טד היה ביד ןכו ףקמ אלבו וכל א'ס ,ו'טדו ,י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 6

 רשא א"ס ,ו"טדו י"ד ו*ד ,י*כ םירפס בורב ןכ צ. 90 " ל

 ץ. 5 | .ר"תו ע"ת ןכו דודְל רומזמ א"פ +. 1 ,?₪ = .ד"ידו בודו



 חס

 טז

34 

10 

11 

16 

 : .חס
 םירפס בורב ןכ צ. 4 .ר'תו ס"ת ,'רת ,ב'יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו וצלע ין א"ס +. 4
 םירפס בורב ןכ +.5 = .ו"טדו י"ד ןכו םיחלא ונפל א'ס ה"ודו ביד ,ט"ד וזד היה, ,בידויכ

 ,ו'דו י"ב
 .בישמ

 יִּדַתְלַחנ פיהלא ל"צ צ. 10 | .איעג וילע רסמנו םיהלֶא א"סב צץ. 9 = .ט"ו קוספ ןמקל

. 

 1צטז 1-1 םילהת

 :ץראְהִסְפאלָּכ ותוא ּואְרי
 :ריש רומזמ דּוְדְל חצנמל

 ויביוא וצופי םיִהְלֶא םּוקְ

 :וינָפִמ ויִאְנשמ וס
 ףדנת ןֶשָע ףדְנהְּ
 שָאהיִנֶּפִמ גנו סמהְּכ

 :םיהלַא ינפמ םיעשר ובאי
 םיהלֶא ינָפְל וצלעי וחמשי םי קידצו
 :הָחְמשְב ושישי
 ומש ּוְרמְ םיקלאל | וריש
 תוברעב בַכְרְל ולס
 :ויִנָפְל ּזְלַעְו ומש יְּב
 תמְלא ןידו םימותי יבא
 :ושדק ןיעְמְּב םיהלא
 הָתְיּב | םיִדיִחְי בישומ | םיהלא
 תוְרָשוְּכַּב םיִריִסֶא איצומ
 :ּהָחיִחְצ ְּכָש םירְרוסדדא
 ףמע ינפל ּךְּתאצְּב םיהלא
 :הֶלָס ןומישיב ּךְְצְב
 םיקלֶא ןנְּפִמ ופטְנ םימשדףא| השער ץֶרֶא
 :לארשי יהלא םיהלָא ינפמ יניס הו
 .םיהלַא ףינת תובדנ םשָ
 :הָתְנוכ התא הֶאְלְ ףתלחנ
 ןיכת הבדובשי קח

 ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכ ,גפרַנ ו ל"צ ץ.8  ,ר"תו פ"ת ,ע"ת ,ב"ד ןכו ּוצופיו א"ס

 ל'נ ץ. 7 = .ד"ידו ב"יר ןכו תוברעב א"סו ,ט"דו ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו תוברעב א"ס
 ןייע :ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו ףא א"סו ,ו"טדו י"ד הר ןכו ףקמ אלבו ּףא א'"ס ץ.7



 ינש רפס ן,צטח וז 0

 ל ךתְטכ ןיכת
 מאה 7 ינדַא

 :בר אָבְצ תו רשבָמה

% 
. 

 ןודדי ןודדי ז תואָבְצ יכלמ

 לש קל תי =תֶו

 ןיב ןובכשתדםא

 הָפְחְנ הָעְי יפְנּ
 רֶקַריִּב ָהיֶּתורְבָאְ
 םיִכְלִמ מ"ידש שרפְב

 :ןומלַצָב ללשת

 ןשְּבדר ה םיהלארה
 הד רז ₪

 :ןָשּבִרה םיִנְְבּנ רה

 :הַצְנְל ןּכֶשי הָוהידְףַא
 : .םיתבר םיחלא ב5
 ה יס - יִנדַא
 יבש ו םורמל תי יל
 סאב חו תונָּתִמ תחְקְל

 9 =י
7 - 
1 

 :הֶלָס ּונָתְעושי לאה

 קמ כו ףקמ אלבו תונו א"ס +. 13  .יכאלמ א'ס 8

 1 ןיב א"ס ,ד"ידו ב'וד ,טיד ןו'ד ,גיד ,ב'ד ,ו'ככ 4

 ב ןכ צ. 16 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ג'ד ,8₪2

 טד
 = יניפמב ינוסמב ל'נ צ. 18 = .ד"ידו ביד

 פקמ אלבו ףאו א'ס ,י'דו טיר ,ו'ד ,ג'ד ג!

 נשי א"ס , יונג וילע רסמנו י'כ םירפסב ן ןכ

 דד

 ד ,ב"ד ןכו םיתבְר א'ס | ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב

 םיִננְבִנ םיִרָה ןּודצרִת | הֶמְל
 ותְבשל םיהלא דַמָח רָהָה

5% 

 ג שש יפל

.-% 
- 

 םיחה לֶא ו ידי 0 ןפשל םירְרוסה ףאו

 ב םוי\םֶל ינדַא ּךורְּב

 כ םירפסב ןכ +. 1ז  .הניגנ אלכו ףקמב "רה א"'ס ,ר"ידו 7

 ּצ

 וה רייד , ו ןכו רו רד רה ?רו

 ב"ד: ןכו ונל-סמעי סוי | םוי א"ס ,ו"טדו ד'יד ,ב"יר ,י"כ םפ
. , 

 :ניתענשי וא גנותענ
 עושי וא ּוניִתָע

 14 ר"והו .ב'וד .,ב'ד

 ידש א'ס צ. 5

17 

 רורר ןר

 .איעג וילע

13 

14 

16 

15 

20 
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 .םפרחמ יו

 % א"סו ,ב"ד ןכו לא רנל לֶאה א"ס ן"טרו  ד"יד ,ב"יד י"ד ,ו"'כ םירפס בורב ןכ צץ. 1

 -ןרו'תו סת וע"ת ,רת ןכ ,ץחרת ל'צ + 4 .ט'רו "ד ןכו לא ל לאה א'סו ,ג'ד ןכו לֶא ונל

 נע

 ןמורפופ רוטיע +. 26  .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב"ד ןכו םירש א"ס צץ. 6 | .לוגס ּוהְנִמ א'ס

 ון ריס ויט הינ ליעל ןייע :םֶתָשגְר ל'נ צ. 98 = .יִאְרְקְמִמ ל"צ +. ל 8 היה
 .רעג ג'ב ,א'ב ןכ +. 31 = .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,'רת ןכו םיִהלֶא הּוצ א'ס +. 99

 םאטחז 1 םילהת 18

 תועשומל לֶא'ינְלו לאה
 :תואְצִת הל נא הוהילו
 ויבְיִא שאר ץחְמ .םילָאדדא

 :ויִמָשֶאּב ףלהְתמ רעש דקדק
 0 ביִשֶא ןָשְּכִמ יִנדֶא רמָא

 :םִי תולצְפמ ביִשֶא

 םֶרְּב ףלנר ץחמה | ןעמל

 :והנמ םיביואמ ףיבְלּכ ןושל
 םיהלא ףיִתוכילָה ּואר

 :שדסְב ינ יִכְלַמ יִלֶא תוכילַה

 ינֶגג רחַא םירָש ומדק
 :תופפית תומלע ָּךותְּב

 םיהלֶא ּוכְרֶב תולה
 :לארשי רוקממ יֶנדַא

 םדר ריִעָצ ו מב םש
 םַתְמְִגִר הָדּוהְי ירש
 :יִלָּתְפנ ירש ןּולְבְ ירש

 ףזפ ו יהא הו
 :ּונל ּתְלַּפ וז םיהלא הזוע
 םלשורידלע ּףְְכיִהִמ
 :יש םיִכְלִמ וליבוי ל

 הנה ו תיח רע

 םיִמע יִלְנעְּב |םיִריּבִא תדע

 רו רייד ,ב"יד ,א"יד ,ו'ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 94 = .א"י ח"נ ל על ן



 19 ינש רפס 1/א\דוז 35--1אזא 5

 - ףסק"יצרְּב םפְרתִמ
 :ּוצַפַחְי תוברק םימע ב
 - םירצִמ ינָמ םיִנמְשח ּויתַאְ
 :םיקלאל וידי ץיִרָּת שּוכ
 - םיהלאל וריש ץֶרָאָה תובלממ
  :הֶלְס י נא ּורָמז
 / סרק ד יִמְשּב בכל
 :וע לוק ולוקְּב ןתי ןה
 - םיהלאל וע ּונָת
 ותואנ לארשידלע
 :םיִקָחְשַּב וזו
 . % ףקממ | םיהלא אר
 םַעְל תומצעתו ועווִתִנ אּוָה לֶארשי לא

 | :םיהלא ור
 טס :דָוָדְל םינשושדלע חַצְנִמל

 םיהלֶא ינעישוה
 :שּפְדַע םִיִמ ּואָב יּכ
 8 דַמַעמ ןיאו הֶלּוצמ ןויִב /יתעבָס
 :ינְלְפְטש תֶלְּבַשְו ם םימדיקמעמב יִתאְּב

 כ

 זאפ

 יִנורְג רָחנ ; אְרְהְב יתָעַנָי
 :יהלאל לחומ ןניע ּולְ
 5 םח יִאְנְש ישאר תורעשמ | ובר
 רקש יִבְיִא יתימצמ מצע

 רשא |

 ןכו שוכ א'ס ו"טדו  ייד "כ םירפס בורב ןכ +. 88 = .ר'תו ם'ת ,ע"ת ןכ ראב ל"צ +. 3

 .הניגנ אלבו ףקמב -שוכ א"סו ,ד"ודו ב"יד ,ט'ד א"ד %

 רת ןכו מ 06 ..ב"ד ןכו "ְוַה א'סו הודו ₪

 : נו י"כ םירפס בורב ןכ +. 86 הת

 סירפפ בורב ןכ צ. 8 ,ש₪  .ו"טדו דש

 ןכו שגר דיקמעמב א'ס ,ו"טדו ד"וד ₪
 .יתטצמ וא ,ס"ת ןכ יִתו מַצָעַמ ל צ צ. 5 .ע'תו רז

 ןכ

 דד*



10 

13 

+ 

 1כ

16 

 אז 6 םילהת 100

 :בישֶא זֶא יִתְלּונראל ךשֶא
 יתלואל עדי התא םיהלֶא
 :ודחכנ"אל ךממ יִתומְשַאְ
 תואבצ הוהי יִנדֶא דיוק יב ושבידלא
 :לארשי והלא ךישקבמ יב מלכא
 הפהה יתאשְנ דילעדיכ
 יִנָּפ הָמְלְ הָתְמּכ
 יחָאְל יִתיָה דָזִמ
 :ימא ינבל יִרכ
 יִנָתְלְכִא ףקיב תאנקדיכ
 יִלָע ּולָפָ ףיפרוח 1 תופרחו

 יִשַּפנ םוצב הָּכְבֶאְו
 :יל תופרָחל יהו
 קש ישובל הָנִתַאְ
 :לֶשָמְל םֶהְל יִהֶאְ
 רעש יבשי יב וחישי
 :רכש יתוש תענה
 ןוצר תע הוה ךלריתְלפִת יא
 :ףפשו תמָאְב יננש ךרסה"ברכ םיהלא
 הָעָבַמִאְלֶאְו טיט י ;ליצה
 ₪ יאנשמ הלצנא
 מ תלבש ו ינפמש שתחלא
 הלּוצמ י ;עְלְבְתדלַאְ
 :ָהיִּפ ראְּב ילע"רט :אָתְלַאְ

 בוב ךפהמ ןכ +. 14 = .ג'ו היל לועל ןייע :ע'ת ןכ .הָנָעָאְו ל'צ +. ג1 = .יִנָא ל'כ 0
 ה" ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צש.14 | .ו"טדו ר"וד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ו"ד ,גיר ,ב"ד ,ו"כ םירפפ

 !אלבו ףקמב ןכ +. 15 = .י'ד ןכו תע א'סו ,ב'ד ןכו תע וא תַע א'פ ה"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ד

 ומוטשתח א'ס צץ. 16 | .ו'טדו ד'יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב הניגנ

 1.16 | .אועג וילע רסמנו הלאו א"סב ,איעגב ַלֶאְו נ'ב ,א'ב ןכ +. 16  .ט"דו ו'ד ,ג'ד ןכו

 .ראב ילע רטאת א'סו ,ב'ד ןכו ראב ילע רטאת א"ס ,ו'טרו ר"וד ,ב"וד ,י'ד ,ו"כ םירפס בורב
 .ט'רו ו'ד ,ג'ד ןכו



 ינש רפפ זן א 8

 ףדסח בוטדיּכ הָוהְי נע
 :יִלֶא הָנַפ ךיִמָחְר -
 ּדְבַעַמ ּיִָּפ רֶּתְס תלאו

 נע רהמ ילדרצהיכ
 הָלֶאְ ישפנלֶא הברק

 :ינדְפ יביא ןעמל
 יתמלכו יִתשְבו יתָפְרח ּתעדָי התא

 רצ ד
 הָשנִאְו יכל הָרְבַשו הָפְרַח
 ןיאו רוגל הָיקִאְ
 :יִתאַצַמ אלו םימַחנמלו
 שאר יִתורְבְּב וניו
 :ץמח יוקשי יאמ מצלו

 חַפְל םינּפְל םִנֶחְלַשיה
 :שקומל ם םימ מולשלו
 תוארמ םיניע הֶנְכַשַחִת
 :דעמה דיִמָּת םֶהיִנְתִמּ
 ףִמע םֶהיִלְעְַּפְש
 :םגישי פא ןורָחו
 הָמשְנ םֶתְריִטיהְּת
 ;בשי יהיילא ם םֶהיִלַהאְּב

 ופדר תיִּכְהדרשֶא התא
 :ורפסו ףיללַח באמא
 םנוע"לע ןועדהְנת
 יקב ואבלאו

11 

18 

19 

20 

6 

 .אועג אלב םימחנמלו ג*ב ,א"ב ןכ +. 91 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת ./רת ןכ דגל ל"צ 8
 .ב'ד ןכו םנחלש יהי א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד ,י'ד ,ט'ד ויד ,ג"ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ₪

 .הךפש 'לחתמ וילע רסמגו ךפש א'סב +. 55 .איעג אלב םימולשלו ג*ב ,א"ב ןכ 8
 .הנת ניב ,א'ב ןכ צץ. 98  .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכ ,ויפסי וא גפ)פ+ ל'צ
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 וש

 דקהא 90 .[;אצ 3 םילהת 9

 םייח רֶפַפִמ וחָמִי
 :ובתְכידלא םיקידצ םו
 באוכו ינע ינאו
 :ינבְנשת םיהלַא ףתעושי
 ריִשְּב םיהלֶאדםש הָלְלַהֶא
 :הָרותְב ּונלדְנַא
 רַּפ רושמ הֶוהיְל בטיתו
 :סירפמ ןרקמ
 יחמשי םיונע ּואָר
 :םכבבל יחיו םיאלֶא ישרד
 הוי םינויבָאהלֶא עמשדיכ
 :הזב אל ויִריִסֶאתֶאְ
 ץֶרֶאְו םָיִמְש .והוללהי
 :םֶב שמד"לכו םימי
 ןויצ עישוי| םיהלָא יּכ
 הָדּוהְי יִרָע הב
 :הושריו םש ובשוו
 ָהְלַחְע וידָבַעיערֶזְו
 :הבדנכשי ומש יבָהֶאְו

 ;ריִכְוהְל רול הצנמל
 ינליצהל םיהלֶא
 :השוח יִתָרַעְל הָוהי

 ישפנ ישקבמ ורפחיו ושכי
 ונסי

 ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -םעו א"ס ו'טדו ד"וד ,ב"וד ,י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 9
 נו ּוהָמשיו א'ס ץ. 83  .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב'ד ןכו סירפמּו א'ס +. 38 | .ט'דו ו'ד ,ג'ד
 ד "ד ,ג'ר ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 54 | ,ר"תו סת ,ע'ת ,'רת ,ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד

 וכ ןכ +.גז = .איעג אלב והוללהי ג'ב ,א'ב ןכ +. 35 | .עָמש א'ס 'טרו ר"וד ,ב"וד ,י'ד
 י"ר ןכו וידבע ערזו א"סו הידבע ערזו א"ס ,ו"טדו רד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ר ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס

 ב ןכו עיברב וא ,ו"טדו י'ד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,י"'כ םירפס בורב שרגמ ץיברב ןכ 1 .ע

 ,ר"י 'מ ליעל ןייע :םיהלא הצר ל"נ צץ. 9 | .ד"ידו ב"וד



 13 ינש רפס [.צא 4--זאצ] 6

 :יִתַעְר יצפח ּומְלַכִיו רּוחֶא ונס
 / םַתְשְּב בקעדלע ובושי
 :חַאָהו הֶאָה םיִרמְאַה
 5 ףישקבִמלָּכ ףַּב ו וחמשוו ושיש
 :ּףֶתְעושי יִבָהא םיהלא לִי דיִמָת ּורְמאָיו
 6 ןיְבָאְו ינ יִנִע (יִנַא
 | יל השוח םיקלא

 הֶּתֶא יטלפמו יו
 ;רֶחאָּתִלא הָוהי

 אע יִתופַח הוה
 :םֶלועְל הָשובָאלַא
 : יִנטְלַפִתְו יִנליִצִּת ךִּתְקְדַצְּב

 ינעישוהו א ילא"חטה
 כ ןועמ רצְל יל הָיָה
 ינעישוהל תיוצ'דימָת"אובל
 :הָתֶא יִתְדּוצִמּו יעְלַמִּ
 : עשר דימ יִנ ;ֶמְלּ והלא
 2 ּועמ ףפמ
 5 תוקת התא
 :ירוענמ יחטבמ הוהי ינדא
 0 ןטבִמ יִּתָכִמְסְנ ךילע
 יזוג התא ימא יעממ
 :דיִמָת ית ךב

 תפומכ

 הָהְי א"ס צ. 5  .ז'ט 'מ ליעל ןייע .:ר'תו סית ,ע"ת ,'רתי ןכו יל םירמאה א'פ 4
 .ז*ו 'מ ליעל ןייע :ב"דו א'ד ןכו ִּךַתַע א'ס +. 5  .ז" 'מ ליעל ןויע :ר'תו 'רת מו

 א"ד ןכו יתלא א'ס +. 6 = .ח"י 'מ לועל ןייע :ב"ידו טיד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יִתַרְזע "8
 א"ע רומזמ י"כ םירפס בורב +. 1 ,א | .ח'י 'מ ליעל ןויע + ס"תו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד 26
 א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 = .ב"דב ןכו אתשרפ אדח 'ע רומ)

 ,טיד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו זועמ א"ס ,וניסב ןכ <. 8  .ט"דו ו'ד ,ג"ד ,ב"ד /- רוצל א'סו ,רוצל
 תודּוצמ תיִבל = תוצדמתובל: ל"צ +. 8  .'ג א"ל ליעל ןויע :ר"תו עת ,'רת היד ,ב"ד

 ,'ו ב"כ לועל ןייע :יחג ל"נ +.+6  .'ג א'ל ליטל ןייע :ר'תו ע'ת ןכ
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 אז 8 םילהת 14

 םיבְרְל יִתִיַה תַפּמְּ
 :ועְיִסַחִמ הָתַאְ
 ַּתְלַהִת יִפ אָלְמ
 :ףתְראָּפת םיי :הלָּ
 הנקז תעל ינכיִלשת"לא
 :יִנבְזעְתְִלַא יחפ תוְלַכּ
 יל יביוא ּורָמָאהיִּכ
 :ודחי ּוצַעְונ ישפִנ ירמשו
 ובע םיִהְלֶא רמ גאל
 :ליצמ ןיאחיפ ּוהישפתְו פדר
 5 קחרהילא םיהלא
 שיח יִתְרַוְעְל יאלא
 0 ינמש ולכ ו ושבי
 ;יִתָעַר ישק ככמ הממְלְכ הָּפְרַח וטעי

 לַחיִא ריִמָת יִנָאְ

 :ּףִתְלהְת"לְכ"לע יתפסוהו
 .ףתקדצ רפסי !יפ

 ףתַעּושת םוי הלב

 :תורפס יעדי אל יכ
 הָוהי יִנדִא תורְבְנִּב אובָא
 :דדבל ףתקְרצ ריִכְזא

 יִרועָנמ - והלא
 :ףינ תואלפנ 4 הָנַהדדַעְ

 יִנבְעְתִלַא םיהלַא הבישו | הוה רע םגו
 "דע חב 19859

 ןח ,ביד ,י'כ םירפסב הגוגנ אלבו ףקמב ןכ +. גג | .אועג אלב ופְרְר ג'ב ,א'ב ןכ +. 1

 ןב'ד ןכו ירקו ביתכ השגח א'סב ,ירק השגח ,ביתכ השיה ץ.19 = .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,ט'ד ו"ד

 0% 11 8 ו .א"ידו .ט'ד ויד ,ג"ד

 " ,רזודו בד ןכו םויה א'פו טי 'ד ג'ד בד ןכו םויַָה אס < 15  .ט"דו ו"ד



 1% ינש רפס ןגאצ] 19--זצצוז 4

 ב ורז דיִנָאדדע
 ורוב אובי"לכל
 םו 2 ד םיהלֶא ךִתְקדצו
 :ףומכ ימ םי הלא תולדנ תישְעדרָשַא
 תועְרְו תובר תוְרָצ\ ונתיארה רשַא
 ונייחת בושת
 :ונְלַעְת בּושִּת ץֶרֶאַה תומּוהַתִמו

 יִתְלַדִגובֶרַת
 :יִנמָחְנִת בִסִתְ

 יקלֶא ךתמא לבְקילכב דוא ינאדנ
 :לארשי שודק רוכב ףְל הָרְמְַא
 להד שא יִכ יִתָּפָש הָנְנרֶת
 תיִדָּפ רַשָא יש
 ףתקדצ הָגְהִּת םויהד לָּכ ינושלדסנ
 :יתָער ישקבמ ור םחחיכ ּושְביִּכ

 | המלשל
 ןִת ףלמל ףיִטפשמ םיהלַא

 :ףלַמְְּבְל ףתקדצו
 קַדַצְב ףמע ידי

 :טפשמב ףיינעו
 םעל םּולש םיִרָה ּואָשי
 :הֶקדַצְּב תועְבִּה

 עישוו םעְרע -
 ןכו ירקו ביתכ יִנתיִאְרִה א'סב ,ירק יִנַתיִאְרִה ,בותכ ּונְתיִאְרִה צ. 90 | .ּואובו ריבס ₪

 א"יד ןכו ירקו ביתכ יניחת א"סב ,ירק יניחת ,ביתכ וניחת +. 90  .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,רת א"

 +ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו בותכ ןיד"וי ירתב ונייחת א"סבו ,ס"תו ר'ח ,עי

 ּונְלָעּת א"סבו ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ ינלעת א'סב ,ירק ינ בלע ,ביתב נלָעּמ צ9

 ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפפב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 94 | .ר'תו 'רת ןכו ירקו בית,

 ןכו אתשרפ ארה א'עו ב"ע רוטזמ י"כ םורפס בורב צ. 1 ,12 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 טפשמּב א'ס ,ו'טדו א"יד ,י"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9

 .ר"ידו ב'וד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו'שג
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 ב

 הניגנ אלבו ףקמב -ובלמ א'סכצ.10 | .ר'תו פ"ת ,ע"ת ןכו קדצ א'ס ט.7 | ,הםַע יללהב

 ןאצוו 6 םילהת

 ןונבָא ינֶבְל עישוו
 :קשש אדי
 שָמְשדמע 7

 :םירוד רוד חַרי ינ

 זנ"לע רַמַמָּכ דרי

 :ץֶרֶא ףוורז םיִביִבְרּכ

 קירצ וימָיְּבדדִֶפִ

 :חרי ילָבִהרַע םולש ברו

 םידדע שמ דריו
 :ץראהיספאהדע רַהָנַמ

 םויצ עְרְכִי ונפל

 :וכחלי רפע ויִביאְו

 ובישי הָחְנמ םייאָו שישרת יכ למ

 :ובירקי רָכְשֶא אְָבְסְו אבש יכלמ

 םיִכְלַמדִלַּכ ולר וָחְתְשיו
 :ּוהודבע -ייי ' םיוג לכ

 עושמ ןובָא ליציקיפ
 זול 8 ינו

 םשפנ לאני סמָחְמו ךותמ
 לב םמד רכייו

 אבז ₪ בה זמ לתו יז יז

 רימ ַת ודעַּב לֶלּפְתִיו |
 +- יל ויהדל
 +וו :?- ְָכ

 םירה שאר ןִרֶאְּב רכה תספ יהי
 שערי

 .תָעַּפש ל"נ +. 6 ויכוח ןכו וש ל ד רייד 'בייד טיח תידו בל



 17 ישילש רפס זאצח 17--זאצזח 5

 וירפ ןונְבְלִּכ שי
 :ץֶרָאָה 2 - ריִעַמ ּוציִצָי
 לועל | ומש יהי

 ומש ל ₪ שמשרינפל
 ;ּוהְרשַאְי םונלָּ "וב ּוכְרְּבִתִי
 לארשי יִהְלָאי םיהְלַא הָוהְי ורב
 :ודבל תואְלפנ השע
 םֶלּועָל ודובָּכ םש | ורב
 ץרָאָהְדלָכתֶא ודובָכ אָלִמְ
 מאו מע
 וד :יִשיִָּב דוד תולּפִת יל

 ישילש רפס

 ףַסֶאְל רומזמ
 םיהלֶא לֶאְרְשִיְל בוט ףא

 :בָכל יתפל
 ילנר יוטנ טַעְמָּכ יִנָאְו
 :יִרַשִא הכפש כ

 םיִלְלוְהְב יתאנק
 :הֶאְרֶא םיִעָשר לט

 םֶתומְל תוּבצְרח ןיא
 :םלוא .-
 ומיִניִא שונא למעב
 -םעו 0

 ,ויטדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפפב הניגנ אלבו ףקמב ןכ ₪
 : ₪ תוחפשמהלּכ וב ל"צ צ. גז | .ר'תו ע"ת ,'רת ןכו ןופי א"ס ,ירק ןזגי ,ביתכ ןונו שש
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו םיהלא תלמ אלב יהלא הָ!הְי א"ס צ. 18 = .ר'תו ע"ת ןכ 'וגו דלכ ,הָמָדָאְ

 יטנ ,ביתכ ינטנ צץ. 9 ,/  .ס"תב ןכו 'כ קוספ אצמנ אל א'סב ל. 0 .לַּכ א'ג 1

 בורב ןכ צ. 8 = .ירק ּוכָפש ,ביתכ הכפש +. 5 | .א"ודו א'ד ןכו ירקו ביתכ ּגיטנ א"סב

 סה !מָל ל"ג צ.4  .ףקמב דיִּכ א'ס ו'טדו ד"יד ,ב*יד ,ט"ד ויד ,ג'ד .ב'ד ,י"כ םורפ

50 

 גע

 וש

₪ 



10 

1+ 

 םילהת

 :ּועָנְי אְל דאם
 הוא ימתָקְנע ןַכְל
 :ומל םמֶח תישרףמעי
 ומניע בֶלַחַמ אָצָי
 :בבל תויכשמ ורבע

 קש עְרְב ורדיו וקימָי
 :ּורבדָי םוְרָּמִמ
 םֶהיִפ םִיִמָשַּב ותש
 ;ץֶרָאְּב ףלהת םנושלא
 םלַה מע בישי !ןכל
 : :ימל וצמי אלמ ימּ
 לֶאדעדַי הָכִיִא ּורָמָאְ
 :ןוילעב הָעִד שו
 םיעשר הלאה הגַה
 :ליחדונשה םלוע יולשו
 יכְבְק יתיקז קיד ךא
 :יִפּכ ןווקנּכ ץחראו
 םויהדלָּכ עּונְנ יִהָאְ
 :םירק קבל יִתְחכותו

 ומָכ הרפסא יתְרמָאְדםא
 :יִתְדְנב ִנָב רוד הנה
 תאו תַעְדְל הָבשחַאו
 + :יִניִעְב איה בע

\ 

 ' א 6

 "דע

 ןןיחו םית ,ע"ת ןכ ,ומנוע ל"צ ,ר'ירו בייד ,א"וד ,ט'ד ,ו"'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו זמינוע א'ס +. ד
 י ,ביתכ בישו צ. 0

 עת -

 רוי
 ג'דב ןכו איעג וי .
 םירפס בורב ןכ +. 5
 .ב"ד ןכו הגיגנ
 .א"ידו

 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו ואצמי א'ס +. 10 = .ר"תו ס'ת ג
 יר'תו ע"ת .'רת ןכו גישה וא ּוגשה א'ס +. בפ ,

 אלבו ףקמב -הַנַה א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,י'ד ,ט'ד
 ד ג'ד ,גיד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אּוה א'סב ,ירק אּוה ,ביתכ איה צ. 8

 .ו"טדו י"ד

 ה"ד ,גיר יב

 רח ,א"יד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ,א'ד ןכו יר קו ביתכ בּושי א'סב ,ירק בוש

 רסמנו י"כ םירפסב ןכ +. ג1



 9 ישילש רפס זאצזוזוז 8

 :םֶתיִרַחֶאְל הָניבַא לא שדקמהלא אובָא"דע
 :תואוז 2 םתְלַּפה ומל ת תיִשִּת תוק קלחב ךא
 :תו והלבְמ ומת ופס עַנְרְכ המשל ויה ףךיא

 :הזבת םמְלצ |ריעְב ינדא ץיקחמ םולחּכ
 יבבל ץמח תי יִכ

 :ןנּתשֶא יִתוילַכְו
 עַדִא א רעבהינ יאו

 :ךמַע יִתיִיָה תומהְּב
 :ינמו דב תְוחַא ךמע דיִמָת נאו

 :ינחמת דובכ רחאו ינחנת ּךְתְצְעּב
 םיִמְשְּב 5
 :ץֶרֶאְב יתַצפְהדאְל מעי
 :םלועל ולא וכ הֶלַחְ יבבלדרוצ יבָבְלּו יאש הָלּכ

 בומחיל םיהלֶא תברקוינא 0 הָנוזדלָּכ הָתְמַצַה האי ךיקחר הָגַהיִּ
 ליכשמ :יתכָאְלמ"כ רפסל יפחמ הוהי ינדאב | יתש

 .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמב 7יִּכ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ו"ד 0 םירפס בורב ןּכ 14

 אצמנ ר"תבו ע"תב צ. 98 | ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפסב ףקמב ןכ <

 .ו"ט 'ט ליעל ןוינ ע :ןויצדתב י ָרָעָשְּב ףיִתולְהְת"לכ ןא



. 
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 זז 1-1 םילהת 10

 פףַסֶאְל ליִּכָשמ
 הצנל ּתְחַז םיִהלֶא הַמ בל

 :ףתי ערמ ןאצְכ פא ןשעי

 םֶדכ ָתיִנְכ תדע רכז
 ךֶתְלַח טָבְש ָתְלַאְג
 וב תְנכָש | ּהָז ןויצירה
 חצנ תואשמל ףימעפ 5 המירה
 שרקּב ביוא ער רה"לכ
 ףרעומ ברק ףךיררוצ ונָאְש
 :תותא םֶתִתוא ימש
 הֶלָעְמְ איִבְמְּכ עדו
 :תומדרק ץעךְבסְב
 דחי היחוהפ תעו
 :ןומלחי תופליכו לישכב
 ףשדקמ שָאְב וחלש
 :ףמְשְֶַּכְשמ ולְלִ ץראל
 דחַי םיִנ םּבְלב ורמא
 :ץרָאְּב לאחידע ;ימ"לַב ופרש

 נ אראל וניִתותא
 איבנ דועְךיא
 :המדדע עדוי ינָתא"אְלו

 רצ ףרַחְי םיהלָא יתמדרע
 :חַצְְק ךמש בייא ץאָ
 ףנימוו ףְדָי בישת מל

 פב ןכו א"ב ךכ ד. 5 = .'רתו ר"וד ,ב'יד ,ט'ד ,ג'ד ,איד ןכו ףיִרָעומ א'ס +. 4 .דע
 תעו י. 6 = ,ו'טרו א"וד ,י'ד ,טיד ,ו"ד ,גיד ביד ;איד ןכו ךבסַּב כ"ב יודו בדוד וזכ

 פ'ח ,ע"ת ןכ ,ָהיֶהַתַפ ל'צ צץ. 6  .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ הָּפַעְו א'פב ירק הָּתַע
 ה הישצקמ א'ס +. 7 | .ד"ודו ב"יד ,א"יד .ו"ד ,ב'ד ןכו רפח תופָלְַו א'ס 6 | .ר'תו

 ווד ,טיד היד ,גיד ,ביד ,א'ד ,י'כ םירפפב ן"ונה ץמקב ןכ צ. 10 = .ד"ודו ב"יד ,א"ד
 .ו"טדו ר"וד ,ב"יד
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 והַלַּכ ךקוח ברפמ

 סמ ,יצלמ ו

 םי ב תרופ ופ התא
 :םִיִמהלע םיִניִגְת ישאר תְרבש
 ןתיול ישאר ּתַצַצ ַך הָּתַא

 :םייצל םעְל לָבָאִמ נפת
 לחג ןיעמ ָּתְע ה הֶּתַא
 :ןִתיִא תוְרָהְנ תשבוה הָּתַא
 הל ל לדה םו דל

 :שָמָשְ ריא מ ָתוניִכָה הָּתַא

 ץרא 1 תוְלּובְנילָּ תְבַצְה הֶתַא

 רצ התא ףרחו ץיק
 וףר ח בא תאור

 .:דמש יצא אנ לבנדבעו
 שפָנ תחל ןתתלא
 : שתדלא ףיינע תיח
 תיִרְּבל טבה

 :םמח תואנ ץֶרֶאדיכשחמ יאְלַמ יכ
 םֶלָכִ =י ףךד בשידלא

 :ףמש 1 ולְלהי ןּויבִאְו ינע
 ביר הכיר ם והלא הַמּוק

 :םוהילְ לכ ףתפרה רז

 :םת
 .ה--

 הו |
+ 
+ 

.0 
 5 1 ה

 ד א"ד ןכו ירקו ביתכ ָקיַח א'סב ירק ףַקיַה ,בותכ ףקוה = 9
 ד כ ץ. 18 = .ע'ת ןכ הָלָס ל'צ יז. גג | .ר"תו
 ו'טדו י'ד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו'כ םירפס ₪
 וע'ת ןכ - ל'צ 9
 ד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו :ףקמ)
 ןכו ,א'ב ןכ צ.99  .ו'טדב ןנ
 .ג'ר ןכ

18 
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 זאצוץ 23--1אצו 1 םילהת 2

 ףיררצ לוק חַכְשִתִלא
 :דיִמָת הלש דימק ןואש

 :ריש ףפאְל רָמְזמ תחשת"לא חצְנמל
 וידוה םיהלָא | ךְל ּונידוה

 :ףיִתואְלפנ ורפס ךמש בורקו
 דעומ חהֶא יִּכ
 :טֶּפשֶא םיִרשימ ינא
 הבשילו ץרא םינומ
 :הֶלַפ ָהיְומע יִתְנּכִת כנא
 ולה" םיללוהל יִתְרַמָא
 ןרק ּומיִרְתִלא םיפשרלו
 םכנרק םורמל ּומיִרְתדלא
 :קָתַע ראָוַצְב רבת
 ברעממו אצוממ אל יִכ
 :םיִרָה רבדממ אל
 טפש םיהלַאהיּכ
 :םיִרָי הז לופט" הו

 [הומ ךניו ךסמ אלמ | רמח ןייו הָוהְידִיְּב םוָכ יּכ
 :ץרָא-יעשר לע ותשי וצי ָהיְרְמַשדדא
 םלעל דיִגַא יִנֶאְו
 :בלעו יהלאל הרמזא
 דנא םיעשר ינהק"לָפ
 :קידצ תונרק הֶנַמִמורת

 !ריש ףסֶאְל רומזמ תַייִנְנְּ הצנמל |
 .עדונ 2

 || םורפס בורב ןכ +. 3 = .'ו ט"צ ןמקל ןייע :ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכ ,ָּךִמָשְב אורקו ו ? .הע

 בורב ןכ ץ. 4 = .ו"רו ג'ד ,ב'ר ןכו ףקמב דיפ א'סו ,יִב א"ס ,ו"טדו ר"יר ,בייד ,ו'ד ,ט'ד ,י"ב
 כנא א'סו ,ו"טדו .ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ב'ד ןכו שרגמ עיבר יכנא א'ס ,ו"טדו י"ד ,ו"כ םירפס

 ,ס'תו ע'ח ,ו"טד ,בייד ,א"יד ,י"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.ל = ,ע"ת ןכ ,רוצב ל"צ +. 6
 ותו ס"ת ,ע"ת ןכ ,הז-לֶא הזמ ל"צ +. 9 = .,ר'ידו ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ביד - ץמק רבדממ א"ס
 .ע'ת ןכ ליִגָא ל'צ +. גט



 13 ישילש רפס ז.צצטז 8

 םיקלָא הָדּוהְיְב עדו
> 

 :ףרטדיררהמ רידא הָתַא רואָנ
 ם רָנ == = הְנש מנ בל יריּכאו וללותשא

 :םָהידי ליִחיַשְנאלּכ ּואצמדאלו

 בקו יא ךתְרפמ
 ר-% יםדלמ
 :םוס "₪:

 ו התא אָרְוְנ הֶּתַא
 א ואמ - םר דמעיהימו

| 
 יי- עמש שה ם םימשמ

 :המקש הארי ץר 2

 יהלָא טפש ל
 "ראו ;טחלכ ב

₪ 

 לאה הייל לשה ו
-- 

 .וליבי ויביִבָפדלָּ

 םיבמ חור הצבי

 :ץראיכלמל ארונ

 חצנמל

 ו'ד ,ג'ר ,ביד ,איד ןכו רסח ופס א'פ ,ו"טדו .ב"יד ,א"יד ,ו"כ םורפס בורב ןכ ץ 8
 א'פ ה"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"'כ םורפס בורב ןכ צ. 4 .ד"ידו ב"יר י"ד

 .ו"דו ביד ןכו שרגמ עיבר 8

 צ. 10 .ר'תו ב ת ה ז

 ספ

10 

13 



 וע

 ןש

- 

10 

 אצצז 9-9 םילהת 14

 :רומזמ ףסֶאְל ןותידידלע חצנמל
 הָהָעַצִאְו םיהלָא"לא ילוק
 :ילא ןיזאהו םיהלָאדלֶא :לוק
 יִּתְשְרד יִנדַא יתרצ םויּב
 גִפַת אלו הר הֶליִ | ידי
 :ישָפנ םחנה הנאמ
 הָימהאו םיִהלֶא הָרְכְִא
 :הֶלִס יחור ףטעתתו| הָחיִשֶא
 יניע תורמש ָּתוחַא
 :רָבְדַא אָל יִתְמְעַפִ
 םדקמ םיִמָי יִּתְבַשח
 :םימלוע תונָש

 הָלילּב יְִיִנְנ הָרְּכְוא
 ;יחור שפחיו הָחיִשִא יבבְלחמע
 יִנדַא חני םיִמְלעְלַה
 :דוע תוצרל ףי םידאְל
 ודְסְח חַצְנְל סָּפָאָה
 :רֶדָו רדְל רַמא רַמָ
 לא תונח חַכָשַה
 :הָלָס ויִמָחְר ףִאְּב ץפקדמא
 אוק יִתוְלַח רמאָו
 ;ןוילע ןימי תונש
 ו ריכזא

 :ּךֶאְלִּפ םדקמ הָרְכְוָאהיִּ
 1 יתיגהו : 0

 כ ןוהורי א"סב ,ירק ןותודי ,ביתכ ןּותיִדָי צ. 1 = .איעגב לע נ'ב ,א'ב ןכ +. 1 .זע
 חב ןכ +. ג = .יתבר 'ה +. < = ,ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכ הָקְעְֶא ל"צ +. 5 = .א"יד ןכו ירקו
 וגוחכ ריפזא +. 12 = .ףאב ץפק א'סב ,ו"טרו רייד ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד :ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס
 ויס ד. גל | .א"יד ןכו ירקו ביתכ רזא א"סבו ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ריִבְזַא א"סב ,ירק רזא
 .ר"תו סיית ,ע"ת ,'רת ןבו באל



 189 ישילש רפס זאצצצוז 18--אאצ[ז 1

 ;ּהָחיִשא ףיתולילעבו

 4 ףכְרד שרב םיהלֶא
 :םיקלאּכ לוד לאחימ
 55 אלפ הָשע לֶאָה הָּתַא
 ףזע יִמַעָב ָּתַעָדוה
 6 מע עור כ ּתְלֶאְ
 :הֶלָס ףסויו בקעורנּב
 17 םיהלא | םימ ּואְר
 וליִחָי םימ וא
 :תומהת ּוזָּגְרִי ףא
 18 תובע | םימ ומר
 םיִקַחְש נָתָנ לוק
 ;ּוכְלַהְתְי ףיצצח"ףא
 19 ל גְלָנַב ד ףמער לוק
 לָבָת םיקְרּב וריאה
 :ץֶרָאָה שערתו הָזְנְר
 . םיבר םִיִמְּב 6 ףּכְרד כ
 ועדונ אל ףיָתובְקִע
 1 ףמע ןאצכ קיח
 :ןרַהֶאְו השמדדיּב

 הע ףֶסֶאְל ליִּכְשמ
 יתְרות ימע הָניִזֶאְה
 :יִפ"ירמאְל םֶכִָא וטה

 38 ףלעפילֶבְב יתיִָהְ

2 49 

 החתפא
 .אועגב ךיתולילעבּג נ"ב ,א'ב ןכ צ. 18  .ר'תו פ'ת ע"ת :רת ןכו ךיִלָעּפ א'ס צו
 ס"צ ט. 19  .אריעז ד א"סב צ. 18 | .ד"ידו ביוד ,א"יד "ד ןכו עורֶזַב א'ס)
 .ו"טדו ט'ד ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שערתו הזגר א"ס צ. ג9 = ,ר"תו סית ,ע"ת ןכ א

 דו ט'ד 'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ףְליִבְשּו א'סב ,ירק ָליִבשו ,ביתכ ףיליבשו +
 ב'ד ,א'ד ןכו 'ו רסח ףיתבקעו א'ס ,ו'טדו ב'יד ,א"יד 5 ,ג'ר  ,י"כ םירפס בורב ןכ

 .ס"תו ירת ןכו םֶכיִנְזִא א"ס 1 .ךע | .ריידו ב"יד ט'דג
 ך8*



 םפ

 סו

-1 

0 

16 

 ור צפ

 ןכו אועג וילע רסמגו י"כ םירפס .בורב ןכ +. 4 = .וידו ב'ד ןכו שגד לַשַמְּב איס
2 

 ויה וכ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ר"ודו ב"וד ויד ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו -לֶא איס +. 8

 .ישקונ א"םו ,ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,גיד ןכו רפה וקשנ א'ס ,ו"טדו א"וד ,ו"ד ד

₪ 

 אצה 5-4 םילהת

 יִפ לָשְמְב הָחְתַפֶא
 :םדקדינמ תודוח הָעיִבַא
 םעדנ ונעמש רשא
 :ּונְלררֶפַס ּוַתובָא
 ןורחא רודל םהיִנּכִמ לח אל
 הָוהְי תלת %

 :הָשע רשא ויִתאְלַפִ יזּוזע
 בקעיִּב | תודע 6
 לֶאְרשִיִּב םש הָרותו
 וניתובַאחתַא הָוצ רשֶא
 :םהינבל םעידוהל

 ודל םיִנָ ןרדא רוד וערי ןַעמל
 ינָבְל ּורְפְסִו ומקל
 2 םיהלאב ומישיו
 לאדיללעמ וחְכֶשי אלו
 :ּורְצְני ויָתוצמו
 הָרמּו רֶרּופ רוד םֶתובָאּכ  ּויהְי אָלְ
 וכל ] יכהדאל רוד
 :וחור לאש הָנִמ אנ"אלו
 תשקחימור יקְשונ םיִרפָאהיִנב
 :בֶרְק םיָּב ּוכְפַה
 םיִהְלֶא תיִרְב ורמש אְל

 :תָכְלְל אמ ותְריִתְב
 ויָתוליִלע ּוחְּכְשיו
 :םָאְרֶה רשַא ויתואלַפ

 ד"יד ,ב"וד ,א'יד ,י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,א"דב ןכו יפר וילע רסמנו י'כ םירפס בורב



 ישילש רפס זאאצ זז 3

 אָלַפ הָשַע םֶתובָא דָגְ
 :ןעצרהרש ם ירצמ ץֶרָאּב
 5 יבעיו ם םָי עקב
 ;המ וכ םימדבציו
 םמוי ןִנעַּב םֶחנו
 :שא רואְּב הֶלילַההלַבְו
 רָּכְדִּגִּכ םיִרָצ עָהְבָי
 :הבר תומהתכ קשיו

 עַלְפִמ םיִלזְנ אוי
 :םיִמ תורָהְנּכ דרו
 ולדאטחל דוע ּופיפויו
 :היצפ ןוילע תורמל
 כבל לֶאדוסניו
 :םָשָפִנְל לָכִאדלֶאְשְל
 ורמא םוהלאב ורְבְדיו
 :רָבְדִמַּב ןָחְלְש ףרעל לא לָכּויַה
 םימ יב רוצה ןה

 ופמשו םילָח
 תת לכ םהְלְדסנה
 :ימעל ראש ןיכידמַא

 רָבְעִתִיו הָוהי עמֶש !ןּבְל
 בקעיב הקשנ שא
 :לֶאְרשִיִּב הָלָע ףאדמנו
 םיקלאב ונימָאה אֶל יּכ
 תְעּושיִּב וחטב אלו

 לַעְממ םיִקְחש וצו
 יתלדו

16 

9 
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 עיבר ןיכי א"ס צץ. 90 = ,ד"ידו ביד ,ט"ד ,ויד ,ג"ד ,ביד ,א*ד ןכו תומהתַב א'ס שמ ₪
 .ו"טר ןכו שרגמ ||
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 זצאוהוז 4 5 םילהת 158

 :חַתָּפ םִימָש יִתְלדְו
 לאל ןמ םָהיְלְע רטִמיו
 :ימל ןתֶנ םיִמָשְנר
 שיא לָכָא םיִריִּבַא םֶהְל
 :עבשל םֶהְל חלש הדיצ
 םימשב םי ד עס

 :ןמית ּזַעְב גהנ
 ךאש רָפְעִּכ םהילע רטמיו
 ;ףָנַּכ ףוע םיִמי לוחכו

 והנחמ בֶרְקְּב ל

 :ויתנפשמל ביִבָס
 דאמ ועבשיו ולכאיו

 :םהל אבי םֶתְואַת
 םקואקִמ ואל
 :םֶהיּפְּכ םֶלְכִא דע
 םהָּב הָלָע ו םיהלַא ףאְו
 םֶהיִנִמְשִמָּב גרַהְיו
 :עירכה לָאְרשי יִרּוחְו
 דועדואטח תאו"לֶכְּ

 :ויִתְואְלפנְּב ִּב ּוניִמִאה אלו

 םהימי י לבבל
 והְלַהְּבְּב םֶּתְונשו

 והושרדו םֶנְרַהְםא
 :לא"ורחשט שו ובשו
 םרוצ םיהלָאחיכ ו ורכז

 לאו

 ןוימדו י"ד ,ט'ד "ד ,ג'ר ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 7 | .א'ד ןכו לפָאל א"ס ט 4%

 ןוחיידו ב"יד ,טיד ,ו'ד ,ג'ד ןכו הֶדיצ א"ס צ. 25 | .ד"ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו ןגדו א'ס

 א'ס וילע רסמנו ול א'סב +. 35 = .ו"טדו א"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ויִתְונְַּשמְ א'פ +. 8

 ו'טרו ד"יד ,ב"יד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רפח ויתאלפנב ב א"ס צ. 3%  .ארפסד אגילפו דוע



 1/\ א\1[ 36--46 =

 .ו'יטד

 ישילש רפס

 :םֶלָאְג ןוילָע לאו
 םֶהיִפְב והותפיו

 :ולדובוכו םישלבי

 מע ןוכנזאל םָפלְ
 :ותיִרְבְּב ּונָמָאְנ אלו
 | םוחר או הו
 תישא ןוע רפּכי
 א בישהל הָבְרַהְו
 תָמָחלָּכ ריעידאלו
 .- רשְביִּכ רפול
 שו אל ףלוה חור
 רב דמב והורמי הָמּכ
 וו קיש והוביִצעי
 א וסַנְיו ובושיו

 - .לארש שודקו
 ודיתֶא ורכזאל
 :רצחנמ םֶדֶּפדרֶשֶא םו*
 ויתותא םִיִרְצִמְּב םשדרַשַא
 :ןעצ-הרשב ויִתָפּומּ
 םהיִראָי םֶדְל ךפהיו

 :ןויתש שילב םָהיִלונו
 ל ברע םֶהָּב חלשי
 םתיִחָשִּתִו עּדרַפְצו
 ,םלוב ליסחְל ןתו
 :הָּברַאְל םַעיִני

 88 | .איעג וילע רסמנו רפַבָי א'סב +. 88 .רפסה יצח <, "|
 יד ויד ,גיד ,ב"ד ןכו אלו א'ס ,ו"טדו י'דב 0 איעג וילע רספמנ |

 יד ןכו אלמ םהילזונו א"ס צ. 4 .ו"טדו .י'דב ןכו .,איעג וילע רסמנו י"ב םירפס בורג

10 

6 

99 

40 

1 

3 

4 

 +כ

46 



+7 

| 

49 

3 

55 

100 

 ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו שנוא א"ס +. 51 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו רגסיו א'ס +. 8
 .ו"ל ה'ק
 לכ ,ר"ירו .ב*יד ,א'יד ,י'ד גיד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ץמק רַדְעְּ

 8 רֶדַעַּכ םֶגָהְנְו

 ושדק לּובְנְלֶא םָאיִבו

 הָלָחִנ לָבְחַּב םֶלי פו

 :ורמש אל ויִּתודעו

 צצו 8 םילהת

 םנּפִנ דָרֶכּכ :ַהָי
 ל םֶתומקשו
 ְיעְּב דָרבל רגסי
 7 םָהיִנקַמּ
 א ןח םָּכְדחְלְשי
 7 הרצ םעזו הָרְבַע
 :םיער יכָאְלמ תחלשמ
 יפאל ביִמִנ םלַפ

 םשפנ תוממ ךשַחאל
 :ריגְסה רֶמְדִל םֶתָיַחְ
 םיִרְצַמְּכ ריִכְבלָּכ דיו
 סל םינוא תישאר
 מע ןאצּכ עס

 ּודָחַפ אלו הטְבְל םהו

 :םיה הָפכ םליִבְיואדתַאְ

 :ונִמְי הָתְנְה הזרה
 םיונ |םֶהיִנָפִמ שָרְגְיו

 :לארשי יטָבש םָקיִלַהֶאּב ןשי
 ןוילע םיהלֶאדתֶא ורמי ינו

 םתובָאּכ ּודְגְביִו וגסיו
 :הימר תֶשְקְּ וכָפַהְ

 םֶתומְבְּב והְסיִעְכִו

 | .סגַהְנּו יתאצמ וילע רסמנ א'סב ,איעגב םגהניו נ'ב א"ב ןכ צ. 5



 ז.אאצוז 1

 :והואינקי ם םֶהיִקיִסְפב
 רָבַעִתִיו ם יהלֶא ע עַמש

 :לארו שיִּב דאמ םאמ .

 ולש ש ןַּכְשִמ שטיו
- 

 :רָצדַיַב ותראפתו

 מע ברְחל רג
 :רָבַעְתַה ותְלִחְְב
 שָאהַלְכִא וירוחּב
 ;ּוללּוה אל ויִתְלּותְבּו
 ולפנ בֶרָחַּב וינָהְּכ

 :הֶנכבַת אָל ויתְנמְלא

 יא  ןשְיִּכ ץקיו
 :ןיימ ןנורתמ רוב

 רח ויִרָצּד
 ומָל ןתְנ םלוע תַפְרַח
 ףסיי לאב םאָמ
 :רַחָּב אָל םִירפִא טֶבְשְבּו
 הָדּוהְי טבשדתֶא רחב

 :בהא רשא ןויצ רהדתאא

 ושדקמ םיִמְרְחימְּכ ןֶבַו
 :םֶליעְל הָדֶסי ץֶרֶאּכ
 וִדְבע דוב רחב
 :ןאְצ תֶאְלְכִמִמ והחְקיו
 ואיבה 0 רחאמ

 11 ישילש רפס
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 תצצטזח 75 --/צצזצ 9 םילהת 109

 וממע ם תועְרָל
 :ּותְלָחְנ לארשיבו
 ובכל םֶתָכ םעריו
 :םֶחְי ויפּכ תונובְתְבו

 פתאל רומזמ
 ּתְלַחְנִפ וםייג ּואָּב םיהלא
 ףשדק לכיִהְדתֶא ּואָממ
 :םייעל םלשוריחתֶא ומש
 םימשח ףשעל לכַאמ ףךידבע תלב;חתֶא ונתְנ
 :ץֶרָארתוחל ּףיִדיִסָה רשָּב
 םִימַּכ םֶמְד וכפש
 :רבוק ןיאו םֶלָשּוי תוביבס
 וניְנ כשל הָפְרֶח ויה
 :וניתוביבסל סלק על
 חצנל ףנֶאּת הוהְי המדרע
 :ךַתֶאְנְה שאדומּכ רעְבְת
 ףועדידאל רשא םיוגה"לא| ךתמה ךפש
 :ואָרְק אל ךמשב רשא תוכלממלש
 בקעת לָבָאיִּ
 :ּמשַה ּוהָוְנתֶאְו
 םינשאְר תֶנע ונְלרַכְ תדלא

 ךימחְר ונימדקי רחמ
 :דאמ ונולד יִּכ
 ךו (םש"דובּכ רבדדלע ונעשו יחלו טרוע

 ןח ורה ביה יד ,גיד ,ב"ד ןכו םתּב א'ס ץ. 9 = .ריתו עית ןכו ּוְּבַע א'ס +. דג
 דו יידב ןכו ,איעג וילע רסמנו ייכ םירפסב ןכ +. 1 ,םע | .ר'תו ם'ת
 וג ןכ ל. 6 | .ו"טדו ,י'ד ו"ד ,ג'דב ןכו ,איעג וילע רסמגו י"כ םירפכ בורב ןכ +. 3
 ןכ יא 7 = .ו"ד ןכו עיבר ךתמח .א'ס .,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,1"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס
 ₪ 7 ה"ידו ב"וד יירד | גיד ג'ד ביד  ןכו לכאחיכ א"ס | ג"טרו י"כ םורפס
 .היכ ' הימרי ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת /רת ןכו ּולְכִא



 ז.צצזא 10--ז\אצצ ד

 נד םֶחְל םְלַכָאָה

 פו ונליצהְו :ףמש ןעָמְל יניתאטח-לע ר

 םֶהיהְלַא היא םווגה : מאָי ו הָמְל
 וניניעל םיינב עדְוי

 4 ה לכ המק

 :הֶתִמַת יִנְּב רתוה - לר
 קח לאם םיַתְעְבְש ונינכשל בשָאְ
 :יִנַא ףופרח רשא םֶתָפְרַח
 ףתיערמ ןאְצְו ךמע ּונָחְנִאו
 םלוע יל דל הֶדונ

 :ףתלהת רפסנ דודו רודל
 :רומזמ ףַסֶאְל תּודע םינשֶשלֶא חצְנִמל

 הֶנ יאהו לאְרשי הער
 ףסוי ןאצכ גהנ
 :העיפוה םיִבּורְּכַה בשי
 השנמו ו ןמינבו !םָיִרפִא ינפל
 ּףְתְרוְבְנתֶא ּהָרְרּו
 :ּונְל הָתְעְשיל הָכְלו
 ונבישה םיהלֶא

 :הָעַשְְו ףינפ ראהו
 תואָבִצ םיהלֶא הָוהְי
 :ףמע תלת תְָנַשַע יִתְמִדרַע

6 
 לש תועָמְדְּב ומקשתו

 ונינכשל ןודמ ונמישָה

 .ינבְל רינס +.8 ,פ ,ז וימק ,יכ ה"ק ןמקל ןויע :סיתו'ר\

 19 ישילש רפס

 וניביאו .

 ה"ידו ב"יד ,ו"ד ןכו ונליצהו נ'ב ו"טדו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו א''ב ]5

 וביתכ םיִיּגַּב יאברעמל +: 10 | .איעגב םהיִהלא נ'ב ,א"ב ןכ צ. 10  .רפכו ונליצהו א'ס
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 וה 'ע +. 14 = .ףקמ אלבו יזרֶא ג'ב ,א'ב ןכ +. יר'תו ס"ת ,עית ןכו ּגנָל אס +. 7

 א'סו ו"דו ג'ד ,ביד ןכו בוש א'פ ,ו"טדו ר"יר  ,ב"יה י"ד ,ולכ םירפס בורב ןכ 5

 ספ ןייע :ר"תו ס"ת .ע"ת ןכו םדאהּב א"ס צ.16 = .יתבר 'כ <. 16  .הניגנ אלבו ףקמב

 .ךיפ ל'נ + 17

 רה ה ןפג

 ךאצ+ 9 םילהת

 :ומלדונעלי ּוניבָיאְ

 ונבישָה תואָבַצ םיקלא

 :הָעָשּנו ףינפ רַאָהְ

 תינפ
 :ץֶרָאדאלמָּתַו קישְרש שרשתו
 הלַצ םיִרָה ּוּפְּכ
 :לאחי ךא היִפנעו
 םידדע ָהיָריִצְק | הַלֶשּת

 :ָהיִתוקְַ רָהְזלֶא
 ָהיִרַד ּתְצְרֶּפ הָמְל
 :ףרֶד יִרָבעְלָּכ הּורָאְ
 דלימ רוח הָנמְסְרַכי

 הנער ירש ו זיז
 אָנ בוש תואְבְצ 0
 האְרּו םימָשמ טָּבַה
 :תאֶז ןפנ דקפו
 ּףְנְיִמְי העְמנ ;זרשֶא הָנְ
 ל הָּתְצַמִא | 5-לעו
 הָחּוסְּכ שָאְּב הפרש
 :ודבאי ּיִנָּפ תרענמ
 ּףְנְיִמְי שיִאדלע דירת

 :ךְל תצמא םֶדָאְְּבִלַ

 ךִממ גיִסְנאָלְ



 ישילש רפס דא 0 רז

 :אָרְקִנ ךמשבו ונייחת
 ונבישה תואָּבִצ ם יהְלֶא הוהי
 :העשונו דיפ ראה

 :ףסאְל תיתגה"לע חצנמל
 ונזוע םיקלאל ונינרה
 :בקעי יהלאל שירה
 ףתדונְתו הרמזראש
 :לבנהמע םיִעָ רו

 רפוש שֶדִחַּב וע עְקּת

 :וננח םויל הָסָּכּב

 אוה לאְרשיִל קח יִ יִּכ

 :בֶקעְי יהלאל טָּפשמ
 ומש ףסוהיב | תּודע
 םיִרְצְמ ץֶרֶאדלַע ותאַצְּב
 :עַמש משא יִתַע ;דידאל תפש

 ימכש . לבפמ יתוריסָה

 :הָנְרְבַעִת דודמ ויּפּ

 דצְלַחַאְו תארק הָרַצּב

 םעְר רֶתְסְּב עא

 :הלס ו ימחלע ע ְּנָתְבָא

 כ | הָדיעֶא אְו ימע עָמש
 ָ 5 עמשתדס א לארשי

 = לא ּךְב היהדאל

 :רכ) לַאְל הָוחְתְשִת אָלְו

 ּףיהלא הוי יכנא
 םירצמ ץֶרֶאָמ ךלטמה

18 
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 זאצצז 16 -.1צאצצו] 6 םילהת 16

 ש למע יל
 .- יכרדב 8
 עינא םהיביוא טעָמּכ
 :יִדי בישֶא םָהִ צלע
 ולרשַחְכְי הָוהְי יאנשמ
 :םלועְל םֶתַ יהוו

 לז 11 -

 המה בלחמ וה' יא

 ןכ צ 5

 "הו פ"ה

 :עיבשא שב רוצמי
 ףַסֶאְל רומְזמ

 לאדתדעב בַצְנ םיהלא
 :טפשי .םִהלֶא בֶרָקְּב
 לועדומּפשּת יִתָמְ"דַע
 :הלסדיאשת םיִעָשְר ינּפו
 םותיו לרדוטפש
 :וקידצה שֶרָו יִנָ
 ןויבאְו לדחוט טלפ
 :וטיצה םיִעָשִר דָימ
 וניבי אָלְוו ועדי אֶל
 וכְלַהְת הבַשַחַּב
 :ץֶרֶא יִדְסומלָּכ וטומ
 םּתַא םיהלא יִתְרמָא ינ יא

 ןב ּוהעיבשא א'ס צ. 17 | .ו"טדו י"דב ןכו איעג וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב
 בורב ןכ צץ. 6 = .ד"ידו ב"יד ו'ד ,ג'ד ןכו דאַלְו א'פ <.5 .בפ | .ּוהעיְּבְשי ר

 .ויטד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ינא א'כ ו"'טדב ןכו איע ג וילע רסמנו י"כ



 נד ישילש רפס | זצצצונז 7 .אצצוז 1

 ץֶרָאָה הָטפָש םיהלָא המק
 :םוגהְלַכְּב לַחְנִת הֶתַאהיִ

 :ףֶסֶאְל רומְזמ ריש
 ּדְלְַמָּהדלַא םיהלֶא
 :לא טקשתחלאו ו שרחְת"לא
 ןּויִמהְי ףיביוא הנההיכ
 :שאר ואש דיִאְנשִמּ
 רוס ומירעְי ףִמעְ לַע
 :דינופְצ"לע וצעיתיו
 יונמ םֶדיִחְכִ וכָל ּורָמָא
 :דוע לֶאְרשידםש רכוידאלו
 ודְחְי בל ּוצַעונ יּכ
 :ותרַכִי תירְּב יל
 םיִראָעְמְשִיַו םודָא יִלָקֶא
 :םיִרְגַהְו בָאומ
 קלמעו ןומעו לבג
 :רוצ יבשידסע תֶשְלּפ
 םמע הָוְלְ רושָאדסנ
 :הלס טולחינבל עור ּויָה

 ןידמּכ םהלדהשע
 :ןושיק לַחְנְּב ןיִבְיְכ אָרְסיִסכ
 ראדְויִעְב ודַמשנ

 ויה ו
| 

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10  .שגד דופ א'ס . 4 ב -לֶא ניב ,א'ב ןכ
 וילע רסמגנ ,י'כ םירפס בורב ןכ +. ג1 = :ו"טדו י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'רב ןכו אועג וולע 3

| 
 יט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ןיעב א'ס ה 'טדו י'דב ןכו איע [
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 םילהת 18

 וגל השרינ ורמא רשא
 :םיהלַא תואָנ תא
 לגלנכ ומתיש יהלא

 :חורדינפל ש שָהּכ
 רעָידרַעְבִּת שאָּכ
 :םיִרָה טהְלּת הָבְהְלְכּ

 תּתָפְסְב
 וילה םיִנָּ אלמ
 :הָוהְי ףמש ושקבִיו
 דעהירע ּולהְבְו ושבי
 :ודבאיו ופה
 ףדבל הֶוהְי ךמש הָּתַאְיִּכ ועדי
 ץֶרֶאְִלָּכִ"לע ןוילע

 :רומזמ חרקהנבל תיִתְגה"לַע חֶצְנִמל
 ּדַתונְּכְַשמ תודידידהמ
 :תואָבְצ הָוהְ

 הָתְלְכדְִּוהָפְֶכְנ
 :יִח לֶאילֶא ונרי יִרָשְבּו יכל
 | רופנ צדסנ

 תוב הָאְצְמ

 הוה תורַצהְל ישפנ

 ןכו ץמק הַמָרַאְל א'ס ,ר"ודו בייד ,א"יד י"ד ,ביד ,ו"כ ם
 שיד "ד ,ג"ד "כ םירפס בורב ןכו א"
 הו י"דב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4
 יד ויד ,גיד .,ביד ןכו יפר תוריד איס <. 5 ,ךפ | .ךת

 ב"וד ,ט"ד ה"ד ,נ"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ 3

 איפ ןו"טרו י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 דצצאזזו 19--אאצזא +

 ורדו

 ו יבייה יד |



 19 ישילש רפס ןאצצזזוז 8

 ּהְל ןקורולדו
 היִחרפָא הָתְשדרֶשֶא
 תואָבִצ הָוהָי יתוחְּבְזִמדתַא
 :יהלאו יפלמ
 ףתיב יבש ירשא
 2 ִּפ ףוללהְ דוע

 סל ל"ווע םֶרָא יִרשא
 םכָבְלּב תולסמ
 אבה קמ | יִרְבִ

 הותישי ןיְעִמ
 :הרומ הָמַעַי תוכְרַבדנ
 ליחילא ליחמ וכלי
 .. םיהלַאדלֶא הָאְרְי
 יִתְלַפְת הָעָמש תואָבִצ םיִהְלָא הָוהְי
 :הֶלָס בקע יהלָא הע אה

 םיהלַא האר וג

 :ףחישמ ינּפ -
 ףלַאמ ךירצחב םוזדבומ יכ
 יהלא תיִבְּב ףפותְסַה יִּתְרַחְּ
 :עשְרחיִלָהֶאְּב רודמ
 םיהלָא הָוהי ןנֶמו שמש יּכ
 הוהי ןתי דובּבְו ןח
 :םיִמָתְּב םיכלהל בוטדענמי"אל

 תיִאְבִצ הֶוהְ
1 

| 

0 

| 

 ,א'ב ןכ +. 4 = .איעג וילע רסמנו דרשַא א'סב +. 4 = ,יתבר 'ק 4
 6 = .ר"ידו ב"יד ,י"'דב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס .בורב ]כ 8[

 . 7 = .ד"ירו .ב"יד ,ט'ד ,ב"ד ןכו דול זוע א'ס ,ו"טדו "י"ד יד
 נמיהאל א'ס ו'טדו י"ד י"כ םירפס בורב ןכ צ. 15  .ד"ידו ב"יד ,ב'דןכ

 .םיכלהל א"ס וילע רפמנו םיכלהל א"סב +. 18 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ו"

19 
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 אצאט 1 םילהת 10

 :ּךַּב חט םֶדֶא ירשא
 :רומזמ חרקחינבל הצנמל

 ךצרא הוה יצר

 ונבְָאָת םלועלה
 :רַדָו רדל ךפא ךשמת
 ונחת בּושָּת הָּתַאדאְלַה
 :ךבדוחמשי מע
 ףרסה הוי ונארה
 :ונְלְְּתִת ףעשיו
 הוה | לאָה לפדידהמ הָעְמְשֶא
 .ידיסָחלֶאְו ומעְלֶא םולש רבדָ  יכ
 :הלסַכל ובושי"לאו
 ועשי ויאריל בורק א

 :ינצראב דִבָּכ טל |
 ישָגפנ תמָאְודרסח
 :ּוקשנ ם םולשו קרצ

<\% 

 תמא

 ןביתכ תּובש +. 5 .ד"ידו ב'יד ,ו"ד ןכו חרק א'ס 1

 תּובש ג ק תיבש .איטג אלב 8 נ'ב ,א"ב ןכ צ.7 | .ט"דו ו"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תג ובש א"סב ,ירק תיבש

 ו,
1 

 ג ש] : ₪ % 1 1 צ ש בו | 11

 ןווהי א"ס +. 8 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,טיד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ ּוניִּוהִּת א'ס +.

 םורפס בורב הימרגל ךפהמ ןכ +. 9  .ץמק ףטח הָעַמש דיייד ,ב"יד ןכו

 ה גיד ,ביד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ץ. 9 = ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ר ,ג"ד ,ביד .,י"ב

9 

 ליצ +. 9 = .איעג וילע רסמנו =לֶאְו א'סב +. 9 = .ר"ידו ב"יד ןכו ומע איס .ו!טדו י"ד ,ט"ד
 ןכ א .ר"תו ע"ת ןכ ,הל םבל יבש ילאו = הלפכלובושילאו
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 ז ןכו הוהי הטה א"ס ,ו"טדו י"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ.1 .ופ

 א'ס +. 8  .קספ אלב ןוהלוכו  ,ר"ודו .ב"וד .ןכו הע [|
 מ ןכ צ 9 .לוקל א'ס צ. 6  .הָוהְי א'ס צ. 5

 סו ,רשא | םיוג-לכ א"ס ה"טדו ר"יד ,ב'ד "ד 8

 מצת ץראמ תַמִא

 :ףסשנ םימשמ קָדְַ
 בוטה ה ןַתי הוה

 :הֶלובי ןּתִּת ונצראו
 דלה ונפל קַדַצ

 :וימעפ ףרדל םשר
 דּוְדְל הל ִפָת

 יננע א הוהיידמה
 נא ןויָבָאְו ינעהיכ

 נא ג == ישפנ הרמש

 יהלא הָּתַא ּךדְבע עשוה

 :ףילא חפובה
 .ןנדא יח
 :םו ּה"לַּכ אָרְקַא ( ו" ילאחיכ

 הדבק שָפִנ חמש

 :אָשֶא ישפנ יִנדֶא די ילֶא"יכ

 הֶלְס בוט יִנדַא התא

 :ףיארקה לכל ר רָסַחבַרו

 יִתְלַפִת הָוהָי הָיואה
 :יתוננחת ל קב - טקה הי

 דֶאְרְהַא ית רצ ם
 , דוד

 ות
 :יננעְת י -
 יִנְדֶא | םיהלַאב ומָּכְיִא

 :דישנ ןמב זיאו
 ָתישָע רַשֶא | יונ

 ָךפ*

14 
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 זש

 10 אאצטוז 9 םילהת

 ינדָא ֶיְנ נפל ווחתשוו | ואובי
 :דמשל ודבכיו

 תואְלַפָנ השעו התא לונה
 :ּךִדַבְל ם יהל התא
 ףתמאב ךלהַא ףּכרדו הָוהְי"ינרוה
 :ףמש הָאְריְל יבבְל דחו

 יבבל-לכּב יהלֶא י יִנדַא ףךוא
 :םלועל ךמש הָדְבַכָאְ
 יל לּודָ ףדסחדיכ

 :היתחת ליאשמ ישפנ תְלַצַהְ
 ילע מק ם םידו! ם יהלֶא
 ישפנ ושקב םיצירע תדעו

 :םדננל ףומש אֶל

 ןונחו םוקר"לא יִנדֶא הָתַאְ
 :תמָאְו רסח"ברו םיפא ךרא
 ינה ילא הנפ
 ףרבפל זעדהְנת
 ּףתְמָאדןְבְל הפיטוה

 (בומל תוא ימעדהשע
 ושביו ו יאנש ו ואְרִיְו

 :ינומחנו ינתרזע הָוהְי התאדיכ

5 

 1אצצו]

 |שרק"יררהכ ודי ריש רומזמ חרְקינַכל
 ןויצ ירעש הָוהְי בהא

 :בקעו תונּכַשמ לכמ

 ר

 תודבכנ

 ןכו ךכרד הוהי ינרוה א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.

 ו 'א הימחנ ןייע :ךמש-תא א"ס צ. 11 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכ ַּחָי ל"צ +. 1

 [ח ויד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ יז. 14 = .הָרּוא א"ס וילע רסמנ א"סב
 ב גיב ,א'ב ןכו ,ו"טדו י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 15 = .ו"טדו ר"וד

 .ףקמ אלבו לֶא א" סם ה"ידו ב"יד ןכו איעג

 ,'ץ=\ ,

5% 



 13 ישילש רפס ז.אאצטנז 3 אאאט[ 6

 ךּב רָּבְדִמ תודָבְבְ
 :הָלָס םיהלָאה ריִע
 יעדיל לָּבְבּו בהָר רזא
 שוכדםע רַצְו תשְלַּפ הגה
 :םשדדלי הו
 רַמָאָי ןיצל
 הָבדדַלְי שיִאְ שא
 :ןילע הכי אּוהְ
 םימע בותְכַּב רפָסָי הָוהְ
 :הלס םשדדלי הז
 םיִלְלְחְּ םיִרָשו
 דבי יניִעמ"לּב

 תלחמ"לע חצנמל חרק יִנְבְל רומזמ ריש
 :יִחְרְזִאְה ןמ יהל .ליִ שמ תנעְל

 תַעּושי יהלא הוה

 ד הקול יתְחְעַצְדסו
 יִתְלַּפִּת פל אובֶּת

 :יתנרְל ךֶַּא הטה
 ישפנ תועְרַב ּהָעְבָשיִּכ
 :ּועיִגה .לואשל ייחו

 רוב ידרוהםע יתְבשְחג

 :לָיִאדְיִא רַבְכ יִתייַה
 ישָפִה םיתמּפ
 רָבִק יִּבָכְש | םיִלְלָח מכ

 א'סו .,ט'דו ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו תשלפ הנה א'ס ,ו"טרו י"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ ד. .
 ,ב"ד ,א'ד .ןכו אלמ רוצו א'ס ,א"ירו י"כ םירפסב ןכ +. 4 = ,ד"ידו ב"יד ןכו תשלפ הפה [

 לכ א"פ ה'טדו י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7 + ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ו'ד (טיד .ויד ,ג'ר

 םירפס בורב ןכ +.1 .חפ = .יניעמ לב א"סו ,ד"ירו ב"יד ,ט"ד ןו'ר ,ג'ד ,ב'ד ןבז אוענ ,
 ב"וד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 רי ,ב*וד ןטיד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ז ןכו חצנמל א'פ %
 .ט'דו ויד  ,ג'ד ,ב"ד ןכו יתקעצ םַ אס ,ריודו |
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 אאאט 6 םילהת = 14

 דע םֶּתְרַכְ אל רָשֶא
 זורע ףרמ הָמִהְ
 תונתחת רובְּב ינִתש
 :תולצמּב םיִּכשַחַמְּב
 ףתְמח הכְמְס ילע
 ;הָלְס תי ךירְבשמ"לָכ
 ינממ יעְדיִמ תקַחְרַה
 .ימל תובעות ינתש
 :אָצֶא אלו אָלּכ
 ינעחינמ הבאר יניע

 םֶולכְּב הָהְי ףותארק
 :יפכ ךילא יתְחְטש
 אלפדהשעת םיִתַמְלַה
 :הֶלָפ ךודוי | ומוקיםיאפר"בא
 ףדסח רבקב רַפָסְיַה
 :ןודבאכ ַתְנמַא
 ףאלפ ףשחּב עַרּויְה
 :הֶישנ ץֶרָאְּב ךתקרצו
 יתעוש הָוהְי דילא ינו
 :ךִמדקת יִתְלַּפְה רקבכו
 ישפנ חת הָוהְי מל
 :ינממ יְנָּפ ריִּתְסִת
 רענמ עו יִנַא יִנ
 :הִָפֶא דימִא יִתאָשְנ

 יִתמלה וא . ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 | ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו -אָל א"ס +. 6

 םירפס בורב ןכ +. 11  ,ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םיתמַלָה א"ס ,ר"ידו ב"וד ,י"ד ןכו

 רב ןכ יז. 12 = .ד"ידו ב"וד ,טיד ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ומוקי םיִאפררמא א"ס ו"טדו ,י"ד

 'טדו י"ד ןכו ץמק ןודבאב א'ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד .ו'ד וג'ד  ,ב'ד  ,י"כ םירפס

 | .הָגּופא ל'ג צץ. 16  .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4



 ישילש רפס זאאצאשזזז גל- -דוצאאזצ 0

 ףינורח רבע ילָפ
 :יִנתְתֶמַצ ּףךיִתְועְב
 םווהילַכ ם םימכ יִנְּבְס
 :דִחָי יִלָע פיקה
 עָרְו בהא יִנָמִמ תקחרה
 :לשחמ יעדי

 :יחַרְזֶאַה ןֶתיִאל ליִּכְשמ
 הרישֶא םלוע הֶוהְי ידסח

 ב ָףַתְנמִא עידוא! רדו רל
 הָנֶּבי דָסֶח םלוע < יִתְרַמָאהיִּכ

 :םֶהְב ּךַתנמא ןֶכּת םימש
 יִריִחְבְל תירמ לחלכ

 יִדְבַע דול יתְעְּבּ שנ

 ףערז ןיכָא םֶלּוע "רע

 :הָלַס ךִאסּכ רוְדודרדְל יִתיִנְּ
 הוחי ךאקפ םִימָש -
 דק להק ךתנמַא"ףא
 הוהיל ךרעי קחשב ימ יִּכ
 :םילא יִנבְּב הָוהיל המדי

 ּהָּכְר םישדקהדוסּב ץרענ לא
 :ויביִבְסְדְלְּכלַע ארו
 תאָבצ יהלֶא הוה
 הי ןיקח ףומְכִרַמ
 :ףית ובוב ַּתְנומָאְ
 םיה תּואְנְּב לשומ הָּתַא

18 

 וי 2

 ת וע"ת ,'רת ,א'ד ןכו םַלועְל א'ס +. ,שפ  .ס'ת ןכו לאמשב ףשחמ א"ס
 יתינבו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"כ םירפס בורב ו צ.5% +(ר'תו ע'ח ןכו תְרַמָא א'ס צי:

 רפס בורב ןכ צ.6 .ט"דו ו'ד ,ג'ד ןכו רח

 .ד"ידו ביד

 ו ,ב"'ד ןכו םימש א"ס ,ו"טדו י"ד ,ו'כ םי



11 

13 

14 

 1כ

16 

19 

20 

 םילהת 16

 צ. 0

 התא

 ליעל 8
 ועּה ות

 .ו"טדו ב"יד ,א'יד ,י'ד ,ט"ד , ו'ד ,ג'ד

 ד"וד
 טס +. 0 = .ו"טד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -תרבד א"סו ,ר"ידו ב"יד ןכו תרבד א'ס ,י'דו ט'ד
 ןוזחב

 רפה

 ;םֶחְּבַשָת הָתַא ויִלַנ אושְּב

 בהר לֶלַחַכ תאָּכִד התא
 :ףיביוא תְרזפ דע עורב
 ץֶרֶא ףל"ףא םימש ףל
 :םתְדְסְי הָּתַא ּהֶאְלַמּו לבת

 םתאְרְב הָתַא ןימו ןפ
 :ונגרי דִמְשְּב ןימרחו רבת
 הָרובְנימע עורו ל
 :ףנימְי םּוִת ףדְי וע
 דאסכ ןוכמ טפשמו קדצ
 :ףינפ ומדקו תמָאְו סח
 הָעּורַת יעְדְי םֶעַה יִרשא
 :ןוכלְַי ףינַּפדרואָּב הוה
 םולּכ ןילינ ךמשב
 :ומּורי ּךתְקדצְבו
 הָתַא ומזַע תְרֶאְּפִתיִּכ
 ה םילת נוצר
 נננמ הָוהיל יכ
 :ונכלמ 5 שו דקלו
 רמו ףידיסחל ןוָב קרפה זא
 רובנלַע רָע יִתיוש

 "כ םירפס בורב ןכ צץ. 11 = .תרזפ נ'ב ,א"ב ןכ +. 11 | התא ניב ,א'ב ןכ
 כ ,א'ב ןכ ד. 15 = .ד"ידו ב*יד ,ט'ד ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רפח ףיביא א'ס ,ו'טדו א'יד ,י"ד

 ויע :ּגנַרִי ל": צ. גל | .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .י'ד ןכו
 אייד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םּורָּת א'פב ,ירק םּורֶּת ,ביתכ םיִרָּת +. 18 = .ג'י קוספ
 כו רפה וננרק א"ס ,ר"ידו ב"יד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 18 | .ר"תו ס'ת

 ם"וד ,י'ד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9
 .ב"ד ןכו הנוגנ אלבו פק ףקמב דיַּב א'פ ,ו"טדו

 ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 90 | .א" ודו אד ןכו
 גויטרו ר"וד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד "ד ,ב"ד ןכו

 .זע וא

 יתומירה

 ויד ,גיד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 יִסַחְל א'ס ,ר"תו 'רת ,א"יד ,ג'ד ,א'ד
 ִח ב'לק ןמקל ןייע .:רֶזנ ל"נ <. 0



 17 ישילש רפס ןאאצזוא 8

 :םַעָמ רּוחְּב יִתְומיִרה

 1 יִדְבַע דוד יִתאַצִמ
 :ויִּתְחַשְמ ישדק ןַמְשְּב
 -. ומע 0 יִדָי רָשֶא
 :ונצמאת יעורזחףא
 . וב ביוא אישידאל
 :וננש אֶל הלועב
 " וירצ ויִנַפמ יִתותַכו
 :ףונַא ויאנשמ

 . מע יּרְסחְ -
 :ןנרק ם םּורָּת ימשְבּו

 0 ודי םכ יתמשו
 נימי תוְרָהְנַבּו
 ד הָּתְא יִבָא יִנאְרְקִי אוה
 :יִתָעּושי רצ ילַא
 8 והְנִּתֶא רוָכְּב יִנָאדְףא
 :ץראדיכלמל ןי וילע

 ) יִדָסַח ולדרומשא םלעל
 ול תַנְמָאְנ יתיר

 . יער פל יתמש
 :םִיִמְש יִמיִּכ ואְסכְו

 . יתרות וינָב ּובְזַעַיִדַא
 :ןוכלי אל יטפשִמְב
 0 ולְלַחְי יתקחדםא
 :ורמשי אָל יִתוצַמ
 4% םעשפ טָבָשְב יִּתְרקָפ

 רומשא א'סב ,ירק דרמשא ,ביתכ "רומשא +. 99  .איעג תורהנבו ג"ב ,א'ב ןמ

 .ב'ד ןכו ירקו ביתכ דרַמַשַא א'סבו ,א'ד ןכו ירקו בוז
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 םאצאזנא 5 םילהת 18

 :םנע םיִעָנְנב
 ומעמ ריפָאְדאְל יִּדְסַחְו
 :יתתמאּכ רפשַא אָלְו
 יִתיִרְּב ללֶחא"אל
 הָנשַא אל יתָפש אצומו
 ₪ רקב יּתָעַּבְשִנ תחַא
 : בזכא דודלדםא

 היה םלועל ער
 :יִדָנְנ שמשַכיואָסְבְ
 םפש ןוכי חי
 :הלס ןמָאְנ חשב רעו

 סאְמִתו ְםַחְנְז הּתִאְ
 :ףחישמדםע ּתְרַבַעְתַה
 ףדְבע תיִרָּב הָּתְרַאְנ
 :יִרְנ ץֶרֶאְל תְללח

 ויתרְרַזלָכ צְּפ
 :הֶּתִחַמ וירצבמ ּתַמש
 ףרד יִרְבַעלּ ּוהָפש
 :וינכשל הפרח הָיָה
 ויִרָצ ןימָו תומירָה
 :ויביוא"לַּכ תְחְמשה
 וּכְרְח רוצ בישָתְףא
 :הָמָחְלַמּ ותמקה אֶל
 וְרְרָטמ בשה
 ואסכו ו

 .ו'ט 'ז 'ב לאומש ןויע :פ"תו 'רח ןכו ריִסֶא א'ס +. 34 = .איעג .םיעגנבּו נ"ב ,א'ב ןכ 3
 ואסכו א'ס ,ה"ודו .ב"וד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 97 = .איעג אלב דםָא נ'ב א"ב ןכ +6
 יר'תו פ"ת ,ע"ת ,רת ,ב"יד ןכו םלּוע על א'ס צ. 88 = .ו"טדו ט'ר ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו שמשפ

 גיד ןכו ורָהְטַמ וא ,ט'דו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ורָהַטְמ א"'ס צ.45  .שגד -לָּ נ"ב ,א"ב ןכ ל. 1
 .א'ידו י"ד



 10 יעיבר .רפס ן.אאצזא 46--צס 9

 :הֶּתְרַגִמ ץֶרֶאְל ואְסָכ
 וימולע ימי ָּתְרַצַק לה
 :הלס השב ויִלְ תימעה
 חַצְנְל רֶתְסִּת הָוהְי המחדע
 :ִּתַמָה שָארמָּכ רַעְבּת
 דֶלָחְדהַמ יִנָאדרַבְ
 ואָרָּב אָוָשְרדַמ"לע
 אלו הָיָה רבנו
 :הלס לואש"דימ ושַפָנ טלמי

 ינדא | םיִנשאָרֶה יִדְסְח היא
 :דתְנִמָאְּב דודל ּתְעבְשנ
 ד תפרַח ל הפ

 ל פרח רֶ שא

 יפרח רשא

 םלועל הָוהָי ךּורֶּב

 :ןמָאְו ןמָא

 יעוכ רכתת

 םיהלֶאְהְישיִא הָשמָל ּהָלַּפְת |
 ;רדָו רַדֶּב ּונֶל תיִיָה הָּתַא ןועמ יֶנדא
 ודְלי םיִרָה םֶרָמְּב
 םלועמו 3 לבתו ץֶרֶא ל

 ט'דו "ד .;ג'ר  ,ב'ד .ןכו תיטעה א'ס ו"טדו ר"יד  ,ב"יד  ,ו"ד ו'כ 'םירפס. בורב ןכ 8
 .ס"ת ןכו ףְּבְבַע א'ס +. 51 | ,אועג וילע רסמנו טָלַמְי א"סב +.49  .אועג אלב 8
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 ,צ = .ו'ט ו'ל לאקזחי ןייע :'רת ןכ .תמלּפ ל"צ +4
 י"ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ר'תו ע"ת ןכו זועמ א"ס +. 1 .קוספ שי מ 8
 ע'ת /רת ןכ ללוחתו ל'צ ,ט'דו ו'ד ,ג'ד .ב'ד ןכו ללוהתו א'ס ו"טדו דיור .ב'יד
 .'ז ו'ט בויא ,ר'כ 'ח ילשמ ןויע

246 

40 
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 צ 1 םילהת 10

 :לֶא הֶּתַא םלועדדע םלישמו
 אָכדְדדַע שונָא בשְּת
 :םֶדֶאְדיִנְב ובוש רָמאתו
 ּףיניעְּב םיִנש ףלא יּכ
 רבעי יִּכ לומָתֶא םּוְּ
 :הֶליִלב הָרומְשַאְו

 ויהי הָנש םֶּתְמרְו
 :ףֶלַחְ ריִצְחְּכ רקכּכ
 ףלחְו ץיצָ רק
 :שביו ללומָי ברֶעְל
 פאב ולר
 :ונלהְבנ ךתמַחבו
 ףדננל וניתנע תש

 :ףינפ רואמְל ּונבְלָ
 ףתרבעב ּונָפ ונמל יִּכ
 :הנָהרמכ ונינש ניל

 האש םיעְבש םֶב ימנעו
 הָנָש םינומש | תרּובְנַּב םִאְ

 ןואו לָמָע םֶּבְהְְ
 :הָפְעָנו שיח ני
 ףפא וע עדויהימ
 :ףתרבע ףתֶאריְכ

 וונמל
 גו דעו אס ,ו"טדו ב"וד ,א'וד ,ו'כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .אועג םלועמו כ"ב ,א'ב ןכ +.9
 רומָשָאְו א'סב +. 4 .הֶתא נ'ב ,א'ב ןכ +. 5 = .ד"ידו ב"וד ,י'ד ,ט'ד וו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד
 שרגמ עיבר ךתמחבו א'ס ,ו'טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .איעג וילע רסמנו

 כו ירקו ביתכ הָּמַש איסב ,ירק הִָּש +. 8 .איעג ךתמחבו נ*ב ,ד'ידו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד
 ,ב'יד ,ב'ד ,ו"ב םירפס בורב ןכ צ. 10 | ,ו"דו ב"ד ןכו ּוניִמְלָע א'ס צץ. 8  .א'ידו א'ד

 יד ,טיד ןו'ד ג'ד ,ביד ןכו םהב א'ס ל.10  .ט"דו ו'ד ,ג'ד ןכו פקמ אלבו ימי א'ס ,ו'טדו

 "ד ,ג'ד ביד ןכו םיעבש א'ס .ו"טדו י"ד "כ םירפסב ןכ + 0 .םֶהב א'סו ,ר"ידו
 וגנ אלבו ףקמב ןכ +. 10  .הימרגל וילע רסמנו |םינומש א"סב +. 10 = .ד"ודו ביד
 .ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,ו'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ר ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב



 11 יעיבר רפס 40 19--א0[ 5

 עדוה ןָּכ ּוניִמָי ז תל
 :הָמָכַה בָבָל אָבְנ

 5 בה דַע הֶוהָי הבוש

 :ףירבע-לע .םחנהו
 ּףדְס "- ונעְּבַש

1 5 7 1 "5 
 + :ונימידלכב -- הז

 ומי ונחמש - 1 =

 ו 3 תונש
 לע לעד זִבעְ"לַא האְרָ
 :ם יי ררדהו
 ונילָע וניִהלֶא יִנדֶא םענ ויהיו
 לפה הָנְנִכ ּוניִדָי השעמו
 והְנְִּכ ונידי השעמו

 0 רֶתְסְּב בשו

 :ןנסת יפש .לַצְּב
 יִתְדּוצִמּו יסחמ הָוהיִל רמא
 :ובדחַטְבָא יהלֶא
 שוקי"חפמ ּףליִצי אּוה יִּכ
 :תווה רָבָדִמ
 דל ךסו יתרבְָאְב
 הָמְחֶּת ויִפְנָכְרִתְחְתו
 :ותמא הָרחְסו הָנצ
 הליל דחפמ 'אריתדאל

 ּונת ינע ,

3 

 ו 8

 ץחמ

 י"ד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפסב חנומב ןכ ץ. 16  .איעג הננרנו נ'ב ,א"ב ןכ
 "יד ,ב'יד ,א"וד ,י'ד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 18 = .ו"טדו ד"יד ,ב'ד|

 .ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ןכו שגד ךלעפ א"ס +. 16 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו יִלָעּפ א"ס ,ו"טדו |

 ןכ רמא לי'צ ז. 5 = .בשי יִרָשֶא לינ צ. 1 ,אש | .אועג השעמו גיב ,א'ב ןכ ₪ |

 ןכו שוקי וא שוקו הָפמ א'ס ה"ידו ב"יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ צץ. 84/68[

 ביד ,ט"ד היד ביד ןכו עיבר ךל א"ס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 4 = .ו"טדו ל

 "ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו אל א"ס צ. 5 .תחתו נ"ב ,א'ב ןכ צ.4 .ר"וד | ז"יד

16 

 ספ



1 

10 

14+ 

16 

100 

 בצ

 - ביד ןכו יכנא ומָע א'ס צ. 15 = .'רתו ו"ד ןכו ףילהאב א"ס +. 0 יִּתְרַמִא התא ל'נ ץ. 9

 .ּוהָוְרַאְו ל"ג +. 16 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד

 אסז 6--אסז 1 םילהת

 מ
 ּףְלַהְי לָפַאְב רֶבְּדִמ
 :םירהצ דושי בטקִמ

 ףלא | ףדצמ לפי

 ב הוה התאדיכ
 :ףנועמ תמש ןוילע

 הער דילא ה נאתדאל
 :ְִּלָהָאְּ ברקידאל ענו
 ךלדהוצי ויְבָאְלַמ יּכ
 :ףיכרדדלכב ףרמשל
 - (שי 0%

 :ףלנר ןֶבָאָּב ףגתדְ

 ףררת 5 6
 :ןיִנַתְ ל םמְרַת

 הטל קח יב יפ
" 

 :ימש
 :ךיזיכ ו הבְגשַא 3

 והנַעַאְו | ינ ;אְרְק
 הָרְצְב יכנָאהומע
 ;ּוהַרְּבַכַאְו יהַצְלַחַא

 יהעיבשא םימָי ךרא
 ;יִתָעּושיִּב ּוהֶאְרַאְו

 תּכשה םויל ריש רומְזמ

7 



 13 יעיבר רפס א[ 8

 הוהיל תורהל בוט
 :ןוילע ךמשל רַמולּו
 ףדסח רֶקְּבּב -יִגַהְ

 ;תולי לבב ּדְתְנומַאְ

 לבילעו רושערלע
 :רוכְב ןוינה יל
 ףלעפב הוה ינתחמש יּ
 :ןגרא ףידְי ישעמְּב
 הָוהְי ףישעמ ּולְדְנְַהַמ
 :ףיתבשחמ וקמע דאמ
 עדי אָל רעְבְשיא

 : תאזתֶא ןיביחאל לי כ
 בש שערומפ | םיִתָשְר חַרַפְּב

 א ילַעְּפדלְּכ וציצה
 :דעדידע םֶדְמְשהְל
 :הָיָי םלעל םורמ הָתאְ
 הָוהְי ףיִביִא הגה יכ
 ודבאי ףיבוא הנההיכ
 :ןוא יִלָעָפדלָּכ ּודְרָפִתִ

 ינרק םיִאְרַּכ םֶרֶתַו
 :ןנער זמשב יתלב
 יִרּושְב יניע טו

 קידצ :יֶא הָנעְמְשִּת םיקִרמ יִלָע םיִמָהּב

 אלמד אלמ תודוהל א"ס ,ר"ידו ב"יד ,ט'ד ג'ד ,גיד ,ב"ד ,ו"כ םירפס .בורב .ןכ ץ. 5 ,
 א"ס ,ו'טדב ןכו איעג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ו"טדו א"יד  ,ו"ר א"ד[
 ב"וד י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ר"ידו ב"יד ,טיר ןויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףפמ 8
 ר"יד ,ב"יד ןכו אלמ ָךיִלָעַּפְּב א'ס +. 5 = .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יה הוה א"ס ,ו"טדו 8%
 י"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .ס'תו א'ד ןכו השעמב א'ס ,ושעמב נ'ב ,א'ב ןכ +. 5 = .ס'תו
 אלבו ומכ .א'ס +. 8 = .ייד ןכו ףקמ אלבו שיא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד
 ו ןכו ךיביא הנה יִכ א'סו ,ט"דוו"ד ,גיד ,ב'ד ןכו הנהדיכ א'ס +. 20 = .ו"טד ןכו 8
 .ויטדו ר"וד ,ב*יד ,ו'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ו'כ םירפס בורב אועגב ןכ 8

10 

1 
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 גצ

 דב

 +0 13 -אסזז 1 םילהת 14

 הרפי רָמָּתַּפ קידצ
 :הגשי ןונָבלפ וְרָאּכ
 הָוהְי תיִבְּב םילותש
 :וחירפי וניהל תוְרַצַחְב
 הָביִשָּב ןוִבּוני דע
 :ּויַהְי םיננַעְרְו םינשד
 הָוהְי רשירפ דיִגַהְל
 ב התלעדאלו ירוצ

 שכל תּוָאְג ךלמ הוה
 זאפה זע הָוהְי שבל
 :טוִמת"לכ לב ןוּכְתִףא
 אמ ךאסכ ןיקנ
 :הֶּתַא םלועמ
 הָיהְי | תורה ּואָשנ

 םלוק תרה אש
 :םִיָכְּד תורָהְנ ואָשי
 םיכר םימ | תולקמ

 םחירְּבשמ םיִרידַא
 :הָוהְי םוָרּמַּכ ריִדַא
 דאָמ מא ךיתדע
 שדקדהואנ ךתיבל
 :םימ ףראל היה

 היה ; תמקְזלא

 קו בותכ הָתְלְוע א'סב ,ירק הָחְלְוַע ,ביתכ הָתְלע +. 16 = .םינשד נ'ב ,א'ב ןכ +. 8
 טזמו ב"צ רומזמ י"כ םירפס בורב ץ. 1 ,1%  .ד"ידו א"ד ,י"ד ,ט

 ד ןויכ םורפס בורב ןכ ז. 5 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכ ןַכִּת ל"צ צץ. 1 .אתשרפ אדה ג'צ
 ןכ ,א'ב ןכ +. 4 = .סלועמ א'סו ,ו"טד ןכו םֶלועמ איס יידו .בייד ,י'ד ,טיד ויד ,ג'ד

 ט"ר .ןו"ד ,ב"ה ,א"ה ןכו

 ה ןי"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .ירבשממ רובא = ירבשממירידא ל"נ ץ. 4 | .םירידא

 ןכרו .ט'ד ,ו'ד , ,ג"ד ןכו הואנ .א'פו ,ב"ד ןכו ץמק  הָוָאְג א"פ  ו"טדו ד"יד ,ב"וד

 ,אועג אלב דלֶא ג'ב ,א"יב ןכ +. 1 ,צ



 אס 8

 ץרֶאה טפש אשנה
 :םיג אנחלע ו בשה

/ =? -- 

 קת ּורְּבִדי ועיִבי
 :ןוא יִלָעַּפלָּכ ו ּורָמַאָתִ

 ואְּכדי הוה מע

 ג ףתלחנ
 וגרהי רו --

 :וחצרי םיִמוז
 ּהָיהֶאְרְי אל ורמאי
 :בלעי יהלַא ןיב"אלו
 םַעְּב םיִרַעְּב ּונִּב
 ;ּוליִּכָשַּת יִתמ .םילוסכו

 עמשי אְלַה ןא \ עַמִנַה

 5 : יאלה ַה ןיפ רצידמא
 י אל

 ד
 ה םָּג רסיה

 םד

4 ₪ 

 ךֶא דַמְלְמַה
 0 ַטְדְי הֶוהְי
 ָבַה | הָמְהְיִּכ
 רסות-רשא רבגה ירשא
 :ּונְדְמְלַת ךִּתְרּוחַמְ
 ער ימימ ול ט טיקשהל

 :תחש עשְרל הָרָכִי רע
 וד

 .:תע ו /
 הובשח

 םֶדֶא ג --'

 יעיבר רפס

 א"ב ןכ א. 4  .ו"טדו י"ד ןכו חנומ ועובי א'ם ₪
 .ו"טדו י'דב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפפ ב
 ג'ד ןכו רצו א'ס צ.9  .עטנה א"ס וטו
 יכ א'ס ,ו"טדו ד'יד ב"יד י"ד ,ביר ויבוא

20 

 ויד

 צע

 אלב ורמאתי
 זן ,י"כ םירפס בורב ןכ

 ּוד זו

 דו ג'ד ןכו המה

 ו" ידו

 .אועג

11 
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 017 14 -צ07 3 םילהת 1-06

 מע הָוהְי שמידאְל | יּכ
 :בועי אָל ותלחְ
 טפשמ ב בושי + קדַצְ"ַעְיּכ

 :בלדירָשידלְּ וירחאו

 םיערמדםע יל ם םוקידימ

 לעפהםע . ב
 יל הָתְרַע ההְי ילול

 םֶנְוא דתֶא | םהיִלע בשיו

 םתימצי םתְעְרַבּו
 :ּוניִהְלֶא הָוהְי ם םתימצל

 2 יל הנ וכל
5% 

4% 

 :ונעשי רּוצל הָעיִרְנ

 הָדותְּב ויִנָפ המק

 כ עיִרָנ תורמָזְּב

 הל לא יכ
 ןכו הוהי יהיו איס  ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד "ד" ,ג"ד ,י'כ םירפס בורב ןב + 5

. 
 ,אתשרפ אדה ה"צ רומזמו ד'צ רומזמ י"כ םירפס תצקמב +. 1 יהל



 17 יעיבר רפס אסצ 4--א0\[ 3

 :םיהלֶאלָּכְלַע לדג ךְלַמּ
 , ץֶרָאירְקחִמ ודב רֶשֶא

 :ול םיִרָה תופַעותְ
 והָשָע אּוהְו םיַה ולדרָשַא
 :ורצי ויד תשבי

 : .העְרְפִ הוחתשנ ואב
 : :רנשע ע הוהינפל הנ הכר

 כ

 ד וניהלא אּוָה יּכ

 ודי ןאָצְו ותיערמ םע -

10 

 1 יפאָּב יתטבטערשא

 :יתו רינמ"לא ןונ אבידםא

 וצ שח ריש הוה יל וריש
 ד אה"לכ הו ןהיל וריש

 ש ּוכְרּב הוה ל וריש

 :ותפושי םוילדמ וימ רש

 ודובכ םיִוגָּב ורפס

5 

 שכ

 =לפב : .-

 ןכ +. 7  .הונפל ג'ב ,א'ב ןכ +. 6 = .ורק וורו ,בותכ ּודָו א"סב ד. 5 = .הוקתרמ ל"ג ₪
 ודי םע ל"נ צץ. 7 = .ט'דו ו"ד ,ג'ד ןכו ונחנאו א'ס ו"טדו ר"וד ,בייד ,ו"ד ,י"כ םירפס 7
 ב ק ןמקלו גי טיע .ליעל .ןויע .:!תיערמ ₪

 ו זמ י"כ צקמב צ.1 .ןצ | .ר"נ תו עת ןכ אּוהַה רג 0
 ב'וד ,ו'ד ,ט"ד ויד ,ג'ד ןכו םוומ א'סו ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו םוימ א"ס ץ.9 " אתר
 .ד"י

*80 
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 :ויתואלפנ םימעְה"לֶכְּב
 דֶאְמ לָלֶהַמּו הָוהְי לוד יִּכ
 :םיִהלַאדלָכְלַע אוא אָרונ
 םיִלילֶא םיִמעה ילֶאלָּכו יכ
 :השע םימש הָוהיו
 וינפל רֶרָהְוידוה
 ;ושְדְקַמְּב 'תְֶרֶאְּפִתְו וע
 ימע תוחפשמ הוהיל ובָה
 :ועו דובָּכ הוהיל ּובָה
 ומש דובְּכ הָוהיל ובה

 :ויִתורְצְהְל ואבו הָחְנִמדאש

 שֶדְקְ"תְרְדהְּב הוהיל ווחְתְשה
 :ץרָאְהלְּ וינפמ וליח
 למ הָוהָי |םיוגב ּורמא
 טימתדלכ לָבָח ןוכתהףא

 :םיִרשימְב םימע ןיִדְ
 ץֶראה לָגְתְ םימשה וחמשי
 :ואלמו םיִה םעְרָ
 ובְרְשַאלָכְו ירש ולפי

 :רעְִצְעלּכ שו יא
 אָב יִּכ ו הָוהְי יִנָפל
 ץֶראה טפשל אבי
 קצב לָבְתַטָפשי
 | :יִתְִמִאּב םימעו

 הוהי שש. 9%

 ןועכ ויט ,'א ה"ד ןייע :'רה ןכו ויִנפְל איפ +. 8 = .ז'כ ז"ט 'א ה'ד ןייע :ומלמּב הָודַחְו א'ס ץ.6

 וףא ליב < ג | .איעג אלב םערי כ"ב ,א'ב ןכ צ. 11 = .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכ ןכת-ל"צ +. 0
 ןוט אצמנ אל א'סב +. 13 = .ג'ל ז"ט 'א ה"ד ןויע :=לַּכ תלמ אלב צל ּגננרי א"ס צ. 9
 ןופשו איס ,א"ב ןכו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .ג"ל ז"ט 'א ה"ד ןויע :אַב יִּכ תינש םעפ
 .ריידוי ביידר ,ט"ד ה"ר ,גיד ,בייד 5 ףקמ ב אלבו טפט א"סו ,א"בו ו"טד ןכו



 יעיבר רפס אלו

 לפח ת ייקרב ורואה

 :ץראה לַחֶּתו הָתֶאְר

 הוה יִנפלִמ ופמָנ גִנודִּכ םיִרָה

 = ץץְרֶאָהְילָּכ ןודא יג פל
 וקדצ םימשה ודינה
 +9 = םיִמעַה"לַכ וארו

+ | == 

 לס ידבג -לָכ ושב

 םיִליִלָאְּב ב לֶלהְּתַמַה

 :םיהלַאלּכ ו לווחתשה

 ןויצ| המשתו הֶעְמְש

 הָדּוהָי תוְנְּב הָנְלְנִתַו

 :הוהו י דיטְפְשמ ןעמל

 06 לָמְדלַע ל הָוהְי התארפ

 ה קלָאדלּכדלע תילענ דאָמ
 ער לאגש הוהי יבהא

 וייה תושפנ .רמש
 :םֶליִצי םיִעשר די ןימ

 קידצל ע ערז רוא

 :הָחַמש ש בל"ירשילו

10 

 וחמש -
 םירפסב ןגונמ ןכ +. 3  .אתשרפ אדח ז'צ רומזמו ו'צ רומזמ י"כ םירפס בורב צו 7 .
 גי ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.4 = ,ו"טדו ר" ו ,י'ד ,ט"ד ויד ג'ד ב
 ימק ףטח םיִליִלָאְּב הגומב +. 7 = .לֶחּתַו א'ס ןו'טדו ד"וד ,ב"יד ,איוד י"ד טי
 ז ת ,'רת ןכו חַרֶז א'פי=
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 ההיפ םיקידצ ּוחְמש
 :ושדק רֶכְוְל ודוהו

 רומְזמ
 שֶדָח ריש | הָוהיִל וריש

 הֶשָע תואְלַפניִכ
 :ושדק עורו לימי ולהֶעישוה
 ותָעּושְי הָוהְי עידוה
 :ותְקְדַצ הָלִּג םיוגה יניִעְל
 לאְרשי תבל ותְנומָאְ ו ודסח רֶכָו
 :וניקלַא תעושי תא ץֶרָאיסּפאלָכ אר
 ץֶרָאְָלָּכ הָוהיל שיִרָה
 :ּורמזו נגרו וחְצּפ
 רּונְכִּב הוהיל ּורְמ
 :הרמז לוקו ר5
 רָפוש לוקו תורצצהב

 :הָיהְי ךלמה | ינפל שירה
 ואלְמּו םיִה םעְר
 :ּהָב יִבְשיו לבת
 ףָּבאַהְמַי תורה
 :ונגרי םיִרָה דַחְי
 ץראה טּפשל אָבְיִּכ ההיפ
 קֶדָצְּב לבתטפשי
 :םיִרָשימכ םימעו

 םימע זרי ךְלִמ הוה
 בשי 4

 ו'טדו ריד ,ב"יד ,י"'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד "כ  םורפס  בורב יחלבו כי הצ

 "ידו בייד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ינפל א"ס ,ו"טד ןכו ונפל וא ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 9

 "יד ויד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"ב םירפס בורב ןכ צ. 9 .י'דו ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ןכו ינפל א'סו

 ןקמ אלבו טפשו א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +.9 = .ו"טד ןכו פקמ אלבו יִּכ א"ס ,ה"ודו

 י"טָפָשַי א'סו ,ר"ידו ב"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו טפשו א"סו י"ד ןכו



 ודקחיִּכ א'כ צ. 5  .איעג וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ )' .

 2 יעיבר רפס
4 1 

 :ץראָה טּונָּה ם יִבּורַּכ בשי

 לוד ןויִצְּב הָוהָי

 :םימעה"לָּכ"לע אּוא םָדְו
 אַרוְו לודָנ ףִמש ודוי
 :אּוְה שודק
 0 %- בֶהֶא טפשִמ 5למ זעו

 םירשימ ּתְננּכ ּהָּתַא

 וניהלֶא הָוהְי וממור
 וילנר םֶדָה ולי ּווחת שהו

 :אוה שודק
- -- -. 0,% 

 ויִנָהְכָּב !ןרהֶאְו השמ
 ומש יִאְרְקִּב לֶאומשְ
 :םנעי אּוהְו הָוהידלֶא ם םיאָרק

 .םחי לֶא ה ןֶנָ דּומַעְּב

 ומלדןתנ קחו ויתר ּורָמש
 " םתיע התא וניהל הֶוהָי

,- 

 םֶהְל ָתיְיְה אשנ לא

 - הוה וממ ור
 ושדק רהְל ו וחתש שהו

 :ניחלא הוהי ש שודקחיּכ

 הדותל רומזמ
 :ץרָאַה"לְּ הָוהְיִל ּועיִרָה

 הָחַמשְּב הָוהְיתֶא ּודְבַע

 :הָננְרּב וינפל ואב

 .ו"טדו י"ד ,ו'ד ,ג"דב ןכו ,איעג וילע ר מגו י"כ םירפס בורב ןכ \/

 .אועג וילע רסמנו

11 



 0 םילהת 1979

 םיקלֶא אּוָה הָוהְייִכ ועד

 וחְנַא אלו ונשע אוה

 :ותיערמ ןאצו ימַע
 הָדּותַּב | ויִרְעָש ואב
 הֶלְהְתְב ויתרַצח
 :ומש ּוכְרֶּב ול ודוה
 ודסח םֶלשל החי בומככ

 :ותְנִמָא רדָו רדרעו
 רַמְזִמ דול

 הָריִשֶא טָּפָשַמּורְסַח
 :הָרמִַא הָוהְי ףל
 םיִמָּת ףרַדְּב  הֶליִכַשא
 ילָא אובִּת יִתָמ
 יִבְבְליבְתְּב ךֶלהְתא
 :יִתיִּב בְרְקְּ
 לַעיִלְּבְדרַבּד יניע רָננל | תישָאדאל

 יתאָנָש םיטָס"הֶשַע
 יב קָּבְדַי אָל
 ינממ רוסי שקע בָבְל
 :עְדַא 6 0

 ּוהָעְרו רֶתַפַב ינש
 תימצא ..
 בכל בחרו םיניעדהב
 :לכּוא אָל ותא

 ןיניע

 ם'ד ןכו ףקמ אלבו חנומב יִּפ א"ס .ו"טדו ד'יד ,ב"וד /י"ד "כ םירפס בורב ןכ +. 3 .ק

 עת ,ר"יד ,ט'ר ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אלו א"ס ,ירק ולו + ט
 1 4 ץ

 .אלמ רומְזִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +1 .אק יר"תו 'רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ 1לו א"סב ,ס"תו

 ןכ ל. 4 | .א"ידו א"ד ןכו םיטש א"ס +. 3 ,ירק ושַע צץ. 8  .'רת ןכו ךליכשא א"ס ץ.9

 יו'טדו א'יד ,י'ד ,טיד ,א'ד ןכו חתפ ער א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םורפס בורב
5 1 

 יא'ד ןכו ירקו ביתכ יִנשְלַמ יאחנדמל ,ירק ינשלמ ,ביתכ ינשולמ יאברעמל +. 5
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 הנ
 ץראדינמָאנ נב | ינ . ניטע

 יִדמַע תל

 םיִמּת ּךֶרָדְּב ךלה

 :ינתרשי אוה

 ו ריב =ֶרָקְב בשידאל
 :יִניִע דָנְנְל ןוכי אל םיִרָכַש רב
 : ץֶרָאהַעָשרלָכ תימצא םיִרָקְּכִל

 עָּפלָּכ הָוהי-ריִעַמ תיִרְכַהְל

 וה ףפשי .הוהי נפלו ףמעורפ קל הל
 ב. א דנוה

 :ּוחיש

 יתְלפת העמש הוה
 :אוָבָת ףילא יִתְעַושְו
 יל רַצ םוָיְּב ֶנֶמִמ | יְנָּפ רְָּסַתדְלַא
 א ילָאדהטה
 :יִננַע רהמ ארְק א םיְּב

 מ ןש95 ולר
 :ּורחנ דקומְּכ יִתומְצְִ

 ר-פ- ופורכו בשעכ --
 בל -= \ --- ו - .-

 +ה₪ו\ :ימחל לפה מ ; יתחבשדיכ

 הָחְנִא לוקמ
 ה ָצָע + קה
 רָּכְדִמ תֶאקְל יתימְד
 :תוברח סיב יתייַה

 הָיהֶאְו יתדקש
 :נְ"לַע דדוב רופַצְּכ
 יבוא ינופרח םיחילְּ

 בו יפ .א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ ו יִפ א'פ ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו ןָשעְכ א'פ <. + .םק

 מהֶאְו ל"נ צ. 8 ,חנומ יִּכ א"סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ביר[

 .ב"יד ןכו דֶדונ א'ס +. 8  .ח"י הג לועל

-- 



11 

16 

₪ 

50 

 1 0 םילהת 14

 ןויצ ם םהֶת םּוקֶת התַא
 !רעומ אבחיכ החל תעחיכ

 ָהיִנבַאתַא דידבע וצררכ
 :ּוננחי הרפע -תאְ
 הוה םשדתא ם םיונ וארו
 - ובָּכתֶא ] ץֶרָאַה יכלמה לכו

 ןויצ הָוהְי הָנְבְדיִכ
 ;ּורובְכְּב הֶאְרנ
 רערעה תֶלַפתלא הָנּפ
 :םֶתְלַפְּתִתֶא הָוְב 5

 ןורחא רודל תאו בכ
 הילל ארבנ ם םעו

 ושדק םורָמִמ ףיקשההכ
 טיפה ץֶרא-לא | ה הוה

 עמשל

 .ו"טרו רייד ,ב"יד ,ט'ד ויד ,ג'ד  ,ב"ד | ,ו"כ םירפסב
 ןויד ,טיד היד ,גיד ,ביד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ +.
 ,ויכ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צ.14 | .ָךאסְכְו א

 םורפס בורב ןכ +. 15 = .איעגב דיפ . . . 7וּכ א'ס ,ו"טדו
 אלו א'ס .ג"טדו י"ד  ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 םירפס .בורב ןכ +. 19 = .חנומ אלו איטו. ,ר"יהו בייד ,ט"ד היד ,גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו
 ,ויטדו ר"וד ,ב'יד ב'ד ןכו רסח רדל אס א*ידו י'ד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,א'ד ,י'כ

 ןכו ,איעג וילע רסמגו י*כ



 יעיבר רפס 011 91--011 8

 ריִסֶא ּתְַנָא עמו ַשֶל
 !הָתּומִת יִנָב פ התפל

 הָוהָי םש ןויצב רפסל
 : :םלשּורי ב ותָלַהַת
 וּדְחְי םימע ץֶבּכהְּב
 :הָוהְידתֶא רבעל תוצלממו
 וחכ ףרָהְב הו
 ימי רצק
 ימי יצחב ל ילא רמא
 :ףיתונש םיִרוד רודְּב
 תרמו ץראה םיִנָפל
 :םִָמש ידי השעְמו

 רמעת התאו ודבאי | המה

 ולב דגָבַּכ םֶלָפְו
 ופלַחְיו םפיִלְחת שובל
 | אּוהדֶתַאְ
 :ומתִי אל . ּתונְשּו

 ונוְכשו ףיִדָבַעְְינְּב
 :ןּכְי נפל םָעְדז

 דול
 הָוהְידתֶא ישפנ יִכְרְּב
 :ושְדַק םשדתא ירק
 הוהיהתַא ישפנ יִכְְּב
 :וילּומָגְ"לַּכ ידכשת"לאו

15 

99 

 ץ

 ןש

 אפרה רי ל 7 רו דש : יְִנַעְלָכל חלפה

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ןכו יחד ץבקהב א"ס ,י"דו ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ

 א'ד ןכו ירקו בותכ יִחפ א"סבו ,ר"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ !חפ א'סב ,ירק יִתּכ ,ביתכ !חפ צ. 4
 ג'ד ןכ ְ ו"ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו התאו א"ס ג"טדו יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 98  .פ'תו 'רת ,א"יד
 .ר'תו ע'ת ,בייד ןכו יִכיִנּוע א"ס +. 3 .גק .התאו א'סו ,ד"ידו ביד ,ט'ד

 וש
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 :יִכְיִאּולָחַתְדִלַּכְל אָפרַה

 יכייח תחשמ לָאוגה

 םי מהרו דסח י כרטעמה

 הוי ןוגחו םוחר
 :דָסָתְדבַרְו םיפא ךרא
 ביִרָ חַצְְלאְל
 :רוטי םלושל אְלְו

 ונל הָשַע יעִאְטַחּכ אל

 ;ּונילע למ ניִתנועכ "אלו
 ץראהדלע םימש ּהבָנכ יּכ
 :ויארידלע ומה רב
 בֶרעממ חרזמ קחרּכ
 :ּוניעְשֶּפִתֶא ונממ קיחרה

 ל בָא םֶחרֶכ
 :ויאְרי"לע הָוהְי םחר
 נצ עדי אּוהיִּכ
 :ּונחְנִא רפעהיכ רּוכז
 וימי יצהכ שונא

 יב יקי
 ןח גיר ביד ,א'ד ןכו אלמ אפורה א'ס ,ו"טדו א"וד י"ד ,ט"ד ,ו"כ
 ןגיד ,ביד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ז.5  .איעג אלב יכרטעמַה ג'ב ,א"ב
 ןהבג ל"נ צ. 11  .'טד ןכו שרגמ עיבר שדחתת א'ס ,ד"ידו

 ,יפר ּונָמִמ יאהנדמל ו ןכ מ 19  .אועג אלב קיחרַה נ"ב ,א"ב ןכ ל. 9
 ןןוטרו דיוד ,ב'יד ,ייר ,טיד ו"ד גיד ,ביד ,י"כ םירפסב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. גצ

 ם
 ןכ צ.4 ידו ב"י .ד"ידו ב"יד

 ידי יד" טיר היד 2



-- 4 

 1 .דק .ר'תו ע"ת ןכו ויבאלמהלַּב א'ס צ ₪

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 .אתשרפ אדח רוק

 ד"יד ,ב"יד ןכו ףקמ

 יעיבר רפס זז 6

 ונניאְו ופדהרבע חור יִּכ
 :ימיקמ דיע .ונריכידאלו

 ויארידלע םלועדרעו םֶלועמ | הָוהְי דָסַחְו
 :םִנָב ינכל ותקדצו
 ותירָב יִרמשל
 :םתושעל וידקפ יכול

 ואָסַּכ ןיכה םיִמָשְּב הָוהְי
 :הֶלָשַמ לָּכַּב 'ז תוכלמ בו

 יִָאְלִמ הָוהי וכְרּב
 ורַבַד ישע חָכ יִרְּבַּ
 ורב לוקב ִּב ב עמשל

 ואָבְילכ הָוהְי כרב
 :ונוצר ישע ויתְרשמ
 ויָשַעָמדלָּכ | הֶוהָי ּופְרּב
 יתְלַשמִמ תומְקְמילֶכָ
 :הָוהְיתֶא יש ישפנ יכרּב

 הָוהְיתֶא ישפנ יכרב
 אמ ּתְלַדַג יהלֶא ה
 :ּתְשבְל רדהו רוה

 הָמְלשּפ רואדהַמק
 :העיריּכ םִיִמָש הטונ
 ויתוילע םימב הָרְקִמַה
 ובוכר םיבעיםשה
 : הורחיפנּכרלע ףלהמה

 תוחור זיא השע

 כ ם
 רפס בורב ןכ +. 8 | .ו"ט ם "בור הקש

 .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,גיד בידו דך

17 

 ויתרשמ

16 

"90 

4 
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 :טהל שא ויָתְרַשמ
 ןובמדלע ןץראזדסו
 :ד עו םֶלוע טומִּתלַּב

 יתוסכ .שובְלּכ םוהת
 :םימחודמעי םירָקְלע
 ןוסיני ךתרענךןמ
 :ןוופחי דמער לוקחןמ

 תועקְב ּודְרָי םירֶה ולעי

 :םהְל ּתְדסְי הז םיקמדלא
 ןורבעי-לפ תְמשדלובג

 :ץֶרֶאָה תופכל ןובשידלב
 ב םיניעמ חלשמה

 ןּוכלהְי םירה ןיק

 יש ותוה"לק יקשה
 :םֶאְמְצ םיארפ ורכש
 -ןופש םימשה"ףוע םֶהיִלָע
 :לוקדונתי םיאפע ןיָּבִמ
 ויתוילעמ םיִרָה הקשמ
 0% עפשת דישעמ ירפמ
 הַמַהְּבִל | ריִצָח חיִמָצִמ
 םדאה ה לבל םשעו

 ננ

 תל 7

 ועבשי 4

 ןכו דפי א'סו ,ד"ידו ב"וד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו דֶפַי א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ןבו ףקמ אלבו ודמעי איס' ה"טדו י"ד ,טיד ויד ,ג"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ- 6. 7 071 ביד

 ןורק םיפע ,ביתכ םיִאָפע צ. 15 = .ב'ד ןכו ףקמ אלבו לובג ג"
 .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ םִיִאפְע א'סבו ,י'דו ט'ד .ו"ד

 יב כ לס הפה ביה
 ןכו ירקו ביתכ םיִאָפָע א"סב

- 



0 9 

 םירפס בורב ןכ צ. ₪

 טס. 99 | .ד"ידוי 1

 ד ןכו יהד םדָא א'פ

 ט"'ר וה

 ,ט'ד .ו'ד ,גיד ,ביד ,א'ד ,ו"כ םירפמפ
 ןכ +5
 .ר"ידו

 יעיבר רפס

 הוה יצע עְּבְש

 :עָמְנ רשֶא ןנבל יזרא
 י םיִרפצ םֶשרָשא

 :ּהָתיִּב םישורְּב הד סה

 םילעיל םיהבָגַה םיִרָה

 של הָסַחמ םיעְלְס

 םידעו מל הרי השע
 1 2 קדש

.. . 

 +ריו
2 -+ ₪ 

 הָליִל יהיו ךְט שחדתט ית
 ; רעיחותיח"לכ שומרתה -
 ףרמל םי גאש םיִריִפָּכִה
 א לאמ שָהְבְלּ
 ןופסֶאְי שמשה חַרְִת
 ;ןוצְּכרְי ם םתְנִעְמ "לאו

5 

 8 | .'רת ןכו םתנועמ א'ס % תו
5 

 ןכו ףיננק א"ס ,ו"טדו ב"יד ,

 םש א'ס ו"טרו י'כ םירפס בורב

 ןכו ףקמ ד ןכו ףקמ אלבו חנומב תשְת א'ס ו"טרו י"ד /י : ור תו" יפיור ור '

16 

20 

6 
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 :וִכְקְחשל תרציחהז ןתְול
 כ ףיקא םֶלּכ
 ב םלְכְא תַקְ
 ןומלְלי םֶהְל ןּתּת
 :בוט ןועְּבשי דְדי חַתָּפּת

 ןלהפו ףנפ ריפה
 ןועוני םחור ףסת
 :ןובושי םֶרּפַעְדְלֶאְו
 ןוארכי ₪ ר חלשִת
 - דא ינ 5 שדחתו
 םלועל הְו הי דובַכ ל

 :וישעמב הוה חמשי
 דעדתו ץראל טיפמה
 :ינשעיו םירהב עו

 ייחּב הוהי ל הָריִשֶא
 ;יִדְּב יהלאל ה מא
 יחיש וילע ה
 :הוהיכ חמשֶא יִכנא

 ץֶראְָמ םיאטה ומתי
 םֶניִא דוע | םיעשרו

 הָוהְְתֶא ישפנ יִכרְב
 :היוללה

 ומשב וארק הָוהיל ודוה

 :ויִתוליִלַע םיִמַעְּב ועידוה
 [ הש ולחורמז ולחוריש

 ור ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ביד ןכו הימרגל ךפהמ | הז א'ס ,ו"טדו ,י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ןו'כ םירפס בורב ןכ +. 35 = .ןולהבָי ג'ב א'ב ןכ +. 9 .קחשל יללהב +. 26 = .ד"ידו

 ןויכ םירפסב ןכ +. 35  .ד"ידו ב"יד ןכו דוע |םיעשרו א"ס ו"טדו י"ד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב
 בורב ןכ +. 2 .הק .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א'יד ,י'ד ,ט'ד ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שגה הָיְדוללה א"ס

 ןוט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו וריש א"סו ,ה"ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו וריש א'ס ,ו'טדו י"ד ,י"כ םירפס



 יעיבר רפס 0 8

 :ויתואְלַפְנ"לָכְּב וחיש
 | םשָּב ּולְלַהְתַה
 הָוהְי ישקבִמו בל חמשי
 זמ הָוהְי שרד
 :דיִמָת וינפ שק
 הָשעְרְשַא ויָתואְלַפִ ורכז
 ;ויפדיִטְפְשִמְו ויתַּפִמ

 ודבע םהרבא עו

 :ויְריחְּב בקש יִנָב
 וניחלא הָוהְי אּוה

 מ ץֶרָאָה"לָבְ
 ּותיִרָּב םֶלועְל רכז

 :רוד ל פףַלַאְל הָוצ רַבַּד

 םהְרְבַא -תֶא תַרָּכ רשֶא
 :קחשיל ותְעוְבְשו
 כחל ככ על יל הדימעוו
 : םקש ת תיִרְּב לארשיל
 ענכ ץֶראתא ןִּתַא ךל רמאל
 :םְתְלְְנ לח
 רֶפְסִמ יִתְמ םֶתויַהְּב
 הב םיִרָנְו טַעִמּכ

 א םעדלֶא .הבְלמממ

 ₪ עלא יונמ וכלַהְתִיו

 ו ר אחר ₪ \" . יור
 רסח ויתאלפנ א'ס ,א"ידו י"ד ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"'כ םירפס בורב ןכ צ% א

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .איעג אלב וללהתַה ג"ב ,א'ב ןכ +. 8 = .ו"טדו

 :לֶאְרְשַ

 א'ס צ. 6 | .ד"ודו ב"וד ,י'ד ,ט"ד ו'ד ,גיד ןכו ףקמ אלבו רשא א"ס צ. 5 .ד"ודו בחו
 בורב ןכ צ. 11  .פ*תו ע"ת ןכ ויִדבַע = ודְבְע ל'צ 6  .ג'ו ז'ט ,א ה"ד ןויע

 .ב'ד ןכו ןתַאדךל א'סו ,טידו ויד ,גיד ןכו ןתַא ךל א"ס ו'טדו ד'יד 5 ,י"ב םורפס
 ן .ט"י ז"ט ,א ה'ד ןייע :ס"תו 'רת ןכו םֶכְתְויְהְּב אפ

1 

 ןכו ורו

 ןגיד ,ביד

 1 ויתואלפנ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,א"יד ,י"ר ,א"ד ןכו רפח ויָתאָלַפִנ א"ס ,ב"ידו טידו[ר

11 

 -אל
 רוד

 ןכו יחד

10 

 שש +



16 

 וו

0 

20 

10 

₪ 
15 

 היד ןייע :יִאְבְנְבּו א"ס א
 - 2 : , ש ,

 ר ןויכ םירפס בורב ןכ צ, 90  .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ וגר א"סב ,ירק ולגר ,בית

1 

9 

 ויד
1 

 וו ר ו ןכו מ עובר וינקזו א'ס +. הוו הד בב כו שדרגת ובר ףטס ה וש

0% 6 

 ורבדדאב \ תעחדע

 ;ּוהְתַפְרַצ הָוהְי תרמא

 והָריִתַו ףךלמיהלש
 :והחתפיו םימע לשמ
 וקיבל ןודא 6 ריר

-= 

 + :ונינההלב ₪ לשמו
 5 יי

 ּשַפָנַּב וי רש רַפֶאְל
 :םכחי קוו 4 = אב פה =

 םיִרצִמ לאְרט קי אביו

 :םֶהְדְרֶאְּב ד בכעוו

 דאמ ימעדתַא רֶפיו

 :וירצמ ּוהמַצְיו
 מל אֶל םָּכְ ףפְה
 :וידבטב לָּכַנ תהל

 ודבע השמ חלש

 מ. 18  .ףקמ לבו הממ א'ס ט.16  .ב"כ ז"ט ,א ה

 יד
 ז

 "מדו ד"וד .ר"ודר ו'ד
 ןהו ע'ה ןכ ּושַפַנְכ ל'צ +. 25 | ,ההלש א'ס וו טדו ו:יד . ,בייד+ ד מ

 ו:



 13 יעיבר רפס יו ---)

 ;ובדרהב רשַא ןרֶהַא

 ויתותא יִרְבּד םֶבדומש
 :םָח ץֶרָאְּב םיִתְפִמ
 שחיו ד - שח חלש

 :וירבדדתא ורְמדאְלו
 םדל םָהיִמיִמדתֶא ָּךַפַה

 ו ברא אב רַמ
 ו-

 :רֶפְסִמ ןיאו קלי
 האב בשעלָּכ לָכאו
 :םֶתְמדא יִרָּפ לכאיו
 צה אָּב רוכְּב"לָכ ךיו
 :םנואדלָכל תישאר
 ₪ ןו ףֶסְכְּב םָאיצויַו
 לשוכ ויִטָבְשּב ןיא

 חמש / יי 7
 ב"יר מ"ר היד ,(ג"3. ןבידו ןבו ףקמ אלבו נמש א"ס ן"טדו י'כ םירפס בורב ןכ צו

 ליעל ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ םש ל'צו ,ד"ידו וו ה'
 ןכו ףשחיו א"ס ,ו"טדו ד"וד 4% ,ט'ד .ו'ר ג" 39

 ויָרְבִּד צ. 28  .ס"תו ע"ת ןכ גרְמיְו ל"צ +. 98 | .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ר ויד ,ג'ד ןבו מ

 ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ והָבִּב א"סבו ,ר"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ ורב ויס ירק ּורָבְּב ,ביתנ

 ןכו םירצמב א"ס ץ.36 = .ח'כ 'ז תומש ןייע :ירדחב ּגלעּוו וא אבו ל'נ ץ. ₪ .ס"תו רז

 ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב אלמ ןכ צ. 87 .ס"תו 'רת ,ב"ד %

 .ו'טדו ד"יד

81* 

 א'ד ,ו"כ.םירפס בורב ןכ צ. 8

 אלבו אלו א"ס צ. 98 | .א"ידו י"ד

7 

 /א"יד ,ו"ד ,ט'ד ו

99 

30 

 וש 0

 צד
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1 
 תא ד יו 1

- 
5 

 ל שאו

 6% אבו לאש

 :םַעיִּבַשי םימש םָהְלְ
 םימ ובוזיו רּוצ הַתַּפ

 :רהָנ תוצְּב וכלה
 ושדקס רָבְּדדתֶא רכזי

 :ודבע םֶהְרְבַאִתַא
 ןישָשְב ימע אצויו
 :ויִריִחְּבדִתֶא הָנְרְּב
 םיוג תוצְרֶא םֶהָל ןתִַו
 :ּושריי םיִמֶאְל למעו
 . וקח ורמשי | רובעב
 ;2י יתרות
 ל

 | היוללה
 בומחיּכ הוהיל ודוה
 :ודסח םלועל יִכ
 הוה תורובג למי י יזב

 מרכז

 0 ר'תו ע"ה ןכו אביו א'פ +. 40 = .ר'תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכ לאש ל
 ד ג'ד ןכו תתפ גיב ,א"ב ןכו ו'טדו ב"וד ויד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ + 1

 [ףטס .בורב ןכ +. 49 = .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו יִכ .א'ס +. 9
 ויפו ,ה"ידו ב"יד ןכו שרגמ עיבר תא איס ו'טדו ייד ןטיד ויד" ,גיד ,ב"ד ,ו"כ

 , ס"תב ,ע"תב ל. 5 תב ש 5 תלמ ןאכ אצמנ אל ם'תב +. 1 ,1ןל = .היּגללה תלמ ןאכ אצמנ אל ר"תבו ס"תב

 הונללרה
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ר"ת ,ויד ,ביד ןכו י ישע אים +. 3 . ינ "ו



 15 יעיבר רפס 0 8

 ףמע ןוצְרְּב הָוהָי יִנְרֶכְ
 :ףִתַעושיּב יִנדְקִּפ
 5 ּיִריִחְּב ת תבוטב | תוארל
 ףיונ תֶחְמשְּב המשְל
 , ית לָלַהְתְהְל
 6 ;יִּתְובָאדסע ּונאָטַח
 | :ונעושרה ּוניופה
 : ּףיִתואְלַפִנ וליִּכשההאל | םִיִרְצְמְב וניתובָא
 ּיִרָסַח בֶרְדתֶא ּורָּבְז אל
 :ףּוסדםיִּב ם םידלע ורמי

 8 ומש ןעמְל םעישוימ
 :ותְרוְבְגתֶא עידוהל
 9 ברחו וסב רעו
 :רָבְּדַמַּכ תומהְתּב םכילּויו
 10 אנוש דָיִמ םעישומ
 :ביוא דימ םֶלֶאְי

 . םהירצ םימדוסכו
 :רֶתונ אֶל םָהִמ דחֶא
 - ויִרְבִדכ ונימָאי
 :ּותְלַהָּת ּוריִשי
 . וישעמ וחָכַש ּורָהַמ
 ;ותָצִעְל וכַחדאְל
 4 רָכְדִמַּכ הָוָאַת ּוואָתִיו
 :ןומישיב לָאדוסנוו

 . םֶתְלֶאְש םֶהָל ןתיו
 חלשיו 8

 ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב עוברב ןכ +. 6 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו ּונדקפ . . .ּונְרכְז איפשש
 תי :ןוילע ל"ג +. ל .א'ד ןכו ּונָעָשְרַהְו א'ס +. 6 .ו"טרו ד'וד ב*

 .איעג אלב םעישויו ניב ,א'ב ןכ ₪
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 צ. 0

 .ו"דו ביד ןכו אלו

 "ג םירפס בורב ןכ ?. 94 .בותכה הניכש אלא יִרּובְּכ יואר היה :םירפוס ןוקת

 01 6 םילהת

 +הְוהי שודק ןרהאל
 ןָתד עלו ץֶרָאדַַּפִת
 :םֶריִבִא ּתד רעילע ם םֶכְת

 7 ו ו -ו 2% ₪ | ד
1 

 וינפל ץרפב מע
 :תיחשהמ וּתַמַח ביִשָהְל

 הָדְמַה ץֶרֶאְּב וס סאו
 :ורבְדל ּוניִמָאָהאל
 םהי לה אְב ונורזו

- 

 :הָוהְי לוקְּב ועמש ₪ אל
 םהל ודי אשיו

 ;רָּבְדְמִּכ םָתוא ליפהל
 ליפהלו

 ו

 ו ,ר"יה ב"יד י"ד ,טיד גיד "ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו אל איס



| 

 יעיבר רפס 0%] 97--88 =

 םיוגפ םַעְרִז ליִּפַהְלּו
 :תוצראכ םתורזל
 עפ לעַבְל ודמצו

 :םיִתִמ יִחְבְז ולכאו

 םהיללעמב וסיִעְכו

 :הֶפּנמ םצְקְרְפתַו
 ללַפִיַו ַחְניִּפ דמעיו

 = :הָפַעַמַה רצח
 הקדש ול בשֶחִּתִ
 ו רד רדְל
 הָביִרְמ ימ"לע ופיצקמ

 :םרובע :ב השמל עריו

 וחורחתא ּורָמַהחיּכ

 ויָתְפָשּב אַ
 םימעהדתַא ּודימשַהאל
 :םהְל הָוהְי רמָא רָשֶא
 םיונב וברעתוו
 הישעמ ודמלו 1
 םהיבצע ;דתֶא ּורְבְַיו
 :שקומל םֶהְל י ויהיו

 םֶהיִנְּבְדתֶא ּוחְבְז
 םידשל .םָהיִתְנְּבדתֶאְו
 יכָנ םָּב וכפשוו
 םָהיִתונבּו םֶהיִנְּבבּד
 ןענכ יבצעל ּוחְבַו רַשֶא

 ש ₪

5 4 

 .ג"כ 'כ לאקזחי ןווע :ם"ת ןכ ,ץיפָהְּ ליצ

 . 86 .איעג אלב םהיללעַמְב .ג"ב ,א*ב .ןכ ש,89 8

 ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,י"כ םורפס בורב!ןפ ₪
 .סהינבדתא וחבזיו א'סו ,סהינבדתא וחבזיו א"סו ,ו"ד ןכו םהיגבהתא וחבזמ א'סו
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 1 8 םילהת 108

 :םימדּכ ץֶרְאַה ףְנֶחְת
 םהישעמב ואמו
 :םֶהיִלְלַעַמְּב וזו

 ִמַעְּב הָוהְי ףא-רחיו
 :ותְלַחְנתֶא בפְתַ
 םיונדדיַּב םנתיו
 :םהיִאְנש םהב ולשִמיו
 םֶהיִביוא םּוצָחְיו

 :םֶדָי תחת ּוענָכִיו
 םליצו תובר םיִמָעַּפ
 םֶתָצַעְב ורמי הָמַהְ
 :םַעַּב וכמה
 םֶהְל רַצּכ ארי
 :םֶתָנְרִִתֶא שָמָשְּב
 ּותיִרָב םָהְל רָכַו
 :ודפח ברָּכ םֶחְיו

 םיִמָחְרְל םֶתוא ןתיו
 :םהיבושדלָּכ ינָּפְל
 וניהלא הָוהְי | ונעישוה
 םיוגהדןמ ונצְּבְקְו
 ףשדק םשֶל תודהל
 :דתלהתב ַחְּבַתְשהְל
 ו לארשי והלֶא | הוה ורב

 ןמ לה

 םהישעמְּב א"ס ,ו"טדו ד'וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכצ .9

 ירקו ביתכ ובְסַח א"סב ,ירק ויִדָסִח ,ביתכ וּדסה +. 5 וירו ויד גיר ביד אר ןכו שגד

 איעג וילע רסמנו י"כ םירפסב ןכ צ. ד .ס"תו 'רת ןכו ירקו ביתכ ויִדָסַח א"סבו ,ר"תו ע"ת ןכו

 וו'טדו ר'יד ,ב"יד ,ו"יד ,ב"ד ןכו אלמ תודוהְל א'ס +. 47  .איעג אלב ונצבקו גיב ,איב ןכו

 -ךורב א"סו ,ךורב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ר ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ 48

 ןפו יָהלא א'ס .ו"טדו ר"וד ,ב"יד | ,ו"ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 48  .הניגנ אלבו ףקמב
 .לארשי יהלא א'סו ,ו"דו ג"ד ,ביד



 ו

0] 0 

 םלשה דעְוםֶלַשהְדִמ
 ןמָא םעָקלּכ רַמָאְו

 :הָיולְלַה
 ישימח רפס

 ומיִּכ הוהיל ודה
 :וּדְסִח םֶלַשל יִּכ

 הָוהְי ילואנ ּורָמאְ
 :רצ"דומ םֶלֶאְּג רָשָא
 םַצְּבַק תוצְרַאְמּו

 ברעממו חְרוממ
 :םימו ןופצמ
 ןומישיִּב רָבְדִמְב ּועֶּת
 ;וא אמ אֶל בשומ ריע

 םיִאמְצְ"ג םיִכעְר
 :ףטעְתִת םֶהְּב םשָפִ
 םֶהְל רצ הָוהְיְדְלֶא ּוקַעְצַו
 :םליִצִי םיתוקוצממ
 הָרְשָי ּךֶרְדִּב םכירדמ
 :בשומ ריעדלֶא תַכְלְל
 ודסח הָוהיל ודו

 :םֶרָא ינבל ויָתואְלַפ
 הקקש שָפָנ עיִּבשֶהְִּ
 :בומדאלמ הָבְעַר שָפִו
 תמלצו ךשח יִבְשי

 ק | .ָּּיולְלַה תלמ ןאכ אצמנ אל ס"תבו ע"תב 8
 .'וגו

 .ר'תו

 ,ו'כ םירפס בורב ןכ צ. 8  .איעג תוצראמּו נ"ב ,א'ב ןכ 8
 רד ןומישיב ל'צ +. 4 = .ןימָּיַמּו לינ צץ. 8 = .ר'ירו ב"יד ןכו ןופצמ א'ס ןו'שח]

 ,ר"ידו ב"יד ,י'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו םיבער א'ס'צ. 6

 הוחנ
 הוחוללו
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 סטו 11--ש םילהת 100

 :לזרבו נע יִרִסִא
 לאחירמַא ּורְמַהיִכ
 :ּוצָאְנ ןוילע תצעו
 םָכל 0 מַעָב ענפיו
 :רוע זואו ולשכ
 םהֶל רצב הוהָידלא וקעזיו
 :םעישוו םליתוקצממ

 תמו שמ םָאיצוי

 :קּתְנ םֶהיִתורְסומּ

 ודסח ה והיל ודוי
 :םֶדָא ינבל ויתואלפנ
 תַשחְנ תותְלִּד רַבָשיִּכ

 עַד לרב יחירְבּו
 םעשפ ךרדמ םילוא

 :ונעתי םָהיִתְנועמו

 םשפנ בעת לָכְאלכ
 :תֶומדירעשדדע ּועיגו
 םהְל רַצְּב הָוהְילֶא וקעזיו
 :םעיִשוי םהיתוקצממ
 םָאּפְרִיו ורְּבּד חלשי

 :םתותיחשמ טֶלמיו

 ודסח הָוהְיל ווי
 :םֶדָא ןנבל ויתואקפנ
 הָלות חב ּוחְבְזְיו

 ורפסיו ו

 ואנינת 'ו רפח םֶהיִתְקּוצִמִמ א'ס ,ו"דו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .אריעז 'ה א"ס \.גג

 ן'ס ץ. 14 = .ןיטדו ד"יד ,ב'יד .,א'יד י"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ םֶהיִתְוקּוצַמִמ א"סו
 ןכ ץ. 18 = .ר"ידו ב"וד ,ו'ד ,ג'ד ןכו שרגמ עיבר םהיתורסומו .א"סו 0 ןכו םֶהיתורסומו
 רב ןכ +. ג9 = .ו'טד ןכו ףקמ אלבו ירעש א"ס ,ר"ידו ב"יד י"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב
 !"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמר אלמ םֶהיִתְוקּוצְמִמ א'ס ,ר"ידו ב'יר ,א"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס
 .ויטדו



 וו

 ה והוממוריו

 ישימח רפס

 :הָנְרְב וישעמ ּוְרְפְסיַו
 תינָאְּב םַיה ידרוי

 :םיבד םִימָב הכאְלמ י ישע
 הוהי ישעמ ואר המה
 :הלוצמב ויתואלפל
 הָרָעְס חּוְר דמעיו רמאיו
 :ויִלנ םֶמּורתו
 תומ והּת ודרי ם םימש ולַעִי

 :נימְתת העְרְב ם םשפנ
-₪ + 

 ו

 רוָּכָשַּכ ועּוניו ונוחי
 ד

 :לָבְתִת םַתְמְכִחְדִלַּכְו
 5 הלא וכע יו

, 

 \ םהי תקיצממי
 = הָרְעְס םק

 :םהילנ שח
 יקתשייכ ו והמשיו

 :םַצַּפַח זוחמ"לא םחְ
 ודסח הוהיל ודי
 דג . ינבל ויתואלפנ

++ 
- 
- 

- 

 הּוְלְלַהְי | םיִנְקְ בשומָּבּ
 רַבְדִמְ תורָהְג םשָי
 :ןואמ טמצל םימ יאצמו

 הָהְלְמל יִרּפ ץרא
 :הב יבשוי תעְרמ
 םימח םִגָאל רָּבְדִמ ם םשי

 94 - .תורזונמ ןינונ צצ. 98, 94, 956, ו

 ס זמ. 5  'ט גיל ליעל ןייע :ע"ח ןכ רמו

 : .ר*ידו ב'יד .א'יד ג'ד ,גיד ,ביד ןכו רפה וחי אס

 ור (-

 |רי

 .ב"ידו ו'ד ןכו השעמ א"ס +.
 עיבר סמורתו א ב ל

 וירטו
9 

99 
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 0011 86--0זז 5 םילהת

 :םיִמ יאצמל הָיצ ץראו
 םיבעְר םש בָשויו

 ;:בשומ ריע ּונְנוכיו

 םימרכ ועמה תודש ושְרֶזיו

 :האובת יִרָפ ושעיו

 רֶאְמ בריו םכְרבִיו

 :טיעְמְי אל םֶּתְמַהְב
 וחשיו וטעמיו

 6 :ןוגיו העְר רצעִמ
 םיבידנלע ווב ךףפש

 :ףרדה אֶל ּוהְתְּב םעת"

 ינפמ ןויבא בגשיו
 :תיִחְפְשמ ןאצכ םשיו
 וחמשיו םיִרשָי וא

 :ָהיִפ הֶצפִק הֶלָשלָכְו
 הָלאדרְמְשְוו םכְח"ימ
 :הוהי ידסח ּונְנְּבַתִי

 :דודל רומְזמ ריש
 םיהלֶא יב ןוכנ
 :יִדובְכְ"ְףִא הָרְמְַאו הְרישֶא
 רונכו לבה ּהְרוע

 :רחש הָרָיִעַא
 הוה םימעב ךרוא
 :םיִמאְלּ ףְרמזא
 יףדפח םימשדלע למ לרנר

 -דעו

 2 | | 2 ןוכג איפ +. 5 ,ךקכ | .ר"ידו ב"יד .,ו"ד ,ג"ר ןכו םכַח ימ א'ס צ. 48  .תרזו
 םורפס בורב עיברב ןכ +. 5  ,'ח ז"ג לועל ןייע :ר"תו ע

 ,י"ר ןכו שרגמ עובה רוגכו א'פ ,ו"טדו ד



 - 233 ישימח רפס 6%זו[ 6--0ז% 1

 :ךִּתִמַא םיִקָחֶשדדַע
 םיהלַא םיִמשדלע הַמּור
 :ִּדובּכ ץֶראְהלְּ ל ַעְ
 ידידי ןּוצְלַחְ ןעמל
 ונעו ףְִמְי הָעיִשוה
 ושדְכְּב רֶכִּד ו םיהלֶא
 םכַש הָקָלִחַא הָזלעא
 :דדַמַא תוָּכָס קמעו
 השִנִמ מ 5 | דע ָעְִּ יל

 ישאר זועמ םירפאְו
 :יקקחמ | הָדְוהְי
 יצָחר ריסו בָאומ

 דאדדע ינ ינחנ ; ימ
 נתח םיהלַאה כה
 :וניתאבְצְּב םיהלא אצתהאלו
 רצמ תרזע ּונְלהְבַה
 :םֶרָא תעושת אושו
 חדהַשַענ םיהלאּב
 :ונירצ סובי אוהו

 -רללר ל ודל הצנמל
== 

 ו ,איעג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ] ןכ צ.5

 כ םירפס בורב ןכו ירק יִננעַו ,בותּכ י
 י:"ת .,'רת .א"יד ,י ו"ר ביד א

 ד ןכו ףקמ אלבו ילע וא ילע א'ס 0
 אלמד אלמ יִנְלְיַבּי א"סו ,ב"ידו א"יד ןכו ד'וי אלמ יִנַליִבי א'ס ןו"טרו י"ד ,י'כ םירפס בורב
 :א'רת ןכו רוצמ א"פ ל. גג | .ונתגי ל'ג צץ. 11  .ד"ודו ב"יד 'ר ג'ד ביל ול

 ב" 'פ ליעל ןיוע :ר"תו םית ,ע'ת ןכו הָּתַאחאלה א"ס צץ. 19 .א" 'פ ליעל ןייע
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 טזא 9-9 םילהת 14

 :שרָחְתִִלַא יִתְלַהִת יִהלֶא
 ּוחַתָּפ יִלָע הָמְרמחיִפּו עשר יפ יִּכ

 :רקש ןוש ןושל י ותא ּורְּב -
 ינבבְס הָאְנש יִרְבְדְ
 :םּח י ;מָחְלו

 ימי יתְבהאתחת
 :הלפת ינאְו
 הבוט תחת הָעְר ילע"ו ומישף
 :יתְבַחא תחת הָאְנשו
 עשר ויִלָ רקפה

 :ונימי"לט רמעו ןטשו
 עשר אצי וטפשהְּב
 :הֶאְטַחְל הָיִהִּת ותְלּפִת
 םיטעמ ויִמָירְיהְ
 :רחא חקי ותְדקּפ
 םימותי ויְנְבְדויַהְ
 :הנמ מלא ותשאו

 ולאשו וב וע עו
 :םֶהיִתובְרַחמ ושרדו
 ול"רָשֶא"לְכְל הש שקע
 :ועיני םירָ ּוזְבַו
 רַסַח ךשמ .ולדוהי"לא
 :וימותיל ןנוח יקָידלַאְו

0 - 

 שרחת א'ס .ן"טדו ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 1 = .ר"תו ע"ת ,רת ןכו םיִהְלֶא א'ס צ.1 .טק

 .איעג ינומחלו בוב אוב .ןב ד 5 7 .דידו :ב"וד \,א"יד | יידי היד" ,ב"ד  ,א"ד .ןכוגץמק

 ,ס'ה ןכ ילֶא ּובישיו ל"צ +. 5 = .ירק ינונטשו ,ביתכ יִנְנּוטְשְי יאהנדמל ,ואברעמל ןכ +. 4
 ב"יד ןכו ושרַדָו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ו"ד ,ג"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 דלא א'ס .ו"טרו ר"יד ,ב"יד  ו"ד א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 = .ר"תו ע"ת ןכ ּושרַגָי ל"צו

 בורב ןכ צ. 19 = .איעג אלב יהידלא ג'ב ,הוהודלא א'ב א"נ ה"דו ג'ד ,ב"ד ןכו דו

 .ו"טדו י"ד "ד ,ג"דב ןכו ,איעג וילע רסמנו י"כ םירפס

 -י



 א 9

 .ר"תו ע"ת ןכו ומש א'"ס צ.8

 בורב ןכ +. 16 = .ו"טדו דוד

 ןכ צ 6

 י"כ םירפס בורב ככ יש ₪

 ן בבל האכנו אס < 6

 ב א. 19 = .איעג וילע רסמנו

 ד ,י'ד ו"ד ,ג'ד ,ו'כ םירפש

 .בידיש

 ישימח רפס

 תיִרְכַהְל ותיִרָהאהיַהְי
 :םמש חמי רֶַא רודְּב
 הוהְידלֶא ויִתְבִא ,ןועו רֶכָמ

 :המתִלַא ומא תאטחו

 דיִמָּת הָוהְידדַנ וה
 : םֶרְְ ץֶרָאמ תֶרָכִ
 דרסה תושע רכז אלו רשא ןעי
 ןוובאו ינעדשוא ףירוו

 :תַת ומְל בכל הָאְכִ
 ּוהָאובְתו הללק בהאְיו
 :ונממ כחרתוה ; הכרבב ןפתדאלו

- 

 יִדמכ הֶלְלַק שבלי
 יכרקְב םימכ אָבֶּתַו
 0 - ןמשבו

 המעי דָגָבְּכ וליהֶת >=- 1

 :ךרש ְי ו דיִמָת הזמלו

 הוהי תֶאמ ינמש תלע יָּפ | תאז

 :ישפנילע 1 עב םי ַרָבּדַהְו

 ןעמל יִתַארהשע יִנדַא הוי ו התַאְ

 :ינליצה ּףּדסְח במדי

 יִכְנא ןויְּבָאְו ינעדיכ

 :ִכְרְקּב לַלָח יל

 ו ,י"כ םירפס בורב

 שי.

 7 ו ג"דב ןכו איעג וילע רסמנ

 -תאז א'סו ,תאז א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"י

 ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צא. ו

 .בוטפ ל"נו ,נ'טדו

 ז ןויבאָו

 םירפס .בורב ןכ

16 

19 

0 



6 

99 

 0זא 93--0צ 9 םילהת 10-06

 יהל תוטנכ לע
 :הָבְרַאָּכ יתְרַעְנ
 םוצִמ ּולְשָכ יִּכְרּב
 :ןמשמ שחָּכ יִרָשְבּו
 םֶהְל הָפרַח יִתיִיָהו נאו
 :םשאר ןועיני ינוארי
 יִהלֶא הוה ינרֶוע
 :ףדסחכ יג ;עישוה
 תא ףדיהכ ועדו

 :ּהֶתישע הָוהְי ּהֶתַא
 ִּדֶרְבִת הֶתַאְ הָּמהרלְלְקְ

 :חמשי ףדְבעו ושבו | מק
 זמ

 :ּונלְלַהֶא םיכר ות
 ןויבא ןימיל וכ

 :ושפנ יטפשמ עישוהל
 רומזמ דודְל

 ינדאל | הָוהְי ם םִ
 ינימיל בש

 :ףיִלְנְרְל םדַה דיִבְיִא תישאדדע
 ןויצמ ה ןהי חלש וע הממ

 :י יא 'ך
 ךמע + ִב יא ברַקְב -=- הדר

 ובה = ויד ויד ג'ד ,ב*ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.

 אלבו וללקי א'פ ו"טדו ד"יה ,ב"יר י"ד ג'ד ,ג'ד ,ביד
 ל"צ 8 הונהו רייד ,בייד = ,ו"'ד היד" גיד ביד" ,ו'כ םיהרפסב עיברב 4 צ.56  .ףקמ

 ווד י"ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפסב התפ ףטחב ןכ +.99 = .ר"תו ע"ת ןכ ושבי ימק

 ליִעמַב א'פ ויטדו י"ד "ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו יללהב ןכ +. 99 = .ו"טדו ד"יד ,ב יד
 .םֶשָפַנ ריבס צ. 31 | .א"ידו ב"ר ןכו



 ישימח רפס 0% 8--0%1 6

 ףלוח םיְּב תבדנ מע
 רחשמ םָחְרַמ ו

 :ףתְדְלי ל קט ל
 םַחָני אלְו| הָוהְי עבְשְנ
 םלשל ןה ןהכ ="הֶתַא

 :םיִכְלַמ ופָאדויְּב ץחִמ
 תוווג אלמ םיונַּ ןיד

 :הָּבִר ץרא-לע שאר מ
 הֶתְשי ךְרדּב לח

 :שאר םירָ
 ר ובנה

 הטלה
 םבְל"ַלָכּב הוהי הָדוא
 :הָדִעו םיִרְשָי דסְּב
 היה .ישעמ - ל

 .-- התוטשטמה וספא
 . הוהי םוחרו ןגח
 ויאריל ןְ ףרט

 :ּותיִרְּב םֶלָעְל רכז

 ומעל דיגה וישעמ ח

 קב

 :םיונ תֶלָחְ םָהְל תפל

 .'א ז"פ .ליעל ןייע :ב"ידו ו"ד ןכו וררַהּב א"ס צ. 8 .יק

 א א"ס ו"טדו י"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 4 .ףיתדלי ר"תו ס"ת ,ע"תב

 .ירק יִתָרַבִּב ,ביתכ 1תְרַבִּב א'פב צ. 4 .ןהכ התא א"סו ,ר"ידו ב"יד וז

 .ו"טדו ג'ד ,ביד ןכו ןילמ ןירת ּהָיוללה א"ס +. 4 .איק
9 07 

107 

 שעמ רויולו

 א'ד ןכו ּךיִתַר
 ג"ד ,ביר .ןכו ]

 שכ

 שו

 כ



170 

 רית
= 

 כ

108 

 ור[ י ול ה א"ס | צץ. ק א כ יל רוי ה ב - - . 2 רויור .

 י"ד ה ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב
 ,ב"ד ןכו ףקמ אל ט ב"ד וכו תההמ ארבו בוט

0 

 ו
 הָוהידתַא ארי שיאדירשא

 :דאַמ ץפַח ויּתּוצַמְּב

 וערז היה ץֶרָאְּב רוב
 :ףֶרכי םִיִרש דד

 :קיִּדַצו םּוחרָ ןונח

 הולמו ןנוח שיא-בומ

 :טָּפַשַמְּכ ויָרְבד לָכְלַכי
 טוזמיח ניחאל" םלועלחיכ

 : קידצ הָיהְ םלוע רָכַל
 אריי אל הָעְר ה עומשמ

 -=- -< | 2 ;הוהיכ חט כ ובל ןוכנ

<]1 

 ַח

 1,172 =,א"כ

 "דו א"ד ה ו א' 5
 .ו"טדו א"ד ןכו םינמאנ א'ס +.ד

 דחה .ףקמ אלבו ירשא א"ס "טדו ד"יד ,ב"יה |
 ,ו"רו ויד ,גיד ,ביד ןכו אל םלועל יִב א"ס ץ.6 = .ו"דו ג'ד

 ג[ 7-07

 ךומס
 ?ר'הו פ"ת ,ע'ת ,'רה ןכ רֶָשיִו ל'צ +. 5
 ןכ +. 1 .ו"טדו ג'ד ,ב'ד ןכו ןילמ ן

 א'ס +. 5



 199 ישימח רפס סצוז 8--6ח 8

 איי אל וכל ךומְס
 :ויִרְצְב הֶאְרְי-רַשַא רָפ
 םייִבָאְל ןַתָנ  רזפ
 רעל תדמע ותקְדצ
 ;וָבְכְּב םּורֶּת ורק

 10 סֶעָפְווהֶאְרְי עָשְר
 סמנו קרחי ויש
 :דבאת םיע שר תואת

 גיק | היוללה
 הֶוהְי יִדְבַש וללַה
 :הָוהְי םשדתא וללה
 : ּךֶרבְמ הָוהְי םש יחי
 :םֶלועדדעו התַעמ

 : יאיבמדדע שָמשדחרזמ
 :הָוהְי םש ללה
 ו הוה | םיונ"לָבלע םִר

 -ודובְּכ םימשה לע
 : וניקלא הוהוכ מ
 :תָבָשְל ייבנה
 : תוארל יליפשמה
 :ץֶרָאְּבּו םימשּכ
 7 לָּד רַפַעַמ ימיקמ
 :ןויְבָא םיִרָי תפשַאמ
 8 םיבידקדע יביִשּוהְל

 םע

 .ד"ירו ב"וד ,ו'ד ,ג'ד ןכו חתפ סָעְכְו א'ס ,ו"טדו א"יד "ד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ ₪
 ןירת ּהָי"וללה א'ס +. .גיק = .ה'כ "+ ילשמ ,ט"י 'ט ליעל ןויע :תוקת ל"נ יז 0
 גיב דב ןכו ו"טדו י"ד ,ט"ד ה"ד ,ג"ר ,י"כ םורפס בורב ןכ צ. 5  ו"טדו ב"ד ןכו ןילמ

 ב"יד ,י"ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב אכרמב ןכ +. 6 | .איעג אלב יהיבגמַה

 .ו'טדו ר"וד

82* 
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 וטק
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 סאזח 9--סצצ 5 םילהת 10

 ןוזמע יביִדָנ םע

 תיּכה תְרקע | יבישומ

 הָחַמְש םְִנְּבַהְהַא

 םיִרצִמִמ לארשי תאַצְּ

 ;רוהֶאל ב בסי : ןדרי ה

 םיליִאּכ ודקַר ם םירהה

 :ןאצהִנְבְּכ תועְבּג

 םונָת יכ םיה ךןלההמ
 :רוחֶאְל בסת ןדריה
 םיִליִאְפ ּוָדְקְרִּת םיִרָהַה
 :ןאצרִנְבַּכ תועְבָּ
 ץרא ילוח ןודא ינפלמ
 :בקעי ּהולָא ינפלמ
 םִיִמִדְנַא רוצה יכפתה
 :םימרניעמל שימלח

 ב הָיהֶי וגל אֶל
 ָכ ות ךְמשְליּ

 ָ דת זבָא טא"לע ךדסה"לע

 יה ורמאל הָמָל

 םהיקלא א -היא
 וניהלאו :

 ו'כ םירפס בורב +. 1 .וטק .ב"ולו. טיר ויד

 ן- ועתה ןויפ םירפס בורב ןכ +. 1  .ר"תו ס"ה ,ע

 ו 2 , ןווד ןכו -לעו א'ס צ. 1 .אל .הוהי ונל



 א 3

 יש ₪ םה :היבצפ
 :םדא 1 השעמ

 הבד אל םֶהָלהּפ

 וא אלו םָהְל םִיניִע

 ימשי י אְלְו םהָל םִיָזֶא
 :ןיחיר אלו םהל ףא
 אלו !םהידי

 וכלה אָלְו םֶהיִלנר
 :םנירנכ וגהיהאל
 םהישע ּוָהָי םֶהִמְּ
 ;םֶהָּב הטפחרו שא לכ
 הוהיב חַמְּב לארשי

 :אוה םָנַָמו םֶרָזע
 ּוחַטּכ ןרָהֶא תיִּב
 :אוה םֶנְגִמּו םֶרֶזָע
 הָוהְי יאר
 ני נמו םֶרָוע

 ןושימי

-- 

 ו ו -

 ד בו כ הוה
 לאְרְשי תיִּבדתֶא ףִרָבָי

 :ןרהא תיִּבדתֶא ףכב בי

 הָוהְי יִאְרִ דרב

 :םילדגַהדהבע םינמקה

 .ר"תו ע"ת ןכו ישעמ א'ס "4

 .ד"ידו ב"יד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "ףא א'פ

 ו"טדו ר"יד ,ב"יד י"ד ,ט"ד וירד ,%
 9  .ר'תו ס'ת ,ץ'ח

 .ו'ד ןכו אקרפ שיר ונרבז

 רב ןכ צ. 6

 ישימח רפס

 הוהיב ּוחְמָּב

 ןכו םההומכ א'ס +. 8 ו
 ע"ת ןכו לארשי חיִּב א'ס +.

11 

 ףסי
 ,ו"טרו י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס

 ,ב"ד ,ו"'כ םירפסב הימרגל ךפהמ ןכ +

 ןכו לכו א"ס +. 8 = ,א'וד
 הוהי י"כ םירפס בורב צ.1% | ,ר"תו ס"ת

10 



6 

17 

18 

 זטק

100 

 םכילע הָוהְי ףסי
 :םכיִנְּבִ"לַעְו םֶכיְלְ
 הוהיל םִּתַא םיִכורּב
 :ץֶרָאְו םימש השע
 הוהיל םימָשםימשה
 :םֶדָאְיִנְבל ןתְנ ץֶרֶאָהְ
 הידוללהי םיִּתַמַה אל
 :המּוד יִדרידלָּכ אלו

 הָי ךְרָבְנו וחנאו
 םֶלועדרַעְו התַעַמ
 :היוללה

 6אצ 14--6צץ] 6 םילהת

 החי עמיחי יִּתְבַהֶא
 :יִננְחִת ילוקדתַא
 יל וא הָטהיכ
 :אָרְהֶא ימָיְב
 תֶומיִלְבָח !יִנפפַא
 יִנאצִמ לואש יִרָצִמ

 :אָצְמָא ןְְיְו הָרצ
 אָרְקִא הָוהְייםשְבּ
 :יִשּפִנ הָמְלמ הוהי הָנָא
 קיּדַצְו הָוהְי ןונח

 :םהרמ "ניהלאו

 הוהי םיאָתַפ רמש

 :עישוהי יל יתלד
 יבוש

 ,ט"רו ו"ד ,ג'ד ןכו םימש םימשה א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יר  ,ו"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.6

 .םימש םימשה א"סו
 .ו"טרו ר"וד םוד

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו
 ןכ יז. 6 = ,א"ד ןכו אָּנַא א'ס ץ. 4 = .ו"טדו ר"יד
 ;ריירו בייד ,אוידי יד טד ויד ביד ביה ןבו

 ןי'ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ףקמ אלבו חנומב ןכ +. גל
 .אקרפ שיר ןאכ ןיא י"כ םירפפ תצקמב +. ג .זטק

 ןב'וד י"ד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב הימרגל ךפהמ ןכ +. 3

 לוק א'ס +1

 םיִאָחָּפ א'ס ,ו"טדו א"ד ,י"כ םירפס בורב
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 .םיששפ יה יִשָפַנ .--הייי
.-= : == :7 

 :אד ₪

 בְילְ למ הֶוהְי !:וכו .. הוהידיכ

 תֶוָמַמ יִשְפנ תְצְלַה ןכ
 .הקטדלמ יניעדתַא
 :יחדמ יִלָנְרתֶא

 8 ינפל ךלהַתֶא
 :םייחה תוצְרַאְּב
 רפדא יִּכ יתְנמָאה
 דאמ יִתיִנֶע יִנא

 פה יתְרמָא יא

 אט א תו עושידסוּכ

 :אָרְקא הָוהָי םַשָבּו

 םֶלשַא הוהיל יִרְדִנ

 :ימעדלַבְל אָזהַדַנְ

 :ירסו ומֶל ָּתְחַּתַּפ
 הרות הבז הבא
 :אָרְקִא הָוהְי םשבו
 םלְשא י היהיל יִרְדִ

 | :אקרפ שיר בושאדהט י"כ םורפס בורב 8

 אָנ א'ס ו"דו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 6%

 בורב ןכ ץ. גז = .חונא כ"ב ,א'ב ןכ 8
 יבו ד"יד ,ב*יד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו חנומ 8

 בפ ינאהִּכ הוה הא
 ֶּתַמ אְרְּב < רבע 2 א

 ישימח רפס

 10 תנמאה והות ריתו וותר

 ז ,א'וד ,י"ד ,ט"ד ,ג

 ו" הה'

13 

 ,אקרפ שיר (צ

 וד רוד

1 

19 

16 
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 סצטז 19--סאומהז 6 םילהת 104

 :ימעְ"ְלַּבְל אָהְדנ
 הָוהְי תב תורְצַהְּב
 םֶלּּורְיייִמְכוֶּב
 :;היּולְלַה

 םוג"לּכ הֶוהְיְדתֶא וללה
 :םיִמאְהילָּכ והוחְּבש
 ודסחו ונילַע רָבָג יּכ
 םֶלשְל הָוהְיתִמַא
 :היףלְלה

 בוטדיכ הוהיל ודוה
 :וִדְסח םֶלעְל
 לארשי אמא
 :ודסח םֶלּעְל יִּכ
 ןרהָאדתימ 'אָנרְרְמאְ
 :ודְסַח םֶלשְל יִּכ
 הָוהְי יאר אָנְהורְמאי
 :ודסח םלועל יִּכ
 ּהָי יתאָרק מ

 :היבחרמב ינ יִנ
 אָריִא אל 6 החי

 -המ

 ויד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 19 | .איעג . . איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9
 םירפס בורב +.  ,?'ק = .ו'טדו ג'ד .ב'ד ןכו ןילמ ןירת הָיְדוללה איס ,ר"ידו ב'יד ,י'ד
 עובר ןכ ל. 9 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו אתשרפ אדח ןוהיורת ז"טק רומזמו ז"יק רומזמ י"כ
 ב"יד  ,ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. = .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב
 םירפס בורב +. 1 ,'ק | .ו'טדו טיד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןילמ .ןורת הָיהוללה א"ס ,ר"ודו
 -רמאי א'ם ,ויטדו ד"יד ,ב"יר ,ט"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 2  .אקרפ שיר ןאכ ןוא י"כ
 תיִּב אנְ-ורמאי א"ס ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.8 | .אנדרמאי א'סו ,ו'דו ב'ד ןכו אנ

 רעמה י'כ םירפס בורב +. 5 = .ב'ר ןכו תֶיַּב אָנ ורמאי א'סו ,ה'ידו ב'יד ,ט'ד ור ,ג'ד ןכו
 "ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .איעגב -ןמ נ"ב ,-ןמ א'ב +. 5 | ,ו"ד ןכו אקספ שיר

 ,שגד בחרמב א'ס ?. 5  .ב'ד ןכו שרגמ עובר יננע א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"יד י"ד ,ט"ד
 ןויד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכו ןילמ ןירת ּהָי בחרמב יאחנרמל א'דו יאברעמל ןכ +. 5
 .'רהו ו"טד ,ד'יד ,ב"וד ,א'וד ,ו'ד ,ט'ד ו'ד



 ישימח רפס אא[ 8

 :םדא יל השעידהמ
 ירו ילו הוה

 ;יִאְנַשְב הֶאְרֶא נאו

 הוהיב תוסחל בוט

 :םֶדְאְּב הטְּבִמ

 הוהיב תוסחל בוט

 :םלימא יּכ ור הוהי םשְּב

 יְִבְבְסדבַנ יִנּבְס
 :םֶליִמָא יִּכ יר הָוהי םַשְּב

 םירבדכ ינ ובס
 םי צוק ש שאְּכ וכעד

 ;םֶליִמָא יִּכ הָוהְי םשְּב
 לָפְנְל יִנַתיַחְד הָהְד
 :ינְרזע הוהוו
 . תרמו =
 ה וש ישיל ירד

 םיקידצ יִלָהֶאְּב הָעּושיו ָּ רו לוק
 :לָה הָשִע החי ןימ
 הממיר הָו הוה מ
 :ליח הָשָע הוי ןימ
 היחַאהִּכ ת יִמָאיאל
 :הי ישעמ רפסאל
 הָי ינרפי רפי

 יִנָנָתְנ אל תומלי

14% 

13 

19 
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90 

6 

29 
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 6צטזח 19--אזצ 1 םילהת 100

 קדצהירעש יִלדוחַתְפ

 :הי הדוא םֶכדאבִא

 הנהיל רעשהההו
 :יִב ּואְבָי םיקידצ
 יָת יִּכ ךדוא

 :העו ושיל יִליִהְתִ
 ינובה וסַאְמ ןָבִא

 פ שארל הָתָיַה

 ָתָיָה הָוהְי תֶאמ
 :ןד

+ 
 צו

 תא

 דנפ

 ו ה
 ּוניִניִעְּב תאָלְפנ איה

 הָוהְי השע םויו הז

 ;ּוִב הָחְמשְנ הָלִִּנ
 אנ הָעישוה היה נא

 :אָג החי לצה הָוהְי אנא
 הָיהְ םֶשָּב אָּבַה דור

 :הָוהְי תיבמ םֶכּונְכִרּב

 גל רָאְיַו הָוה | לא
 םיתבעב גחדורסא
 :חבומה תונרקדרע

 דואו התא יא
 :ָךממורא יהלֶא
 = וכ היהיל ודוה

 :ודסח .םֶלועל יִכ יִּכ

 ךְרֶדְדיִמיִמַת ירשא

 :הָוהְי תְרותְּב םיכלהה
 ירשא : -

 ויד גיד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.95  .ב"ד ןכו אקרפ שיר הָוהִי אָּנָא י"כ םירפס בורב +.

 ד ןכו אלמ םיִתּובְעַּב א'ס +. טז .העישוה א'סו ,הָעישוה א'ס ו טדו ד"יד ,ב"וד ,ו'ד ,ט'ד

 ב"ודו 1 י



 107 ישימח רפס צא 8

 ְ ויתדע יִרָצְנ ירשא
 :והושרְדי בֶל"לֶכּב
 ּ: חלש ולעפראל ףא
 :ּוכְלַה ויִכְרדּ
 : ףידקפ הָתיוצ הָּתַא
 :דֶאִמ רמשל
 5 כד ּנָכְי ילָחא
 :ףיקח רמשל

 0 .שובא"אל א
 :ףיָתוצְמלָכלא יִטיִּבהְּב
 7 בבל רָשיִּב ּךִדוא
 יסדה יטפשמ ידִמָלְּב
 : רַמְשֶא יקִחְדתֶא
 :דאמ"רע ינבועתדלא

 9 וחְרֶאדתֶא רעָנהַכַוי המּב
 :ּףִרבְרִּכ רמשל
 0 ףיתשרד בלב

 :ףיִתוצמִמ ינָשִמלא
 . ףתרמא יִתְנּפְצ יִּבְלְּב
 קא טחא אל ןפמל

 :ףיקח [
 יתפשב 2% א

 רייד ,ב'יד ,ב"ד ןכו ויתדע א'פ ,ט'דו ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ +. 9 .טיק

 ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םורפס בורב עוברב ןכ 4 .ו'ד ןכו שרגמ עיבר ויתדע א"סו ,ו'טדו

 םירפס בורב ןכ צ.5 ביה ןכו שרגמ עיבר ךירק ַפ א"סו ךידקפ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ו"ד

 .יכרד א"פ צ. 5  .ילתַא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד .י"ד ,טיד ויד ,ג"ד ,ביד ,א'ד
 זא א'סו ,י"דו ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אל זא א'ס ן'"טדו י"כ םירפס בורב ןכ <

 .איעג אלב דלא ג'ב ,א'ב ןכו ו"טרו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 | .ד"דו ב"וד כו אל
 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ,א'ד ןכו ףיְתרְמִא א"ס +. 11 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ןכו יִרְבדִּב א'ס +9
 ,ו'ד ןכו שרגמ עיבר הוהי א'סו ,ב'ד ןכו הוחי א'ס ₪ 8



16 

18 

 או 93 םילהת 18

 יתרפס יִתָפשִּ
 :ךיפדיטפשמ לכ
 שש יז תודע ּךְרַדְּב
 :ןיהְדלְּב לע
 הרט ףידוקפב

 :דיק תחרא הָטיִּבַא

 עשעתשַא ףיִתְקְחְּב
 :ףְרָבִד חַכָשֶא אָל

 היחא ךדבעילע למ
 :ףרָבד הָרְמָשֶאְו
 הָטיִּבאְו יניעדלנ

 :ךתְרותמ תואלפנ
 ₪ יכְנִא רג
 :ּףיִתוצִמ יִנָפִמ רתְסַתִלַא
 הבאקל ישפנ הָסְרַנ
 :תעלַכב ּףיטְפשמהלֶא

 םיִרּורֶא םיִדז תְרִעְג
 ;ףיִתוצמִמ םינשה

 זומְו הָפְרִח ילעמ לג
 :יִּתְרַצִנ ףיתדע יִּכ
 ּורָּבַדִנ יִּכ םירש ּובשי םַג
 :דףיז קחְּב חישי ףךד בע

 דםג

 ןןיר ,ג'ד ,ב'ד ןכנ שרגמ עיבר יתשש א"פ ,ט"דו י"כ םירפס בור

 ןויד ,איד ןכו רבב א'ס +. 16 = .ו"טד ןכו עוברו ץימק י

 איעג אלב -לע א"ם ו"טדו י'ד ,ו'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ + 1

 י"ד ,ג'דב ןכו עיבר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ .צ. 17. . .,ד"ודו ב?"וד ,ט"ד ,ג"ד ןכו

 יר'חו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו .ףירבד א'ס +.גד = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו היחא א'ס ,ו"טדו

 רת ןכ לג ל"צ צ. 9 תי ,ע'ז יות .יט 'ה עשוהי ןייע :ר"תו ס"ה



 19 ישימח רפפ 0%ז[ןא 4

 0 ּףיָתְדעהםנ

 תצע יִשְנַא

 יִשפנ רָ רַפָעְל הֶקְבְּב

 :דרב כ יִנִח

 יננעתו יתרפס יכרד
 :ףיקח ינדמל

 ינניבה דו רוקפ"ךרד

 :ךיִת ואָלָפְנְב ּהָחיִשֶאְו

 הָנותְמ ישפנ ,הָפְלִ

 נח .דתרותו

 יִּתְרַהְב הָנומָא רד

 :יתיוש ףיִמְּפְשִמ

 ףיִתודעְב יִתקבְּד
 :יִנָשיִבְ "לא הָוהי
 ץורא ּדיִתוצמדררד

 יב ביחרת יִּכ

. 
 ףיקח ףךרד ו די ווה

 :בקע הָחָצַאְ
 ּףתְרות | הָרְצֶאְו ינניבה

 הנרמשאו

 ג'ד ןכו ץמק יעשעש א"ס ,ו"טרו א"וד | יו"ר ,א'ד ,י"'כ םירפס בורב חתפב ןכ צ 4
 ןכו יננעתו א'ס +. 96 = .יִרבְרְּכ א'ס צ. 25 .ב'ד ןכו יטשעש א"סו ,ר"ידו ב"וד ,ט'ד ג'ד ו

 : 9 ויד ןכו שרגמ עובר יננעתז א'סו ,ה"ידו ב'יר ,ט'ד ג'ד ג'ד
 מ אלבו ךרד א'ס ,ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 99 = .ר"תו ץ"ת ןכו יִרְבְדְּב א'סו
 : . 9 = דודו ב"יד ,ט'ר ויד ,ג'ד ב%
 ג'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלו
 ב'ד ןכו ךרוה א'פ 4

 0  .איעג .אלב ךתרזתו ג"ב ,א"ב ןכ

"9 



4 

 הק

39 

10 

11 

11 
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 ףיתוצמ - ב נכי ורה

 י יִתְצפה ןכמכ

 ףיִתודעְ"לַא יּבָלטה
 ו לֶאְ
 אָוָש תוארמ יניע רבעה
 :ינח ךכרדב

 ִּתְרַמִא ּידְבַעְל 2 קה

 : :דתארל רשא
 יתְרני רשא + יתָּפְרֶח רבַעַה

 הָוהְי ףִרְסח ינָאבְי
 :ךתרמאכ ךתעישת

 הכה < יפרח הָנָעִא
 :ףרָבְדּב יִתְחטְבְיכ
 דאמדדע תמָאדרְבד יִפמ לַצְת"לַא
 :יִתְלִחְי ףטפשמל יִכ
 דיִמָת ּךִתְרּות הָרָמְשֶאְ
 :דִעְו ם םלועל
 הבחרכ הכלהתאו

 יב '

 חו וה גיר ןכו ובהיכ א'פ  ,ו'טדו צ"יד ,ב"יד ,ב"ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ +. 58

 ןא"ד ןכו יִכְרֶדַּב א'ס \. 37 | .ב'ד ןכו ךיתודע א"ס צ. 86 | .י'ד ןכו ובדוכ א'סו

 ,ר'חו ס'ת ,ע"ת ,'רת ,א"ד ןכו ָךיֶרָבְרַּב א'ס צ. 2 .ּךַתֶאריל א"ס צ. 38 = .ס"תו 'רת ,י'ד

 -לאו גיב ,א"בו ו"טד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"דב ןכו אועג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 חו טיה ,עית ,ר"יד ,ב"יד ,טיד ,ו"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו ףיטפשמל א"ס +.48  .איעג אלב

 ןוכלהַתאו גיבו ,איעג אלב הכלהתַאְו א"ב א*נ ,איעג אלב הָכָלַהְתֶאְו נ'ב א'ב ןכ +. 5
 .איעגב



 ישימח רפס אא 6

 ּףיִתוְצִמְּב עָשַעְתְשֶאְו
 :יִּתְבַהֶא רשֶא
 יתבהֶא רשָא ךִתוצמ"לֶא יפכ אָשֶאְ
 :ףיקחְב הָחישָאו

 ּףרְבעל רַבְּר-רֶפְ
 ; נז לחי רשא לע

 יינעב יִתְמָחְנ תאו
 :יִנָתִַח ּףִתְרַמִא יִּכ
 דֶאְמְדד יִנָציִלָה םידז
 ;יִתיִסְנ אל 0 ותמ
 הָיהְו םֶלשמ ףטְפשמ יתר
 :םהגהאו

 םיעשרמ יִנְתַוחַא 7
 :יףתרות יִבָופ

- 

 ₪ יקח י יל"ווה תורמז

 :יִרוגמ תיִבב
 הָוהְי ףמש | הֶלילב יִתְרְבַ
 ;ּףַתְרות המשא

 ילְהַתִיַה "תא
 :יִתְרְצְנ ךיקפפ יק

11 

 ורל
 קלח 4
 , .86  .ב'ד ןכו ךוקה א'פ 4 .ו"טדו דיויד ,ביוד ,ייד ,ט'ד ויד ,גיד ,ב'ד ,י'כ םירפסב עיבר ןכ +. 48  ,אועג לב -לֶא נ'ב א'ב ןכ צ.48 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו שרגמ עיבר ךיתוצמב א'ס +. 4ז = .איעג אלב עשָעתַשאְ נ'ב א"ב ןכ +. 47 | .ו"טדו ר"וד ,ב"יר ,טיד ,ג'ד ,ב"ד ןכו שרגמ עובר םוכלמ א"ס 6
 ,ג'ד ,ב'ד ןכו התיָה תאז א'פו

 יד ןכו התוה תאז א"ס ,י"כ םורפס בורב ןכ צ

1 +4 

 ר"ורו

+6 

40 

49 

 ה



 8 םילהת 119

 הוי יקְלָח 1
 ּיִרְבִּד רמשל 'תרמא

 בל"לכב ףינפ יתילח -

 :ִִּּתְרַמאָכ יִנ
 כד יתבשח 7

 :ףיִתדעדלֶא ילנה הָביִשֶאְו
 יִתְהְמְהִמְתַה אַלו יתשח 6

 נדע םיִעָשְר יִלבִה | 4

 ּףְל תודוהל 2 . 0 .

 ףּוארי רָשֶא 0 נא רבה מ ₪
 ו ָךוקפ ירמשלי

 אְלַמ הָוהְי ףךִדסחח
 | ג ג וד

 ינקמל יקח
 '%י 4

 ינָלְמְל תעדו םעט במ |
 :יִתְיִמאַה דיתוצמב יכ

 גגש יִנָא הנעִא םרט

 :יתרמש ּךתרמַא הָּתַעְו

 ביטמו הָתַאבומ = 8
 ינדמל 2 ְ

 יהוהי יקלח א"ס ן"טדו ד"יד .ב"יד ,י"ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד  ,ו"כ םירפס בורב ןכ 7

 תוצח א"סו ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו תוצח א"ס ,ו"טד ד ם 1

 א'ס \"טדו י"ד ,א"דב ןכו .,יפר וילע רפמגו ו ו

 .ו'טד ןכו יתנמָאָה א'ס צ. 66 | .ד"ידו ב"יד א' יד ,ם"ר ה

 ּוטידו קיה ,גי'ר, ב'ד ןכו התא בומ א*ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד | ,י"ד ,ו"כ שב בורב חל ט. 8



 1893 ישימח רפס צא 9

 :ףיקח יִנְדְמל
 ₪ ירו רקש יִלְע לָּפַ
 :לידוקפ צא | בלב ינא
 10 םָּבְל בלחּכ שפס
 :יתְעְשַעָש ָּךְתְרות ינא
 1 | יתינעדיב-ילדבומ
 :ףיקח דַמָלֶא ןעמְל
 ףיפתרות" ילדבומ

 :ףְכו בה יפלאמ
 םש -

 . ינו ינושפ ידי
 ;ךיִתוצִמ הָדִמְלֶאְו ינניבה
 7 וחמשוו ינואר יא
 2 יִתְלחי ףרבלל יִכ
 2 ףיטפשמ קָרָצהיִּכ הָוהָי יִתְעְדָי
 :ינְתינע הָנמָאְ
 : ינהל ףרסח אקיהו
 :ףדְבַעל ךֶתְרִמאָּ
 :יֶעשַעש ִדְתְרותיִּפ 2 היחאו ךיפחר יפו

 18 ינותוע רָשהיּכ םיִדָו ושָבָי
 :ּךיִדְקְפְּב חיִשֶא יא
 דפ ףיארי יִל"ּובּושי
 ותק ועדוו
 ו יל = %

 =יהי

 ד ןכו יִפ ילדבוט א'ס ,ה"ידו .ב'וד ןכו דיכ 0 וא ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ 8₪
 א'ס .ו'טדו דוד ,ב'יד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 79 | .ב'ד ןכו יּכ יל בוט א'סו ,ט'דון'ד
 .ביד ןכו תרו יל בוט א"סו ,ו'דו ט"ד ןכו תות ילחבוט .א'סו ו'ד ןכו תרּות יל"בוט
 ד"ודו ביד ןכו שרגמ עיבר ךתרמאכ א'ס ,ו"טרו י'ד ט"ד רד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +6
 יעדיו ,ביתכ ּועדוו +. 79 = .ו"טדו דייד ,ב'וד ,ו'ד ,ט"ד יד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפפב ןכ |

 .ס"תו ע"ת ,א"יד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יעדיו א"סבו ,ירקו בותכ ּגעדְיְו א'סב ווק
8 
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1 

 טל 0

+1 

8 

99 

90 

21 

114 

 ןכ צ. 1 וכ ש 8

 גמחנ
 , - ונת

08 1 

 רכז
= + 

 השק ראנכ יז ב
 :יִתָחכַש אל דיק
 ּףרְבְשהיִמְי "המַּכ

 :טפשמ יפדְרְב השעת יב
 = .תוחיש םיִדָז ילדו
 :ףתרותכ אל רֶשֶא
 הנומא ףיתוצמדלכ

 ית פדר רקט
 ץראב יִנולּכ טעְמְ
0% + 4 

 :ףידקפ יּתְבועדאְל יא
 ינוח ףְסחְּכ
 :ףיפ תדע הָרְמשֶא

 הוהי םֶלועְל

 :םימשכ בצְנ ךרבד
 6 ןּומָא רדָו רדל
 לורי י- . יי-
 = דמעתו | וא ₪-

 םויה ּודְמַע ד טפשמל יי -%ל% -=יי ".,.
 לב ל צ :וד יוד נא

, 
 ןווטרל א'סב +. 91 .ו'טה ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ו"ד ,גיד ,ב'ד ,י"כ םורפס בורב ןגונמ

 פ ןוויב ןכו ויטדו ייד ,טיד ויד ,ג'ד ,ילכ םירפס בורב ןכ צ. 89  .ירק ּךֶרָבְדְל בותכ

 תו רייד ,ב"יד י"ד ,טיד ויד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 84 .איעג אלב

 סו ימי המכ א'כ חו ומו הזר א'ה .י"דו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 91 | .ב"ד ןכו ימי המכ



 115 ישימח רפפס 0%[% 99-- 18

 . 2 : ה ₪

 ₪ םכדיכ
 . ינעישוה יִנָא ל
 :יִתְשְרְד ףידוקפ יכ
 2 יִנָדְּבַאל םיִעָשְר ווק + יל
 :ןֶנְבְתֶא ףיָתדְע
 6 ץק יִתיִאְר הָלְבתִלְפל
 :דאמ ּךְּתוצמ הָבַחְר

 ד ּףַתְרות יִּתְבַהֶאדהִַמ
 :יתחיט איה םויהדלכ

 98 ּךְתִצִמ יִנָמְכְחִּת יביאמ

 :ילדאיה םֶלשֶל יִּכ
 99 יתלכשה ירמְלִמלָכִמ

 :ול החוש ףיתודע יכ
 וי ןָגוּבְתֶא םָיְנְקְזמ
 :יִתְרַצְנ ךידקפ יּכ
 101 יל יִתאָלָּכ עְר .חרא"לבִמ
 :ףרבד רמשא ןעמל
 ו תרס"אל ימשלמ
 :ינתְרוה התא
 7 ףתרמא יחל וצלמִזהמ

 שבדמ

 .יתדבא זא א"פ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ

 יטדו ר"יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו יביאמ א"ס ,ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ₪

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ב"ד ןכו ףיִרְבִּב א"ס +. 101 | .איעג דלָּכִמ נ"ב ,א"ב ןכ צ ₪

 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו ָךיִתרמִא א"ס צ. 103 .איעג ךיטפשַממ נ"ב ,א"ב ןכ צ. ₪

88* 
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 סצזואש 4 םילהת 16

 :יפל שבדמ

 ןְנְובְתֶא ךיִדוקפמ

 :רקש חראהלָּכ | יתאְגָש ןּפ"לע

 דרכה יקח
 :יתביתנל רואָו
 הָמיְקָאְו יִתְעְבְשנ
 :ףקדצ יִטְפְשִמ רמשל

 דֶאְמדדע יתינענ
 :ףרבדכ ינוח הֶוהי
 הָוהְי אנהצְר יִּפ תובדנ
 :יִנדְמל ךיַמֶּפֶשמּו
 דיִמַת יפכב ישפנ

 :יִתְחַכַש אל ּףִתרות
 יל חפ םיעָשר ות
 : ית ָת אל ל ףידוקפמו

 םלשל ףיתודע יִתְלַחְ
 המה יבל ןוששדיכ
 ףיקח ַח תושפל יב יתיטנ
 = :בקע םלועל

 יתאְנָש םיפעס

 :יתְבהִא ּךְתְרּותְו

 ךרבדל הָּתָא ינגִמו ירתס
 ןטיחו ויד ,גיד ,ב'ד ןכו ילגרל רג א"ס ו"טרו ד"יד ,בייד ב

 המיקַאו א'ס ,ר"תו ס"ת ,ע"ה ,רת ג"טד ,ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +6
 בורב ןכ צץ 119 ה ךיטפשמּו נ"ב .א'ב ןכ צ 68

 עובר ךיקח א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ויד ,ט"ד ,ג'דב ןכו עיבר וילע רסמגו י"כ םירפס
 ןווט ו'טדו ר'יד ,ב"יד י"ד י'כ םורפס בורב ןכ צץ. 13  .ב"ד ןכו ךיקח א"סו ו"ד ןכו
 ו .ט"דוו"ד ,ג"ד ןכּו ךתרותו



4 4 

 ןכ + 4
 "ס צץ. 6

 "יד ,ב איד ן ב"וד ,א"יד ,ו"ד ,ט"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 118 | .ז'מ וספ ליעל ןייע
 ינש אפ
 ןכו אלמ
 י'ך ,ו"כ םירפס בוב

 ישימח רפס

 :יתלָי לרב
 םיערמ יִנָמִמ ורוס
 :יהְלֶא תֶוצמ הָרַצֶא
 היחַאו ףתְרמאְכ יִנָכְמְס
 : יִרְּבָשִמ מ יִנָשיִבְּתְדְלַא
 העשואו יִנָדְעְס
 :דיִמָת ּףיִכִחָּב הָעְשֶאְ
 ףיקחמ םִיִ ושלב תיִלְס
 :םַתיִמְרִת רקשדיפ
 ץרֶאדיעשרדלְכ הבשה ינס

 2 תדע יִּתְבַהֶא ןַכְל
 יִרָשְּב ףךּדִחּפְמ רמס

 :יִתאַרְי ךיטפשממו

 קדצְו טֶפשִמ יִתיִשָע
 :יקשעל ינחינתדלב
 בומל ּףדְבַע בְרַע

 :םידו ינשעיהלַא
 ףת עושיל ולָּכ נע
 :ףקרצ תרמאלו

 ףרסהְכ ךרְבעדםִע השע
 :יִנְדִמל קחו

* 

17 

 -ךדבע

 ו דוד ,ב"יד ןבו שרגמ ץעיבר ךרברל א"ס ,י"דו ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 ו ע'ת ,רת ןכ עשְעִּתָשָאְו ל'צ ץ. 117  .ס"תו 'רת ,גיד ,ביד ןכו דאב א

 ודו

 םיגיס א"ס "דו ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 .ו"דו ג"ד ביד

 .ר"תו ע"ת ןכ יִּתַבשָח ל"צ צ. 9 .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד

 14 .איעג אלב דלֶא נ"ב ,א"ב ןכו ו"טדו

 א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד "ד ,ג'דב ןכו עיבר וילע רסמנו י'פ

 .איעגב
 איעג אלב ךרסחכ א"ב א"נ ,איעג אלב ךדסהכ גיב ,ו'דו ג'ד ןכו א"ב

 פו"

 ןכו ךרסחכ

19 

16 

117 

18 

119 

100 

191 

14 
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10 

141 

139 

13 

14 
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 0[ 6 םילהת 18

 יָננ ְניִּבַה יַנ ינָאְ רבע

 :ףיתדע הערא
 הוהיל תושעל תע
 :ּףֶתְרות ופה
 ףיתוצמ יּתְבַהא ןכְדלע
 :ופמו בהְּזמ
 יִתרשי לכ יִדוָקְּפדלָּכ ןב"לע
 :יתאנָש רקש חַרֶאלָּכ

 ףיתודע תואְלפ
 :ישפנ םתרצנ ן"לע

 ראי ךיְרֶבִד חַתַּפ
 :םייתפ ןיכמ
 הָפֶאְשאְו יתְרְעָפִיפ
 זיִתְבָאָי ףיִתוצַמְל יִּ
 יננחו ילא"דהנפ
 :ףמש יבהאל טָּפְשמָּ
 ּףַתְרַמאְּב ןבָהייַמַעּפ
 :ןואזלכ יב"טְלשתדלאו

 םֶדֶא קשעמ יִנְְּפ
 :ףיִדוקַּפ הָרְמָשֶאְ
 ףדבעב רֶאָה ְיְנפ
 :ףיקחהתַא ינדמלו
 יניע דרי םימיִנְלפ
 :ףתרות ורמשדאל לע

 קידצ

 ירוק = יתרשילכידוקפ ל'צ וא ,יִּתְרַמַש ל"נ ץ. 198 "תו ע"ת ן ה רוקפ ל'צ +. 98
 ןכ וטו רייר ,ב"יד ,י'ד ,טיד ו'ד ,ג"ד ןב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 188 | .יתרמ רמש ור

 .ר"תו ע"ת ,א'ד ןכו ְתרְמָאְּכ א"כ ל. 3 5 ימעפ א'ס
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 הָוהי הָּתַא קידצ
 :ףיטְפְשמ רש
 ףיתדע קדַצ תיוצ
 +דאְמ הנמָא

 רצ ה וחכשדיב
 אמ ּדִתְרְמִא הָפּורְצ
 :הבהַא ָּךרְבְִו
 הָזְבִנו יכְנָא ריִעצ
 2 קחכש אל -
 - 7 קרצ ה

 ינאְצמ : הגמר
 :יעשעש דותוצמ
 םלועל ףיתורע קדצ
 :הֶיחַאְו יִנִבַה

 הָוהְי יִנט 6 ה

 שוק ד תאר
 :יִתדע ּהָרְמְשֶאְ
 הָעּושַאְו ףשנב יתמדק
 ומדק :יִּתְלַחי ךירבדל

 וב רב ןכו ב"דב ןכו עיבר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 140  .ם"תו ב"ד ןכו ּףךְרבְד א'ס +. 9

 ג'ד ,י"כ םירפס בורב איעגב ןכ צ. 140  .דאמ א"ס ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד "ד 7
 ב'ד ןכו ךחקדצ א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד י"כ םירפס בורב ןכ +. 145 = ,ו"טדו י"ד

 ד ,ט'ד ג"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בורב ןגונמ ןכ צ. 149  .ךתקרַצ א'סו ,ט"דו ו"ד 7
 רצ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד | ,י'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 148 = .ו"טדו ר"י

 י"ד ,ב'דב ןכו עובר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 144 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו קוצמו
 ָךיִרְבְרְל +. 447 = .םלועל א"סו ,ד"ידו ב"יר ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ןכו שרגמ עיבר םלועל א"ס 1
 וא"ד ןכו ירקו ביתכ ּףרַבְדְל א"סבו ,ר'תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ יִרַבְרְל א"פב ,ירק ףרבְדְל ,5ּ

 .ס"תו 'רת ,א"יד
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140 

141 

10 

11+ 

158 

16 

17 
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 ןהז

 א 4-9 םילהת 10

 תורָמְשַא יניע ומדק
 :ּךִתְרמאְּ 'חישְל
 ףדסחכ הָעַמְש ילוק

 :ינח ּףטְפְשִמְּכ הוה
 הז יפדר וברק
 :וקקר ךֶתְרותִמ
 ה הֶתִא בורק

 ףיתדעמ יתעדי םדק
 :םָּתְדַסִ םלועל יכ

 ינצלחו ייִנְעְַהאר
 :יִתָחְכְש אל ךְתְרותדיִכ
 יִנְלָאְ לכה המיר

 :ינח ךתְרמאל
 הָעושי םיעשרמ קיחר
 ;ושָרְד אל יקח
 הוי !םיפר ףיִמַחְ
 :יעַח ךיטפְשמְּכ
 ירְצְו פדר םיּכר
 :יתיִמְנ אֶל ףיתודעמ
 הָטַמוקַתֶאְו םידגב ית אר

 :ּורמש אֶל ִּתְרַמִא רשֶא
 יִּתְבַהֶא ףידוקפהיכ הֶאְר

 :יעַח ךדסִחְּכ ה הֶוהְ
 -שאר

 ןט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 149 ירק ַחיִשְל ,ביתכ ַחּושִל א"כב צ. 8

 ףיטָפשמּכ א"ס ץ. 149 | .איעג ךרסחְכ נ"ב א'נ + 9 .ילוק א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד י"ד

 ןכ +. 188  ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו יִפְדִר א"ס צ. 150 | .ב"ידו י"ד ,ט'ד ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו

 ,ר"ירו ב'יד ,טיד ו'ד ,ג'ד ,ב"'ד ןכו ףקמ אלבו יכ א'ס .ו"טדו י"ד ,"כ םירפס בורב



 11 ישימח רפס זז 1

 םנח ינופדר םירש
 בל דפ ךירבדמו
 ףתְרמא"לע יא שש
 :בֶר לָלֶש אצמּכ

 הָבְַתאְו יתאנש רקש
 :יתְבַהֶא ּךִּתְרות
 ףיתללה םּוְּב עבש
 :ףקדצ יִטפָשמ לע

 ףתרות יִכָהֶאְל בְר םולש
 :לושָפִמ ומלךיִאְו
 הוהי ךתעּושיל יִתְרּבש
 :יִתישע ףיתוצמו
 ףיתדע ישפִנ הרמש
 :דֶאַמ םֶבָהֶאְו
 ףיתדעו ףידוקפ יִּתְרַמש
 :ּּדְִנ יכְרּדדלֶכ יּכ

 .ינניבַה ו
 ףינֶפל יִתְנחְּפ אוָבְת
 :ינליצה ּדִתְרַמאְּכ
 הֶלַהִת יתָפש הֶנְעִבַת

 סק קוספ ןמקל ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו יטפשמ א"ס צץ. 160  .אריעז 'ר ש 0

 / תו ע'ת ןכו ירקו ביתכ ףףיִרָבְּדִמּו א'ס ,ירק ףףְרַבְּבִמּו ,ביתכ ָףיִרְבְּדִמּו + 1

 ירפס בורב ןכ צ.168 = .ר"תו ע"ת ןכו ףיתרמַא א"פ צ.165  .ס"תו ר"ת ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו

 ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ו"טד ,ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א" ד ןכו ץימק הבעתאָו א'ס ,א"ידו

 .ו'טדו י'ד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ןכו ומל ןיאו א'ס ,ד'ידו ב"יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד 8
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199 
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 וש

 0%זא 175 --0אא 6 םילהת 139

 ו יּתרְחְב ל דוקפ לכ

 ב ות .יופרי
 ] רמו

 ףדבע שב דָבִא השָכ ית
 ִּףיִת

 , יתארק
 רקש-תפשמ ישפנ הליצה הוה
 :הָימר ןושלמ

 47 ףיסידהמו ףל ןתידהמ
 :הימר ושל
 םינונש רוָּבִנ יצח
 :םיִמָתְר יִלָחְג םע
 דש מ יִתְרְיִּכ ילחהווא

 רב ילהאה םע ו יתנכש

 ישָפנ ּהלזהנכש תר
 :םולש אנוש ם

 נד +

 + יננעיו
-.. + 

 ו

 חינא

 ןויכ םירפס בורב ןכ ץ. 175  .ר"תו ע"ת ,ירת ,א"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו ףיטפשמו א"ס

 ןכ צ. 5 .כק ,ר"ידו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו יִנּורְזַעַי וא יִנְרַזְעי א'ס ,ו"טדו א"יד | ,ו'ד

 ןכ +. 5 = .שרגמ עיבר ךל א"ס ,ו'טדו ד"וד ,ב"יד יו"ר ויד ,ג"ד בד ו"כ םירפס בורב ע

 ,י"דו ויד ,ג'ד ןכו ףקמ אלב הי וא וא -היוא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב* ם

 ואיעג אלב םַע א'ב א'ג ,איעג אלב סע ג'ב ,א"ב ןכו י"רו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ס*ה ,ע ןכו יִאְנש א'ס 6  ,אועגב דםַע ניב ר'תו ס"ת ,ע"ת וכו י .



 13 ישימח רפס 0%% 7--0גננ] 9

 רבדֶא יכְו םולשחינא
 :הָמְחְלמל המה

 תולעמל ריש
 םיִרָהָהְֶא יעע אָשֶא
 :יִָע אְבְי ןיאמ
 ו

 :ץֶרָאְו םימש השע
 ףלגר טומל ןֶּתְידלא
 :ךרמש םונידלא
 ןשי אָלְו םונידאל הנה
 :לֶאְרשי רמוש

 ףרמש הוה
 :ךעמְו ךידלע ףלצ הוה
 הָכַכִַאְק שמשה םֶמ
 :הֶליְלַב ַחָרָיַו
 עְרְלָּכִמ רש הוה

 :ףשֶפַַתֶא רמשי
 ףאוכו ךאצ-רמשו הע
 :םלועדדעו הָתַעַמ

 רודל"תולעמה ריש
 יל םיִרְמְאְב יִתְחַמָש
 :ךלנ הָוהָי תב
 וניִלג ר ּויָה תודָמִע

 םלשורי | :םֶלְשורי שב
 אליה ,ויר "היד גיד ביד אד ןויכ םירפס .בורב ןכ ל כ .דונא נ"ב ,א'ב ןכ +.

 : ע"ת ,ב"ד ןכו דלֶאְו א'ס צ. 8 .ךילגר א"ס ש. 8  .ו"טד ןכו אלמ אובו א'ס ,ר"ידו ב"יד
 ןגונמ 0 צ.6  .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ. 4 = .ר"תו ס'ח

 ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ ץ. 8  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"ד "ד ג'ד ,ביד ,ו"ב םורפס ב

 .ב"יד ןכו יחד רמשו א'סו ,ב'ד ןכו רמשו א"ס ,הרמשו ניב ,א"ב .ןכו ד"ידו ביד

 .ר"הו ע"ת ,'רח ןכו דודל תלמ אלב תולעמה א" ץ.1 .בכק

- 



1 

 0%אצ1] 8--סא אז 8 םילהת 14

 היונָּבה םלָשּורי
 :ודחְי ּהָלהַרְבְחש ריִעָּ
 םיטבש ולעיםשש
 לֶאְרְשיְל תּודע הָדיטְבש

 :הָוהי םשל תודוהל
 טָּפָשַמְל תואסכ ּובשָי | הָמְש יכ

 דד תבל תיא
 םלשורי םולש ולאש
 :דומהא וישי
 ךְליִחְּב םולשדיהי
 :ךיתונמראב הָולש
 יערו יחא ןַעמָל
 :ךֶּב םולש אָזהְרְּבדא
 וניהלָא ההידתיב ןעמְל
 :ףל בוט הש שקכא

 תלמה ריש
 יעעדתא יִתאָשְנ יא
 :םימשב יבשיה
 םָהינודַא דידלֶא םיִדָבַע יִיִעְּכ הגה
 ּהָתְרְכִנ ךילֶא ּהָחְפְש יִניִעְּכ
 וניהלא הוהידלא וניניע כ
 + :וננחיש דע

 ונח הוה ּונּנְח
 תבר ווב ונעבש בדי

 םשש א'ס ודו ג'ד ןכו ולע םשש ג"ב ,א"ב ןכו ,ו"טדו י"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 4

 ר"יד ,ב"וד = ויד יד .ג'ד ,ב'ד .ו"כ םירפס .בורב ןגונמ ןכ צ. 8 | .ר"ורו ב"יד ןכו ולע

 השקבא וכ הפה ביד י"ד .ה"ד..,גיד" ביד, ,ו"'כ םירפס .בורב ןכ +: 9 .ו"טדו

 ןגיד ,ב"ד ןכו הימרגל | הנה א"ס והנה נ"ב ,א'ב ןכ ץ. 9 .גכק .ויטד ןכו שרגמ עיבר

 ויה ,י"ר .,ב'ד ןכו יניעכ א"ס ,ו"טדו ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ד"ודו ב'יד ,ו"'ד

 ןכצ.9 | .ר"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו דָי א'ס ,ו"טדו י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ <. 5 | .ר"ידו

 .י'ר ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב



 19 ישימח רפס 6צצזו] 4-6אצש 1

 ונָשֶּפפ הלההעבש תר

 םיננָאשה נעלה
 :םינויאנל וובה

 רורליתולטמה ריש
 ונל | היהש הוהי ' ילול

 . :לארשי ג א;רמאי

 הָיהש הָוהְי אלול
 םֶדָא ּיִלְע םּוקּ

 ב םייה דא
 :ונִּב םפִא תור
 ינופמש םיִמה יזא
 רבע הֶלַחִנ
 ל רבע יִזַא
 רוה םיִמה
 הָהָי ףורְּ

 ינשפ ... פנל

 +-ייי
=: 

 :םהינשל ףרש נְנַת רָ אְלַש
 םישקוי חפמ ּהָמְלִמִ רופְצָּ ונשפנ

 :ּונָמְלַמְ מנ ונחנאו רַבְשִנ הָּפַה

 הָוהְי םָשְּב ונרוע
 5 ואו ם םימש השע

 טמה ריש

 הוהיב םיִחָמְּבַה

 | + םלועל
 םלשורי - ₪

 כו דודל תלמ אלב תולעמה א'ס +. 1 . בק ירק םיִנוי יאגל ,ביתב םינויאגל 4

 א"ב ןכו ו"טדו י"ד ,י"כ םירפפ בורב ןכ צ. 6 .היהש כ"ב ,א'ב ןכ צ.'1%  .ריתו וה

 רסמגו רופצּכ א"סב צ. 7 | .ד"ידו ב"יד ןו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הנוגג אלבו ףקמב -אלש נ'ב

 ץמק רבשנ א'ס ,ד"ידו ב"וד ,א"יד .ו"ד ,ג"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל 43 וילע

 ויטדו י"ד ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב איעגב ןכ 1 .הכק .ו'טדו י'ד ב'ד ןפו

 .ם71 ס"תו ב ד ןכו דרַהְּב א'ס 4

6 

 ה
 ! !.ש|>



 ש)

 סצצטש 5--6אצ\ז 5 םילהת 16

 ּהָל ביִבָס םיִרָה לשר

 םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חו אל יכ
 :םהידי הָתְלעְּב  םילידצה ו וחלשידאל ןָפִמְל
 םיכוטל הָוהְי  ּהָבי טיה

 :םתובלב םירו שלו
 םמולקלקע | םיטמהו

 פה א הָהְי םכילו
 :לארשי"לע םולש

 תילעפה ריש
 ןויצ תביש-תַא הָוהי בּושְב
 :םימלחכ וניוה

 נִּפ קוחש אָלְמִי א
 הר וג שלו
 םווגב ורמאי א
 :הֶלֶאדםַע תו שעל הוי לידְגַה
 וָמַע תושעל הָוהְי לידה

 :םיחמש ינו

 ונתובשדתַא הוהי .הבוש
 :בָנִנּב םיקיפאּכ
 הָעְמְדְּב םיעְרָוה

 הנרב 5 2

 ןןוטדו יד ויד ,ג'ד ןכו אָל א'ס +. 3 | .ו"טדו י"ר ,ביד ,ו"כ פס גב ןכ ל ירפס בורב איעגב ןכ <. 5

 חו בייד "ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 3  .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו עָשְרֶה א"ס +.

 םורפס בורב ןכ ?. 5 .ב"ד ןכו ןעמל וא | ןעמל א"פו ,נ"בו ו'טר ןכו ןעמל א'ס ,א"ב ןכו

 בורב ןכ צ.5 | .םיקידצה והלשי א'סו ,ר"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו והלשי א"ס ,ו"טדו י"כ

 ןכו 0% אלב א" יס ,ה"ידו ב בה י"ד "הד גיד ביד ןכו הומרגל וילע רסמגו ,ו"כ םירפס

 ,ו"רו ו'ד ,ג'ד ןכו אלמי א'סו ,ו"טד ןכו אלמי א"ס +.

 וורו ב"יד ןכו וש א'ס .ו'טדו ויד ו"ד ג'ד

 ןנמ ןכ צ. 5 | .ו'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ּונתיבש א"סב ,ירק ּונתיבַש ,ביתכ ּונְתּובַש +. 4

 .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ו'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב



 17 ישימה רפס טאאצז 6--טצאטצזז 9

 ערָּוהה4ְשִמ אשנ הכו  ךלי ףולז
 וקל אשנ הָנְרְב אבידאּב

 המ מרַשְר תולע מה ריש

 תיב הנבידאל | היחיד א

 וכ וינוב ולמע אָוָש
 ריעְרַמ נשידאל הוהידםא

 :רמוש דקש ו אוש
 םוק ימיּכשמ | םֶכְל אָוָש
 תָבְשיִרָחְאמ
 םי ו צעַה םַהְל ילכא

 אנש ורידיל ןתי ןִכ
 םיִנָּב הוה תל הנה
 :ןטכה ירפ רכט
 רובְדיְּב םיצחּ

 :םיִרּועָנה ִנָּב ןכ
 ותָּפְשַאתֶא אלמ רשֶא רֶבַגה יִרְשא
 ושבידאל
 ;רַעָשַּב םיביואדתַא ּורבדידיכ

 תולעמה ריש
 הָוהי א ארל ירשא

 | ךתשא

 "כ םירפס .בורב ןכ +. ₪ = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו | הוהי איפ + 4 .זכק = .ירק וכָבּו <.6
 ר ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 5  .םכל נ"ב ,א"ב ןכו ו"טדו ר"יד ,ב"יד = ,ו'ה  ןו"ד 1
 ר"תו ס"ה ,ע"ת ןכו וידיִדיל א*ס +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,ב"ד ןכו ימיכשמ א'ס ו"טדו י'ד
 ג'ד ןכו ףקמ אלבו יש א"ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד | ,י"ד = ,ב"ד "כ םירפס בורב ןכ +. 5
 .ו'דו

 י-ּ-
 ו-| <

 ו

 וש

-- 
-|- 



 טכו \

 ןש

18 

 .חכק
 95 )יטדו דיי ,בוודא יהוד , גדו ד"יח / 'ד ה

 תר

 סצצצווז 3--6צצוצ 7 םילהת

 היפ ןפְנַּכ תשא
 ףתיב יִתְּכְרְָּב
 םיתי ילתשכ ְךיִנְב
 ףנחלשְל ביבָס

 ןרבו ןפדיכ הגה
 :הָוהְי אָרְ
 צב ההלכה
 םלשורי בּוטְּב הארו

 ו ימי לכ

 ףינבְל םינְבדהַאְרו
 :לארשידלע םולש

 תולעמה ריש
 יִרּועָוְמ ינורְרַצ תפר
 .:לארשי אָנְרַמאי
 יִרּועָגמ ינורְרצ תר
 :יל ולכידאל םג

 םישרח ושרח בני
 :םתונעמל ּוכירָאְה
 קידצ הוה
 :םיעשר תובע ץצק
 רּוחֶא סו ושבי
 ":ןויצ יִאְנש לכ
 תוגנ ריצָחְכ ויהי
 :שבי ףלש תמדקש
 רַצוק ופכ אלמ כ ש
 :רמעמ ונצחו

++ 

 רב

 .ו"טדרו ט"ד ןכו ךתשא א"ס צ. 8

 צצ. ,6 ןכ ק נמל ןכ צצ 6 | .א"ורו א"ד ןכו ירקו ביתכ

 אלו

 ןב"ד ,י'כ םירפס בורב ןגונמ ןכ א. 0

 פינעמְל א'סב ירק םֶחיִנעַמְל ,ביתכ םֶתּונָעִמְל +
 ,קוספ דח ןוהיורת ּיִהָי ןו ויצ יאחנדמל ,יאברע



 ישימח רפ סאצוצ 8--0צצצ] 1

 םיִרָבְעָה ו ורָמָא אלו
 לא הָוהְירתּכְרּב
 שב םֶכָתֶא ּונָּכְרַּב

 לעמ - ריש
 :הָוהְי ףיתאְרְק םיקמטממ

 4 שי

 +צוהוו

 ו
 הל

 שד
 תי

 ילוקב ה העמש לנדא

 תובשק נא העיהְת
 :ינינְחת ה לקל
 י-רמשת תונועדסא

== ₪ 

 :דמעי ימ ינדַא

 ו:

 יג

== 

 , ב םירמש
>> + 

 הָוהְילֶא לֶאְרשְי לחי
 רסַחַה הָוהְידַעדיִּכ

 ה ודפ ומע הָבְרַהְו

 לארָשיחתַא הָדָּפי אּוהְו
 :ויתונוע ב

++ - 

.=- 

 דודל תולעמה ריש

 יל הבל הוה
 ןכצפא

 .לק | .ביודו ביד ןכו סכילע א'ס +. 8  .הָוהי תַבָרַּב
 וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .םיבותכה יצח 5
 "יד ןכו שרגמ עובר ורבדלו אפ
 .ר"תו ס"ה

 טדו ר"יד ,ב*וד ו ,ג"ד ,ייכ םורפס בורב אודו ד"וד .ר"וד ו"ר י'ד הורפה

 צ ;עט

 .א"ד כו הו היל א'ס צי 6

 ר

 ור
= 

4 

 :ורבדל ל'צ ;ו"טדו ר"וד

 הו א'ס צ. 3

 ז ןכו הוהי תכרב א ד וכו .הובו תברב אים ה
= 

 ב"ד ןכו אועג ב"ד וכו אוטנ
 ע ת ןכ 1 קוספ שיר יִּתְלִתוה ו"ת ןר  הוחפ שור לתוה

 זש

 אלק



 ןש

52 
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 [ש
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 סאצא] 5 -טצאצוז 8 םילהת 100

 יניִע ומרדאלו

יתָכְלַה"אְלו
 תוְלרְנְב | 

תואְלַפְְי
 :יִנָמִמ 

מודו| יתיוש אל"םא
 יושפנ יתמ

מא ילע לַמָנּ
 

נ יל לָמָגּכ
 ;יִשָפ

 הוהְידְלֶא לארשי לחי

דדעו ן הֶּתַעַמ
 :םלוע

 תולעמה ריש

 דוְדְל הֶוהְידרוְבְ

 :ותונ עלַכ תא

 הוהיל עַּבָשִנ רָשַא
 ריבאל רד

 :בקעי

האב אכאדםא
 ותיב ל

 :יעוצי שרעדלע .הלעא"םא

 יניעל תנש ןתאדסא

 :הָמּונֶּת יפעפעְל

 :בקש ריבאל תונְכשמ רי

 הַתְרּפֶאְב ָהנעמש הָנְה
 :רעיחידשב ָהונאצמ

 ויתונפשמל הָאוְבְ

 :וילגר םדהל הוחתשנ

 התא ףתחונמל הוה המק %

 ןו'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 | .ר'תו ע"ת ןכו יִּתְַמִמּורְו א'ס צץ. ' .אלק

 ןכו הוהי רוכז א'ס ,הרֶכז נ'ב ,א'ב ןכ צ.1 בלק .ילע למגכ א"ס .,ו"טדו ר"יד ,ב"יר

 "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו תנש א'ס ,א"ידו י"ד א"ד ,י"כ םירפס בורכ ןכ צ. 4 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד

 ןו"טרו י"ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו איעג גילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 4 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד

 .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו הָדָשַּב א'ס +. 6



 צאן[ 8

 :ףזע ןוראו הֶתַא
 ק קדצרש שְּבְלִ ףינה ווד ַהְּכ

 :וננרי י דייט =

 דקבע דוד רובעב
 :ףחישמ יִנָּפ בשֶתדלַא
 דודְל | הָוהידעב שנ

מ בושידאל תַמָא
 הנמ

 ךנסב ירפמ
 :ףלראפכל תישא

 ִי 6 ירב שש ד ּורָמשידםא

 םֶדּמְלַא וז יתדעו

 רעדידע םַהיִנָּבִִ
 :ּךְלראָפְכְל ובשי
 ןויִצְּב הוהי רחבה כ
 :ול בשומל ּהא
 דעדירע יִתְחּונְמְתאְו
 :ָהיִתְוא יִּכ בִשֶא הפ
 רבא ךרכ הדוצ
 :םחְל עיבְשִא ָהיְניִּבָא

 עַשָי שיִבְלַא ַהְנָהְְ
 :וננרי ןנר ָהיִדיִסַחְ
 דודל ןרק חיִמָצַא םֶש

 :יָחישְמל ר ִתְכְר
 תַשְב שיִבְלַא יביא

 טרו ד"יד ,ב"וד ,י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ

 .ד"ידו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ב3

 .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו יִתדְעְו א'ס ,ד"ידו ב"יד

 םירפס בורב ןכ 4 חו 'ל וילע רסמנו י"כ

 ישימח רפס

 ןכו אלמד אלמ ָהיִתיִגא א"סו ,ב'ד ןכו רסחד רפח התא

84* 

 ד"יד ,ב"וד ,

11 

 וילעו

 א ספ ו'טדו

10 

11 

15 

16 



 ןש

 שש

 הלק

 סאאאזז 1 צאצא 4 םילהת 109

 :ורזנ ץיצי וילעו
 דִודְל תולעמה ריש

 םיעָנהמו בומדהמ הגה
 :דחידסנ םיחא תָבש
 שארה"לע| בוטה ןמשכ

 ןרהאךקו ןקזהדלע דדי
 :ויִתודמ יפדלע דרש
 ןויצ יררהדלע ריש ןימרחהלמּכ

 הָכְרְּבַהתֶא הָוהְי הָוצםש יּכ
 :םליעה"דע םייח

 תולעמה ריש
 הוהי ידבעדִלָּכ הָוהְיתֶא ּוכְרַּב ו הנה
 ;תולילְּב הוהידתיבְּב םיִדָמעַה

 שדה םכְדְיאְש
 :הוהידתַא וכְרַבּו
 ןויצמ הוה כרב
 :ץראו םימש השע

 | היוללה

 הָוהי םשדתא ּוללה
 :הָוהְי ידבע ללה
 הָוהי תיבַּב םידמעש
 :וניהלַא תב תורצחב

 הָוהְי בוטדיּכ הייוללה

 :םיִעָנ יִכ משל ּוְרְמּ
 הָו ול רחְּב בקע

 לארשי

 ןח ג'ב ג'רו גיר ןכו א'ב ןכ <. 5 = .י'דו ויד ,גיד ןכו פקמ אלבו ןקז א'פ <. ,בלק
 א'ס ,ר"ידו ב"יד ,א'יד ,ו'ד "ד ,ג'ד .ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפסב ןכ +. 1 .הלק | .איעג אלב
 תלמ ארה ּהָיגלְלַה א'פ ,ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .ו'טד ןכו ןילמ ןירת הידוללה
 יריב ובייד  ייהו היד ,גידוביד ,איד ןכו
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 ;ּותָלְנְסְל לֶאְרְשי

 הָוהְי לדני יתע די יִנֶא יִּכ
 :םיהלא"לָכמ וננדַאו

 השע הֶוהְי ץפָחְדרֶשֶא -

 = ץֶרֶאְּבּו םימשב
 :תומו תדִלָּב םימיב

 ץֶרֶאַה הצקמ םיִאשְנ הלַעמ

 הָשַע רָמְמל םיקרב

 :ויתורצואמ חו אצומ
 םירצמ יִרוכְּב הָּכַהְש

 :הָמַהְּבדדִַע םֶדָאמ

 םיִתְפמ ו תתוא חלש
 םירצמ יככותְּב

 :וידבְעדלָבְב הערפּב

 םיּכר םיוג הָּכִהַש

 :םימוצע םיכלמ גרַהְ
 ירמ נאה ףלמו ןחיִסְל
 ןֶשְּבַה למ גועְלּו
 :ןַעְנַכ תוכ -לממ לכל

== = 

 הלחנ ם םֶצְרא ןתֶ

 ומע לארְ על הָלַחנ

 םלשל ךמש הָוהְי

 :רֶדוזרדל ּךִרֶכַ הוי

 ומע הֶוהי ןיִדְיּכ

 :םֶחְנִתִ וידבַעלַעו
 יבצע -

 ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9  ,איעג אלב הלעמ .נ"ב ,א"ב ןכ ץ. 7  -ל5ו רובס 8
 .י'ד ןכו אלמד אלמ תותוא א"סו ,ו"טד ןכו אמדק 'ו\ רפח .תותא א'ס ,ד"ידו ב"'יד 75

 .ר"ירו ב'יד ןו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ךלמ א" ₪

-3 



16 

50 

14 

 ע"ת ןכו ישעמ א"ס צ. 5
 .ד"ידו

 ,ג'דב ןכו איעג
 ןכו ןולמ ןורה הי ּולְלַה

 סצאצצ 15--אאאש] 5 םילהת

 בה ףַסְכ םווגה יבצע
 :םֶדֶא ידי השעמ
 ורדי אֶל םָהְלה הפ
 :ּואְרי אלו םַהְל םָיניע
 ונזִאְי אלו בדה םיִהָא
 :םהיִפְּ חור"שידןיא ףא
 ו ויהי םֶהומְּכ
 םֶהָּב חטכדרשַא לכ
 הוהידתא וכרב לאְרשי השש

 :הוהידתֶא ּוכְרְב ןרֶהַא תי
 הוהידתא ּוכְרב יולה תי
 :הָוהְידתַא ּוכְרְכ הָוהי יאר
 ןויצמ | הָוהְ ךורְּב
 םלשורי ןכש
 :הי ולה

 בומדיפ הוהיל ּווה
 ודְסַח םליעל יִּכ

 הלאה יהלאל ּודוה
 ודְסח םֶלועְל יכ

 םינדאה ינדַאל ּודוה
 :וףסח םלועל יּכ ור

++ 

 ם .

 ++ בש

 ודבל תולדנ תואלפנ ה
 :וּדְסִה םלשְל

 הנובְתְב םמשה השעל
 :ודסח םלעל יִּכ

 השעל

 יפ

 עקורל
 םווח ויד ,גיד ,ביד ןכו ףקמ אלבו הפ א'ס ל. 6

 וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 91  .ףקמ אלבו ןיא כ'ב ,א'ב ןכ +. גז
 איט ,ו'טרו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,א"ד ,י"כ םירפסב ןכ +. ל1 | .ו"טדו י"ד

 ודו גיד ,ביד

 .ר"תו
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 ם יִמהְדלַע ץראְה עקרְל

 :ודסח ם םלועל ןכ
 םילדנ םירוא שעל

 :ןדסח ם םלועל יכ

 םויּכ תָלָשַמַמְל שָמְשהתֶא
 :ןדסח םֶלשֶל יִכ

 הלל תוְלְשְמְמְל םיִבָכוְכְו חָרְיהְדתֶא
 ?ודסח םלועל יִּכ

 םַהיִרוְכְבַּ 5 הכמל
2 

 ₪ יד יש
 ן
 הנ 1 עו 1:

 דס 2 ושל =

 :ודסה 0 לכ
 ףּוסדםיְב 1 וליחו הערפ רעו

 :וףסח םלועל יכ

 רָּבְרַמְּב זמע ילו
 :ודסח םלעְל =

 םיִלדְ םיכְלִמ הָכִמְל
 ₪ םלשל יִּכ

 ןידא םיכלמ גרה
 : סח םֶלּעְל ב

 ןוחיסל 2

 .ר'תו ס'ת ,ע"ח ןכו .תֶלָשְמַמְל א'ס 9 .ולק

10 

16 



20 

0 

 ןפ

 סאאאט] 19--סאאאטו[ 4 | םילהת 16

 יִרָמָאָה ךֶלַמ ןוחיסל
 :ודסח םלשל יִכ
 ןָשְּבַה ףלמ ועלו

 :ודסח םלועל יִכ
 הלָחְנל םצרא ןַּתְנ

 :ודסח םלועל יִכ
 ודבע לֶארְשיל הָלַחְ

 :ּודְסַח םלועל יִּכ
 ונל 5 "ינלפשבש

 :ודסח םלועל יכ
 ור"

 :ודסח םלועל יכ
 רָשְּבלָכַל םַחְל ןתנ

 ;ודסַח םֶלשְל יִּכ
 םימשה .לֶאְל ודוה

 :ודסח םליעל יכ
 וניכְבדסנ ּונְּבַשְי םש לבב | תורה לע

 :ןויצהתַא ורב
 ּהָכותְּב םיברעדלע
 וניִתּורְנָּכ ו ועלּת
 ריש-ירבד וניבוש ולאט | םַשייִּכ

 הקש ּונילְלוִתו
 :ןויצ רישמ ּונל

 הוהידרישהתא רישָנ דיא
 לע יי

 םויר  ו"ד הד ג'ד ,ב'ד ןכו דלע א"ס ל. !\ככ .איעג ונקרפו נ"ב ,א"ב ןכ +. 1

 | ןו'טדו "יד ,ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ.3 = ,אועג "לע ג'ב ,א"ב ןכ צץ. 5 = .ד"ידו
 | = ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .י'דו ב'ד ןכו םשדוכ א'סו  ,םש יִּכ א"ס
 |  ףקמ אלבו רוש א'ס ,א'ב ןכו ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +.4 .ּוניִלְלושָו ל"ג +. 5 | י"דב
 אבו רייד בודי היד ד הירווב דוןבו



 17 ישימח רפס סצצצטצפ 5--0גא\]ז 8

 ;ינימי י חַכְשִת

 יפחל | ושל קכרת
 יִכְרַּכְזַא 4 אקדמא

 םלשוריחתַא הלעא אלדסא
 :יִתְחְמַש שאר לע
 םודָא ינֶבְל |הָוהי רַמְ
 םֶלָשּורי םי תֶא

 הב ו םיה רע
 הָדּורשה לָבְּבִִּב
 ףלדםלשיש ירשא
 4 ךלמ 5

 יפלח לב דוא
 רזא םיהלֶא דג
 ן < 2 \%8 יושדק לכיהדלֶא הוחתז שא

 ּףִּתְמָאדלַעְ ףדסההלע ע ףמשדתַא הדואו

 :ףתרמא מש"לָכ"לע ָּתְלדְנַהְִּכ
 יננעתו יתאָרַק םויָּב

 ךודוי וע ישפנב = בהרת

 .איעג דם ג'ב ,א'ב ןכ 8
 איעג וילע רסמנו ו"כ םירפסב ןכ 5

 מ. 8 | ,ד"כ ט'ק לועל ןויע
 .חלק .י"ד ןכו עיבר ךיללע
 ,ג'ד ו הימרגל | הוחתשא

 ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו "לב אפ
 .איעג אלב
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 סאצאטזח 4 -סאצצזא 6 םילהת 18

 ץרָארכְלמילָּכ הי ךודוי
 :ףיפדירמא ועָמְש יּכ
 הָוהְי יכְרְדּכ ורישיו
 :הוהי דובָּכ לודנ יכ
 הארי לפ שו הָוהְי םֶרְיִּכ
 :עדיי קחרממ הבנו
 ית הָרְצ ברק  ךלאדמא
 ףרי חלש יִכְיִא ףאילע
 נמי ינעישותְו
 יִלעב רַמְגי הָוהְ
 םלועל ףרסה הֶוהְי
 :ףרתדלא דיי ישעמ

 רמזמ דודל הצעמל
 :עָדְתַו ינַתְרְקַח-הְוהְ
 יִמּוקו יִּתְבש ּתְעְדָי הֶתַא
 :קוחרמ יערל הָתְנב
 ָתיִרז יעברו יתר
 :הָתְנּפְסה יכלו
 ינושלּב הֶלִמ ןיא יכ
 :הָלַכ עד הוה ןה
 ינתְרצ םדְקְו רּוחֶא
 :הָכָּפּכ ילָע תֶשָת
 ינממ תעד היאלפ

 בגו א'פ דץ. 6 | .ד"ודו ב"יד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב דיָּכ איס \. 4

 "פס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6 טד ןכו אלמ

 יוד איר ג'ד ,ג'ד ויכ םירפסב הימרגל ךפהמ ןכ <. ד = .ב"ידו .י'ד ןכו לק קָחרְמִמ
 ד. 8 = .עתו ב"יד ,א'ד ןכו ירי א'ס +. 7 = .ב'דו א"ד ןכו לע ףַא א'ס א. ד | .ו"טדו

 ₪אהי א'ס ,ו"טדו ד"וד .ב"וד ,י'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. 1 .טלק .ס"ת ןכו השעמ
 ,ג'ד ןכו ,איעג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 | .ו'דו ג'ד ,ב"ד ןכו ינקרקה
 יירק הֶאיִלַּפ ,ביתכ הָּיִאְלִּפ +. 6 = .ר"ודו ב'וד ,י'ד
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 :ּהָל לכואדאל הָבִגשנ
 ףחורמ ךְלא הָגֶא
 :חַרְבָא ףינפמ הָנָאו
 הָּתַא 6 םימש קַפֶאדא
 ףנה לאש הַעיִצֶאו

 רחשהיפנכ אָשֶא
 :םִי תיִרָחַאְּב הָנְכֶשֶא
 ינחְנת ּףְדָי םשדסנ
 :ףנימי ינזחאתו
 ינפושי ךשח"ךא רמאו
 :ינדעב רוא הללו
 ממ ףישחידאל ףשחהםנ

 ריִאָי םִוּכ הָליִלְ
 :ּהָרְואַּכ הָּכישַחּכ
 יִתיִלַכ ָתינְק הָּתַאהיִּכ
 :ימא ןֶטְבּב יִנָכְסִת

 יתילַפנ תואר יכ לע דוא
 ףישעמ םיאקפנ
 :דאמ תעדי ישפע

 ךממ יִמצְע דהכנהאל

 רֶתָפַב יִתְישַעְדרשַא
 :ץרא תה י יִּתְמּפְר
 ףיניע ּואְרו יִמְלִ

 ובְתָכ םלּכ פסל
 | רצ שמ

 ד ךמ

 אלו

 .ךנה א"ס +. 8 = ,ד"ידו ב"וד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו 0 א"ס ,ו'טדו י"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ ץ.7
 ל"נ צ. 11  ו"טדו .ד"יד ,ב"יד  ,י'ד ןכו .איעג וילע רסמנו י"כ םורפס בורב :ןכ ל. 0

 ךישַחָי א'ס ,ב*ידו א'וד ,י'ד .ו"ד ,ג"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב .ןכ צץ. 18 = .יָנָפַסי =
 .ס'תו ע'ת ןכ תיִלַּפְנ ל'צ <. ג4 | ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ב'ד ןכ]
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 :םַהְָּב דָחֶא אָלְו
 לא ףיער ורקוההמ ילו
 :םֶהיִשאְר ומַצע המ
 ןּוְּבְרִי לוחמ םֶרְפְסֶא
 :ךמע ידעו יתציקה
 עשר | הלא לטקתִדמִא
 :ינמ ורוס םימ 6 ישנאְו
 הָמומל ךורמי רשא
 :ףירע אושל אושנ

 אנא הוה ףיאְנשמ"אולַה
 :טָמוקְתֶא ףימִמוקתְב
 םיתאנש הָאְנַש תילָכת
 יל וה םיביאל

 יכָבְל עַדָו לא ינ קְח
 :יפערש עדו יִנָנְחְּב
 יב - הָאְר
 :םלש רד ינחת

 רו רממ חלל
 ער םֶדָאַמ הָוהְי ינצלח
 :יִנְרַצְנִת םיִסמח שיאמ
 בֶלַּב תשר ּובשח רשא
 :תומחלמ ודו םולָּכ
 שחנהומכ ם םנוש על יננש

 הל ומיתָפָש תחת בושכע תמה
 ינרמש 8

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ אלו יאחנדמל | ירק ולו ,ביתכ אלו יאברעמל יט. 6

 ליב ט. 90  ,ירקו ביתכ ףּורמאי יאחנדמל ,ירק 8 ביתכ . ורמי 0 0

 הייד ,ב"יד י"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב עיברב ןכ +. 1 .םק ,ו 'כ תומש ןייע :ףמש

 א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב'דב ןכו איע ו רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 4  ,ו'טדו

 ל יי"דו ו"ד ,ג'ד ןכו ומכ

/ 

 ן

 ו



 11 ישימח רפס א 4

 עַשְר ידימ| הוה ינרמש

 יִנָרצְנִת םיִסְמַח שיאמ
 :ימעפ תיחדל יבשח רשא
 יל הפ |םיִאְנרנמט
 לנעמ"דיל תשר ושרּפ םיִלָבַחְ
 :הלס ילרתש םישקמ
 הָּתַא א ללא הל יתְרַמָא
 יח הת לוק הֶוהי הנאה
 תעושי וע יִנדִא הָוהְי
 :ק שב םויּב ישארל הָתוּכַס
 עשר ייואמ הו י ןתת"לא
 ה וה קָפָתל א ומִמֶז

 יִבְסְמ שאר
 :ומוסכי ומיתפש לַמע
 םיִלָחִּ םהיִלע ומימי

 םֶלַּפי שָאְּב
 :ּומוקי"לּב תורמָהַמְּב
 ץֶרֶאְּב ₪" ןושל שיא

 :תָפתְדַמְל ונדוצי עַר םמָחְדשיא
 ונע ןיד הוה ה שעיחיּכ תעדי
 :םיִנִבָא טפָשִמ

 ךמשל ודוי םיקידצ ךא
 :יִנָפִתֶא םירשי ובשי

 רומזמ 1
 ןכ צ. 6 | .ה"ידו ב"יד ,ו'ד ,גיד ,ב"ד םירפס בורב ןכ 6

 ביד .,וי'כ םירפס בורב ןכ 7 ד ,ייכ םירפסב ןגונמ

 ןכ ץ. 10  .א"ידו ב'ד ןכו = א'ס צץ. 9 | .ילא א'ס ו'טדו ר"יד ,ב"יד "ד" 1

 תתפ יבסמ א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד | ,י'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד  ,א"ד ,ו"כ םירפס במ

 ומפכי א'סב ,ורק 1מַפַכָי ,ביתכ 1מּוסַכְי +. ג0 = .ב"יד ןכו ירק יִּבסִמ ,ביתכ 1בָסִמ 8
 כ ּוטיִמָי +. 11 בדו א"ד ןכו ירקו בופ

 18 .ירק יִּתְעַדָי ,ביתכ ָתְעַדָי
1 

 8 על ןייע :ריטמו ל"נ ון א"ו לועל ןווט :רוטמו ל"נ

+ 

10 
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 יִל השוח ףיתארק הוה

 :ךלארקּב ילוק הְָוֶאַה
 ףינפל תרטק ותלת ןוְכּת
 :בֶרָעְדתחְנמ יפּכ תאשמ

 | :יתפש ה הרצנ
 ער כְדְל יפלרטתדלא
 ןוא-ילעפ םישיאדתַא עשְרְּב ו תוללע לֶלועְּתהְל
 םַהיִמַעְנַמְּב ם םחלֶאדלבו
 ייפ דָמָחו קידצ יִנמְלָהְ
 ישאר ינ"לַא שאר ןמש
 םֶהיִתועְרְּב יִּתְלַּפִתּו דועחיִּכ
 .םהיטפש עַלָסיד ב ּומָמָשְנ
 :ומענ יִּכ יִרָמָא ועמשו

 ץֶרָאּ

 רנ ₪ |[

1 

 ל 1 ו

+ 
+ 

 יניע ינדא הו ה הי | ל יא יּכ
 :ישפנ רעּתְלַא יתיִסָח הָכְּב
 יל ושי [ חפ ירימ .. ןרמש

 :זוא ילעפ פ תושכמו
 + | ית ו , = 2

 םיעשר וירמכ מב ולפי
 :רובעָא"דע יכנָא דחָי

 :הלפִת הרעמב ותויִהְּב דָוְדְל ליכשמ
/ 

 ביד ןכו ףקמ אלבו טָת א'ס ויטדו ד"וד ,ב"יד ויד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 ,אמ נק
 ןוטד ויד ןכו רבדל א'ס ,ד"ודו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ו'דו ג'ד
 ,ויטרו ב"ד ןכו "נמלהי א"ס ,ה"ידו .ב"יד י"ד .ו"ד ,גיד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 | .נ"בו

 ,ירק אינו +. 5 .ו'טדו בייד ,ו'ד ג'ד ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 .וירו ביד ןכו ףקמ אלבו דע א'ס ,איעג אלב "דע ג'ב ,א"ב ןכ +. 0
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 פ קעזא הָוהְידְלֶא ילוק

 :ןּוהְתֶא הוהידלא לוק
 יחיש וינפל ףפשַא

 :דִיגא וינפל יתרצ

 : יורו ילע ףמעְתהְּב
 יתְביִתְנ תי הָּתַאְ
 ףלהא וזחרֶאְּב
 :יל חפ וטמִט
 5 הארו | ןימָי טיִּבַה
 ריכמ ילְיִאְו
 יִנָמִמ סונִמ דבֶא
 :ישפנל שרוד ןיא

 6 הוהי יִלֶא יתקעו
 חמ הָּתַא יִתְרַמִא
 :םייחה ץראְּב י לח
 7 יתנר"לא | הבישקה
 ראמ יתולדהיִּכ
 יפדרמ ינְליצה

 :יִנָמִמ ּוצָמָא יִּכ
 8 ישפנ | רגְכִמִמ הֶאיִצּוה
 ףמשדתֶא תודוהל
 םיקידצ ּורָתְכִי יִּב
 :יִלָע לַמָגִת יִכ

 גמק דודְל רומָוִמ
 יתלפת עַמש | הֶוהְי

 ינוגְחתלֶא הָעְזַאַה
 ךתנמאב

 ." ריתי וילע רסמנ א"סב צ. 5  .איעג וילע רסמנו ףטעתהב א'סב +. 4 + .במק

 ,ו"טדו י"ד ןכו ףקמ אלבו לֶא א'ס ₪ ד
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 סא 0 םילהת 14

 :דףתקדצְב יננע ּתלמַאּכ
 ףדבעדתא ט טָּפָשִמְב אובָתִדלַאְ

 ;יִחלַכ דינפל קּדְציאל יכ

 ישפַנ | לא ףדר יכ
 יתיח ץֶראְל אָּכד
 :םליש יִתְמָּפ םי שֶחמכ ינבישוה
 זור ילַע ףטעְתתו
 :יבל סמית יִכותּב

= : 4 

 ףילא יד יִתשְרּ
 :ּהֶלָס ל הָפשְִרֶאְּכ יט | ישפַנ
 יחור הָתְלַכ הוה | נע רהמ
 ינממ דיפ רתְסַתדלא
 :רוב ידר"םע יתלשמע
 ףדסח | רקבב ינעימשה
 יתְחְמְב ךְבְיכ
 דלא וזחדרד ינעידוה

 ;ישפנ יתאשנ ףילאהיכ

 הוהיו יבָיִאְמ ינְליצה

 :יתפכ דלא
 חיכ ףניצר תושעל !ינדמל

 איפ ,ו'טרו ד"יד ,ב"יד ,א"ידב ןכו יפר וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ

 םית ,ע"ת ,'רת ,א"ד ןכו ףילעּפ א'ס ט.5 | .י"דו ו"ד ,ג'ד ,ביד ,א"ד ןכו שגד םיכשחמְב

 ןןויענ אלב השעמּב נ'ב ,א'ב ןכו ר"ידו ב'יד ,י"ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ר"תו
 ע'ת ,רת ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ישעַמְּב א'ס ,איעג השעמְּב ג'ב ,איעג אלב השעמב א'ב א"נ

 ןכו ךילאהיִּכ א'ס צ. 9 = .ד"ידו .ב"יד י"ד ,ט'ד ,ג"ד .ב'ד .א'ד ןכו ץֶרָאְּב א'ס צץ. 6 | .ר'תו

 ןווטדו א"וד ,ו'ד ו" ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .'ח קוספ ליעל ןויע :ע"תו א"ד

 זיו 'ח היעשי ןייע :יִתיִּכְה וא יִתיִנק ל"נו ,ה"ידו ב"יד ,ט'ד ,ב'ד ןכו אלמ יִתיִפְכ א'ס

 ,ט'רו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו תושעל א"ס ,תושעל ג"ב ,א'בו י"ד ,י"כ םירפסב ןכ ל. 0
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 יהולָא הָתַאיִּ
 ;רושימ 0 5 הנ הביט חור
 חת הָוהְי ךמשְךטמל
 :ישפנ הָרָצמ אית ַתְקַדַצְּב

 יא תימצת דה
 ישפנ יִרְרְצְדִלַּכ תְדְבַאהְו
 :ףרדְבע יא יִּכ

 | דודל
 ירּוצ | הֶוהְי ורב
 בהקל ילו דפ - רדַמלַמַה

 :הָמְתְלִמַל יִתועְּבְצֶא
 0 ִצְמּו יִדְסַח
 יל יִטְל ו יכנָשִמ

 = ו יעמ
 :יִתְחַת יִמַע דָדּורה

 והעדִתו םֶדֶאדהַמ הוה
 :והבְשחתו ש שיא
 הָמּד לָבְהל םֶדֶא

 :רבש לַצְכ וימי

| ; 

₪ 
. 

 דָרַתְו ףימשדמה הָוהְי
 ב 24 ד

 :ונשעיו םיִרָהְּב עַּ
 םציפתו קֶרֶּב קורב
 חלש :םמַהתּו ףיִצְח חלש

 ק א" ז'כ ליעל ןייע : ס"ת ןכו חַראַּב א'סו ,ב'ד ןכו ָּרַדְּב א'ס
 2 ט ב ן , בן רֶדרַה א"ס +. 5 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"דב ןכו רסח יִתְעַבְצֶא יאחנדמל
 ירקו ביתכ םיִמע א'סב ,םיִמַע ריבס +. 5 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןבו לפח

 .ה"ימ ח"ו לועל ןייע : ס"תו 'רת ןכו 2

 ,יאברע ומל ןכ +.1 .דמק

 לב י ויה ַת א"סבו ,ירק ויתז וילע רסמנ א"סב צ. רקו ביתכ ה סבו ,ירק ויתחת וולט רס הר

 ד"וד ,ב"יד ויד ,טיד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5 | .א'ד ןכו "ןבו א'פ 8

 ב'ד ,א'ד ןכו אלמו 'ל וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ- 6  .עיבר הוהו אפ 8

 .רסח קרב א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,י'ד ,ט'ד "דר 1

58 
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 םורָמ די חלש
 םיכר םיִממ יִנְליִצהְו יִנָצְפ
 :רכנ ינָב דימ
 אושדרְּבִד םֶהיִפ רש
 :רקש ןימי םקִמיִו
 ףךל הָרישֶא שָדָח ריש םיהלא
 : :לדרמא רושָע לבב
 םיִכְלָמַל הָעושִת ןתוגה
 ;הָעְר ברְחמ ודבע דֶוְּדתֶא הָצופַה
 הכנהינב דָימ לליצהו יִנָצְפ

 אָוָשדרֶּבּד םֶהיִּפ רשא
 :רקש ןיִמָי מי
 םהירּועְנּב םיִלְדְנִמ םיִעְטְַּכ !ּוניִנְּב שא
 :לָכיַה תִיִנְבַת תובָטחמ תיוזכ וניתונְב
 ₪ לא ןמ םיִקיִפִמ םיִאְלמ וניוזמ
 :ּוניתוצּוחְּב תובְּכְרִמ תופילָאְמ וננואצ
 םיִלָּבְסִמ =
 תאציי ןיאָו ץרפ ןי

 :וניתבְתְרּכ הָחְצ ןיאו
 ול הָכְּכַש םַעָה יִרָשא
 :ויהלא הָוהיש םַעַה יִרָשַא

 דודל הֶלהְת
 למה יהולַא ךממורא
 /- :ד םלשל מש הקרכמ
 הללהאו ךכרְבא םלְכְ

 ןןויעג .אלב ינב נ'ב ,א'ב ןכ +. 7 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת .,ירת ,א'ד ןכו די א"ס 7
 םורפס כורב ןכ ץ.19 = .ו"טדו ד"יד ,בייד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןגונמ ןכ +.8
 וכו גננאצ א"ס ץ. 3 :א"ודו י"ד ,ב 'ד ןכו אלמ תויוזְכ א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב*יד ,ט'ד ד ,ג "ד ,י"כ

 תופילאמ א'ס ו"טדו: י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = .ב"דו א"ד ןכו ּונינאצ א"סו ,ר"ידו ב"יד

 .ט"דו ו"ד ,א'ד ןכו יפר ול :נ"ב -;א'ב ןכ +. 15 = .ד"ודו ב"וד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו
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 :דעְו םלשל ףמש הללהַאו
 דאְמ -- זמו הוהי לוד

 רקח ןיא ולד
 יש שעמ הבשי רודְל רוד
 :ּודיני ףיִתְרּובנו
 ףדוה דובָּכ רדָה
 :הָחיִשֶא ףיּתאְלַפנ ירָּבדו
 ורמאי תארו זוז
 :הָנְרפסֶא ךי תולדנו
 ועיבי ךבוטדבר רב
 :ינגרי ךְתְקְדַצְ

 הָוהְי םּוחַרְו ןוגח
 :רָסְילודנו םופא ךרא

4 

 לבו ה והידבוט

 :ווטפמ"לפ"לע ומ
 ףישעמ"לַב הָוהָי ףודוי
 :הָכּוְכְרְבְ ּיִדיִסִחְ

 ורמאי ףתּוכְלִמ דוב

10 

 :ּורכַדְי ֶתְרּובּנ
 ויִתְדּובנ םֶדָאַה ינְבְל | עידוהל
 :ותו כְלמ רַדָה דובְכְו
 םיִמְלְעדלּכ תוכלמ ּתּוכלמ
 :רַדָו רודדלֶכּב ךִּתְלַשַמִמ

 םיִָפהילָכְל הָוהְי מוס

 כ ףיִתאלפִנְו ּורּבִרי ףדוה ל'צ צ.5 = .ךיתרובגו נ'ב ,א"ב ןכ .+4 5
 טד ןכו אלמ ָךיֶתואְרְונ א'ס +. 6 = .א" קוספ ןמקל ןאע
 ס'ת .ע"ת ,'רת ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ְּתַפְדְגְו א'סב 0
 ו י"ד ,טיד ויד ,גיד ,א'ד ןכו ירקו בותכ -לג א'סב ,ידק
 :וישעמהלכב דיִסַחְ וובר הָוהְי ןמאנ קוספה הז ןאכ

*85 
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 סא[ץ 15--6צזטז 4 םילהת 18

 :םיִפּופְּכַהלָּכְל ףקוזו

 ורכשו ףילא לב יעע
 :ונועּב םֶלְכָאַתֶא םהְלְִתונ התא
 ףדיתַא התופ
 :ןוצר יִחדלָכְל עיִּבָשַמּ
 ויכְרְדדלֶָבְּ הָוהְי קיִדצ
 :וישעמדלֶבּב ריסחו
 וארקילפל הָיהָי בורק
 :תמָאב ּוהֶאְרְקִי רשא לָכְל
 ה שעו ויִאְרְיְוצְר
 :םעישויו עמשי םתַעְושדתַאְ
 ויבהא"לָכְדתַא הָוהְי רמוש
 ;דימשי םיִעָשְרַהְדלָּכ תַאְו
 יפ-רברי הוה תלת

 ושדק םש רֶשְּבלָּכ ּדָרְב
 :דעְו םֶלשְל

 ה'וללה
 :הָוהְידתֶא ישפנ יללה
 ייַחְּב הָוהְי הָלְלַהַא
 :יִרועְּב יהלאל הָרמא
 םיִביִדְנּב והטְבתלא
 :העּושת ול ןיאש | םדָאְְְְּב
 ותְמדאל בָשָי וחיר אצּת

 םויב אא .4.0-0-

 = ָּתַא ליצ ש. 16  :התאו א"ס ןו"טדו ר"וד ,ב"יד י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ט. 5

 א'סב +.91  .ע"תו א"יד ,א'ד ןכו ףידָי א'ס +6 .ח"כ ד"ק ליעל ןויע :ר"תו ס"ת .ע 'ת ןכ הָּתַא

 הי ּףרְבנ ּונחנאו קוספה הז ןאכ אצמנ י'כ םירפס בורב +. ל1 = .איעג וילע רסמנו תַלָהִּת

 ,ו'ד "ד ,א'דב ןכ צ.1 .ומק .ח*ו ו"טק לועל ןווע :ביד ןכו ּהָיּולְלַה םלועדרעו הָפַעַמ

 ,ו'כ םירפס  בורב ןכ +. 5  ,ו"טדו ט"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ןילמ ןירת הָודּולְלַה א"ס ,ד"ידו ב"יד

 ןיאש וא "ד ןכו ןיאש א'סו ,ו'דו ג'ד ןכו ןיִאש ₪ ב'ד ןכו ןיאש א'ס ,ד"ודו ב"יד

 .ו"טד ןכו



 109 ישימח רפס גז[ 5--0צזןז 9

 :ויִתְנִתְשַע ּודְבִא אוהה םויּב
 ורָועְּב בקי לאש ירשַא

 :ויהלא הוהיהלע ו ורבש

 ץֶרֶאְו ם םימש | השע

 םּכְדרֶשֶאדלָּכדַתֶאְ םיהדתֶא

 :םלוע יעל ת מא רמשה

 םיקּושעל וז ב מ השע
 םיבערל םחל ןתנ
 :םיִרּוסָא ריִתַמ הָוהְי
 םירָוע | הקש | הזה
 םיִפּופְּכ ףֶקו הָוהְ
 :םיקידצ בהא הוה
 םיִרָגְתֶא רמש | הוה
 רדועי המלא םותי
 :תועי םיִעָשְר דרדו
 םלשְל | הוה ףךלִמי

 רד רֶרל ןויצ הלא
 :היוללה

 | היוללה
 וניהלָא הָרָּמז בומדיּכ

 :הָלְַת הוא םיִנְ
 הָיהְי םֶלָשּוְי הוב
 :םנכי : לארי רחדנ

 םורפסב ןגונמ ןכ 5

 ;.? = ,ר"ודו ב"יד ב

 ד ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ןכו השע 8 א'פ

 .ןימק םיקושָעְל א'ס ,ו"טדו ד'יד ,ב*יד ,א"וד

 : 'ד ןכו הוהי א"ס ו"טרו ד"וד ,ב"וד ,י'ד ה'ד

 :ּגרמז ל"ג צ. 1  ,ו"טדו ו"ד ,ג'ד ,ביד ןכו ןילמ ןירח ּהָודּולְלַה א'ס +.1 ,7מק .ו'טדו

 ב'יד ,א'וד י"ד" ט"ד הד ביד ביד ,א"ר| ,ו"כ םורפסב אלמ ן ןכ צ.% .'ג ה"לק ליעל ןויע

 .ו"טרו ר'וד

 אפורה

 ןש
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 א 5 םילהת 10

 בל ירובשל אפורה
 :םֶתובְצְעְל שָּבִַחִמּו
 םיבכוּכל רָפְסִמ הָנימ
 :אָרְקִי תומש םֶלְכְל
 חכו ּונינודַא לוד
 :רפסמ ןיא ותְנבְתל

 הָוהְי םיִונַע דֶדעִמ
 :ץֶרֶאדידע םיעָשר ליפשמ
 הָדְותִּב הָוהיל נע
 :רוָנַכְב וניהלאל ומ
 םיִכָעְב \םיִמָש הפכמה
 רַפְמ ץֶרָאל ןיִמה
 ריצה םירה הימצְמה
 המחל הָמהְבְל ןתונ
 :וארְקי רשא בע ינבל
 ץַפַחְי סופה תֶרובְנב אֶל
 :הצרי שיאה יִקושְבְאל
 ויִאְרְיתֶא הָוהְי הצור
 :ּודְסַחְל םיִלָחְיִמַהִתַא
 הָוהְידתַא םלשּורי יחבש
 :ןויצ יז הלא יללה
 ףירעש יחירְּב קזחהכ
 :ךּכרקב דינָב ףרּכ
 םולש ךלובגימשה

 :ּדעיִּבָשַי םיטח בלה
 - ץֶרֶא ותרמא חלשה

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו "אלו א"ס צ.10 | .,ד"ידו ב'יד ,ו"ד ,ג'ד ןכו םי עשר לי יפשמ א'ס <. 6

 יףקמ אלבו םשה ג'ב ,א"ב ןכ צץ. 14 | .איעג אלב דתא ג'ב ו'דו ג'ד ןכו א"ב ןכ צ. ג
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 :ּוְרבִּד ץּורי הרהמדרַע
 רַמָצּכ גְלָש ןִתְנה
 :רֶזפי רפְאָּכ רופָּכ
 םיִתָּפָכ וחְרכ דילָשמ
 :דמעי ימ ופרק ינָפל
 םסמיו ורְבִּד חלשי

 ימרלמ ו וחור בשי :ם

 בקעיל ורבד דינמ

 :לֶארשיל ויטפְשִמו ויקח
 יונ-לכל \ןִב ּהָשַע ! אל
 םּועְדְילַּ םיטפשמו

 :הָיּולְלה

 | היולְלה
 םימשההןמ הָוהְיְדתֶא ּולְלַה
 :םימודָמּב והוללה
 ויִכָאְלמלּכ והוללה
 :ואבצילָכ והוללה
 חריו שמש והוללה
 :רוא יִבָכיּכלְּכ והוללה

 םימשה ימש והוללה
 םימשה לעמו רשֶא םיִמהְ
 הָוהְי םשדתא ּולְלַהְי

 :וארבנה הָוצ אּוה יּכ
 םלועל דעְל םֶדיִמעו <

 ךק
 ביתכ ורב א א"סבו ,ר'תו:ס"ת ,ע"ח ןכו ירקו ביתכ הב א"סב ירק וירבּב ;ביתכ ובד צ. 9

 ןילמ .ןירת ּהָיְּולְלַה .א'ס ץ.י90 סית ,ע'ת ןכ םערי ל'צ +. 90 = ,א'ד ןכו .ירקו

 .ו"טהו ט"ד ג'ד ג'ד: ביד ןכו ּהָידּוללַה א'ס +. ג .חמק = .ויטדו טיד ג'ד ,ג'ד .ב'ד ןמו
 ,ר"ידנ .ב"יד היד  ,ג"ר ,ב"ד -ןכו 'ותוללה א'ס  ,ו"טדו ויד וכ םירפס בורב ןכ 8
 ,ט"דו איד ןכו ירקו ביתכ ויאְבצ איסב ,ירק ויאבצ ,ביתכ אָבְצ ץ.8

18 

 זיפ
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 סצזטטז 7--אצזזצ 9 םילהת 19

 :רובַפְי אלו ןַתְנקַח
 ץראהְרמ ההיא וקלה
 :תומהתדלּבְו םיִניִגַמ
 רוטיקו גלָש דָרְבּו שא

 :ורבד השע הרעְס חור

 תעָבנלָכְוםי ְרָהַה
 :םיִוְרַאדלֶָכְו ירפ ץע
 הָמְּבִדלָכְו היחה
 :ףְנְכ רופצו שמר
 םימָאְלילָּכְו ץֶרָאהיִכְלִמ
 :ץֶרֶא יטפו שלו םירָש
 תו םירּוחב
 ירעתםע םיִנקְ
 תה םשתֶא ווללהי
 בל ומש בשני
 םימשו ץראזלע דוח
 מע 5 ןרק םֶרָיג
 וכוח הלהת
 וברק םע לֶאְרשי ינבל
 :היוללה

 | היוללה
 שָדָח ריש הָוהיִל וריש
 :םיִדיִסַח 'לַהְקְּ יתלהת
 ויִשַשָּב לֶאְרְשי חמשי

 קינב

 ןויד ,ג'ד ,ביד ןכו םירהָה א"כ ,ו"טדו י'ד "כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ּור
 ,ייכ םירפסב ןגונמ ןכ חש. 15 = .ו"טד ןכו אנינת 'ו רפה תלותּב א"ס +. 9

 הלהת א"ס כי י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ו"טדו ד*יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד
 ןכו .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס .בורב ןכ צ. 14  .ד"ידו ב"יד ןכו הלהת א"סו ,ט"ד ןכו
 א'ס 1 .טמק .ו"טדו ב'ד ןכו ןילמ ןירת ּהָידּולְלַה א'ס +. 4 -ו"טרו ב"וד י"ד ,ג"דב
 ,ו"טדו ב'ד ןכו ּהָּודּולְלַה

 .ד"ידו ביד



 13 ישימח רפס 0אז[א 8--01 8

 :םָכְלַמְב ולי ןויִצְרְַּ

 8 לוחמב ימש ּוללהי

 :ולדורמזי רונכו ףַתְּב

 : וִמַעְּב הָוהְי הצורהכ
 :העושיב םיונע ךַאָפִ
 . רּובַכְּכ םיִדיִקָח וע
 | :םתובכַשמדלע ּוננר
 6 םנרְנְב לא תוממור
 :םֶדיִּב תויפיפ ברחו
 : םיוגּב ּהָמְקִנ תושעל
 +םיִמֶאְלְּב תוחכות

 8 םיִהְָּב םֶהיִכְלַמ רסאל
 :לזרב + ילבַכַּב םהיִדְּבַכִ

%\ 

 9 בכ טָפָשִמ |םֶהְּב תושעל
 ייִיַחלָכְל אה רָדָ
 :היוללה

 נק | ּהיוללה
 ושדקּב לאדוללה
 :וזע עיקרב והוללה
 : ויתּובַַב והוללה
 :ּולדַג בַרָּכ והּולְלַה
 : רפוש עַקַתְב והוללה
 :רונּכ לבב והוללה

 והוללה

 ן-ו של ן- ב ורו שגד םכלמְּב א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"ידב ןכו יפר וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 א'רב ןכו יפר 8 בורב ןכ צ. 8 | .א"ודו י"ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ביד א"ד
 ןגונמ ןכ ד. 9 = .א'ודנ ויד ג'ד ,ביד ןכו שגד לוחמב א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,גי'ד
 ב"ד ןכו ןילמ ןירת ּהידגללה א'ס צ.9 = .ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ויד ,טיד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םורפסב
 א"סב א. 9 = .ו"טדו ט"ד ןו'ד ,ב"ד ןכו .ןילמ ןירת הודוללה אס +. 1 .נק | .ו'טדו
 בַרֶב א'ס +. 9 = .ס'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ והָרּובְְּב א'סבו ,ירק ּויַתרּובְגַּב ,בותפ ₪

4 

 .ס'ת ןכו
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 לּוָחַמּו ףתַּב והוללה
 :בנעו םִִמְב ו והוללה
 עמש"ילצְלצְּב והוללה
 : הערת ילצלצב חוללה
 הי לֶלַהֶּת הָמְשּנַה לכ
 .:הוללה

 ,ג'ד ןכו איעג וילע רסמנו.י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .איעג ילצלצְּב נ'ב א"ב ןכ +. 5
 .ו"טדו ד"יה .,ב"וד .,י"ד ,ט"ה ג'ד ,ו"'כ םירפסב עיברב ןכ צ. 6 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד  ,י"ד
 ,ו"טדו א"וד י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןילמ ןירת ּהָידּולְלַה א"ס +. 6

 ויצחו .ךזכאא ןמסו העבשו םירשעו תואמ שמחו םיפלא םילהת רפסד יקוספ םוכס
 ןמסו םישמחו האמ וירומזמו .רשע העשת וירדסו .[. ז,אאטזוז 3] םהיפב והותפיו
 ויתותקספו .[₪6. אז.ץזז %] וניבא בקעי לש ויתונש ןמסו העבשו םיעבראו האמ א'נ :[ק

 .רפסו רפס לכ ןיב קלח תורוש שלש חינהל ךירצו .'מ ויתותקספו א"נ שלשו םישמח



|. 

 ילשמ
 :לארשי למ דו =-י- המלש יִלָשִמ

= 

 רֶסּומּו הָמָח תע דל
 :הָניִב ירמא ןיִּבָהְל
 לכְשַה רסומ תחקל

 :םיִרָשַמ טפשִמ קדצ
 המר םיאָתְפל תתל
 :הָמזִמּו תעד רענֶל
 הקל * ףסויו םֶכְה עָמְשי

 :הָנְקִ י תולְּבְחִת ןוב
 הָציִלִמּו לש ] יבָהְל
 :םֶתדיחְו םיִמָּכַח יִרְבּד
 תַעָד תישאר הָוהְי תארי
 :ּוזָב םיִליִוא רסומּ המח

 יבא רסּומ רי- עמְש
 ו ?-

 :ףמא תרות שטתְלאְ
 ףשארל םה | ןה ₪ תוול ו יּכ

 :דיִתְרְנְרְנְל םיקנעו

 שתה =
 ינב

 ו'טדו רייד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ר ,י"לכ םירפס בורב ןכ צץ. 5  ,יתבר 'מ שא

 יחד תחל | א"ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"ך  ,י"כ םירפס בורב ןכ + צ.4  .ב'ד ןכו וחד על אה

 ויד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו םיִאְתַּפְל א'ס ,ו"טדו י"כ םירפסב ןכ דץ. 4 = ,טידו ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכז

 .ו\'טדו בייר ,א'יד ,י'ר ,טיד
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 1 1 ילשמ 16

 :3תדלא ם םי אטה ףותפי"םא יִנָב

 ונתַא ן- ּורמאידבא

 :םנח יקל הָנפ :) םֶדְל הָבְרֶאְנ

 םייח לאש םעְלְבְ
 ;רוב ידְרויַּכ םימימתּו
 אָצְמִנ רקָי ןוה"לּב
 ;ללש ו אלמנ
 ונכותב ל יפת לר
 :ּונְלְכל הָיִהְי דַחֶא םיִכ

 םתא ּרְרָרּב ףלַתדלא יג ינ

 :םקְכמ לנה 2
 וצורי עֶרְל םֶילנר יכ
 :םִדְדְפשק ורמי
 תשָבַה המ םֶנְחיִכ
 ףִנְּכ לַטבילָּכ יניב
 ו םמָדְל םִהְו
 :םתשפנל ּונפצ
 עצב עצב בי תוחרא ןּכ

 רג דא

 חי ויִלְְּב שָפְנתֶא
 ₪ 7% אל

 ָ%ןו

 הת ץוחּב תומְָכִח
 :הלוק ןתה תובחרכ
 אָדְּת תוימה שאְרְּב
 ב :רמאת ָהיִרָמִא ריִעָּב םירעש" יִחְתַפְּב

 -דע

 הבאת א'סבו ,ירק הבאה וילע רפמנ א'סב +. 10 = .איעג דם כ'ב ,א'ב ןכ צצ- 10 ג
 בורב ןכ ד. 17 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,'רח ןכו םֶתְביִתְּנִמ איס צ.15  .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ
 ויד ,ג'ד ,ב'ד ,איד ןכו אלמ הרוזמ א'ס ,א"ידו . "דב ןכו רסחו יל וילע רסמנו י"כ םירפס
 ןו"כ םירפס בורב ןכ +. 91 .ר"תו ע'ת ןכו ילעב א"ס +. גל | .ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד
 .ר*ירו בייר ,ב'ד ןכו םירעש יִחתפב איס ,ו'טדו י'ד ,טיד גיד ,ביד



 םילי

 יתחביתל וב ןיבוטשז ַת

 רמה םכל הָעיִבַא הנה

 :םֶפְתַא יִרָבְד הָעְיָדוא

 ונאמתו יתאְרְה ןעי
 שקמ ןיאו ידי יתיטנ

 יקְצעְ"לכ רפת
 :םֶתיִבַא אֶל יִּתְחַכּותְ
 2 חש שא םֶכְריִאָּב ינאדנ .

 ביש
- 

 - .. = א. א 5.
 |44 א ו םוסכ -= | % 1
 ל שנפל :ודו ו:

 + 5% שפמי> הת מראם א ( 4. =
 +1 | || וב -- ל -=-

 הָנָעֶא - ינאי זֶא
 :יִנְנֶאצִמ בי אָלְו ינְנרָהשי

 -יכ תחת
 רי אָל ריו = שיריו
 ו וא ו - . 5

 יתצעל בארל

 ו יִתְחָכִתְיִלָּכ ּוצ וצנ
 םפְרד ירשזו ּולכ

 + ועפשי היתצ
-- + 

 וצד :

 םגְרהִּת ם 5

 ע 1 ןכ = ג וילט רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ צ ₪
 כ םירפסב ןכ +. 93 = .ן"טדו ד"יד ביד כלוב 3 .
 .רסח יִּפַהַכִתַו יארוסל 5

 שכ 5

4 
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 1 38--ת 0 ילשמ 18

 :םֶדָּכִאִּת םיִליִסְּכ תולשו

 הטבןַּכש ".. יל טמשו

 / וי

 :העְר דחפמ ןנאשו
 . ץ 6

 ירמִא | הק א ינְּ

 :ּךָּתִא ןפצה יִתוצמּו

 המכה בשקל

 :הנובתל 3 ףבל הטת
 אַרְקִת הָיְּבל םא יִּכ

 :ךלוק ןתּת הנובל

 ףסככ הָנשָקְבִּתִ-א

 :הָנָשּפִחַּת םינמטמכו

 הָוהְי תארי ןיבּת א

 :אצמת ם יהְלֶא תעד

 המ תי הוהיהב

4 
 - : ₪ 4 ד |

 +רזו חותיר = ל-
 :םעני רשפנכ תעד

 המזמ

 ו מםירפס בורב ןכ צץ. 4 = .איעג דםא כ"ב ,א'ב ןכ צ. 4  .'רת ןכו םָא א"פ . 3 .ב
 םוחכ ןפצו א'סב ,ירק ןפצי ,ביתכ ןפצו צ. 7 = = .י"דו ו"ד ,ג"דב ןכו איעג וילע רפמכו

 כ יפת ץ. 8 .ר"תו 'רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ ןפצי א"סבו ,ם"תו ע"

 פס בורב זכ צץ. 10  ,ירק וודיפת
 ר

1 1 [ 

 .ו"הב ןכ אועג וולע רפמגו י'כ ם ו
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 19 ילשמ זז 9

 :ףלְע רמשת הממ
 "הב רַצְנִה הבת

 אר תוטל 2
 :עְר תוכּפְהַתְּב וליני
 םישקע םֶהיִתְחְרֶא רשֶא
 :םֶתו ל עַמְּב םיִזול

 ו הָשֶאַמ ףליצהל
 :הָקיִלָחַה ָהיְרָמִא הר
 - ןועְנ ףלא תֶבָועַה
 :החכש ה יהלֶא תיִרְּבדתֶאְו
 הָתיִּב תֶומדלֶא ּהָחַש יִּכ

 :היתלנעמ םיִאְפְר"לַא
44. 

 ןוכושי אל ָהיֶאְבְלּכ
 :םייחי תוחרא וניש -אְלְ

 םיבוט ּףךֶרַדְּכ ךלִּת ןטמל
 :רָמָשִּת ם םיקידצ תוחְראְ
 ץרארנפשי ם םיִרָש
 :הָב ּורָתָ םימימתו
 ותַרְכִי ץֶרֶאמ םיִעָשְרּו
 :העפמ יחסי םידְְב

 ג'ד ,ב'ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ 1

 ןכ
 ,ג'ד ,ב"ר ,א'ר ,י"כ םירפס
 ןכ הָמָש וא הָתַש ליצ 8
 "ד ,ג'ד ,ב'ר ןכו ףקמ אלבו
 .םייח תונש ּואַצִמְי אל

 יעגב ןכ +. 14 = .ו"טדו י"ד ןמז

 ד



 וש

₪5 
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 זז 1 ילשמ 10

 הכשל יִתְרְיִת ינּב

 :ףכל רצ יתוצמ
 םייח תונשו םימָי .ךרא יב יכ

 :ּךל ופיסוי םולשי
 ףבועיילא תמָאְו דָסַח
 .ליקירנרג-לע םֶרְשק
 :כל הולדלע םֶבְתכ
 בוט לכשו ןחדאָצַמּו

 :םֶדָאְו םיְִלֶא עב

 ףּבְלדלַכַּב הָוהְידְלֶא חַמְּב
 :ןעָשת"לא ּךַתנכלֶאְ

 הד היבדד"לכב
 ל

 ףיִנִעְּב םֶכָח יהָּתִִלַא
 :ערִמ רּוסְו הָוהְיתֶא אד
 ףרשל יִהַּת תואפְר
 ;ףיִתְומְצְעְל יוקש
 -- והמ הָוהְתֶא רב

 .עמש ףימסא יאלמר
 :וצְרְפי ףוכקי שוריתו

 םָאַמּתִדְלַא יִנָב הָוהְי רפומ
 :וּתְחְכוְתַב ץֶקֶתְילַא
 ןכ 26

- 
 ןויטרו י'ד- ,ט'ד ןו'ד ,גיד ,ב"ד ,אידב ןכו אלמ וילע רסמנו י*כ םירפס בורב ןכ +. 3 -.

 ראשל = ךֶרשל ל"צ שגרב 'ר ץ.8  .דיידו ב"יד ,א"יד ןכו ד"וי אלמו 'ו רפח ָּךִיָתְרּגְרִּג א"ס
 ,ז"י 'א א לאומש ןייע :ם"תו ע"ת ןכ



 11 ילשמ זז 1

 חיכוי הָוהְי בהָאְו רשָא תא יּכ
 :הֶצְרי ןּבתֶא בָאְכ
 הָמָכַה אַצְמ םֶדֶא ירשא
 :הָקבְּת קיפי םדָאְ

 ףסָכְ"רחָסִמ ּהְרְחַס בוס יּכ
 :הָתָאובִּת ץּורָחמּו
 "םיינפמ איָה הָרְקָ
 :הָבושי אל ףיצפה"לכו
 ּהָניִמיַּב םיִמָי ךרֶא
 :דובָּכְו רֶשְע הלואמשב
 םעְניכַרד היכר
 :םילש | היִתְביִתְנלָכו

 הב םיקיוחמל איה יח
 :רָשְאְמ הקמתו

 ץראדדסו הָמָכָחְּב הֶוהְי
 :הָנובְתְב םימט ןנופ
 ועקב תומּוהת ותָעדב
 :לֶטופעְרִ םיקחשו

 דיניעמ ליזלא ינ

 :הָמּמּו הישת" רצ
 ויהיו

 ויד ג'ד ,ב'ד ןכו ףסמב דרשא"תא א'פ ,רשא-תא נ'ב ,ו"טדו י"ד ןכו רשא תא וא ,א'ב ןכ +9
 ביתכ םיִיָּפִמ <.15 = .ע"ת ןכ ביִאְכִי = בָאְכְי ל'צ +.19 = .ד"ודו ב"ידןכו דרשא תֶא א'סו ,ט'דו
 ןאכ אצמנ ע'תב +. 15 = .א"ידו ט'ד ,ו'ר ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םיִניִנָפַמ א'סב ,ירק .יִניִנפָמ
 םירפס בורב ןכ +. 15 = ."לָכְו הלא םיִבְרְקִהְדלכְל אה תעַדּומ ,עְרלְּב ּהָל דש "' ,םינינפמ
 דובכו אצמנ ע"תב +. 18 = .ו'דו ב'ד ןכו וושיחאל א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,ו'ד ,ט'ד ,ג'ר ןו'כ
 ,י"כ םירפס בורב איעגב ןכ +.17 = .'וגו היכרד : ּהנושְל-לָע דַפַתַו הָרּות ,קדצ א המ

 ד"יד ,ב"יד ,א'וד ,ט'ד ,ו'ד ,גיד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 17  .ו"טדו רייד ,ב"יד

 איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = ,י'דו א'ד ןכו אלמ ָהיִתּוביִתְג א'ס ,ו'טדו

 ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו דסו א'פ ,ו"טדו י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19: = ,ו'דו "ד ,ב"דב ןמו
 רסח ןכ +. 91 = .ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ו'ד ,ט"ד ור ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ +. 91 = .,ד"ודו
 .ו"טדו א'ד ןכו אלמ הָישּות י"כ םורפס בורב ,ר"ידו בייד ,א"וד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'דב
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 זז 8 ילשמ 10

 ףשפ : פנל םייח ּויַהְו

 :ףיתרגרנל ןח
 ףכרד חטכְל לת א
 :ףונת אָל ךֶלְרו
 דָחַפִת אֶל בּכְשתִדמא
 :דַתְנְש הברעו תככשו
 םֶאְתַּפ דַחַפמ אָריִתְ"לַא
 :אָבְת יִכ םִעָשְר תאשמו
 ףלסכב הָיִהְי הֶוהְיהיִּ
 :רָכְלַמ לר רַמשְו
 וילָפְבַמ בוט"ענמת"לא
 :תוטעל ךידי לאל תוהב
 בּושו דל |ךיערל רמאתדלַא
 :ףִתֶא שו ןּתֶא רֶחְמּו
 העְר ךעְרדלע שרַחַתדְלַא
 :ףָתֶא חַטֶּבְל בשוידאּוהו
 םנח םֶדֶאדםִע בירתדלא
 :הער ּדְלַמְ אלדםא
 םמְח שיִאְּב אנ קת"לא
 :ויִכְרִדדלַכְּ רבא

 וול הוה תבעו יכ
 :ודוס םיִרָשָיתֶַאְ
 עשר תִיִבְּב הָוהְי תְראְמ

 הונו 1 - קש: ג :* -" .

 ,ךיתומצעל יוקשו ּףךִראשל וא יִרָשְבְל תּואּפַר הִָיַהְו :ךיתרגרגל ןאכ אצמנ ע'תב +. ל
 ןא'כ םירפס בורב ןכ +. 27 = .ע"ת ןכ יִתְלְסַמֶלֶכַּב ל'צ +. = .ע"ת ןכ בָשָּת ל'צ +. 4
 ליצ ד. ?ז = .ב'ד ןכו בוט ענמת וא בוט ענמת א'ס ה"טרו ר*יד ,ב"וד ,ו'ד ,טיד ,ו'ד ,גיד
 ביד .,א'ד  ןכו - בותכ ד א'סב ִּרָי ,ביתכ ירי +. לז 0 5 וילאשמ

 :ע"ת ןכ בט

 י,'א ז"כ של ןיע :םוי -הב לתל יב בל ךתא ןאכ אצמב ע"תב 8
 .א'ד ןכו ירקו ביתכ ביִרֶּת א"סב ,ירק ביִרְּת ,ביתכ בּורַּמ וא בּורֶּת +. 0



 13 ילשמ וז 4 דל 7

 :ךֶרְבִי םיקידצ הָוּת
 ץילידאוה' םיצללדסא
 :ןחְּתִי םיינעלו
 ּולַחְני םיִמָכַָח דובָּב
 :ןולק םירמ .םיִליִסְכ

 בא רסומ םִִנָב ועמש
 :הָיִּב תַעְרְל ובישקהו
 םכל יּתְתְנ בומ חקל יִּכ
 :ובועתדלא יתרות

 יבָאְל יתווה ןבכ
 מא נפל ריחָיו דר
 יל דָמאַו ינליו
 ּףָּפל יִרכּדִדִמִת
 :הֶָיִחְו יתוצמ רַמש
 הניב הנק הָמְכְַח הנק
 :יפדירמאמ טתְ"לַאְו חכשת"לַא
 ךְרֶמְשתו הָבְעְתִ"לא
 7 - הָבַהֶא
 ָק ּהָמָּכָח תישאר
 ג הנק דננס"לבבו

 הלסלס

 א'ס .ו"טדו י"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 54 = ,"םָא תלמ אצמנ אל ר'תו פ"ת ,ע"ת ,'רתב +. 4
 רק םיִונָעַלו ,ביתכ םיִיִנָעַלְו +. 84 = .ד"ירו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ביד ןכו אוה םיצלליפא
 ו"ד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ףקמב ןכ +.3 .7ך = .א"יד ןכו ירקו ביתכ םיִוְנָעַלו א"סב
 ןכו ירקו ביתכ ינבְל א'סבו ,ירק ינבְל וילע רסמנ א"פב ,ינבְל ריבס +. 3 = .ו"טדו ד"וד ,ב'ד
 ,י"כ םירפס בורב ןכ +.4 = .דּבמְתָי ג'ב ,א'ב ןכ +. 4 = ,ד"ודו בייד ,ט'ד "ד ,ג'ר ,ב'ד ,א'ד
 בורב ןכ ז. 5  .ו"טדו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירצ הוו א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד 1

 .טתדלאו הכשתהלא איס ו"טדו ר"יד  ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד "ד | ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס

 ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןכ +. 6 * .ףקמ אלבו ירמאמ ג"ב ,א*ב ןכ +. 8

 שרגמ עיבר הבהא א'פ ,ו"טדו י'ד ,ט'ד הד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6 | ו"טדו ר"יד
 ,ר"ידו ב"יד ,ב"ד ןכז
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 1ז 9 ילשמ 14

 ךְמַמורִתְו הְלְסְלס
 :הָנְקְּבִחְת יִּכ ףדּבַכִּת
 ןחדתיול ףשאבל ןתת
 :דננמת תֶרָאְפַת תרטע
 יִרָמַא חו יִנָּב עמש
 :םייח תו ל וברי

 ףיתירה הָמְכ ה ףרַדְּב
 ;רֶשייִלְנְעַמְּב ףיתכררה
 ףדעצ רצי"אְל ךְתְכלְב
 :לֶשְכִת אל ץּורְת"םאו

 ףרת"לא רב קוחה
 :ףייח איההיפ הְרצִנ
 אבָתדלַא םיִעָשְר חרַאְּב
 :םיעְר ךרֶרְּב רשֶאְתְדלאְ
 וּבְ"רְבְתלַא ּוהעְרּ
 :רבעו וילעמ הטש
 ערי אלדסַא ונשי אל יּכ

 :ולושכי אלדסא םֶתְנש הלנה
 עשר םֶחל ומחל יּכ
 :ותשי םיִסָמִח ןי
 הנ רואָּכ םיקידצ חראו
 :םויה ןוכידע רואָו ךלוה

 ב ו -

 3 הקפאכ םיעָשר ךרה
 ןויד ויד ,ביד ןכו ערלמ ךדבכת א'ס ו"טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב לועלמ ןכ +. 8
 ןכ +. 11  .ּךשארַל יללהב א"סבו ,ךשרל יללהב וילע רסמנ א"סב +. 9 = .ד"ידו .ב"יד
 ה'טדו י'ד ןכו אמדק ד"וי רסה ךיִתְרה א'ס  ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס בורב
 יו'דו ג'ד ,ביד ןכו אלמד אלמ ָךיִתיִרוה א'סו ,א"ד ןכו ד"וי רסחו 'ו אלמ ָּךיִתְרּוה א'סו
 לאו א'סב י. 14 = .ן'טדו רייד ,ב"יד יד ויד גיד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ףקמב ןכ ל. 3
 ,ו'רו ו'ד ,ג'דב ןכו ,איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 | .איעג וילע רסמנו
 בורב ןכ צ. 19 = .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ לישו א"סב ,ירק ּוליִשְכַי ,ביתכ ּולושְכִי <. 6
 הָלַפָאְּב א'סו ,ויטרו י'ד ,ג'ר ןכו ץמק הָלַפָאְּב א"ס ,ד"ודו ב"וד ,א"וד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס
 יו"ד ןכו

₪: 
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 םהיִאְצְמְל םֶה םיוח"יכ :ְִּבָבְל וְתְּב םרָמָש ףינעמ וזילידלַא :ףנואדנה ירמאל הָבישקה יִרְב ברל נב
 ךבל רצ רַמשְמ"לָּכמ :אפרמ ווָרְשְּבלֶכְּ
 הָפ תושְקִע ףִִמ רסה ;םייח תואצות ּונָמִמיִּכ
 ממ קחרה םִיִתְפש תלו

 ;ָּדָנָ ורשיי ףיפעפעו ושבו חכנל עפ
 ן לגעמ ל
 לואמשו ןימיחטת"לא

 :ערמ ףלה רַסַה

 אדה יִתְנְּבְתְל
 תמִמ רמְשל
 :ּורָצְ ףיִתְפְש תַעְדו

 כ

 .ד"ידו ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו טַה א"ס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ

 ע"ת ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףילגר א'ס + 96 = .ד"ודו ב"יד ,ג'ד ,א'ד ןכו יל א"ס

 ,ו"טדו ב"יד ,י"ד ,ו"ד ,גידב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס .בורב ןכ צץ. 6 = .ר"ח]

 .ד"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו טֶת א'ס ו"טדו י"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ 7

 :לאמשל רַשֶא הָנַה תוכּופָהו םיִהלֶא ערי ןימָיה יכְרִד יִפ :עַר ּךרּבִמ אצמנ ע'תב
 ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 .קה] | .חיִלַצַי םולָשּב ךיתוכילהו יל וזמ סָלַפִי אּוהו

 ,טֶה א'סו ,ר"ידו ביד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו טה א'ס
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 הָרֶז יתפש הֶנְּפִטִת תַפָנ יּכ

 :ּהָכְח ןמשמ קָלחְ

 :תויפ ברָחְּכ הדח
 תֶומ תודרי ָהיִלְנר

 ָהיִדְעצ לוג אש
 :וכמתי

פ םייח חרא
 סלפק ןּ

 :עָדת אָל היִתלְנעמ

 ילדועמש םיִנָב הָּתַעְ
 :יפדירמאמ .ּוריסַתדלַאו
 ףפרד ה היִלָעִמ ק קחרה
 :ּהָתיִּב התפ"לא ברקמ"לאו
 ףדוה ם םירחאל ןתתְּפ

 יְְִכאְל תש
 ףחכ םיִרָז ּעְּבְשִיְְּפ
 :יִרְכְנ תיִבּב דיִבָצַעְו
 ףתירַחַאְב תמה
 :ףראשו דרשְּב תוְלְכִּב
 רסימ יתאנש ךיא ּתְרמָאְו
 :יבל ץאְנ תחכותו
 ירומ לוּ יִתעמשדאלו

 א יתיטהדאל ידָמְלְמְלו
 עְר"לְכְב יִתְיִה טעְמּכ

 ךותב 10.6.0086

 צץ. 6
 ר

 .ד"ידו

 ,איעג

 ביד = ,ו'ד ויד גיד ,ב'ד ןכו ליעלמ וענ א"ס ה"טדו י"כ םירפס בורב ערלמ ן
 תמהנו א"ב א'ג ,איעג תמהנו נ'ב ,א"ב ןכ 1 .איעג .ןפ א"ס ל. 0

 ןולע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +.19 = .ע"ת ןכ ּתִמַחַנְו ל'צו ,איעג אלב תמהנו נ'ב
 ו'כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .איעג אלב תרמאו .נ"ב ,א"בו ו"טד ,ד"יד ,ב"יד ןכו ,איעג
 .א"ד ןכו לוקל א"ס +. 38 = ,י"דו ב"ד ןכו ףקמ אלבו אלו א"ס ,איעג וילע רסמנו
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 דעו להק ךותּב
 15 ףְרובִמ מ םימדהתש

 :ְִּראָּב ךותמ םיִלו
 6 הָצּוה יז תניעמ יצופי
 :םימרנלפ תובחרֶב

 . כל לרה
 :דתא םיִרזְל ןיִאְ
 18 ורב ףרוקמה הי

++* \ 

 צב

 :ּךיִרְשְנ תשאמ חמש
 . ןח תלעיו םיִבָהֶא תָלא
 תַעלָבב ףּורְי הידד
 :דיִמַת הגשת הָתְבַהאְּב
 90 הָרזְב נב הָגֶשִת הָמְלְ
 :היִרָכְנ קח קּבַהָת
 . שיאדיכרד הָוהְי יניע חכנ וכ
 :םלפמ ויִתְלְנעַמ מ"לָבְ
 כ שרהחתו א ונדְּכְל ויִתונווע
 דַמָת ותאָטַה יִלָּבַחְבּו

 רָימ ןיִאְּב תּומָי אוה

 :הֶגְש יִּתְלְוא בֶדָמ

 ו ףערל ּתְבְרְעְדסִא יב
 :ּיִּפּכ ךזל ָתְעְקֶּת

 ּ דיִפירַמאָב תש
 :ףפ"ירַמאְב תדכלנ

 ד"יד ,ב"יד ,א"וד .,''ד ו"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב-ןכ +. 16  .ע"ת ןכ וצּופיהלַא ל"צ + 6

 .ר"תו ס'ת ,ע'ת ןכו תַשֶאְּב א"ס +. ג8 | .א"ד ןכו אלמד אלמ תובוהְרַּב א"ס ,ו"טדו
 ו

 ב"ד ,א'ד ןכו ָּךַַּכ א'ס +. 1 ,] | .ירק ףּורי ,ביתכ ךיורי ואחנ דמל .יאברעמל ןכ צ. וּפ

 .ריתו ס"ה ,ץ"ת ,ר"יד ,ב"יד ,ו'ד
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 לָצְנִהְו יִָּב ו אופָא | תאזיהשע
 ףערהףכְב אב כ
 :ףיער בהרו ספרֶפִה דל
 ףיניעל הנש לא
 :ףיפְטְפעְל המת
 דָיִמ יִבָצְכ לָצְנַה
 :שוקי דימ רופצְכְו

 לַצָע הֶלְמְנלֶאדל
 :םכחו היכְרד האר
 :לשמו רטש ןיצק הָלְךיִא רשא
 מח ץיק ןיִכִ
 :הָלְכַאִמ ריצקכ הָרְִא
 בָכְשַּת ו לַצְע"יתְמדַע
 | !דתנשמ םּוקֶּת יִתִמ
 ומונת טַעָמ תונש ! טעְמ

 = םיַי | קח \טעמ
 ףשאר :רלהמכ"אכו
 מ שיאּפ ףרקחמו

 ןוא שיא לַעיִלְּב םֶדא
 :הָפ תושקע ףלוה
 ןץרק 7

 גיד ןכו תאז הָשע א'סו ,נ'בו י'ד ןכו תאז-השע א'ס ,א'בו ו'טד ,ו"כ םירפסב ןכ +. 8
 ןביד ןכו םֶכְּב תאַב יכ איס ו - נ'ב ,א"ב ןכ צ. 8 = ,ב"יד ןכו תאז השע וא "דו
 ;ה'תו םית ,ע"ת היד ,ביד א"ד ןכו ער א"פ = 5  .ףכב תאבדוכ א'סו ודו גיד
 ןכו הלמנ-לא ךל איס ,ףקמ אלבו דל ג"ב ,א"ב ןכ צץ. 6 = ,ם"תו עת ,'רת ןכו חַּפִמ א"'ס +. 5
 ולא ןאכ ואצמנ ע"תב +. 8 = .ץ"תו 'רת ןכ ריצק ל'צ ד. ל = .ד"ודו ב"יד יד ,גיד ביד
 רֶשָא ,הָדובָעָהְתַא ריקות ָךִא :איה םיִלָעָפ תַּבר יא דּומַלּו הָרּובְּדַהלֶא ךל וא םיקוספה
 ואיה חפר הַנַהְו ,הֶדּבְכְנְ לבל איה הָדָמְחַ : תואפרל םיכשחו םבְלְמ אשי ּהָעיְִ

 וללהב +. 19 = .ו'דו .ו"ד ,ג'ד ןכו ן|לצע יתמדדע א'ס +. 9 = .סָמּורְפַו הָמְכְחַהד
 .שגה יל
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 ולגרב ללומ וניעב ץרק

 ויִתְשָבִצְאְּב הרמ
 וּבְלְּבו תוכּפָהּת

 תעילָפְּב עֶר שרח
 :חלשי םינד
 ודיִא אוָבָי םאָתְּפ =

 :אפרמ ןיאְו רבשי עַתַּפ

 הָוהְי אנש הָגַההשש
 :ושפנ תובעות עַבָשְו
 רקש ןושל תומר םיִניע
 :יקנימד תוכָפש םידיו
 א תובשחמ שרה ב5
 :הָעְרְל ץורל תורָהְמִמ םילגר
 רקש דע םיִבִָּכ חיי
 :םיחא ןיִּב םינדמ ַהַלשִמּו

 ףיבא תוָצמ יִנָּב רצ
 :ףמא תות שטתדלאְו
 דיִמָת ּףְבְל לע םֶרְשה

 :ּףֶתרנרְנְילע םֶדְָע
 ףֶתא הָחְגִת ו ףכְלַהְתהְּב
 ּךיִלָע רמָשַּת ְּבְכְשב
 :ּףחישת אוה תוציקַה ַהְ

 כ = == =

 ותעבצאב א"סב צ. 3 .ירק וילג ,ביתכ ולגרב צ. 8 .ירק ויניעב ,ביתכ ניִעְּב צץ. 8

 ביתכ ומ א נדמ וא םינדמ צ. 14 | .ורק ויָתְעַבַצֶאְּב ,ביתכ

 ביתכ ת א' ,ביתכ תּובָעְוּתח צ.16 = .א"ידו ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו

 איעג ךכלהתהב נ"ב ,א"ב ןכ צץ, 25 | ,ירקו ביתכ תַבָעַוּת א"סבו ,א"ידו י"ד ,ב"ד ןכו ירקו

 איעג אלב ךכלהתהב נ'ב ,איעג ךכלהתהב א'ב א'ג
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 רוֶא הָרותְו הָוצִמ רָנ יכ
 ;רסומ תותְכות םייח ךרדו
 עְר תָשִאִמ ףרמשל
 :הָירְכְנ ןושל תָקְלָחַמ
 ףבְבְלִּ היפ דמָחַּתְִלַא

 :היפעְפעְּב קת"
 םחל רָכְבידַע העז השא"דעב יכ
 ;דוצָת ּהָרָקְי שָפְנ שיא תֶשֶאְו
 וקיִחְּב שא שיא הָּתְחַיַה
 :הָנפרֶשת אל ויִדְנְבּ
 םיִלָחְגַהְדלַע שיא ; ךלהידסא
 :הָניוְכת אל וילג

 והער תשאדלא | אָּבַה ןכ
 :ּהּב ענהלָּכ הקש אל

 בוְני יכ בל ובייאל
 :בערו יִּכ ושפנ אלמל
 םיִתעְבש םֶלַשְי אָצַמְִ
 :ןי ותיִּב ןוה"לָּכתֶא
 ברש הָשֶא ףאנ
 :הָנַשַעְי אּוה ושפנ תיִחָשמ
 אַצְמִי ןילהו עַנָג

 :הָחְמת אל ותָּפְרִחְ

 ןכ + ₪3

 סם צ.3

 לול ]

 רָבַנתַמַח ּהָאְנְמְחיּכ
 :םקנ םויּב לומחי אלו
 רפפ"לכ ינפ אשאל

 -אלו

 ;ערלמ הרותו א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד י"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ליעלמ
 יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 34 = .ד"ידו ב"וד ,ו"ד ,ב'ד ןכו רסח תחְכות א"

 יו"טד ןכו ףקמב אלו א'סו ,אלו א'ס ,ר"ירו ב"יד



 11 ילשמ לח 1

 :דַחָשהְּבְרִת יִכ הָבאיאָלְו

 יִרמִא רָמְש יב
 ":ךתא ןָפצִת יתועמו
 הָיִחְו יִתוצמ רמש
 :יניע ןושיִאָּכ יִּתְרּות
 ּףיִתְּבְצֶאדלַע םֶרשק
 :יףבל חּולדלע םֶבְּתּכ
 תא יִתַחֶא הָמָכָחַל רמָא
 :אָרְקִּת הנבל עְדִמּו
 ּהָדז השאמ משל
 :הקילחה ָהיִרַמִא הָיִרְכְממ
 יתיב ןולחב יִ
 :יתפקשנ יִבְנָשֶא דָעְּב
 םיאָתְפַב אְרֶאְו
 :בלְ"רַסַה רענ םיִנָּבַב הָניִבָא
 זנפ לַצֶא קושב רבע
 ;דָעְצִי התִִּב רד
 םוי בֶרעְּב"ףֶשֶנְּ
 :הֶלַפִאְו הלל ןושיִאְּב
 ותארקל הֶשֶא הֶנהְ
 :בל תרָצ הוז תיש
 תַרְרּוסְו איה הָיְמְה

 התיבב + אד : . בד [

 א"ס צץ. 4  .רַחא אָריִּתִַלַא וודָעְלַבִמּ ,ץֶמֶאְו הָהְידְתֶא דַּבַּכ יִנָּב ןאכ אצמנ ע"תב צ.1 4

 ,הֶאְרֶאְו א"ס צ.7 | .אריעז 'ש א"סב צ. 6 .ד"ידו ב"וד "ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ עדומו |

 ב"יד ,א'יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.ד = .א"כ 'ז עשוהי ןייע :ירק אָראָו ,ביתכ הֶאְרַאָו א'סבו

 יד ,ו"לכ םירפס .בורב ןכ +. = ,י"דו ויד ג'ד ב"ר א"ד ןכו םיאָתַפב א'ס ,ו"טדו ר"וד

 ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9 .הניבא א"סו ,ו"דו ג'ד ןכו הניבא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 גיד ןכו ברעב ףשנב א'סו ,ב"ד ןכו ברעב ףשנב א"סו ,ו"טד ןכו -ברעבהףשנב א"ס ,ד"ידו

 ב"יד י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 | י"ד ןכו ברעב ףשנב א"סו ו

 .ו"טדו א'יד ,א'ד ןכו רסח תֶרָרסְו א"ס ,ד"ידו

 םפ
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 זז 3 ילשמ

 :היִלְנר ונְּכָשיאְל ּהָתיִבּב
 תובהְרַּב םעפ ץוחכ | םעפ
 :ברַאָת הָנּפדלָּכ לַצַאְ
 ול הקְשנו וב הקיִזַחַהְ

 יל רמאהו ָהיִנָפ הֶזעַה

 לע םימְלַש חב
 :יִרָדְנ יתמלש םויה
 ףתארקל יתאָצָי ןּכ"לע
 :ךאְצְמִאְו ךינפ רחשל

 ישרע יִּתְדַבְר םידברמ
 :םיִרצִמ ןטֶא תובטה
 יבָּכַשִמ יִּתַפַנ
 :ןומנקו םיִלָהֶא רַמ

 רקְהידע םידד הורג הכל
 :םיִבָהאְּב הָסְלַעַתַ
 ותיִבְּב שיִאָק ןיִא יּכ
 :קוחרמ ּךְרַרְּב ּףלֶה
 ודב חקְל ףָסָּכַהְירורָצ
 :ותיב אב אָסָּכַה םויְל
 ּהחְקל ברְּב ותטה
 :ּונחידַּת ָהיִתְפש קֶלחְּ
 םִאְתַּפ ָהיִרְחֶא ךְלוה
 אבי חֶבְט"לֶא ר רושָּכ
 :ליוא רפומ"לֶא ם םֶכְפְכּ

 ודבּכ ץח לפי דע
 רהמכ

 הפח תבוחְרְּב א"ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד | ,ו"ד ויד ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ
 .אלמד .אלמ תובוהְרַּב א'סו ,ב"ד ןכו רסחד רסח תבהְרַּב א"סו ו"טד ןכו אני

 ןב"יד ג"ד ,ג'ר  ,ב'ד ןכו רורצ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 90 ,איעג הסלִעתנ גיב איב ןכ

 ,ו'טדו ד"יד
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 חפדלֶא רוָּפַצ רֶהַמְּכ
 :אוה ופני עדיאל

 ילחועמש םיִנְב הָתַעְ
 :יפדירמאל ו ובישקהו
 ףבְל ָהיכְרְדלֶא טשידלא
 :ָהיַתוביִתְנִב עַתְתלא
 הליפה םיללח םיּבְיִ
 .ֶיִנְרָהדלְּ םימצעו
 ּהָתִיִּב לואָש יכרד
 : תומ"ירדחדלא תודרי

 ארקת המ ָכָחְאְלַה
 :הלוק ןתת הָנובְתּ

 ףרדקילע םיִמרְמשאָרְּב
 :הָבצִנ תוביתנ תב
 תרק ליפְל םיִרְעָשדדיל ל
 :הָגַ םיִחֶתַפ אוָבְמ
 יהא 5 םישיא םֶכיִלַא
 םֶדָא ינָבְדלֶא לוקו

 המְרְע םִיאָתַּפ ונ יה
 ובל וניבָה .םיליסכו
 רבְרֶא םיִריִנְניִכ שמש
 דיכ :םיִרָשִיִמ יִתָפְש חַתּפִמו

 אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 94 | .ד'ידו ב"יד = ,ו"ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו אלו א'ס +. ₪
 וילע רסמנו ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 55 | .ד"ידו ב'יר ןכו ףקמ אלבו ירמאל א'ס + 4
 ב"וד ויד ,ג'ד ,איד ןכו דלֶאְו א"ס ו"טדו ר*וד ,ב"יד ,א'יד י"ד ,בידב ןכו לא ג
 היתבתנב א"ס ה"ודו בלוד יד א'ד "כ םירפס בורב ןכ צ. 95  .ר'תו פ"ת ,ע"ת רח
 א'ס ,א"ודו י'ד א"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ +. פז = .ו"טדו א"יד ה"ד ,ג'ד ,ביד ןכו רפחד רסח
 א'ס .ו"טדו י"ד ,י"כ םירפסב ןכ צ.5 .[ך | .ו"טדו ר"וד ,ב"וד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ תודרוי
 .ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םיִאָתָּפ

6 
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 יכח הָגְהְי תָמָאְכ
 :עשְר יִתְפש תבַעוִתו
 יַפדיִרְמִאדלָּכ קַדַצְּ
 :שקעו לָּתַפְנ םַהָּב ןיא
 ןיבמל םיחכְנ סל
 :תַעְר אַ םירשיו
 ףספדלאו יִרְסּומ"וחְק
 :רֶחְבִ ץוְרַחְמ תעדו
 םינינפמ הָמְכְח הָבּוטדיכ
 :הָבדושי אל םיִצְפַח"לֶכְ
 הָמרָע יתנכש הָמְכַח יא
 :אָצְמָא תומזְמ תַעְדְ
 ער תאנש הָוהְי תֶאְָ
 ער ףרדְוו ןוא הא
 :יתאנש ּתוכָּפַהַתיִפּו
 הָישותו הצעהיל
 :הָרובָג יל הניב יִנָא
 וכלמי םיכלמ יב
 :קדצ ּוקקוחי םיִמְרָ
 ורשְי םיִרָש יִב

 :ץרא יטפָש"לָּכ םיבידנו
 בָהֶא היִבְהֶא ינא
 יִנְאְצמִ יִרָחַשִמו

 יקא דוובְכְרָש
 גיד ,ב'ד ןכו יחד קדצב א'פ ו"טדו ר"יד ,ב"וד = י"ד | ,ו"כ םיחפסו בוכב ןכ 8

 "טה ןכו ירסומ-וחק א"סו "דו ג'ד ןכו יחד וחק א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןכ +. 0

 ער א'ס ,י"דו ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 | .איעג אלבו ףקמב דיִנָא נ"ב ,א'ב ןכ צ. 5

 וכפהה יפו א"סו ,ב"ד ןכו תוכפהת יפו איט: ר/ו15/ יו"טדו ידלד ;ב"יד יה"ה :;ב"ד י ,ב"ד

 :ב ירק יִבָהא ,ביתכ ָהיִבָהא +. גד = .ר*תו ס"ת ,'רת ,ב'ד ,א'ד ןכו קֶרַצ א'ס + 8
 .ר"חו ס"ת ,ע"ת ,'רח ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יבָהא



 15 ילשמ טז 8

 :הקְדצּו קַתָע ןוק
 זפִמו ץורחמ יירפ בוט
 :רַחְבָנ ףַסַּכִמ יִתְאּובַתּו
 ךְלהַא הקְדצדהַרֶאְּב
 :טפשמ תוביחנ ךותְּב
 שי יבָהֶא ליחנהל
 :אָלמָא םָהיְְִצֶאְ

 וּכרד תישאר יה הזה
 :וָאְמ וילעפמ םדק
 יתְכַפִנ םֶלועָמ
 :ץראדימדקמ שארמ
 יתְלְלוח תמהַתְדיִאְּב
 םִיָמידּבְכְנ תוניעמ ןיִאְּב
 ועבה םיִרָה םֶרָמְּ
 :יתלְלוח תועְבַג ינפל
 תוצוחו ץרא הָשע .אלחרע
 :לבה תוְרפַע שא
 יא םֶש םימש וניכַהְּב
 :םוהָת ינָפִדלַע גה וקִחְּב
 לַעַמִמ םיקחש וצמאב
 :םוהת תוניע זוזעב

 ומושב =- 2 לש

 י"ד  ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ירק ייְרַּפ ,ביתכ ּויְרַפ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9
 ילחתמ וילע רסמנ א"פבו ,ט'רו ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םֶהיִתְרצאו א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד
 סוי םוי הָיָהִי רָשָאתֶא םֶכָל דיִּגַאְדִא קוספה הז ןאכ אצמנ ע'תב +. 91  .םֶהיִתְרצאְ
 )"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 93 = .יתבר 'ר +. 99  .רּפַפְל םלועַמ רַשָא הָריְִַ
 עיברב ןכ 98 = .ע"ת ןכ יִּפִרַסִנ ל'צ +. 3 = .םלועמ א'ס ,ו"טדו "יד ,ב*יד ,ו'ד ,ט"ד
 יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 94 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב
 ןכו איעג הירבכנ א"ס +. 94 = ,א"ידו ט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,א'סב ןכו אלמ הומוהמ
 א'סו ,ט'דו ו'ד ןכו תונוע א'ס ,ו"דו ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 58 = .ט'דו ו"ד גיד
 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,א'ד ןכו תוניע

 ןש ןש

 שמ 5
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 שחז 99--ז1צ 9 ילשמ

 וקח! םיל ומוטְּב

 ויפדורבעַ אל םימְו

 :ץֶרֶָא ירסומ וקּוחְּ
 ןימָא ולצֶא הָיהֶאְ

 םִיוי םיפשפש יהא
ֶעְדלֶכְּב ונפל תקְחשמ

 :ת

 וצרא לבת הקחשמ
ִנְּבדתֶא יִעָשַע שו

 :םֶדֶא י

 ילדועמש םיִנָב הת
 :ורְמשי יכְרד ירש
 ומָכַחְו רָסּומ "ּועמְש
 :ּועְרפְתדלַאְ
 יל עמש םֶרֶא ירשא
 םו םוי יתתְלד"לע דקשל

 יִָתַּפ ומ משל
 םיזח יאצמ יִאְצְמ יּכ
 :הָוהימ ןוצר קפיו
 ושפִנ סמח יִאָמחְו
 :תֶומ ּובָהֶא יִאְנשְמלְּכ

 ּהָתיב הָתְנָב תומָכָח
 :הָעְבש ָהיִדּומַע הָבְצְה

 ְךָני י הָכְמִמ ּהִחְבִמ הָחְבַמ

 ףא 0
 צ. 0

 ה"טדו
 ועמש

 "סו ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ןכו ומכחו רסומ ועמש א"סו ,י"ד ןכו ומכחו רסומ ועמש א"ס ₪ )?

 ןכו ירק יִאצמ ,ביתכ ואצמ א"סב צ. 5 ,ומכחו רסומ וע מש א"סו ,ב"ד ] כו ומכחו רסומ

 ןיד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אַָצַמ א" 'סב ,ירק אָצִמ יתכ יְמ ץ. 35 = ,ד"ידו ב"וד
 .אועג 8 רסמנו י"כ םירפס  בורב ןכ +. 6 .ט"דו

 ו וף"יד ,בייד ,ייכ םירפס בורב ןכ ץ. 38 | .י"דו ט"ד ןו"ד ,ג"ד ןכו רפח םיִנ עשָעש א
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 :הָנִתְלָש הכרע ףא
 ארקת ָהיְתרַענ החְלש
 :תרק יִמרמ יפיע

 הָנֶה רֶסָי יִתָפִִמ

 2 הרמָא בלַסַח
 ימחלב ּומָחל וכל
 : יתבס ִמ ןייְּב ותשּ
 ויחו םיאָתפ ּובזע

 ::הִּ ּךְרדְּב ורשַאְו

 ןולק ול הקל ץלורסי

 :ימומ עטרל חיכומו
 - דָאְנַשיִּפ ץל חכו ותילא

 :ּדָבַהַאְיו ם כחל חכוה

 ע דיקסי םלחל ןת
 :חקל ףַס סו קידצל עדוה

 הוהי תֶאְרִי הַמָכִה תלח
 :הָיִּב םישדק תעדו
 ףימי רברוובצמ
 :םייח תוגש ףל ופיסויו
 ל מכח תמכח"םא

 :אָשת ךדבל תצלו
 הימה תּוליִסַּכ תשא

 :המ הָעְדַדלבּו תויתפ

 ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. .₪
 'כ םירפסב ןכ +. 6 .ףקמ אל
 ו .א'ס +. 9 = .ה"ידו ב"יר ,1
 בו איעג וילע רסמגו.י'כ םורפס
 אּוהְו ,אּוה ַחּור הע םיִבָּנלע ןעָשִנַה :םססו8
 רבה שת -- הָיָצ רַבְרְמְב ךלוהְו :הָעְתַי ּוהָרָש יִלָגַעַמְדַ

 ולא ןאכ ואצמנ ס'תב 8

 רכ י ד בזע יּכ פע ומרכ יכרצ בזע וכ :תו

 לולא ירּפ םסאויו אָמִּצַל הָרְּת

 טד

 כ
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 וצ 14--א 6 ילשמ ל

 הָתיִּב חַתַּפְל הָבשיו
 :תֶרַק יִמרִמ אָסְּכְ"לע
 ףרד ירבעל ארקל
 :םקוחרא םירשימה
 הָנַה רסי יתָפיִמ

 :ול הָרְמָאְו בלרֶסָחְו

 יקפמי םיבינְג םימ
 :םעְי םיִרְפִס םֶהְלְו
 םַש םיִאָפְרִדִּכ עדיאל
 :ָהיִאְרְק לואָש יִקְמַעְּב

 המלש ילשמ
 באדחמשי םָכִח ןכ
 :וִמְא תנות ליסּכ ןֶבּו
 עַשֶר תורצוא ו וליעוידאל
 :תֶוממ ליצת הקדצו
 קיד שפוי ביערייאל
 :ףדהְי םיעשר תוהו
 הימר"ףכ השע שאר
 :רישעת םיצּורח דיו
 ליכשמ ןּ ץיקב רגא
 :שיבמ ןַּב ריצפּב םּדְרנ

 \ קיָּדצ שארל תוכְרֶב
 ירפפב ףקמב ןכ ץ. 16  .ט'דו ו'ד ,ג'דב ןכו איעג וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ 4

 גיד ,ב"ד ,ו"כ.םירפס בורב ןכ מ 17 " ו"טדו ר"ודי ,בליד י"ד" ,טיד היד ,גיד ,ביד ,ייכ

 הפס בורב ןכ ט.18 = .םיבונג םימ א"סו ,ו'טד ןכו םיבונגהםימ א'ס ,ד"ידו ב"וד ,ו"ד ,ט'ד
 יהב +. 18 = .ד"ודו ב'וד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו אָלו א'ס ודו .ג"דב ןכו ,איעג וילע רסמגו י"כ
 ַע נע סיִשְּתלֶאְו ,םוקַמַּב ּהמְהַמְתַתְדִלַא רּוס םָא יִּ :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ס"תבו

 .הִמָ וברי ןעמל ,ּתְשִּתִלַא רז רוקָפִמּו ,םירז םָיִּפִמ לָה :םיִרָז םּמ רבָעַת הפ יִּ
 ק שר 4 .ו א" ןמקל ןייע :ו"טד ןכו םיִדגְזב א"ס +. 38 .*  .םייח תונש ּףל

 .דבָעְי ליִסּבַבּו ,ָּפִחָ רֶּומְדַמְל ןֶב :ןאכ אצמנ ע'תב צ. 4

4 



 ילשמ צץ 7 א

 :םַמָח הפכי םיִעָשְר יפו
 הכרבל קידצ רָכְ
 % םיעשר םשו

 חלי ב

 כ דלי םתּב ךלוח
 וי ויָכְרִד שקעִמּ
 תֶבָצִ ןִּתִי ןיע ץרק
 טבל סותפט-לש
 יִדצ יפ םייח רוקמ
 :םֶמ הָפַכְי םיִעָשְר יפו
 םיִנְדִמ רֶרעִּת הָאְנִש
 ָבַהַא הָסַכֶּת םיִנ פל לע
 ] מכח אָצֶמּת ןו ןוב 5 ; יתפשּב
 !בל "רַסָח למ טָבָשו
 תַעְדדונֶּפְצִי םיִמָכַה
 :הברק ה מ לולא יפו

 זָע תירק ריִשָע ןוה

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ע"תו 'רת ןכו םיקוצצ א"פ ₪
 תו יי

 ירבו

 אצומו

 םותב א"ס ,א"ידו

10 

11 

14 

16 

 ד"וד ,ב"וד ,ט"ד ,ו'ד ג"ר א'ד ןכו אל
 לי םיתפש ליואו םוקמב ,םולש הש
 .ט'דוו'ד ,ג'ד .ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב "ַלַעְו א'ס  ,ו'ד ןכו ל
 מ 16  .ו'טד ןכו דיפו א'ס ןר"ידו ב"וד י"ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,םיד)

 ם יִנָפלַא ַחיכומנ ןאכ אצמנ ס"תו
 וא ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ 9%

 ב"יד ןכו קידצ-תלעפ א"סו ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו קידצ תלעפ א" ויטו
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 א 0 ילשמ

 עָשָפלּדָחָי אל םיִרְבִּד בֶרְּב | ;ליִסְכ אּוָה הָּבד אצומו
 :ליכשמ ויִתפש ךשיחו
 :טַעַמַּכ םיִעָשְר בל קיד ןושל רחב ףסּכ
 םיכר ּועְרי קידַצ יתפש
 :ותומי ב בלרסהב םילוואו
 רישַעְת איה הֶוהי תַכְרְב
 :המע בצע ףסוי"אלו
 המַז תושע לסכל קיח

 :הנובת שיאל הָמְַח
 | איה עַשְר תרונמ
 :ןתי םיקידצ תואַתְ

 עשר ןיִאְ הפ רובע
 :םלוע דוסי קידצו
 םיניעְל ה םנ של ןץִמחּכ

 םיִמָ .ףסות הָוהְי תאר
 :הנרצקת םיִעָשְר תוגש
 הָקְמש םיקידצ תֶלַחוה
 :רבאת םיעָשְר תוקתו
 ו םּל זועְמ

 :ןוא ילעפל הָּתַחִמּו
 טומידלַּב םלועל קידצ
 :ץרארנּכשי אֶל םיִעָשר

 חיפ

 רסח ףךשחו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"דב ןכו אלמ וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ

 וירו ביד ,ט"ד "ד ,ג"ד ןכו ףסוי אֶל אייסי ל.:25 '  .א"ודו טד "ד ,ג"ד ,ב"ד א"ד ןכו

 :ס"תו 'רת ןכו ןֶתִּת וא ,ע'ת ןכ ןחּת ל"צ ל. 4
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 הָמְכִח בוני קידצהיפ
 :תַרְּכּת תוכְּפְהַה ןושְלּו
 ןוצר ןועדי קידצ יתפש
 :תוכַּפָהִּת םיִעָשְר יפו
 הָוהְי תבעו הָמרמ ינזאמ
 ;ונוצר הָמלֶש ןְבָאו
 ןולק אביו ןודז אָּב
 :הָמְכְ םיִענצְתאְו
 םֶהְנּת םירשי מת
 :םךשו םִיִדָנְּב ףלסו
 הָרְּבַע םויָּב ןוה .ליעוידאְל

 :תֶוממ ליִצִת הָהדַצ
 וכד רשת םיִמָּמ תקרצ

 הת עו שר אביו

 והער ּתָחָשִי ל נה ּהָפְּב

 :ּוצלחי םיקידצ תע עדבו

 הירק ץלע ָּת םיקידצ בּוטְּב

 :הָנְר םיִעָשְר דָבַאְבּ

 תרק םּורֶּת םיִרָשָי תַכְרִבְּב

 3 ,א,

 ויד ,גיד ןכו ףקמ אלבו
 ןכו ירקו

 טדו ד"יד

 מנו י"כ םירפס בורב ןכ צץ

 ] "יד ,י'ד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.65 ,א"ידו ט'ד ויד ,ג"'ד א"ד

 .םידגב תוהבו א'ס ו"

 אי
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 אז 83 ילשמ 19

 םַרָהִּת םיעָשְר יִפְבּו
 ה והעְרְלדְּב
 :שירחי תונובְּת שיאְו
 דופ"הְלִנמ ליִכְ | ךלוה
 :רבד הפכמ חּורדְמָאְנו
 םעדלּפ תולְּבְחַת ןיִאְּב
 :ץעוי ברב הָעושַתּ

 ְךֶנ ברעהּכ עורי ער
 :חטוב םיעקות אָנשְו
 דִוָבַּכ ךִמְתּת ןֶח תָשֶא
 :רשעדוכִמְתי םיצירעו
 דָסַח שיא ושָפנ למ

 :יִרָזכַא וראש רכעו
 רקש-תלעפ השע עָשְר
 :תַמָא רֶפש הָכְדָצ ער
 םייחל הקרצהנ
 :ותמְל הער ףדרמו
 בלישַהע הָוהי תבעות
 :ךר ימימת ונוצרו
 עף הקעחאל דיל דָי
 :טלמנ םיקידצ עז
 רוח ףָאְּב בֶהָו ג
 :םעט ּתרָסו הָפי השא
 תוקת 0 : בוטדְדַא םיקידצ תואת

 ןט"ד ,ג"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 15  .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו והערל זב א"ס 9

 אצמנ ס"תבו ע"תב ץ. 16  .ד"ידו ב"יד ,א"יד ו"ד ,ב"ד ןכו רסח םיעקת א'ס ,ו"טדו י'ד

 ןכ םיצּורְחְו ל"צ צץ. 6 .ּגיִהְי רשע יִרְסַח םיִלָצְע ,קרצ תאנש השֶא ןולק אָסְכְו ןאכ

 רז. ק1 | .ם'תו ע"ת ןכ -ןַב ל"צ +. ג9 = .ב"דו א*ד ןכו דיִסֶח א"ס צץ. גז | .ס'תו ע'ת

 ב'יד י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םיקירצ א'ס ,ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 93  .השוגד
 .ר"ידו
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 4 דוע ףסונו רזפמ שי
 :רוסְחַמְלִּדִא רֶשימ ךשחו
 - ןשדת הָכְרֶבשַפִנ
 :אַרוי אוקדסנ הומו
 0 םוֶאל והבק" רֶּב עמ
 :ריִבָשִמ ש שארל הָכְרִבּ
 5 ןוצר שקבי בוט רחש

 :ּונָאובִת הָעְר שָרדְו
 58 לפי אּוה ורשְְּ חטוב
 ;ּוחְרְפִי םיקידצ הלעב

 2 חו דלה ותיִּב רכש
 :בלדַכָחל ליוָא דָמַעו
 ייח ץע ע קידצהלפ

> 

 : םַלְשי ץר
 :אטוחו

 כי תַעָד בָהֶא רֶסּ

 9 ו הוהימ ןוצר .

 :עישרו 1 ומומ

 ליווי ---
 רב םֶדְ

 :טימידלב - כיד . שרשו
= - - + 

 תשא
 + דשירמ הי-יורוי'פו- םכבבנ

 . יש

 : ּהְלַעְּב תְרמִע לו
 וו!= == !=כ >= =|-
 4 ה בד י \ז

 תובשחמ 8

 .ט"דו ו'ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ךא א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 6
 ףקמ אלבו ירּפ א'ס צץ. 30 ,לובי ל"נ ט. 98 | .יתבר " צ. 96 .א'ד ןכו הֶרוי א"'ס צ 5

 .חוָּפ ל'נו ,ר"ידו ב'יד ,ב'ד ןכו איעג אלב ירפ וא ,ט"דו ו'ד ,ג'ד ןכו
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 טָּפָשַמ םיקידצ תובשחמ
 :המרמ םיעשר תולּבְחִה
 םִדבְרֶא םיִעְשְר יִרְבד
 :םֶליִצְי םירשי יפו
 םֶניִאְו םיִעָשְר ופה
 :דמעי םיקידַצ תיִבו
 ה ילבשריפל
 ל הָיָהְ בל"הועת
 / רבו הָלְקְנ ביט

 :םֶחְלרַסָחְו דָּבַּכְתִממ

 וִּתְמְהְּב שָּפִנ קידצ עדוי
 :יִרָזְכַא םיִעָשְר יִמָחְרְ
 םֶחָלְעַּבֶשָי ותָמְרַא רבע
 :בל"רסַח םיקיר ףהִִמו
 םיעְר דוצמ עָשְר מח
 :ןתִי םיקידצ שְרֶשְו
 עֶר שקומ ם םִתְפש עַשַפְּב
 :קידצ הָרצִמ אָצו
 בומדעַבשי שיאחיפ ירפמ

 ;ול םושי םֶדָאיִדִ ל מג
 יְנְּב רֶשָי לווא הרד

 :םָכַח הצ | צעל .עמשו

 הסכו

 ןויטדו ר"יד ,בייד ,ט"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ו עשְר א"'ס ,י"דו י"כ םירפס בורב ןכ +6

 ברא א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6

 וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םֶליִצִת אס +- 6 = .ב'ד ןכו
 זהב ץ. 11 ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו יפל א'ס ,י"דו .ג'דב ןכו איעג

 יע"ת . . ל"צ +. 9 .הָפְרָח ויָהְוריִטְּב בזו !י ןייה התשס גנעתמ ןאכ אצמנ

 בּושו + .תּושָפְנ בואכו םירעשב ץג גפהו ,םֶהְרָי ם םירשומ טיבמ 3 ןאכ אצמנ ע"תב צץ. 8

 ,םוי - וטוב ריבס +. 6 .א"ודו א'ד ןכו ירקו ביתכ ביִשָי א'סב ,ירק בישי ,ביתכ



 :םרָע ןוקק הָסכְ
 קדצ דיגי הָנִמָא חופי
 :המרמ םיִרְקְש דַעְו
 בֶרָח תורקְרמְּכ ּהָטוְּב שי

 :אפרמ םיִמָכַח ןושלו
 דעל ןָכִּת ת מָארתְפש
 קש ןושְל הָעיִגְראְדדִעְ
 עְר י שרָחְיבַלְּ הָמְרַמ
 ;הֶחְמְש םולש יציל
 ןואדלּכ קיִדַצל האידאל
 :ער וא אָלַמ םיִעשרו

 רָקָשיִתְפש הוה תבע
 :נוצְר הָנומָא ישעו
 תַעּד הָסָכ םּורָע םֶדֶא
 :תֶלּוא אָרְקי ם יליִמָּ בל
 לושמת םיצורחדדי

 :סמל היה המ
 הָנְַחשי שיאדבלב הנאה
 :הָנְחְמשְי בוט רב
 קיּדצ ּוהעְרְמ"רַת
 :םעַתִת םיִעָשְר ךרדו
 ודיצ המר ךרֶחידאל
 :ץּורָח רקייםֶדֶאְדוהְ

 םייח הָקְדְצ חַרֶאְּ
 ךרדו 0

₪ | 7 

 א"ס ,איעג יצעילג ב'ב ,א"ב ןכ א. 98 | .ףלאב אטוב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 8

 הואנ ל'צ ל. 91  .ו"טדו דייד ,ב"יד .,א"יד .,י'די .,ט"ד היד :(ביה יד ןכו אלמ יִצָע ויל

 ,'ח טיל בווא ןויע :ּגהְעְרַמ רתָי ל"נ צ. 6 .ע"ת ןכו השעו א'ס שט. 99 | ,ס"תו ע "ת ןכ

 ט"דו ו'ד ,ג'ר ןכו רקי סדא ןוהו א"'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ט

 .רקי םדא-ןוהו א'סו

15 

0 
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 בא רֶסּמ םֶכָח
 :הָרָעְג עמשדאל ץלו
 בוט לפאו שיִאהיפ יִרְּפִמ
 :סמח םיִדְנְּב שָּפְנו

 ושפנ רמש ויפ רצנ

 ;ולדהֶתַחְמ ויָתפִש קשפ

 לֶצע ושָפִנ ןיא הואתמ
 :ןשרִת םיִצְְה שפ
 קידצ אנשי רקשדרבד
 :רפַהְו שיאי עשו
 המ רצ הקדצ
 :תאָטח ףֶלַסִת הָעָש
 לָּפ ןיאְו רשעְתַמ שי
 :בֶר ןוקו ששורתמ
 רשע שיאה ּפְכ
 :הָרַעְג עמָשדאָל שרו
 חָמְשִי םיקידצירוא
 :ףעדי םיעָשְר רע
 הֶצִמ ןתי ןודְָּבקר

 :הָמִָח םיִצָעתֶאְ
 טעמו לבָהִמ ןוה

 ן-ק' לי
 ם'ת ,ע'ת ,'רת ,ב"יד ןכו -לֶא א'ס +. 28 | הבעה לנו ,א"יד ןכו הָביִתנ א'ס +. 8
 .ר"תו ם"ת ,'רת ןכו עבשי א"ס צ. 5 | .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. 1 .1' | ,ר'תו

 םיקידצ רוא א'פ ,א'ב ןכו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ + 9
 ,םיִאָטַחַב הָניִעְתִּת הָמְרִמ תושפנ ןאכ אצמנ ע'תב +. 9 = .חַרְי לנ +. 9 = .נ'בו ב'ד ןכו
 ליג + 10 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םיצעונ תֶאְו א"ס צ. ג0 = .םיִמָחַרְמּו םיִנָנוח .םוקיִמצו
 א"ס .ו"טרו י'ד ,ט'ד 'ו"ד ,ג'ר ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 11 | .'ב א"י ליעל ןייע :םיָעּונצ

 .א'כ 'כ ןמקל ןייע :ר"תו ע"ת ןכ לֶהַבְמ ל"צ + גג = .ד"ידו ב"יד ןכו ףקמב וה
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 :הָבִרִי דילע ץבקו
 בֶלְדהַלַחִמ הָכְשמִמ תלחות
 לפה האת םייח ץעו
 לָבָחְי רָבְדְל כ
 :םלש אוה הָוצמ ארי
 םייח רוקִמ םֶכָח תרות
 :תֶומ ישקממ רוסל
 ב ביטילכש

 :אשה לוח ירש פצ
 בוט :הָוָלַמּו ןנוח קיִּבצ ןאכ אצמנ ס'תו ע"הב +. גג
 .ר"ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו הָלָחַמ א"ס +. 9 .תלָחותב
 וישעמ םיחולצמ םכח רבע 5 "בוט טחלפ ןיא הָמְרַמדובְ

 ז ג'ד ג'ד ,ב'ד ןכו לכש .א'סו .,בוט לכש א'ס "ו"טדו י"ב םירפס
 ןרדו איה הבט הָנּובְּפ הָרּוה תֶעַדְו ןאכ אצמנ ע"תב ז. 8
 . 99 = .ירק םַּכְחָי ,ביתכ םֶכָחְו צ. 90 = ,ירק ּךְלּוה ,ביתכ

 ג'ד ,ב'ד ןכו ינב ליחנַי א'סו ,ינב ליַחני א"ס ,ו'טדו רד - : ו -

 םכז

17 

 -בר

 ןאכ אצמנ ס'תו
 בורב 1

 .ד"ידו ב"יד ,י"ד ,ט

 ּךולַה וא ולה
 ר"וד

90 



 די

 זש

6 
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 םישא זו .לָפְאדבְר

 נֶב אנוש וטבש דשוח

 :רסומ וְרָתש יבהאי
 4 לבא ו

 ּהָתיִב הָתְנַּב םיִשְנ תומָכַח
 ;ירברהה היִדיְּב תְלּוא
 הוהי ארי ורשָיּב ךלוה

 :והזוב ויכְרד זולת
 הוא רט נח ליו "יפכ

 :םרומשת םיִמָכַה ית שו
 6 סובא םיִפְלַא ,ןיִאָּב
 רוש חכַּב תואּובתדברְ

 בכי אל םינומא רע
 :רקש דע םיִבָנָכ היפ

 ןיאו המכה ץ להט
 :לֶקנ ןובְנל תפדו
 ליִסָּכ שיִאְל דָנָנמ ףל
 :תַעְדְיִתְפְש תעד"לבו
 ופרד ןיבָה םּורַע ּתַמְכִה
 :המרמ םיִליִסְּכ תַלּואְו
 םַשָא ץילי םיִלְוַא

 :ןוצְר םיִרְשי ןיבו
 ושפנ תרמ עדוי בל

 ותחמשבו 2 :

 ,ב"ד .ןו"כ םורפס בורב .ןכ צ. 6 = .יתבר 'ם צ. 4  .אקספ ןאכ ןיא איפב +1 ,ךי
 ,ריידו :בזיד כו. המכה א"ס +. 6 = .ר"ידו ב"ור ןכו שק ב א"ס ,ו"טדו י'ד ,ט'ר "ד
 .השוגד 'ר צ. 10 | .ב'יד ןכו רקש א"'ס ץ. ד



 ילשמ אזט 1 9

 :רז ברעתידאל ותָחַמְשְבּ
 דמש םיִעָשְר תיב

 :חי 5 םיִרָשְי לָהֶאְ

 2 רֶָשָי דד שי
 :תֶו מדיכרה הָחירחא
 בלא קהשָּבְדִ

 :הָנּות הָקַמש הָתיִרַחֶאְ
 בל גס עַּבְשִי ויִכְרּדִמ
 :בוט שיא וילעמו
 רבּדדלָכִל ן ןימאָי יִתּפ
 :ורשַאל ין םּורעו

 ערמ רֶסְו ארי ם
 :חטובו רבת לוס וכו

 תלּוא השעי םיפָארצְק
 :אנשי תומָזִמ שיאו
 תָלּוא םיאָתַפ ּולַחַ
 :תַעְד ּורְתְכָי םימּורעו
 םיבוט ינפל םיִעְר וחש
 :קידצ ירעשדלע םיעשרו
 שר אנשי ּוהָעְר רלדסנ

 :םיפר רישָע יִבַהְאְ
 אמוח ּוהַעְרְלדַב
 :ויִרָשַא םיינע ןָנְוחַמּו
 ער ישרח ועתייאולה

 שיאהינָּפל

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,!רת ןכ החמשה תיִרָתַאְו = החמשהתירחאו ל"צ 8
 ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב חנומב ןכ +.16 | ."ז"י הימרי ןויע
 ד ט"ד )"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םיִאְתַפ א"ס ,ו"טדו ג'ד ,ו"כ םירפסב ןכ 8

 ית ,/רת ןכו ירקו ביתכ סייע א'סב ,ירק םּיונַע ,ביתכ  םיונע וש 4
 ו"כ םירפס בורב ןכ +. ןכו ביתכ םִיונָט
 ב"יד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו אולה א'ס ,ו"טדו

 ל .א"ידו ו"ד ,ג'ד ,א'ד

 ד"וד
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 במ ישרה ּתַמָאְו דָסַחְו
 רתימ הָיַהְ בָצְעדלָכְּ
 ;רוסחמל ףא םִיִתְפְש רבדו
 םֶרָשַע םיִמָכַה תְרַטע
 א םיִליְִּ תלוא
 מא דע תושָפְנ ליצמ
 .:המרמ םיִבָנַּכ חפִיו
 ועדחטְבִמ הֶוהי תַאְרִיְּב
 :ּהֶפִחמ הָיִהְ וינכלו
 םייח רוקמ הָוהְי תֶארְי
 :תֶומ ישקממ רוסל
 ףלמרתררה םעדבְרְ
 :ןוזר תַתחְמ םאָל סּפֶאְבּ
 הָנובְּתִיבְר םיפא דרא
 :תלוא םיִרמ חורדרצקו
 אפרמ בל םיִרָשְב ייח
 :האְנְק תומצע בקרו
 והשע ףרח ל ,קשע
 :ןויבָא ןנח ודְּבְכִמּו
 עַשְר הָחְּרִי ותָעְרְּב
 :קידַצ ותומב ּהָסהְו
 הָמָפַח חּוְנִּמ ןובְנ כ בלכ

 :עַדּות םיִליִסכ בֶרְקְב
 יונדםמורִּת הקדצ
 :תאטה םיִמָאְל דסחְו

 -ןוצר
 ןטיר ,ג'ד ,א'ד ,י'כ םורפס בורב ןכ +. 98 | .ד"ידו ב"יד ,ב"ד ןכו אלמ ישקוממ א"ס ל. 7

 היה

 םירפס

 בורב ןכ +. 89 = .ו'דו ב"דב ןכו אלמ 2 רסמנו םואְל א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"י
 ;ע'ת ןכ ותָפַתְב וא ומְתְב ל"צ צ.32 = .י"דו ו"ד ,ג'דב ןכו ,איעג וולע רסמנו י"כ

 םמורת א" פו | נ"בו ר"וד ,ב"יד ,ב"ד ןכו םמורת א"ס ,א"ב ןכו ,ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 4

 יח טוד ויד ,ג"ד ןכו
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 ליִכְשמ דָבַעְל ךְלִמְיצְ
 :שיבמ ה ָהַת ותַרבַעְ
 המח בישי ךרההנעמ
 :תאחהלש .בצע"רבדו
 תַעַּד ביִטיִּת םיִמָכַח ןושל
 :תֶלּוא עיִבָי ם םיליסכ יפו

 5 ₪ קידצ תב
 :תֶרַכַעְנ עשְר תֶאובְתְבּו
 תַעְד ור םיִמָכְ יתפש
 :ןכזאל םיִליִסְּ בלו
 הָוהְי תבעות םיִעַשְר .הבַז
 :ונוצר םירשי הָלַּפִתו

 עשר רד ה הי תבעות
 בהאי ּהָקְדַצ ףדרמו
 חרא בָועְל עְר רסומ
 תמי תחכות אנוש
 הָוהְי דְָנ ןודבָאְו לואש

 :םֶדָאְרִנִב תוכליכ ףא
 אל

 י"כ םירפסב ןכ צ. 5 | .ו!טדו י'דב ןכו איעג וילע רפמנו-י'כ םורפס .בורב .ןכ צ. 8
 א'ס צ.5 יהיטדוה דיה ביד א"ד ןכו אלמ תחכומ א'פ ר"ידו ב'יד ,א'וד ,ט"ד ,ו'ד ,'ד

 תּובְרַב ןאכ אצמנ ע'תב +. 5 = .ד'ודו .ב'יד ,ו'ד וט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םיִרְעְו

 ןכו א לע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. ג1 | .ּושרשי ץֶרֶאמ םועשרו ,בר ןפח הק
 ד ןכו ףקמ אלבו ינב וא ינב א"ס ו'טדו י"ד ,ט"ד "ד (2'₪

)( 
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 צצ 9 ילשמ 130

 ול חכה ץל בהֶאידאל

 :ףלו אֶל םיִמָכַחלֶא
 םינפ בטיי חמש בכ

 :הֶאְכְנ חור בל"תבצְעְבו
 תַעָדדַשהַבִ ןיבנ 5

 :תֶלּוא הָעְרְ .םילומפ
 םיער ינע 0

 :ריִמָת התשמ בל"בוטו
 הָוהְי תַאְריִּב טעמְבומ
 :ּוֶּב הָמּוהְמּו בר רצואמ
 םש"הבהאְו קָרָי תחְרַא במ
 ;ובדהַאנשו םּובָא רושמ
 ןודמ הָרני המַח שיא
 - = טיקשי ם םיִפא ףראו
 ְה הַכָשְמְּכ לצע ךרד
 - םירשי חרא

 בָאדחמשי םֶּכַה ןָּב
 :ומא הווב םֶדֶא ליסכו
 בלזרסחל הָחַמש תלוא
 :תכלדרשיי הָעַבִּת שיִאְ
 דוס ןיִאְּב תובשָחמ רפָה
 :םּוְקָּת םיִצַעוי בְרְב
 ויפ"הנעמב שואל ה החמש

 רבדו ו

 יִנפּו א'סבו ,ס"תו ע"ת ,'רת ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִפּו א"סב ,ירק יִפּו ,ביתכ יִנָפּו צ. 4

 ןכו ערלמ הַמּגהַמּו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םורפס בורב ןכ +.16 = .ר'תו י"ד ןכו ירקו ביתכ

 .דוע רֶרּועי עשו ,ביִר טיקשי םיפא ְּרֶא שיא ןאכ אצמנ ע"תב +. 18  .ט'דו ו'ד ,ג"ד ,ב"ד

 םוקח ל"צ ץ. 25 = .ס"תו ע"ת ,'רת ןכו ליִסָכ-ןִבּו א'ס +. 90  .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 0
 .א"כ ט"ו ןמקל ןויע :ס"תו ע"ת ,רת ןכ ,הצְע . :ם"הו ט"ת וכ ,הצע



 ילשמ צו 34 -+יז 3

 :בוטדהמ יּתְעְּב רבו
 ליש 4 הלעמל םיוה חרא
 :הָטִמ לואשמ רוס ןעמל
 ה ןהי | הפי םיִאְג תיִּב
 :הֶנמְלא לובג בצו
 ער תוכל הָוהי תבעות
 םעְנְיִרְמִא םירהטו
 עצב עצוב ותיִּב רכש
 :היחי תֶנֶתִמ אש
 תונעל הָגְהְי קידצ בל
 :תוער עיבי : םיעשר יפו

 םיפשרמ הָוהְ ,קיחר
 :עמשי םיקידצ תלפַתי
 בקדחמשי שו

 הָמָכַח רפומ הָוהְי תאר
 הנע דובכ ינפלו
 ךלרכרעמ אל
 :ןושל הגעמ הוהימ
 ויניִעְּב ףו : שאחר"
 :הוה תוחור ןָבְו
 ףישעמ | הָוהְילֶא ל

 .ב"ד ןכו ףקמ אלבו רואמ א'פ 0
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 צאטז 4 ילשמ 14

 :ףיתבשחמ וניו
 = הָוהְי לַעּפ לפ
 הער םויל עָשךדסת
 0 הֶוהְי תבעות
 :הקע אל דול די

 ןוע רַפְכְי תָמָאְו רָסַחְּב
 :ערמ רוס הָוהְי תַאְרְיְבו

 שיאדיכְרד הָוהְי תוצרּב
 :ותא םלשי ויִבְיואדְנ
 הקדצב טעמ בוט
 :טפשמ אָלְּב תואובְּת במ
 וכרד בשחי םֶדֶא בל
 :ורפצ ןיכי הוה
 ףלמהיתפש"לע !םסק
 :ויִפדלַעמִי אל טָּפְשִמְּב
 הוהיל ט טפַשִמ יִנזאַמּו | םלפ
 :םיכ"ינבאדלָּכ וה השעמ
 עשר תושע םיכלמ תבַעּת
 :אַפְּכ ןוכי ההְרְצְב יִּכ

 קרצְהיִתְפְש םיכְלמ ןיצר
 :בהֶאי ה

 תומדיכאלמ ךלָמזתמ
 שיאו 0% * "8

 ונכל הָצָרַַו ,הֶקְדַצ תושע בוט רב תישאר :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע"תב +. 5 ,ץט
 :םולש ואָצמָ םיִרשימּב וישָרלו והקו תַעַד אַצְמַי הָוהְי שר :םיִחָבְז הבְזִמ םיִהלַא

 וילע ר רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10 | .הָעְר םויל ג עַשְר רַמָשִיְו ,הָקָדְצְּב הע הָי ישָעמ -לָּב
 בורב ןכ צ. 1 ,יחד םפק א"ס ו"טדו ד"וד .,ב"יד ,ו"ד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ב'דב ןכו הימרגל

 א'ס צ.11 | .ו"טדו ד"יד מיה "ד ט'ד ןו"ד ,ג"דב ןכו הימרגל וילע רסמנו י"כ םירפס
 למ א"סבו ,ס"תו ע"ת ,'רת ןכו ָּךְלַמ א'ס +. 13 = ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א'ד ןכו ּוהישְעַמ
 ג'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ע"ת ןכ רָשידיִרְבַרְו ל"צ צ. 18 ירק ם יבמ ,ביתכ

 יו"טדו ו"ד ןכו ךלמה תמח א'פו ,ב'ד ןכו ךלמ תמח א"ס ,ה"ידו ב"יד ,ט"ד



 195 ילשמ צ:]

 :הָנְרּפַכי םֶכַח שיִאְו
 םייח דֶלִמ"ינָּפ"רואְּב

 :שוקלמ בַעָפ ונוצרו

 ץורחמ ביטדהמ הָמָכְחְדהְנְה
 :ףסכמ רֶחֶבְנ הָעִב תיִנְק
 עֶרַמ רוס םיִרָשי תלְסִמ
 ?וּכְרִד רצנ ושפַנ רמש
 ןואְנ רבשחינפל
 :חור הב ןולשכ ינפלו
 םיינעדתֶא חורלָפש בוט
 :םיִאְנתֶא לש קלחמ
 בומדאצמו רביע ליכְשמ
 :וירשא הָוהיּב חטובו
 ןִבְנ ארק בל"סכחל
 :חקל ףיפי םיתָפש קֶתַמּ
 ולב לָכש םיִּיַח רוקמ
 :תֶלּוא םיִלוֶא רסומו
 והיפ ליִּכשי םֶכָח בל
 :חקל ףיסי ויתָפשדלעו
 םענירמא שב
 םצעל אפְרַמּו שָפָּנל קותמ
 שיאדינפל רָשָי רה ש שי

 :תֶומדיִכְרד ּהָתיִרַחַאְ

 חרואב א'סו ,י'דו ויד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו רואב א'סו ,ב"ד ןכו ךלמ"ינפ רואב א'פ 8

 ר"תו . ט"ד ,ו"ד סם ירק ונק יז. 16  .ר"ורו. ב"וד" ןכבו 8
 ומ חקל :הקדצ יכְרּצ םיִיַח ףֶראָו ןאכ אצמנ ע'תב 8
 ,ו'טד ןכו אלמ רמוש א"ס צל. גל = וג רמש ;%

 ִנ .רפסה יצח +. 18 | והיפ ָךשֶחָי ּוהי8

 .ע"ת ןכ ויִלָעבְל ל'צ ץ. 5 = ,ירקו ביתכ םיִיִנע יללהב ,ר'ת ,א"יד ,ט"ד )"ד ,ג"ד ,א'ד ןבו
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 ול הָלִמִע לַמָע שנ
 :והיִפ ויִלָע 5 ףכָאחיכ

 הער הָרּכ לַעלְּב שיא
 :תָבְרִ שָאָּכ וותפשדלעו
 ןודמ חלשי תּוכְּפְהַת שיא
 :ףולא רירפמ ןננ
 והער הָּתַפָי סְמַח שיא
 תופת בשֶחל ויְנִע הצע :בוטדאל ךְרָדְּב וכילוהו
 :הֶעְר הל ויתְפש ץרק
 הָביש תְרֶאְּפּת תְרָטַע
 :אָצְמִת הָכְדַצ ּךְרַרְּב
 רובְנִמ םיפא ףִרֶא ביט
 :ריע רכלמ וחורב לשמו
 לָרוגַהתֶא לטוי קיחְּ
 :וטפַשמדלַּכ הָוהְיַמּ
 הבדהולשו הָבְרַח תַּפ בוט
 :םיִרְדיַחְכְז אָלַמ תיפמ
 שיבמ ןֶבְּב :לשמְי:ליִּכְשמ דבש
 ה לחי םיחא ּךותְכּו
 בל רוכו ףסכל ףרצמ
 :הֶוהְי תוכל ןחבו
 ןוארתפשדלע בישְקַמ ערמ
 :תּוה ןושלדלע ן .- רקש

 געל

 ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויְתְפְש א"סב ,ירק 1תַפש ,ביתכ ויָתָפְש +. לטל
 ןנַרְו ,ביתכ ן"יזב זָגְרְנְו א"סב ,אריעז '] צ. 28 = ,ר"תו ע"ת ,'רת ,ב'יד ,א'יד ,ו'ד ,ט'ד
 וב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב 'הב ןכ +. 30 = .ירק וויַניִע ,ביתכ זניִע א"סב +. 80 = ורק ן"ונב
 ןו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 ,?' = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד
 ,ן'טדו דוד ,ב"יד ןכו -ןֶבב לשמו ליכשמ דבָע א'ס ,י'דו ט'ד



 17 ילשמ + 6

 והשע ףרח שֶרָל נעל
 :הקע אְל דיאל חַמש
 םִיְנָב ינָּב םינָקז תרמע
 :םתובא םִינָּב תָרֶאְּפִתְו
 רַתידתַפש לבל הואאל
 :רקשרתפש בידנלדיּכ ףא
 ויִלָעְב יניעְּב דחשה ןַחְרְבַא
 :ליכשי הָנַפִי רשָאלָּכְ"לֶא

 הכְהַא שָקְבִמ עשפדהֶסַכִמ
 :ףולא דירפמ רבְרְב הנשו

 ןיִבְמְב הָרָעְג תחת
 :הֶאַמ ליִסַכ תוָּכַהמ
 עָדרשקבי ירמ ךא

 :ובְדחְלשי ירָזְכא ףאלמו
 שיאְּב לוכש .בדישּונָפ

 :ותלואב ליסכְדלַא

 הבוט תחָּת הָעְר בישמ
 :ותיּבמ הָעְר ט שימתדאל
 וְדְמ תישאר םימ רטוּפ
 :שוטנ ביִרַה עלתה ינפלו

 וצ עישרמו עַשְר קיּדַצַמ
 2 הוה הבעת
 : תונקל ליִסָכְדִיְּב ריִחַמ המ

1 / 

 רוסו רשעָה אלֶמהלָּכ ןַמָאְגַל ןאכ אצמנ ע"תב ץ.6 .םֶחְרָי זגנ!חמו ןאכ אצמנ ע"תב 5

 ,ב"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .ד"ודו ב"יד ןכו תפש לבגל א'ס ץ. 7 = .הָרוגָא וש
 >. 10 = .בידנלדיכ ףא א'סו .ו'דו ב"ד ןכו בירנל יכ ףא .א'ס ו"טדו 8%
 ד ,ב"ד ןכו שגה ןיבמב א"ס ,ו"טדו ב"וד אייד א'דב ןכו יפר וילע רסמנו י'כ
 ו'דו ב"ד ןכו לובש בֶד שופ א"ס ה"טרו י"ד ,ג'ר "כ םירפס בורב ןכ +. 19 8
 שיִמָת צ. 3 גפ .א'סו ,ר"ודו ב"יד ןכו לוכש בד שופ א'סו לבש בֶר שופ א'סו
 בורב ןכ +. 46 = .א"ודו י'ד ,טיד ,ג'ר ,א'ד ןכו ירקו 'בותכ שּומָת א'סב ,ירק שּומָת ,ביתכ

 ,ך"דו ביוד .טיד ,ו'ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו המל א'ס ו"טדו י"ד ביד ןו"כ 8

 סז
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 ילשמ 18

 :ןיאדבלויהמכַחיתונכל
 ַעְרָה בהא תַעְדלָכְב
 דל הרצל הא
 ףַּכ עקת .בלרסָח ם םדֶא

 :והער ינפל הָבְרַפ ברע

 הָצִמ בהא עַשָפ בהא

 :רָבְששָקְבִמ וחְתּפ ּהיְִ

 ומדאָצִמִי אל 8

 :הָעְרְּב לופי שלב הנ
 ול הָנּותְל ליסכ דלי
 :לָבְ יִבָא חמש אלו

 הָהּג ביטי .ַחַמְש בל
 :סֶרָגשְּבִִת הֶאכָנ חור
 חַקִי עשר קחמ דחש
 :טַפָשִמ תוחרֶא תוטהְל
 הָמָכַה ןיבמ ינָּפתַא
 :ןץרא הצ ב ליס ינ יניעו

 ליס ןכ ויִבָאְל סע

 :וִתְדליל רַמַמּ
 6 אל קידצל שונע םַ

 :רשיילע םיִביִדָנ תוְּבְהְל
 תַעד עדי וירמא ךשוח
 :הָנּבַּת שיִא | הורזרקו

 ןכ צ.6 םירפס בורב ןכ רהה ר ו

 ש 2

 .ו'טד ןכו -אלו א"סו ,חנומ אלו א"ס ,ר"ידו ב"יד

 ;. 6 | .א'ד ןכו ץרֶאַה א'כ +. 94 | .ו"טדו יידב ןכו רפח

 ;. לז = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד י'ד ןכו דלַע א'ס א"ד ט"ד ,י'ד

 ,י"כ םירפס בורב לוע גלמ ןכ צ. 1

 אז 7

 םג

 הירו ב"יד ,ב"ד ןכו -בל המכח תו ונקל א"'ס ,ו"טדו י*ך ,ג"ד ,י"כ

 ר'יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג

 ןו'ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד .ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 1

 וילע רסמנו .בטיי א'ס +.

 ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס
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 199 ילשמ צטדז 98 --צצוז 0

 דֶרפִנ שקְבְי הָוָאַתְל
 2 השתלב

 2 .תילנתחבסא יִּ
 זוכדסנ אָּכ עָשְר אובב

 :הפרח ןוקקדע
 שיָאהיפ יִרָבּד םיכִמַע םימ
 :הָמָכַח רוקמ עב לַחנ
 בומדאל עשרהינפ תאש
 :טפשמב קידצ תוטהל

 ביִרָּב ּואָבָי ליִסָכ יִתְפְש
 :אָרְקִי תומלַהִמל ויפו
 ול" הָתִחִמ ליסָכפ

 :ושּפִנ שקומ ויִתְפְשּ

 םיִמָהְלְתְמְכ ןֶנְִנ יִרְבד
 :ןטבדירדח ּודְרָי םַהְ
 ותְכאְלְמְב דהפרְתְמיםּנ
 :תיִהְשִמ לעבְל אוה חא

 הָוהְי םש ועדלְנמ
 :בָנָשנְו קידצ צ ורחב

 ןוה

 שרגמ עיבה ןכ צ.9 | ,י'דו ו"ד ,ג'דב ןכו ,איעג וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1

 נ"ב ,א"ב ןכ צץ. 5  ..ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו יכ א"פ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד  ,י'ד ,ו"כ םורפס בורב

 -אובב איס "דו ג'ד ןכו איעג וילע רסז כנו י"כ םירפס .בורב ןכ צ. 8  .איעג אלב דםָא

 ו"רו ב"דב ןכ איע ג וע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ו'טד ןכו חנומ אלבו ףקמב

 א"ס +. ל טדו ייד ,ט"ד ,ו'ד ג"דב ןכו איעג ּוילע רסמנו ,ו"כ םירפס בורב .ןכ

 ב"יד ,י"ד ,ט'ד ה"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9 = .ד"ודו .ביייד ,ב"ד ןכו ףקמ אלב) מ

 א"סב +.10 = .ע'ת ןכו אפרתמ א"ס צ. 9  .ב"ד ןכו ותכאלמַּב הפרתמ"םג א"ס ,ו"טדו ד"יד

 .אקספ ןאכ ןוא

 חי

 וס

-1 

10 



1 

14 

17 

20 

 צט|זז 11--פפ ילשמ 100

 וזע תי ירק רישָע ןוה

 ;ותָּכָשַמְּב הָבָּנִשִנ הָמוְכְו
 שי זבל ּהְבְנ רָבָשיִנָפל

=: 

8 

- 

 עמשי םרְטְּ רָבּד בישמ
 :הָמְלְכ ולאוה תָלּוא

 והלחמ לָּבְלַּכִ שיא חור
 :הָנָאשי ימ הֶאְכְנ חּורְו
 עדי | ןּובָנ נ בל

 :תַעְדדשֶהְבְּת םומכה או
 ול ביחְרִי םֶדָא ןֶּתַמ
 ?ונחע םילדנ ינפלו
 ובירּב ןושארה קידצ
 :ורקחו והער אבי
 לָרוגַה תיִּבָשי םיִניִדִמ

 :דיִרפי םימוצע ןיבו
 ועדתירקמ עשפנ חֶא
 :ןומרא חי ְךְבְּכ םינודמו
 ונמְּב עבש - שיאדופ יִרָפמ
 ְי תאוב בת
 ב םיחְ מ

 ומ א אָצמ .. אַצִמ

 םינונחת :הָוהְימ ןיצר קפ
 ימ כפיו

 בותכ אָבּו א'סב ,ירק אבו ,ביתכ אלי +. ג7 = .ד"ידו ב"וד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ םיִלּודְג א"ס +. 6
 גיד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = ,ו"טד ןכו ףקמב דאַבּו א'סבו ,א'ודז איד ןכו ירקו
 ןביתכ םינְודְמּו יאברעמל +. 19 = .ו"טדו י"ד ןכו ץימק עפ א"ס ,ד"ידו ב"וד ,אייד ,ו"ד
 !אחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 20 = .א"ידו א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִניְדַמּו יאחנדמל 0% םיִנָּיְדַמּ
 ור'תו םית ,ע"ת ,י"כ 'רת ןכו הָבּוט השא א'ס +. .ירק תַאּובְה ,ביתכ תַאיִבְּ
 .עַשְרַו ליִסָכ הוז קולו ,בוט הָלַשִמ הָבּוט השֶא ַחלשִמַה ןאכ אצמנ ר"תבו ע"תב +. 9

 ד ד

 ו



 ילשמ אטנ] 93--אזא 0

 שָרְרָּבַדְי םִינָּחּת
 :תֶַפ הפי ריש
 ַעָעְורְתַהְל םיִעְר שיא
 :חֶאמ קבף בהא שיו
 מַתְּב ףלוה שר -
 :ליסכ אּוהְו ויתפט שקע
 בומדאל שפנ תעלול ם
 :אטוח םיִלְנְּ ץֶאו
 וכְרד ףלַסּת םֶרֶא תלוא
 :ּוְּבְל ףַוְי הוה"לעו

 םיכר םיער ףיסְי ןוה
 :ּדִרָּפִי והערמ לד
 הָקְע אל םירְקש דע
 :טַלָמִי אל םיִבָוַּכ חיי
 בי ולח םכה]

 :ןִתִמ שיאל ערַהלְכו
 והֶאְנְש | שְרְיַחֶא לָּ
 ונממ וקחְר ודערמ יכ ףא
 :הָמַהְדאל םיִרָמִא ףּדרַמ
 ושפנ בהא בָלהֶנְ
 :בוט אצמל הָנּובְּת רמש
 הק אל םירמש דע

 .1דבאי םיככ חו

 גןנעת ליסכל הָואְקאְל

11 

 ףא
 ו"ד ,ג"ד ןכו םינונחת א"פו ,ב"ד ןכו םינוגחת א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ ₪
 זו | .סם"תו 'רת ןכו ירקו ביתכ שי א"סב ,שי ריבס צ. 4 .ט'דו

 כד א"ס 1 י-

 ו'טדו ד"יד ,ב'יד ,א'יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ר ,א'ד ,י"'כ םירפס בורב ןכצ.ד

 תב צ%

 ב"ד ןכו ףקמ אלבו הנק א'ס ,ו"טדו ד"יד

 שואְו ברקת ָהיעַריל הָבּוט הבשחמ ןאכ אצמנ ע"
 ,רת ןכו ירקו ביתכ יה ו ער יל 'רת ןכו ירקו ביתכ דאל א"סב ,ירק ול ץ.7  .העְר םולש%
 ,ב"יד ,ו"כ םירפס

- 

 יד

 םֶכְה
/ 

 ה"ת הו

1 

 .ס תו 'רת ןכור ס"תו 'רת וכו וי

 ,ביד ןכו והָעַרמ א'ס
 נאצ

 .ר'תו

 הר הב ורהר הברמ

 רורר ור

 וש

-4 
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 צא 3 ילשמ 10

 :םיִרָשְּב לשמ | דבַעְלְיכ ףא
 וָּפַא יִרֶאְה םֶדֶא לכש
 ;עַשפ"לע רבע וּתְרַאְּפִת
 ףלמ ףעז ריִפְכַּכ םה
 נוצר בושעדלע לטו
 ליִסָּכ ןּב ויִּבָאְל תּוה
 :השא ינידמ דרמ ףלדו
 תובא תלָחנ ןוהו ,תיּב

 :תֶלְכְשִמ השא הֶהְי
 הָמדְרִּת ליִפִּת הָלְצַע
 .:בערת הָימר שפע
 ושפנ רמש הָוצמ רמש
 :תִמזי ויִפְרְד הוב
 לד ןנוח הָוהי הולמ
 :ילדםְלשי ולַמָע
 הָוקת שידפ ְַּּב רפי
 ;יףשפנ אשתדלא ותימהדלָאְ
 שנע אָשְנ הָמְחְדלרנ
 :ףסות דועו ליצתדםא יכ
 רסומ לק ו הצע עמש

 :ףתיִרַהאָּב םְחַ ןעמל
 שיִא-בֶלּב תובשחמ תוּבר

 :םּוקָת איה הוהי תַצַעו
 ודסח םֶדא תואּת

 :םֶזַּכ שיאמ שר בוטו

 עבשו םִִחְל הוה תאי

 ירקו ביתכ תּומי א"סב ,ירק תּומָי ,ביתכ תַמּגי צ. 16  ,ירק ויכְרְד ,בותכ וּכְרִד א"סב +. 6

 .א"ד ןכו
1 

 :ס"תו ע"ת רת ןכ רַבָּג ל"צו ,ירק -לַדַּג ,ביתכ לָרִּג +. גט



 ילשמ דזא 91 אא 7

 05 קפידלּב ןיל* עָבְשו
 הַחְלַצְּ ודי טס מב ןמס
 ב קי אל והיפדלאדסנ

 םֶרְעַי יתפּו הָּכת ץל
 :תַעְד ןיִבָי ןובָנל חיכוהו
 םָא חיִרְבְ בָאְדְדִדַשִמ
 :ריִּפָחמּו שיבמ ןב
 ךסומ עמשל יִנָבלדה
 :תעדדירמאמ תוגשל
 טפשמ ץילי לעיִלְּב רע
 :ןואדע ב םיְִשְר יפו

 םימפש ם םיצלל ונוכָנ
 :םיִליִסְּכ ל תומ מלה
 רכש המה ןיַה ץל
 :םָּכְחִי אֶל וב : הושב
 ףלמ 1 5 ריִפָּכִַּב םֶהנ

 :ושפנ אטוח ורָבעְתִמ
 ביר ז תָבְש שיִאְל דוב
 :עֶלָנַתִ 5
 שְרָחְי אל לַצָע ע ףךחמ

 :ןיאו ריִצָקַּב לֶאשי

 שיִא"בֶלֶּב הָצַע םיִקְמַע םימ
 :הָנְלְדִי הָנּובּת שיִאְ
 ודסח שיא אְרְְי םֶדָאדבְר
 :אצמי ימ םיִנומָא שיאו
 קיִדַצ ּומְתְּב ךלהְתִמ

(3 

6 

 וו

 דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו לדה א"ס צ. על .אקספ ןאכ שי א'סב צץ. 7

 .א'ידו טיד ,ו"ד ,ג"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ לאשו א'סב ירק לאשו ,ביהכ לאשי +. 4 .כ

 .ע"ת ןכ דפה ל"צ צ. 6 .אַרְקי ל"נ 6
 . = ך 1
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 צא 09 ילשמ 1%

 :וירחא וינְב יִרשַא
 ןירהאפכדלע בשוי ךלמ
 :עְרלָּכ ויניעב הָרְזמ
 יכל יתיכו רמאזימ
 :יִתאָטִחְמ יתרהְמ
 הָפיאו הָפיִא ןֶכָאְו ןִכִא
 :םהינשדסנ הָוהְי תבעות
 רַעְנרַכְנִת ויללעמב םָ
 לע ָּפ רשידסאו ךוחםא
 : האר ןיעו תעמש ןֶוא
 :םהינשדסנ ה : הָשַע הָוהְי

 שרות הָנש בַהָאְּתִלַא

 :םֶהְלְעְבְש ףיניע חַקְּפ

 הנקה רמאי ער ער
 :לֶלַהָתִ וא ול לא
 םיִניְנָּפבְרְו בָהֶז שי

 :תַעְרְדיִתְפִש רָקָי לכו
 ב הלהב ורָנביחקל

 :והלבח םירכנ דָעְבו
 רקָש םֶחַל שיאל בַרָע
 :ץצָח והיפראלמי רחאו
 ןוְבִת הָצָעְּב תובשחמ
 :המְחְלמ השע ג ולְּבְח ת ַתְבּ

 ליכְר ףלוה רוס הלו
 :ברעתת אל וי ָתָפש | התל

 ללקמ 0 2

 ,ויטדו ר"יד ,בייד ,ט"ד ,י"ד :'ד ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו
 הָיְרַכנ ,ביתכ םיִרָכִנ ץ. 6 טדו ד"וד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ב

 ,אלמי נ"ב ,א"ב ןכ ץ.17 = 'רת ,א"יד ,ט"ד "ד ,א'ד ןכו ירקו



 ילשמ אצ 90--צצז 9

 מאו ויבָא ללקמ
 ַשָח ןושיאב ּורָנ ִּעְדָי
 -. אב תלחבמ הלחג
 :לֶרבָת אל הָתיִרָחַא
 ערה הָמְלשַא רמאת"לַא
 :5ַל עשיו הוהיל הוק
 א ןָּבִא הָוהְי תבעות
 יטדאל הממ ינזאמו
 רָבְניִרעצַמ הוהימ
 :וכְרד ןיביהמ םֶדאְו

 שדק עלי םֶרא שקומ
 :רקְבְל םיִרָדְנ רֶחַאו
 םָכַח ףלמ םיעשר הָרזמ
 :ןפוא םהילע בשיו

 םֶדֶא תמשנ הָוהְי ד
 :ןטָבדיִרְדְחדלָּכ שפח
 ףלַמדורָצי תָמָאְו דס

 :ואָסְּכ דָסְחּב דָעְסְ
 םחכ םיִרוחב תָרֶאְּפִת
 :הביש םינקז רֶדַהְ
 עָרְּב קירמת עצפ תורְּבַח
 :ןטבדירדח תוכמו
 הֶוהְידדָיְּב ּךְלָמדבל"םימדינלפ
 :וננְי ץפח רַשא"לָּכְ"לַע
 ויניעְב רַשָי שיא מ
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 ןכתו

 ביתכ תֶלָהַּבִמ א'סב ,ירק תָלָהַבִמ ,ביתכ תֶלָחְבִמ +. 91 = .ירק ןּושַאּב ,ביתכ ןושיאְּב +. 0
 ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 99 = ,ר"תו פ"ת ,ע"ת רה ,א"יד ,א'ד ןכו .ירקו
 ,ורק קּורְמִמ ,ביתכ קיִרָמִמ +. 88 = .יחד רמאת א"סו .ד"ידו ב"יד ןכו רמאת א"ס ו"טדו
 .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ךלמ"בל םימחוגלפ א'ס צ.ג ,אכ
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 צצו 3 ילשמ 106

 :הָוהְי תובל ןכתו
 טפָשמּו הקְרַצ השע
 :חבזמ הוהיל רחב
 בלחבחרו םיניעדסור
 :תאָטַח םיִעָשְר רָנ
 רַתְמְלדְַּא ץּורָח תוְבשְחַמ
 :רוסְחְמְלַא ץֶאלַּכ

 רקע ןושְלּב תוצא לע
 :תומישקבמ ףדנ לבה
 םֶרּוגְי םיעשר"רש
 :טפשמ תושעל נָאְמ יִּכ
 רו שיא ךרד כפה
 גוְלָעַפ רשי ךח
 נפל תבשל בומ
 :רֶבַח תיכו םינודמ תשאמ
 עְרדהֶתּוא עַשְר שָפָ
 :והער ויְַעּב ןחיאל
 יִתַפדםַכִחָ ץטרעושב
 :תעדדחסי םָכָחְל ליִכָשַהְב
 עשר תובל | קידצ ליּכַשמ
 :עְרְל םיעשר ףלסמ
 לדדתקעמ וא םטא

 -םנ

 א'ס יז. 4 | ,דיידו בייד ,ט'ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו םּור א"ס יז. 4 = .ירק ושע
 ק ייע +8

 וב"יד ,י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו רנ

 וא ,ישקמו וא ,ישקמ א"פ +. 6 = ,טירוו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ךא . < < < ךא א"ס ,ו"טדו ד"יד

 .ט'דו ו"ד (ג"ד ,ב"ד ןכו םיע שָר דש א'סו ,םיעשר דש א"ס צ.7 | .ר'תו ע"ת ןכו שקו שהמג

 ;ו"טדו ר'וד ,ב"יד = ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .ר'תו ס"ת /רת ןכו רז א'ס +. 8

 יתנפְהלע-תבשל א'סו ,ב"ד ןכו תנפהלע תבשל א'סו ,ט'דו ו"ד ,ג'ד ןכו יחד תבשל א"פ

 ט. 9

 י א"ס-ּ 11 ,ד"ידו בלוד ,ט"ד ה 5 ד "ד ו"

 .א'ידב ןכו ירקו  ביתב סינודמ יאחנדמל ,ירֶק םינידמ  ,ביתכ םינודמ יאברעמל
, 

 ביד ןכו ףקמ אלבו הָתּוא א'ס .ו'טדו י'ד ,ייכ םירפס בורב ןכ +. 10 = .תיבו אס. 9

 ;ד"ידו ב"יּב ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו הקי וא הק ד



 ילשמ צאז 5

 ור ל.

 :הָנעי אָלְו אָרְקי אוהד
 .ףאיהפכי רֶתְסַּב המ
 :הזע המח קחְּב דחשו
 טפשמ תושע קידצל החמש
 :ןוָא ילעפל הָּתַחַמּ
 לבשה | למ העת םדֶא
 :ַחּוי םיאּפְר לַהְקְּ
 הקמש בחא רוסֶחִמ שיא
 :רישעי אל ןמשויי בהא
 עַשְר קידצל רַפָּכ
 :ךנוב םירט עי תחת
 רָפְדִמ ץֶרָאְּ תַבָש בוט
 :םַעָבְו םינודמ תַשֶאַמ
 םכח הונּכ ןמשו דַמחְנ | רצוא
 :ּונעְלְב : םדא ליִסְכְו
 -סחו הקְדצ ףדר
 :דובָכְו הקְרִצ םייח אצמו
 הָלָע םיִרּבָּג ריִע

 הָחַמְּבַמ וע דר

 ונוש שֶלּו ויִּפ רמש

 5 תורצמ רמש

 ימש ץל ריִהָי ד
 יה ן תָרָבָעְּב השוע

 םכ
++ 5 = 

 :ןש

 יו

 ו"ד ןכו רצוא א'פו. ,ב"ד ןכו רצוא א"ס .,ו"טדו ריד

 .ס"תו ע"ת ,'רת ,י'ד ,ט'ד ,ו'ד

1107 

 -ור

 א"סו ,ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןמשו ןיי בהא א"ס ג"טדו = י'ד י"כ םירפס בורב ןכ
 ירמ ,ביתכ םינודמ יאברעמל +. 19-  ,ד"ידו ב"וד ןכו ןוי םהא

 ע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 90 = .א"יד ןכו ירקו בות

 ו
 ב'יד ודב ןכו הימרגל ויל

 .ג"ד' ,ב'ד- ןכו הָרַצִמ א"ס צץ. 8
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 צאז 9%6--אצוז 6 ילשמ 108

 :תושעל ויד אמ"
 הואת ּהָואְתה םויהְלְּכ

 :ךשחי אנ ןתל קידצו
 הבעת םיעָשְר הבז
 :ונאיבו הָמְְבְדיִכ ףא
 דבאו םיִבָוְכְדדֶע
 :רברְי חַצְנל עמוש שיאו
 ונָפְב עָשְר שיא ועה
 :ויכרד ןיִכְיו אוה רש
 הָובִּת ןיִאָו הָמָכֶח 8
 :הָוהְי דגנְל הצע ןיא
 המחלִמ םויל ןכּומ סוס
 :הפשתה הוהילו

 בר רשעמ םש רֶחְבִנ
 :בוט ןח בהְומּו ףִסְכִמ
 ישָּנַפְנ שרו רישָע
 :הְוהְ םֶלכ השע
 רתסיו ּהָעְר הֶאְר  םּורע
 :ושנענ ורבע םייָתּפּו
 הוהי תארי הנע בקע
 :םייִחְו דובְכְ רשע
 שקע ּךְרַדְּב םיהָּפ םיִנ
 :םֶהְמ קחרי ושפנ רמוש
 39 וּכְרד יִּפדלַע רענל ד ןח

 ,ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו זעה א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"וד  ,י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 5

 סת ,'רת ,ב"וד ,א"וד ,ט"ד "ד ,ג"'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ןיִכּי א"סב ורק ןיִבָי <. 99 | .זעה א"סו
 וכְרד א'ספ ירק 1ְּרִּב ,ביתכ ויכְרִּב צ. ל9  .ע"תו א"ד ןכו ירקו ביתכ ןיִבָי א"סבו ,ר"תו

 ,אקספ ןאכ שי א"סב צ. 31 - .ריתו 'רת ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד .,א"ד ןכו ירקו בותכ
 וביתכ רַתָסִיַו +. 8 ,בכ .ירק הָעּושִּמַה ,ביתכ הָעיִשִּתַה יאהנדמל ,ואברעמל ןכ צ. 1

 - 5 5 כ וכ 2

 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ םיִחַפּו ל"צ +. 5  .ירק רָּפְסִנְו
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 19 ילשמ צח ל

 :הָנָמִמ רוסיחאְל ןיקְזייִּכ םג
 ל ישמי םיִשְרֶּב רישָע

 :הולמ שיִאְל הול רדָבַעְו

 ןוא-רוצקי ה הש ער
 !הלכי ותרבע טָבְשו

 ףְרבי אּוה ןי יעדבומ

 :לּדל ומחלמ מנכ

 ו 7 אצְוו ץל שָרָג

 לקו ןיד תש ין
 בל"רוהט בהא

 :ךלמ והער ייִתָפְש ןח
 תַעְר ּורָצָנ הָוהְי יניע
 :דנב יִרְבִּד ףלסה
 ץוחב יִרֶא לַצע רַמָא
 :חצרא תובחר ות
 תורֶז יפ הקמע החוש
 :םשדלופי הוהי ם ועו

 רַעָעבְלְּב הָרּושק תש
 קיחרי רסמ טבש
 ול תוּברהְל לד קשע
 ;רוסח המלא ריִשָעְל ןתנ
 םיִמָכַח יִרְבד : עמשו נא טה

-. 5 

 0 גזבזב ו כ

 ךבלו 3%

 םיִהלָא בי ןתונו ןנוה שיא ןאכ אצמנ ע"תב צ. 8 = .ירק רצקו ,ביתכ ר/צקו 8
 י'ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 9 | .הָפַכָי וישעמ יִלבַהְ
 ןג ע"תב צ. 9 = .ר"ודו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד

 ,ירק דרַהְמ ,ביתכ רזה +.11 = .ס'תו ע"ת ,'רת ןכ הָיהְי בהא ל"צ +. 11 = .דָבָאי םיִנוקִַה
 ןנוצר ןאכ אצמנ עיתב צי 11 = "דו ט"ד ו"ד ,גיד ביד יד ןכו ירקו ביתכ דרֶהַמ א"סב

 ב'ד ןכו ףקמ אלבו ב בוט א"ס ו"טדו
 ןבר ה

 ותונת ןָונ הֶשָעָי דּובְכְו זע ןאכ אצמ / תונתמ זתונ השעו דובכו זל ןאכ אצמנ ר"ת

 .ירק דלַּפָי ,בותכ לפי צ. 14 = .ב"ידו ט"ד ,ו'ד ,ב"ד ןכו תּורז א'ס צץ. 4 .םיִמיִמְתלּ
 בּושל הָואנו ,םֶהְמ רּופל בָהאָיְאלְו שיא ינפל םיִעְר םכְרִּב שי ןאכ אצמנ ע"תב ז 6
 טדו .דייד ,ב"וד ויד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ביד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ. 16  .עֶרו שקע ₪
 .ףקמ אלבו ָךֶא א'ס
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 ילשמ 10

 :יִתעְדְל תיִשָּת ּףּכְלְו
 ּךְגַמְבְּב םֶרָמְשַתְחיִכ םיִעְנחיִּכ
 :ףותְפָשלַע וחי נכי
 ףרטבמ הָוהיִב תוַהל
 :הָתְאְיףִא םויה ףיִתְעדוה
 םושלש ל יב אלה
 :תַעְדְו תוצָעְמְּב
 תַמָא יִרָמִא שש .ךעידוהל
 :ףחלשל תַמִא םיִרָמִא בישהל

 אוק"לד יּכ לְלְנַתִלַא
 :רעשכ יִנָע אָכְדְתְִלַאּ
 םביר ביִרָי ההיפ
 :שָפְנ םֶהיַעְבְקתֶא עְבְהְו
 ףא -לַעָבְדתֶא ערֶתִתדְלַא
 :אובִת אֶל תומח שיִאדתֶאְו

 ותחרא ףלֶאָתְְּ

 :ּשפל שקומ ּתְחְקְלְו
 ףָבדיעְקְתְב יִהְתִלַא
 :תואשמ םיִבְרְְּב
 םלשל הלְיאדמא
 :ףיִתְחַתמ ַכּכְשִמ חֶקידהֶמְל

 .ד"ידו

 ג'ד ,ב"ד ןכו ףיָתלשל א'ס
 .ףֶלַאִּת א'סבו ו"טדו ,י'ד ןכו ףלאִת אס + 5 .אקספ ןאכ ןיא
 ויָתחְרא

 ויד רד

 ו"טדו ט"ד

 צאן 7

 הלא

 ווד םזה היד גיד ,ב"ד

 ריד גיד וכ בורב 6% 6 7 ירק םיטלש ,ביתכ םושלש צץ. 0

 היטדו א"יד | ,י"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 91 ,ד"ודו ב"יד ןכו בישהל א"ס ,ו"טרדו

 .ו"טדו ,ו"ד ןכו חתפ םיברעּב א"ס צץ. 6 .ירק

 א'סב <. 92  .ע'ת ןִכ ּךיִלָאשל ל"צ ,ה"ידו .ב"יד ,ט'ד ,ו"ד
 וביתכ ּותָחְרֶא +. 5

 ,ב"ד ןכו ןיאדםא א"ס +. 2

 וו'ד ןכו ףקמ אלבו המל ג'ב דיידו ב"יד ,י"ד ,ג'ד ןכו א"ב ןכ +. פז = .ו'דו ט'ד

 .ב"ד ןכו הקי המָל א"ס



 11 ילשמ צצ1] 55--א | 8

 םלוע = :סתְחלַא
 יובא ו ושע רשא

 ותכאלמב ריהמ | שיא ָתיִוַח

 םציתי םיכלַמהינָפל

 :םיִכשַה ינפל בָציִתְי-לּב

 לשומחתַא םוהלל בשתחיכ
 :דינפל ר שָאדתֶא ן בת ןיּב

 ו לב ו ּתְמְשו
 :התֶא שָּפִנ לעפדםא
 ויתימעטמל ואְתִתְלַא

-=2 

 אוהב

 = ובלו

 תחשו גת ּתְלַכָאיְךִתַפ

 ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו בצְּוִתַ א'ס צ. 99 = .ט'דו ו"ד ,גיד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ינפל א'ס +. 9

 אס צ3 , 6 .גכ | .ו"טדו דיוד ,ב'יד ,א'יד ,ו'ד ,ט'ד
 ו
 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד "ד ןכו ץמק ואתה עתה

 . ןכו ץסק רש

 ב ןכ צ.5 "כ םירפס .בורב ןכ ב"יד ןכו ףועְתה א'סו ,י"דו טיד ,ביד ןמו

 עו בוויו 5 .ירק ושע צ. 5 | .ד"ידו ב"יד ןכו ךיניע א"ס ו'טדו י"ד ,טיד היד רוד ורה ושוי

 ז ; , : : .א'ד ןכו ירקו בותכ ףּועי איסבו ו"'ד ןכו ירקו ביתכ ףועו א'סב .ירק ףּועי ,ביתכ פזעו וא
 ףקמב -ןַּכ א'סו ,א'ד ןכו ףקמ אלבו יר ו'טדו ט"ד ,ג'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ?

/ 

 א'סו ,ר*ידו ב"יד ,ו'ד ןכו הנוגנ אלבז ם בורב ןכ צ א"ר ,י"כ םירפס בורב

 טדו ד"יד ,ב'יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד .ב'ד

*89 
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 אאזז 0 ילשמ 19

 :םיִמיִעָנה ּףיִרְבְּד תחשו
 רּכְדִתְדלֶא ליִסָכ יִנָָאְּב
 :ףילמ לכשל וובייפ
 םלוע לובנ 2 תְ"לא
 :אָבְתלֶא םימותי ידשְבּו
 קח םלאגדיכ

 :ךִּתִא םֶביִרְדתֶא ביִרָיאּוה
 בל רָפומל הָאיִבַה
 :תעדדירמאל או
 רסּומ רַעָגִמ עַנְמִּתִרלַא
 :תומי אל טכשב ּונכַתיכ
 נָכִּת טבשּכ הֶּתַא
 :ליצת לואָשִמ 4
 ףבל םכחְדמִא יִנָּב
 : ינאדםנ יִבְ חַמשי
 יתוילכ הָנ זלעתו
 :םירשימ יִתפש רבְּב
 םיִאָטחַב ַּּבְל אנקידלא
 :םוי הל הוהי"תאריבדמא יִכ

 תיִרָחַא שידםא יִּכ
 :תֶרָכִת אל ךתוקתו
 םֶכִחְו יִנְב הֶּתַאִעמְש
 :ףּכל ךרדּב רשאו
 ןיידיִאְבְסְב יהְּתִַַא

 יללזב / 0

 ןו"ד ,ט'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,רת ןכו הדשבּו א"ס צץ. 0

 ןו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 17 = .ד"ידו ב"וד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ףי ְזָאְו א"ס ,ו"טדו א"יד

 א'ס ץ.19 | .ד"ידו ב"יד ןכו תֶאריבדםא יִכ א'סו ,ט"דו ו"ד ;ג"ד ,ב"ד ןכו תֶאריבדסא יכ א"ס

 יאַבְסְּב יהָתדלא א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"ד | "ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 90  .ט"ד] כו ּךְרְדב

 .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו



 183 אאזז 0 \1 5% ות

 :ומל רשב יִלְלְְּב

 שרוי ללוזו אבסחכ

 :הַמּונ ש 8 ל
 פ5

 - רָכַמַתְִלַא הק תַמ בא
 :הָנִבּו רָסומו הָמָכַ
 קידצ יִבָא לני ל
 ;וֶּב חמשיו םֶכָח דלוי

 - ףמאו ףיִבָאדחמשי

 :ךתדלוו לָנָתְ
 6 יל בל יב
 :הנצרת יִכְרְד דיניעו
 - ןוז הקמע הָחושרכ

 הורכב 5) הָרְצ ראְבּו

 ה ףתהפ איה"ףא
 :ףסות םֶדאִּב םיִדָנְְב
 2 | הייוחמ יח יובג .ה מל יוא יִמָל

- 2 =- ₪ . 

1 

 - רא
- 5 
= 

 םנח שי וצפ ומ מל הישדומל

 - :םִיניט תוליִלָכַה יִמְל

 9% ןייהדלע םיִרָחַאמל
 םיאבל יקשוושה

 ירקו ביתכ דַלָיְו א'סב ,ורק דַלויִו ,ביתכ דלוי +. 94 = .ירק לוגו ליג ,בותכ לּוגו ל18 ש. 6
 'ד ןכו ירקו ביתכ חַמַשִי א'סב ,ירק המשי ,בותכ הַמָשִיַו צ. 94  .א"ידו א"ד ןמו
 5 א. 6 .ד"ידו ב"וד ,ט'ר ,ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ינב הנת א'ס ל. 6  .א"ודו טיר ןו"ד
 ס'ת ,ע"ת ,רת ,א"יד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָנְרצְּת א'סב ,ירק הנְרצִת ,ביתכ
 ד ,א'ד ןכו אלמ הקּומע א'ס ,ד"ודו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ביד 0
 טיד ויד גיד ,א'ד ןכו אלמ ףיסוה א'פ +. 9 = .ב'דו א'ד ןכו ףתחב א'ס א. ₪ = .ו'טדו
 א'סו ,ג'ב ןכו יוא ימל א'ס ,א'ב ןכו ד"ידו ב'יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ו"טדו י'ד
 ירק םיִנִַדִמ .ביתכ םיִנודְמ +. 99 = .ויטד ןכו יוא ימל א'סו ,ט'דו ו"ד ,ג'ד ןכו יוא ל
 יד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 99 = ,א"ידו איד ןכו ירקו בותכ םינודמ א'סב
 טדו י"ד ןכו רסה תּוללכה א"ס ,ד"ידו ב'יד א"ד ,%
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 וש

 צצו 31--צצזט 6 ילשמ 114

 :ףסממ רוָקְחל םיִאְּבְל

 םדאַתי יכ ל אַרתִ לא

 ונע םיכב ןז ןתודיכ

 :םיִרָשיִמְּב ךלַהְתִי

 שי שָחְנְּכ ותירָחַא

 :שְרָפִי ינעָפְצְכו

 תורז ואְרִי ךיניע

 :תוָכּפְהִּת רֶבדָי ּךִּבְלְ
 םידבְלְּ בָכשְּכ תיִיָהְו

 :לבח שארְּב בָכשְכּ

 יִתיִלָחְלּכ ינוּכַה
 יתעדידלּ יִנמָלַה
 :דוע ונשקבַא ףיסוא ץיקא יִתמ
 הער ישְנָאְּב אָנ :קָתלַא

 םֶּתַא תזה ואתת"לאו
 בל הָגֶהי דָשיִּכ

 :הנרברה םֶהיִתְפְש למע
 תיב הָנְב הָמַכָחְ

 :ןנוכתי הֶניבְתְב

 ּואְלַמְי םיִרְדָה תעדב
 :םיִעָנו רקי 2
 וועב םָכָח"רֶב

 וז

 1 ד +

 :חְכְקִמִאִמ תעד שיא

 המחְלִמ ףלרהשעת תולְּבְחַתָב יּ
 העושתו

 ,אירב ןכו ירקו ביתכ םוּפּב יאחנדמל ,ירק סופב ,ביתכ יִּכַּב יאברעמ מל

 ןןוטדו רייד ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד היד ,ג'ד ,ביד ,י"כ םירפסב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 2 .

 םירפס בורב ןכ +. 5 | .ּואלַמי א"ס וילע רסמנו ּואְלַמי א"סבו ,ב"יד ןכו גאלמי א'ס +.

 ס'תו ע"ת ,רתב :א"ודו ט'ד ג'ד ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק זיעּב א'ס ומהו ר"וד ,ב"ור א"ד
.3 

 רו
 ןכו ץמק : 1

 ,ד סומע ןייע :ץמַאמ ס"תו 'רתב +. 5

 צ.

 \ו 2 -

 5 62 ו =
 'ב

, - 



 18 ילשמ אצןז 6

 :ץעוי בֶרּב הָעּושְתּו

 תמְכָח לָוַאְל תומא
 :והיפדה חְפ אל רַעָשְּב

 עְרָהְל בשחמ

 :וארקי ג תומזמדלעב ול
 תאמה תֶלּוא תמז
 :ץל םֶדֶאְל תבעותו

 הָרצ םויְּב תיִפרְתה

 :הָכַחַכ רצ
 תֶומל ם םיִחְקְל לַצַה
 :ףךושחתהםא גְרַהְל םיִמִמּ

 הז ונעָרידאל ןה רמאתהיכ
 ןיביחאוה | תובל ןכתדאלַה
 עְדִי אּוה ףךשפנ רצו
 יל םֶדֶאְל בישחו

 בוט יכ שב יבילָכָא

 : :ףכְח"לע קותמ תָּפִּ
 שפל ּהָמְכַח העד !ןַּכ

 תיִרָחֶא שיו תאצְמיםא

 : תַרָכִּת אל תוקתו
 קידַצ הָוְנל עָשְר ברֶאָתִלא
 :וצְבר רהט שת"לא

 םקו קידצ לופו עַבְש ל וכ

 :הָעְרְב ולּשכ םיִעָשר
 לפנב =

 צ םויב 0 סויב א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט ברב ןכ ט'ד וו"ד ,ג'ד ,י"כ םורפס בורב עיברב ןכ ל. 0
 גיד, ירפס בורב ןכ צץ. 1% .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 59 ,י"דו

 ןכ צ. 14 | .ע"ת ןכ רציו ל"צ ץ. 19 = .י"דו ביד ןכו ףקמ אלבו אוה א"ס ו"טדו ט"ד ,ו"ד

 א"סב צ. 15 - .י"רו ב"ד ןכו העד א'ס ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ןו'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 .אקספ ןאכ שי
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14 
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19 

20 
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 אצנז 6 ילשמ 16

 הַמָשָּתְִלַא ךיביוא לָפְנּ
 :ףבל לניילַא ולשָכְב

 ויְנָעְּב עְרְו הֶוהְי הֶאְרִיְְּפ
 :ופא ויִלָעִמ בישהו

 םיִעְרְמַּכ רחְתִתְלַא
 :םיִעָשְרְב אנקתדלא
 עָרְל תיִרְחִא הָיִהָתְ"אְל  יּ
 :ךעְרי םיעָשר ךָנ
 ףלמו יב הָוהְיתֶאאְר
 :בֶרָעְתִּתִחְלַא םינושדםע
 םדיִא םוקי םאָהְפ
 :עְדּוי ימ םַהיִנֶש דיפו

 םיִמָכַחְל הָלאדמנ
 :בומדלַּכ טָּפָשִמְּב םיִנָפרְּכַה

 -= - ₪ . ם/רו₪

 הָּפֶא קיֶקַצ עֶשְרְל \רַמָא
 :םימאל ּוהּומעְזי םימע ּוהְבַקִ
 םַעְי םיחיכומלו

2% - = ; 

 :בומדתַכְרב אובְּת םהיִלְעְו
 קשי םִיִתְפְש
 |=- - 0 לש 2

 ןכה :םיחכְנ םיִרָּבִּד בישמ
 וע"ת ,!רת ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ר ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ףביא א"סב ,ירק ףְבַיוא ,ביתכ ףיביוא +. 7

 יר"תו ם'ת ,ע"ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו -לאו א"ס ץ.19 = .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 19 = .ר"תו ס"ת
 "תא ארי א"סו ,ב"ד ןכו הוהי-תא ארי א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םורפס בורב ןכ צ. 1

 ןג"ד ,ב"ד ןכו -םַעְו א"ס צץ. 1 ט"דו ו"ד ,ג'ד ןכו זווהידתא ארי א"סו י"ד ןכו הוהי

 ץּוחַמ רבב רמש ןַּב :םיקוספה 5 ןאכ ואצמנ ע"תב צ. 91 = .ר"תו ס'ת ר"ת וט'ר "ד

 :אַצּ אל זנושלמ רקש"לכו הַמָאְו אל ָּךְלמּפִמ רקשלַּב :ּוהַלּבְק והלּבק ,הָיִהְי ןודבָאל
 7 תומְצְעְו הָלַכְ םיִשְנָא םיִרְתיִמְב פא רחיהםִא יִּכ :רב שי רסמנהו הֶשְבְדאלְו למ ןושל ברח

 ףקמ אלבו ר רפה א'ס +. 3 .רָשַנדינְּבמ לָכָאְי אל יִּ דע הָבָהְּ ב םיִשְנַא
 ןכו | רָמא א'ס ויטדו דייד ,בייד י"כ םירפס בורב ןכ +. 4



 117 ילשמ אצזט פ7--אצט 1

 ו. :/| = ףתכאלמ !ץוחב זכה

 ל הָרָשַּב ּהָרְּתִע
 :ףתיִב תיכו רחא

 לערב םֶנח"דע יהְּתִלַא
 ולדהשעא ןּכ יִלהֶשַע רשאפ רמאתדלַא :ִּךיִתְפְשּב ָתיִּתַּפַהְו
 :ולָעָפַּכ שיִאְל בשא

 יִתְרְבָע לַצְעְשיִא הָרשדלע
 :בֶלרַפַח | םֶדֶא םֶרכ"לעו

 םינשּמק | לכ הָלָע"הנה
 םיִלרַח ו יִנָפ סְּכ
 :הָסְרַהְ וינָכַא רד

 יכל תישא יא הוחַאְו
 :רסומ יחל ותיאר
 מּונת טַעְמ תונש טעמ
 - של םִידָי קָּבַח| טעְמ
 ףשיר .רלהתמהאבו

 יןנִמ טיאכ ףיִרסמו

 הָמלָש ילשמ הָלַאדִּ
 :הדוהייךלמ הָיקוח | ישְנַא וקיתַעָה ךשֶא

 דבכ ְ - ב

 א"סו ,ו"דו ט'ד ו"ד ,ג'ד ןכו הנהו א'ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"כ םורפס .בורב .ןכ ל
 א"דו א'ד "כ םירפס בורב רסחו לאמשב ןכ +. 8: = .ב"ד ןכו ןלכ הָלע 8
 ו נשמק א סו = ,י'דו ג'ד ןכו .אלמו לאמשב םינושמק א'פ
 ו"טדו י"ד ןכו הפְרהְנ א"ס +. 31 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד וט"ד ,ויד ,ב"ד ןכו אלמו ןופ
 יכנא הזחא) א'סו ,ד"ידו ב"יד ןכו עיבר הזחאו א'ס ,ויטרו ,י'ד י"כ םירפס בורב ןכ 8
 וע"ת ,רת ט'ר ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ ףרוסחַמו א"ס ץ 84  .ט"דו ןו"ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו

 א"י 'ו ליעל ןייע :ר'הו סח

 תורו מק א"סו ,רסחו ןימיב םונ

 יי

30 

 הכ



 -ב
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 צאט 9 ילשמ 18

 רַבּד רתְסַה םיִהְלֶא דבְּכ
 :רָבד רֶקָח םיִבְלִמ בכ
 קמעל ץראו םודל םיַמ
 :רקח ןיא םיִכְלמ -
 ףַסַכִמ םיניס ונָה
 :יִלָּכ ףרצל אָציו
 ףלמ -ינפל עשר ּוגַה
 :ואְסְּכ קָדַצַּ ו
 ףלמחינפל רּדַהְתִתִלַא
 ו םילדג םוקמבו
 הנה הֶלַע מא בּומ יִּכ
 ל ינפל ףליפשהמ

 :ינע ּואְר רשֶא
 רהמ ברל אצת"לא

 ּהָתיִרַחְאְּב השעפדהמ ןֶּפ
 :ףער ֶּתֶא םיִלְכַהְּב
 = .'ףערדתַא ביר כר
 0 רֶחא דוָסְ
 מש סחר

 20 אל לקברו
 ףָסָּכ תּויְּכָשַמְּב בֶהָז יחופת
 :ויִנָּפִאהלַע רב רָבְּד

 םֶתְכְ"יִלַחְו בָהָ .םזנ
 :תַעְמש ןואדלע םֶבָח חיכימ

 ו ;הנצכ

 ורב ןכ צ. ? = .איעג וילע רסמנו דרַמָא א'סב +. 7  .אקספ ןאכ שי א'סב +. 2 ,הכ
 ןויטדו טיד ,ו"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .ו"טדו י"ד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,י"כ םירפס

 מא יִּכ ןאכ אצמנ ע"תב צ. 10 = .ד"ידו .ב"יד ,א"יד | ,י'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו | ץמק לָגִת א'ס
 סא יִּכ :הָּפְרֶחְל הָיְהִּמְִּפ ףָל רצֶּת םתּוא ,הָשַּפִה ןִתִּת הָבָהַאְו ןַה :תָו

 .םירשימ כרב רמש



 ןיא םשנו חור םיאיִשְנ

 :רקָשתַתַמְּב למה שיא
 ןיצק הָּתַפי םיפא ךְראְּב
 :םרְָירבשת ּהָכִר ןושְלו
 יד לכו ו ָתאָצְמ שב
 :ותאַקַק ו נְָּבְשְתְִרּפ
 ףער תיבמ ףלנר רכה
 :ףאנשו דעכְשיִרּפ
 ןנש ץחו ברח ץיפמ

 :רקש 0 והעְרְב הֶנעְדַשיא
 תדעומ לָנְרָ הַעְר ןש
 :הֶרְצ וב דנו הָמָּבִמ
 רֶתְקלַע ץֶמְח הרכ םו בו דָנָמִהְרַעִמ

 :עריבל לע םילשפ דק

 :םִיִמ והקשה אמצָאְ
 ושארדלע התח הָּתַא םיִלָחְ יכ
 :ףלדםלשי הָוהיו

 ַש ללוהת ן ןופצ חור
 ₪ ןושל םימענ םִינפּ

 םֶהְל ּוהליִכַאה ךאנש בעְרדסִא

 ד ה"ד ןכו !תאקהו א"פ ,ו"טרו א"וד "ד ,גיר .ויכ סיהפט בבמה
 ןכו חתפ הַטְבַמ א" +.19  .ירק רקוה וילע רסמנו בותכ רקיַה א"סב

 ם"ד ,ויר ,גיר ,ב"ד א'ד ,ו'כ םורפס ורב ןכ +. 91 ד ר'ודו ב"יד ,א'וד ,ט'ד

 .רסח ּוהַלְכָאַה א'ס ,ו'טדו דד

19 

13 

0 
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 צצו %4--אצטז 6 ילשמ 120

 גנהתנפהלע תָבַש" בוט
 :רָבְח תיבו םינודמ תַשאמ
 הפיע שפלע םירק םימ

 :קחרמ ץֶרֶאמ הָבוט הָעּומשו
 תֶחֶשִמ רוקמּו שפרנ ןיעמ
 :עשרְהנֶפל טמ קידצ
 בומדאל תוָּבְרִה שבְּ לָכָא

 :דובָּכ םֶדְבְּכ רְקְחְ
 המוח ןיא הָצּורְּפ ריע
 :וחורל רצעַמ'ןיִא| רשָא שיא
 ריִצפִּב רטִמַכְו ץיקּבונְלָשּכ
 ןהובכ ליסכל הואנזאל ןּכ
 ףשל רורדּכ דּונְל רוּפצּכ
 :אַבָת אל םֶנַח תללק ןּכ
 רומָחל גְתִמ סופל טוש
 ;םיִליִסְּכ וגל טָבְש
 תְלואְּכ ליִסַּכ ןעְתלא

 :הָתְאְִנ ולהושתרּפ
 ותְלּואְּכ ליִסַּב הנע
 זויניִעְּב םֶכָח הָיְהְיְדִּפ
 התש סַמִח םילה הֶצְקִמ

 ;ליסָכִיביםיִרְבד חלש
 וילד

 ןכו תבָש בוט א"סו ,ט"דו ו"ד ,ב"ד ןכו תבש בוט א"ס ,ו"טרו י"כ םורפס בורב ןכ ל. 4

 .א

 "ד
1 

 א'ד ןכו ירקו ביתכ םינָימ א'סב ,ירק םיִנ :ידמ וביתכ םינודמ +. 94 | .ד"ידו ב"יד ,ג"ד

 םירפס בורב ןכ +. 98 = .ד"ידו ב"יד |מ'ד ה'ר ,ג'ד כו חנומ תיִבּו א'ס צ. 4 ידו
 ןל ז. 5 ,ןכ | .טידו ו'ר ,ג'ד ,ב"ד ןכו עיבר רצעמ-ןיא א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"י

 ה "ד .,ג'ר ,ב'ר ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אל א"סבו ,א"ידו ןכו ירקו ביתכ ול א"סב ירק

 ועית ,'רת ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו גְתַמּו א"ס 3 .ע"תו 'רת ,ד"יד בלוד 1

 ג ןכו ויטדו ד"יד ,ב'יד ,ו'ד ,טיד ויד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 5

 ףיב םירבד חלש א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ו"ד ,ו"כ םורפס בורב ן ;
 ,"רוב םורבד הלש א'סו ,ט"דו ו'ד
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 הפפמ םיקש וילד
 :םיִליִסַכ יפ יפב כ לַשַמ

 הָמְגְרַמְּב ןֶבָא רוְרצּכ

 :דובָּכ ליִסָכל ןתונךּכ

 רוָּכְשדִיְּב הָלַע חוח
 :םיליסכ יִפְּב לָשִמ
 לכלל והמיבר
 :םירבע רכש ליסכ רכשו

 , יאק"לע - בֶלָכְ
 :ותלואב הנוש ליִסָּכ
 וינַפְּב םֶכָח שיא תיאר
 ג כ כד ד ₪. ד ש 2

. 

- 

= 
1 . 

 1 = ;ע₪=
 ליסָכל הָיקִת ו +

 ףרדכ לחש לַצפ רַמָא
 :תובחרה ןיב ירא
 ּהָריצדלע בות תֶלּדַה
 :ותָטמחלע לַצְְו
 תחַלַצּב ודי לצע ןמס

 :ויפדלא ּהבישַהל העל
 ויניעב לַצע םכָה

 :םעט יִביִשִמ הָעְבַשִמ

 בָלָכְיִנָאְּב קיזחמ
 ;ןכיאל ביר"לע רָּבְְתִמ רבע

 תֶומְו םיצח םיקז הָריַה ּהלְהְלְתִמְּ
 -יר ו

 בר אפ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד  ןו"ד "כ םירפס בורב ןכ צ. 10  .אקפפ ןאכ שי א'סב
 ל'צ ט. 10 - .ללוחמ בר א"פו וט'דו ו'ד ,ג"ד ןכו ללוחמ בר א"סו ,ב"ד ןכו ללוחמ
 ב" ,א"ד כו אלמ ואיק א"ס +. 11  .ם"תו 'רת ןכ :םָי רבע רכשו = םירבערכשו

 תשב שיו אטַח הָאיִבִמ תשב שי ןאכ אצמנ ע"תב צץ. 11  .ב"ידו ט'רד ן'ד

 םירפס בורב ןכ +. 18 = .אועג לע כ"ב ,א'ב ןכ צ. גד = .רָבע בָלְכ ל'נ ץ. 7 ו
 דו י'דב ןכו איעג וילע רסמנו ו"
 וו'ד ,גיד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םוקו

 א'כצ 18 .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הלהלתמּ א"ס )ו

4 ₪ 
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 והערדתַא המר שיאן

 ;יִנַא קחשמהאלה רמָאְו
 שאחהְּבְכִּת םיִצע ספֶאְּב
 :ןודמ קפשי ןרנ ןיִאְבּו
 שאל םיצעו ו םיִלָחְנְל םֶהּפ
 :ביר"רחרַחל םינודמ שיאו

 םיִמָהְלִתַמּכ ןֶנְרְנ יִרְבּד
 :ןטבהירדח ּודְרָי םָהְ
 שרח"לע הָפְצִמ םיִנִס ףַסּכ
 :ערזבלו םיִקְלְד םִיַתְפש
 אנוש רב ותפשב

 !הָמֶרְמ תישי וברקְב
 וכְְמָאת"לא ולוק ןנחידיכ
 :ִּבְלְּב תובעת עַבָש יִּ
 ןוִאְשִמְּב הֶאְנַש הָסַּכִת

 :לָהְקְב ותְעְר הָלְנִת
 לופי ּהָּב תחש הָרְכ
 :בּושַּת ויל ןְבֶא ללת
 ויִכד אָנָשִי . רקשךושל

 :החרמ השעי קֶלִח הפ
 -לא

 ןכו ףקמ אלבו ןכ א"ס ,ו'טדו ריד ,ב?וד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ְד ,י"'כ םירפס בורב ןכ צץ. 9

 םיִנּודָמ ץ. 91 - .י"דו ו"ד ,ג'רב ןכו אועג וילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 19 = ,י"ד

 םירפס בורב ןכ +. 3 .א"ידו א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִניִדִמ א סב ,ירק םיִנָיִדְמ ,ביתכ

 םוקלד םיתפש א"סו ,ב"ד ןכו בלו םיקלד םיתפש א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד = י"ד | ,ו"כ

 ןכו .ירקו בותכ ויִתָפָשִּב א"סב ,ירק ויִתַּפְשַּב ,ביתכ ּותַפָשַּב +. 94 = .ו"דו ג'ד ןכו -בלו

 .ר"ודו .ב'ד ,א'דב ןכו שגד וולע רסמנו לָהקב א'ס +. 6 = .י'דו ט'ד ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א'ד
 ו"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .ד"ידו .ב'וד וט'ד ויד ג'ד ,ב'ד א"ר 5 רסח לפי א"ס +. עד
 אלמ ןכ + ₪ ."ןושל נ"ב ,א"בו ו"טד ,ה"יה ,ב"וד ,ו"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"דב ןכו אועג וילע רסמנו
 םורפסב ןגונמ ןכ צ. 98 = .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד י"ב םירפסב
 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ
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 - בהיא יעְצַּפ םיִנָמָ נ

 אנוש תוקישְנ תוד 2 ליוו

 0 תרטקו ןמ גש
 :שפנתצעמ והפר קָתַמּו
 בועתדלא ּיִבָא העְרו דער
 ףךדיא ם םויכ אובְּתילַא די חֶא תיבו

 :קוח ן האמ בורק ןכש בומ
 יִּבל המשו יִנָּב םֶכַח

 . :רבד יפרח הָביִשאְ

 רֶתְִנ הָעְר הֶאְרוּורע
 :ושָענ ורבע םיאָתפ

13 

₪ 
= 

 שכ

 1 .איעג אלב לֶא ניב ,א'בו ו"טד ןו"ד גיר ןכ 1 1

 0 זייד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ויד ,גיד ביד ןכו הנ 2 |
 ו ערו א'ס ,ירק עַרְו ,ביתכ הָעְרְו צץ. 10 = .ד"ידו ב"יד ,י"ד ₪
 ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םָאָתַפ א'ס +. 15  .ףקמב =תיבו נ'ב ,א"ב ןכ ץ.10 = .ד"ידו ב"יד ןכו על
 ג ב'יכ ליעל ןמקל ןייע :ּושנָעְנו ל"נ צץ. 15 = ,ד"ודו ב"וד ,י'ד ₪
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 | דו ברָעיִּכ ודחה
 :ּוהְלְבח הָיִרְכְנ יעבו
 םיכשה רֶקּבּב לדג לוקְּב והער דךרגִמ
 0 בשֶחִּת הָלְלְק

 ריִרְגְס ב דריט .-
 :הָוְתְשַנ םינודמ"ּתֶשֶאְו
 חורדןפצ הינפצ
 :אָרָקי ומי ןמשו

 רח לורמּב לורב
 ;ּוהָעְריִנָּפ דִחָי שיִאְו
 הירפ לכא ₪ הָנִאְּת רצנ
 :דָבְכ ויִנַא רמשו
 יִנָפל םיִנָפִה םִיִמּכ
 :םֶדָאְל םדֶאַה בל ןפ
 הָנעּפשת אל הדבאו ואש
 :הָנעבַשת אל םֶדֶאַה ינעְו
 בזל רּוכְו ףסָּכל ףרצמ
 ללה פל שיא
 שּתְכמְפ | ליִואָהְתֶא שותְכתדמא
 יל תופירה ךותְּכ
 :וִתְלוא וילָעמ רוסְתאְל

 עדי

 [םירפסב ןגונמ ןכ +. 15 = .ז'ט 'כ ליעל ןויע :ירק הּיְרְכְנ ,ביתכ םיִרְבִנ א"סב צ. 3
 םינורמ ,ביתכ םינודמ +. 15  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד "ד  ,ט"ד ת"ד ג'ד | ,ב'ד "כ

 ןויס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 16  .א"ודו א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִנָיְדַמ א'סב ,ירק

 [ ןה'ידו ב"יד ןכו ןפצ הינפצ וא ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו ןפצ הינפצ א'סו ,ב'ד ןכו ןפִצ הינפצ

 !דבָאְו צ. 90 | .ו"טדו ר"וד ,בייד ,ו'ד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ךפהמב ןכ +. 9

 ןיע ןירק הָוהְי תבעות ןאכ אצמנ ץע"תב +. 90 | .ירק ןודבָאו וילע רסמנ א"'סב ,ירק

 ןווכ אצמנ ר"תו ס"ח ,ע'תב +. פג = .ויְלְלָעַמ ל"נ +. ל לב ּגרַצְעְו אל תער יִרָפחְ
 "סא א"ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 95 | .תֶעַָשְקְבָי רָשָי בֶל ,הָעְר שקב עשר בָל

 | אלמ ןכ צ. 25 | ,ד"ידו ב"יד ןכו שותכת-םא א"סו ,י'דו ט ד ה"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו שותכת

 .ו"פדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב

 .םנ
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 ףךנאצ י יִנָּפ עדת עד
 :לוה רודל רזנ"םאו ןִפִה .םֶלשְל אֶל יִּכ :םִיִרְרַע לבל תש
 :םיִרַה תובו שע ופסאת אָשֶרְהֶאְרִו ריצָח הָלָ
 66 ףשובלל םיִשָבכ

 ;םילותע הָדָש ריִחְמּ
 ףתיּב םחְלְק ךמחלל םיוע בֶלָחו יד
 :ףיִתורענל םייחו
 עשר ףדרךיאו וס
 :חָטְב ריִפָכּכ םיקידצו
 ָהיְרֶש םיִכִר ץֶרֶא עשָפְּב
 :ףיראי ןִּכ ערי ןיבמ םֶרָאְבּ
 םיִלַּד קשעו שר רב
 :םהְל ןיִאְו ףחס רַטִמ

 0 ללה הר יב
 :םּב ּורְנֶתִי הָרּות יִרָמשְו
 טפשמ וניבידאל עְרַשֶנא
 :לָּכ בי הוה ישקְבִמו
 ומְתְּב וה שֶר בומ
 :רישע אּוהְו םיכר שקעמ
 ןיבמ ןּב הָרוּת רצונ
 :ויבָא םיִלְכְי םיִלְלְו הע
 תיברתבו ּךֶשְנֶּב ונוְה הָּבְרַמ

 ןנוחל

 ,גהְטְבְי ריבס +1 ,חכ = .וידו טיד ,ו'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רודו א'סב ,ירק רוד צ.%4

 םירפסב ןכ +.6 | .ד"ידו ב"וד ,י"ד ,ט"ד ןבו םראבו א"ס ו"רו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8

 תיברתו ,ביתכ תיברתבו צ.8 | .ו"טדו י"ד ןכו "נוט א"ס .,ד"ידו ב"וד ,טיד ויד ,גיד ,ביד ווב

 ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ תיִּברתְבּו א'סב ,ירק
0 

-4 > 

 זס



10 

11 

175 

16 

13 

 צצטוז 8 ילשמ 16

 :ּונצְּפְקְי םילד ןֶנוחל
 הרות עמשמ ונזא ריסמ
 :הָבַעְות ותלפתדםּנ

 עְר ּךרֶדְּב !םירשי הָנֶשִמ
 לופידאוה ותּוחְשְב
 :בומדולָחְני םימיִמָתּו
 רישַע שיִא ויְנַעְּב םֶכָח
 :ּוטרְקחי ןיכמ לד
 תֶראַּפִּת הָּבִר םיקידצ : ץלעב
 :םֶדֶא שפחי םיעשר םוקבו

 חלי אְל ויש הסכמ
 :םֶחְרְי בַועו הָדּומּו
 דיִמָּת דַחּפְמ םֶדֶא יִרַשא
 :העְרֶּב לופי ובל הָשְקִמּו

 קקוש בַדְו םהְנירַא
 :לדדםע לע עָשְר לשומ
 תוקשעמ ברו תונובח רפָח דיג
 :םיִמָי ךירָאְי עַצְב יאנש

 שפנְיסדְּב קשע םֶוֶא
 :ובדוכמתתידלא סו רובְדדע
 עשוי םיִמָּה ךלוה
 :תַחֶאְּב לפי םִיִכְרּד שקע 1

 דבע

 גנצבקי א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 ,ךרדב א'ס ,ויטרו י'ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ביד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 10  .ב"ידו א"ד ןכו

 ו"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ירק 1תּוהָשְּב ,ביתכ ותיִחָשְּב א"סב +. 10  .ךרדב א'סו

 ;.ד"ידו ב"יד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ירָא א'ס ,י"דו ט'ד ,ג'דב ןכו ,איעג וילע רסמנו
 .רפח רב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. גד = .אריעז 'ד צ. ב7 .ירק אנש ,ביתב יִאְנש ץ. 6

 .עשְר יוג ַעַמֶשְת אל .ּףָשפנל םיִנדְעַמ מיו ,ּךְבָהֶאַ נב 0 ןאכ אצמנ ע "תב יז 7

 .תַחָשָּב וא תַחַפְּב ל"נ ץ. 8

- 
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 םֶחְלדַַּבְשי ותמדא דבע
₪ 9 
 ד,

 ;שירדעַבש ו יקיר ףדרמו

 תו - קפהבר : תימא שיא

 0 ו 1

 ןיע ער שיא ןוהל להב
 ;ונאבי רֶסַחְיִּכ עד"אלו

 אָצְמִי ןח ירא םֶרא חוכומ
 - מ

 ין 1
]] 

 ו 0 ש
 2 6 ₪ ל

 :|פ 5

 2 שאל אוה רבה
 ןודמ הָרָנְי שפננבַחר
 :ןש ה חטבי
 ליִסָּכ אוק ובְלְּב חַמוב
 :םֶלַמ אוה הַמְבָחְּב ףלוהו

 וסחמ ןיִא שרל ןַתונ
 :תוְרָאְמבר וע םילעמו
 םֶדֶא רתֶפִי םיעָשְר םוקְּב
 :םיקידצ וּבְר םֶדְבְאְבּ
 ףרע-השקמ תו כת שיא
 :אפרמ ןיאָו רבשי עתּפ
 משי םיקידצ ג תוְבְרֶּב
 חנא עשר לשמבו

 -י'+וגו וג ו

 שיא
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4 
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 91 = ,ףקמ .אלבו עבשי א"ס צץ. 19  .ףקמ אלבו עבשי א'פ
 ב"ד ןכו ףקמ נ אלבו עשפי א'ס <. לג .ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד

 . : ןכו לֶקְבִב א'סו ו'דו גיד  ,ב"ד ןכו לָהבִ א'ס ר"ידו ב"יד ,י"כ םירפס

 .ו"טרו .ד"וד ,ב"וד ויד ,ט'ד "ד ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םורפסב .הנוגנ .אלבו ףקמב ןכ +
 א'ס ,ו"טדו ב"יד ,י'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.54 * .ע"תו/ד"וד ,ב"יד ,ו'ד ,א"ד ןכו דפַח א"ס 8%
 יר'תו ס"ת ,ע"ת /'רת ןכו םיִעָשְר א"ס +. 5 ,שכ . ,ר*ודו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןיא רמאו

*90 
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 צצוא 8 ילשמ

 יִבָא חַמַשָי הָמָכָח בהאדשיא
 :ןוהדדְּבַאְו תונוז הערו
 ץֶרֶא דימעי טָפְשִמְּב ךלמ
 :הָנְסְרַהְי תומּורֶת שיִאְ
 והער"לע קיִלָחִמ רָבְג
 :וימעפ"לע שרופ תשר

 שקקימ עְר שיא עשַּפְּב
 :ַחַמְָשְו ןּורָי קידצו
 םיִל יד קידצ ערי
 :תַעְד באל עָשְר
 הירק וחיפו ןוצל ישנא
 :ףא ובישי טיכו
 ליוא שיִאדתַא טָּפשִנ םֶכְחְשיא
 :תחנ ןיאו קחשו ג

 םֶתְדואְנשי םיִמְד ישא
 :ישפנ ושקבי םירשיְו
 ליִסָּכ איצוי ּוחּורדלָּכ

 :הָנְחְּבַשְי רחְאְּב םֶכָחְו
 רקשירבדזלע ביִשָקמ לשמ
 :םיִעָשִר ויִתְרָשְמדלְּ
 ושָנַפִנ םיִכְכֶּת שיִאְו שָר
 :הָוהְי םָיִנָש יניע ריאמ
 םילד תָמָאּב טפוש ךְלִמ
 :ןוּכי דַעְל ואָסּכ
 הָמּכַה ןתי תחכותו טבש

 ּוענו

 ו"ד ,ג'ד ןכו קספ אלב רואמ א"ס +. ג3 = .ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו שיא א'ס +9

 ויד ,ג'ד ןכו תמאָב טפוש ךלמ א"ס . ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ריִאמ א"סו ,ט'דו

 .טפוש ךלמ א"סו .,דיודו ב"יד ןכו טפוש ךלמ א'סו ,ט'דו



 ילשמ אצזא 7

 :לֶמִא שיבמ חְלַשמ רעו
 עַשפדהְּבְרִי םיִעָשְר תוברַּב
 :וארי םתְלפמּב םיִיּדצ
 ףחיתו נב רפי
 :ףשפנל םינדעמ ןּת

 םַע עְרָפִ ןוזָח ןיִאְּב
 ּוהְרַשַא הָרות רמשו

 רבע רחל םירכְדּ
 :הנעמ ןיאו ןיבודיכ
 וירבְדּכ ץֶא שיא תה

 :ּונממ לי יִסכל הוק
 ורבע רַעְנַמ קנפמ
 :ןונמ הָיהְי ותירָחֶאְ

 ןודמ הר ףאישיא
 :עשפ"בר ּהָמח =
 ריב םֶדֶא תוא
 ִבָּכ מתי תי

 ישפנ טנוש בָנָגְםע קלוח

 יני ני אָלְ עַמָשי הָלֶא

 ימ ןּתִי םֶדֶא תּדְרֶח
 :בָנשְי הוהיב חטובו
 לשומחינפ םישקַבִמ םי בר
 :שיאדטפשמ הָי יומו
 לוע ./ שיא םיקיִדצ תבעו ּת

 :ךרדדרשי עי עשר תַבַעותְו

+ 
+ 
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 !ירבד ב

 ,ר"תו ס"ת ,'רת ןכו םיִעשְר א"ס שץ. לז | .י"דו ב"ר ןכו ףקמ אלבו שיא א"ס . ₪
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 יִתיִאָל וא לֶא .יִּתֶא ול לֶא יִּתֶא ול == ל ל'נ צ. 1 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו אקי א"פ <. ו 0
 ןויטדו "יד ,ב"יד ,י'ד ,טיד "ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4  .לָכַאו לא יִתיִאְל לא
 ןכ + 6 = .םיפחההלכל א'סו .ו"טדו א"יד ןכו רפח םיפחל א'ס + 5 = .עיבר וינפחב א'ס
 ורב ןכ דץ. 8 | .א"ידו א'ד ןכו התפ ּתְבְְכְנְו א'ס צ. 6  .רסה ּףֶסּת יאחנדמל ,יאברעמל
 , - םי ₪-

 עצצ 9 ילשמ

 אשמה הָקְיְדִּפ רּוגִא ו יִרְבד
 לַאיתיִאְ רָבָגַה םָאְנ
 :לָכִאְו לַאיִתְיִאְל
 שיאמ יכנא רעב יּכ
 :יל םדָא תעבדאלו
 הַמָכִח יִתְדַמְלדאלו

 :עַדֶא םישדק תַעְדְ
 רריו| םיִמְשהַלָע ימ
 ינַּפהְּב |חור"ףסַא ימ
 הָלַמְשַּב| םימדררצ ימ
 ץֶרָאְרְספאלּכ םיקה יִמ
 :עדת יִּכ ונפרבְשדהַמו ימשדהמ
 הָפּורצ הלֶא תַרְמִאלְּ
 :וְּב םיפוחל אוה ןנמ

 וירבְד"לע ףַסוקלא
 :ּתְבַוכְו ְךִּב חיכוידןפ

 ךתאמ יִּתְלַאַש םיִּתש
 :תּומִא םֶרַמְּב ינממ ענמִת"לא
 ינממיקחרה בֶזָּכְי"רְבְדּוו אוש
 ילןתת"לַא רשעו שאב
 :יקֶח ל ינפירטה
 לתשחכו | עַבְשֶאְְּפ

 יתרמאו

 שרדצ.8 .מ"רו ג'ד ןכו ינממ קָחרה בזכהרבדו א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד "ד
 יאיעג אלב -ןּהִת נ"ב א"ב ןכ למ "היד ביד" ,א'ד :ןבו| .ורקו .בותכ שר א"סב



 11 ילשמ אאצ 7

 הָוהָי ימ יּתְרַמָאְו
 יתְבְנְה ש שֶרְיאְרַפ
 :יְִלֶא םש יְִשפָת

 ןואזלַא ד דָבע ןשְלַתְדְלַא
 תמש ףללקיךפ
 = לקו ויִבִא רוד
 :ּךְרְבִי אל ימאדתַאְ
 ועַעְּב רוהָט רוד
 :ץחר אל ותאְצמו
 ויָע ומְרדהַמ רוד
 :ואשני ויִפעפִע
 ויִנָש תוברח| רוד
 ויתנ עלתמ תיִלְבַאמ
 ץראמ םיינע לכַאל
 :םֶדָאְמ םיִניִבָאְו

 בה בה וב יִּתַש | הקולעל
 הָנְעִּבַשִּת אֶל הָנִה שולש
 :ןוה ורמאדאל ג עּבְרַא
 םחר רַצָעְו לואש
 םימ  העבְשדאל ץרא

 :ןוה | הרמא"אל שאו

 באל נעלת | ןיש
 הורקי םאדת הָהְקיל זמָתְ

 ,ירק וינדא ,בית גדא צ.10 .ב'ד ןכו ףקמ אלבו יִמ א'ס , ףקמב חימ נ"ב ,א'ב ןכ + 9

 א'סב צ.15 .הַמְדֶאַמ ל'נ ץ.14 | .!תאצמו א"ס . 18 | .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויָנִדָא א"ס

 םירפס בורב ןכ צ. 15  .אריעז 'ב צ. 15  .אריעז 'ב תונב א"פב צץ. 15 .אקספ ןאכ'ש*

 ןכ צ.16 = .ב'ד ןכו בֶה| בֶה א'סו ,ר*ודו בייד .ט'ד ויד ,ג'ד ןכו בֶה | בָה א'ס ,ו"טדו ורע

 ְ ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב הניגנ אלבו ףקמב |
 טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,י"'ד ט"ד ,ו'ד ,גיד ביד

 םירפס בורב ןכ צ.7
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 אצצ 6 ילשמ 12

 לחעיברע הוקי
 ;רַשנחנְב ָהּלְכאַו

 יעממ ּואְלְפִנ המה הָשלֶש
 :םיתעדי אָל עבראו
 םיִמָשּב | רָשָנַה רד
 רוצ יִלָע שַחְנ ה

 םייבלכ האדר
 :הַמְלעּב רֶבָּג ְרַדְ

 תָפֶאְנִמ הָשא ּךְרּדְּכ
 ָהיִפ הָּתַחַמּו הְלְכִא

 :ןוא יתְלעְפףאְל הָרַמָא

 ץֶרָא הָזנְר שולש תחת
 :תֶאש לכותדאל עּבְרא תחת
 .ףולמי יִּכ דָבַע תחת
 :םֶחְלעַּבְשִי יּכ לָבּת
 לעָּבִת יִּכ האּוָש תחת

 :הָתְרִנ שריתחכ הָמפש

 ץראדינטק םֶה הָעָּבִרַא
 ;םיִמְּכִחִמ םיִמָכַח הָמַהְ
 ןעדאל םע םיִלָמָּנה
 :םמ חל ץיקב ונ וניכוו

 םוצע"אל םע םיִנפש
 ומישיו צ

 ןמורפס בורב ןכ ?. ג7 = .ר"ידו ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ר ןכו ץמק לַהָנ א"ס +. גד
 ןהָשבראו א'סב ,ירק הָעְּבְרֶאְו .ביתכ עַּבְרַאְו +. 18 = .ו"טדו .בייד ,י"'ד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד 'ד ו'ר
 ,א'סו ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ד. 19 .ו"דו ט"ר ןו"ד ,ג"ד ,א"ר ןכו ירקו בותכ

 וייה ביד ,טיר ,ג'ד ,ו"כ םירפסב ןכ +. ט0 = ,ד"ידו ,ב"יד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמב -ילע
 : .יפר היפ א"ס
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 13 ילשמ צאצא פז--צצצנ 4

 :םֶתיִּב עלָפַב ומישיו

 פד הראל ןיא ךלמ
 ל ץצח אציו

 98 שּפְתִּת םידיב תיִמָמְש

 :ףלמ יִלָכיִהְּ איהְו

 - == דעצ יביטימ הָמַה השלש
 :תכל יבמימ הָעְּבַרַאְו
 0 הָמהְּּכ רּובְנ שיל
 ;לָכְיִנְפִמ בוש "אלו
 1 שיתחוא םְִנְתִמ רזְר
 :דמע םוקלַא כמ
 0 אשנ ותהב .תְלבסא
 :הפל די תומא
 . ּהֶאְמַח איִצ" בלה ץימ יּכ

 םד איצוי ףאךץימו
 :ביִר איִצוי םיפא ץימו

 אל :ִמִא ּותְרְפידרַשִא אשמ ךלמ לאומל ירבּד
 : ינמְּבְדִרּבדהַמו ירָבְדהמ

 :ירדנדרב המ
 : ּףליח םישנל ןָקת"לא
 :ןיכלמ תוחמל ףיָכְרד
 : לאומל |םיִכְלַמ ל לא
 ןייתש םיכְלְמל לא

 םינזורלו

 יביטימ א"ס ,א'ידו י"כ םירפסב ןכ +. 99 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו ןימיב תיִממש א'ס צ. ₪

 יביטמ וא ,ו"טד ןכו יבטמ . . . יִּביִטיִמ וא ,ב"יד ןכו יבוטמ . . . וביטימוא ,ט"ד ןכו יביטימ ...

 ג'ד ןכו יביטימ . . . יבטימ וא ,ב'ד ןכו יביטמ . . . יבטמ וא ,ד"ידו א"ד ןכו יביטמ 4%

 נ"ב א"ב כ צץ. 33  .ר'ת ןכו ןולמ ןירת םּוקדלֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 81 ט"ז

 ב"ד ןכו רֶבְדהמו א'ס ,ההמּו כ 5 אל ביד ו ףקמ אלבו ץיִמּ א'ס ,-ןיימו

 ,ט"דו ג'ד ןכו סיב יבלמל א סו ,ר"ודו ב"וד י"ד ,ב'ד ןכו יחד סוכלמל א'ס צ.4  .ט'דו ו" ,ג'ד
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 צץ.4

 אאצז 8 ילשמ

 :רָכש וא םיִורְלּו
 קקֶתִמ חכָשְוו הָתְשיְּפ
 :יִנעינּבִדלָּכ ןיד הנשי
 דבואל רכש
 :שָפָ ירמְל ןיל
 ושיר חכשיו הָּתשי
 ;דוערָכְי אל ולָמַעו
 םֶלֶאְל ףיפדהתפ
 :ףולַח יִנְּבילְּכ ןיּדלֶא
 קדצטֶפְש ףיפדחתפ
 :ןויבָאְו ינָע ןידו

 אצמי ימ לוח תשא
 :הָרְכִמ םיִנְְּפִמ קְחְרַ
 הלעב בל ּהָּב חְַּב
 :רפחי אל ללש
 ער"אלו בוט ּוהתלַמְ
 :הְיח ימי לכ
 םיתשפו רַמצ השר
 :ָהיִפַּכ ץפַחְּב שעתו
 רחוס תינֶאַּכ הָתְיַה
 :המחל אית קָחרממ
 הלל דועְּב קת

 התיבל ףרט ןתּתו
 :היקרענל קחו

 הממז

 ןב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 10 .א"ד ןכו ידקו ביתכ יא א"סב ,ירק 'ִא ,ביתכ וא

 ןביד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ףקמב רתשא א'ס ,ה"ידו ב"יד י"ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד
 ,חתפ קחרממ א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"וד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד



 15 ילשמ צאצז 7

 :ּהָר ןנ ליל לב הבכא
 רושיּכב : החלש ָהידי
 :ךלפ ו מת ָהיִפַּב
 יעל השר הָפַּכ
 :ןויבָאל החלש ָהידי
 גלָשמ מ חתיִבל אָריִתְאְל
 :םינש שבל ּהָתיִּבדִלָכ יּכ
 ּהְָל"הֶתָשע םיִּדְבְרַמ

 :השּובְל ןָמּנְראְו שש
 לע םיִרעָשב עדונ
 :ץרֶארנקודםע וב שב
 ַפמִּתַו התשע ור
 שנ

 :ינענבל הָנָתִ רוגה

 השובל ל
 יא םויִל קַחֶשתו

 כו ַחְב הָחְתַּפ ָחיִפ

 :הנוטל"לפ רָסָחְ תר

 ּהָתיִּב תוכליה הָיִפּוצ
 םחלו

 ןכו רסח זעב א"'ס צץ. 17 | .א"ד ןכו ירקו ביתכ הָעַמְנ א'סב ,ירק הָעַטְנ .ביתכ עַטנ +. 6

 ירקו בותכ הלילב א"סב ירק הָליִלב ,ביתכ ליפב צ. 18 | ,טידו ויד ג'ד" ,ב"ד 1

 ערונ א'ס ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 98 = .ט"דו א"ד ןכז

 א"ס ,ר"ודו ב"יד ,ט'ר ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 95 = .ס"תו 'רת ,ד"יד ,י'ד ,א'ד ןכו
 ו א"יד ,י"ד ,א'ד ןכו אלמ זוע

 א'סב ,ירק תוכילה ,ביתכ תוכַליַה וא תוכליה +. פז | .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו חנומ
 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ תֶוכיִלָה

 ע ס )ג טדו ב כ פס בורב ןכ 2 זע א"ס .ו"טדו ד"יד ,ב"וד .ו*כ םירפס בורב ןכ צ כ
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 צצאצונ 1 ילשמ 16

 :לכאת אָל תּולצע םֶחְלְ
 ָהּורשַאו ָהיִנָב ומק

 הללו הלעב
 ליַח ישע תונָּב תומר
 :הָנְלְּכִלַע תילַע ּתַאְ
 יפיה לָבַה ןחה רקש
 :לָלַהְתִת איה הָוהְידַאְרְי השא

 הי ירפמ הלר
 :ָהישעמ םיִרְעשב ָהוְלְלהיְ

 ןכ ז- 8 = .טידו ויד גיד ,ב"ד ןכו ושע א'ס .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו"ד  ,י"כ םירפסב ןכ +. 9

 אלב תארי ניב איעג דתאָרִי א"ב א'נ ,ט'דו ו": ,גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו תארי נ'ב ,א'ב
 .תֶאְרִי לנו ,איעג

 ינפל ויצחו .[. אט 4] ץהי ןמסו רשע השמחו תואמ עשת ילשמ רפסד יקוספ םוכס

 .הנמש א"נ ,השע השלש ויתותקספו .הנמש נירדסו .[עזס+. 471 18] ןואג רבש



 בויא

 א םַת אוהה שיִאָה | הָיַהְו ומש בויא ץועדץראב הָיָה שיא
 ינב העבש יל ודלווו :ערמ רסו םיהלַא אריו רשיו
 : ו פל שו ןאצהיפלא תעבש והנקמ יהו :תונּב שולשו
 תואמ שמחו רֶקְּבְדדֶמְצ .תוֶאמ שמחו םיִלַמְג יפלא
 -לָּכִמ לדג אווה שיִאָה יהָיו דאמ הכר הדבעו תונותא
 ומי שיא תב התשמ ּושעְו יִנַב וכלָהְו :םדקהנּב
 :םמעתיתשלולכאלםהיתוחא תט שלשלוארק ןווהלשו
 םיִּכָשהְו םשדקיובויא חלשיו התשמהימ:ופיקהיב יהו
 ילוא בוזא רַמָא יִּכ םֶלְּכ רפסמ תולע הָלעהו קבב
 -לָּכ בא השעי הָכָכ םבָבְלּב םיִהְלַא וכרבו ינב ואטה
 :םימָוה
 אוְכָיו הוהי"לע בָצְיְתִהְל םיהלָאָ ינָּב ואביו םויח יהי
 ז אבָת ןיאמ ןטֶשהדלַא הָוחְי רמאָיַו :םֶכותְּכ ןָמשה"סנ
 .ףלהתהמו ץֶרָאְּב טושמ רמאיו הוהיהתא ןטשה ןעוו
 .ידבעדלע דבְל"תְמשה ןטָשה"לֶא הֶוהָי רמו :הב
 םיהלא אָרְי רש םַה שיא ץֶרָאְּב והמּכ ןיא יּכ בא
 ארי .םְִרֶה רמאיוי הָוהְייתֶא ןמשה ןעה <

4- 
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 בויא

 .איעג היָהְו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 1 .עיבר שיא איס ,י"דו י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 ,א

 אלב תעבש ג "ב ,א"ב ןכ צץ. 8 | ,ו"טדו טיר ןו"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו רפח שלש א"'ס צ.צ

 רפו ןאכ אצמנ ע"תב +. 5 * .גרוש אלב ופיקה יללהב +. 5 ,סיָפְלַא ריבס' צץ. 87 איב

 ךלהתהמו אצמנ ע"תב'צ. 7 .וללקו ל'נ +. 5 .סָהיִתַושפְנלָע תאָטַחְל דָחֶא

 רייר ,טיד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו בויא ירבע-לע ךבל תמשה א'ס +. 8 ..ִתָאַּב םימָשַה תחת
 .ד"ידו ב"וד .ט'ד ו'ד ,ג'ד ןכו םנחַה א'ס +. 9 | .ו'טדו



 1 2 בויא 18

 עבו ותיִּבְדדִעְּבּו ודעב ּתְקַש תא אָלַה :םיקלָא בוא 0
 ץרָּפ והנקמו תְכרַּב ודי השעמ ביבָסמ ול-רֶשַאדלָּכ

 אל"מ םִא ולדרשַאלֶכְּ ענו דדי א אנחלש םלּואְ :ץֶרֶאְב
 -לכ הגה ןטשההלַא הָוהְי רמאו :ךֶכרְבי ףינֶפלע
 ןטשה ג = ּףדי | חַלֶשַתְלַא וילא קר ּדָיְב ףל"רשא

 םיִתשו םילְכִא ויְתְִכו ויִנְבּו םויה יַהְיו :הָוהי ינָּפ םעמ 3
 רמאיו בויא-לא אכ לאמו :רוכְּבַה םהיִחֶא תב ןיי 4
 לפתַו :םהידודלע תוער תנֶאָקְו תושרח וה רָקְּבַה 5

 הטלמאו ברחדיפל ובה םיִרְעְנהתֶאְו םחכִתַו אָבַש
 אָּב הו רפרמ הו\ דע :ךל ריגה יקבל | אקר
 ןאצב רעבתו םימשהךןמ הל םיהלֶא ש שא רמאיו

 דל - ינהל ידבְל יִנֶאהקר ּהטְלָמ
 השלש וומש םיִדָשּכ המאה אָּכ הו רבדמ הז ודע ו

 ּוּכַה םיִרָעְ ב םוחקיו םיִלמְגַהְ"לַע ּוטשַפְו םישאר
 9 :ףל דוגהל יכל ינא-קר הָטְלּמִאְו כֶרַחְרפל =

 םילכא ףיתונְכו נב ךמאיו אָּב הזו רָּבְְמ ה
 הלודנ הול הָגִהְו :רוכְּבַה םֶהיִחֶא תיִבְּב יי םיתשו 9

 לָפּו תיבה .תונפ עבְרַאּב עגיו רבְרּמַה רבעמ | הֶאּב
 יגהל .ידבל ןנָאקר ּהָמְלָמִאְו ותמי םירענה"לע
 ושארדתַא וניו ולעמדתא ערקו בא םקו ל

 ימא ןטכמ יִתָצַי םרע רָמאיו :ּוחתְשיו הָצְרַא לַּפּו 1
 הָוהי םש יהייחקל הָוהיו ןַתָנ הָוהי הָמְש בשא םֶעו

 הָלּפִּת .ןתָנאְלְו .בויא אטחחאל תא - - במ ג
. | 
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 יהיו . 1 ] זה

 י\'טדו ,ו'ד ןכו ףקמב =אַלַה א"ס ,ר"ירו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 0

 םירפס בורב ןכ +. 11 = .א'ד ןכו ירקו ביתכ הָּתַא א'סב ,ירק הָּתַא ,ביתכ ּתַא <. 0

 ןכ -לא:ל'צ ד. 11 = .ן"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'רב ןכו איעג וילע רסמנו י"ב

 ,ורק יִתאַצַי ש. 21 = .דוע וא דע א'ס 8 ל ל ליב = 1 ע'ה יב ןמקל ןויע :ע"ת
 ןּפ הָהְי הָצְר רָשֶאְּכ ןאכ אצמנ ר"תו ע"תב +. 91 = .ש'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ יִתאָצְי א"סב
 ,'י 'ב ןמקל ןייע :ר"תו ע"ת ןכו ויָתּפְשַּב בויא אטחהאל א"ס צ. 25 הָיָה



 19 בויא זז 1

 ב אובו הוהיזלע בָצְיִתִהְל םיהלָאה יִנָּב ואביו םויה יה
 ַפ ; דלֶא ; הָוהְי רמאיו :הוהיהלע בציתהל םֶכתִּב וטשהדסנ
 טשמ רמאיו הָוהְידתֶא ןָמְשה ןעיו אָבִּת הזמ יא ןָמָשה
 משה ןטשהדלָא הָוהְי רמו :ּהָב ךלהתחמו ץֶרָאְּב
 רַשָיו םֶת שיא א ץֶרָאְּב והמָּכ ןיא יִּכ בוא יִדְבעלֶא ךְבִל
 וב יִנתִסְתַו ותְמְתְּב קיוחמ ונלעו ערמ רֶפְו םיהלא אָדָ
 + רועדדַעְּב רוע רמאיו הָוהידתֶא ןטשה ןעיו :םגח עלבל
 רי אחחלש םֶלוא :ושפנ דע ןָתי שיִאְל רֶשֶא לבו
 כרב נפלא אלדא ורשְּבְדלֶאְ ומצעדלֶא ענו
 | :רמש ושָפְנתֶא"ּךִא ףַָיְב וה ןטשההלֶא הָוהְי רמה
 ז ןיחָשּב .בויאדתֶא .ךיו הוה ינְפ תא ןטָשה אצו
 8 ו שח ולדחקיו הקל דע ּולְגְר ףכמ ער

 ( דע תשא ול רמאחו :רַפָא ;ּותְּב בשי"אּוהו וב

 שו

 דילא רַמ או :תַמו םיהלֶא רָּב ְךַתְמִתְב קיזחמ
 לָבְקְ בומהדתֶא .םָ יִרּבדִּת תולבגה תַחַא רָּבְּכ
 אָטֶחְאְל תאְזלֶכְּב לּפקְנ אל עְרְהתֶאְו םיהלָאה תֶאמ
 :ּויִתָפְשִּב בוא

 פיי

1) 

₪ .- 

 11 ה ואזה הָעְרָהְילָּכ תֶא בויא יער | תָשְלַש ועָמשיו
 ד

 ה דדו ינָמיִה ּפיִלַא ומקממ שיא לאביו ויל
 ך

5% 

 ל ול"דונל" אובל ודחָי ּודעּויו יִתְמַעְגַה רֶפוצו
 ו 7 וו
 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'דב ןכו איעג וילע רפמנו י*כ םירפס בורב ןכ צץ. 5 3

 וט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכוושפנהתא-ךא א'ס ,ו"טדו י'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ +.6 יבלְלקי ל"ג צ.5

 ירקו ביתכ דע א"סב ,ירקו ביתכ דעו יאחנדמל ,ירק דַעְו ,ביתכ דע יאברעמל +. 7 = .ד"ידו ב"וד
 תו 'רת ,א"יד ,ט'ד ןכו ירקו ביתכ דָעְו א"סבו ר"תו ע"ת ,ב"וד ,ו'ר .,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו

 ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ךותב בשי אוהו א"ס ,ו"טדו י'ד י"כ םירפס בורב ןכ ץ.8 = .ּהָּב ריבס 8

 דוע ליִחַוא הנֶה רמאתו קזחתת יתמדדע :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע"תב צ.9 = .ד"ידו ב"יד

 יִלְבַח תונָּבַהְו םיִנָּבַה ,ָץֶר : תַרְכְנ הָנֶהְו :יִתְעּושְ תות יִתָיַפְצְּב טָעַמ תֶע

 יִנָאַו .ץּוחַּב ןילָתַו בשָּת הָמְר תַנָחַצְּב הֶּתַאְו :לָמָעְּב קיִרָל םֶב יִתָעְגִ רשֶא יִנובַצָעְו ינטב

 יִלָמִע מ חּונָא ןָעַמְל ,אּובֶּת יִתְַמ שמשל הָּכַחִמ :תיַבְ תיִּבַמּו םּוק קמ \ סּוקָטִמ הָחפָו הוה

 ןכו -ןמ תהא א"ס צ. 0 .לפק ל"נ צ.9 .'זגו ךרב םֶלּוא : הָּמַע יִנּוזָחאי רשֶא יַתובְצְעַמּ

 ב"וד ,ט'ר גיד ,ג'ד ,ביד ןכו ויִלָא איס +. 1 = .'וגו בוטָה אג ל"ג <. 10  ;ר"תו סת ₪
 ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו דונל אובל א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ך  ,ו"כ םירפס בורב ןכצ 11 .ד"חו

 47 ."דונל אוָבל א'סו ,ט'דו

 ו



 ן] 9 -ז 9 בויא 10

 ואשו ּוהרּכְה אָלְו .קוחְרמ | םַקיִנעְדתֶא ואש ו
 "לע רַפַע וקדזוו ולעמ שיא שרקיו ּוכְבּו םֶלוק

 םִמָי תעְבש ץֶרֶאְל יּתֶא ובשיו :הָמָיִמְשה םַהיִשאָר 3
 לדָנייִּכ ּואְר יכ רַכְּד וילא רבדראו תוליל תעבשו
 ללקוו ּוהיפדתַא .בוזא חַתּפ ןכררהא +:דֶאְמ .בָאָכַה ג

 :ומוידתַא
 :רמאָּה בויא ןעיו

 וב דלא םָי דבא* 3
 :רָבָנ הרה רמָא הלילה

 ףשה יהי אוהה םיה | 4
 לעממ ּהוְלֶא והשרְרידלא
 :הדוהנ ויִלִע עָפותדלאו
 תומְלצְו ףשח והלא
 ה ויִלָעְכָשִ
 :םוי יִריִרַמָּכ ּוהָתַעְב

 לא ּוהחְקי אוהה הלילה | +
 הגש יִמיִּב ךחיילא
 :אבי-לא םיִחְרִי רַפְסִמְּב
 רומל יי אּוהַה הלילה הגה
 :וֶב ּהָנְנר אובְתְלַא

 םוידיררא והבקי | 3
 ןַתְיול ררע םידיתעה

 רפשנ יִבְכוִּכ וכְשְחִי 3
 ןיאו רוָאְלדקי

 -לאו ב שו תג

 ןש

 שד

-1 

 ןב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּגהַריִּכַה א"ס ,ו"דב ןכו ,פחו 'ב וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 !ןט'ד ג'ד ,ג"ד ,ב'ד "כ םירפס .בורב ןכ צ. 2 ,2 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וה ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד
 ןאויב ןכ .צ. 4 = .ע'ת ןכ הנה ל"צ +. 8 .שרגמ ץיבר בויא א'ס ,ו"טדו ר"יד .ב"וד ,י"ד

 וא'בו ו"טד .,י"'כ םירפס בורב ןכ צ. 5 | .ןֶבָשִּת נ'ב ,א"ב ןכ צ. 5 = .איעג אלב חַלֶא :נ'ב
 .יִריִרְמְּכ נ'ב



 זו 1

 :רַחָשיִפעָּפַעַּב הֶאְרידְלַאְ
 ינטֶב יִתְלּד רַנָס אֶל יִּכ
 :יניעמ לַמָע רּתְסיו

 תּומָא םֶהְרַמ אל הָמְל
 :עְונָאְו יתאצְי ןטכמ
 םיּכְרְב יִנומְדַק עודמ
 :קָנִא יִּכ ם רושדהמו
 טוקשַאְו יִתְבַכַש הָּתַעְחיִּכ
 :יִל הוי א יִתְנְשי

 ץרָא יצעיו םיכלמדםע
 :ומל תובְרָח םינבה
 םהְל בה םירָשדםע וא
 ;ּףָסַּכ םֶהיִּתַב םיאלממה
 היהא אל ןוממ לפ פנ5 וא

 :רוא רם םיִלְלַעּכ
 נר ּולדַח םיעש | םש
 :חכ יעיע יחול ם 5

 וננַאש םיִריסָא דחו
 :שננ ג לוק יעמש אל

 אוק ם םַש לוד ו ןטק
 :ויִנדַאמ ישפח דֶבָעְ
 רוא לַמָעְל תי הַמָל
 :שָפָנ יִרָמְל םייחְ
 ונניִאָו : תֶוָמל םיִּכְחְמַה
 :םינומטממ ּוהְרְפַחיו

 בויא
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50 

 םיחמשה בי

 יד ,ט'ד ויד ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ירצב ןכ צ. 16  .ר"תו ע"ה ןכ םֶחְרַב ל"צ
 בורב ןכ ע. 16 גל ל"ג \.16  .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ב"ד ןכו לוגס לפנכ א"ס ,ו"טדו
 .ףקמ אלבו אל א"ס ו"טדו ר"וד ,ב"וד ,י'ד ,ט"ד ג'ד ,גיד ,ביד יב

1 
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 ןש

 חז 6--ןץ ד בויא 9

 לינחילא םיִחְמשה

 :רֶבְקהאַצְמִ יִכ ושישי
 ּהָרָתְסְנ וָּכְרדדרֶשֶא מנכ
 :ודעב ּהְלֶא דס
 את יתָחְנִא יִמְחְ ינפלחיכ
 :יִתְנָאָש םימכ וכַּתִיו
 יניתָאיו יִּתְדַחָּפ דחפ יִּכ
 :יל אבי יתר רַשֶאו
 יתטקש"אלו יתולש אל
 נר אביו יִּתְחְנאלְו

 !רמאוו ינָמיִתה זפיִלָא ןעיו
 האלת לא רַבְד הָפִנה
 :לָכּוי ימ ןילמב רַצְעו
 םיּבר ָּתְרַפִי הגה
 :קזחְת תופר םיִדִו
 ףיִלַמ ןומיקי | לשיב
 :ץמאת תוערְכ םיִּכְרב
 אלתו ףילא אובִּת | הָתַע יּכ
 :;לַהְּבִּתו ףידע עגּת
 ּףַתְלסּ תארי אלה

 :ףיִכְרד םֶתָו ֶּתְוקּת
 דָּמִא יִקָנ אוה"ימ אָנ רָבְ

 ו 0000000000 -%

 בורב .ןכ +; "98 "ן"טדו ט'ד ;ג"דב ןכו ,איעג וילע רפמנו ,י"כ םירפס בורב ןכ <. <
 .ר"ידו ב'יד ,א*יד ,ט"ד ב'ד ,א'ד ןכו התפ יתָחַנ א'ס ,ו"טדו י'ד ג'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס

 עיבד ינמיתה א"ס ו"טדו י"ד ,ויכ םירפס בורב ןכ +. 1 ,ך = .אבוו ג'ב ,א'ב ן
 ןט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ר"ידו ב"יד ,ט'ד "ד .גיד ,ב"ד ןכו

 יִרָתַוקת ךיִכְרִּצ םתָו ל'נ + 6 .ּךְתוקַתְו א'פ +. 6 = .האלְה א'ס ו"טדו רייד ,ב
 אוהדימ א'סו ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו .אוהדימ א"ס ,ו"טדו ייר  ,ו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 7
 .אוה יִמ א"סו ,ד"ידו ב"יד ןכו



 193 בויא 8

 ;ּודְחְכנ םיִרשִי הפיִאְ

 א ישרח יתיאר רשאפ
 :והרצקי לָמִע יער
 ודבאי ולא תמשנמ
 :ּולְכי ופָא חּוְרַמּו
 חש לוקו הירא תנאש
 ופה םיִריִפְכ ינשו
 ףרטילְּבמ דבא שיל
 ;ּודְרפְתִי איבל ינו
 ב רָבּדילִאְ
 :ּוהְנַמ ץמש יִזָא ו הקו
 הֶלְיִל תוניזִחִמ ומ םיפעשב

 :םישנא"לע המדרת לפנב
 הָדַעְרּו ינארק דחפ

 י יחפה ימנע
 ףלחי ינָפלַע חּורְו
 :יִרָשְּב תרעש רָמַסִּת
 והארמ ריפאדאלו | דמעי
 ינע דַגְנְל הָנמִּת
 :עמשֶא לוק הָממּד
 ₪ הילאמ שונָאה
 רֶבָנְרַהְטְי והשעמדמַא
 "מא אל וידְבַעּב ןה

 ויכאלמבו תוהו 1 ד

 תועְרַהְוִמ הָמּואִמ ּךיִלָע אָּב אל ,יִרְבְְב הָיִה תַמָא רַבִּצ םאְו ןאכ אצמנ ע"תכ 8
 ,ב"ד א"ד ןכו לוגס ץֶז מש א"ס ה"טדו י ד  ,י"כ םירפס בורב .ירצב :ןכ צ. 19 > .'וגו הָלַאָה

 א'ס צ. 18  .ערלמ 'ל וילע רסמנו ּוהנמ א"ס +. 18 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד 8%
 םירפסב ןכ +. 14 | .י"טדו רייד ,ב"וד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ִר ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ 8
 .ויטדו י"ד ןכו אלמ יִתוטצע א"ס  ,ה'ידו ב"יד ,א"יד טיר ויד" ,גיד :ןב'ד אד 4
 ע"ת ןכ ןיאו הארֶא ל"צ צ. 16 | .י"רב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ + 6

 ,ר"ידו ב"יד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו רהטי א"ס +.
+91 
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 ןש

 ןץ 19--ל 7 בויא 141

 :הָלָחַת םישי יִכָאְלִמְב
 רַמחיִּתְב יִנָכִש |! ףא

 םֶדוסִי רפָעַבְדרֶשַא
ינפל םואָכדי

 :שעד

 - בֶדְעְלירֶקְִמ

 חנק מי ילּפמ
 5 םֶרְתְי עפנתאלַה

 :הָמָכְחְב אלו ותומי
 ָךְנע שיח אָנְאְָרְק
 ;הָנָפִת םישדקמ יִמדלֶאְ

 שבנה ליאל יכ

 :הֶאְנְק תיִמְת הת
 שירשמ לא יתיאר א
 :םִאַתַפ ּוהָונ בואו

 , עשימ ויִנְב וקחדי

 :ליצמ ןיאְו רעשב ּואְּכדִיו

 לכאי בע | וריצק רשא
החקי םינצמ נחלַאְ

 ו

 :םֶליַח םיִמַצ ףאשו

 ןָוא רֶפְעַמ אציחאל | יכ
 :לָמע המציראל הָמראְמ
 .דֶלּ למל םֶדֶאְּכ

 :ףוע והיִבְנ ףשרדינְבו

 כ
 םלוא

 ברָעל רקבמ א'ס ,י'דו י"כ םירפס בורב ןכ +. 0 .ינפלמ ּגאַּבִּבי = ינפלמואכדי ל"נ ט. 9

 .ע"ת ןכ עישומ ל'צ +. 90 | .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ןכו ברעל רקְבמ א"סו ,ט"דו ו"ד .ג"ד ,ב'ד ןכו

 ,ו"טד ןכו ףקמב דב א'ס ,ר*ידו ביד ,י'ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד | י"כ םירפס בורב ןכ צ.5 ,ה

 א'ס צ.4  .עית ןכ בקרו ל"צ +. 3 | .ו"טד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דיִנָא ג'ב ,א'ב ןכ +.

 ןיאברעמל ןכ צ. 5 = .איעג אלב דלֶאְו ניב ,א*ב ןכ צץ. 5  .םידוו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אַ
 וב*ד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א'ס +. 7 .ר"ודו ב"יד ,א"סב ןכו ירק ףאשו ,ביתכ ףאָשי יאחנדמל

 ,ר"ידו ב'יד ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ןנבּג א'ס צ. 7 = .ר"ידו ב*יד ,ט'ד .ו'ד ,ג'ד



 בויא 9

 לאלא שָרדֶא יִנֶא םֶלּוא
 :יִתְרּבִּד םיִשֶא ם 6
 רקח ןיאְו תולדנ השע

 :רפסמ ןיא-דע תואְלפ
 ץרא ינפלע רטמ ןתנה
 :תוצוח יִנָפִלַע םימ .חלשו
 םּורָמְל םיִלָפֶש םושל
 :עשי ּובָנַש םירדקו
 םיִמּורַע תובשחמ רפמ
 :הישִת םהיד* הקישעתהאלו
 םֶמרעְּב םיִמָּכַח דל
 :הָרָקְמְ םיִלַתַּפְנ תצפו
 ךשחדושנפו םמזי
 :םיְרְהַצְב שְשַמָי הָלְיִלַכְ
 םַהיִּפְמ בֶרָחִמ עשיו
 :ןויְבָא קְזַח דימו
 הָוקּת לדל התו
 :ָהיפ ₪ התל

 ּהולא ּונחְכוי שונָא יִרשא הנה
 אמתי ידוע רָסּומו

 שָּבִחְיו ביִאְכְי אּוה יכ
 :הָנִּפְרִת ודיו ץחמי
 דֶליצי תורָצ שָשְּב
 :עַר ףב על | עבשבו

 ול = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו תואַלַפִנְו א"ס +. 9 = .ןיָא"דָע וא ןיִא א'ס ץ.9
 טדו א"יר = ו'ד .א'ד ןכו אלמ הָיַשּוה א'ס ר"ידו ב"וד
 .ר"הו

 .ו"טדו

 ג'ד ,ב'ר ,א'ד ןכו אלמד אלמ ּונַחַכַ א"ס +. גל

 ו"
 א"ס ט. 5

 י"ד ,ט"ר ,ו"ד

185 

 בערב

 ט"ר ,ו"ד ,ג"ד ,ב"'דןכצ

 ס"ת ,'רת ןכו םַהּ

 ר"יד ,ב"יד ,א"יד

 .ט"רו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ וירי א"סב ,ירק ּויָדַו ,בותכ דיו צ. 8

 .יפר ּףליִצַי א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 9
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 ץ 90--ץ] 4 בויא 16

 תִִמִמ דפ בַעְְּב
 בח ו ידימ הַמָחְלַמְבּו

 אכחת ןישְל טושְּב

 :אוכי יכ רשמ אריתדאלו
 כו - קחשת ןָפְכְלו רשל

 8 ץֶרֶאָה תיחמו
 ףֶתירְב הרשה יִנְבִאדםע יִּכ
 :ךלה המלש ה הדשה תיחו

 הא םֶלָשיכ תעדיו
 :אָטֶחִַת א ונ תדקפו
 שרו ברחכ עדי

 :ץרֶאָה בטעכ יִאְצִאְ
 רָבְקְהיִלֶא חַלָכְב אובִּת

 :ותַעָּב שידֶנ תולע לכ

 איה הונרקח תאזחהגה
 :ףלדעד הָּתַאְו הָגַפַמש

 רמאיו בוויִא ןעיו
 ישַעַּכ לקשי לוקש ול

 :דחיהואשי םיא ִמָּב יִּתָיהְ
 דָּבַכְי םיִמי לוחמ התעהיִ
 :ועל ירבד ןָכְ"לע

 מע ידש יצח יּכ - 5 השלל פיג .
 רשא 0

 ןא'ד ןכו אלמ רושמ א"ס צ. 91 = .איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ <. לו
 [ן"תו 'רת ןכ הָדשה ל'צ +. 5 .ו'טדו דייר ,ב"יד ,י"'ד .,ט"ד "ד גיד = בד
 ויד ןכו ןּב א"ס ?. 27 = .ר"ידו ב"יד ,י"ד ,טיד ,ן'ד ,ג"ד ,ביד ןכו חנומ הונרקה א"ס +. פל
 יר"ידו ב"יד ןכו חנומ הֶהאו א"ס +. עד .ד"ידו .ב"יד סו  ,ב"דו
 ויפו ,ט"דו ויד ,ג'ד ןכו בויא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*וד ,י'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 ,ן
 בויא

 צ

 א"ידו א"ד ןכו ירקו ביתכ יִתַּג הו א'סב ,ירק יִתּוהְו צ. 5  .שרגמ עיבר בו



 17 בויא | 4

 יחור הֶתש םֶתְמִַה רשֶא
 :ינוכרעי הוא יַתּועְּב
 אַשְדְהיִלָע : אָרְפיקהְנַה
 ;ולילבדלע רושדהָעְני םא
 חלָמיִלְּבִמ פת לבאיה
 : תומלח ריִרָּב םעטדשידמַא
 ישָפַנ ַעונְנְל הָנִאִמ

 :ימחל יודכ המה

 יקלֶאש אוְבְת ןּתְיְדיִמ
 :הילא ןתי יִתְוקתְ

 ינאְּכִדִיְו הולֶא לא
 :ינעצביו ודי רתָי

 יִתְמָחָנ ו דועדיהַתו
 למי אָל הָליִחָב הָדְלַסִאו
 :שודק ירמא יתדחכ אקחיכ
 לחוא יּכ יחְכדהמ
 :ישפנ ךיְראאְרִכ יצקדהמו
 יחכ םיִנָבִא חָּכְדמִא
 :שּוחנ ירשָבִדִא

 יב יִתְרַע ןיִא םִאַה
 :יִנָפְמ הָחּדַנ היו ַשּותו

 דמה ּוהערמ סמל
 תאריו 8

 א'פ +. 5  ..ב'ד.ןכו הולא א" ,ו"טרו ד'וד ..ביור ,ט"ד ה"ד ,גיד ,י"כ םירפס בורב ןכ 4

 םירפס בורב ןכ צ. ל = .ד"ידו ב"יד ןכו ארפ קהניה א"סו ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ארפ קהניה

 א"ס צ. 8  .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הנאמ וא הֶנאמ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד | ור ,ייכ

 ב"יד | ,י"'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 10 | .ב"ידו א"יד ,ט'ד ןו"ד ,ג"ד ,א"ד ןכו יִתְלִאְש

 ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו יַהתו א"ס ו"טדו ד"יד

 בורב ןכ צ. 18  .ףקמ אלבו יכ א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב "ר ,ג'ר ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב

 .ר"ידו ,ב"יד ,א*וד ןכו רסח הָישתַו א"ס ,ו"טדו ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס

 .ירק סמל ,ביתכ סאמל א"סב ,ב"ודו ב"ד ,א"ד ןכו סאָמל א"ס צ. 4

 ףקמב ןכ צ. 10  .אלו א'ס ץ.10 .ט'דוו
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 ץ] 6 בויא 138

 :בוזְעי ידש תארו
 לַחְעומְכ ּודְנְּב יחא
 ?ּורבעי םיִלָחְנ קיפָאּכ
 הרקהנמ םיררקה
 :נְלָשדֶלְעְּתִי ומיִלָע
 ותמצנ ּובְרֶזי תַעּב
 :םָמוקממ ּוכעְָנ ומ
 םּכְרִד תוחְרֶא ּותַפְלְ
 :ודבאיו והתב ולעי

 אמת תיָחְרֶא וטיכה
 :ומלחווק אָבַש תָכיִלָה

 חֶטְבִיִכ ושב
 :ּורפַַו ָהיִדָע וא
 ול םֶתְיַה התְעְייִכ
 :ואָריִתו ּתַתַח וארת
 יל ובה יִּתְרַמָאיִכָה
 :ידעב ּודָחְש םכָחְכִמּו
 רצחדומ ינטלמו
 :יִנוְדְפִת םיצירע דימו

 שיִרָחֶא יִגֶאְו ינורוה
 :יל ּוניִבַה יִתיִנשדהַמּו
 רשיחירמא 0
 :םּכמ חכוה חיכוידהמ
 ּובשְחַּת םילמ 0

 חורלו ּ ְּ ב ב ב

 ב"יד ,ב"ר ןכו ותפל א"ס ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ןכו ּוְתַפְל ,וא ."טדו י'ד  ,י"כ םירפסב ןכ ל. 8

 ,ב'ד ,א'ר ,ו"כ םירפס בורב ןכו יאברעמל ןכ +. 1 ..ס"תו 'רת ן ןכ ּגחַטְב ל"צ ץ.90 | .ד"ידו

 ,ג'ד ןכו ירקו ביתכ אל א"סב ,ו"טדבו א"סב ןכו ירק 1ל ,ביתכ אל יאחנרמל ,ד"ידו ב"יד

 ןו'כ םירפס בורב ןכ ץ. 21  .ס"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ יִל א'סבו ,א"ידו י'ד ,טיד ו"ד

 יו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ּגאְריִּת א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד ,א*יד ,י'ד ,טיד ,א'ד



 19 בויא ו[ 97--צוז ד

 :שָאּונ יִרָמִא חורלו
 וליפת םותידלע * ףא
 בעי ךדלע ּורכַתְ
 יבחונפ וליאוה הָּתַעְו
 :בָזכָאדִא םֶכיִנָפלַעְ
 הלוע ו יהָּתִדְלַא אָנ יבש
 :הָבְיִקְרַצ רע יבשו
 הלוע ינושלבהשוה
 :תווה ןיבחאְל יִכָחדָא
 ץֶראזלע שינאל אָבְצ"אָלַה
 :וימָי ריכש ימיו

 .לצ"ףאשי רָבְעְכ
 :ולָעַפ הוקי ריִכָשְכּו

 אָושדיחרי יִל יִּתְלַחְנה ןּכ
 :ילרנמ לָמָפ תולילו
 ברעדדדמו םּוקָא יִּתְמ יִתְרַמָאְו יִּתְבַכַשדמִא
 :ףשנדידע םיִדָדנ ; יתעבשו
 רפְע שינו המר יִרָשְּב טל
 סָאָמיו עַנְר יִרוע
 גְרֶאדיִנמ ולק יִמָ
 :הָוָקִּת סַפאְב ילכו
 יוח חּוְריִּכ רכז
 :בוט תוֶאְרְל יִנָע בּושָתְדאל

 רד

 -אל "
 בידב ןכו םירסח 'ה וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 .ר"חו ע"ח ןכ גלופת פ'צ צ.%6

 ובשו ,ביתכ יבשו צ.99 = .ד"יהו ב"וד ,ט"ד ו"ד ,ג"ר ,א"ד ןכו אלמ ּגבוש א"ס ,ו"טדו א"יד ,י"ד

 בורב ןכ צ. 30 | .ם"תו ע"ת ,!רת ,א"יד ,ט'ד ,ו"ר ,ג'ד ,א"ד ןכו ירקו בותכ ּובשו א"סב ,ורק
 שיה א'סו ,ינושלב שיה א'ס ,אועגב דשיה כ"ב .,א"ב ןכו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד  ,י"כ םירפמ

 ירקו בותכ דילע א'סב ירק .דיִלְע ,ביתכ דלָע צ. 1 ,? | ,טידוו"ד ,גיד ,ב'ד ןכו ינושלב
 .אריעז 'ג צ. 5 = .ירק ויָמָּי ,בותכ ומי א"סב . ג = .א"ידו ,טיד ןו'ד ,ב"ד א"ד בז
 :א"ידו טיר ןו"ד ,ג"ד ,ב 'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ שוגו א"סב ירק שּנגְו ,ביתכ שיגְו צ.5
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 1[ 8 בויא 10

 יאר ןיע יִנְרּושֶתִאְל
 ;יִנְניִאְו יב ייִניע

 לוון ןע הֶלְּכ
 דד% נז

 :הלעי אל לואש דרי ןכ
 ותיבל דוע בושידאל
 = קמ דוע ּונ ריִכידאְל
 יפ ףשח א אָל אד

 יחור רַצֶּב הָרְּבַדֶא
 !ישפנ רַמּב הָחיִשִא
 ןיגתדרמא יִנָאסיַה
 :רָמשמ יִלָע םיִשְּתִחיִּכ
 ישר יִנַמָחְנִּת יִּתְרַמְאְדיִּ
 :יבכשמ יחישב אשי

 תומלחב ינתתחו
 :ינתעב ו תוני ןחַמּ

 ישפנ קנחמ רחְבּתַו
 :יִתומצעמ תֶומ
 הָיִחֶא םֶלעְלאְל יִתְסַאָמ
 מי לבהחיכ ינממ לֶרָח

 ונלדנת יּכ שונאדהמ
 :ףךבל ויִלא תישָתדיִכ

 םירקְבל ּוָדְקַּפִת

 םיענרל

 ןיד ,ביד ןכו ליעלמ יאר .איס ,ר"ירו ב"וד ,טיד ,ו"ד ,גיד ,ו"כ םירפס בורב ערלמ ןכ +. 5
 ןויד ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  .השוגר א 'יתוכ יל וילע רסמגו יאר א'סב ,ו"טדו

 ןביד "ה ה'ד ,גיִד ,ו"כ םירפס בורב ןב +: 38 = ,ד"יִדו :ב"יד .ןכו ןכ א"ס ו"טדו י'ד ,ט"ד

 א'פב +. 39  .ףקמ אלבו חנומב םּיִה א'ס ,אועג אלב דמָּוָה ג"ב ,א'ב ןכו ו"טדו דיויד

 א'ס ,ט'דו ג'ד ,ב'ד ןכו תוניזחמו וא ,י"כ םירפס בורב ןכ 4 .ירק יבמ וילע רס זכב

 ןביר ,א'ד ןכו חתפ קנחמ א'ס +. 15 = .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,י'ד ןכו שרגמ עיבר תוניזהמו

 ןכו ףקמ אלבו יִכ א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"כ םירפס .בורב ןכ +. 16 = .ו"טדו א"ד = ,ו"ד

 .יכ א"סו יידו ט"ד ו'ד ג"ר  ,ב יה



 11 בויא \זז 19--ץ נו[ 7

 :ּונְנְחְבִּת םיִעְנְרְל
 ינממ העשתהאל הַמּכ
 יקר יעְלב"דע ינָפְרְתה אל

 םֶרֶאַה רצנ לו לעפא המ יתאַַה
 ל עפ ינתמְש הָמְ
 אשל מע הָיִהאְו
 עשפ אשתחאל \המו
 ועדתַא ריבעהו
 5 רַפָעְל הָּתַעיִּכ
 :יִנְניִאְו יִנִּתְרַחָשְו

 !רמאיו יחושה דדְלְּב ןעו

 הלאדללמ כת ןאדדע

 ;ףיפדירמִא ריִּבַּכ חּורְו

 טפשמ תועי לאה
 :קדצהתועי ידשדסַאו
 ולחואְמְה דְיְנָּבִבִא

 :םעש "דוב םָהְלשיו

 לא"לא רהשת הָתַאִא
 : :ןגחתת יּדשדלָא

 הָּתֶא רשיו ךזחםא
 ףילע ריִע יי י הת עדיכ

 :ףקרצ תונ ם םלשו

 רעצמ ףתישאר הָיהְ

 :דֶאְמ הנשי ךתיִרחַאו
 יכש אלא ךיִלָע יואר םירפופ ןוקת +. 0

 ירפס ורב ןכ ץ. ג .איעגב דתֶא נב

 ירפסב ןכ +. 3 | .שרגמ עיבר יחושה א'ס ,ו"טדו

 .הניגנ אלבו ףקמב -תוָעַי נ'ב ,א"ב ןכו ו"טדו
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 ו[ 9 בויא 1%

 ןושיר רֶדְל אָנְילַאְשדיכ
 :םֶתובַא רק קחל ןנוכי
 עדְנ אלו ונח .לומתְחיכ
 :ץראילע ונימָי לַצ יִּ
 דל ורמי ורוי םהְדאלַה
 :םיִלָמ ּואָצוי םָּבְלַמ
 הצב אָלְּב אָמְנהַאְגִיַה
 םימ"ילב וחאדהנשי
 ףסהי אל באב ונדע

 :שי ריִָחילָכ נפל
 לֶא יִחָבַשדלָּפ תוחְרֶא ןפ
 :דבאת ףְנֶח תוקתו

 ולְסִ טיקידרשא
 :וחטבמ שיבכע תיבו

 דמי אָלְו ותבע ןָעָשי
 :םּוקָי אָלְו וב קח
 שמשדינפל אּוה בטר
 :אצת ותקנוי ותננ"לעו
 וכְּבְסִי ישרש לגל
 :הֶזְחְי םיִנָבַא תב
 ימקממ ונעְלבידםא

 :ףיִתיִאְר אָל וב שָחְכו
 יִּכְרִד שושמ אהה

 רפעמו

 .ףקמ אלבו יִכ א'פ ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8
 ןויכ םירפס בורב ןכ ?. 11 = .ס"תו ע"ת ,רת ןכו ּגרֶמאְ א"ס +. 10  .ירק ןושאר +. 8
 ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אָמּג אָגיַה א'ס ,איעג אלב -אגוה נ'ב ,א"ב ןכו ט'דו ד"יד ,ב"יר  ,ו'ד
 .ט"דו

 ןכו אָגְשְי

 א'פ ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ,ג'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו יללהב ןכ 1
 ןי"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .ע"ת ןכ תירָחֶא ל"צ צ. 13 = .ד"ידו ב"יד ,ו"ד ,ב"ד

 א'ס צץ. 16 .ו"טד ןכו חתפ וחטבמ א"ס ,ד"ידו ב"יד ,א"וד ,י"ד ,ט"ר ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ר ,א"ד

 .איעגב דסא ביבי איב ןכ צץ. 18 = דיידו בייר טיד ןו"ר גיר  ,ב"ד ,א'ר ןכו אלמ בּומְר



 בויא 11[ 90--1צ 8

 :וחַמצְי רחא רָפְעַמ
 םִּתְדסַאְמְי אל לֶאְַה
 ;םיִעְרְמדדְיְּב קיִוָחְי אל
 ףיפ קוחש הלמודלע
 :ה ּורָת'ףיִתְּפְשּו
 תשבדושבלי ףיאנש

 :ּונניִא םיִעָשְר לָהאְ

 :רמאיו בויא ןעיו

 ןָמְיכ יְִעְדָי םנְמָא
 :לֶאדמע שוְנָא קּדְצִדדִמּו
 ומע ביִרָל ןיפהידמא

 :ףֶלֶאחיִנמ תַחַא ּונְגעי אָל
 חֶָכ ץיִמאְו ב בבל םכַח
 :םלשיו וילא השקההמ

 ועְדָי אָלְו םיִרָה קיִתְעִמַה

 ּופַאְּב םֶכָּפַה רָשֶא

 ּהָמוקַממ ץֶרֶא ויִנְרִמה
 :ןוצקפתי היִדומעו
 חֶרוי אָלְו סְרְחַל רמאה
 :םּתְחַי םיִבָכְוְּכ דַעְבּ

 ודבל םימשיהטנ
 :םִי יִתָמְבְלַע ךרודו

 .ט'דו ו'ד ,גיד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ןֶה א'ס + 0

20 
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 ןש

 טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו העורת ךיתפשו א"ס ,ו"דו י"כ םירפס בורב

 עיבר בויא א"ס ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,י"ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב עיבר ןכ צ. 1 .₪

 -יתמב א"כ +.8 = .ו"טדו רייד ,ב"יד ,ביד ןכו םימש הטנ א"סו ,םימש הטנ א'ס ץ.8  .שרגמ

 היעשי ןייע :בַע הגומ רפסב צ. 8  ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד | ,ו'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמב

 גדי ל
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 א 0 בויא 14

 ליִסָּכ שָע הֶשִע
 :ןמית יִרְדִח המי
 רקח ןיא-דע תוללנ השע
 :רפְסמ ןיאזדע תו ואְלְפְ
 האְרֶא אלו ילע רבעי 4

 :יל ןיבָאראל ףלחיו
 ונבישי ימ ףתחי ןה
 :השעתדהמ וילא רמאייִמ
 ופַא בישידאל הלא
 :בהר ירוע ּוחַחְש ותחת
 יננעא יבנָאכ ףא

 :ומע ירד ּהָרָחְבִא
 הנעַא אֶל יתקדצדםא רָשֶא
 6 תא יטפשמל

 ינו יתארקהסא
 1 יאהכ ו -

 ה שנ הברה

 יחור בשק יִננְתִיִדאְל
 :םיררממ נפשי יכ

 הנה ץימא הכלדםא
 נד עו מ טפשמל םָאו כ היי. . . היי = +
 .. יל .. = +
 נעישרי יפ ב םא

 םת

 ןו"טרו ר"יד ,ביייד ,א"יד ,י"ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב לוגסב ןכ +. 9

 םירפס בורב ןכ צץ. 11 | .ו"טדו י"ר ןכו הניגנ אלבו ףקמב דהשע א"סבו ,ירצ השע א'סב

 איוד .וו"ד .,ב"ד  ,י'כ ,םירפס בורב ןכ ץ. 19 | .ו"טדו י"רב ןכו איעג

 .ירק ויִּתהּת ,ביתכ ותחת ץ. 13  .'רתו ד"יד ,ב*יר ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,א"ד ןכו יִמּו א'ס ו"טדו

 אלמ םירורממ איס ,ו"טרו א"יר ,י"ד ,ויד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 | .הָנָעֶא ל"נ צ 8

 ןא'יד י"ד ,ט"ד ה'ד ,גיד ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 19 | .ד"ידו ב"יד ,ט"ר ,ב"ד ,א'ד ןכו

 ויל ; רפמ סמגו י'כ

 ןכו חתפ קבצא א"ס +. 90 = .ּונְדיִעַוי ל'צו ,ר"ידו ב"יד ןכו ר"וי רסח ידעו א"ס ,ו'טדו ב"יד



 כו ףקט אלבו יּכ א'ס ,ו"טדו ך"וד ,ב"ד אר

 1% בויא ןא 8

 :ינשקעו יָא םת
 :ייח סאַמִא ישפנ עא יִנָא םת
 יִתְרַמָא ןָּכ-לע איָההתַחַא
 :הלכמ אּוה עַשְרְו םת
 םִאְתַפ תיִמָי טושדסא
 נָעְלִ םיקְ תפמל
 עשר"דוב הָנּתִנ ו ץרא
 הָפַכִי היִמְפְשדיִנּפ
 : :אוהחימ אופא א אל"םַא
 ץרחינמ ולק ימיו
 :הבוט ּואְרְדאְל ּוחְרָב
 הבָא תויְנָאדמִע ופְלְח

 :לכָאדילט שומי רש
 יקיש הָחְכשַא יִדְמָאדבא

 :הָניִלְבַאְו יִנָפ ּהָבְועַא

 יתבַצעלכ יתְרָנ
 :ינסְנְת אְלִּכ יִתְעַדַ

 עשְרַא יכנָא
 ו לָבָה הָוהַמְל
 גלשרומ מב י תצהְרתְהיםא

 :יִּפַּכ רב יתוכְוַהו
 יִנְלְּבַמִּת תחשב זֶא
 :יִתומְלִש יִנבָפַת
 וננעֶא יִנומָכ שיאדאלחיכ

 אובנ

 יד י"ד ,ב'ד ןכו ישפנ א"סו ,ו'ד ןכו שרגמ עיבר ישפנ א'ס ,ט'דו ג'די כ םירפס בורב ןכ +1
 ס"ת ,'רת ןכו ימי א"ס צץ. 95 .ד"ידו ב"יד ןכו שרגמ עובר סאמ א א"ס צ. ו

 ב םירפכ בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צ. 98 .ס"ת ןכו הביא א'ל 6

 ט"דו ו"ד .נ"ד

 ד כ

 ףקמב ןכ +. 99 | .יכ א"סו

 כב צ

06 

"99 

30 

 ה

 אלבו הל א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב |
 כו ירקו ביתכ יִמּב א"סב ,ירק דימב ביתכ

 כ ןכ 1
 הומּב צ. 30 = ,ד"ידו ב"יד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ

 ירפ צ.8 .ות םירפס בורב ןכ ןפ ר'הו

 יּף אלבו יכ א"פסו ו ןכו אלחוכ א"ס ,ו"ט "יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ויד גיד ה ריו כ אררו ו ה רוד ו - -ּ ןייחו יור --₪ 7 י9'ר ₪ .,
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 ט. 5

5 : 

 ברה

 בויא

 :טפְשמְּב ודי אוב
 חיכומ ּונינְבְדשי אל
 :ונינשדלע ודי תֶשְ

 וב ילָעמ רסי
 :ינתעבת-לַא ותמָאְו
 ונאְריִא אלו הָרְבְדִא
 :יִדִמַע יְנא ןבהאלחיכ

 יחְּב ישפנ הָטְקְ
 יחיש יִלָע הָבְְעִא
 :ישפִנ רַמָּב הָרְבְֶא
 ינעישרתדלַא ּהולָא"לֶא רמא
 :ינביִרְתההמדלע יִנָעיִדְוה
 קשעתדיכ | ףל בוטה
 ףיפפ עינו סאָמְתְהיכ
 :תְעְּפוה םיעשר תַצָעדלֶעְ

 ל רש יפה
 :הֶאְרִת שונָא תוארכדִא

 ךומו שונא ימיכה
 ;רבָנ ימיּכ ףיתונשדםא
 ינועל שכבתי
 :שורדת "יתאָטחְלְּו

 עָשְרֶא אְלּכ עדה
 :ליצמ ךדָימ ןיאו
 ינושעו ינובצע ףיִדָ

 1א 88--א 8

 דחי

 אלב השי נ'ב ,א'ב ןכ +. 33 = .ס"תו ע"ת ןכו ול א'סב ,ב'ד ןכו אָל א'סו אל א'ס
 .ד"ידו .ב"יד ןכו לוגס השי א'ס איג

 ב"ד ,י"כ םירפס בורב ףקמב ןכ
 "ד ,ו"ר ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכצ..

 יבר ןיאו א"פ ,ו"טדו ד"יד

 7 = .ר"ידו ב"יד ,ט"דןכו רפה שרת א'ס +
 .שרגמ 'ע ו

 יותמאו נ'ב ,א'ב ןכ צץ. 34 | ,יתבר 'ט ל. 4

 יףקמ אלבו יב אופ הוטדו דייד ,ב"יה ,ט"די ויד גיד,

 יו'טדו ד"יד ,ב"יד ןכו שורדת יתאטהלו א"ס ,י'דו ט
 ןט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +



 בויא א 8

 :יִנעְלְַבִּתַו ביִבָס דַחְ
 ינְתישע רמחכחיּכ אָנְרֶבְ
 :ינבישת רפ 6

 ינכיתת בלחכ אָלַה
 :יִנָאיְּפְפּת הָנְבְיכ

 יִנָשיִּבְלִת רַשְבּו רוע
 :ינככשת םיִדיִנְו תומָצעְבְ

 ידָמע תשע דָסָחְו םייח
 :יחור הרמש ִתּדְקִפ

 ףבבלב ּתְנַפִצ הֶלֶאְו
 מע ת אב יתְעְדי

 ינתרמשו יִתאָטֶהְדמִא
 :יִנקְנְת אלל ועמו
 יל יִלְלָא יּתְעַשְרְדִִא
 ישאר אָשֶאאְל יִּתְקַדָצְו
 :ייִנַע הֶאְר רו ןילכ עַבש

0 

++ 

 ינקוצת ₪ הא

 21 לנג ידע שִּחְת
 ידמע ףשעכ בֶרָתְו

 אי

 5 ע אָבַצְו תוָפיִלָח

 תאצְה םֶחְרִמ המ

 ןכ צ 9%

 היד

 ב הניגנ

 ןכ אז

 .ב"ידו ט"ד ,א'ד כו ּךסָעַּכ א"ס צ. 7

 פע א'ס צ. 9  .איעג אלב לאו ג'ב ,א'ב

 ד י"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.10 | ,ו"'טדו ב"%

 א'ב ןכ +. 11 = .ד"ודו ב"יד ,ט'ד
 ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בור
 דו י"ד .יו"כ םירפס .בורב יולעב

 טדו ד"יד ,ב"ד "ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צא

 .םחרמ המלו א"סו

72 
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 צא 19--א1 6 בויא 8

 :ינאְרְתִדאל ןיעו עונָא

 דיהֶא יתייָהְדאל רשאפ ₪9
 :לבוא רבְפל ןטבמ

 לֶדחי ימָי טעמ"אלה | ₪
 :טעמ הע יִלְּבַאְו ממ תישי
 בושא א אֶל דלא םֶרטְּב

 מלצְו ךןשח ץֶרָאְלֶא
 יִמְּכ הָתָפפקְִה ₪

 8 אלו תומלצ
 לפאר ִמָּכ עָפְתַו

 + [ףש

 - ש

 7 5 א%

 :רמאיו יתמַעגַה רפצ ןעיו אי

 ןש הנע . - 8

 סו

 ט עייתמש הֶתַפ

 הָמְכְִח 1 ומל ?עת ו 6

 הָישותל םילפ5 ככ

 |עדו

 תישו צץ. 90 = .א"ידו א"ד ןכו ירקו ביתכ לדַהְו איסב ,ירק לַדַהְו ,ביתכ לָּבְחַי +. 0
 ןכ צץ. 29 = ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביהכ תישְו א"סב ,ירק תיִשְו ,ביתכ , רש 5

 הייד ,בפד ,א'יד ,ייד ,ט"ד "ד ,ג'ד ו רסחו 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס .בורב

 ור ,טיד .ו"ד ,גיד ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 25  .איד ןכו אלמ הָתַפיִע א"ס ,ו*טדו

 וב ןכ ב ור

 היטדו י"ד גיד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. ₪ = .ןמכ א*סו ,ר"ידו ב"יד ןכו דומכ א'ס .ו"טדו
 יד ןכו שרגמ עיבר םירדס א'סו ,ד"ידו בייד ,ט'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -אלו א'ס
 ןו'טדו :ר"יד ,בייד ,א"יד ,י'ד ,טיד "ד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב רסה ןכ ט. 9
 ןעפתו נ"ב ,ויטדו ר"יד ,ב"יד ,י'ד ,טיד ו'ד ,ג"ד ןכו עפתו א"ב צ. 25 = .אלמ ץפותו א"סב
 ןויטדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפ " : ד ט"'ד "ד ,ג' - 5 ם בורב ןכ צ. 1 .א? | ביד ןכו ,הנוצ

 נועב ל"צ ט. 4  ,שרגמ עובר יתמע נה א'ס



 10 בויא א[ 8

 :ףנועמ ולא ףליהשידיכו עדו
 אַצַמִּת ּהולֶא רקתה
 יאנה ידש תיִלְכִתִדַע םֶא
 לַעְּפְתִדהַמ םיִמְש יִהְבִּ
 :ערתדה המ לואשמ הקמע
 ּהדמ ץראמ הָכְרֶ
 :םיחינמ הָבָחְרּ
 ריִנְסִיו ףלחידסא

 :ונבישי ימו ליהָקְי
 אָוָשיֶתְמ ערי אודרכ
 :ןנובתי אלו ןואדאריו
 בבְלִי בוב .שיִאְו

 :דלוי םֶדֶא אְרפ ריו
 ףכל ָתוניִכַה הֶתַאדבִא
 ₪ וילא ּחְשרֶפו

 והקיחרה דָיְּב ןואדםא
 :הֶלוע לאב ןכשת"לא
 םוִממ ףינפ אָשּתוזאיּכ
 :ארית אֶל קצִמ ָתיִיָהְ

 שת למִע התא
 פת ורבע םִיַמָּכ
 דלֶח םּוקָי םיִרָהצִמְ
 :היהת רֶקְּבַּכ הָפַפֶת
 ה שיחיִכ תְחַטבְ

 :בָכְשִת חַטַבְל תרפחו

- 

 תצברו

 ענת /רת ,א"ד ןכו ףלהאב א"ס צ. 14  .אוכָּת וא עגמת ל"נ צ 7 .ךל השי נ'ב ,א'ב ןכ 6

 ה"ד ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןב 8 .ר"תו ס"ת ,עית

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 15 - .ב"ד ןכו א מ

 .ס"ת ןכ הָּמַע ל"צ צ.16  .ד"ודו ב"יד ,ט"ד ויד ,ניד בו ₪

 ףל*
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 אז 19--צ!| 8 בויא 10

 דיִרָחַמ ןיִאְו ּתְצְבְרו

 :םיִפר ףנפ ולח
 הֶעלַבְת םיע ?שר יִניעְ

 מ ו םונמו
;. 

 5 בויא ןעיו

 :"םָּתַאייִּכ םֶנמְא

 :המָכָח תּומת םֶכַמַעְ

 ומ כ בבל ילד

 :כזכ רבא לפנ אל

 מכ ןיאדימדתַא

 היהא והערל קחש

 והנעיו יו ּהולאל : ארק

7 

3 ₪ 
 :הָלֶא

 :םיִמּת קידצ חש
 ןנאש תותשעל זּוּב =

 :לנר ידע :ומל

 םידרשל | םיִלָהֶא 0
 לא יזיגרמל תוחָטְבּ

 ;ןדיב הולא איבה רשאל
 ךְרתו תומָהְּב אנְלאש םלּואו
 :ךלדדנוו םימשה ףועו

 ורפסיו ךרתו ץֶראְק חיש יא
 עיברב ןכ +. 1 בו .ד"ידו ב"יד | ,י"דב ןכו איעג וילע רפמנו י"כ םירפ

 ,שרגמ .עיבר .בויא א'ס ו"טדו ד"יד .ב'יד תי מיד היד ג'ד .,ביד

 ג'ד ןכו סתא יִכ א'סו ,ב'ד ןכו םתאדיכ א"ס ו"טדו ו*ד ,י"כ םירפס

 הנוגנ אלבו ףקמב ןכ +3 .איעג רילע רפמנו דתאו א'סב צץ. 3  .ד

 ינ'ב ןכו ףקמ אלבו ימ א"ס ,א"ב ןכו ,ו"טדו ד'יד ,ב"וד .ו"ד "ד ה*

 איס ,ויטדו א"יד ,י"ד .ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 5

 רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד .ו"ד ,ג'ד

 .ב"ירו י"ד ,ט'



 11 בויא או[[ 0

 :םי\ נה ל ורפסיו

 הָלא"לָכְב עְדְידאְל ימ
 :תאָז התשע הֶָוהְידְי יכ .-

 יח"ִלָּכ שָּפְנ ווב רשא

 ;שיִא"רָשְּבדלְּ חּורְו
 ןָחְבִּת ילמ ןואדאלה
 :ןלדםע ימי לבא 6 חו

 המ - שישיב
 ו! =-

 . ִמָכָ םיש .
 :הָנּובְּת םיִמי דראו

 ה ךובְּ הָמָּכִח ומָע

 :הְנ ובתו הַצ צע 5

 הנָּבִ אלו סו ורה ה
 :ִחַתְפִי אלו שיאזלע רגְסי

 ושביו םיִמַּכ רצעי ןה

 :ץֶרָארוכפהו ם םֶתְלשיְ
 היותו וע ומע

 :הנשמו גנש ש ול
 ללוש םיִצַעו .ךילומ

 :לטוהו םיִטּפשְו

 התּפ םיִכְלַמ רסּומ
 םֶהיִנֶתִמְּב רוזא רסאו
 ללוש םיִנָהְּכ ל -י ןילומ

 :ףלסי םינתא
 רולר דק הָפָש ריסמ

- = 

16 

 ןה

 פו

 +חרי היורו םעמו

 ךפוש יב

 -הַתשע א'ס ו'טדו י'ד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = הלא א'ס 9

 ב"יד די ,ט"ד היד גיר ביד ,ילכ םורפס בורָב ןכ ץ. 11 ב"יד ןכו פקמב

 ןכ צ. 15 = .ט'רו .ו"ד ,ג'ד ןכו ושבו א'ס צ.15 .ףקמ אלבו הנוט אלה א"ס ה"טדו
 וכפהיו א"סו ,ו"דו ג'ד ןכו ףקמ אלבו וכפהיו א"ס ,ד"ידו ביד ,י'ד ,ט'ר ,י"כ םירפס בוב
 ו"טד ןכו



 ןפ
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 אוז 91--צזוו 7 בויא 10

 םיבידנדלע זּוָּב ךפוש
 :הפר םיִקיפַא יזמו
 ףשחהינמ תוקמע הָלְנַמ
 :תומלצ רזאל אָצו
 םדכאיו םיוגל איגשמ

 :םחניו םיוג ל חטש
 ץֶרֶאָהדשע ישאר בל ריסמ
 :ךְרְדאְל והתְּב םעְתִיו

 רואדאלו ךשחדוששמי

 :רוכשפ םַעְתִ
 יניע הָתֶאְר לָּפְַה
 הל ןָבִתו יִּתִא העמש
 ינאדםנ יתעְרִי םֶכְתְעדִּכ
 :םפמ יִכנַא לפתאל
 ךבדא ידו שלא ִָא םלוא

 :ץַּפְחֶא לא"זלֶא חכוהְו

 רקשדילפט םֶּתַא םֶלּוא
 :םֶכְלִּ ללא יאפְר
 ןושירחת שְרָחַה תירס
 :המכחל ם םכל יה ֶהֶת
 יִּתְחְכוִת אנדועמש
 :יבישקה יתפש תוברו

 הלוע ּורְבדִּת לֶאְלַה
 :הימר ּוָרְּברִּת ולו

 וינפה יי

 ןויפ ויטדו ר"וד ,א"יד ויד ויד .,ב'ד א"ד ,ו"כ םירפס בורב 'קה יפרו רפח ןכ +. 9
 ןווכ עץ 5 | .יפרו אלמד אלמ תוקּומע א'סו ,ב'ידו ט"ד .ג'ד ןכו שגדו

 הָלאדלַּכ א'ס +. 1 .בי = .ד"ידו ב"יד ןכו ריפמ א'ס +.
 ןביידו א"יד ,ט'ד ו'ד ב"ד ,א'ד ןכו אלמ לילֶא א"ס .4 = .ט"כ ג

 ,אועג וילע רסמנו ּורְּבַדִּת א'ס +. ל | .ע'ת ןכ יפתחו ל 6

 ע"'ת ןכו ןימי אינשמ
 ַע ו ס"ת ןכו 5 וויי :ר"תו ס"ת ןכ



 183 בויא אז[ 9

 ןואשת וָיְנָפַה
 :ןובירת לאְלדםִא

 םֶכְתֶא רקְחְידיִּכ בוטה
 וב ו שונא לתֶקָּכְדִא
 םכַתֶא חיכו חכוה
 אט :שת םיִנָּפ רֶתַפַּבִבִא
 םכְתֶא תַעְבִּת ותֶאְש אָלָה

 :םָכיִלַע לָּפי דחפו
 רַפאהיִלָשמ םֶכיִנְרְבְז
 :םֶכיִּבַּג רָמחֶּבִנְל
 ינאדהרבדאו ינממ ושירחה

 :המ יל רבי

 יִנָשְּב יִרָשְב אָשֶא | המדלע
 ןיָפְָבְּב םישֶא שפת

 לחיא אל ינלטקי ,ןה

 :חיקוא ויְנָּפדלא יברדלא
 העּושיל ילחאוההנ
 אבי ףנח וינָפְל אלחיכ
 יתְלִמ עימש עְמְש
 :םֶכיִזִאְּב יתוחאו
 טפשמ יִּתְכרִע אָנְהַנַה
 :קדצַא ינָאיִכ יִּתְעְדָ
 יִדָמַע ביִרָי אּוָהמ
 -דא 4 :עְנָאְו שיִרָחא הָתְְדיּכ

 טדו י"ד ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 15 | .ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו יפכב א'ס צ.4

 ./ ירקו ביתכ ול איסב ,ירק ול צ. 15 | דיידו ב'יד ,ט'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב -ןה א'ס

 ט"ד ,ו"ד ,גיד ,ב'ד ,י'כ םורפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צץ. 16 | .ר"תו ס"ת ,'רת ,א"ידב

 בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צ. 16 .ד"ידו ב'וד ןכו ףקמ אלבו ץעיבר אנה א'ס ו'טדו י"ד

 .יתוחאו יללהב +. 7 ,יכ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ויד ,ג'ר ,ב"ד ומ ו
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 3 ןש

 בויא 14

 יִדָמַע שעַתדלַא םיִתש"דא
 :רֶתְסֶא אְל ליִנָפִמ א

 קה יִלַעִמ
 :ינתעבְּתלַא ךתִמִא

 שא יִכנִאְו אְרְקו
 :ינבישהו רָּבְדִאדִא
 תואְטחְו תנע יִל הָמּ
 :ינעידה יִתאָטחְו יעָשּפ

 רמת יְנָפמְל
 :ךֶל ביואל ינבשחתו
 ץורעת ףדנ הָלָעַה
 :ףדרת שבי שקדתַאו
 תוררמ יִלָע בתבַתיִּכ
 :ירוענ תני ינשירותו
 יִלָנְרו דפַּכ םשתו
 יתחרָא-לָּכ רומָשִתו
 :הקחתת ילגר ישרש"לע
 הָלְבי בָקְרְּכ אוהְו
 :שע ; ולא דָנְבּכ
 השא דולי םֶר
 גך"עבשו םימי --
 למ אי ץיצכ
 מעי עי אָלו לַצפ חַרְבַו
 0 :  תהקפ הז לעדףא

 צח. 1

 טידהידי ,ג'ד" ,ב"ד ןכו -עבשו א'ס +. ,ךי .יתחרא נ"ב

 אזח 90--צזץ 8

 יתאו

 ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד י"ד ,ט"ד ,ג"ד ןכו ָךִתַמיִאְו א"ס ,ךתמאו ביבי אויבו ןכ

 ,א"ב ןכ צ. לד וא א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ב"ד ןכו פקמ אלבו וא א"ס ל.'לל

 ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד

 .ב"ידו א*יד ,י"ד ,ט"ד :ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ףיִניִע א"ס צ. 8



 בויא אזןט ;8

 :ךמע טפשמב איִבְת יתאו
 אָמָסִמ רהט ןתידימ
 :דָחֶא אל
 תא וישְדָחְרֶפְסִמ ויִמָי | םיִצּורֶחדִא
 :רבַעָי אָלְו ָתישע וקח
 לּדחָ ויִלָעִמ העש
 :ומוי ריִכָשְּכ ּהָצְריַע

 הוק ץעל שי
 ףיִלַחְי דועְו תַרָכִידִא
 :לֶּדְחַת אֶל ותקניו

 ושרש ץֶראָּב ןיקזידםא
 :ועָנַג תּומָי רֶפָעָמּו
 חֶרַּפַי םָיִמ ַחיִרָמ
 :עַמְקומָּכ ריִצְק הָשַעְו

 שלחיו תּומי רֶבְָ

 יאו םֶדֶא עונו
 םידינמ םיִמדּולזא
 :שביו ברחי רה

 םוקידאלו בָכָש שיאו
 יציִהְ אל םימש יּתְלּבְדִע
 :םֶתְנַשִמ ורעחאלו
 נפת לואשב \ןתי ימ

 ףפא בוש"דע ינְריִתְס

169 

 תישת

 ,ג"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .ר"תו ם"ת  ,ע"ת ןכו תאו ל"צ 8
 בורב עוברב ןכ +. 4 בורב עוברב וכ ל .ר"ידו ב"יד ,י"ר ,ב"ד ןכו שגד טפשמּפ א'ס ,ו'טדו א"וד ,ט'ד ,ו'ד
 שרגמ עיבר אמטמ א'סו ,ב'ד ןבו אמטמ א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ויד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םורפס

 ור .י"דו .ו'ר ,ביד ,א"ר ןכו ירקו ביתכ ויקח א'סב ירק ויקח ;ביתכ וקח צ.5 .ו"ר ןכו
 ןכצ.ד

 טדו ד"וד ,ב"וד ,ט"ד ןו'ד ,ב"ד ןכו אלמ ותקנויו א"ס 2 ,י"ד גיד ,א'ד ,ו'כ םירפס בורב

 .'כ קוספ ןמקל ןויע :ָךלַהָיַו ל" +. 0
 ירפס בורב ןכ צ. 19 = .ו"טדו דוד ,ב"ודב .ןב]
 13 = .ורעי אלו א'סו ,ר"ירו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד

 רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ב ןכ צץ. %ל

 ףקמ אלבו אלו א"ס ,ו"טדו ו'כ

 גיד ,ביד ןכו אלמ יננופצת א'ס

 איעג וילע

 גיד. ,ביר ןכו

 ,מ"רו ו'ד ,

> 
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10 
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798 

19 

 21 ש

 ןש ןש

 וט

 אזץ 14--אצ 1 בויא 16

 :יִנֶרְכִַתְו קח יל תישת
 הָיִחְיַה רֶבָּג תּומָידמא

 לחיא יאָבַצ יִמילְּ
 :יתפילח אובהרע
 נשא יכנאו ארקת
 :ףסכת ףידי השפמל
 רוָּפְסִּת יִדָעָצ הָתַעְדיּ
 :יתאטה"לע רמז שתחאל
 יִעְשַּפ רּורְצְּב םִתָח
 :ינועדלע לפסהו
 לובי לפונ-רה םלּוא
 :יִמקְממ קש רוצו
 םימ וקחש !םינבַא
 ץֶרֶא-רפע היחיפסדףמֶשִּת
 :תדבאה שיִנִא תוקתו
 ףלהיו חצנל ּוהפְקֶתִּת
 :והחלשתו ויִנפ הָנשמ
 עדי אלו ויִנב ּוְרְבַכי
 :ומְל ןיבידאלו ורעציְו
 באב ויִלָע -
 לבָאִּת וילע ושפנו

 םכחה :רמאוו ינמיתה פיִלֶא ןעיו
 = ןו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו אל א"ס +. 16 = .ד'ויב ישעמל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 15

 ל"צ .,ו"טדו י"ד ,ט"ד ןכו אלמ רילע רפמנו רומשת א'ס +. 16  .אָל א"סו ,ד"ודנ ביד ,ט"ד

 ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב הימרגל ךפהמ ןכ צ.19  .ע'ת ןכ רבָעַת

 בורב ןכ צ.19  .פ"דו ו"ד ג"ד ,ב"ד ןכו "ףטשת נ"ב ,א"ב ןכ ץ.19 = .םינבא א"ס ,ו"טרו ר"יד

 ו טרו ך"יד ,בייד ,א"יד י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ןץימק תדבאה א"ס ,י"דו א"ד ,ו"כ םירפס

 ןח ידו: בייד י"ד ןכו ףקמ אלבו ְךֶא א"פ צץ. 95  .איעג אלב ךלהיו נ"ב ,א'ב ןכ 0

 איס" ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ו'ד ,ט"ד ,ו"ד ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ צץ. 1 ,ןש

 עיבר ינמותה



17 

 דלות םֶדֶא ןושיארה
. 4 

 עדנ אלו ג תערדהמ

 :אוה ונמעראלו ד

 = ישי -% =

 :םימי ףיִבָאמ ריב

 לא תומוחנת 62 טעמ ה
 :ףךִמל ; טָאָל רמה

 ףבל ףךחקי ירהמ
 :ליניע ןומזרידדמו

 ףחור לאלא בישָתְחיּכ

 :ןילמ ףיפמ תאָצהְו
 -רייחיר שונ המ
 - . ו = - 2 ו ₪-

 ןכ צ. 5  .ע"ת ןכ עַגְתְו ל"צ צצ 8
 ו .ב"וד ןכו ףלאידיִּב א"פו ,טידו "ד %
 ירפס בורב ןכ +. 9 = ." א'כ עשוהי ןווע
 .ןיֶּכִמ א"נ וילע רסמגו םָּלַמ א"פ 8

 כז

- 

10 



16 

20 

 א% 6 בויא 18

 :הָשֶא דולי קדצידיכְ
 ןימַאְי אל ושלק גב ןה
 :ויניעב וכזאל םימש
 חלאת בַעְתְניִכ ףא
 :הלוע םימכ הקשדשיא
 יל"עמש והא
 :הָרָפְסִאְו יתיִוָחדהְו
 ודיני םיִמָכַחְדִרֶשֶא
 :םתובָאמ ודחכ אלו
 ץראה הָנִתִנ םדַבְל םֶהְ
 :םֶכותּב רו רבעדאלו
 ללוחתמ אּוה עָשְר .ימידלָּ
 :ץירעל ונפצנ םיִנש רפסמו

 יעְאְּב םיִרְחְפילוק
 :ּונָאובי דדוש םולשב
 ףשחהונמ בוש ןימַאידאל
 :בֶרָחילֶא אּוה צו
 היא םֶחְלִל אוה דדנ
 :ףךשחהםוי ודָיְב ןוכניכ עדי
 הֶקְוצְמּו רצ ּוהתַעְבְ
 :רודיּכל ריִתָע למ והפַקְתּת
 ודי לאלא הָמָנּכ
 :רָבָּנִתִ ירשדלאו
 ראְוצְּב ויִלֶא ץּורי

 יבעב

 ,ביתכ ושדקב ץ. 15 = .יִכּו א"סו ,ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו כו א"ס 4

 וףקמ אלבו שיא א"ס .ו"טדו י"ד ,ט"ד .ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 16 = .ירק וישדקב

 הזו נ'ב ,א'ב ןכ +. גז .שגד ףּוחא הגומ רפסב +. 1 .ר"ידו ב"יד ,ב'ד ןכו שיא א'סו

 יר"ירו .ב"יד .,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הזו א'סו ,ףקמ אלבו חנומב הזו א"ס ,איעג אלב

 יע"ת ןכ יִדילֶא = 'ולא ליצ +. 99 = .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ יּופְצְו א"סב ,ירק יּופצְו +. 9

| 
| 



 בויא צטצ 97--א]ז 9

, 

 :ויננמ יכנ יבעפ
 ובְל ב ויִנָפ 5 הסכר

 :לסכדילע ה ַפ שַעיו
 ה ודחכ פנ םו " ו לובה

 ומל יבשידאל םיִּתְּב

 :םילנל ודְּתַעָתַה רשֶא
 ז םּוקידאְלְ רשעידאל
 :םֶלָנַמ ץֶרֶאְל הָפָידאָלו
 שחהונמ | רוסי"אֶל

 הָבְתְלש שבות ותקנז
 :ויפ חּורֶּב רוי
 הָעְתָנ וט ושב ןמָאְדלא

 :וּתְרִמְת הָיָהִת אָוְשִּ
 אְלִמּת ומוידאלּב
 :הָננעְר אל ותָפּכְ

 % וש

"99 

20 

₪5 

 95 ומ וא .דַלַ לַמַע הרה יי לו --י
 תי

: - .. 
 :המר ןב | כת םנמְבּו

 תא | ט :רמאיו בויא ןעיו +-ריר\/לו ירייש יל
 : תוְּבְר הָלָאְּכ יִּתְעַמְש -%- - %- .תתייפרייו

 ימחנמ 1 0% 4- )]

 ,ט ו'טדו י'ד ,י"כ םירפס בורב הימרגל ךפהמ ןכ +. ₪
 .א"וד .ע"ת ןכ ל .... השי ל'צ צ. 99 | .ד'ודו ביד
 .ףקמ אלבו אָלב א'ס ,איעג אלב "אַלַּב ג'ב ,א"ב ןכ צ. 38  .ירק אושב ,ביתכ ושב ש 1

 .ם"תו ב"ד ןכו ּורָשְּב א'ס ץ. 83 | .ד"ידו ב'יד ,ט'ד ,ויד ,גיד ןכו 'רמוי 'א"ס יש
 בויא א'ס ,ו'טדו רייד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ביד ,י"כ םירפס בורב עוברב ןכ יז. +

 שרגמ שובר
 .שרגמ ליב
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 בויא 10

 :םַכְלְּכ לָמַע יִמָחְנִמ

 :הנעת יִכ ךציְרמ"המ וא
 הֶרבדַא םֶכּכ יכנא | םּג

 ישפנ תחת םכשפנ שי ול
 [כ--- םכילע הָריִבְחַא
 :ישאר ומְּב םֶכיִלַע ו דַעְיְנָאְ

 יפדומְב םכְצמאא
 :דשח . .יתפש די

 ןל ב

 יבָאְּכ ךשחיהאל הָרכְדַאדֶא
 ּךלַהְי ינמ-המ הֶלדְחֶאְ
 ינָאָלַה הֶּתַע ןא
 ;יִת ךעה לָּכ ָתִמָשַה
 הָיִה דעְל ינטְמקתו
 דנט ייתי לוט יש ם-ו 5 .. .
 5- שד לשש - =

 ינממשיו | ₪ ףרט רש ית .
= == 

 וינשְּב יִלָע קָרַח
 :ול ונע שלי ירַצ
 םָהיִפְּב \יִלָע ּורַעָפ
 יחל ּוּכה הָפְרֶחְּב

2 

 ו 5

 :ןואלמִתו י יִלָע - די

 ליוע לֶא לא ינ ינרינכי

 :ינטרי םיעשר ייזלע

 ינרפרפיו | יִתייַה ולש

 ינצפצפיו יִּפְרַעְב זחא "7
- 

 ּ הרטמל וכ ינמיקיו
== |> 

 וד .

 ט"ד ה"ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םורפסב לוגסב ]
 1 ןגר ,בד

 ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םור ורב וכ ט. 8

 יו"ד

 שו ס ,ד ידו ב"יד ןכו ףקמב "םקיו נ'ב ד"ּודו ר' רזור חתהוו ו

 ו"טדו א'ד ןכו אלמ שוטלו א

 צ] 8%

 ובסי

 ,ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד

 ,ג'ד ,ב'ד ןכו חנומב םקיו א

 ;ו"טדו ד"יד ,ב'יד א"יד ,י"ד



 11 בויא צאו] 18--אצז 1

 לַמָחְי אָלְ יתוילכ לפי

 :יקרלמ ץֶרֶאְל שי
 ור רקס לע שש מ
 + :רוְּב י- ילע ע ץר

 יִדְלִג ילַע יתר קש
 :ינרק רפעב יתללעו
 יכבחינמ הרמרמח ייִנָּ

 :תומלצ יפעפע לעו

 יפכב םֶמְחְאְל לע
 :ּהָכְ יִתְלַּפְת

 כר יפכת"לא ץרא
 יקקפול םוקס יקילאו
 ידע סונטה גה הָתַעדְנ

 :םימורָמְּב ידָהש

 יער רעלמ

 :יניע הפלה הלא"
 היְלֶאדבע רָבְגְל ו

 :והערל םדא =
 ותא רֶפְסמ תונשחיכ

 :ּףלַהְ יא .בּושאדאל חַרַאְו

 וכעונ ימי הֶלְּבִח יחור

 ;יםיִרָבְק
-\ 

 -םא

 .יסכת ג'ב ,א"ב ןכ צץ. 18 | .ירק ּגרמְרמַה ,ביתכ הָרַמְרִמַח צ. 16 | .ארועז 'ץ ₪
 הנה א'ס צ: 19 ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י'ר ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ₪
 "ד ,ג'ד ,א'ד ןכו חתפ יִדָהשְו א'ס +. 19 = .ד"ידו ב'יד ,ט'ד היד ,גיד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו
 א"יד ,ו'ד ,טיד היד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ה ,י'כ םירפס בורב ןכ צץ. 19 | .ד"ידו ב"וד 3 ,ט'ד
 ד"ידו ב ד :91 .רסח םימרמב א"ס ,ו'טדו ד"יד ,7
 שקַב שקב ןכו ּגבָעַדְכ א'ס צ..1 זי ירבגל הְבויו א'סו
 אָצַמַא אלו

13 

14 

16 

18 

19 

20 



 ןש

10 

13 

14 

10 

 א'כ ץ. 4

10 

 צ. 1

 בויא

 יִדָמִע םיִלָּתַה אָלְדםא
 :יניע ןֶלֶּת םֶתורְמהְב
 ףךמש ינּבְרִע אָג הָמיש
 :עקתִי ייל אוהדימ
 לָּכַשִמ תְנּפָצ םֶּבְליִּכ

 :םמרת אל ן"לַע

 םיער ליג קלחל
 :הֶנְלַכִּ נב ינו

 םימע לשמל ינניצהְו
 :הָיִהֶא םיִנָפְל תַפַתְ

 יניע שעְפמ הכתו
 :םֶלּ לַצָּכ ירצו

 תאָודלע םיִרָשְי משי
 :רֶרעַתִי ףנח"לע יִָנ

 וּכְרִד קיד וחאל
 :ץֶמֶא ףיפי םידידרהשו
 אָנ ואבו יבשֶּת םלּכ םֶלֶאְ

 :םכח םֶכְב אָצמְא"אְלְ

 קתִנ יתמז ורבע יִמָ

 :יבבְל ישרומ
 ומישי םויל הֶליִל
 :ףשחריגפמ בוְרְק רוא
 יִתיִּב לואש ש הוקאימא
 :יעוצי יתְדפר ףשהכ

 הָתֶא יִבָא יתאְרק תחשל

 :המְרְל יִתְחַאו יִמִא

 ב"ד ןכו אלמ יתַוִמז א*ס

 צץ 4

 חה

 היאו

 .םָמיִרְת וא םֶמּורְת ל"נו ,ד"ידו ב"יד ,א"יד י"ד ,ט'ד ,א'ד ןכו אלמ .םמורה

 ,ירק אבו ,בותכ ואבי יאהנדמל ,יאברעמל ןכ + 0 .ר"תו ס"ת ןכו כלב א'ס +

 +ד"ידו ב"וד ,א'יד ומיד ודי ג"ר



 בויא צצזז 15--צצ 11 0

15 

 עיברב ןכ +. 1 .[ךי = .ד"ידו ב"יד ,טיד ,גיד ,ב'ד ןכו אלמ לואש א"ס +6

 יִתוקת וָפַא הָיַאְ
 :הנֶרושי ימ ית קת

 הָנְרְרִת לאש יב
 :תהנ רפְע"לע דחידםַא

 :רָמאיו יִחשַה דָדְלִּב ןעיו
 ל יִלמְל יצנק ןומישת | הֶנאדרע

 :רבַדְנ רַחַאְו ּוניִבִּת

 המהְּבכ ְבשחנ עודמ

 :םֶכיִנעְּב וניממנ
 ּוּפַאְּב ושָפנ ףרט

 ץרא בזעת ףנטמלה

 :ומקממ רוצ קּתַעיו

 ּףעְרְי םיעשר רוא םג

 :ושא ביִבְש ה גאל

 ולָהָאְּב ךַשַח רוא

 :ךעדי וילע ור

 ונוא ידעצ ּורצי

 :ותַצַע והכילשתו
 וילגרְב תַשְרְּ הלשהפ

 . ףלהְתִי הָכְבשדלעו
 . ו ===

 חַפ בָקְעְּב זחאי
 +-י0היי ויִלָע קזחי .

 ולב ץֶראְּב ןומס

 ל"'צ א. 16  .ע'ת ןכ יִתַבּוטְו ל"צ צץ. 15  .ירק א1פַא <.
. 1 

 ימע

 5 עובר יתשה א'פ ו"טדו ד"וד ,ב"יד ויד מיד ויד ,ניד ,ביד וב

 ס .ירק
 ןכו ףרט א'ס ,ףרט ניב ,א"ב ןכו ו"טדו דד ב7
 ידו ט'ד ו'ד ,ג'דב ןכו איעג וילע

 . | = .ס'תו ע"ת ןכ ףךיִניִעְּב ל'צ צץ. 8

3 

13 

 ותדכלמו
 .ע"ת ןב ות ןר

 םירפכ בורב תורפה .רורר

195 

10 
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 צוהוז 11--צוצ 1 בויא 14

 ;ביִתְנ ילַע ותְדְּכְלַמ
 תוהלב ּוהָתַב ביִבְס
 :ויְלְנרְל והָציִּפַהְו

 נא בעְרְיהְ
 :ועלצל ןוכָנ דיִאְ
 וךש יד לכאָי
 :תֶומ רוכב ויְּדַּב לכאי
 ּוחַמְבַמ ולָהֶאמ קתע
 :תוהְלב למל ּוהדעַצתו
 ול"ילְּבמ ולָחֶאְּב ןוכשת
 :תיִרְפָנ והונזלע הָרזי
 ושבי וישְרַש תַחּתְמ
 :וריצק למי לעממו

 ץראהינמ רבָאררֶכז
 :ץוחדינפדלע ול םשדאלו
 ףשַחדלֶא רואַמ והְפְּדְהְי

 :ּוהְדְ לבָתמ
 מַעְּב דאל ול ןינ אל
 :ויְרונמב דירש ןיא

 ינרַחֶא ומַשָנ ומוי"לע
 :רעש ּוזַחֶא םינמדקו

 לוע תונְכַשִ הלאזלא
 :לא ערידאל םוקמ המ

 :רמאיו בוא ןעיו 95 פיי זעי
 ! א"ד ןכו הלמ אדח ּוליִלּבִמ א'ס +. 15 = ,ירק ווב ביתכ יודב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +3
 ןולבו אלו א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ףקמב ןכ +. 17 = .ןליִלְב ע"תב
 ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ זח וא ל"צ ץ.90 = .ו"ד ןכו אלו א'סו ,ב"ד ןכו ףקמ
 ןכ ז.1 .' ד" ידו ב"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ןכו ע ודוחאל| םוקמ א'ס ו םוקמ וא ,ו"טדו "ד ,ב"ד
 ,שרגמ עיבר בויא א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט"ד ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב עיברב



 175 בויא אזא 8

 יושפַנ ןויִגות הָנָארַע
 :םיִלָמְּב יארד
 ימיְלְכִּת ם םימ מַעְּפ רשע 3

 להלה ִּכהַת ושפה

 יתינש םנְמְאְדףאְ
 :יִתְנַשִמ ןיִלָת יִתַא
 ולידגת יִלָע םֶנָמָאְםא

 :יתְּפְרִח יל וחיכותו
 ינתוע ּהולָאחיכ ופאדועה
 :ףיקה יִלָע ודוצמו
 הנעא אָלְו מח קָעְצֶא ןה

 :טפשמ ןיִאְו ע עושא
 רובעא אָלְו רדנ יחרא
 :םישָי ךשז יתביתנ"לעו
 9 טישפה י יל שמ ידובְּכ

 :ישאר תרטע דסי
 לאו ביִבְס יִנָָת
 :יתוקת ץֶעַָּב עסיו
 ופא יִלע רחיו
 :ויִרצ ;כ יש ינבשחיו

 ויְדּודנ ואבי | דחי
 םכרד ילע ולסיו
 ;ילהאל בבס

 קיחרה ילַעמ יו יחא
 - :יִנפִמ ורך יעד !רנזכלר ו=יד . יעדוו

 ט"דב ןכו יפר וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. = .ירק ייִנָּוּפַדְתּו ,ביתכ יִנָנּואּכַדִתּו . 8
 .ירק אופָא צי. 6 .ו"דו גיד ,ב"ד ןכו שגד םולמָּב א"ס ,ו"טדו ד"יד :,ב"יר + ,א"יד ויד
 םירפסב ןכ +.1%8 = .ו"טדו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג"ד ,ב"דב ןכו אלמ וילע רסמנו יתּוביִתנ א"ס +. 8
 יה"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ,ו"ד היד בידה
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 ןש ז*פש

 יש

 אזא 6 בויא 116

 יבורק ּולרַח
 :ינוהכש יעדַימּו
 ינבשחת רֶזְל יִתהַמַאְו יתיב יִרָ
 - :םהינעב יתווה ירְכְ
 העו אלו יתארק ירבעל
 :ולדנ גְחְתֶא יִפּמְּב

 יתשאל הָרְז,יחּור
 :ינמב ינָכְל יִתְחְו
 יב ּוסִאָמ .םילוונ עדס
 :יבדורּבדיו הָמּוקֶא
 יוס וִתְמדלַכ ינובעת
 :יָבְּכְּפַהְ יתְבַהְאד
 מצע הקכד ירבו יב
 :יִנש רועְּב הָטְלַמְתֶאְו
 יער םֶּתַא יִנח יִנָָח
 .ליב הָעָנָ הולאדו יִכ

 לֶאהמְ יִנפְּדְרִת הָמְל
 :ועבשת אל ירשכמו
 ילִמ ןּובתּכיו ופא ןתידימ

 :וקַחְו רפפּב ןֶתְידימ
 תַרָּפְִו לזרבדטעְּב
 :ןובצחי רוצב דעל
 יח יִלֶאְּנ ית עדי ינו

 :םּוקי רַפַע ע-לפ ןורחאו
 תאורפקנ יִרוע רַחַאְו
 במו ו

 צא. 18 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יתונהו א'כ צץ. 17  .םכיניעב ריבס צץ. 5

 בורב

 צ.4

 .אופַא ץ. 93 = ,ד"ידו ב"יד ,ג'ד ןכו ףקמב -וסאמ א'ס ,ו"טדו י"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס

 .ב"רו א'ס ןכו ןּובְצָהִי יאהנדמל ,יאברעמל ןכ



 17 בויא צוצ 57--צצ ד

 א יִרָשְּבִמּ
 הוא יָא שא
 רזחאלו וא יניעְו
 :יִקחּב י יתיְלְכ ְּ
 וקחףּדְרְנהמ ּורָמאָת יִּכ

 אצמנ רֶכְּד שְרֶשו ->
 ךַחְרנַּפִמ !םֶכָל ור
 בֶרָח תנוע הָמָחְיִּכ

 :ןירש ןשַרְמ ןִמל

8 

 :רמאוו יִתָמַעְוְה רפצ ןשו
 ְ ינוביש ו .. יפעש ןָכְל

 ;יב יז שוח רובעְבו
 עַמְשֶא חמלכ רסּומ
 ה יתְעִּבמ חורו
 דעדינמ ּתעַדָי תאָוַה
 :ץֶרֶאהילע םֶדא םיש ינמ
 בורקמ םיעשר תננר יפ
 :ענרדירע : נח תחמשו
 ואיש ש םימשל הלעידסא
 :ַעיִני בַעְל ושאר
 דבאי חצנל ול

+ 7 

 2 יש

529 

 וו

 יואר 0%
 'רת ןכו וב יל וילע רסמנו חתפ "ףִּברִנ איס +. ₪

 .א"ידו א"ד ןכו דש ,בותכ ןיִצש צ. 99 | .ר'תו ץ"יח

 ירי ,ב"יד א"ס ,א"דו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1 3

 א"ס ,ו"טדו ד*י כ םירפס בורב עיברב ןכ צ. 1

 ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. = .ע"'ת ןכ ןכ אל ל"צ צ. 5  .שרגמ עובר יתמענה

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ב"דו א'ד ןכו אלמ יפיעש א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד 4

 םירפס בורב ןכ +. 5  .הניגנ אלבו ףקמב -ינמ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ו'ד ,ט'ד "ד ,₪

 םירפס בורב ןכ +. 7 = ,ב"ד ןכו ףקמב ו"טדו ר"יד ,ב"יד  ,י'ד ,ט"ד .ן'ד ,גיד 5

 ללגּפ א"ס ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"דב ןכו איעג וילע רסמנו 3
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 אא 9 בויא 18

 :ויא ורמאי ויִאר
 והאְצִמי אָלְו ףועי םולַחַּכ
 = הלל ןחּכ דדו
 ףסות אלו ותפוש ןיע
 :ימוקמ ּוטְרושְת רועדאלו
 םילד ארל
 :ונוא הָנְבַשִּת ויד
 ומולע ואלמ ויתומצע
 :בָּכְשִּת רפע"לע למעו
 הַעְר ויִפְּב קיּתְמִתִא
 :ןנושְל תחת הנדיִהְכי
 הָנבְי אָלְו ָהיִלָע לַמְחְי
 :וכַח ךוָתּב הָנְנִמִ
 ְךֶּפִהָנ ויִעָמְּב ומְחְל
 :וָּבְרְקְּב םיִנֶתִפ תרורמ
 ו עַלָּב לוח

 ונשרי ונָמְּבִמ

 - םִיְנְתְפִףשאְר
 :הָעְפִא ןושל ּוהגרהַת
 תונלפב אָרְילַא
 :הֶאְמְחְו שב יִלַחַנ ירָהנ
 עְלבְ אלו עָגִי בישמ
 :םלעי אלו ותרומה ליִחּכ
 םילד בזע ץצרדיכ

 וה ויד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,אידב ןכו אלמ וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 ור ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 15 = ,ירק וימּולָע ,ביתכ ומּולע +. 11 = .ו"טדו ר"יד .ב"יד

 כ םירפס בורב ןכ +. 5 .אד ןכו רפח ונשל איפ ו" טדו ריד .ב"וד ,י'ד .ט"ד ,ו'ד ,ג'ד

 ,ג'ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ מנ ונשרוי א"ס ,ו'טדו א"יד י"ד

 ,ס'תו "ד ,גיד א"ד ןכו ליִהְּב א'ס צ. 18 = .ע"ת ןכ קיִרָל ל"צ +. 18 = "ידו ב"יד ,טד



 19 בויא אצ 9

 :ּוהְנְבִי אָלְו לז תי
 ונטבְּב ולש עדיאל |יִּכ

 :טלמי אל ודומַחּב

 ולְכִאְ דיִרָשדֶיִא
 :וכומ ליחיחאל ןָמְדלַע

 ול רש וקפש תואלמב
 :ונאבת למַע ךיחלכ

 ונטב אלמְל יהי

 ופא ןורח ומדחלשי

 :ומוחלב ומילע רַמְמִיַו
 לֶוְרַב קשָנִמ חַרְבְי
 :הָשחְנ תשק ּודפְלְחַ
 הָוגמ אצוו ףלש
 ותְרְרְממ קָרְבְ

 :םיִמא ויִלָ לה
 וינופצל ןּמט ּךשחילָּכ
 חפְאְל שא והָלְכֶאִ
 :ולָהֶאְּב דיִרָש עַרָי
 ונוע : םִימָש " ול

 :ול הממוקתמ ץרָאו
 ות . לובי לכ
 :ופא םוויָּב תור

 ם יהלַאמ עשר ,םֶדָאקְלַח | הז

 :לֶאְמ ורָמִא תלחנו
 ןעיו

 ל'צ צ. 9 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תאלִמַּב א"סב ,ירק תאלָמְּב ,ביתכ תואָלמְּב
 םירפס בורב ןכ +. לז = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו גהלכאת א"ס צץ. 96  ,ר"תו ע ו'ת ןכ לַמָע
 ביד ןכו הממוקתמ א'ס ,הממוקתמ גנ'ב ,א*ב ןכו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,גיד ,ויב

 .איעג וילע רפמנו תלחנו א"'סב צ 9
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 אא! 8 בויא 100

 :רמאיו בויא ןעיו
 יתלמ עומש ועמש
 :םכיתמּוחנת תאל"יהתו
 רבדַא יכנַאְו ינואש
 :ניעלת יִרְּכִּד רחַאו
 יחיש םֶדֶאְל יִכְנַאָה
 :יחוה רצקתהאל עודמדםַא
 ומשָהְו ילָאדונּפ
 :הפ"לע דָי ומישו
 יתלהְבִנ יתְרכְזםִאְו
 :תוצלפ ירשב וחַאְו
 ויחי םיעשר עודמ
 :ליח ורָּבְנסנ וכָתע
 םמִע םהינפל ןוכנ םערז
 :םהיניעל םהיִאצֶאְצו
 דחפמ םולש ם םהיתּב
 :םהילע הלא טכשדאלו
 לַעְנ אֶל רבע ורוש
 :לכשת אלו ותרפ טֶלַפִּת
 םהיליוע ןאצכ וחלשי
 :ןודסרי םהידליו
 רּנְכְו ףתפ ואשי
 ;בגּוע לוקל וחמש טש

 ולבי

 .שרגמ עיבר בויא א"פ ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,י'ד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכצ.1.אכ

 ;םכיתמוחנת נ'ב ,א"ב ןכו ד"ידו ב"יד ,י"ד  ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד "כ םירפס בורב ןכ צ. ל

 וט'רו ו ר ,ג'ד ןכו יִכנָאָה א"ס ,יכנאָה נ'ב ,א'ב ןכו ו"טדו י'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 וה בוירי טיר ויד ג'ד ,,ב"ד .ןכו םהיתַב ים 9. דיידו בלד .ןבו יכנָאְה א"סו

 הלוע א'ס ,ו"טרו ר"יד .ב"וד ,א'יד ,ו"ד ,ט'ר הד | ידו ,ב"ד אד י"כ םורפס בורב ןכ +.

 ןןוד ג'ד ,א"ד ןכו ףתב א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 1% | .אנינת ד"וי רפח

 ,ויטדו ביוד ,א"יד ,ו'ד ,םיד



 11 בויא אז 3

 םֶהיִמָי בוטב ולכי
 :ותחי לאש ענר
 ונפמ רוס לֶאְל ורמ באו
 :ונצפח אֶל ףיכריו תעדו
 נמר ידשדהמ

9 

 פא קלח חי חי שילב ++
 הור"ינפל ןָבָתָּכ ויה
 :הפוס ותְבְננ ץמָכּ
 ונוא דלרפ ּהולא

 עדו ויִלֶא םלשי
 ויִּכ וע ּואְר
 :הֶּתְשִי ידש תַמָחַמּו
 ז ותיִבְּב וצְפִחְהִמ יּכ
 :צְח וישְרֶָח רפסמו
 תעְדדדַמְלְי לאלה
 :זמו - םיִמָר או הו

0 
.. 

 ירח
 הד

+ 
+ 

 ימת םֶצָעְּב תּומָי הז
 :וילשו ןגא :אלש ול

 ויניטע +

 - . != 1 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת .,'רת ,א"יד .ןכו .ירקו ביתכ לכי א"סב ירק ולב ,ביתכ לבי שץ. 8

 ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 17  .יפר ּונשמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 4

 ןכ צ. 19  .סיעשר א"סו | ,ו"ר ןכו םיעשר א"ס ,ב"ד ןכו םיעשר כ"ב: ,א"ב ןכו .ו"טדו רד

 ו י א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ןכו וינבל ןפצי א'ס | ,-ןפצו כ'ב ,א'ב

 ע"ת ,ר"ת ,א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויניע א"סב ,ירק וונוע ,ביתכ וניע צ. 0

 9% | .לֶאְלַה א'סו ,ד"ידו ב"יד ,י"ר ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו לאלה .א"פ שש
 .ו"טדו ט"ר ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ץמק
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 צאאז 54 --צאוז 1 בויא 119

 בָלַח ּואְלְמ ויני
 :הֶקשִי ויתומִצע חמו

 המ שפְנְב תומָי הָוו
 :הבוטב לָבָאאלְ

 ובָכְשְי רעיל דחְי
 :םהילע הָפַכִת הָמרו
 םכיתובשחמ יּתְעְדָי ןה

 :ּוכְמְחַת יִלָע תומזמּו
 ביִדְנתיִב היא ורמאת ==

 :םיעשר תונָכשִמו להֶא היא
 ףרד ירבש םֶּתְלֶאְש אלַה
 :ּורָכִנִת אל םתתאו
 ער ּךָשֶחְי דיא םויל יכ
 ;ולבוי תורְבַע סול
 וכרד וינ ןפ"לע דינידימ
 :ולדםלשי | ימ הֶשַעְדאּוהְו
 לבי תורְבק גל אּוהו
 :דוקשי שידנילעו
 לַח יִּבָנְר ול וכ וק רתמ

 ומי דא ירא
 :רַפְסִמ ןיא ויִנָפְלּו
 לָּבַה יִמַחְִת ךיאו
 : לעמ"ראשנ םֶכיִתְבּושַתּ

 לאלה ;רמאוו יִנָמתַה זפיִלֶא ז ןעוו

 ןכ ו. 30 = .ב'ד ןכו אָלו א'סו ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו אָלְו א"ס +

 ןכ צץ. 33 .ב"ד ןכו -םוול כ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד .ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב

 ףקמב -וקתמ א'סו ,ב"ד ןכו וקְתַמ א"ס ,וקתמ נ"ב ,א'ב ןכו ר"ידו ב"יד י"ד ,ט'ד ,ו"ד ג'ד

 ויט .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ויד ,ט"ד ,ג"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 1 ,בכ = .ו"טד ןכו

 ומ"דו ו"ד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו אלמ יִנָמיִּתַה א'ס +. ג ,שרגמ עיבר ינמתה



 13 בויא צצז] %

 רָבְנְרְּכִסְי לאְלַה
 :ליפשמ ןמילע ע ןָפָסִירּכ

 קד ךצת - ידְשְל ' ץפחה

 :ליכרה תת עַצְּבְדַאְ
 ףחכי ו ףֶתֶאְריִמַה

 :טפשמ מב ךמע ₪
. 

 *% ד

 ₪3 הבר ףתעְר אָלַה
ווא

 ה 0 

 האר ותדאל ףשחהוא

 דס ִכַת םימדתעְפשו
 םימש ּהָבְנ ּהולָאדאלַה

 הארו . .

 ךתארימה יללהב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ךתארימה וא י"כ םירפס בורב ןכ 4
 אלמ ָּךַחיִכּוי א'סו  ,ויטדו .ב"וד ויד ,טיד .ןו"ד ,ג'ד ןכו ד"וי אלמ ךַהיכי א"ס צץ. 4  ,ץימק
 .אובי א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,טיד ,ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 = ,ב"ד ןכו אלמד]
 ב"יד ,א"יד ,א'ד ןכו תא א'ס ו"טדו י'ד ,ט'ד ,ויד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 6

 רייד ביד ויד טה וס נו ביר ב הניגנ אלבו ףקמב ןכ ץ- ל
 רסמנו י"ב םירפס בורב ןכ +. 10 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,(רת ןכ אַבָדִה ל"צ צץ. 9 = "טד
 .א"יד ןכו '\ רפח ףיתביבס א*ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"דב ןכו אלמ וילע
 ייכ םירפס בורב ןכ +. 11  .ו"ט א'ד ןכו אלמ םואַתַּפ א"ס +. 0
 .ר"ידו ב*יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אָל ךשה וא א'ס ,ו"טדו

- 
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 אא11 4 בויא 14

 ;ּומְרְחיִּכ םיִבָכוְּכ שאר הֶאְרו
 לא עדידהמ ּתְרַמָאְו
 :טופו 3 לָפִרַע דַעְבַה
 האר אֶל ול"רתס םיִבַע

 :ףלהתי םימש גו
 רומשת םֶלש חרֶאה
 :ןוַאחיִתְמ ּוכְרְד רשא
 ד וטְמקְ"רָשֶא
 םֶדוסְי קצוי רַהָנ
 ונממ רוס לֶאְל םיִרָמְאה
 של ידש לעפידחמו
 בוט םֶהיּתַב אלמ אּוה
 :ינמ הקְחְר םיִעָשְר תצעו
 וחמשיו םיקידצ ואי
 :ומלדנעלי יִקָנ
 5 רַחָכְנ א אל"בא
 :שא הָלְכִא םרתיי
 בלש ומע אָנְֶּכְסִה
 :הבוט ַּתַאובִּת םַהְּב
 הרות ויּפִמ ו
 :ףַבְבְְּב וירמא םישו
 הָנֶּבִת ידושדע בש

 :ףְלָהַאִמ הל ומ ₪
 רוצבו רצ רפְעְְקַעְדתישו

 ןןקמב -הארו איס ,ו"טדו ד"יד ,ביוד ויד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 א'ס צץ. 16 .רפסה יצח צ. 16 .א"ידו י'ד ,ט"ד ןכו יפר ומר א"ס צ. 1%  .הניגנ אלבו

 ןא נימק גדחכנ ל"צ +. 20  .יפר ּונשִמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. גז = .א"יד ןכו אב
 ןכ עַָּכתו | ל"צ +. 93 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ףִתֶאּובִמ א"ס ץ.91 = .ר"תו ע"ת ןכ םמיק דַח

 ןנו ףילהֶאמ א'ס ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 3 = .ע"ת
 יורק תיִשו ,בותכ ,תישי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4 = ,ו"טדו ב"וד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד



 18 בויא צצ1[ 55--\צ|1] 5

 :ריפוא םיִלָחָנ רּוצְבּו
 ףיְרַצְּב יִדש ע הָיָהְ

 :ךל תופעות ףַסַכְ

 גנעְתִת ידו שדלע זאדיּכ

 :ּףינָּפ הוְלֶאלֶא אשתו
 עמשיו ויִלָא ריִּתְעַּת

 :םלשת ירד
 ל םקָיו רָמָאדרזְגִתְ

 :רוא ּהָנְנ ּדיָכְרִדילעו
 הונ ג רָמאתו וליפשההיּכ

 :עשל םינִע חשו

י טלמי ם
 יק

 :ףיפּכ רָבְּב טל

 - בויא ןעיו

 ש יִרָמ םויהדסנ

 :יתָח אלע הָרַבּכ יד
 והצַמפְ יתעְדָי ןתידימ
 :ותנוכּתִדע אובָא
 טפשמ וינָּפְל ּהָבְרְעַא

 :תוְחְכּוִת אָלַמָא יפו
 יננעי עי םילמ העדא

 :יל רמאהמ הבא
 הניגנ אלבו ףקמב ןכ צ. 96  .ם"תו ע"ת ,'רת ,ה"יד ,ב"יד ,א"יד ןכו רּוצכּו א"פ ₪4

 בו ;. 98 = .ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב

 ל"צ ט.80  .ע'ת ןכ דתא ל"צ צ. 0 ו ר"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס
 ב"ה קיד ,טיד .הידוורזוובוח בורב ןכ + .1 .גכ | .ר"הו ס'ת ,ע'ת , 'רת ןכ טֶלטַהְ ב"וד י"ד .ט"ד ,ו'ד ,ג"ז ,ב"ד ,ו"כ םירפס בור

 ;"ת ןכ ּודָי ל"צ צ. 5 | .ב"דו א'ד ןכו אלמ יחיש א'ס צ.5 | .שרגמ עיבר בויא א"ס ו"טדו ר"יד
 העהא א"פ ,ו"טרו ט"ד ,ו"כ םירפס בורב 5 ץ.5 = .א"כ ט"י ,א"כ ג'י ליעל ןויע :ם*תו

 ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב הניגנ אלבו ףקמב ןכ ץ. 5  .ד"ודו ביד 1

 .ו'טדו ד"יד
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 אא1ו] 6--7 בויא 166

 יִרָמִע ביִרָי חֶּכְדבְרְּבַה
 :יּב םשי אּוה"ךַא אָל
 מע חָכונ רש םש
 :ימפשמ חצ)ל הטלפאו
 ניאו דהא םדק ןה
 \ ןיבָאדאלו רוחו
 וח ה ותשעב לואמש
 :הֶאְרא אלו ןימי ףמעי

 ילָמִע ךְרֶה ערייפ
 :אצא ֶהָזּכ יִנָנְחְּב
 ילנר הָוחֶא ורשאכ
 :טָאדאלְו יִתְרמש וָכְד
 שיִמֶא אָלְו ויִתְפְש תִוצמ
 :ויפיירמִא יִתְַפָצ יקחמ
 ונבישי ימּו דָחֶאְב אּוהְו
 :שעוו התוא ושפת

 ֶח םילשי י
 מע תובר הנה
 להּבִא וְנָפִמ ןּכְ"לע
 :וטפמ דחפֶאְו ןנובתא
 יכל ךִרַה לאְו
 :ינליהבה ישו
 ּףךַשְחהיִנְפִמ יִּתְמְצְנ אל
 לפה ינפמו

 עודמ
 וב"ד ,א"ד ןכו לאמש א"ס +. 9 = .ירק ּגניאו ,ביתכ ינניאו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8
 א"י טייק םילהת ןייע :ר"תו ע"ח ןכ יקחבּג ל"צ צ. 5 = .ד'ידו ביד ,י'ד ,ט"ד "ד ,ג'ד
 .ריעז אנינת ו"יו וילע רסמנ א"סב ,ירק ושפנ 1 ,בותכ יִשפַנ ו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 8

 ביד ,י"ד ,ט'ד "ד ג"ר ,ב"ד ןכו שרגמ עיבר הנהכו א"ס ,ו"טדו .י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 ןכו יכ א'סו  ,י"רו ביד ןכו ףקמ אלבו יִכ א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. גד = .ד"ידו
 .ר"ידו ב'יד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד



 17 בויא אאזז 1

 םיִתע נּפְצְנאְל ידשמ'עודמ
 :וימי וזחהאל ועדיו

 :ועְריו ולזג רדע
 ּוָהְני םימותי רומה
 :הָנִמ לא רוש ולְּבחַי

 ףרדמ םיִבא וש
 0- ּואָּבַה דַחָי
 םלָעַפַּב ואְצְי רָכְדִּב םיִאְרַפ ןה
 ףרטל ירחשמ

 :םירענל םָחל ול הברע

 וריצקי וליִלְּב השב
 :ושקלי ע עשר םֶר =1

 שובל ילבמ וניל ,םורע

 :הָרְּכּ תוסכ ןיאו

 ובטרי םיִרָה םֶרָזמ
 :רּוצדוקְּבַה הָסֶהִמ יִלְּבִמ
 םותי דשמ לת

 :ולְבְחְי ינט"לע ַעְ

 שובל יִלְּב ּוכְלה םורע
 :רמע ואשְנ םיִבַעְּו

 ּוריה .. םז הכו ןשח ןיב

 םיבקי
-| 

 .ירשמ עוּצמ יללהב +.1 .דכ

 ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס

 אנונת ו רפח תלגבג א"ס ,ד"ידו .ב'יד ,ט'ר ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפפ בורב ןכ

 יאחנדמל ,ד"ידו ב"וד ,א*וד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"דב ןכו יאברעמל ןכצ.4  .ו'טדו י'ד ןכו

 םירפס בורב ןכ צ. 5 .ב"ד ןכו םלָטפל א'ס צץ. 5  ."טדו י'דב ןכו ירק ייִנָע ,ביתכ נע

 ב ע גיב ,א'ב ןכו ו'טדו י"ד 2

 ב ּורוצ 6 | .טידו ויד ,גיד ביד
 טדו ד"יד ,ב'יד ןכו םרזמ א"ס ,ט"דו ד

 זןש

170 
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 אאזןז 909 בויא 18

 :ואָמְצִוו וכרד םיכקי
 קאי | םיתמ רוע
 ַעּושּת םיִלְלַחְשִפְִ
 :הֶלַפִת םישידאל ולאו
 רוא ידרמב ּויָה \ המה
 ויכרד ּוריּכְההאְל
 ויתְביִתְַּב ושי אֶל
 חצור םּוקי דואל
 באו ינָעְלְְַ
 :בָננכ יִהְ הלילבו
 ףשנ הרמש | ףאנ ןיעו

 ןיע ינקושתדאל דמאל
 :םישי םִיִָפ רַתְסו
 םיהּב ךשחב רח
 ומְלדומתח םִמ
 :רוא ועדידאל
 מ מל רֶקְּבְוְּדחַייִּכ
 תומלצ 'תוהלב ריּכְידיּכ
 םימדינפדלע או והדלק
 ץֶרָאְּב םֶתְקְלִח לֶלְקּת

 :םיִמרְכ רה 0
 גלשהימימ לגג םחחנ הָיצ
 :ּואָטְח לואש

 .והחכשי
/ 

 ,וב"יד ןכו |רואל איסו ,ט'דו ו'ד ג'ד ,ב"ד ןכו |רואל א"ס צ.14 = .ע"ת ןכו םיִּתַּבַמ ל"צ +. גש
 "ויס ,ו'טדו י"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 5 ,לטקי ג'ב ,א'ב ןכ צץ. 14 | ,ו"טדו ד"וד

 ' יד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ ץ. 16 | ד" "ודו ב'יד ,ט'ד ןו'ד ,ג"ד ןכו עיבר = ףשנ

 - אלבו ףקמב ןכ צ.16 | .ד"ידו ב"יד ,ו"ד ןכו ומל א'סו ,ו"ד ןכו שרגמ עיבר ומל א"ס ,ו"טדו

 וכ א'ס +. נז | .אל א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד "ט'ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב הניגנ

 | ה"תו ע"ת ןכו -אלו א"ס ץ. 18 | .יכ א'סו ,ד"ידו ב"יה וט"ד "ד ,ג'ר ןכו ףקמ אלבו

 שרגמ עיבר גלש .א"ס ןו"טדו ר"יד ,ב"יד י"ד וט"ד ,ג"ד ,ביד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 .ו"ד ןכו



 בויא צצ]זט 50--אצצ 5

 עשו ו חַטְבְל ו 1 שכ
 :םהיכרדדלע והיניעו
 ונניִאְוו טעמ ומור
 צפה לכ וכִמַהְ
 :ולמו תלבש שארָכו

 ינביזכי ימ ופָא אל"ם
 :יתְלמ לֶאְל םשיו

 : בא שילי יחשה רדְלְּב ןעיו
 ו השי

 ריבוי 5 ל
 = הרשו

 - :וימורַמְּב םולָש השע

 ויִדּודְנְל רפ סמ שיַה

 :ּוהָרוא ל ימדלַעְו
 לאדםע ש שונא קדציה ּהמו

 :;השא דולי הכויזהמו
 לידא אלְו חה דע ןה

, 
 + ןיניעב ןיכזב למ ו

 יריניע דאז :

 זו ןכו אָל רוע א'ס ו"טדו י'ד "כ םירפס בורב ןכ

 'ד גיד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. %%  .ר"ידו "8

 .הכ | .ירק אופָא א'ס ד. 5

 עיבר יחשה א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ו'ד 4 |
 .ס"הו 'רת ,ד"יד ,ב"יד ,ט'ר 1 תא שי .

44 

 ורו "רוה

19 

 רהה נמר



- 
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 \צטש 6--אצ(1 1 בויא 100

 ד שיִנָאדיכ 5

 לות םֶדָאה ןָב

 ;רמאיו בויא ןעיו
 של אלל ָתְרַזְעהֶמ
 : ו"אל ַעורֶז ּתְעַשו

 המכה אָלְל תְצְעַה
 :ּתעְדּוה ברל הישְת
 ןילמ ּתְרַנְה יִמדתֶא
 :ךממ הָאְצִי ימיתמשנו
 ּולְלוחְי םיאפרה
 םַהיִנְכשְו םימ תחתמ
 דָננ לואש ם םורָע

 :ןודבאל תיִסכ יא
 והק"לע ןופצ הנ
 :הָמיִלְּבִלַע ץֶרֶא הלּת
 - ויבְעְּב םימ ררצ
 1 עָהְבְאלְ

 ןש =2|-
 הָפַכיִנָּפ זחַאמ

 ו ₪ ו

 םִימדיִנֶפִילַש נח קח
 :ךשהדםע רוא תיִקְבִתִִדע
 יתתוח . םימש ה-שיפהלו

 ₪ ₪ | ו

 והמתיו שר ל 7

 תו ווד ביד יידו טידי יו"ד "ביד ",ב"'ד ,י"כ םירפפב עיברב ןכ ד. 1 ,ןכ

 ןוהבאל איט ה"ידו בייד ,א'יד ,י"'ד ,ט'ד ו"ר ,ג"ד ,ביד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6

 ביד ןכו ןופצ הטנ א'סו ,ןופצ הטנ א'ס ,ו"טרו י"כ םירפס בורב :ןכ ץ.7  .ו'טד ןכו ץמק

 ןג'ד ,ב"ד ןכו ערלמ ררצ א"ס ,ד"ידו ב"יד ,י"כ םירפסב ןכ +. 8 = ,ד"ידו ב"יד ,ט'ר ו

 יע"הו 'רת ,א'ד ןכו ויִּתְהִּת א'פ +. 8 .ףקמב דרֶרצ א'פו ,ו"טד ןכו רֶרצ א'סו ,ט

 ןןוטרו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,טיד ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןימיב ןכ צ. 9  .אָפַכ א"ס +.

 ק ,טיד ,ו'ר ,ג"ר ,ב'ד ,א'רב 2 אלמ וילע רפמגו י"כ םירפס בורב ןכ ץ.11  .זשר

 א"יד ןכו רפה ּופפרי א'פ ו"טדו ד*יד ,ב"י



 בויא צצט] 15--אצו | 8

 :ותרענמ ּוהמתִיו
 םיה ענר וחַכְּב
 :בהְר ץחמ ותנבותבו
 הָרפש םיִמְש וחּורְב
 ָךֶּב שָחָנ ודי הללח

 וכרר תוצקו הלאה
 בדעמשנ =
 וע
 ו 7%

 ןֶנובתי ימ ותריב
 וד

 ןח

- 
 ז םעַרְ -

 :;רמאיו ל תאש

 ושפנ רמה ירש
 - 4 דו -.

 - .ה;רברתדסא

 :הָיִמְר הגה ינושְלי
 םֶכּתֶא קיּדְצאדםִא יל הָליִלַה
 ה המת ריִסָאדאְל עוְנָאדְע

 צא אלו י יתְקוחְה יִתְקְדְצְב
 יבבל ףרָחְידאְל

 יביא עשרֶכ יה
 :לעַכ יממוקָתמו

 + ל
₪! =! + 

 1 וב

141 

 כ י תדונ < 1 - = עַצְבי יִּכ ףְנֶח תוקתדהמ יִּכ .... ף-- - י.-

 א'רב ןכו ירקו ביתכ 1תנּובְתְבּו יאהנדמל ,ירק 1תנּובתבּו ,ביתכ ותַנְבּותְבְ יאברעמל +. 89

 בותכ ּויָכְרְּב א'סבו ,ע'ת ןכו ירקו ביתכ ּוּכְרּד א'סב ,ירק ויִבָרּד ,ביתב כרב ט. 14 .ב"דו

 י"ד  ,י"כ םירפס בורב ירצב ןכ צץ. 14  .ר"תו ם"ת ,ר"ת ,ד"יד ,ט'ד ןו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןב]ז

 !תרָּובְּג צ. 4 .ה"ידו ב"יד ,א'וד ,ט"ד ןו'ד ,גיר ,ביד ,איד ןכו לוגס ץמש א"ס ,ו"טדו

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ !תרּובג א"סב ,ירק ויתרּובפ 2

 שרגמ עיבר ולשמ א*ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו"ד ,ט"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ]כ 1

 .ר"תו ס"ה ,ע"ת ,א"ד ןכו הָּפרַא א'כ \. 6  .א'ד ןכו הַּגְהִּת א'כ ץ.4 * .ו"ד ןפ|

94* 

14+ 

 י.-
 ו₪=
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16 

 צאן 9 בויא 10

 :ושפנ הָלָא לשי יכ
 לא עמשי ותקעצה
 :הֶרָצ וילָע אובְתִיִ
 ;נעתְי יהשדלעדםא
 :תֶעיִלְכּב הלֶא אָרְקְ
 לֶאדוְּב םֶכְתֶא הָרוא
 :דַחַכִא אל ירשדסע רשא
 םַתיִוַח םֶכְלְּכ םָּתַא ןה
 :ּּבִהֶת לָבַה ָּז הָמלְו
 לא"םע עשר םֶרָא"קְלַה הז
 :וחַהי ידשמ םיצירע תלַח
 ברח"ומל ווב ובריא
 :םֶהְלְעְּבְשי אל ייִאְצֶאצ
 ּורבקי תֶוָּמַּכ ודירש

 :הָניִכְבִת אָל ויִתְמְלַאו
 ףֶסָכ רפָעְכ רָבְצמא
 :שּוָּבְלמ ןיכו רמחכו

 קר
 :קלחְי יקְנ ףסַ
 ותיב עב הנ
 :רַצְנ הָשע הָכְכ
 ףסִאי אָלְו בפשי ריש
 :ּונניאְו חקפ ויניע

 והגישת

 אלבו ףקמב -המלו א"ס ל. 9 יהְולֶָא לאשי וא הולאל אשי = שי = הולאלשי לינ +8

 ןכו םדֶא קלה א'ס ויטדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .המלו א'סו ,ו"טדו י'ד ןכו

 .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .םדא קלח איסו ,ר"ודו ב"וד ,ט"ד ויד ,ג'ר

 ןדיידו .ב"וד ,א"יד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכו ירק וירירש ,ביתכ ּודיִרש יאברעמל +. 5

 בורב ןכ +. 15 = .ו"טדו י'ד ,טיד "ד ,ג'ד ,ב'דב ,א"סב ןכו ירקו ביתכ וידירש יאחנדמל

 יר"ידו ב"יר ,ט"ד ,ויד ,ב"ד ןכו אלמ ויַתונַמְלַאְו איס ,ו"טדו א"יד י"ד  ,ג'ד ,א"ד ,י"כ םירפס

 .ףסאי וא ,ס"תו ע"ח ןכ ףיִסוי = ףסי ל'צ צץ. 9



 13 בויא צצונז 90 -צצטזוז 8

 תוהְלַּב םיִמָפ ו ןד הנישת

 :הפוס ּותְבְנ הלל
 ז- םידק ּוהאשי
 ימקממ והרעשיו
 - אֶל ויִלָע ףלשו
 :חְַרבי חורְּב ודימ
 ומיפכ ימיִלְ קפֶשי
 :ומקממ וילע קרש
 אצומ ףסַּכְל שי יִּכ
 :ופזי בהָזל םוקמו
 חקי רָפעמ לוב
 :השוחנ קוצי ןֶבָא
 ףשחל םֶשוץה
 רקוח אּוה תי בתל
 :תִוָמְלִצְו לפא ןְבַא
 רָנםעַמ לַחנ ץרפ
 לנְרחינמ םיִחְּכִשְגַה
 זָנ שונָאמ ולד
 םהלחאצי הָנָמִמ ץֶרֶא
 :שארמְּכ ּךּפהְנ ָהיֶּתְחַתְ
 היְנְבִא ריפספדסוקמ

 גול בה תרפעו
 טיִע ועְדידאְל ביִתָנ
 :הָיא :ןיע ותַפָוש אלו

 =אל ץחָשיינָב והוכיררה"אל
 ץמק והרעשיו א'סו ,ב'ד ןכו ּגהְרָעַסיִו א"ס ,ר"ידו ב"יד ,א"יד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 4
 ג'ד ,ו'כ םירפס בורב ₪ ןכ +.3 .חכ | .ט'דוו'ד,ג'ד ןכו והְרְעַשַיַו א"סו ,ו"טדו י"ד ןבו

 ןכו אצי הנממ א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב \ ןכ מ. 5  .ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד וג

 ב"ד ,א"ד ןכו רפח ּגהְכיִרְדַה א"ס +. 8  .ר"ידו ב'יד ןכו אצי הנממ א"סו ,ט'דו וו'ד ,נד

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,טיד ויד ג'ד
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18 
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 ט)

 אא( זז 0 ווא 1%

 פ ,א"ידו י"ד . ,י"כ םירפסב / צץ. 11 . .ב"ידו ט"ד ,ו"ד ,גיד ,ב'ד ,א"ד ןכו -אלו א'ס צ. 8

 ןקספ ןאכ שי א"סב +. 15 = ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו יפר הָמְלָעִתְ

 יד ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב חנומב ןכ צ.16  .ע"ת ןכ ּהָבְרצ יריב
 תו

 תו ע'ת ,'רת א"ד ןכו -יַלָּ א"ס צ. גד .י'ר ןכו ףקמב -אַל .א'פ ו"טדו ד'יד

0. 

 .ב"ודו י"ד

 :לחש ויִלָע הָרְעְאַל
 ודי חלש שימלחב
 :םיִרָה שרשמ פה
 65 םיִראָי תורוצּכ
 :וניִע הָתַאְר רק
 שבח תורהנ יִכְּבִמ
 :רוא אצי . הָמְלַעַתו

 אָצַמִּת ןיאמ הָמכְחַהְו
 :העִּב םוקמ הָזאְ
 כְרע שוא עָראל
 :םייחה ץרָאְּב אצְמִת אל
 איהדיב אל רַמָא םוהָּת
 :יִדָמִע ןיִא רמֶא םִ
 יִתְחִּת רוגָס ןאל
 :הָריִחְמ ףסּכ לכשי אלו
 ריפוא םֶתְכּכ | הלסת אְל
 :ריִפַסְו רָקי םהָשְּב
 תיכוכו בָהְו הָנכְרפידאל
 :זפיילּכ הָתְרמַ
 רכזי אל שיִבְנְו תומאר
 :םינינפמ המָכַח ךשמו
 שוכדתרטפ הֶנְכְרעיְ"אל
 :הָלְסֶת אל רוהט םָּתְכִּב
 אות | 6 יאמ הַמְכִח וה
 יאו 0

 ר ,ג"דב ןכו איעג וילע רסמכו י"כ םירפס בנרב ןכ צ.90  .אקספ ןאכ שי איסב +



 בויא צצטח] ל1--אצ]זצ 5

 :הָיִּב םוקִמ הֶזיאְ
 יִחְ"ְלָכ יניעמ הַמְלְע ין
 :הָרֶּתְסִנ םיִמַשה ףועמּו
 וְרְמִא תֶוְמְו ןודבא
 :הָעָמש ּונעְמְש ּוניִזאְּב
 ּהָכְרד ןיבה םיהלא

 5 "תא עדי אּוהְו
 טיבי ץר -תוצְקְל אּוהיִכ
 :הֶאְר מטה תחת

 לקשמ חּורְל תושעל
 :הדמב ןָכת םימו
 קח רטמל ה

 :תולק ויוחל ךרדו
 הרפס הארו דא
 :הרקחהמפ ה ןיכה

15 

 58 הָמָפִח איה יִנדֶא תארי ןַה םֶדָאְל |רמאיו
 :הָקִּב עְדִמ רוסו

 :;רמאיו ולשמ תֶאְש בויִא ףַסיו
- : . 1 

 םֶדקְהיַחְרְיְּכ יִננתַימ
 :ינרמשי | ולא ימי ַּכ

 ישאר יִלַע ור ולַהְּב
 :ףשח ףלא ררואל
 יפרח ימי ִתיַה רשֶאּכ

 9% :ד 4

 ;יִלָהא ילפ ּהולא דוסְּב
 יִרְמַע יִּדש דַשְּב

. - . . 

 ערמ א'ס +. 98 = .ב"ידו ט'ד ה'ר .ג'ד ,ב'ד ןכו ּהָניִבַה א"ס +. 97

 םירפס בורב ןכ צ.נ ,₪ | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו'ד 1

 "ד ןכו שרגמ עיבר ולשמ א"ס ,ו"טדו ד

 יתביבס

 ו"ד ,ג'ד ,א'ר ןכו חתפ ע

 ,ב"וד ,ו'ד טיד ,ג"ר ,ב"ד וכ
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 אצזןא 7 בויא 106

 :יִרָכ יִתְביִבְס
 הָמחְּב יכלה ץחרב
 :ןמשדינלפ ידמע קּוצְי רוצו
 | תרקהילַע רעש יִתאַצְּב
 :יבשומ ןיִכָא בחרב
 ואָּבְחְנו םיִרָעָ ינואר
 :ודמע ומק םיִשישיו
 םילמב ורע םירָש
 :םהיפל ּומישי ףכו
 ואּבָחִנ םיינ"לוק
 :הקבד םָּכְִל ם של
 יִנְרשאּתְו הָעְמַש א ינ יִּכ
 :ינדיעְתַו הָתַאְר ןיעו
 עָושִמ נע טלמָאְי
 ול ךזעדאלְו םותָיו
 אָבִּת ילע דבא תַכְרְּ
 :ןנרא הָנְמְלַא בל
 ישב יתז ִשֶבְל קרצ

 ג 10 הש 6%
 ו גז \1נ ו טז - יי

 : יהרקחא ית תעדויאל ב
 לּוַע תועְלַתִמ הרכשאו

 ינשמו

 ו הניגנ אלבו ףקמב -רוצו ג'ב ,א'ב ןכו ו"טדו י'ד ,ט"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ו'דו ב'ד ןכו רוצו א'ם ,ד"ידו ב"יד
 פס בורב ןכ +. 11 = .ב'ד ןכו שגה םיִלַמְּב א'פ ,ו"טדו ר"וד ב"וד ,אייד ,י'ד ,ט'ד ויד

 ב .ןכו איעג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב - ץ.12 | .איעג אלב
 םידכיכ ואייר ויד גיר ,גיר ,איד ןכו ץמק רּוְעְל א'ס ו"טדו ט"ד ,ו"כ םירפס



 בויא אצ[א 18--\אצ 8

 :ףרט ךילשא ויֶנשמּ
 עא ינקדםע רמאו
 :םיִמָי הָּבְרַא לכו
 םימילא חּותַפ ישרש
 :יריצקפ ןיִלָי לטו
 יל טרח יב
 :ףילַחַת יִריִב יִפָשְקְ
 ולחיו ועמָשיל
 :יִתְָצְעיומְל ומדי
 נשי אל ירבָד ירָחא
 :יתְלמ ףטת ומיִלָע
 יל רַמָמּכ ולח
 :שוקלמל ורעפ םיִפ
 ונימאי אל םהלֶא קַחְשֶא
 :ןוליפי אל - רואְו
 שאר בָשַאְו םֶּכְרִּד רחבַא
 דודג ָךְלַמְּכ ןוּכשֶאְ
 :םחני 2 לָבָא רשָאּכ
 םיִמָיְל יִנָמִמ םיִריִעִצ יל וקחש | הָתִעְ

 םֶתובָא יִתְסִאָמְרְשא
 6 יבלַּכְימע תישל
 ל הָמְל םֶהיִדָי הכד

 ;חַלּכ דַבָא ו ומיִלְע

 דּומָלַנ ןפָכִבּו רָסַחּב

 הָיִצ םיקרעה

 .יעררהנל ןכו קרושב לּגחַכְו א"ס צ.18  .ע"ת ןכו ןו קזא ז ו ל 18
 .ּגלַחִיַו נ'ב א"ב ןכ צ. 8

 ןכ +. 1 ,ל | .ם"תו 'רת ,הייד ,ב"יד ט"ר ןו'ד ,ג"'ד ,ב דק ,ר"תו

 .רבע ל"נ ?3צ.
 וה בו ד

 ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ץמק םיקרעה א"ס צץ.8
 ד

 סם צ.1

 ד ,א"יר ,ו"ד .א"ד ,י"כ םירפס בורב

18 

20 

 ןש ז%פ
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 אאא 85 בויא 198

 :האשמו האוש שָמָא
 חישילפ הולמ םיפטקה
 :םמחל םיִמָתְר שָרָשְו
 ושרי ןנמ
 :בָנּכ ומילע וערי
 ןכַשל םיִלָחְנ ץורעב

 :םיפַכְו רפָע ירח
 יקַהְני םיחישדןיב
 :ּוחַפְסי לּורָח תחת
 םשחילּב יִנָבי לבי
 :ץראהְךמ וא

 ה -- הָתַעְו
 ו םֶהְל יִהאְו
 מ וקחר ינבעת
 הר הב יפמו
 יננעיו חתפ ותיחיכ
 :וחלש ינפמ ןָסרו
 ומוקי חתר ןימי-לע
 :םֶדיַא תּוקְרֶא ילע ולו וחלש יל
 יתָביִתְנ ּוסַתָ
 :ומל רע אל ולי יתוהְל
 ויִתְאי בָחְר ץֶרַפָכ
 ;ּולגלנתה האש תחת

 תוכל פה
 ףדרת

 ,א'סו ,א"ד ןכו ץורעּב א'ס ,ו'טדו א"יר ,י'רב ןכו אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6

 ;ר"ירו ב"יד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ינב ג'ב ,א"ב ןכ . 8 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ןכו ץרעב

 יִתְהְ יאהנדמל ,ורק יִתּגַהְל ,ביתכ יִתָיַהְל יאברעמל +. 13 = .ירק יִרתי ,ביתכ ורתי +. 1
 םייח ,א"יד י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = .ד"ודו ב"יד ,טיד ו'ד ,ג"ד ןכו ירקו ביתכ

 .ה"ידו ב"וד ,טיד ,ו'ד ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ ּולועוי א"ס .ו'טדו



 19 בויא צאצא 16--7

 יִתַבַדְנ חּורּכ ףדִרת
 :יתעשי הרבע בעכו
 ישפנ ךֶּפתְשִּת ילע הת
 + ילו"יהי ינוזח 5
 + + מי ו חאי

 ילעמ רקנ ימצע הֶליל
 שי אל יקר

 יננעת אל לא ע ושא

 :יִכ ןֶנְבִתִּתו יתדמנ

 יל רזאל ּךֶפָהַת

 :ינמטשת דד םַצְעְּב

 לביכהמ ַחּורדלֶא י אָשּת
 + רפול רייפ) -י
 + =: ₪ -תו

 ו ו

 ינָביִשִּת תֶומ יתעדירפ

 בוט יפ

 ימד"אלו וקתְרייעמ
 ינמדק ו

 א"ב ןכ צ.90 | .ו"טדו ד'וד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו חתפ יִנרה א"ס ץ. 9 יףַדְרִּת ל"נצ. 5

 הָיִשִת ,ביתכ הּושְּת צ.9% = .ד"ידו ב'יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ה .א'ד ןכו אלמ ןנובתתו א"ס ,ןנבתהו נ'ב

 יעמ א"'ס ,י"דו ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ.97 | .אבוו כ"ב ,א'ב ןכ ש.6

 וטד א'ס +. לז = .איעג וילע רסמנו דאלו א'סב +. 97 = .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ןכו ומדהאלו וחתר

 .ר"ידו ב*יד ,א'יד ,י'ד ,א'ד ןכו ץמק
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 אצא 98--אאא] 7 בויא 100

 :ינעדימו ינמדק

 המח אָלּב יִּתְכלַה רדק
 :עושא להב יתמק

 סלי א
 :הנעו תונבל ערו
 יִלָעַמ רָחֶש יִרוע
 בֶרהיִנמ הָרְחְחיִמְצִעְו
 יִרְנְ לָבָאְל יהו
 :םיכב לוקל יִבָנְע
 ינעְל יִּתְרָּכ תיִרְּב
 :הלותב"לע ןנובְתֶא המ
 לַעַמִמ הלא קלה ו המ
 :םימורממ ידש תלחנו
 לע ל דיאדאלַה
 :ןא ילעפל רב
 יכרד האר אּוהדאלַה
 :רוּפְסי יעלו
 או"ם יִתְכְלָהְדִא
 :ילנר המ מרמדלע שחתו
 רצרנואמב ינלקשי

 ;יִתָמָּת ּהולֶא עדי

 ףרדה ינמ ירשא הטתדמא
 יל ּךְַה יניע רח
 אב קב : יפכבו

 בד :

 קר

 הערזא

 וריידו .ב"וד ,ט'ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו ימצעו איס ,ו"טדו יד "כ םירפס בורב ןכ צ. 0
 בורב ןכ +. 9 = .ו'דו ט'ד ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ <. 9 ,אל

 .וסח םיִמרָשמ א'ס ,ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ייד ,מ'ר יד ,ג'ד ,ב'ד
 !נואמב א'ס ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ון ןו'פב ,ירק םּואמ ,ביתכ הָמּואַמ יאהנרמל ,יאברעמל ןכ +.ד = .ט'רו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שגד

 ו ,ירק םּומ וילע רסמנ

 'דך ,י"כ םורפס



 בויא אצצ] 0

 לכאי רחאו הָעְֶַא
 ;ושְרשי יאְצֶאְצְו
 הָשֶא"לע יִּבְל הָּתְפִַא
 :יִּתְבְרֶא יער התפ"לעו

 יִתָשא רחאל ןח
 :ןירחא פרי היל
 הָמְז אוהיִּ
 ;םלַפ או
 לכאת ןודבאדדע איַה שא יִּ
 :שֶרַשִת יִתָאּוְבְּתדְלַכְב
 יתָמִאְו ידבע טפשמ סאמָאדֶא
 :;יִדֶמִע םֶברּכ
 לא םּוקְירְּכ הָשְעֶא הַמּו
 :ונבישֶא הָמ דקפידיכו
 והָע ינעע ןְְָּבְיאלַה
 :דָחֶא םֶחָרָּב ּונְנְכ
 םילד ץפחִמ עַנָמָאהםִא
 :הפסא המלא ינעו
 ידכל יִתְפ לכאו
 :הָנִמִמ םותָי לָכָאאָלְ
 בָאְכ נג ירשְנִמ יּכ
 :הָנְחְגַא ימא ןָטְּבִמו
 שובל יִלְּבִמ דבוֶא הָאְרֶאדא
 ןבָאְל תוספ ץאו
 וצלח ינוכרב אלחםַא

10 
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 1 | א"ד ןכו יִלילּפ א'ס צץ. 11 .ירק אּוהו ,ביתכ איהו צ. 11 ירק איה ,ביתכ אוה צ. 1

 ס"ת ןכו -לֶכְו א'ס +. 19 = .ירק יִליִלַּפ וילע רסמנ איפבו ,ח"כ קוספ ןמקל ןויע בדו

 ,ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויִצְלַח א"פב ,ירק ויִצְלַה ,ביתכ 1וצלָה ץ. 90 ה"
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 הסח יִתּפיִנַה א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,י'דב ןכו אלמ וילע רפמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.5ל

 ירק ישפנ וילע רסמנ א'סב ,םשפנ ריבס צץ. 30 | .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו 'ו

 .ר'תו ע'ת ,ד"יד ,ב"יד ןכו יעשפ א"ם +. 35 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ יש ל'צ צ. 9

 אצצז 8 בויא

 :םמחתי ישְבִּכ נמו
 ידו םותידלע יִתופְַהְבִא

 ;יִתְרְע רעשב הָאְרֶאְהִּכ
 לופִת הָמְבַשמ פה

 :רבשת הָנָקִמ יִערֶזֶא
 לא דוא ולא דחפ יכ

 :לכוא אל ותֶאְשמו
 יִלָסִּ בָהָז יתְמשדסא
 :יקטבמ יּתְרמָא םֶתַכַלְ

 ילוח בָרִכ המשא
 :יִדָי האצמ ריּבַכְדיְִו
 לֶהָי יִּכ רוֶא הֶאְרֶארְִא
 :ףלה רק חי
 יבל רקפב פיו
 ויפל ידי קשת
 יִליִלָּפ ןוע אוהדמנ

 :לַעממ לֶאְל יִּתְשחְכִּכ
 יִאְנָשִמ דיפ הַמָשֶאדםִא
 :ער ואצמהיּכ יתררעתהי
 יכח אָטָחל יִּתַתְקאְלו
 :ושַפַ הלא .לֶאְשְל

 ילהֶא יִתְמ ּורָמָא אלדס א
 :עָבַשְנ אל ורשְּבַמ ןתְיימ

 ְר לאל ץיחב
 :חתַפַא הראל יִתְלה

 יעשפ ם םֶדְאְכ יִתיִפְּכִדבִא
9- 



 אצצ] 834--צצצ]] 8

 ינוע יִּבְחְב ןומ ממְל

 הָּבִר ןומָה ו ץורעא יכ
 ינתְחָי תוקָּפְשמדּובו
 :הַתַּפ אצא"אל םּדִאְו
 5 8 | ילדתי ימ
 יננפי ידש יורה

 :יביר שיא בתָּכ רָפַסְו
 אשא . א ימכשדלע אל"םא

 :יל תורטע ונלנעא
 ונדינא ידעְצ רפְסמ

 :ונכרכא דונָנ ומָּכ

 זת יקְמא יִלעְדַא

 ני ָהיָמְלִת דח*
 יתלכו ; ּהָהְכִא

 : יחפה ָהיִלָעְּב שפָנו

 חוח אָצְי | הטה תחת

 הש אב ה הרעשדתהתו

 וא יִרְבִּד ומת

 2 עו
 :ןויְּ יפבי ָהיִמ

4-5 
9-=₪- 

 תש פלש ּותָּבְשיַו

 בויא

 2 ילב

 ור | םיִשְנַאְה
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 99 ףס
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 י- פיליאר כ
 9" בויאדתֶא ת - : == |ול

 : לובה ל אָכְרְבְרִב אוהיִלֶאו א רח :ו יניב קיִדצ אּוה
 ושפנ וקדצהלע ופא הרח בויאב םִר תחפשממ

 || שו
 דד א

 ת שלש - :םיקלַאמ

 ב"יד ,י"ר. ,י'כ םירפס בורב ןכ 4

 34  .תוחפשמ זובו א'ס ,ט'דו ו"ד

 ןכו אלו א'ס .ו"טדו "יד ,ב'יד ,ו'ד ,ט'ד

 ו א'דב ןכו 'ה וילע רפמגו י"כ םיהפפ
 יהדב ןכ צ. 87 |

 בורב ןכ צ. 7

 .אקספ ןאכ שי א"סב צץ. .בל

 ג'ד .ב"ד ,א"ד ןכו חתפ

 צץ.

 םורפס
 , כ םירפס

 כ"ד ,ו"ד

 ב"ד ןכו ידעצ א"ס | ,י"דו י"כ םירפס .בורב ו ויו | ירו - ר

 ר ו"ד

| | :2 | 

 | דאל רשא וי ופא

. 
 ואצמ

1 

 ו'טדו ד

 פקמ דומּכ יללהב גדו ד"יד .ב"וד 1
\ 

 לאכרַּב א"סכ טדו ב"וד ,י'ד ,ייפכ םירפס ב



4 

 פ

-3 

10 

11 

13 

 אאאזןז 4 בויא 14

 בויאדתַא הכח והילָאְו :בוַאדתַא שישריו הנעמ אמ
 ו אּוהיִלַא אי :םיִמיל ממ המה יכ םיִרְכְּב >

 :ופא רחיו םישְנאְה תֶשְלש יִפְּב הנע ןיא

 :רמאיו יוובה לֶאְכַרֶּבְדִב אּוהיִלֶא | ןעוו
 םישישי םִּתַא םיִמָיל יִנא ריִעָצ
 | אְָיִאְו יתלחז ןּכְילע

 :םֶכְתֶא יעד תוקמ
 ירדו םימָי יִתְרִמְא
 :הָמָכֶח שירי םיאש בֶרְו
 שונאב אוהדחור ןכא
 :םִַבִּת ידש תמשנו
 ּומּכְחְי םיּכְר"אְל

 :טפשמ ונבָי םינקזו
 ילְהַעמש יּתְרמְא ןָכְל
 :יִנָאְרףִא יעד הָוחַא
 םקיִרְבְְל יתלחוה ןה
 םכיִתְנובת"דע ןיזא
 :ןילמ ןורקחתרדע
 ןנבַתֶא םֶכיִדָעְ
 היכומ בוא ןיא הנהו
 :םּכִמ ויָרָמָא הנע
 0 הָמָּכַח ונאצִמ ורמאְֶּפ

 ,ירק אּוהיִלֶאְו ט.4  .בותכה הניכש אלא םָהְלֶאַה = ןיִּבַה יואר היה םירפוס ןוקת +. 3

 ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו שרגמ עיבר םישנאה א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5

 א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג"ד ןכו אוָהילא א"ס ,ו"טדו י"ד | ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6

 ביד ,א'ד ןכו חתפ לֶאְכְרַב א'ס ,ו"טדו ב"יד ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ב"ד ןכו אוהילא
 ןויר ,גיד ,ב"ר ,א'רב ןכו קוספ ףוס :רמאיו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו"טדו א"וד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד

 ןה"טדו א"יד ,י"ר | ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב שגדב ןכ צ. 11 = .ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ט"ד

 בורב ןכ ץ. 18 = .א"דב ןכו םיִלַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 18 = .ד"ידו ב'יד ןכו ופר יל א'ס
 .ב"ד ןכו ןיא הנהו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס



 108 ויא אצצזז 15--אצצ[]ז 3

 :שיאדאל ל ונפד . לא

 ןיִלַמ ילא ףרעחאלו

 :ּונביִשַא אל םָכיִרַמ באְב
 רוע ונעדאל ותח

 :םילמ םָהַמ וקיתעָה
 ּורבְדַי אְליִּ יִתְלחוהְ
 :דוע ינעראל ּודָמע יּכ

 יִקְלַח יִנַאְ"ףִא הָנַעֶא
 :ינָאְרףא יעד הָוחַא
 םי למ יִתלמ יִכ
 :יִנָמְּב ח ר ינתסיצה
 חֶתְפִאְל כ ינטב הנה
 :ַעָקָּבִי םיִשְדַח תובאָּכ
 ילדחוריו הָרְּבדַא
 :הָנָעֶאְו יִתָפַש חַתְפֶא
 שיאחינפ אָשַא אָנלַא

 :הָנכַא אֶל םֶדָאלֶא
 הָנָכַא יעד אֶל

 :ינטע יִנָאָשִי םפְמְּ
 למ בויִא אָנְיעְמש םֶלּואָו
 :הֶנואק יִרָבּדְדלַכְו
 יפ יתָחְפ אנההַגה

>< 

 י יכח ל הרב

 ירמא יבלחרשי
 תעדו

 הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. וז = .יתלחוהוינ"ב ,א'ב ןכ צ.17 = .הנוגנ אלבו דתה יללהב 6
 ןכו דאלו א'סבו ,ףקמ אלבו אל א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בוב

 ג לַמ א"סב ,ירק יִתאלִמ כ 19 "דו

 א א"פ ו"טדו "יד ,ב"וד | ,ו'ד "כ |

 .ו"טדו .ד'יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט'ד ויד ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפסב ןכ +. 1 ,ל
 .איעג אלב דלָבְו ג'ב א"ב ןכ

95 

 םירפס בורב ןכ צ. 1

 .תורוו הרבדא א'סו ,ט'דו ו
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 אצא]וו 8 בויא

 ;וללִמ ררְּב יִּתְָפְש תעְדו
 ינתשע לאחחור

 :יִנִחְת יש תָמְשְנְ
 ינבישה לכותדמא
 :הָבְצִתִה ינָפל הכר
 לֶאְל ךיפכ ינאךה
 :ינָאדנ יּתצְרַק רָמחַמ
 ךתעבת אל יתמא הנה
 :דָכַכִיִאְל ףילע יפכאְו
 ינזָאְב ּתְרַמָא ךא
 :עמשַא ןילמ לו
 עשפ לב יא -
 :יל ןיפ אלו יכנא ףח
 אצמי ילָע תואּוגָת ןה
 -ול םואָל ינבשחי
 ילנר דַַּב םשָי
 :יִתְחְרֶאדלָּכ רמשי

 ךנפא סקרצהאל תאזךה
 :שונאמ ּהולֶא הָבריכ
 ָתוביר ויל עּודמ
 :הנעו אל ויִרְבִדלַכ יכ
 לא"רבדי תֶחַאְבדיכ
 :הָנְרושי אל םיתשבי
 הלול ןיזח | םולחכ

 םישְנאדלע המ טדרת לפנְּב הויו.\ו=
 | .תומונתב ב .%8=5 לנה ==

 םייד ןטיד ויד גיד" ,ב"ד  ןכו דןה א'ס: ,ו"טדו א"ד | ,ו"'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6

 .אריעזי 'ח +. 9 = .ע"ת ןכ יפו ל"צ צ- ד | .ו"טדו א"ד ןכו 8 יִתָמיִא א"ם צ. 7 | .ד'ידו

 .יתחרֶא א'ב וילע רפמנ א'סב ד. 11 = .ר"תו פ"ת: ,ע"ת ,א'ד ןכו ינבשחיו א'ס +. 0

 , .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ןויזחב א"ס צץ. 5



 17 בויא אצא[1[ 16-58

 :בָכְשִמ יִלָע תומּונְתְּב
 6 םיִשָנא ןא הָלני וא
 :םּתחְי םֶרְסִמְבּו
 17 השַעמ םֶדֶא ריִסָהְל

 :הָפּכְי רבּמ ה
 18 תחשהינמ ושפנ שחי
 :חַלָשּב רָבַעַמ יתוח
 9 ובְּכָשְמִלַע בּואָכַמְּב חַכּוהְ
 :ןֶתִא ויָמ צע בידו
 "50 םֶחַל יתָיַח ּותַמָהְזְו

 :הָוַאּת לָכַאַמ ושפת
 . יארמ ורשָּב לכ
 :ואר אל ויְתמְצִע יִפשו
 - ושפנ תַח השל ,ברקִּ

 . ץילמ ךָאְלמ |וילע שידסא
 3 ג 2 .ד :

 :ורשי םֶדָאְל דיגהְל

 :רפכ יתאצמ + ₪ ואפ\ווי
 2 ;דז ד

 0 חרלורפר רירופו- וי
 955 ענמ ורשְּב שפמר
 = נב הש ב 0

 בושי

 בורב ןכ צ. ל | .ו"טדו דייד ,בייד ,י'ד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב חנומב ןכ 86

 .ב"ד ןכו ריסהל א'סו ט"דו ו"ד ,ג'ד ןכו ריסהל אס ויטדו ד"יד ,ב'יד ,ייד ,י''כ םירפמ

 ויד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םורפס בורב ןכ +. 1ל = .ר'תו ס'ת ןכ והשעממ = השפממ ל"צ צל
 בורו ,ביתכ :ביִרְו יאברעמל +. 19 = .ד"ידו ב"יד ןכו שרגמ עובר הוגו א'ס ,ו"טרו י"ד

 ס'ת' ,ע"ת ,ירת ,א"יד :ה"ד :,ב"ד ןכו ירקו ביתכ בורו איפב ,ורקו ביתכ בה יאחנדמל ,ירק
 י"כ םירפסב רפה ןכ +. 99  .השוגד 'א +. 91  .ירק ּופשָו ,בותכ יפשנ ץ. 52

 הֶרַּפ ליגו ּגהַעְרִּפ א"ס +. 54 = .ו"טדו ד"יד ,ר"יד ,א*וד ,ייד ,טיד :ו"ד' "ד" בו
 א'סו ,י'דו ב"ד ןכו תחש א'פ ןו'טדו דייר ,ב'יד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס  בורב .ןככ ₪
 .ו'ד ןכו שרגמ עובר תחש
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 אאא[וז] 56--אאצ]ש 2 בויא 108

 :וימול ּולע ימיל בושי

 והצְריוו ּה \הולא"לא רַתְעְי
 הָעּורְתְב ויְנָפ אָרָיַ
 :ותקְדצ ו שונאל ב בשי

 רמאיוו םישְנָאדלע ןשי פד
 יתיוע לה רשיו יתאָטַח

 זרדב

06 

 :יל הושדאלו

 תַחָשְּב רבעמ ישפנ הָדְפ 58

 :הֶאְרת רואְּכ יתיחו
 לַא"לַעָפָי הֶלַאלָּכְדה |

 ;רֶבּנ גבל שור ש ילבזק

 תחשהנמ ושפנ בשקל |
 :םיִיחַה רואְּב רואל
 ילעמש בלאיבשקה |

 :רבדָא יִכנָאְ שרחה
 ינָמיִשַה ןילמחשידסא

 :ךקדצ % יתצ :פההכ רכד

0 
 5 ילחע "עמש הָּתַא ןיא 0" םא 9

 :הָמָכַה ךפלאאו שרחה

 ;רמאיו אּוהיִלָא ןעיו דל
 . - רליפרויי 5

 = םיעדיו מ ם ִמָכְה עמש :

 ןכ +. 57 ₪ טדו ד"וד ,ב"וד ,י'ד ,ט"ד היד ,ג"ד ,ו"כ םורפס בורב

, 
 עובר יתיועה א'סו ,ב'ד ןכו יתינעה א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"וד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ד

 ו "ד טד ג'ד ג'ד ,ב"ד "כ םורפס .בורב הנוגנ .אלבו ףקמב ןכ +. 5

 [ ןותכ ישפנ א'סב ,ירק 1שפנ ,ביתכ ישפנ +. 25 .ףקמ אלבו אלו א'ס ו
 ןה'תו 'רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ ושפנ א"סבו ,ס"תו ע"ת ,ט"ד "ד ,ב'ד ג

 !רקו ביתכ 1הָיהו א"סבו ,ע"הו א"ד ןכו ירקו ביתכ יִתָיַחְו א"סב ,ירק 1תָיהְו ,ביתכ יִתָּיַהְו +8
 וו ,ב"יד מיד ויד ,ג"ד ןכו בויא בשקה א" +

 פט ןויטרו ר"יד ,ב'יד י"ד .ט"ד "ד ,ג'ד

 ם צ. 81 | .רתו .א"וד ,טיד ,ו'ד ביד .ןכו . 5 ד
 ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב עיברב ןכ +. 1 ,דל
 .שרגמ עיבר אוהילא



 בויא אאצ1ןז 8

 :יִל ּונזָאה םיִפְדְִו
 ןָחְבּת ןיסמ אחי
 :למאכ םעטי ךחו
 ונלחהרחבנ טפשמ
 :בוטדהמ וניניב הָעְדַנ
 יִּתְקַדַצ בויא רָמָאיּכ
 :יטָפָשמ ריִסֶה לא
 בָוְכַא .יטפשמחלע

 :עשפהילב יִצַה שונא
 בואְּכ רָבְנימ
 :םִִּכ גַעְלהְתֶש
 ןוא ילעפדסע הָרְבְחְל חַרֶאְ
 :עשרהישנַאדםע תָבְלְל
 רֶבְגְַּכַסְי אֶל רַמָאהיִּכ
 :םיהלֶאדםע ותצְרִּב
 יל ועמש בבל ישְנִא | ןכל
 עשרמ לאל הָלְלַח

 :לועמ ידשו
 ילימלשו א לע כ
 :ינָאְצְמִי שיא חרָאָכְ
 עישרחאל לא מא
 :טפשמ תועידאל ידשו
 הָצְִא וילע דקפמ
 הָלּכ לבת טק דנו

 ט'ד ת"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םירפס בורב הנוגנ אלבו ףקמב ןכ 8
 ןכו .בויא רמאחוכ .א"ס | "דו ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 5

 יעג אלב לע כ'ב ,א'ב ןכ צ. 6 | ..ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ןכו

 .י'ר ןכנ ל ג אלבו ףקמב דימו א'ס

== 
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 -םא

 .ויטדו ד"יה ,ב"יד ,י'ד

 רמאדיכ א'סו ,ו"דו ג'ד

 ישנא נ"ב ,א"ב ןכ צ.8

 )ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.18 = .ישְנָא נ"ב ,ישנָא איב

6 

10 



16 

18 

19 

20 

 בויא ט 10

 ובל ויִלֶא םישידםא
 :ףסַאי וילא ותָמשְנְו וחור

 דחָי לכ ו
 :בושי רפע"לע םֶדָא
 תאזה העמש הָניִּבםִאְו

 למ וקל הנאה
 שובחי טפשמ אנוש ףאה

 :עישרת ריב קיִּדַצְדַאו
 לַעיִלְּב ךלמְל רַמָאה
 + םיבידנדלא ע עשר
 םירש נפ | אָשְנאל רַשֶא
 לדחינפל עושדרכניאלו
 .;םלְּ ויד השעמהיכ
 הלל תוצחו ּותָמָי| ענְר

 ורבו םע וש
 :דָיִב אָל ריִּבִא וריי
 שיאריכרדהלע וייט
 :הֶאְרי ב
 תומלצ ןיאו ךשח ץ

 הא ילעפ םש

 רע םיעו שיאילפ אל יכ
 :טָפְשִמַּכ לא"לָא ךלַהל
 רקַחדאל םיִריִּכַּכ עי
 :םתחת םיִרָחֶא דָמַעַיַ

 םֶהיְִבְעמ רי ןכל

 אאצזןז %

 ךפהו

 ןג'ד ,י"כ םירפסב שגדב ןכ ?. 16 | .ירק םישי ,ביתכ בישי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4

 ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 19 | ,ר"תו פ"ת ע"ת ןכ רמאה ל"צ צץ. 18 | .:"טדו א'יד ור

 ןט"ד ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ?.90 = ,ב"ד ןכו רכנדאלו א'ס ויטדו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ויד

 ,ג'דו ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "ושעגי א'סו .ושעגי א'ס .ו"טדו .ד'יד ,ב'יד .י'ד

 .ו"טדו ,ו'ר ןכו ףקמב -ןיִא א'ס . 59 שגה וִּכְרּד יללהב צץ. 1



 אצצןזש 6

 וירחאמ ור
 בצו

 :ּוליּכָשַה 4 -
 לדהתקעצ - איִבָהְל
 :ע םשי ם 4 ; תֶקַעַצְו

 עשרי ימו טכשי הו

₪-- 
 ו ימּו ם םיִנָּפ ; רתסיו

 םדָאדלעו יוגזלעו

 "דא ךלממ
 :םַע ישָקְמַמ

 יִתאָשְנ רַמָאָה לֶאְלֶא

 ירה הָּתַא הז ָחֶא ירְעְלְּב
 :ףיסא אל יִּתְלְעּפ לו ע"םא
 ּתְסַאַמיִּכ | |הָנְמְלַשי ףמעמה
 ינאדאלְו רחבת התא
 :רּבד ָּתְעַדידהמּו
 יל ורמאי ב -ב ישְנַא

 :יל עמש םָכַה רב <

 םבכנ תעדב"אל בויא

 :ליכשהב אל וירָבדו

 ויא ןחְבִי יִבָא

 ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ.6 = .ּואָּבַדיַו "ב ,א'ב ןכ 6
 ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ימו א'ס <,99 = .ו"'ד ןכו שרגמ עיבר םקפס א'פ
 ןכ צ 0 י"ד ,ט"ד .ג"ד ,ב'ך ,ו"כ םורפס בורב .עוברב .ר"ידו

 .ו"ד ןכו שרגמ עיבר ףנח א'סו ףנח

 א'ס ,ו"טרו ד'יד

 עיברב

 .שרגמ ע א שרגמ שובר ותאשב שנ

11 

1 

 א'ס ו"פדו

6 

|29 

30 

1 
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 אצצ]זש 37--אאא 0 בויא 114

 :ןואהישְנַאָּב תבָשִפִ"לָע
 עשפ ותאָטחְדלַע ףיסי יּכ

 קּפְ וע
 :לֶאְל ייָרְמִא בר

 :רַמאּו ּוהיִלֶא ןעיו
 טָפְשִמְל תְבַשָח תאוה
 :לֶאְמ יקדצ מא
 ּףֶלְְכְסִיִההמ רמת
 :יִתאָטְחְמ ליעאזהמ
 ןילמ ךבישא ינא
 למק ףיערהתַאְ
 הארו םימש טָּבַה
 :דממ ּוהְבִנ םיִקָחְש רוש
 ובדלַעְפִתרהמ ָּתאָטֶחםִא
 :ולדהשעתההמ דךיפשפ ובר
 ולְָּתְתְִרמ ּתְקְדצְדבא

 :חָהִי ןרמדהמ וא
 ףעשר ףמָּכְישיאל
 :ףָתְקְדצ םֶדָאְרכְלּו
 וקיקזי םיקושע ברמ

 :םיּפר עורלמ ועושי
 ןתנ ישע הלא היִא רמָאדאלו

 ל

 א'פ א. 3 = ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ אּוהיִלא א'פב ,ירק אּוהילא +. 1 ,הל
 םירפס בורב ןכ ₪ 4 המ איטו  ,היידו ביידר ,ויד,ם"ד ויד ,ג'ד ,ביד ןכו ףקמ אלבו המ

 םירפס .בורב ןכ +. 8 ריר ,ב"וד ,י'ד ,ט'ד היד ,ג" :
 וירו םיד ת"ד ,גיד ,ב'ד ןכו ךומכ שיאל א'סו ,ה"ידו ביד ן

 ,ר"ירו .ב"יד עיד ,ו'ד ,ג'ד ןכו בָרִמ א'ס ג"טדו י'ד ,
 וה ביד י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ <. 9 | .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ןכו

 ןויעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .ט'דוו'ר ,ג'ד ,ב'ד ן
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 ;הָליִלַּב תורמז ןתנ
 ץֶרֶא תומָהְּבִמ ּונפְלַמ
 :ּונָמְּכִחְי םימשה --
 הנעי אָלְו וקַעצְי םש
 :םיער ןואָנ ינפמ
 לֶאוע :משי"אל אוש"ךא
 :הָנְרושְי אל ידשו
 ונרושת אָל רמ באתי ףא

 יל לָלַּחְִ פל ןפ
 א דָכָּפ ןיאריִּכ הֶּתַעְ
 :דאמ שפב עד ריאל
 והיִפדהְצְפי לבה בויאו

 :רַבַכִ י ןילמ תַעְדיֶלְבְּב

 :רמאיו אּוהיִלֶא ףסיו
 ָךּוחַאְו ריִעֶז יִלְדרַתַּכ
 :םילמ ּהילֶאְל רועי
 קיתרמל יעד אשא

 :קדצִא לטפל
 ילמ רקשדאל םָָמָאהִּכ
 :ךִמִע תעְד םיִמָּת
 סאמַי אלו ריִּבַּכ לֶאְרה
 .:בל כ ריִבָפ
 עשר הָיחידאל
 - י םיזנָע טָּפָשִמּו

 ג'ד ןכו ללוחתו א"ס ,ללוהתו כ"ב ,א"ב ןכ +. 14 = .ירק ּונְרּושַת ,בותכ ינָרּושת א'פב 4

 ב"וד ,ו'ד .ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב עיביב ןכ +. 1 ,ןל , ןדיודו ב"וד ,ט'ד ג'ד
 אל א'פ +. 5 .ףקמ אלבו ןהא ג"ב ,א"ב ןכ צ.3  ,שרגמ עיבר אוהילא א'ס ,ו"טדו "ד
 .ר"תו כ"ח ,ע"ה ,'רת ,ד"יד ,ב"ירןבו

11 

19 

16 

 ול



10 

11 

19 

14% 
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 ב ןכ 18 ירק ג לכי יתכ ּולַבִי א'סבו ,ירק ּלַבְ

 צץ. 18  .א"ודו ויד ןבו ץמק קצ ּןמ א'ס ,ו'טדו ד"יד

 אצאאט] 8 בויא

 ונע קידצמ ערְניאְל
 אפל םיִכְלִמתֶא
 :ּוהָבְגַו חַצנל םכישיו
 םיִקזּב םיִרּוסָאדםאְו
 - ץיֶלְבַחְּב ודל

 עפ הל דעו
 :ּורָבְִתַיִּכ םֶהיעְשִפ
 רפומל םָמִא לָגיַ
 :ןואמ ןובושידיכ רַמאיו

 ודבעיו ועמשידמא
 :םיִמיִעְנַּב םַהיִנָשּו בוטב םֶהיִמי ו לכ
 ורבע חלָשְּב ועָמשִי אלדמַאְו
 :תַעְד 5 יִלָבְּ ועו
 ףא ומישי ב לפה
 :םֶרְִא יִּכ עושי אל

 םָשֶפנ רעב מ
 :םיִשדְקַּ םִּתיִחְ
 וינעב נע ץלחי

 םִתַא חלב לגו
 רָצדיפמ ! ףתיסה ףאְו
 ָהיֶּתְחִּת קצומחאל בחר
 :ןשְד אלָמ ּנֶתְלַש תַחנ
 תאְלְמ עשר
 :וכמתי טפשמו ןיד

 קברו קפשב תי המח"

 גלבי א"פ +. 11 .א'ד ןכו  'רב ּגרבעיו א'ס יז. 11  .ירק 1נוע וולע רסמנ .א"סב
 ,בותכ לכי איסבו ,ג'י א'כ ליעל ןויע .:ד"ידו .ב"יד ,טיד ויד גיד ,ב"ד ,א'ד .ןכו 'בב

 ב
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 :ךס פילַא רפכדברו

 רַצְב אָל ףעוש ךרע עְיִה

 :ַחְכְדיַצְמִאַמ
 הל לה ה
 םִּתִחִּת םיִמַע תולַעל
 ב פּתִילַא רמשה
 :ינעמ קְרחב הודלע יִּכ

 וחְכְּב בנש לאְדַה
 :הרומ והמָּכ ימ
 רד ויל דקפדימ
 :הֶלוע תלעפ רמארמו
 ולעפ איִנָשתדיּכ רכז
 :םישנא וררש רשֶא
 ובדוזחי םֶדָאלְּכ
 :קוחרמ טיִבָי שונא
 עדנ אלו אינש לֶאְָה
 ו רקח"אלו ויִנָק רַפְסִמ

 םיִמחיפטנ עַרָני יִּכ
 ;ודאל רטמ וז
 םיקָחש ש ול :"רשא
 :בֶר םֶדֶאו יִלע ופעְרְי

 בעְישרפמ ןיבידםַא ףא
 :וִתְּבִס תואשְת
 , ווא ויִלָע שָרֶּפְרִה
 :הָסַּכ םיה ישרשו

 .ירק ףל וילע רסמנ א"סב +. 9

 ב'ד ןכו ּזח םדֶא"לכ א"ס ו"טדו י"ד ,

 א'ס ,ו"טדו י'ד ,ו*כ םירפס בורב ןכ צץ. 7

 .ר"ידו ב'וד



 ןש

6 

16 

 ולו ריד בלד ויד ,ט"ד ןנ'ד ,ג'ד ב'ד ,י"כ םירפסב הנוגנ אלבו ףקמב ןכ +. ג

 ןויטדו ב"וד ,ט"רב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.35 = .ב"ד ןכו ויִלָע א"ס +.

 < י'כ םורפס בורב ןכ צ. 3 .זל = .ר'ידו א"ד ויד הד ג'ד ,ב'ד ןכו שגר עוגפמב א"ס

 יריירו ב"יר .ט"ד ןו'ד ,ב'ד ןכו םימשה-לכ תחת א'סו ,םימשה- -לכ תחת א'ס ,ו'טדו

 וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ ץ.8 .'רת ןכ ּוהשעמ םיִשְנָא - והשעמישנא ל"צ ץ.7

 יויטדו ו'ד ,ג'ר ,ב"ר ,א'ד ןכו שגד דומב א'פ ;ו"טדו דוד ,ב'וד .א'יד .ט'דב ןכו יפר

 ,ב'ד ןכו אמדק 'ו רפח ָהיִתּינעָמְבּו א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8
 דו ו'ד

 צאצט] 81--אאאט]ז[ 8 בויא

 םימע ןיִרָי םָּביִּכ
 :ריּבְכַמְל לכת
 רוא"הְַסַּכ םיפ כ
 :עיגפמב היִלָע וצו
 וער וילע דיני
 :הלועדלע ףא המ

 יכל דר תאיל"א
 :ימוקממ רַתַי
 ולק וְרְּב עומָש ּועמש

 :אָצָי ויפמ הָנַה
 והרשי םיִמְשה"לָּכ"תַחִּת
 :ץֶראָה תופְנַכְילע ורואו
 לוקחנאָשי | וירָחא
 ונואָּג לוקּב םעְרִי
 ;ולוק עמשי"יכ םבקעי אלו
 .תואלפנ ולוק קָּב לֶא םעְר
 :עדנ אל תולדנ השע

 :וזע תורטמ מש רט בשל
 - שחי םֶדֶאלָכִיְּב
 :יהשעמ'ישְנאלְּכ תעדְל
 בֶרֶאדמְכ הָיַח אובו
 -ןמ :ןֶּכָשת היִתְנעמְבו

 א"וד ןכו רסחד רסח ָהיֶתַנָעָמְבּו א'סו



 בויא אצאצןז 1

 הָפּוס אּובְּת רדָחַהְְִמ
 :הָרְק םיִרָזמִמּו
 קת לאדתמַשנמ

 2 םימ בַחרְ
 בע חיִרְִו ירָּבִיִףא
 :וְוא ןנע ץיפל
 םֶלָעְּפְל ותלומחתב ִּּפַהְתִמ | תוכסמ אּוהְ

 :הֶצְֶא לבת ינפ"לע !םוצי רש ל
 יצראלדםא טָבשלדםא
 :והאצמי דָסַחְלִא
 בוא תאו הנאה
 :לא תואְלַפִ ןנופתהו דמע

 םהילע הלא ִשְּב עדְתַה
 :ּנְנַע רוא עיפוהו
 בעְדיִשְלֶפִמִ"לַע עָרַתַה
 :םיִעּד םיִמּת תואלפמ

 מח דידְנְּבדרֶשַא
 :םורדמ א טֶקְשהְּב
 םיִקָחְָשְל מ ע עקרת
 :קצומ יאְרּ םיקוח
 ול רמאנחהמ ּונָיִדוה
 :ףשֶחיִנָפִמ ףךרָעְנ אל
 רכה כ ולְדרַפָסַיַה

 :עֶלְבְי יּכ שיא רַמָאְ"סִא
 רוא ּואָר אל | הת

 םיִקְחְשּב אוה דיה

117 

 .םיקחשל א"ס +. 18 .הֶאדְתֶה ל'ג +. 16 | .ירק ויתלוּבחתּב ,ביתכ 1ותַלַּוּבִחַתַּב +. 9

 ןכו ירקו ביתכ יִנָעַיִרַוה א'סב ,ירק ּונָעיִדַוה ,ביתכ יִנָעיִרה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9

 .ס"תו ע'ת

10 

20 



 אאאט 5% --אאאטצזח 8 בויא 18

 וְנאְצמִאְל ירש :דוה אָרְוְנ הולָאדלע
 חָכדאי וש

 : הנע אל הקרצדברו טפשמי

 םיִשְנָא והוארי ןכל
 ל

 ;רַמאָיַו הרעסה'נמ בויִאהתַא הָוהְיְדִו
 הצע ישסמוה) ה
 :תעְדהילב זי לב
 ףיצְלַח רבנכ [--

 :ינעידוהו דְלֶאשַאְ
 ץרָאדסְיְּב תה הָפיִא
 :הנב ּתעְריסִא דגה
 עדת יכ היִדִמְמ םשדימ
 :וק היִלָע הטקימ וא
 ועְבְמְה הינדא המדלע
 ;הָתְנּפ ןֶבָא הָרְיִדיִמ וא
 רקְב יִבְכִּכ דיור
 :םיהלא י ןֶבדִלָּכ עירו
 םִ ;י םיִתְלדְּ סו
 ימושב :אב צי ם םֶחְרַמ ד ינב

 .ם"תו ע"ת= ,א"ד -ןכו הָנָעי .א"ס | ל. 95 | .ר"ידו ב"וד ,ב"ד ןכו 7ברו א"פ +.

 ,ו'כ םירפס בורב עיברב ןכ <. 1 .יִנַמ = כמ ל'נו ,ירק הָרָעַפַה ןמ ביתכ הָרֶע יסהנמ יגדל
 ןי"כ םירפס בורב ןכ ץ. 9 = .שרגמ עובר הלעסה א"פ ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד
 י"כ םירפס בורב ןכ ל רובה טיר ויד .,גיד ןכו הצע ךישחמ א'ס ,ו"טדו י"ד

 .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו שרגמ עיברו שגד ןילמּב א'ס ,א"יד ןכו יפר וילע רסמכו
 ויד ןכו ףקמ אלבו ילב א"ס ,ו'טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד )"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.9
 ה'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּךְלֶאְשֶא א'ס זץ. 5 .א"ידו י"ד ,ב'ר ןכו שגה רָבְגַּכ אתג ולפ +. 3
 .'ז ימןמקל ןייע :ר"'ודו ב"וד ,ו'ד ,טיד



 19 בויא אצאשו] 0

 ושָבְל ןַע יִמּושְּב
 וְתְלְּתַח לפרש
 יקח ייִלְע רכשֶאְ
 :םַתְלְ ַיִרְּב םישָאו
 ףיסת אָלְו אובָת הָפַע רמאו
 :ףיל ןואְגְב תישי אפו
 רֶקְּב תיּוצ ךימְימה
 :ומכָמ רחש"התעדי
 ץֶרֶאְה תופְנַכְּב זחֶאל
 :הָנִמִמ םילָשְר ורע
 םתוח רֶמָחָּכ ַּפהְתֶת
 :שובל ומָּכ ּובָצְיְתִיו

 םרוא םילשרמ עמו
 :רֶבָשִּת הָמְר עור
 םִידיִכְבְהִרע תאָבַה
 :ּתְכְלִַהְתִה םוהֶּת רָקַחְבּו

 תומדירעש דל יל ָה +
 :הֶאְרִּת תֶוָמלצ ירעשו

 ןזראדיבחרדדע תְננבְתַה
 :הָלְמ תעְדְיימא רגה
 רָאְְכִשָי ךרדה הָזַא
 :ומקמ הוא ךשחו
 ולּובָנְדלא ונחּכַת יִּכ

 :יתיב תובת יב וכו
 תעד - = ידי

 .ורק רַחשַה ָּתַעַבַי ,ביתכ רחש הֶּתַעְדָי צ. 12  .ר"תו ם'ת ,'רת .ןכו תש .ל"צ +4

 ףקמב ןכ 1 .היולת. 'ע צצ. 19, 5 .ו"טדו י"ד ןכו אלמ זוחאל א'פ צ. 8

 ארה הלמ הז א א'סבו ,ףקמ אלבו יא א'ס ,ו"טדו י"ד . ,ו"ב םירפס בורב .הגוכנ .אלב |
 ט"ד ,ןיד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפפ בוהב ןכ צ. 98 | .ד"ודו ביד ,טיד ויד ,גיר ביר ור ה

 קמב חוכְו א"סו ,ָכ ה"ידו בנד ) ,ו'טד ןכו ףקמב דוכו איסו ,וכו א*ס ,ד'ידו ב'יד
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 ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלמ האושמו א'ס +. 97 = .ד"ידו ב"וד ,ו'ד
 .ו"טרו

 בויא

 דלות ואְִּכ תְעדְ
 :םיכר ימי רפְסִמ
 :לֶש תורְצאדלֶא תאָבַה
 :הֶאְרת דרב תורָצוֶאו
 רצ תַעָל יִתְכַשַה רשֶא
 :הַמְחְלִמ בק םויְל
 רוָא קְלָחְ לרדה היא
 :ץרא"לע םידק ץפי
 הָלַעְת ףטשל :לפדמ
 :תולק ויזחל ףרדו
 שיאחאל ץראזלע ריִטֶמַהְ
 ;ּוִּב םֶדאדאְל רָּבְדִמ
 האשמו האש עיבשהל
 :אשְד אָצִמ חיִמְצַהְל
 בא רַשָמְלישיִה
 :לֶטיִלְנִא רילוההימ וא

 ןח ור
 :ודלי ימ םימָש רַפְכּו
 ואּבַחְתְי םימ ןָבְאְּכ
 :ּודָכלְתְי םּוהָת ינפו
 הָמיּכ תונדעמ רשקתה
 :חּתַפִת ליִסּכ תוכשמהוא
 יתְעְּב תורֶזמ איצתה
 :םהְנִת הָיִנֶבלע שיעו

 אא אצןןז 82

 תעדיה

 ןט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלמ האוש א'ס ,ו"טדו ביד ,א"יד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. פל

 ןוח'יה .,ב"וד ,א"יד ,י"ר ,ט"ד ,ו"ד

 ןכו רטמל שוה א" ,א'ב ןכו ו"טדו י'ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8
 = ויד ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ תוכָשומ א'ס +. 91 = .ד"ירו .ב"יד ביד ןכו רטמל שוה א'סו ,נ"ב
 הירו בפה ויד מול



 בויא \אצצ]ו[ 33--אאצ[א 8

 ז ,ט'ד + ו'ד ,גיד ,ב'ד ,י"כ םירפסב יחדב ןכ 86
 .ירק ויִדְלי ,ביתכ דלי +. 41  .ו"טדו י"'ד ןכו יובשל
 י'דב ןכו אלמ וילע רסמע

 םיִמָש תוכח ּתעדִיַה
 ;ץֶרָאָּב ' ורָמְשִמ םישְּתִדִא

 ףלו ק בעְל םיִרָתַה

 :ָפַכִּת םִיִמרַעְפשְ
 וכליו םיקרּב חַלֶשְּפַה
 :ונגה ךל ורמאו
 הָמְּכָח תוחְטַּב תֶשדיִמ
 הניב יוָכָשל ןתְנִמ וא
 קָחש רפַסְימ
 :;ביִכָשִי יִמ םיִמָש יל
 ק קצמל רַפָע תֶקַצְּב

2% 

 ףרט א איִבְלְל ּוצָתַה
 :אָלַמִּת םיִריִפָּכ תִיחְ
 תונועמב וחשיהיכ
 :ברָאדמל הכסב ובשי
 וריצ ברעל ןיכי ימ
 ועושי לאזלא ודלייכ

 :לָכאהילבל וע
 עלָמדילַעְי תל תַע עריה
 :רַמְשִּת תוליא ללח
 ו הָנאְל מת םיִחְרי רופסּת

 :הָנָתְדְל תע ּתְעְדָי
 הָנהְלַפִּת היד הָנעְרְכִּת

 :הָנִהַלְשְּת םֶהיִלְבָח

 .ר"ידו ב"

6 

 ה םי

 ג'ך ,ב"ד ,א'ד ןכו רפה רַפְסֶּה א"פ ו"טדו

11 

41 

3 

6 

240 

241 

 טל
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 צאאצן]א +5 בויא 19

 כ ּוּכְרי םָיִנְב ומלח
 :ימל ובשדאלו וא
 שפה ארפ חלשדימ
 :חתּפ ימ דורע תורְסמו
 ותיב הבְרע יִתמשדרשא
 :הֶחְלִמ ויתונְכשמ
 הירק ןימַהל ק קחשי
 :עמשי אל שנונ תא
 והערמ םיִרָה רות
 :שורדי קורדלָּכ רַהַאְ

 ְְּבָע םיִר הָבאִיְה
 :ףסובָא"לע ןילידסא
 ותבע םֶלָתְּב םיִרְירָשְקֶתַה
 :ףירחא םיקמע דדשידסא
 וחכ בֶרְיִּכ וָּבדהַטְּבִתַה
 :ףעיתי ויִלֶא בועת
 ףערז בושידיּכ וּב ןימָאְתַה

 :ףסַאְי ךְנרנו
 הָסְלַענ ם 0

 ?הצנו ּהדיסח הָרְבָאדב
 ָהיִציִּב ץראל בועתהיכ
 :םמחת רפע"לעו
 הָרּוזַת לנה ו הָכָשִּתַו
 חישקה :השודת הרשה תֶיח

 אלבו אלו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב הניגנ אלבו פקמב ןכצ.4

 יוד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"רב ןכו אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.6  .ףקמ

 ןויד ,טיד ,ו'ד ,ג'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .א"וד ןכו רסח ויִתְִּכַשִמּו א"ס :ו"טדו

 ירק בושָו ,ביתכ בושי ל. 19 | .ר"ידו ב"יד ,א"יד בד ןכו. רסח .שננ א'ס -ו"טדו ב"יד

 יול 15 | .ו'טדו דייד ,ב"יד ,י"ד ,טיד "ד ,ג"ד ,ב'ד ,"כ םירפסב חנתאב ןכ ל. 9

 .ר"ויו ת"יח לע דוקנ תָּיַחְו יאחנדמל ,יאברעמל



 193 בויא אצצזא 6

 הכלב ה ינב חישקה

 :דחפחילב ה עי קידל
 הַמְכַח הולֶא ( הו שהרפ
 +הְניִּבּב הל קלַחדאלו

 איִרַמּת םירמכ 20
 :ובְכְרְלּו סופל קחש

 הָרּובְּנ םופל
 :הָמְעְר וראוצ שיִּבְלִתַה
 "הברק יוטיפרחה
 .+הַמיִא ורַחנ דּוה

 חָכּב שישו קמַעְּב ורפחי
 :השתארקל אַצי
 תחי אָלְ דַהַּפְל קחשי

 :ברחהינפמ בושיאלו

 הָפְשַא הָנְרּת .ויִָע
 :ןויכו תיִנֶח בהל
 ןרָאדאָמְנְ זנו .שערְּב
 :רפוש לוקי ןימאי אָלְ
 חֶאָה רמאי\ רפש יִדּב
 המָחְלִמ חיִרָי קוחְרִמְ
 :הָעּורתּו םירש םִעְר

 ץנרַבָא ףַתְנּבִמַה
 + ןָמיִתְל ופנכ שְרפִ

+|= 

 -םא 2

 ה"טרו ד"יד ,ב"וד ,י'ד ,טיד ויד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב הנוגנ, אלבו ףקמב ןכ יש
 .ינוסב החותפ +. 19 | .איעג אלב קחַשִּת נ'ב ,א'ב ןכ ץ. 18  .ףקמ אלבו אלו ₪
 אלו וא אלו א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 99 = .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכ רפחי ל"צ צץ. 4
 םירפס בורב הגיגנ אלבו ףקמב ןכ +. 5 = .ד"ודו ב'יד ,ט'ד .ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אב
 םירפס בורב ןכ +. % . .ףקמ אלבו יכ א"ם ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ו'ד ,ט'ד ויד ,גיד ,ביד וכ
 יד"ידו .ב"יד = ,י'ד ביד כו ךתניבמה איסו ,ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו ךתניבמה א'ס ן"טדו 3
 .ט'דו א'ד ןכו ירקו בותכ ּוָפַנַּפ א'סב ,ירק ווי ,ביתכ 1 וא ופְנַּכ צ. 6
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 \צצזצ ל7--צ1 8 בויא

 רַשנ הבי ףיפהלעדםִא
 :ונק םירָי יכ

 ןנלַתי ןכשי עלס
 :הָד 0 עלַשךשלע
 לָכֶא רפָח םשמ
 :וטיכי ונע קו חרמל
 םדרע גל וחרפאו

 :אּוה םש .םיללח רשָאְבּו

 :רמאיו בויאדתַא הָוהְי ןעיו
 רוסי ידשדםע בתה

 :הָננעי ּהולֶא ַחיכומ

 :רמאו הָהְידתֶא בוא ןעיו
 ךבישַא המ יתְלק ן ןה

 :יפרמל יִּתְמְש ידי
 הָנַעִא אְלו יִתְרּכד תהא
 :ףיסוא אלו םיתו שו

 :רָמאיו הרעס| נְמ בויאדתַא הָוהְיְְִעַו
 ףיצלח רֶבְנְכ אָנרֶוַא
 :ינעיד והו ףלֶאשֶא

 יטָּפשִמ רפָּת ףאה
 ינעישרת ל

 !א'דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ש.30 = .ירק ויָחְרפָאְו ,ביתכ 1הרַפֶאְ

 בורב עיברב ןכ +. 1 ,! = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ןכו געלע תו ןיטרו אדי ויד יד ב

 ןכ צ. 3 .שרגמ עובר בויא א"ס "טדו ד"וד ,ב"יד י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס

 או"ד ןכו שרגמ עיבר הוהי א*'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ע יוררר

 ,ס'תו ע"ת ןכו אל א'ס צ.5 | .הָנָעַא ל"ג צ.5 | .ב'דב | א"סב ןכו אלמ יִתולְק יללהב +.
 ןג'ר ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ צץ. 6 = .יִנָמ ל"גו ,

 ןא'ד ןכו שגד רבגכ א'ס צ.ל | .ו"ד ןכו שרגמ עי



 1% בויא צו 9

 :קדצת ןעמל ינעישרת
 לו לֶאְּ עורזחםַאְו
 :םערת ּוהַמָּכ .לוקְב

 הבי ןואְנ אנְההע
 :שָבְלְת רֶרָהְו דּוהְו
 ףפא תורְבע ץַּפַה
 :ּוהליִפשַהְו הֶאָנזלָכ הארו
 ּוהעיִנְכה הֶאְנְזלְכ האר

 :םֶתְחַּת םיעשר ךדהו
 דחְי רֶפָעִּב םְמְמ
 :ןומטּכ שּבָה םָהיִנּפ

 דוא ינאי
 ךִניַמָי ףל עשותהיכ
 מע יתישעְררשא תומהב אהה
 :לכאי רב ריצה

 וינתמ מב ו כ אז הנה

 :ינטב יִריִרְשַּב ווא

 זרָאדיִמְכ יִבָנו ץפחי
 :ונרשי ודחפ ידי

 ה
 :לורב ליטמכ וימר
 לא-יכרד תישאר אּוה
 5 :וברח שני ושעה

 .ד"ידו ב'יד ,טיד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יחד אָנ א'פ ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 80

 .ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד י"ד ,ט"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו תורבַע גיב ,א"ד ןכ] א'ב ןכ שה

 בורב 5 ץ. 14 .ו'טדו ד"יד ,ב'וד ,ו'ד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ר ןכו אלמ שובָח א'פ + ₪

 ,ט"ד ה'ד ,ג'ד ,א"ד ןכו אלמ עישות א"ס ו"טדו ב'דב ןכו ד'וי רפח וילע רסמנו י'כ םירפש

 י"ד ,ט"ד ,א"דב ןכו יפר וילע רפמנו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 16  .ד"ידו ב"יד ,א"יד 1

 ויָדְחפ ,ביתכ ּודְחַּפ צ. גז | .ד"ידו ב"יד ןו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שגד וויָנְתַמַּב א'ס ,ו"טדו א"ד

 ב"ד ,א'ד ןכו הָשּוחְנ א'ס \.18 = .ד"ידו ב'יר ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירק ויָדַחּפ א'סב ,ירק

 .ד"ידו ביר



20 

6 

529 

20 

 אז, 1 בויא 16

 ולדואשי םיִרָה לּובדיּכ

 :םשדוקחשי הרשה תיח"לכ

 בָכְשי םילאצ"תחת
 :הָצְבּו הָנַק רֶתְסּב

 ולְלצ םיִלָאצ ּוהָכְסִי

 : :לחנ"יברע והובס

 זופחי אל רָהְג קשעי ןה

 :והיִפילא ןדרי הניב | חַטְבִי

 יחי ויניִעְב
 :ףִאבֶקְי םישְקומְּב
 הכח ןִתָיול ךַשַמַת

 :זנושל עיִכָשַּת לָבַחְבּו

 פַאְּב ןמְנִא םישְּתַה
 :ויחל בּקּת חוחבו

 ינּונְחִת ףילא הָּבְרִיַה

 :תוכר ףילא רָבדְידמִא
 ךמע תיִרְב כ
 :םליע רבע ונח
 רוָּפָצַּכ ובדק השחה
 :ףיתורענל וטשקת
 םיִרָּכַח ויְלָע ורכי
 :םִיִנעַנָּכ ןיִּב והוצחי
 לצלצבו וךוע תוְּכָשְב אָלַמְתַה

 ןכו תחת א'סו ,ו'דו ב'ד ןכו ףקמ אלבו תחת א'ס ,ו"טדו י"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 1

 ןכ א. 93 .וללצ א" צ. 99 | .ם"תו א"ד ןכו ּהְּבְסִי א'ס +. 99 = .ד"ידו .ב"יד ,ט'ד ,גיד

 הפס יאהנדמל ,ו"טדו ד"יד,ב'יד ,י'ד .ט'ד ור ,ג'ד ,ב'ד ןכו רסח והְּבְסַי וא יאברעמל

 .ב'ד א"ד ןכו אלו א"ס .ו"טדו א"יד ,י"ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = .ירק ּגהנבְסי ,ביתכ

 רב ןכ ץ.96 | ,א"ירו י"ר ןכו רסח זפָהִי א"ס ז. 9 = .ר'תו 'רת ,ר"יד ,ב"וד,מ'ד ד ,ג'ר

 ןכ +. 29 = .ט'דו ו"ד ,ג'ד ןכו יחל א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,א'יד י"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס

 7  .'רתו א'ד ןכו תּוְּסְב א'ס +. 81 = .ףקמ אלבו קֶחשתה נ'ב .א"בו י"כ םירפס בורב



 17 בויא גז, 82--צ1] ןפ

 39 וילעדםיש

 למ רבְ

 אמ הבזכנ ותלהתרה
 :לַטי ויִארמדלא םִגַה
 לורי - יִּכ רזכאדאל

- - 

 לכל ציתי ינפל או ְ ימו

 3 םלשאו . מיד .

 ה
 :אוהדיל םימשה"לכ תחת

 " ןירב שיִרָחֶאְל
 :וכרע ליס =י- -5- -=-
 + - ןי וו 1 =? -

 ושכל ונפ הָלְניִמ
 שו

 :אובי ימ ונסר לָפְכִּב
 6 התפ ומ וינפ יתְלד

 :המי א וינש ש תוְביִבְ

 םיננמ יכיפַא ה הוא

 :רֶצ םֶתוה רוס

 ושני דַחֶאְּב רָחֶא

 :םהיניב אביאל חו 2
 . בדי ּוהיִחֶאְּבִדשיִא

 :ּודְרפְתִ אָלְו ודְכְלְתְי
 10 3 יא רח רִּת ויתשימע

- 

11 

 "תודב
 ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ,א"דב ,יאברעמל ירקו בותכ כ יללהב ןכ +. 5 אמ

 ירק ול ,ביתכ אל יאברעמל +. 4  .ו'טדו ייידב ןכו "ירק ּונְרּועי ,ביתכ גרוע א
 .ירקו ביתכ אל יאחנדמל



 1 5 בויא 18

 :ןָמָגאְו חּופנ דּורּכ
 טֶהלִּת םיִלָחִ ושפְנ 8

 :אצָי ויפמ בהלו
 זע ןילי וראצכ |

 :הָבאד ץּודת ונפל
 וקבד ורשב יִלָּפִמ | ₪

 :טומיְלַּב ויִלָע קּוצָי
 ןבָאהמְּכ קוצי וכל |

 :תיִּתְחַּת הלפכ קּצָו
 םיִלֶא ורויותשמ ה

 :ּואָטַחְתִי םירבשמ
 םּוקִּת יִלְּב בְרֶח והתשמ | ₪

 :הָירשו עָפַמ תִיִנַח
 לורב ןבתל בשק 9

 :הֶשּוחְנ ןובּקר ץעל

 תשקהב ונח רבייאל 90
 :עלקחינבא ולדוכפהנ שכל
 חַתִת ּובָשחְנ שְקְּב |

 :ןודיִּכ שעְרְל קחי
 שח יִדּודַח וי 2

 :טיטחילַע ץורח דפרי
 הָלּוצִמ ריִפַּכ חיִּתְִי ₪

 :הָחְקְרַמַּכ םישָי םָי
 ביִתָנ ריאָי ויְרָחַא 4

 :הבישל םוהָּת בָשֶחִי
 ולָשמ רפעילעךיא .

 ושעה מל

 ב'ד ןכו רפעחלע ןיא נ'ב ,א"ב ןכ צ. 5 | ,ירקו ביתכ ותאשַמ א"סב ,ירק ותאשמ +. גז

 .ט"דו ו"ד ,גיד



 199 בויא אז[ 56--א[]] 9

 :תח-ילבל ושעה
 הארי ּהָבְנְ"לָכזתא
 :ןַחשהינֶבדלָּבְלַע למ אוה

 ;רמאיו הָוהְיתֶא בוא ןעיו
 לכות לכִּכ תעדְ
 :המזמ ךממ רַצְּבַאְלו
 תעְדדילּב הָצַע םילעמ | ה ימ

 כא אלו יתדגה ןכל
 :עדא אָלְו ינממ תואְלפנ
 רכְדֶא יכנָאְו אָנְיעמש
 :ינעיִדוהו אא

 ףיתעמש ןזא עמשל
 :ִךְתֶאְר יניע הע
 יתמח סאַמָא ןכדלע
 :רפאְו רפְעְַלע

 ז בִּאְדלֶא הָלֶאְה םיִרְבִּדִהתֶא הָוהְי ךֶכִד רחא יהו
 ינשבו ךב יפא הָרֶה יִנמִּתַה ופילָאדלַא הָוהְי רמא

 במ

 ןש

 8 הָּתַעְו :בויא יִּרבעְכ הנכְנ ילא םִּתְרַּבַד אֶל יִּכ ךיער
 יִּדְבַ עלא | ובלו םיִליִא הָעְּבשְו םיִרְפִיהֶעְבְש ' םָכְלַחְק
 ללָּפָתִי יבע בֶאְו םכדעב הלוע םתִ לעהו -
 הלב םֶכְמַע תושע ב אָשֶא ויִנְפדא !יִּכ םכילע
 זפילֶא יכלו :בוזא יִדְבַעְּכ הֶנוכנ ילא םתרבד אל יּכ

 ינמיתה ב

 ןנ יי 1 ,ב5מ | .ו'טדו רייד ,ב'יד ,ו"ד ,ט"ד היד ,ג"ד ,ביד ,ו"כ םורפסב ןרונמ ןפ

 .שרגמ עיבר הוהי א'ס ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב עובהב

 בורב ןכ +. 8 | .א"ידו ט'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִּתְעַדַי א"סב ירק יִּתְעַדָי ,בותכ ָתעַדַי 8

 .ט'דו ו'ד ,ג"ד ,ב"רב ןכו ףקמ אלבו העבש א"ס ו'טרו ד"יד ,ב"יד | ,ו"ד ,י"'כ םירפש



 אז.ז 10--ה בויא 10

 רַשֶאַּכ ושעיו יתמַענה רפצ יחושה דדְלְבּו יִנָמיִתַה
 הוהיו/?בויא ינפדתא הָוהְי אשיו הָוהְי םהיִלֶא רַּבּד
 הָוהְי ףסיו והער עב ולְלפְתהְּב בויא תיבשדתַא בש
 וודא וילא ואביו :הנשמל בויאל רשָאדלָּכְדתַא
 םחל ומָע וסכאח זבינפ פל ויַעְדָי לכ ויָתְיִחאלכ
 איבָהדרַשֶא העְרְהלּכ לע ותא ומחניו ול ודעו ותיבב
 בָהֶז םֶזְנ שיאו תָחֶא הטישק שיא ולדונתיו ויל הָוהְ

 ולחיהו ותשארמ בא תיִרְחא"תא ףְרּב הוה :דָחֶא +
 ףלאו םילמָג םיִפָלֶא תששו ןאצ ףלֶא רֶשָע הָעְבִרַא
 שיִלֶשְו םינב הָנעְבש ולדיהיו :תונותֶא ףלאו רב דמצ
 העיצק תינשה םשו הימי תחאהדםש אָרְקיו תב

 תופי םיִשָנ אָצְמְנ אלו :לּופה | ןק תושילשה םשו :
 הלחנ םַהיִכַא םֶהְָל ןתיו ן ץראה"לבב בויא תונבכ
 םיִעָּבְראְו האמ תאזחירָחֶא .בויא יחיו :םֶהיַחַא תב
 תַמָיַו !תורד הַעְּבְרַא ויִנָב יִנּבתַאְו וינָּבדתֶא אריוי הגט
 :םיִמָי עבְשו ןָקָז בוא

 אצמנ ע"תב +. 16 | .ירק תּובש ,ביתכ תיִבש +. 10 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו רפצְו א'ס ץ.9

 .ירק הָאְריַו ,ביתכ אָרִַו +. 16 = .הנש םיִעַּבְרַאְו םִיִתאַמ בּויַא יִמָידלַכְו ןאכ

 השמחו םיעבשו ףלא א"נ ,[םאז טז 4| א ןמסו םיעבשו ףלא בויא רפסד יקוספ םוכס

 יה בודא ןמסו הנמש וירדסו .[קסט אאזז 16] תעדאלו וטמק-רשא ויצחו .העא ןמסו

 .עבש ויתותקספו .[. ז;אאאטז 9] ןויצ ירעש



 םירישח ריש
 יד ה

 ידיפ הי-ריייפיסא ינכשי +- רמלשל רשֶא םיִרישָה ריש
 ו - ו - ₪ 2 - לצי :

 שי רות ןמש ם םיבוט יִנֶמְש ז חירל + :ןיימ קש דד םיבזמדוכ

 הָצּורנ ףירחא יִנָכָשִמ ;ףוב בז ה ( תימלפ בלע ףמש

 ףידר הריכונ ב הָחְמְשְּ הל וירד 6 ₪ יִנָאיִבַה
 ינא הָרּוחָש ;ףובהא םירשימ ןיימ

 :המלש תשיריכ רָדַק ילָהֶאְ םלשורי תונַּב הָואָנְו
 , ימא יִנְּב שמשה יִנְת פשט ש תרהרחש יִנ 8 רוש לנאְרִתחלא

 אֶל ילש ימרכ םיִמְרְּכִהתֶא הָרטְנ "מש יבורַחְנ

 הכיא הפרת הָכיִא ישפנ הבהַאש יל הריגה :יּתְרש
 יִרְרַע לַע היטעַכ היַהַא המלש םיִרְהְצּב ץיכרת

 ףלריאצ םישָנב הָפַיה ָךֶל יערת אלדםא יִרבַח
 :םיערה תונְכשַמ לע ּףיתיִדְנתֶא יער ןאצה יבקעּב

 ףיתימד הערפ י-ר-- יתְסְסל
 - ו -- י- ו

 בד ירות : :םיזורחב ףראוצ םירתב ךייַחְל וואָנ :יתיער

 וּבָסְמְּב ךלמהשדרע :ףסקה תוּדְכנ םע ךל-השענ
 ד 1

 | ה רּורצ :וחיר ןַתָנ יִּדְר % % 5 ו :
 יד ןיע ימרכב יל יִדוד  רפכה לּכָשַא
 ךנה [-

 ב'יד ,ה'דח ,ג"דב ןכו איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5  .יתבר 'ש ץ. 1 8%

 ג'דב ןכו איעג וילע רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8  .א'ד ןכו הַמָלַש א"ס צץ. 7 = .דידו

 בורב ןכ +. 10  .אלמ יִתְפּוסל יאחנדמל ,ואברעמל ןכ +. 9 = .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ה'דח

 1 ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ םורותּב א"ס :,ה"דחו "כ םורפמ

 .א"ידו ג"ד .ב"ד .א"ד ןכו אלמ

= 
 ןכ ופה א"ס +. 8

10 
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7 
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 שכ ןשפ 1

%- 
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 הָפְי נה :םיני ךיניע הָפָי ךנה יתר הָפִי ךָנה
 םיִזְרַא ּויִּתַב תורק :הננער םיעְנ"ףא א ידור
 :םיִקְמַעְה תנשוש ןורשַה תֶלַצַבַח יג ינָא םיִתורְב נוחה
 חופתכ :תונְּבַה ןיּב יתיער ןּכ םיחוחה ןיִב הָנַשושָּכ
 יתְבשוו יִתְדַמח ילַצְּב םינְּבה ןיּכ ידוד ןּכ רעיה יצעב
 יל ולד ןייה תְבלֶא + ינאיִבָה :יכחל ק קמ וירפּו
 תלוחדיכ םיחומהב ינודפר תושישו אב ינוכמ ם :הָבַהִא

 :ינְקּבַחִת נמו ישארל תַחַּת ולאמש יִנָא הָבַהא
 תוליאּב וא תואבצב םלשורי ּהּונָּב םֶכְתֶא יִּתְעַּבְשה
 דע הָבָהַאָהדתֶא ּוְרְרועְּתדםִאְו | ּוריִעָּתפִדסא הדשה

 אָּב הז הגה ידוד לוק :ץָפחֶּתֶש
 ידוד ּהָמוד :תועבנה"לע ץפקמ םירָההדלע גלדמ +

.- 

 לְתְּכ רחא מש הזהה םילְיאְה רפעל וא יבַצל
 ידה הע :םיכרחהךמ ץיִצמ הלה ךמ חיִנָשמ

4 

 הָנההיּכ :ךָלְרְַלּ יִתָפי יתיער ךל ימּוק יל רַמָאְ
 ראב וארנ םיִנצְנה : ול ףלה * ףלִח םשגה רבע ותָּפַה
 הָנאְּתַה :ּונצְרֶאְּב עמשנ רותה לוקו עוגה רימָזה תע

 יתְוער יכל ימוק חיִרּוַפְנרֶלִמְסוםִיְנְפְנהְו היפ הָמְנח
 עְלַסַה יוגב יִתְני ל יִתָפִי
 ףלוקהתא ינעימשה ףיאְרמדתֶא יניארה הָגְרְדַמַה רֶתְְּ
 -וזחא :הָואָנ ךיארמ ו ברע ףלוקהכ

 שנוש

 וגל
 ןכו ףקמ אלבו ףא א"ס צ.16 | .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפסב ןכ צ.6

 א"ס צ. 3 3 .ו"טדו ה"דח ,א"ד ןכו תתפ ונטיחר א"סב ,ירק ּונטיהְר צץ. 7 .נ"טד

 ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 | .ו"טד ןכו ילע ולגדו א"ס צ. 4  .א"ד ןכו יִּתַדמח

 אלבו ףקמב -הְַנַה א'ס צ.8 | .ו"טרו א'יד ןכו ץמק תוטישאב א'ס ,ר"ידו ב"יד ,ה"דח ,ג'ד

 ,ב"יר ,ה"דח ,ג"ד: ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב הניגנ אלב ]

 .ירק ויתפה ץ. 11  .ב'דו א'רב ןכו רפח דמע יעררהנל אתגולפ +. 9 | .ו'טדו ד"יד

 א'סו ,ו"טד ןכו ערלמ ךלה א"ס ,ה"ידו ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ליעלמ ןכ + 1

 ;ה"דח ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.14 = .ירק ףל ,ביתכ יכל +. 18 = .ר"תו ס"ח ,'רת ןכו ּךְלֶהְ

 ןכו אלמד אלמ יניִעמשה א"סו ,ב'ד ןכו אמדק ד"וי רסח יִניעמשה א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב'יד

 ךיאְרְמּו א'סב ,ירק ףךאְרַמּו ,ביתכ ךיאְרְמּ צ. 14  .א'ד ןכו רפהד רסח יִנְעמשה א'סו ,א"יד

 .ר"ידו ב"וד ,א"יד ,ה"דח ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ָּךאְרַמּו א'סבו ,א"ד ןכו ירקו ביתכ
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 ונימרְכּו םיִמְרְּכ םיִלָּבִחְמ םינטק םיִלָעָש םיִלָעַיש ול
 5% חופיש דע :םינשושב הָעְרַה - יִנָאְו יִל ידוח :רֶדְמְס
 " רַפַעְ וא יבצל ידוד ףלחהמד בס םיִלְלַצַה וס םויה
 ג יִבָּבַשִמִ"ְלַע רפב ירָהילע םיִלְיִאה
 אָלְו ויִקְשקְּב ישפנ הָבַהֶאְש תֶא יתְשָקּ תוליִלְּב
 תובחרבו םיקושב רעב הָבְבּוסֶאו א ; המלא :ויתאצמ
 :ויִתאְצְמ אלו ויִתְשקְּב יִשְּפִנ הָבָהֶאְקִתֶא הָשְקְּבַא
 ישפנ הָבַהֶאְש תֶא ריִעָּב םיִבְּכְסַה םיִרָמָשַה יִנ ןואצמ
 תא יִתאצְמַש דע םֶהְמ יִּתְרַבְעְש טעמּכ :םֶתיִאְר
 -לֶאּ ויתאיבהשדדע ּנָּפְרַא אֶל ויִתְזחֶא ישפנ הָבַהֶאְש
 הונְּב םֶכְּתֶא יתעפשה יִּתְרּוה רדַה"לֶאְו ימָא תי
 - | וריעּתִיְא הךָשה תולָיִאְּב וא תואָבְצְּב םכָשּורי
 :ץּפְחֶתְש דע הָבְהאְקְתַא ּרְרועּת

 תרטקמ ןָשִע תוְרָמיִתָּכ רָבְדִמַהְהִֶמ הלע תאו ימ
 המלשלש ותְטמ הגה :לכור תקבא לָּפִמ הָנובְלו רמ
 יוחַא םֶלּכ :לארשי ירבגמ ּהָל ביִבְס םיִרִג םישש
 דחפמ וכרָילַע וברח שיא .המחְלמ ידמלמ ברח
 ףלמה ול השָע ןוירפא :תולילַּב
 בז ותדיפר ףסַכ השע וידמע :ןונבלה יצעמ מ המלש
 :םֶלָשורי תוְנְּבִמ הָבָהַא ףוצְר ופות ןמגרא יִבְּכְרַמ
 וו ּהָרָמְעְּ המלש ּךלּמַּב ןויצ תֶנְּב הָיִאְרּו הָנָאְצ
 ובל תחְמש םוְבו ותְנְתַח םייְּ מא ולרהךטעש

 ד םיִני ךיניע הָפָי ךנה יִתַיְעַר הפ דגה
 דעבמ

 ,י"כ םירפסב ןכ יז. 1, 5 4 .2 = .ירק -לע .ביתכ 7לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. גז
 .רסח הָבְבסָאְו יאחנ דמל ,יאברעמל ןכ צ. ל ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ח"דח גיד" בע

 .ד"ודו ב"יד ,א"יד ,ב"ד ןכו תּורָמיִתַּכ א"ס ,ו"טדו ה'דח ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ןכ צ. 11 .וברח שיא א סם ו"טדו דיויד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.8
 .ו'טרו א"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ הָניִאְצ א'ס  ,ר'ידו ב"יד ,ה"דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב
 .איעג .אלב .הניארּו נ'ב ,איעג הניארּו א'ב א"נ ,איעג הניארּו ג"ב ,א"ב ןכ א. ג
 איעג אלב חהרטעש גנ'ב ,א'ב ןכ צ. 1

 ןש

5 

= 

 שנ

1 

 שמ

1 
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 רהמ ּושְלָנְש םיִועֶה .רֶלַעְּכ ךרעש ְתְמצל רעבִמ
 טֶלְכְש הצרה מ ולעש תובוצקה הרע ךינש :דַעְלַנ
 ךיתותפש יִנָשַה טּוחְּכ :םהְּכ ןיִא הָלָּבַשְו תומיִאְתמ |

 :ּףִתְמַצְק רעּפמ ףתקר ןומרה 'חלפכ הָואָנ ּךֶרְבְרַמו
 יולָת ןגמה ףלא תויפלתל ינָּב ךראוצ דוד לדָנַמְכ

 םירפע .ינשפ ףירש :נש :םירּכגה יטְלש לָּ וילע >

 אש

 שכ

 וסת םויה חופיש דע :םינשושכ ם יערה הָיִבְצ יִמואִּת 6

 :הנובלה תַעְבְנזלאְו רומה רֶהְלֶא ל ףלא םיִלְלַצַה
 יתא :ךּב ןיא םומו יתיער הפי לכ
 הָנִמִא שארמ | יִרשָת יאוְבּת נבל יתֶא הָלַ ןונבלמ
 םיִרָמְנ יִרְרהמ תּויִרֶא תונעממ ןומָרְחְו ריש שארמ

 קנע דחאּב ךוניעמ דחאְּב י גהְבּבל הלכ יתחַא ינקְבּבל \
 לילד ובטדהמ הלכ יתחא ךידד ופוהמ :דינרוצמ
 ףיתותפש הנפת תפְנ :םימשּבדלֶכמ ךיְנִמש חיו ןיימ
 חיִרְּכ ןותמלש חיִרְו ךנושל תחת בֶלֶחְו שכד הָלּכ

00 

 = לג הֶלּכ יתחַא לעג ןג :ןונבל 9
 ירפ םע םיעמר םֶּדְרֶפ ךוחלש :םּותְח ןָיְעמ .לּוענ 4
 ןומנקו הנק םכרכו! דרג :םיִדרנמע שראל םיִדָנַמ 44

 !םיִמְשב יטארילכ םע תולָקֶאְו רמ הָנובְל יִצְעדלְּכ םע
 ןופצ ירוע :ןונבלְךמ םילזנו םייח םימ ראב םינג ןיעמ 5

 לכאיו ול ידוד אבי וימשב ולי יננ יחיַפַה ןמית יאובו
 דםע ירומ יִתְֶא הל יתחַא לגל יתאְב :וידנמ ירפ ה

 ימשב ₪ 6

 ,ר"ירו ב"יד ,הידח .,ג'ד ןכו ךרעש א"ם ,ו"טדו א"יד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.1 ,ד
 ויד ,ה"דח .,גיד .,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכצ 3 .ץמק הצתְרָה נ"ב ,א'ב ןכ .2

 ,םורפע יללהב ,הגומב ןכ +. 5 , .ירק ְּרּבְדַמּו ,ביתכ ְַּּבַדְמּו א'סב ,ג"טדו ד"יד ,ב"יד
 ,ויטדו ר'יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב"ד ןכו ןימיב רינש א"ס ל. 8 | .א"ד ןכו דלֶא א'ס +. 6

 'ג ץ. 19  .ירק תַחאְּב ץ. 9  .ב"דו א'ד כו אלמ יִניִּתְבַבְל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9
 םורפס בורב ןכ +. 15 .רפסה יצח צ. 14  ..ר"תו ס"ח ,ע"ת ןכו ן3 א"ס ץ. 15  .יתבר
 .א"ודו ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ םיִלְזונְו א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,א'ד ,י"כ
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 יבָלְחדסע ני ית תָשְי שבד"םע ירעו יּתְלַכָא יִמָשְּב
 םיִדּוד ּורְכַשְו ותש םיִעְר לבא
 9 יתחא ילחוה ותּפ פיה קו | לוק רע ובלו ּהָנָשי ינא

 יפיסר יתוצוק לטדאלמנ ישארש 8 ית יתָיְעַר
 ג יִתְצְְר הָנָשְּבְלֶא הָכָכיא יִנְתְכְתֶא יִתְמָשַּפ :הֶלְיִל
 + רוחהךמ ודָי חַלָש ידוד :םפנטַא א א יִלְגְרתֶא
 ד 'נויִלָע ּומָה יעמּו
 א יָחַתָפ :לנַמַה ת הפ לע רבע - יִתְְּבְצֶאְו רומ
 והיִתְשְקּב ורְּבַדְב הָאְצַי ישפנ רָבִע קַמָח יִדודְויִדודְל
 ז םיִרָמְשַה יִנָאָצְמ :יִננע אלו ויָתאְרְק ּוהיִתאָצִמ אָלְ
 ילעמ יצידרחת ( ואָשנ ינועצפ יל ןוּכה ריִעּב םיִבְבְפַה

 ; דםא םלשורי 2 תונַכ םֶכָתֶא יתעּפשה :תומחה ירמש
 :ינא הבחא תלוחש ול ודינתרהמ ידודדתא ּואַצְמִת

 ּהָכָּכַש דודמ ףדוד -המ םיִשַּב ּהָפַָה דודמ ףךרודדהמ

 | םֶתָּכ ושאר :הָבְּברִמ לוד םודָאו חַצ :ידוד :ּונתְעְּבְשַה

 וג דלַע םיִניִּכ ויִניע :בֶרָשָּכ . תורחש םיִלָּתְלַּתִ ויָתּוצוק זפ
 וייחל :תאלמלע הוב ובש י בלחּב תוצָחר םיִמ יקיִפֶא

 םינשוש ויְּתותפש םיחקרמ תולדנמ םשפח תנורעּפ

 144 שיִשְרַתַּב םי אְלְמִמ ב בַהָז יִליִלָּג ויד :רבע רומ תּוּפָמ
 15 שש ידּומַע ויקוש :םיִריּפַ תַפַלַעִמ ןש תשע ויעָמ

 :םִוְרֶאַּכ רּוחָּב ןונְכְלכ והָאְרִמ ופ"ינךאדלע םיִדְְִמ
 תנְּב יער הֶו ירוד הו םיִדמָחַמ ולָּכְו םיקְתְמִמ וכח
 ףדוד הָנַפ הֶנא םישָנב הפיה ךדוד ּךלַח הֶנָא :םֶלַשּוָ

 2 דופסנ ידיו | יודל | חּתַפְל דנא ו

3 
- 

 ו

 כ -

1) 

2 ( 

 ונשקבנו שוהה

 ןכו אלמ הנישי א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,א"יד ,ג'ד ,ב"ד ,איד ,י"כ םורפס .בורב ןכ יש 8

 .ה"ידו ב"יד ,ה"רח ,ג'ד כ צ. 4  .שגדב רך צ.,% הל

 ו"טדו י"כ םורפס בורב ןכ +5
 שה תוליאְּב 1א תואָבְצְּב םלשוה\
 יד ,ב"יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו'ּכ

 םירפס בורב ןכ צ. 0

 י"כ .םירפס בורב "ד סורפת בורר זר ש

 תגּורָעִּב א"ס +8 ו .א"יד .,הירת .ניד בודה תם +נרוול . לוד -ּ
 ,ע"תו 'רת ןכ תולצגמ ל 8 = .'ב 'ו ןמקל ןייע :ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו תזגורעּפ 8 ד ו ו 1 "
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 תוערל םשְּבה תונרעל וננְל דִרָי ידוד :ךמע ונשקבְ |
 העורה יל יודו ידודל יִנָא :םינשוש טקְללְו םיפב
 :םינשושב
 :תּולנְדְנַּכ הָמִיִא םֶלָשּוריִּכ הָואְנ הֶצְרִתְּכ יִתָיְעַר תֶא הָפָי

 םיִזעה רֶדַעָּכ ףרעש ינ גביהְרה םֶהְש ידָנְנמ ףיניע יִּבְסַה .

 ךמ ּולעש םיִלָחְרֶה רע ךיש :רעְלִגַהְִמ שלש
 הַלָפּכ :םֶהָּב ןיא הָלּכַשְו תומיאתִמ טלפש הצְתרַה
 תוכְלמ המה םישש :ךתמצל דעָכמ ךתקר ןימרק

 תני איה תחא :רפסמ ןיא תומלעו םישנליפ םינמשו \

 האר הָתְרלְיְל איה הָרְּב האל איה תחא ית
 :ָהולְלהְיַו םישָנְליִפו תוכְלַמ קּורָשאָוו תונב

 הָנֶבְלַכ הָפָי רחשרמְּכ הָפַקשנה תאזְמ
 יִתְדרִי ווא תנג"לא :תולרנכ הָמָיִא הָמִחַּכ הָרֶב
 וצנה ןפנה הָחְרַפַה תוארל לחנה יִבִאְב תוארל
 :ביִדְנ"ימע תובַכְרִמ ינתמש ישפנ יִּתְעַדִ אל :םינמרה
 וזחתדהמ ְּבהְוְחְה יבוש יבוש תימלושה י יבוש יבוש
 םיִלעְנּ ףימעּפ ופַיהמ :םינחפה תֶלחַמְּכ תיִמְלּושב
 :ןָמָא ירי רשעמ םיִאְלַח ומ ףוכרי "יקומח םילניתב

 םיִמֶח תמרע ךנטְּב מה רֶסְחְידלַא רהפה ןגא ךררש +
 :היְבְצ ימָאְת םיִרּפע יִנָשְּכ ףיְרָש ינש ינש :םיִנָשושּב הָנּוס

 רעש"לע ןובשחב תוכרב ךיניע ןשה לד ּךֶראָצ
 !קָשָמִד ינפ הָפּוצ ןונבְלה לחומב ףפא םיּכְרדתכ
 | ךלמ .ןָמְְראָכ ךשאר תלו לָמְרְכּכ לילָע ףשאר
 | .!םינונעחכ הבהא ּתמענְהמו תיפיחהמ :םיִטָהְרִב רוס

 | תאז 0
 | א'סב +. גג = .יּבסַה א"פ וילע רסמנו יִבַפַה א'סב +. 5 ו ו
 ר"יד ,ב"יד ,ג'דב ןכו ןולמ ןיתרת וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 .אקספ ןאכ שי
 ,א"ידו ה"דחב ןכו הלמ אדח וילע רסמנו ביִדְניִמְע א"סבו ,ב'ד ןכו ףקמב דיִמָע א"ס ו"טדו

 ןוטדו ד"יד ,ב"יה ,ה"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,? = .ר"תו ע'ת ןכו בֶדְניִמע א"סבו
 ןכ +. 4 = .ד'ויב ישעמ יאחנדמל יאברעמל ןכ +. 9 = .ג'דו ב'ד ןכו ךיכרי יקומח א'ס
 .םיִרְפִע יללהב ,הגומב
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 5 תְרַמִא :תולפָשַאְל ךיִדָשְו רָמְתְל הָתְמִד ּךּתַמוק תאז
 = תיִלְבְשאּכ ךיִדָש אָניַהְְ וִגסְנְְ הָוַח ךא רמת ב הלעא
 9 ףלוה בוטה ןייְּכ ךּכחְו :םיִחּופתּכ פא חיִר ןפוה
 1 יל ידודל ינָא :םינשי יתפַש בבוד םיִרְש ימל יִדודְל
 19 ּהָדָשה אצנ דוד הכל :ותְַקשִּת

 ג: החרפ"םא .הֶאַרְנ םימְרכל הָמיִכשנ :םיִרָפְכּ הָיילְ
 יָדתֶא ןּתֶא םש םינומרק צנח רדְמָּכַה חתפ ןפָגַה
 + "םיִדָנְמדִלָּכ וניחתפ"לעו < חירחונַתנ \ םיִאְדודַה דל
 ח יִל הֶאּכ ְנָתִי יז ימ :דל יִתָנַפְצ ידו םינשידסנ"ם "םישדח

 :יל וזביחאל םנ ּךקשֶא ץוחב ָךֶאְצְמִא יִמִא יִרָש קנז
 :ןוימ ףקשא ינָדמלַת ימא  תיב"לא ָךאיכא נא
 \ ועמו ישאר תחת ללאמָש :ינפר םיִסעמ חַקֶרֶה
 4 | וריעָתדהמ םלשּורְי תונְּב םֶכְתֶא יִתְעַבְשַה :וֶנָהְּבַחִּת

 :ץפחָּת תש רע הָבָהאָהדִתַא ּורְרַעְּתִהַמו

 5 הדודדלע ּתקָּפְרְתִמ רָבְדמהְִמ הלע תאז ימ
 הָלְּבִה הֶמְש ךמא ּךִתְלְבִח הָמָש ךיתררופ ע חופתה תחת
 | ףעורודלע םָהוחכ ףּבל-לע םֶתוחַכ ינמיש ָּךַתרְְ
 היפְשִר | הֶאְנְק לואשכ השק הָּבַהֶא תֶוָמַכ הופר
 תוָּבכְל לכו אל ם םיצר םימ ו :תבהלש שא יפשר

 -תֶַא שיא ןת י"םא הופטשי אל תוְרַהְנ הָבַהֶאָהְדתֶא

 :ול וזובָי זוַּב הָבָהַאָּב ותיכ ןוהלָּ
 ונתחַאל השענ"המ ּהְל ןיא םידשו הָנטְק ל תוחֶא

 תריט ָהיִלָע הָנבִנ איה הָמוחדִא :הב"רבדוש םויּב
 ףסכ /

 םירפס בורב ןכ +. 38 = .ד"ידו ב'יד ,א"יד ,הידח ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו תו א'ס +9
 ,א"ד ןכו .אלמ ידו א'ס +. ג8  .עיבר הארנ א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ
 ןכו םינשידסג םישדח םידגמהלכ ונוחתפדלעו חיר ונתֶנ םיאדודה א'פ +. 14 = .א"ידו ב'ד
 א"ס צ. 5  .ירק םינמר וילע רסמנ א'סב +. .ךגֶהנא נ'ב ,א"ב ןכ צ.5 ,[ך | .ג'דו ביד
 א'ב ןכו יאברעמל ןכ +. 6 = .ד"ודו .ב"יד ,ה'דח ביד ןכו ְָתְלַּבִח א'פ +. 5 = .ישאדל
 ןכ צ.'ד = .ד*ודו ב"יד ,ה'דח ,ביד ,א'ד ,יללהב ןכו ןולמ ןירת ּהָידתַבַהְלַש נ'בו יאחנדמל
 א'ס +. 8. | שיא ןתידסא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפפ 84
 .א"ד ןכו ירקו בותכ םויַּב א"סב ,סּויַּב ריבס +. 8  .ו"טדו א'ד ןכו אלמ ּונתוחאל
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 המוח יִנֶא :וְרֶא חול ָהילַע רּוצְנ איה תָלדדסִאְו ףסכ ו
 :םולש תאצומּכ ויניעב יתייה זא תולְדנִמּכ ידשו

 ןתְנ ןימָה לַעַבְּב המלשל היה םֶרכ 1
 ימרּכ :ףסְּ ףלאי ויְרְפְּב אָבְי שיא סיר א ו

 וקל :םיבישקמ םירבח .םנַּכ תבשווה :וירפ ₪
 ירפעל* וא  יבצל - ףלדהמרו ידוח חרב :ינעימשה
 :םימשְב יִרֶה לע םיליאה

+1 = 

 ו
 שיא ףליו ץראּב בער יהיו םיטפשה טפש יִמיּב יהיו א

 ינשו יתשאְו אוה באומ ירשּב רוגל הדוהי םחל תיבמ
 | :ינש םשו ימענ ותשא םשו למלא שיִאָה םשו :וינב

 ואכה הדוהי םחל תיבמ םיִתְָפא ןויִלְְ ןולחמ וי
 ראשו ימענ שיא ּךלמיִלֶא תמו :םַשדּוָהְיו בָאומהידש
 תחאָה םש תויבאמ םישנ םָהְל ואשיו :ָהְיִנְב ינשו איה

 ותמיו :םינש רשעַּכ םש ובשיו תּוְר תיִנשה םשו הָפְרַע *
 הירלי ינשמ השאה רַאְשַתִ ןוילכו ןולחמ םהינשדסנ
 יכ בָאומ ירשמ בֶשַתַו היתלכְו איהיםקְתו :השיאמו
 סל תתל ומעדתַא הוהי דקפחיכ בָאומ הָדָשְּב הָעָמש

  םח
 ,יתבר 'ב +. 14 = .ב"דו א'ד ןכו אלמ איִבַי א'ס ץ. 11 = .הידהו א"ד ןכו תאָצְומַּכ א" +. 0

 א יבצל ךל המרו א'ס +. 44 = .ו'טדו דייד ,ב"יד ,הידח ,ג'ד .,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 .ב'ד ןכו םיליאה רפעל וא יבצל ךל-המדו-וא ,םיליאה רפעל

 ןפש

 שכ

- 

 = י[₪90גז 011 9] ךלמה-לע בוט ןמסו רשע העבשו האמ םיהישה רישד יקופפ םוכס

 .[08מ. 1/ 14] םכרכוהדרנ ויצחו

 ןעיח ,רת ןכו הרש א"ס צץ. 2 | .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו הָדשַב אס צ.1 ,א

 5 | ו איס צץ. 6 | .ירק איִה םֶקֶּפַו ,ביתכ אוָה םוקּתַו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 6  .ה"תו פ"ת

 .ר"תו ס"ת .ע"ת ,רת ןכו הדשמ



 19 תור 1[ 9

 יִתְשּו .הָמָשדהַתְיָה רשֶא םוקִמהְהִמ אצִתַו :םֶחָל
 :הָדּוחְי ץראדלֶא בּושל דרדב הֶנַכלִַּו הע היִתולכ
 : תופל השא הֶנְבש הֶנָכל ל היתלכ יתשל יִמַעָנ רַמאָתַו
 חםע םתישע רשָאּכ ב7 םֶכַמִע הֶוהי השעו המא

 תי הָשֶא הָחּונִ עב םֶכְל הָוהְ ןתַי :יִרָמִעְו םיִתְמַה

 יונרמאתו :הנפבתו לוק הנאשתו ןהל קשהו השיא
 5 הֶנבש יִמַעְנ רָמאַתו :ךמעְל שנ ּךּתאִכ הל
 אל ד - כ -- הו יעמפ .םיִנָב ילירשה דגע .הנכלת הָמָל

 ג יִּכ שיִאָל תויהִמ יִתְנהְז יִכ ,ןָכִל יִתְְּב הָנְבִש :םיִשָנַאל
 םַגו שיאל הלילה יִתייַה םנ הית ילחשְי יתְרמָא

 ןהלה ולדני רַשַא רע הָנ שתו והְלַה :םיִנָב יִתְדלְי
 דאָמ לדרמה יִתְנְּ .לא שיאל תויַה יִתְלְבְ הָננֶעִת
 דוע הָניִּבְבִּתִו ןלוק הֶנָשּתו :הָוהְידדַי יב האצייכ םָּכִמ
 הגה 0 :ּהָב הק ] תּורְו ּהָתומ מחל ק הָּפְרָע קשת
 ָהיֶהְלַאדלֶאְ המע"לֶא ּדּתִמְבְי הָבָש
 ז יל יבחיענפתחלַא תור רַמאְּתַו :ךִּתְמְבָי

 רשַאְבּו ףלא יִכְלִּת רשֶאדלֶא יִּכ ףירחאמ
 יתומָּת רשאּב :יִהְלֶא ךוהלאו ימע ךמע
 דירפי תומה יּכ ףיסוי הָכְו יל הָוהְי השעי הפ רָבָפָא
 : ּהתִא תַכְלְ אה תָצְמַאְּתְמהיִכ אָרִתִו :ניִבּו יב
 9 הָנָאובְדִדַע םֶהיִתש הנכלתו :הילא רבדל לח
 תיב 7
 ,ביתכ הָשָע יט.8  .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,הידח ,ב"ד ,א"ד ןכו רסח היתְלכ א'ס צ.7

 א'ס ן"טרו ריד ,ב"יד ,א"יד ,ה"רח ,ג'ד ,ב'ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ 2 9 .ירק שי

 יפרו ףקמ אלב א"ס ,י"כ םירפס בורב ד'מלה שגדו ףקמב ןכ צ. 0 .א"ד ןכו ירצ ,ןאצמו

 ר"יד 8 ה"דח ,גיר ,ב'ה ,י"כ םירפס בו 1 .ד"ידו ב"יד ,הידח , ג"ר , ב'ד ןכו

 ג"דב ןכו איטג וילע רסמגו י'כ םירפס בורב ןכ צ.גנ .ףקמ אלבו דועה א'ס ,ו"טדו

 .ירקו.ביתכ :הנכל  א'סבו .,ירק הָנַכל וילע רסמג א"סב צץ. 19  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח
 אלבו יִכ א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,הידח ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 13  .הָניִנָעִּמ א'ס צ 5
 ביתכ הָנאָשִּתַו יאחנדמל ,ירק הָנאָשִַּו ,בית צ.14  .ג'דו ב"ד ןכו ףקמ

 ןכו יכ א"ס צ.16 = .ד"ידו ביד ב .ב"ד ןכו ירקו
 ףקמב ההכ א'פו ,ה'דחו ג'ד ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ.1ז | .ויטדו ג'ד
 :ןהיתש. א"ס צץ. 19 | .ו"טד ןכו רסח ףיְסי א"ס ץ. 17 = .ד"ידו ב"יד ןכו הנגוגג אלבו

 9ד*

 כ הנשתו יאברעמל ר הולהחו
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 ריִעָחְִלָּכ םהַּתו םֶחְל תיִּב הָנָאובְּכ יהיו םֶחְל תיּב
 -לֶא .ןהילא רמאתו .:ימענ תאזה .הָנְרמאתו קלע
 יל יִףש רמהדפ אָרמ יל .ןארק ימענ יל ה הָנאָרְקִת

 הָמְל הוחו רנבישָה םקירו ית הֶאְלִמ ל :דאמ 9
 בשָתו :יל ערה ידשו 25 הָנַע הָוהְיְו יִמַעְנ לה הָנאַרְקְ
 באומ ירשמ הבָשה הָמַע הֶתְלַכ היְבָאיִמה תּורָו ימענ

 ימַעְנְלּו :םירעש ריצק תלחתּב םֶחְל תיּכ ואָּב הָמַהְו ב
 יִמְשו ףלמילַא תחפשממ לוח דוְּבְנ שיא ּהשיִאְל עדימ

 הָדְשַה אָוהֶכְלֶא ימַעְלֶא הָיבְאִמַה תור רָמאהְו :וַעְב ג
 רמאתוו ויְניעְב ןָחדאָצְמִא רשֶא רַחֶא םיִלָּבַשב הטֶקלֶאו

 יִרחא הָרָשְּב טקלּתו אותו ףלתו :יתב יפל ּהָל 3

 רַשֶא זעבל הדָשה תָקְלַח הרקמ .רקיו םיִרצְקה
 רַמאָיַו םֶחְל תיכמ אָּב זעבההנהו :ךְלַמיְלֶא תקפשממ +

 רַמאַו :הָוהְי כב יִל ורָמאַיו םֶכִמַע הָוה םירְצקְל
 :תאוה הרענה יִמֶל םיִרְצקַחלש בָצְנה דל ועב

 הָיְבַאומ הרענ רמאיו םיִרְצוְּקַהְ"לַע בָצְנה רעגה ןעיו <
 -הטְקְלַא רמאתו :בָאומ ירשמ ימענהםע הָבשה איה +

 רומעתו אובו םירצוקה יִרָחֶא םירְמָעְב יִתפַסֶאְו אָ
 רמאוו :טַעָמ תיבה ּהָּתְבַש"הַו הָתַעְדַעְו רקבה אמ
 טקֶלל :כלתדלא יִתְב ּתַעַמָש אוָלָה תורדלֶא וע
 הק ןיקְּבְדת הכו המ יִרּובַעַה אל םִגְו רחַא הָרָשְּב

 יתרענ

 ,א'ד ןכו הֶרַמ א"פ +. 90 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,א"ד ןכו רסח הָנָאְּפ א"ס +. 9
 ןכו ערלמ ערה א'סו ,ג"רו ב'ד ןכו גתמ אלב ערה א'ס ,ה"דחו י"כ םירפס בורב ןכ +.

 .ר"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב'ד ,א'ד ןכו הרשמ א"ס <. 99 = .ו"טד ןכו ףקמב הערה א"סו .,ר"ירו ב"יד
 ןא'ד ןכו ירקו ביתכ עדומ א'סב ,ירק עדומ ,ביתכ ַעּדַיִמ +. 1 ,ב = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,רת
 ,א'ד ןכו המקל איס ,ד"ידו ב"וד ,א"יד ,ה"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .א"ידו ב"ד
 ב"יד ןכו עיבר ךלתו א"ס ,ו"טדו ה"דה ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ו"טדו ג'ד ,ב"ה
 ג'ד ,ביד ןכו ףקמ אלבו הנהו איס ,ו"טרו דיוד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4  :.ד"ידו

 20 יש

 ןש ןש

4 

 רפח םיִרצְלה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 7  ..איעג הרענה :נ'ב א"ב ןכ +. 5  .ה"דחז
 ןכ צ. ל = .א"ידו ב"ד ,א'ד ןכו רפה אַפִּפַו יאהנרמל ,יאברעמל ןכ +. ד" ' .ב"דו .א'ד ןכְז
 פ'צ ץ. ד = .רזאמ = ראמ ל'נ ץ. ל = .א"ודו ב"ד ,א"ד ןכו רפה דמָעִַּו יאחנדמל ,יאברעמל
 .ד"ידו ב"יד ,ב"ד ןכו ףקמב דאל א"ס צץ. 8 = .ץ"ת-ןכ התבשדאלו
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 ןהיִרחא ָּתְּכַלָהְ ןורצקידרשא . ּהָדְשַּב ףיניע :יִתרַעְנ

 כלו תמה דעּנ יתלבל םיִרְְנַהְתַא יִתיצ אול
 \ לָפתַו :םיִרָעְנַה ןיבאשי רָשֶאְמ תיִּתְשְו םיִלָּפַהלֶא

-( 

)1 

 יתאָצְמ עודמ וילֶא דַמאִּתַו הָצְרֶא ּוחתְשְתִו היִנָּפִילע
 וו ּהק מאיו ועב ןעיו :הָירְבְנ ינו ינריכהל יעְּב ןח
 תומ יִרָחֶא ךֶתומַהְדתֶא תישעדרשֶא לכ יל דגה דָּגָה
 -לֶא יִכְלּתַו ד ףתדלומ ץראו ּךּמִאְו ךיִבָא יִבְזַעתַו ףשיא

 19 ּףְלעפ הָוהְי םלשי :םושלש לימת תעדידאל רשֶא םע

 -רֶשֶא לַאְרְשי יהְלֶא הוה םעמ המלש ּףּתְרְּכָשמ יָת
 ני ;ְּב ןָחדאָצְמִא רמאתו ּּויפְנְּכיהַחֶתְי תוסָחְל "תַאָּב
 נאו ףךֶתְחַפש בלדלע תְרְבְד יו ינָתמְחְנ וכ צא
 4 לכה תל זעב הָל מאיו :ךיתחפש תַחאָּכ הֶיִהֶאאל
 ץֶמחּב ּךתַּפ ל .םֶחְלַהְִמ תְלַכָאְו םלָה יש
 עָבָשִּתַו לכאתו יל ּהָלדְּבְצְיו םירצְפה רצמ בָשִתַ
 5 ןיִּב םג רמאל וירְעְנתֶא עבו עיו טּקלְל םֶכֶּתַו +רתתו
 6 ּהָל ולשָתִלַש מ ּך ו :הימילכת אלו טכַלִּת םיִרָמַעַה
 וז טּכְלּתַו :ףבדו עת אְלו הָטָקל םתְבַזעו םיִתְבָצַהְִמ
 הָפיִאְּכ יִהָיו הָטָּכְלדרָשַא תא טבְתִּתַו בֶרַעָהדִרִע ּהָדָשַּב
 8 "רשֶא תא ּהָתמַח אְָרַתַ ריִפָ אוְבֶתַו אשתו :םירעש
 :הָעְבָשמ הֶרְתודדרשֶא תא הָלְִתְתַו אַצותַו הָטָקל
 וט יהי תישע הָנֶאְו םויה ּתְטְקל הפיִא ּהָתִמָה ּהָל רמתו
 ומַע ה ה תא ּהָתומַחַל דגִתַו ורב ךֶריִּכמ

 כ -

 4%. - םויד . ל .-םיויויי רש . סלל - םש
 9 מ תו :ועב םויח ומע יתישע שא ש אה רמאתו

 ודְסַח בו אל ר שא הוהיל או ןיר הלל ימענ -=5?י"\* רש -= ויד כ ה - .
 -תא 3

 ןכו אלמ תיִמְצְו איס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו*כ םירפס בורב ןכ 8

 .ד"ידו ב"יד ,ה'רה ,ב"ד ןכו עודמ א"ס ,ו'טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ז. 10

 וא'ד ןכו רסח סשלש א'ס +. 11 | .ירק לכדתַא ,ביתכ לכ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ₪

 הירח ,ג'ר ,ב"ד ןכו תחת תוסחל תאב א"ס ,ו'טרו י"כ םירפס בורב ןכ צץ; 18 = .ו"טדו ב0

 ,א'דב ןכו .אלמו 'ל וילע רסמנו י*כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = גל ל"נ צ. 18  .דדו 8%
 ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ןכו רסח ָךִתחפָש א'ס ,ה'דחו ג'ד ,%
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 טל בורק ימַעְנ ּהָל רַָמאָּתַו םיִתְמההתֶאְו םייחַהדתֶא
 רכ ו םג הָיבָאמה תור רמאתו :אּוה ּונְלָאְימ שיִאָה ל

 ולפדסא דע ןיקְּבְרת יִלדרֶשֶא םיִרָעְגַהְיםִע יִלֶא רַמָא
 תורדלָא יִמַָעְנ רָמאְּתַ ;יִל"רָשֶא ריצָמה"לָּכ תא ₪

 ףֶברעְנפ אָלְו ויתורעהמע יאצת יִכ יּתַּב בוט ּהָתְלּ
 תוְלְּכידַע טפלל ועב תורענְּב קפרתו :רחא הָרְשכ <

 :התימְחְתֶא בֶשֶּתַו םיטחה ריִצְקּו םירעשה"ריצק
 חטְמ ךלרשקבא אָלַה יִתַּב הָתומח יִמַעְנ ל רָמאָתִו ג
 תייָה רשא ּונָּמעִדִמ עב אָלַה הָתְַ :ךל"בשו רַשֶא 9

 הל לה םיִרעשה / -תֶא הָרז אוהדהנה ויִתורָענחתַא

 ש יש

] 

1 

 ל - צ"
 ל
3 

0 
 ן 2 2 1-

 7 ו
5 
1 1 
3 
 5 = ב = 3 רד 7

 יבכשב וקו :תוהשלו לכאל ותל דע ו יערות
 תיִלְּת תאבו םֶשבָּכשי רשא םוקמהדתֶא עדי
 :ןישעת רשֶא תֶא ףל דינו אּוהו יתבכשו ויקלגרמ
 ןרוה דתו :השעא ירמאת"רשא לכ" הילא רַמאִּתו 5
 ּתְשיו ועּב לכאיו :ּהָתומַח הָתְוצְרשַא ל שעת ד

 טלב אָכְּתַו המרעה הצקב ב 5ַכְשל אביו ובל במי
 ררָחיו הל לה יצחכ יהו :בכְשִתַו ויתלנגרמ לנתו ₪

 רמו :ויתלגרמ תֶבָבש הָשֶא הָוהְו תפְליו שיאָה
 "לע ךפנכ תשרפו ףתמא תור יכנָא רמאתו ּתארמ

 ךתמא
 ב"יד ,א"יד ,ה"דה ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.90 | .רפח

 .ר"ת ןכו לא בשמו א"ס צץ.ל3 ,רפסה יצה ץ.21 | .ר

 ו -

 כ

 רק יאחנ דמל יאברט גמל ןכ צ. 0

1 

 .ה'דחו ג"ד ,ב ןכו ףקמ אלבו הנה א"ס |

 צ- 5 - .ירק מ

 ן ,י"כ םירפס בורב ןכ <.5 | .הניגנ

 ,ירק ּףךיִתלמש ,ביתב <תלמש ,ביתכ יִּתמְשו וילע רסמג א"סב

 רסמנ םירפס ב צץ. 8 | .ריתו ע"ת ןכו + ל
 "כ םירפס בורב ןכ +. 9  .רַרָחָיו יללהב +. 8 = .ד"ודו ב"יד

 פיה ,ע"ת ןכו יאברעמל ןכ צץ. 9  .ףקמ אלבו יִמ א'ס ,ו"טדו ד
 .א"ודו א"ד ןכו אלמ ָךיפְנכ יאחנדמל ,ר"תו
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 יִּתְּב הוהיל תא הָכורְּפ רמאיו :הָּתִא לא יכ מא
 תָכְליִתְלַבְל .ןושארהךמ ןורחאק ךקסח במיה

1 

 וו "לֶא יִּתַּב הֶּתִַעְו :ריִשעְדבִאְו להדםא םירוחבה יִרַחֶא
 רַעָשדלָּכ עדוי יכ .- ; ףל-רשעא . ירמאתדרַשַא לכ יאְריִת

 19 לֶאַג םא יִּכ םִמָא יִּכ הָּתַעְו :ּתֶא ליה תַשֶא יִּכ ימַע

 ג הָיִהְו הלילה | יניל :ינממ בורק לָאְג שי םַת יִּכָא
 דלֶאְנְל ץֶפְחָי אלדםִאְו לֶאְני בוט לאני א רקבּב
 44 בָּכשִּתַו :רֶקְּבַהדדַע יִבָכִש הָוהְיהיַח יִכְנִא ףיתלאל
 והערהתא שיא ריי םורָטב םֶהָל רקהה ותלנדמ
 רק בה רמאיו :ןרגה השאה הָאְבדיִּכ עדְוידלַא רַמאו

 רמו ב .ואּתַו ּהָבוִאְו ךילערשא .תחפממה
 ;דלֶא אותו :ריִעָה אבו הי תֶשיו םירעשרשש
 "רָשַאדלָּכ תא הל"רגלו יתּפ תאדימ דָמאָּתַו ּהָתמָח

1 

1 

 וז ןַתָ הָלֶאָה םירעשה"שש רמאתו :שיִאָה ּהָל הֶשַע
  רמאתו :ךַתומָחְדלא סקר יִאוְבָּתִלַא רַמָא יִּכ יל
 אֶל יִּכ רכה לפי ךיא ןיערת רשֶא דע יתב יבש
 ד הלע ו זעבו :םויה רבה הָלָּכִדִִא יּכ שיאה םקש
 זעב"רְבְד רשֶא רבע לא הָנהְו םַש בָשיו רעשַה
 ג חפיו :בשיו רסיו ינמלא ינְלָ הפח הָבש הרוס רמי
 :ובשיו הפדרובש רַמאו ריִעָה י ינקזמ םיִשְנא ּהָרָשַע
 רמאיו --א מ

 א'ס צ.11  .ד"ידו ב"יד ,ג'ד ןכו ףִתַמִא א'ס ,ו"טרו ה"דח ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 9

 בותכ םִא +. 1%  .ביתכ אלו ירק א"סבו ,ר"תו ס"ת ,'רת ןכו ילא הש

 יאברעמ יהל ןכ צ 8 .'ט קוספ ליטל ןווע ז ןכו ירקו ביתכ לא יּכ א"סב | ירק אלו
 ץ

 בותכ ו תלגרמ א"סב ,ירק ו יתבר ל ונ ניל ית ,יתבר

 ביתכ םורטַּב +. 14 | .ו"טד ה ןכו אלמ וויָתּולַגְרִמ א"סבו ,א"ידו ב"ד ,א"ד .ןכו ירק
 = 'א רפח וילע רסמנו יאברעמל ןכ +. 15 = .א'ד ןכו ירקו בותכ םֶרְַּב א'סב ,ירק 8
 דיזְחֶאְו א'ס +. 15 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח ,ג'ד ןכו ליעלמ יבה יאחנדמל ,ירק איבה
 ,הידה ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = ,ר"תו ס'ת ןכו אלָמַו א'פ שש 5 .א'ד ןכו
 ביתכ יִלֶא א"סב ,ביתכ אלו ירק יִלֶא רמא +. 17  ..ו"טד ןכו -השע רשא א'ס ,ד"דו 'ב"וד
 .ו'טדו ה"דח ןכו ףקמב דיפ א'ס צ. ג8 = .ס'תו ע"ת ,/רת ,א"יד ,הידה א"ד .ןכו ירק

 ב'יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסיו א'ס צץ. 1 .ו"טדו א'ד ןכו אלמ לֶאּוּגַה א'פ שש +
 .ד"ידו
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 ּףְלמילאְל ּניִחֶאְל רשא הָרָשה תֶקְלַח לֶאְגל רמאיו
 הָלָנִא יִתְרַמִא יִנַאְו ו ּהָרָשִמ ּהָבָשַה ימַעְנ ּהָרְכִמ
 לָאָנִתִִא לע ינקו ל םיבשוה דג הנק רמאל ל תא
 תלו ןיא יִּכ עדאו / הָדיִנה לא אלדסַאו לֶאְ
 עב רמאיו :לֶאְנִא יִכנָא רמאיו ףירחא יכְנִאְו לואנל :

 הָיבָאיִמה תור תאמו יִמָעְנ דימ הָדָשַה ךתונקדםיְּב
 רמאיו :תלחנ"לע תמה"םש םיקָהְל יתינק תמהדתשא
 יתְלְחנְתֶא תיקשאְךפ יל"לואנל לכיא אל לא
 תאזו :לאגל לכוא"אל .יִּכ יתְלֶאנדתֶא הָּתַא ללא
 םיקל הרומתהדלעו  הָלאְגה"לע לֶאְרשיִּב נפל
 הרועתה תאו והערל ןתנ ולענ שיא ףלש רַבְדדלּכ
 :ילענ .ףלשה ףלחהנק ועְבְל לאגה רַמאַיו :לארשיב
 יכ םואה םֶּתַא םידע םָעָהַלָכְו םיקזל ועפ לַמאו <

 ןויְלְכְ רַשַאלָּכ תא ףלמילאל ראית יתינל
 ןולחמ תשא הָיִבָאמה תּורדתא םִגְו :יִמָעְנ ומ ל
 אלו תְלַחְ"לע תמהדםש םיִקָהְל הו שאל יל יתינק
 םָּתַא םידע ימוקמ רעשמו ויִחֶא םעמ תמה"סש ּהָרָכִ
 םילע .םינקזהְו רַעָשְּבירשֶא םַעָהלְּכ ולמאוו :םויה
 הֶאְלְכו | לחרכ ףתיִב"לֶא הֶאְּבִה השאהדתא הו י ןח
 הָתְרַפֶאְּב ליח"השעו לאְרשי תוּבדתֶא םֶהיתְשונָּכ רשא

 -רַשַא ןזרפ תיִבָּכ דתיב ירה :םחל תיִבְּב םשדאְרֶקי :

 -ןמ -/ הָוהְי ןתי רשֶא ע ערֶוַהדְוִמ הָרוהיל ד רַמַת ו הָדְל
 ה קיש

 א'פ +. 4 = .ד"ידו .ב"יד ןכו הרכמ א"ס ,ו"טדו ה"דה ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 3
 ןב"יד ,ה'דה ,ג"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 4 | .ו"טדו דייד ,ב"יד ,ג"ד ,ב"ד ןכו חנומ דגנ

 ביתכ לֶאְנּת א'סב ,לֶאְגְת ריבס +. 4. ..ב"ד ןכו הניגנ אלבו 5 .ינקז א"ס ,ו"טדו ד"יד

 םירפס בורב ןכ +. 5 = .ירק הָעַדאְו ,ביתכ עדאָו ש. 4 = ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו

 ןמקל ןויע :תַאְַּג ל"נ +. 5 .ףקמ ל אלבו םויב א"ס ,ו"טדו ד'וד ,ב"וד ,ה"דח ,ג'ד ביד ,ו"כ

 ירק -לֶאְגַ ,ביתכ- לואְגְל יאבהעמל +. 6  .ירק תיִנְק ,ביתכ יִתונק צ. 5 |." קוספ

 ןויטדו ד"יד ,ב'יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ .6 = .ירקו ב ותכ לּואְגְל יאחנדמל

 :ויטרו ד'יד ,ב'יד ,א"יד ,ה"דח ג'ד ,ב"ד ןכו רסח הָלֶאְּגַה א"פ +. ד = .אָל יכ א'ס

 .א"ד ןכו ןַהיִתש א"ס +. גג .איעג אלב -תַא ג'ב ,א'ב ןכ צ1
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 הָשֶאְל וליהֶּתַו תּורדתֶא ַעָּב חפיו :תאזה .הרענה
 הנרמאתו :ןּכ דלתו ןוירה הל הָוהְי ןתיו היִלַא אב
 לא ךְל תיבשה אל רש היה ורב ימעְְלֶא םיִשָנַה
 שָפָ בישמל ל הָיַהְ :לארשיב מש אַרָכִיו סויה

 ותדְלו לֶתָבְראררָשא ל לכ יִּכ ד דְתְבישדתֶא לָּכְל כלו
 דתֶא יִמַעְנ [ :םִנָב הַעְבְשמ ל הָבִט אהרֶשַא
 6 הָנאָרְקִתו :תנמאל יִליהָתַו הָקיִחְב והָתְשתַו דלה
 בשומש שר יִמְַנל :בירלו רמאל םש תנַכָשַה
 :דִוד יִבָא ישידיפַא אּוה
 ןורצחו :ןּוְרצֶחדתֶא דילוה ץֶרַפ ץֶרּפ תודְלִת הֶלֶאּו
 בֶדָנִמִע ;ברנימעדתא דילוה םֶרְו םֶרדתֶא  דילוה
 ןימלשו :המלשדתא דילוה ןושחע ןושָחְנְתֶא רילוה
 דילוה לבעו :דבעְדתֶא דילוה עבו ועפהתַא דילוה
 :דודדתֶא ד ילוה ישיו שידת

5 

 הְָמְלַאּכ הָתִיִה םע יתָבר ריעָה דֶדְב הָבְשָיו הכא
 ב 1 = - =

 כב :סמל התיה תונידָמְּב ית יוגב תָּבִר ף- +=- . ייל -| " יי. םיו : .
 ד ד ףז רוז 5 וי

 הכבת 5

 יאברעמל ןכ צ. 8 .דידו ב"יד ,א"יד ,הידה ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ָּךִתבִהַא א"ס צ.₪

 דבועו א"ס ט, 95  .ר'תו ע'ת ןכו ןומלש א"ס צ. 90  .ארתב 'ו רפח תרלוה יאחנדנל

 .ו"טדו ד*יד ,ב"יד ,א"יר ,ב"ד ןכו אלמ

 היבאומה תור רמאתו ויצחו ,?עןב ןמסו השמחו םינומש תור רפסד יקופפ םומפ

 ארדס היב תילו .[זט 11] האבה השאה"תא 'ה ןתי ןמסו אדה אהקספו .[חוגוו 11 91]
 ש הינה ןירצו .ח מב ב קלח תורוש ש ב לכ ןיב קלח .תורוש שלש חינהל ךירצו .ח"מב ו'אוב ןיליחתמ איקוספ ןוהלוכו ..ללכ

 .רפסו רפס

 .ד'ידו ב"יד ,ה"דח ;ג'ד ,ב"ד ןכו הפפ א"

13 

14 

19 

1) 

 1 -ב
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 "לָּכִמ םחנמ ּהָלְיא היהלדלע הָתַעְמדְו הָליִלַב הָּכְבִת
 :םיביאל ּהָל ּויַה ּהָב ּודְגָב היְֶלּכ היִבָהֶא

 אל םיוגב הָבָשְי איה הָדבַע בֶרַמּו יִנעמ הדוהי הָתְלָנ 3
 :םירצמה ןיִּב ָהּונישה היפר הוְנִמ הָאְצְמ
 ןיממוש היִרעְשלכ דעומ יִאָּב יִלָּבמ תולבָא ןויצ יכרה
 :ּהְלְרמ איהְו תוְנּונ ָהיִתלּותְּב ם יחְנִאְנ ָהיִנַהְכ
 ברחלע הָנוה הָוהְיהיִּכ ולש ָהיְביִא שארל ָהיָרָצ ּויָה :

 מ אצו = :רצדנפל יבש וכלה היללש ָהיעשפ
 ואְצְמ"אְל לכ הירש :ּוָה ּהֶרְרהדלּכ ןויצ"תב

 םלשּורי הָרכְ :ףדור י ינפל חָכְ"אלְב יכליו הערמ +
 םדק ימימ ּויַה רשא ָהידמְחמ לָּכ הידורמו הינע ימי
 וקחש םיִרָצ האר ּהֶל רזוע ןיאו רָצְדדִיְּב מע לָפִנּ
 הָדינְל ןכלע םלשורי האטה אטח = = :ָהתְבשמחלע
 איהדםנ הָתְוְרָע ּואְרְדיִּכ הוליזה היִרְּבַכְמילָּכ הָתָי
 הרכו אל הילושב ּהָתֶאְמְמ = :רִחֶא בשתִו הָחְִִנ
 דתֶא הָוהָי האר הל םהנִמ ןיא םיִאְלַּפ דתו הָתיִרָחא
 -לָּכ לע רַצ שרֶפ ודי = :םווא .לידנה יכ ינע
 הָתיִצ רשא ּהשדְקמ יואב טיג הָתַאְרְ"יִּכ קידמה

 םישקכמ םיחְנָאְ העל :ףל להק ואְכידאל 11
 הָוהְי ִדֶאְר שָפִנ בישהל לָכָאְּב םֶהידומחמ ּונְתִנ םֶ הל

 ירבעלָּכ םָכילַא אפ והָלְלְז יתְיַה יכ הָיָה ו
 ללוע רשא יבאכמְּכ בואָכמ שידסא וארו וטיבה ףִרּר

 -חלש לב ב םורְמִמ גופא ןורח .םויַּב הָוהָי הָנוה רַשֶא יל ₪

₪ 

- 

6% 

 ,ו'טד ןכו ףקמ אלבו לע א"ס ,ריידו ב"יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םורפס
 ,ביד ןכו הָיִהְל א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.

 .ר"ידו .ב"יד ,א"יד ,ה"דה ,ג
 רסמנ א'סב +.

 וב"יד ,א"יד ל 6

 ָהיִַּמָחמ ,בותכ הי
 ,ו"כ םירפס בורב איעגב

- 
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 ינבישָה ילגרל תַשָר שרפ הָנִהְריו יִתְמַצְעְב .שאדחלש
 לע דקשנ :הֶּד םוַהילָּכ הממ ית רוחַא
 ִננְתָנ יחכ ליִשְכַה יִרא וצ"לע לע ונרתשי ודי יִעְשָּפ
 יִנְדֶא | יריִבִא"לכ הֶלְס :םּוק ק לכוא"אל ידִיִּב ונדַא
 ינדַא ּךֶרְד תג יִרוחב רֶבְש על דעומ ילע ארק יּברקּב
 | יניע היכוב יִנָא הלא :הדּוהידתב תלותבל
 וה ישפנ בישמ םֶחַנִמ יִנָפִמ קחרדיכ םימ הָדְרִי יניע

 ז קייב ןו'צ הָשרְפ = = :בןוא רֶכָנ יק םיממוש לב
 התה יירצ ויביבס בקעיל הוה הוצ הל םחנמ ןיא
 והיפ יּכ הָוהָי אוק קידצ = :םקיניב הדק םֶלשוחו
 יִתְלּותְּב יבאָכמ ּואְרּו םיִמָעְדלַכ אָנשָמְש .יִתיִרַמ
 הָמה יִּבָהַאְמל יתאָרָק :יבשב ּוכְלָה .יִרוחְבו
 ובישיו ומל לכא ושקב"יכ ועונ רוע ינקו ינְָּכ ינומר
 ורמרמח יעמ ילדרצהכ החי האר |  :םשְפַחַתֶא
 = ברח"הלכש ןוחמ יתירְמ ורמ יּכ יִּבְרְקְּב יִּבְל ּּפִהְ
 יל םחְנִמ ןיא יִנָא הָחְנָאְנ יִּכ ועמש :תֶוָמַּכ תיּכב
 דכוי תאְבַה ישע הָתַא כ כ ושש יּתַעָר ועָמִש יביא"
 לֶלעו ףינפל םתעד לכ אבְת | :יִנָמָכ הו תאָרָק
 יַחְנִא תוְּבְיִכ יעְשּפדלּכ לע יל תללוע רָשֶאּכ ומל
 יור יכלו
 םימשמ ףילשה ןויצחתבהתֶא יִנדַא ! ּפַאְּב ביִעָי הכא
 :ופא םויְּב ₪ ךה רזאל לארשי תֶרָאָּפִּת ץֶרא

 םָרָה בלע תואְנלְּ תֶא למח אל יִנדַא עַל
 ותרבעב -- דרש

 ןכ +. 18 | ,תינש םעפ יִנָע אצמנ אל ע"תב א. 16 | ,ע"ת ןכ הְָדַריַו ל"צ שש 8
 .ר"ידו ב"יד ,ה"דח ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דיִּב א"ס ו"טדו ג"ד ,י"כ םירפס 'בורב
 בורב ןכ +. 29 = .א"ידו ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִמעָה א"סב ,ירק םיִטעַה +, 8

 הרמְרַמְח א'סב +. 90 = ,ד"ודו ב"וד ,ג'ד ,ב"ד ןכ יכ א"ס ,ו"טדו ה"דח ,י"כ םירפס

 דיִּכ א'ס ,ו'טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ז'מ ז'ט בווא ןויע :ירק ּורָמְרמח ,בותב

 ןאלמ יִנזמכ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ.91 = .ד"ודו ב"וד ,ה"דח ,ב"ד 1 ןכו הניגנ אלבו ףקמב

 ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לע א'ס ,ו"טדו ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 99 = .ו"טדו א"דב ןכ\

 ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אלו א'סב ,ירק אלו +. 5 ,יב | .בךדלע א'סבו ,ד"ידו ב"יד ,ה"דח

 .א'ידו ג'ד
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 הָכְלְמִמ ללה ץֶרָאְל עיגה הדוהידתב יִרְצְבִמ וָתְרְבַעְּב
 םישה לארשי .ןרק .לפ ףאהרחְב עד :ָקיִרשו 3

₪ 

9 

1 

₪[ 

9 

10 

 הבהְל שאכ בקעוב רַעָבו בוא ינפמ :נימָי רוחֶא
 רָצָכ וימי בַצְנ ביאְּכ יתשק ךרד | :ביִבְס הָלְכִא
 שָאְּכ ךפש ןויצ"תב להאב ןָיעְדידִמָח חמלָפ רה
 -לָּכ עלב לאְרשי על בִיואּכינדֶא הָיִה = = ּוְְמַ
 הפאה .הרוהידתבב ברו וירצבמ תחש .היָתונמרא
 | הוהי חכש ודעמ תהש וכש ןִנָּכ סמי :הינאו
 :ןהכו למ ופָא"ַעְְּב ץאקו תָּבשְו דעומ ןויִצְּב
 תמוח בייא-דִיִּב ריגסה ושדקמ רֶאנ יחְּבְומ | יִנֶא חו
 :דעומ םויפ הָוהְידתיִבְּב ּונת לוק היתונמרא
 דאל ווק .הָטְנ ןויצחתּכ תמוח תיחשהְל [הוהי בשח
 :ּולְלַמא ודחי המוחו לַהדלְבַאיו עָלְּבִמ ודי ביש
 ּהָּפְלִמ :ָהיִחיִרְּב רֶבְשְו רפא ָהיִרָעש ץראכ ועבט
 ןוזָח ואצמ"אל ָהיִאיִבְנּנ הרות ןיא םיוגב הירְשו
 ולעה ןויצ-תב ינקז ומדי ץֶרֶאְל ובשי = :הָוהימ
 ןשאר ץֶרֶאל ודירוה םיקש ּוָרַה םשארדלע רֶפַע
 ורמרמח ינע תועמדב יטפ :םלֶשורי תֶלּתְּ
 ףטעב ימעְדתַּ רבש"לע ידְבּכ ץֶרֶאְל ףפשנ .יִעָמ
 היִא ורמאו םֶּתִמִאְל :הירק תּובחְרְּב קו ללוע

 ףפתשהב ריע .תובחרב לֶלֶחַּכ םפְמַעְתַהִכ ןייו [
 דהְמדֶא המ ךדועא המ :םֶתמִא קוח"לא םשפנ
 תלּותְב ףמחנאו ללחהושא המ םלשּורי תַבה ל

 ןויצדתב :דלְדאפְרְי ימ ףרבש םיכ לודנזיכ ןויצ

 בישָחְל ה ולגדל לָּפַתְו אש ל וזח ךיאיכ
 ךתיבש 7
 ןכ +. 15 = .אריעז 'ט +. 9 = ,בָּנַּגּפ ל"נו ןפגַּפ אצמנ ע'תב +. 6 .ויתונמְרַא ל"נ +. 5

 ,איעג אלב םפטֶעְתָהּב נ"ב א"ב ןכו ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ו"כ
 ףדועא עי 19  .ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,ה"דח ןכו דהַמ א"ס ,ג"דו ב'ד ,י"כ םירפס

 ,ה"ירו ב"יד ,א'יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ְּריִעֶא א"סב ,

 .ס"תו 'רת ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו המג א"ס ץ. 83
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 וקפָס !םחודמו אָוַש תואשמ ּףְל וזַחְיו ךתיבש

 תֶבְדלְע םשאר יעני ו קרש ש ךרד יִרְבַעלְּ םיפַּכ ףילע

 שושמ יפי תלילב ןרָמאיש ריִעָה .תאוה םֶלֶשּורְי

 : קרש יִבְיִאדלָּכ היפ ךילָע וצפ רק
 ונאָצְמ והניולש םויה הז ךא ונעְלב ורְמָא ןש וקרחינ
 רו שא ּתְרָמָא עצב םמֶ רשא הוה ּהָשָע :ועאר
 ביוא ךילע חמשיו למח אלו סֶרֶה םֶדְקְיִמימ הָיצ
 דתַב תמו ינדאדלֶא םָכִל ק קַעִצ = ּיִרֶצ ןרק םיִרח
 תנגופ ינָּתִת"לַא הָלִיְלְ םמוי הָעָמּד לחנכ ידירוה ןויצ
 שארל לולב יגר 6 :ךעְתב םדתְלא ל
 ויִלֶא יִאְש ינדא יִנֶּפ חכְנ ּךְּבל םימכ יכפש תורַמָשא
 -לָכ ש שא ב בערב םיפוטעה ךילְלִע שפללע ּךיּפּכ

 דםא - -- יִמְל ּהָמיְּבַהְו הָוהְי האר :תוצוח

 שּדְקְמָּב גְרָהְיבִא םיִחָפִמ יללע םֶיִרְפ םיִשְגְו רנלכאת
 ןקו רענ תוצוח ץֶרָאְל ובְכש :איִבְנְו ןהּכ יִנדַא
 תְחְבְט ּךפַא םּיְּב ָתְגרַה ברב ולּפִנ ירוחבו יִתְלּוְּב
 אלו ביבסמ יִרּוגמ דעומ םויכ אָרְקִת :תלמח אל
 יתיִבְרְו יתחפמדרשֶא דירשו טיִלָּפ ההיא םויַּב היה
 :םפפ יביא
 ףליו גהָנ יתוא :ותְרְבע טבשב יִנע הָאְר רָבָוה" א
 :םוַהַלְּ ודי ףפהויבשי יכ דא ;רוָאאלו ּףָשִח
 שאר פק 2% ּהָנב יָת ומצע רבש ירו ירָשְב הָפִּב
 ָכ ינבישוה םיִּכְשַחַמְּב :הֶאְלִתו
 ידעב <

 יתכ רסובש א'סב ,ירק ףךתּובש ,ביתכ ףתיבש +, 4
 א'דב  ןכו  אלמ  םיחּופמו  יאחנדמל ,יאברעמל

 ַפ

 ןכ צ. 4 .א"ירו א"ד ןכו ירקו

 ינו נור אייד ,,היבת ן

 0 וצפ ,ז"ט קוספ הוהי השע א"ס ץצ. 6,

 18 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ב"ד ןכו ףקמב
 ע"תו א"ד ןכו נע וא ְךיניָע א"ס צ. 18 = .ר"תו ם"ח ,'רת ,ג'ד ,א"ד ןכו לאו א"פ ו 8
 היה :םירפוס ןוקת +. 9 = .א"ד .ןכו הָוהְי א"ס א. 19 = .ירק הֶלילב ,בותכ לולב 9
 .ר"תו פ"ת ,'רת ר'יד ,ב"יד ,א"ד ןכו אלו א'ס \. לו  .בותכה הגיכש אלא ָךילָע יואד

 6 רַדָנ םֶלוע יתמ
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 ןש 5.

 שו= 2
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 עּושָאְו קעו זִא יִכ םג :יִּתְשַחְנ דיבבה אצא אַלְ ידעּב

 הש יתביתְנ תיִנַּכ יכְרד רֶדָג :יְִלַּפִת םתְש
 ררופ יִכְרד :םיִרִתְסמְּב הירא יל אוה בֶרא בד
 אָרְטִמּכ ינביצוו ותשק ףרד :םמוש יִנָמָש יִנָתְשפיו
 קחש יִתָייָה :ותְפְשא נב יִתילְכְּב איבה :ץחל
 ינורה םיִרורמב ינעיִּבשה :םויהדלָּכ םָתְנְנְנ יִמעְלָכְל

 הז פאב ינשיפסה יש ץצחכ סרו = :השל
 יִתְלַחוְתַו יחצְנ דבֶא רמאָו :הָבּוט יתיִשְנ יִשָפִנ םולשמ

 רכז :שארו הנעל .ידורמו נעדר :הוהימ 2
 ןכ"לע יבל"לֶא בשא תאו :ישפנ יִלָע ח\ץתו רוכזת :
 לכל ב ונמַתאְל יִּכ הָוהָי יִדְסַח :ליחוא ₪
 וה יקלַח :ףַתְנִמִא הָּבִר םירקּבל םיִשָדַח וימר :
 ווקל הוה במ :ול ליחוא ןּכְילִע ישָפנ ּהָרָמָא ₪
 :הָוהְי תעושתְל םִמּודו לח בוט :ונשרךת שפנל ₪

 םדיו דְרְב בשי :ויִרועְנְּב לע אשידיכ רֶבָגל במ
 תי :הָוקת שי ילוא והיפ רפעב ָפ ןתי זויִלָע לַטָנ יב
 םליעְל חני אל יִּכ :הָפְרָחְּב עַבָשי יחל והכמל :
 הנע אָל יִכ ויְרְסַה בֶרַּכ םחרְו הנוהדמא יּכ :ןנדא |
 לָּפ ויִלְגְר תחת אָּכדְל ;שיִאחיִנֶב היו --

 תפל :ןוילע ינפ דנג רבנרטפשמ תוטהְל :ץֶרֶא יריס
 יהתו רמא הק ימ | והֶאְראלְ ;דֶא בירב םֶדֶא
 :בוטהו תוערה אצה אל ןוילע יפמ :הָיצ אל ינדא +

 -המ

 הָיִרֶא צ. 10 = .א'ד ןכו םֶתְס א'סו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח ןכו ץמק םֶתָש א'ס +. 8 ,ב

 חתפו אלמ יִתוילכב א'פ ,ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ + 3 .ירק יִרָא ,ביתכ
 ַהיִשָתַו צ. 90  .ס"ת ןכו ירקו ביתכ 2 א"סב ,םימע ריבס צ. 14  .ג"דו ביד ,א"ד ןכו

 ירת ןכ ּוטַה ל'צ ץ. 25 = .א"ידו ג'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ חושְתְו א'סב ,ירק ַהּושַתְו ,ביתכ

 ,ביתכ וקל ץ. 95 = .ג"ד ןכו ירק ויִמָחַר ,ביתכ 1מָחְר יאהנ דמל ,ואברעמל ןכ צ.92  .ס"תו

 ןכ צ. 39 | .ב'דו א'ד ןכו הָוהָי א'ס 31 .א'ד ןכו ירקו ביז סב ,ירק ויוקל

 ,ב"ד ןכו אנו א"ס צץ. 33  .ו"טדו ג'ד ןכו ירק וידסח ,ביתכ צַסַח נדמל ,יאברעמל

 'ע ז. 36 = .ארועז 'ד וילע רסמג א"סב צ.34 = .רפסה יצה +. 34 = .ד"ידו ב"יד ,ה"דה ,ג'ד
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 -לֶא וג בל אָשְנ :הָוהיזדע הָבּושְנ ּהָרְקחְּ ּוניִכְרד השפה | וִאמה"לע רג יח םֶדָא ןנאָתוהמ
 ג אָל הֶתִא ונירמ ו ּונְעשְּפ וָחְנ :םימשּב לאדלָא םִּפַ
 :ּתְלַמַח אל ָתְגרַה ונפדרתו ףַאְב הָתַכס :ָּתְחְלָס
 ונמישת סואמ זהו יחס :הלפת רובעמ יל ןנעב הָתַכַס

 < דחפ :ּוניביא"לָּכ םהיּפ וניִלע ּוצָּפ ו :םימעה בֶרָקְּב
 -וצ

 8 \ יניע דַרִּת םימדינלּפ :רבְשהו תאשה רנ 7 דיה הפו

 ד;ד

 י ןיאמ המדת אָלְו הָרְְנ נע | = וימעהתב רֶבשלע
 הָלְלּוע לניע :םימשמ הֶוהְי אָרְיו ףיקשידדע :תונָפַה

 : יביא רָפַצַּכ יְִרָצ דוצ = = זרע תב לָּפִמ ישָפְַל

929 

10 

41 

 יפ =

 4 שכ

44+ 
495 
16 

 ₪ דלַע םימחופצ :יִכ ןָּבָארדיו ייח רוככ ּותְמַצ ?םַנַח
 ₪ רוָּבַמ הָוהְי ךמש יִתאַרְק :יִתְרְזְְנ יִתְרַמָא ישאר
 % יִתָחְורְל ּךתֶא םלָעתִילא תמש ילוק :תויתחַת
 2 אָריִת"לַא ּתְרמָא ָךֶאְרְקַא םויְּב הברק :יִתְעושל
 ₪ הָוהְי הָתיִאְר יח ּתְלַאָג יִשְפִנ יביר נא ּתְבַה
 א "לָּכ םֶתְמְקְַלָּכ הָתיאְר :יטֶפשמ הָמָפָש יִתְתַש
 1 -לָּכ הָוהי םֶתָּפְרִח ּתעמש יל םתבְשְחמ

 ₪ !םויהלּכ יִלע םֶניִָהְו ימק יִתָפִש :יִלע םֶתבְשְחמ
 ₪ ביִשֶּת :םֶתְניִננמ יִנֶא הטיבה םֶתִמיְִו םָּתְבָש
 בלתַננַמ םֶהְל ןתת :ם םדהל השעמְּפ הוהְי למ 'םהְל

 : מש תחָתמ םדימָשתו ףאְּב ףדרת :םקל ָּתְלֶאק
 :ההְ
 הכיא 5

 ןכ צ. 0 .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ ויאט פה א'סב ,ירק ויִאמְח יביתכ ז1אטח צ. 9

 א"נ ,איעג אלב הרקחנו נ"ב ,א"ב ןכו ו'טדו ד"ידי ,ב"יד" ,ה"דח ,י"כ םירפס בוש |

 גיד .,ב"ד א"ד ןכו ּוניִבַבְל א'ס מ. 41 = .איעגב הרקחנו נ"ב ,אועג אלב הרקחנו 4

 ןכו. אלמ התופס א"ס ,ר"ידו ב"יד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 43 = .ר"תו ם"ת ,ע"ח

 ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ביד ןכו אלו א"ס צץ. 48 = .ו"טדו א"יד ,הירח ,%
/ 

 א"יד ,ה"רח ,ג'ד ,ב"ד ,א"דב ןכו אלמ רופַצּכ יאחנדמל ,ואברעמל .ןכ צ. 588 * 8

 ס"ת ,'רת ןכו יִלְע א"פ צ. 60 | .ר"ת ןכו יִתָעושְלַג א"פ צץ. 56 = .ו"טדו ד"יד % 

 .ר'חו

0 

0 
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 דינבא הנכפתשת בוטה םֶתָּכַה אנשי בָהָז םעוי הָכִיִא ד
 םירָקְיַה ןוצריש :תוצּוחדלְּכ שאר 8 :

 ידי השעמ שרחחילבנל ּובשְחְנ הָכיִא ָפּב םיִאְלסִמ
 ימעדתפ ןָקירִּג וקיניה דש וצְלָח ןיותדבנ = = :רצוי |

 -לֶא קני ןושל קמר | :רָבְדִמִּב םיע"יכ רֶוְאְל
 :םהל ןיא שֶרפ םָחְל ולֶאְש םילְלוע אָמָצּב וָּכַ

 עלות יִלָ טי מאה תונוחב ימשנ םינדעמל .םילכאה |
 תאטחמ ימעדתּכ ןוע לדו :תותפְשַא ּוקְּבַח <
 וכ ;םִיִדָי הב ולחחאלו עָנרחומב הכו ופהה םֶדְס ז

 ריִפַס םיִנִנְפִמ םַצַע ומדא בֶלחַמ ּוחצ גֶלֶשמ הירי
 תוצוחב ירְכִנ אל םֶרָאָּת רוחשמ ךשח :םַּתְרזנ 5
 וָח םיבוט = ץקָעַּכ היה שב םמְצְעְלַע םרוע דפ +

 תובּוְּפִמ םירקְדִמ ובזי םהש בער יללחמ ברחדיללח
 ויה .ןחידלי .ולשכ  תוינָמִחְר .םישנ ידי :ידש גט
 -תֶא הָוהְי הָלִּכ = = :ימעדתב רָבָשְּב ומל תורָכל ו

 לכאתו :ןיִצְּב שאדתצו פא .ןורח ךפש ותַמָח
 לבָח יבשי לכו ץֶרארכלמ נימאה אל | :ָהיתדְסִי 3

 שכ

= 

 תואטחמ :םלשורי ירעשְב .בָיואְו רצ אבי יּכ 3
 :םיקידצ םִּד הָּבְרקְּב םיכפשה הָינְהְּכ תֶנע היִאיְבנ

 עני ולָכי אלְּב םדּכ ּולָאְנִנ תוצוחכ םירש וע 4
 רוס ּורוס ומָל וארק אמט ורוס :םהישבלב 5

 :רונל ופסוי אֶל םיונּכ ורמָא וענמנ ּוצנ יִּכ ועָנִתִלַא
 םיִַהְכ ינפ םַטיִּבַהְ ףיש סי אל םללח : הָוהְי ינפ 60
 אל יי
 הנכפתשת א"פ ,ד"ידו ב"יד ,אייד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב לוגסב ןכצ.1 >-|

 םיִנָּת צץ. 8 = .ישעמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5  .אריעז 'ב א'סב +. 5 | .ו"טד ןכו ירצ

 ,ביתכ םינע וכ צ. 8 יטדו בירד ןכו אמדק ד"וי רסח ּוקינה א"ס צ. 3 ירק

 ע"ת ,'רחת ,ר"יד ,ביייד ,א"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םינָעיּכ א"סב ,ירק םיִנָעיִּכ

 ,ר"יד א"יד ,ג"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ לָכָו א"סב ,ירק לכ ,ביתכ לכו צץ. 19 = .ר"תו ס'ת

 ,א'ד ןכו רפה תאטחמ א"ס +. 18  .ע"תו ב"ד ןכו ירקו ביתכ לפ .א"פבו ,ה"תו ס"ת ,'רת

 .רסח ּולַכִי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 14 = .אריעז 'נ +. 14 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב'ד
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 11 ועע הָעְלְּכִת הידע = = ות אל םיִנקז ואָשְנ אָל

 :עשוי אל יוזלֶא ונפצ ונתופצב .לבָה .ּונתְרְועְדלֶא
 ו ואְלַמ וצק ברק וטיתבחרּב "תֶכְלמ וידע ודצ

 פ יִרָשנַמ וניפדה ּוָה םילק :ונצק אָבִּכ ּועַמָ
 חור :ּונְל וברא רבלמכ ונְְלְד םיִרָָהלש םימש
 ּונְרַמָא רשא םָתותיִחְשּב דָכְלַנ הָוהְי חישמ ּוניִפַא
 21 םודָאדתב יִחַמשְו ישיש :םיוגב הָיְחְנ ֶלַצְּב

 יִרְּכָשַת  םוכדרָבַעת ךילעיסנ ץע ץֶרֶאְּב יתבשוי
 פ ףתולגהל ףיסוי אֶל ןויצהתב ךנעםת | יִדְִּתַת
 :ךיתאטח"לע הָלג םודָאדתּכ ךנוע דָקפ
 ה :ּונְתָּפְרֶחתֶא ּהֶאְרּו טיבה ונל הָיָהְההַמ .הָוהְי רב

 וייה םִמותָנ :םי ְרָכְנְל ּויִחְּב םירול הָכָפָהְנ ּוגָתְלַחַ
 וניִצַע ּוניִתַש ָש כ ונימימ :תנִמְלַאְּכ וניתמא בא ןיא
 0 אל ונעני ונפרנ ונראוצ"לע ואבי ריחְמְּב
 ואטח וניתבא :םֶהְל עפשל רושא רי וַתְנ םירצמ
 קרפ ּונָב ולשְמ םיִדְבַע :ונְלְבְ םהיתנוע ּונָחְנַא םֶיַא
  :רְבְדְמה בֶרַח ינפמ ונמחל איִבְנ ינָשפנְּב :םֶמ ןיא
 וי ןויִצְּב םישנ :בַעְר תופעלז ינפמ ּורמְכִ רּנתְּכ ינלופ
 א: םינקז ינפ ּולַתִנ םֶדְַּב םירש :הָרּוהָי יִרָעְב תֶלָתּב וע
 ₪ ּולָשָכ ץֶעְּב םיִרָעְ ּואָשְנ ןוחט םירוחב ורדה ל
 15 שושמ תבש !םֶתָניִנְִמ םיִרוחְב ו ותבש רַעָשַמ םיִנְקָ

 ונבל 2
 הניִדוע ו צץ. 17 | .א"ידו ג"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םינקזג א"סב ,ירק םיִנקזּג ש 6
 ,ב"י 'ד ילשמ ןויע :3רצ ל"נ +. 18  .א"דב ןכו ירקו ביתכ ּונידוע יאחנרמל ,ירק ּונידוע ,בותכ
 בותכ תֶבָשּוי א'סב ,ירק תַבָשּוי ,ביתכ יִּתְבְשי +. 91 = .ג"רו א"ד ןכו אלמ ּנּוקַלצ א"ס 8
 ,ה"דח ,ב'ד ןכו ףקמ וולבו םֶת א"ס ,ו"טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ <. 99 = .ב"דו א"ד ןכו "וקו

 600 -1 ₪5 | שז = שכ

- 

 ביתכ הַטיִּבַה א"פב ,ירק הֶטיִּבה ,ביתכ טיִּבַה צ. 1 ,ה] | .אריעז 'ת א"סב ,ד"ידו 1

 םירפס בורב ןגונמ ןכ צ.5 | ,א'ד 5 ירקו ביתכ ןיאַו א'סב ,ירק ןיאו צ.3 = .א"ד ןכו ירקנ

 ס"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ּוניִראָּוצ א'ס +. .ונראוצ א'סב ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ

 א'סב ,ירק םניִאְו +. 7  .ס"תו א"יד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ אלו א'סב ,ירק אלו +. 5 = ר"ת
 ביתכ וחנה א'סב ורק ּונְחַנָאְו צ. 7 = .ר'תו ס"ת ,!רת ,א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םנאָ
 גניִרּע א'ס +. 10 = .ב"ד ןכו ּונישפנב א"ס +. 9 | ,ר"תו ם"ת ,ירת ,א*יד ,א'ד ןכו .ירק)
 .ב'ד ןכו

98 
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 ווא ונשאר תֶרָמִע הָלָפִנ :ונלוחמ לָּבאְל ךפהְ נפל 6
 וכְשַח ה ונבל הָוָ הָיָה הלל :ונאטח יכ יכול אנ

 הצל ו גר "רודל ָךאְסְּכ שת םלטל 2 הוקי
 ףיִלֶא | הָוחְי ונבישֶה :םיִמ ףראל ונבזעת ּונחְּכְשת גו
 תְפצְק ּונָתְסִאְמ סאְמ"םָא יִּכ :םֶדְקָּכ ּונִמָי שדח בושנו ₪

 :דֶאְמדדִע וילט
 :םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא הוהי ונבישה

 ,אקתי וא קקתי ןמס

 תלהק
 ו םיִלְּבָה לבָה :םֶלָשּורְיִּב ךְלִמ רוּדְרִּב תלהק ירָבִד א
 :ןורתודהמ :לָבְה לה םיִלָּבַה לבה תלחק רַמָא 5

 ךלה רוד :שָמָשה תחת למעיש ולָמִע"לָכְב םֶדָאְל
 אבו שמשה חַרְו :תֶדְמע םלשל ץראהו אָּב רודו
 -לֶא ךלוה :םש אּוה חֶרוז ףאוש ומוקמ"לֶאְו שמשה
 ילו חורה ףלוה בבס | בבוס ןופצ"לא בכוסְו םורד
 םיהדלֶא םיכְלה םיִלַחּגַהִלְּ :חורה בש ויתביבס
 םיהו ה

 ,ביתכ םמשהש יאברעמל +. 28 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,א"ד ןכו רסח ּונְלְמ א'פ <. 5
 .וו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ םַמָשש יאחנדמל ,יהק םמשש
 ואחנדמל ,ירק הָבּושנְו ,ביתכ בּושנו יאברעמל +. 91 = .יִנַא יאחנדמל ,יאברע 0 ןכ +.
 םירפסה 'ד 0% תינש םעפ ביתכ אל יללהב +. 9 = .ב'דו א'ד ןכו .ירקו ביתכ הָבּושנְ

 .קקתי ןמוס לש

₪ - ₪ 

-3 

 תחת אכדל ויצחו .ףסאיבא ןמסו העבראו םישמחו האמ הכיא רפסד יקוספ םוכס

 .ארדיס היב תילו .העבש ויתותקספו .[1.3ומ6. 111 34] וילגר

 ןא'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ צ. 3 | .יתבר 'ד +. 1 ,א

 .אריעז 'ד א"סב צ. 4  .םדאל ןורתידהמ
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 םה םֶש םיכלה םיִלָחְנהְש םוקמדלא אָלִמ ונניא םַהְו
 4 לכו יחאל םיִעָ סרבה :תָכְלְ םיבש
 מ ןזא אָלַמְתְאַלְ תו ארל ןיפ עָבְשְתְאְל רָבִדְל
 יאו | - יש או השעה מו הָיהְיַש אוה הָיָהְשהִמ
 הָזההַאְר רמאיש רֶבְּד שי :שמשה תחת שדדָחילְּב
 ןיא ;וענמלמ ה יה רשא םיִמְלְעְל הָיָה רבָּכ אּוה שדָח
 םָהְל הָיָהְידאְל .ּויָהְיַש ש םינרחאל םְַו םינשאָרְל ןורְכְ
 ינָא :הָנרחֶאל ויהיש םע ורב
 דתֶא יּתַתָנ  :םֶלָשּוְרִּב לארשידלע .ךלמ יִתייָה תֶלָהְכ
 תחת השענ רשאדלְּכ לע הַמְכָחּב לּותְלְו שוררל יל
 תונעל םֶדֶאָה נבל ם םיהלא ןַתנ עַר ןונע \אוה םימשה
 שמשה תחת ישעגש םישעמה"לָכְתֶא יִתיִאְר ב

 הָיְהרָשַאלָּכ לַע הַמְּכְח יתפסוהו יִּתְלדִנה הנה יא
 :תעדו הָמָכַח הפרה הָאְר יפלו םֶלטורְיילפ נפל
 יִתְעְדַי תוְלַכשְו תוְלְלְה תַעַדְו הָמְכְח תערל לבל הנאו
 ַעָכְדבְר הָמָכָח ברב יִּכ :חּור ןויער אּוָה החמש
 אָנְזהְכל ִּבְלְּב נא יִתְרַמִא :בואכמ ףיסוי תעד ףיסומ

 :לָבַה אוקי הנהו בומב הארו הקמשב
 -- הזהמ הָחַמשְלּו ללוהמ יִתְרַמָא ק קוחשל |
 דאל הנ יִּבָלְו יִרשְּבִתֶא ןויב וז שמל יִבְלָּב [
 םדאה ונפל במ הָוהיִא הֶארֶארֶשֶא ידע | תב |

+2 | 

 השענשההמו א'פ ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9  ..פ"תו ע"ת ,'רת ןכו דאלָו אפ 8
 רסח וג גְנָפְלַמ א"פ ץ.ג0 | .הידח ןכו אוה השענש"המו א'סו ,ד"ודו ב"וד ,ג"ד ,ב"ד ןכו אּוה
 ןכו שמשה א'ס ץ.1% .לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 13  .ו"טדו א"יד ,ה"דח ,א'ד כו

 ל ו יט ןכו חתפ נע א'ס + 13 = .ד"י קוספ ןייע :ר'תו ס"ת ,'רת ,א'ד
 הידח ,ג'ד ,ב'ד ןכו םֶלָשּוריִּב א'ס +. 26 = .ו"ט 'א 'ב ןמקל ןייע :ר'תו ע"ה רח ןכ יִבְלַּ

 ,ס"תו ע"ת ןכ םיִלָשַמ וא תונּובִּמ ל"נ +. גז  .'ז 'ב ןמקל ןייע :ס'תו ע"ת ,ה'וד ,בלר |
 .דיידו בייד ןכו רשא |דע א'ס צ. 3  .א"ד ןכו תאז א'ס ,ירק 1ז

| 8 

 | ןֶקְִל לכוידאל תעמ :חּוְר תערּו לָבַה לָכַה הנה
 : רמאל יִּבְלִע נא יִתְרַבּד :ת ץָמהְל לכוידאל ןורְסחְו
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 זז 6 תלהק 16

 יִתְלְדְגִה :םָקיח יִמָו רפסמ םימשה תחת ישעי רֶשֶא
 - יל תשע :םיִמָרְכ יל יִתְעַטְנ םיְִּב יל יִתְְּב ישע
 = יִל יתושע ּויִרפדלְּכ ץע םהְב יתעטנ םיטהרפו 1 .תונג
 יתיִנָק :םיִצע חמוצ רעו םהְמ תוקשהל םִיַמ תר
 ןאְצְו רכב הנקמ םנ יל הָיְה יבינו תזפְשו םיִדְבִ
 יִּתְסִַּ :םֶלשוְיב "נפל ויהש לָּכִמ יל הָיַה הפרה
 יל יִתיִשָע תוניִדִמַהְ .םיִבְלַמ תַלָנס הזו ףסָכְיִנ ול

 יִתְלדִר :תודשו הָדש םֶדָאַה כ תונעִתְו תורשו םיִרָש +
 הדמע יִתְמְכַח ףא םלשוריב ונפל הָיָה לָּכִמ יִתפסוהו
 יִתעְמדאל םקמ יִּתְלַצֶא אל יניע ולֶאש רשֶא לכו :יל
 הָיָה ילמעדלַּכמ חמש יּבלדיכ הָחמשדלָּכמ ה
 ידי ושעש ישעמ"לֶכּ ינא ייפ :יִלָמַעדלְּכִמ יקל
 חור תועְרו לָבַה לפה הֶנהְו תושעל יתלמעש למעְב
 המכְה תואְרְל נא יתנו :שמשה תחת ןוְרְתִי ןיאו
 ףלמה ירחא אוביש םֶדֶאַה המ (יִּכ תלְכְסְו תוְלְליה
 המכְחל ןְרְתִי שיש יא תיארו :ּוהושע רֶבְּכ"רשֶא תא
 ןיניע םָכְמִה :ףךשחהךמ רואה ןורְתיִּכ .תולכְסהמ
 הָרְקמָש יִנָאדסנ יִתְעְְ ףלוה ףָשִחְּב ליִסָּכַהְו ושאר

 הָרְקמְּכ ילּב נא יתרמו :םקפיתא הָרְקי דָחֶא <
 יתרבדו רתי א יִנַא א יּתְמַכַה הָמָלו ינה רקי יִנָאדְנ טיסה
 ליַכהְ"ע םכחל ןורכז ןיא יּכ :לָבַה הויטנש יִבְלב
 תומי יאו חָּכְשנ לָּכַה םיִאְּבַה םימיה רֶבְּכַשְּב םלעל

 םכחה 1-4

 יודו ביד ,ה"דח ,ג"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. ד | .ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו שמשה א"'ס +. 3

 ןבייד ,ה"דה ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.9 = .ו"טדו א"וד ,ב'ד ,א"ד ןכו לוגס הָנְקִמ א"ס

 ןו"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ.15 .איעג לכ ג"ב ,א"ב ןכ צ.11  .ףקמ ה"טדו ד"יד

 ,ס'ת ןכו ּגהַשֶע א'סו ,ב'ד ןכו רפח והשִע א"ס ש. 19 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד

 ןורָהיִּכ א"סו ,ויטדו ג'ד ןכו ןּורְתיִּב א"ס ,ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 3

 ןא"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב'דב ןכו - וילע הפמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 .א"ידו ב'ד ןכו

 ןע'ח ןכו זֶא תלמ אלב רתִי יִנָא א"ס <. 15  .א'ד ןכו לוגס הָרקַמַּפ א'פ ,ויטדו ד"יד ,ב"וד

 ,רָּבְדָי ןורְתְּוִמ .ליִסָּבַה י לָבָה ןאכ אצמג ס"תבו ע"הב צ. 15  .ר"תו ס"ת
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 17 יִלָע ער יִּכ םייחההתַא יתאנ שו :ליסכהדםע םָכַה

 תוערו לבה לָפההִּכ שמשה תחת השענש השעמה
 וג תחת למע ינאוש יִלָמַעְלָּכְדתֶא ינַא יִתְאְנֶשְו חור
 פ םָכִחַה עדו ימו גירחא היהיש םדֶאְל וגה ונחינאש שמשה
 יתמכַתשו יתלמ מעש ילמעלָכְּב טלשיו לָבְס וא הָיהְ
 0 יבְלתֶא שאיל ינ ינָא יִתובְסְו :לבה הָזְדםִנ שמשה תחָת
 9 םֶדֶא שילכ :שמשה תחת יתְלמעש לַמָעְהלָּכ לע
 -למע אלש םֶדֶאְלּו ןורשכבו תַעְרְבּו הָמָכָחְּב ולמעש
 פ הוחדהמ יּכ :הָּבִר העְרו לָבַה הזחסנ וקלַח ופי וב
 תחת למע אוהש וכל ןויערבו ולָמַעלַּכְּב .םֶאְל
 - הלילכיסנ ונינע םַעְַו םיבאכמ וימידלכ יפ :שָמֶשַה
 ג םדֶאְּב בוטדיִא :אּוה לבה הז יכל בכשדאל
 הזדסנ ולמטב בומ ישפנתֶא הָאְרֶהְ הָתָשְ "לָכאיש
 5 "מו לכאי ימ יִּכ איה ם יהלאה ךימ יכ יִנֶא יתיִאְה
 4 הָמָפַח ןַתְנ ייפ בוטש : םֶדֶאְל יִּכ :יעפמ ץוח שוחק
 תַתְל סוכל ףסאל ל ןַהְנ אָטוחלְו הָחְמשְו תעד
 ג ןִמז לכל :חור תוערו לָּבַה הז" ם םיחלַאה ינפל בוטל
 :םימשה תחת ןפח"לכל תש

 : תמָל תו תַדָלְל
 : .עּוטנ רוקעל תַע תעְטְל תו

 8 אופרל תַעְ גורָהְל
 תע בי 8

 ןכ צ. 90 = .ג"דו ב'ד ןכו ונחינאש א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,י"כ םורפסי בורב .ןכש
 א"יד ,א'ד ןכו ץמק שָאָיְ א'ס ,ו"טהו ה"דח ,ג"ד ,ב"דב ןכו ל וילע רסמגו י"כ םירפס בו

 ןכ צץ. 91 = .ט"ו קוספ ןייע :ד"ידו ביד ןכו יִּתַמַכְתשְו ותלמנ עש א"ס צ. 90 | .ד"ידו ב
 גיב ,א"ב ןכ צץ. 91 שו כ א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס ב

 ,ג'ד .ב'ד ,א'ד ןכו לוגס אּוהש א'ס ,ו"טרו י'כ םירפס בורב ןכ +. 9% = .איעג אלב ולמע ||
 ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 98 = ,ד"ידו ב"יד ,א"יד

 .ירק וז ץ. 94 = .ב"י 'ג ןמקל ןייע :לכאישמ ל"ג צ. 24 = .ג"ד ןכו אלמ םיבואכמ א'ס ויש[
 א"ס +. 5 = .ד"ויב ומעט שּוחי יללהב +. 95 = .ר"ידו ב"יד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אה א'ם'ש [/'
 ןב"ד א'ד ןכו ירצ אָטּוחַל א'ס ,ו"טדו .י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ס'תו ע"ת ןכו 4[

 .ד"ידו ב"יד .א"יד .ה"דח ,
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 :ּ תובל תעו ץורפל תע

 קיאשל תַעְו תוּכְּבְל תע

 : דוקר תש דופָס תַע

 םיִנָבַא סונְּכ תַעְ םיִנָבַא ךילַשהל תע

 :;קבחמ קחרל תַעְ קורסק תַע

 דאל תַעְו שקל תע

 ! = ףילשהל תַעו -- תע
 רופְתְל תַעְ עורקל תע

 : רָבדְל תעו תושחל הע

 אנשל תַעְו בהֶאְל תע

 : םולֶש תַעו המחלמ תַע

 חתֶא יִתיִאְר :לַמָע אּוה רַשֶאּב השעה ורתידחמ

 דתֶא :וָּב תנע םֶדֶאַה ינ ינבל םיהלא ןַתָנ רשא ןינעה

 םפְלְּב ןַתְנ .םלעה"תא ₪ ותעב - הֶשַע לכה

 השעדרָשֶא השעמההתַא םֶדֶאה אצְמיאל ךשא יִלָּכִמ

 םב בוט ןיא כ יִּתְעְדָי :ףוסדדעו שאָרָמ םיקלַאה

 םדֶאְהלָּכ ם וייַחְּב בוט תושעלו 0 יּכ

 םיהלֶא תֶּתַמ וִלָמַעדלַכְב בוט ּהָאְרְו הֶתָשְו לכאיש

 הָיהְי אוה םיהלַאה השעי רשֶאהלָּב יִּכ יִתְעַדי ":איה

 סהלה ערנל ןיא ּופַמו ףיסוהל ןיא ּויְלְע םלועל

 רשאו אוה רֶבְּכ הָיָהַשדהַמ וי 0 ואריש הע

 דעו :ףדרנדתא שבי םיהלֶאהי הָיְה רֶבָּכ | רויהל

 עשרה הָמַש ספ שמה םוקְמ שמשה תחת יִתיִאְר

 -תֶא יְִּלּב נא יתרמָא :עשְרִה הָמַש קָדצה םוקמּו
 שולמה תעדיּפ םיהלֶאָה טפשי עשְרַהתאְ ליִּדִצַה

 והרוח ,ב'ד ןכו יאברעמל ןכ +. 9 = .'רתו ד"יד ,ב"וד ,ה'דח ,א'ד ןכו קָּבַחִמ א'ס צ- 5 .ב

 !אברעמל ןכ צ. ג1 | .ו"טדו א"יד ,ג'ד ,א"ד ןכו אלמ השוע יה יאחנדמל ,ר"ודו .ב"יד

 .ו'טד ן כס ורגל א'ס +. 4 ,ב'רו א'ד ןכו אלמ סלע ;ַה יאחנדמל



 19 תלהק זוז 18--זז 8

 18 תרֶבּדדלש יִּבְלּב יִנָא יִּתְרַמָא :םש השעמהלָּכ לעו
 יהמַהְּכדםֶהְש תוארלו םיהלַאָה םֶרבְל םֶלָאָה נב
 9 הָמַהְּבַה הקמה ם םֶדֶאָקְדיִנְב הָרְקִמ יִּכ םֶהְל ּהָמַה
 דָחֶא חּורְו הָו תומ ןּכ הָו תּמְּכ םַהָל דָחֶא הָרְקִמו
 :לָבַה לפה יִּ א הָמָהְּבַהְדִמ םָּדְאַה רתומו לכל
 לָּכַהְ רַפַע עָהְדַמ הָיָה לפה דָחֶא םּוקְמילֶא ד ףלוה לכה
 איה .הלעה םדָאה נב חור עדוי ימ :רָפעַהדלֶא בש
 :ץראל + דִטִמְל איה .תֶדָריה .הָמָהְּבַה הורו הָלָעַמְל
 פ דיּכ וישַעָמְּב םֶדֶאְה חמש רשֶאְמ בוט ןיא יִכ יִתיאַרְ
 :וירחא הֶיְהיש הַמְּב תוארל ּונָאיִבְי ימ יּכ וקְלָח אּוה
 ד תַחֶּת םישענ רשא םיקשעָהילּכדתֶא האְרֶאְ יא יִתְבְשְו
 ךימו םַמְנַמ םָהָל ןיאו םיקושעה עמדו הגהְו שמשה
 ג םיִתְמַהתֶא ינא חפשו :םחנמ םָהְל ןיאְו הפ םֶהיִקְשְ
 3 בוט הפ םיִיח הָּמַה רָשֶא םייחהדןמ ותמ רֶבְּכַש
 תֶא הֶאְראְל רשָא הָיָה אל ןדעדרשַא תא םהינשמ
 ינִא יִתיִאְרְו :שָמַשה תחת הָשענ רשֶא עֶרֶה השעמה
 "דת איה יּכ הָשַעַמַה ןוְרָשּכלְּכ תַאְו לַמָעלְּכתֶא
 5 קָבח ליִסָּכַה :ַחּיִר תועדו לָבָה הֶזְסנ ּוהעְרמ שיא
 6 5 תַחְנ ףכ אָלִמ בוט ּורָשְּבתֶא לאו ויִדְתֶא
 בה .הֶאְראְו יא יּתָבְשְו :חור תוערו לָמָע םֶּפִ
 8 5 ןיא חֶאְו ןֶּמ םנ ינש ןיאו דָחֶא שי :שָמשה תחמ

 ןיאו

9 = 

 = ןש

 - ש

 ו"ד ,ב'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = .ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,א"ד ןכו -םֶהָש א'ס 8

 .ס"תו ע"ת ,'רת למ א'ס צ.ג9 .המְה המהב םֶהש ת'ס ,ו"טדו ד" יד ,ב"יד ,ה'דח
 ב"יד ,ה'דח ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ןכ א'ס ו"טדו ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +9

 ,ר"תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,ב"יד ןכו הָלַעַה א"ס +. 91 = ,ס'תו ע"ת ןכו יִמּו א"ס +. 91 דל

 איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 38 = .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ןכו תַדריַה א'ס +.

 ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. ג ,ך  ,הַמַּב א'ס 9 .ה"דחב ןכו

 ב"דו א"דב ןכו יאברעמל ןכ צץ. 1 = .ג"דו ביד ןכו אלמ םיקּושְעַה א"ס ,ו"טדו דד

 וא הָניִדָע א'ס +. 5 | .ו'טדו ד'יד .ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,ג'דב ןכו רסח םיקשָעָה יאחנדמ'

 .השעמַה נ'ב 5 ןכ צ. 3  .ב'ד ןכו הָניִדְו
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 וימְלּו רשע עָּבָשִתְדאְל וינעדסנ ולמעדלָכל ץק ןיאו

 ןינעו לבה הזיסנ הָבוטמ ישפעתַא ךפחִמ - 8
 םהְלישי רַשֶא דָחֶאְהְִמ םִינָשַה םיכוט :אּוה ערי
 -תֶא םיקָי דָחֶאְה ולפידסא יכ :םלמעּב בוט רכש 4
 םנ ומיקָהל ינש ןיאו לפיש לָחַאַה ולאו ורכח ו
 דםָאְו :םֶחִי ךיא דחֶאְלּו םהָל םחָו םינש ּובְּכשידמִא וכ

 שֶלְשמַה טּוחהו דננ וךמעי םינשה דַחֶאָה ופקתי
 ןקז ךלממ םַכָחְו ןּכסמ דלי בוט :קתע הרהמב אל ₪
 יוטה תופמחיפ :דוע רהָזהְל עַדָידאְל רשַא ליסְכו 4
 דתֶא יִתיִאְר :שר דלונ ותּוכלמְּ םָ יִּכ למל אַצָי 5

 יגשה רליה םַע שמשה תחת םיכלהמה םייחְה"לְכ
 הָיָהירשא לכל םָעָהְדלָכְל ץקְךיא גויְחִת מעי רשא
 לה הזיפנהכ וברחמשו אל םקירחאה םג םקינפל

 תיכדלָא ךלח רשאּכ .ךילגר רמש :חור ןוערו ה
 םיאריק חב םיליסכה תתמ עמשל בורו םיחלַאה

 רקמי"לא ףכלו ףיפדלע להבתִ"לא :עְר תושעל םיעדוו ה
 םמָשּב .םיהלָאה .יכ םיהלָאה .ןנפל .רָבְד איצוהל

 אָב יכ :םימעמ ּףיִרְבְד ויהי ןּכ"לע ץֶרָאָהדלַע הָּתַאְו 2
 ףשאכ :םירבד בֶרְּב ליִסְּכ לקו ו ןיגע בַרְּב םולחה |

 ץפח ןיא כ ומְלשְל לחאה-לא םיחלאל רדג רדת
 ןההרול רשֶא בוט :םלש רְדִתְדרָשֶא תא םיִליִסְכִּ
 "תֶא איטחל ףיפדתַא ןתְתילַא :םלשת אלו רודתשמ
 המְל איה הש יכ דאלמה ו פל רמאת"לאו רב

 ףצקי ו

= 

 שכ

+- 

 א'ס צ.10 .ס"תו ע"ת ,'רת ,ג"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּוניָע א"סב ,ירק וניִע ,ביתכ ויִניִע +. 8

 ן"כ םירפס בורב ןכ צץ. 16 | .ד"ודו ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,ג"ד ,א"ד ןכו ןולמ יב ול יאו

 וביתכ ףילְגר צ. 17  .ד"ידו ב"יד ןכו ףקמ אלבו ריבת יִּכ א"'ס ,ו"טדו ה'דח ,ג'ד ,ב'ד

 ריבס +. 17 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ףלגר א"סב ,ירק ףלגר

 ב"יד ןכו ףקמ אלבו יִּכ א"ס ,ו"טדו ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ + וז .רשא

 .ד"ידו



 11 תלהק ץ+ 9

 :ףידי השעמהתַא לָּכִחְו ףלוקדלע םיהלֶאָה ףצקי
 תֶא יכ הכרה םִרָכְדּו םיִלָּבַהְו תומלח בֶרְב כ

 קדצו טפשמ לו שר קֶשְעְדמַא אָרָי םיהלַאָה
 לטמ ּהבָנ יִּכ ןפתההלע הָמָתִּתְִלַא ה ;יִדמב הָאְרִת

 איָה לָכּכ ץֶרֶא ןיְרְתַ :םהיִלְע םיקבנו רמש הב
 יִמּו ףסַּכ עפשידאל ףֶסְּכ בהא ּדָּבְעְנ הָרְשְל ךְלמ
 0 תוברכ :לָּבָה החנ הֶאובַת אל ןומָהּב בהא
 וע תיאר יִּכ ָהיְלְעַבְל ןורשפחהמ ו הילְפוא ּוָּבַר
 לבא הכרה טעמדסַא | דבעָה .תנש הקּותִמ
 ל ג הלוח הָעַר שי. :ןושיל ול חינמ ּנניִא רישפְל עֶבָשַהְ

 :ותעְרל .ךיכטבכ רומש רשע שמשה תחת תיאר
 ג ודָיְּב ןיאָו ןב דילוהו ער ןָינְּב אוהה רֶשעָה דבָאְו
 תַכְלְל בּושי םוְרָע ופא ןטכמ אָצָי רשאּכ :הָמואמ
 הזסנו ּודָיַּב ךליש ולמעב אשידאל הָמּואַמּו אָּבשְּכ
 ול ןורתָידהמו דל ןִּכ אָּבְש תַמַעלְּכ הלוח הַעְר
 הָּבְרַה סַעָכְ לכאי ףשחב ויִמלְּכ םג :חּוְרְל למעיש
 7 הָפָירַשֶא ב בומ יִנָא יִתיִאְרדרֶשַ .% הנה :ףצק ו וילה

 למעיש | ולָמעְיִלְכְּב הבוט תואְרְלְו תותט שלו לוכָאְל
 םיק הלאה 1לןתַערֶשַא תלמי רךפְסמ ש :שההתחת

 - ו |? םיהלאה ולְרַתְנ שא םדָאה"לּכ םג :וקלח אוהדיכ

 וקְלָחְתֶא תאשְלו ןנממ לַכָאְל וטילשהְ םִסָכ נו רשע

 ובל תֶחְמְשּב הנעמ םיִהלֶאה יּכ ויוח ימָדתֶא רכז
 שנ ד

 ו הָּבְרַה אל יִּכ :איה םיהלַא תתמ הז יִלמּפּב חמשל]

: : 
 תו עז איה +. 8 = .ןּורְתיַו א'ס +. 8 | .ר"תו ע"ת ,'רת ןכו ישָעַמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ ט.5 7

 ןכ צ.8 | .א"יד ןכו ירקו ביתכ אּוה א'סבו ,ג "דו א'ד ןכו ירקו ביתכ איִה א'פב ,ירק אה ,ביתכ

 צ. 5 | .ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,ה"דח ןכו ו הדשל ךלמ א'ס ,ג"דו ב'ד ,י'כ םירפס בורב

 .ורק תואר ,ביתכ תיִאְר צ.10  .ה"דחו ב"ד ,א'ד ןכו רבעכ א"ס ,ו'טדו א"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס

 לָבָאְו ל"צ +. 16 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו תַמעְלִּכ = תטעלכ א'ס +. 15 = .ירק וז צו. 8
 ירקו ביתכ וייה א"סב ,ירק ויוַח ,ביתכ ּויַה יז. 7 .ילחו ו וא יִלחַו ל"נ צ. 16  .ע'ת ןכ
 .א'ד ןכו
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 דלע איה הָּברְו שָמָשה תחת יִתיִאְר רֶשֶא הָעְר שי
 :רובָכְו םיִסְכְנו רשע םיקלאה ולדתי רַשַא שיא : :םדֶאה
 ונטילשידאלו הָואָתיִדרַשַא למ | ושפנ ל רַסָחי וננאְ
 לבה ה זנלכאי יִרְכִנ שיא יִכ וממִמ לכָאְל טיהלאה
 תובר םיִנְָו הֶאמ שיא .דילוידםַא :אּוָה עָר ילו

 הָכוטההמ עּבְשתראְל ושפת  ויִנָשימְי ויהיש | בֶרְו החי
 :לפנח ונממ בוט יִּתְרמָא ול הָתיִהדאל הָרובקדסנו
 זםִנ :הָסְכְי מש ּךשחְבּו ד דלי ףשחכו אָּב לבהב"יפ
 הָיַח ולֶאְ :הזמ הָול תחנ עי אְלְ הֶאְרְאְל שמש
 םוקמדלֶא אלה הֶאְר אל הבוטו םימעפ םיִנָש ףַלֶא
 שפנהדבל והיפל םֶרָאָה למעדלָּכ :ךלוה לכה דָחֶא
 ינעְלהמ ליסה ןמ "םכַחְל רתויחהמ יִּכ :אָלַמִַת אל

 שפנהךלהמ םונע הֶאְרמ במ :םייחה ד ךלַהל עדו
 ומש אָרְקִנ לֶבַּכ היהשדהמ :חור תורו לָבָה הזסנ
 ףיקתהש םע ןידל לֶכּוידאְלְו םֶדֶא אּוהדרְשִא עַד
 רתי-המ לבה םיפכרמ הפרה םיִרָבְדשי יִכ :ונמִמ
 רַפָסְמ םייחב םֶדֶאְל בוטדהמ .עדוידימ יִכ :םֶדֶאְל
 "המ םדָאְל דיגיהימ רשא לצכ םשעוו וְלְבַה יוחחימי

 בומ :שמשה תחת וירחא הָיִהָי
 תָכְלְל בופ :וךְלוה םוימ תומה םזיו בוס ןמשמ םש :

 אּוה רַשָאּב הָתַשמ תיִּבדלֶא תֶכְלַמ לָבָאְדתִיִּבלֶא

 קוחשמ םעָּכ בוט :וְּבְללֶא ןתָי יחהו םֶדָאָהלָּכ ףוס +
 בלו לָבָא תיִבְּב םיִמָכַה בל 5 במו םיִנָּפ ערבהיכ

 םיליסכ

 ןה'רח י"כ םירפס בורב אמדקב ןכ +. 5 = .ב"י 'ה ליעל ןויע :יתיאר הֶלּוח הער שי א'ס +.
 ,ג'ד ,ב"ד ןכו הז א"ס צ. 9 .רסח וניו א'סו ,ג'רו ב'ד ןכו רח ו ניאו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד

 ףיִקְתַהְש וא ףיקפהש יאברעמל צ. 10  ,רפסה יצח \. 10 | .ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,ה"דח

 וצח ט. 1 ,[ .ה"דחו ב"ד ,א"דב ןכו ירקו ביתכ ףיקתש יאחנדמל .,ירק ףיקמש ,ביתכ

 התשמ ,ביתכ התשמה יאחנדמל 0 ןכ צ. 5  ,יתבר 'ט צ. 1 .םיקוספב רפסה

 .ירק
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 5 שיאמ םכִח תרעג עָמְש על בופ :הָחַמְש תיִבָּב םיִליִסֶּכ
 :ןֶּפ ריפה תחת םיריפה לוק יִּכ םיִליִסְּכ ריש מש
 םכְח לֶלּוהָי קָשַעָה יִּכ :לבה הרשו ליִסְּכִה קש
 בוט ותישארמ רַבְד תיִרָחֶא בט :הָנֶתִמ בלדתַא דבי
 יִכ םעָכל חורב להבת"לַא :חור הבָנמ חורדדרא
 םימיהש היה המ רמאת"לא :חוי םיִליְִּכ קיִחְּב סעכ
 תְלאָש הָמְכְחְמ אל יִּכ הָלֶאמ םיבוט ָּה םיִנשאַרַה
 :שמשה יארל רתיו הֶלָחְםִע הָמְכֶח הבוט :הז"לע
 ג הָמְּכְחִה תעד ןורתיו ףסָּכַה לְַּ הָמָפַחַה לַצְ יכ
 ₪ ימ יִּכ םיקלַאה הָשַעמדתַא ּהָאְר :ָהילְעב הית
 4 בוטב הָיָה הָבוט םִויְּב :ותוע רשא תא ןִקִתְל לכו
 םיהלַאה הֶשָע הָזתמעְל הֶזתֶא םנ האר הָעְר םובְ
 ג "תֶא :הָמִּאַמ וירחא םֶדֶאְה אצמי אלָש תרבד"לע
 שיו וקְרַצְּב רבא קידצ שי יִלְבַה יִמיִּפ יתיִאְר לָכַה
 ; "לֶאְו הפרה קידצ יהָּתִלַא + ותָעְרְּב ךיִרֶאְמ עֶשְר
 "לאו הברה עשְרִתִלַא :םמושּת המ רתוי םָכְחְתִּת
 וא זַחַאָּת רשֶא בוט :ףתע אלְּב תּומָת הָמְל לס יִהָּת
 אצי םיהלֶא אָרידיכ ּךְדיתֶא חַנְתִלַא הֶאְמִדםְּנ הָוָּב
 ' רָשֶא םיטילש הרְשעמ םֶכַחְל ועָּת המכְחַה :םֶלָכְתֶא
 ₪ בוט"השעי רשָא ץֶרֶאְּב קידצ ןיא םֶדָא יִּכ רעב וו
 1 ןתתדלא ורבי רשא םיִרְבְרה"לָּבְל םג :אָטְחָי אלו
 9 "םָנ יִּכ :ףללקמ ףדבעהתא עמשתדאל רַשֶא ףכל
 :םיִרְחַא ּתְללק תֶאסְנ רָשֶא ּףִּבְל עדָי תוָּבר םיִמָעְפ
 ₪ הקוחר איִהְו הָמָּכְחֶא יְּרָמִא המכחב יִתיִפִנ הָחלְּ

 כ 60 - שנ

1 

- 1 

 יש -

1 

- -1 

- 

 ינממ 9 0

 ה"דה ,"כ םירפס בורב ןכ צ. 18  .ןורַתיו א"ס צץ. 1% | .א"ד ןכו ם2 א'ס ף. 6
 ,ףיִדָי א'ס צ. 18  .ד"ידו ב"יד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דרשא אפ ו'טדו
 א'סב ,ורק וז +. 3  .ירק הָּתַא ,ביתכ ְּתַא צ. 5  .איעג וילע רסמנָו "לָכַל א'סב +. 4
 .ר"ידו ב"יד ,א'ד ןכו הז
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 נאצי ימ קָמָע | קמע היקשדהמ קוחר :יִנָממ ג
 ןִשֶחְו הָמְכַה שקבו רוחו תַעְרְל יפלו א יתובס <
 רמ ינא אצומו :תוללוה תוְלכְפַהְו לֶסָּכ עַשְר תעדְלו <

 ּהָּבְל םיִמְרחְו םידוצמ איהדרַשֶא הָשֶאְהתֶא תֶוממ
 אטיחַו הָעַפִמ טלמְ םיִהְלאָה ינפל בופ היי םירוסֶא
 תחא .תלחק* הָרמָא יִּתאְצַמ הֶז הֶאר הב דָכְלי

 אלו ישָפנ השקב"ריע רש :ןיּבשח אָצְמְל תחאל
 אל הֶלֶאְדלְכב הָשאו יִתאְצִמ ףלאמ דַחֶא םֶדֶא יתאצמ

 םיהלאה ּהָשע רֶשֶא יתאָצְמ הזחהאר דבל :יתאצמ ₪
 ימ !םיכר תונבשח ושקב הָמַהְו רשי םֶדָאְהְדתֶא ח

 ויִנָפ ריִאָּת םֶרֶא תַמָכַה רַבָּד רשפ ערוי ימו םֶכָחָהְּכ
 תעּובש תַרָבִּד לעְו רמש ףלמרפ" ללא :אנשי ויִנָפ דעו
 ער רַבְרְּב דמעְתִלֶא לת | וינּפִמ לַהְּבִתלא ;םיהלא :
 ןומלש ףלמדרכַד רשאב :השעי פחי רשַאדלּכ יכ +
 רָבְּד עָדַי אֶל הָצמ רמוש :השעתחהמ ולדרמאו ימו 5
 תע שי ץפחהלכל יפ :םכַח בל עדי טָּפָשמּו תַעְו עָר <
 דהמ עדי ונניארכ זויִלָע הפר םֶדֶאְה תערדיכ טָּפשמו 7
 םילש םֶדֶא ןיא :ול דיני ימ הָיְהְי רשָאכ יִּכ הָיהְיַש 3

 ןיאו תומה םויְּב ןוטלש ןיאְו חּורֶהדִתֶא אולכל חורב
 -תֶא וויְלְעְּבִתֶא עשר טלמוראלו המחלמב תחלשמ \
 השענ רשא השעמ"לכל יִּבְלתֶא ןותְנו יתיאר הזחל
 ול ערל םֶדֶאְּב םֶדֶאְה טלש דשא תע שָמָשה תחת
 וכְלַהְי שודק םוקממו ואב | םירבְק םיִעָשְר יתיִאְר ןּכְבּו

 -ןיא לַשַא :לָבַה הָוסְנ ושעדןכ רשָא ריִעָב יִחְּכִּתְשִיַו 4
 השענ

 :תַלֶהְקַה רַמָא = תלהקהרמא ל'צ +.97 = .ר"תו 'רת ןכו יִּבְלּב א'ס ש.55 = .דהַמ יללהב +4
 ע'ת ,ירתב ; ;ח"י ד" 'ג זיא 'ב ליעל ןויע :יִּתְרַמָא ינא ל"נ צץ: 5 ,[ך  .'ח ב" ןמקל ןייע

 א'ס +. 5 = .ב"ד ןכו אלמ רומש יאחנדמל ,יאברעז ומל ןכ +. 5 = .ינָא תלמ אצמנ אל ס'תו
 ןכו טָפָשַמ א"ס צ. 5 | .ס"תו ע"ת ,ה"דח ןכו רָשָאּכ - צץ. 4 < .ר"תו ס"ת ,א"ד ןכו דלאְו

 יר"תו ע"ת ןכו ּגְּבִמָשיְו א'ס ,וחכתָשיו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 10  .םוקַמִמּ יללהב צ. 10 | .ע"ת

55 

8 

)] 
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 בל אָלָמ ןפילע הָרהְמ הַעְרֶה השעמ םֶנְתְּפ הָשענ
 ג עָר השע אָטח רשֶא ּושְר תושעל םהְּב םָדָאָהּ
 בוטדהְיָהְי ךשָא יִנָא עדוידסנ יִּב ול ךיראמו תֶאְמ
 הָיהְיאְל בוטו :וינפלמ ואְרִי רשֶא םיחלאה יאְריל
 ינָפלִמ ארי ּוננִא רָשֶא לָצַּכ ם םיִמָי ו ראד עָשרל

 ו שי! רשא ץֶרֶאְה"לַע השענ רשא לבָהְשְי :םיהלַא
 שיָו םיִעָשְרַה .השעְמְּכ םֶהלַא עיגמ רַשֶא םיקידצ
 יתְרַמָא םיקידצה .ּהֶשַעַמְּכ םהְלַא עיִנְמָש םיִעָשְר
 5 ךיא רַשֶא הָחְמשההתַא יִנִא יִּתְחְּבְשְו :לָבַה הזחסנש
 תותשלו לכאלדסא יִּכ שמשה תַחַת םֶדֶאְל בט
 ולְךַתְערשא ויח .ימי ולמעב ולי .אּוהְו חומשלו
 : תערל ָבְלתֶא יִּתַתְנ רשֶאְּכ :שמשה תחת םיִהלָאה
 יּכ .ץראהדלפ השענ רשא ןינעָהְדתֶא תוארְלְו הָמבָח
 ז דתֶא ותיִאְרְו :הֶאְר נא וניעְב השש הֶלְיְלְבּו םויַּב םנ
 -תֶא אוצמל םֶדָאַה לכו אל יִּכ םיהלֶאה השעמילּב

 הָשַענ רֶשָא השמה
 תַעַדְל םֶכָחַה רמאידסא םְִו אצַמי אלו שקבל םדֶאָה
 ט רובלו יִבְלדלֶא יַּתְנ הָזלְּכְדתֶא יּכ :אָצְמל לכו אל
 דִיְּב םֶהיִדְבִעְ םיִמָכָהִהְו םיקידצה רָשֶא הָחלָּכתֶא
 לָּכַה םדֶאַה פדוי ןיא הָאְנַשדנ הָבָהאדנ םיהלַאָה
 עֶשַרֶלְו קידצל דחֶא הרקמ לכל רשאּכ לפה :םהיִנפל
 בוטּכ חב ונְניא רשאלו חבזלו אָמְטְלְו רהְטְלְו בוטל
 -רשֶא לָכְבע גִך| הֶז :אָרִי הָעובש רשֶאַּכ עֶּבִשְנַה אָמחּכ
 דינב בל םְו לָכל דֶחֶא הרקמדיכ שמשה תחת הש

 םדאה

 ש =

 1 שכ

= 1 

- 

 לַמַע רַשֶא לָשְּב שמשההת חת

 כ

₪3 

 .הידחו ביד ןכו דסג יב א'פ ןו"טדו ד"יר ,ב"יד ,ג"ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ ו 6
 .ס'תו ע"ת ןכ האר יִּבְלָו = 'ר יבלו = 'רובלו ל"צ <. 1 = .א"ד ןכו דתֶא א'ס +. 1 8
 .ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,ה"דח ,ב'ד ןכו לודג ףקז תבָילו א"ס ,ג'דו י"כ םורפס בורב ןכ 9
 .ד"ידו ב"יד ,הידח ,ג"ד ,ב"ד ןכו לוגס אַטחַּכ א'ס ,ן"טדו י"כ םירפס בורב ירצב'ןכ 8
 .ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,ג'דב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ 8
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 -לֶא ויָרַחְאְו םַהיִיִחְּב םֶכָבְלַב תוְלְלּוְהְו ערדאלמ םֶדאַה
 ןוחטּכ שי םיִיַחַהלְּ לא רחבי רַשָא יִמדיִּכ :םיִתַמה +

 םייחה וכ :תמה הָיִראְהְרִמ בוט אוה יח בָלָבְלִּכ

 רועְדיִאְו הָמּואָמ םיעדוי םַניִא םיִתְמַהְו ותמָיַש םיעדוי
 םתָאְנשדמנ םתְבַהאדסִנ :םֶרכז חַפְשנ יִכ רָכָש םֶהָל
 םלשל דע םהְלְיִא קָלִחְו הָדְבִא רֶכְּכ םֶתְאְנקְ
 :שָמְשה תחת הָשעְעִרֶשֶא לָכְּב

 5 ףנוו בוטדבלב התשו ףמחל הָחְמְשְּב לָכָא ךל | +
 וָהי תַעִלְבְּב :ףישעמהתֶא םיהלָאה הָצְר רָבָּכ כ

 םייח האר :רֶפְחִילַא ךשארדלע ןִמָשְו םִיִנָבְל יִדְנְב
 ךַתָנ רשא בה י יוח יִמָידלָּכ ּתְבַהֶאדרַשֶא השאדבע
 םיוחכ לח אה יִּכ ּךְלְבָהייִמיילָּפ שמשה תַחַת ל

 רשֶא לפ :שָמְשְה תחת למע הָתַאזְרשא ךלמעבו 4
 ןוָּשֶָחְו השעמ ןיא יִּכ השע ךְחְכּב תושעל ד די אצְמת
 יִתְבְַש :הָמָש ךלה הָּתַא רשֶא לואשב הַמָכָחְו תעדו
 אָלְ ץורמה םילקל אל יִכ שָמְשה"תחת הֶאְרַ
 אֶל םגְו םֶחְל םִמָכַחל אֶל םגְו המָחְלִמה םיִרובְְל
 הרי עַפְו תעייכ ןח םיעךיל אל םנו רשע םיִנבָנל

 םינדכ ותעדתא םֶדָאָה .עדודאל .םָנ יִפ םֶלְּכדתֶא 3
 םַהָּכ חַּפַּב תּזִחֶאְה םירפצכו הֶעְר הָרוצמּפ םיִזְחאְנש
 :םֶאְתְּפ םהילע לּופּתְשְּכ הֶעְר תַעְל םדֶאַה ב םיִשקּו

 ןילא א איה הלו ט שמשה תחת הָמָכְח יתיאר הג .

 שנ

 בבסו א 0
 ,ר"ידו ב"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו אלמ א"ס ,ו"טדו י"כ םירפסב ןכ צ. 3

 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ רַּבְהִי א"סב ,ירק רָּבְחִי ,ביתכ רַחְבָי וא רֶחָבָי +. 4

 יו"טדו ג'ד ןכו ףקמ אלבו םג א"פ ,ד"ידו ב"יד .ה"דח ,ביד ,י"כ םירפס בורב ןכ 0 6

 ,ו'טדו א"יד ,ה'דח ,ביד ,א'ד ןכו הֶתָשָג א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. ד

 יאחנרמל ,ואברעמל ןכ ד. 9 = .ֶלְבָה יִמָי ל5 תינש םעפ אצמנ אל ס'תו 'רתב +. 9
 .איעג םירפצַכו נ'ב ,א"ב ןכ +. 19 .ןוה = ןה ל"נ ץ. 11  .ירק אּוה ,ביתכ איה

 ,ה'רח ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 14 = .ע"תו 'רת ,א'ד ןכו הז א"סב ,ירק זז צ. 5

 ו"טד ןכו ףקמב -אבו א'ס ,ד"ידו ב"וד
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 ּהָּב אָצַמּו :םיִלדְג םידוצְמ ָהיִלָע הָנֶבּו ּהָתא בֶבָמְ
 םֶדאְ ות ריִעָהְתֶא אּוָהְדְלַמו במ ז ןּכְסִמ שיא
 הבוט יִנָא יּתְרַמְאְו :אוקה ןָכְסּמַה ש שיאָה"תֶא רָ אל

 במ

 . וירבדו ו - ור ו-2 .--
 :ניא תו ו | = , משו ן|רו דרּובְנמ הָמְּכַה

 ז לשומ תקפזמ םיעָמשנ תַחְנְּב םיִמָכַח יִרְבד :םִיִעְמְשנ
. 

 דר וו 2% ₪1 א
 דָבִאִי דחֶא אטוחו בָרכ יִלּכ :

 ן>- ין + ןפש < =- יש ם| :הבְרה הָכ רכי חכור ןמש עיִבָי שיאבי תומ יבובו :הּכר

 בַלְו וניִמיל םֶכַה בל +טָעְמ תּולְכַס דובָּכִמ המ
 ךסָח בל ףלה לכסהשכ רד :ילאמשל לו
 ףיִלָע הָלְעְ ה חורדסא :או ַ 2 לָּכַל רַמָאְ

 ודב 1 - 1 ןר ₪ ₪ / ב 1 7 1 4 ד +
= 

 ב ..- למ ו --- שבט תחת יתיאר הער

 ףד

 ::ובשי לפשּב םירישעו םיפר םיִמורְמּב לָכָפַה ןח
1 

 דל םיִרָּבַעַּכ םי5לה םירשו ם םיסוס"לע םיִדְבַע יִתְיאְר
 עיפמ :שָחָנ ונָכָשְי רַדְנ ץרפו לופי וב 1 רפח הלאה
 הָהקדִא :םֶּב ןַכֶּפִי םיצע עקוב םַהָּב בָצָעַי םיִנָבַא
 ךיר--י ם=יי םילָיחו לטלק םיִנָפאל אוהו שש

 ייל 0 - 5 |ןש

 ור ןיאָו שחלדאולְּב שָחְנה ףשידסא :המַּכַח ריש
 ִפ ליִמְּ תותְפשו ב םכחרפ יִרָבּד :ןישלה לַעָבְל

7% ₪ , 

 ור -
 ודוכ תיִרָחַאְ תּולְכַס והיפדירבּד תלחת :ונעְלַבִת

 םֶדֶאַה עדיראל םירְבד הבר לָכּפַהְו :ּהָעְר תוללוה
 למ של לכי ימ וירחאמ ה : הָיַהְי רשאו הָיהְישדהמ

 ףלרא :ריעדלא ת תכלְל עדיאל רשא ּונעְגית םיִליִסּכַה

 ןירא -------ש

 ןכו םכחו א'ס ש. 15  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,א'ד ןכו אלמ םולודצ א"פ
 ,ר"וד ,ב*וד ,ה'רח ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו .' = .ר'תו ע"ת ,רת ,א"יד ,גיד א"

 ,ג'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ לכסהשב כ .ר"תו ס'ת
 א"ס וילע רסמנו הַלְעְי א'סב +. ,א"ידו ה'דח

 א"סב ,ירק רשכה +.10 = .ןורתיו א'ס +. 10 = .ול יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 10  .הָלָעה
 ע'ת ןכ היהש ל"צ +. 14  .א'ד ןכו אלו א'ס +. 11  .א"ידו א'ד ןכו ירקז ביתכ 8
 .סיהו
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 ץֶרֶא ךירשא :ולכאי רֶקְּכּכ דיִרָשְו רע ךכְלמְש ץרֶא
 אָלְו הָרובְנְּב ולכאי תב ךרָשְו םיִרוחְַּב ךִּכְלַמש
 ףלדו םידי תולפשבו הרקמה מ םיתלצעכ :יתשב

 ףסכהְו םייח חמש יי טל םישע קוחשל :תיכה 0
 גררַחְבו ללקת"לא ףלמ דעדמְּב םנ :לָּכַההַתֶא הני 2

 דתֶא ףילוי םימשה פע יּכ רישָע ללק לת"לַא ִּיְבְּכְשִמ
 ינפ"לע ךמְחל חלש :רֶבְד דיני םיפנכה לעבו לופה אי

 = םִ העבשל קח :ונָאְצְמִּת םימיה בֶרְביִּכ םמה <
 דםִא :ץראה"לע העְר הָיהידהמ עדת אל יִּכ ךנימשל
 ץע לופויסאו קירי ץראה"לע םש) םיכעה ואל

 רמש :אּוהְי םש ץַעָה לופיש םקְמ ןיפְצְּב םִאְו םורדב +
 ףניא רשֶאּכ :רוצקו אל םיִכָעַב הֶאְרְו עדי אָל חור >

 אֶל הָכָּכ הֶאְלִמה ןָטְְּב םיִמָצְעַכ חורה ךרד"חמ עדו
 :לָּכְחְתֶא השעי רשא .םיהלאה השעמ"תַא עדת
 ףניא לכ ףֶדְו חנת"לא ברעְלְו ףעְרחתַא ערז רקּבּכ
 ּדָתֶאְּכ םֶהיִנָשדִאְו הָודוא הָוַָה לָשְכי הו יא עדו
 :שָמשהדתַא תוארל םיניעל בו רואה קוָתְמו :םיבוט

 לפזוו חמשי םַלְכְּב םֶרָאה הָיְַי הכרה םיגעדסא יכ +
 לָּכַה אָבְשלָּכ ּויהְי הכְרההכ ךשחה יִמָיתֶא

 בל ביטי ףתּודְלוּכ רחָּב חמש 9
 עדו ףיניע יארמבו ףבל יכרדכ ךלהו ףימורוחב ימיב

 פעפ רַסַהְו :טָפָשִמַב םיהלֶאָה איב הָלְאלָכְילִע יּכ 0
 תורחשהו תוְרְליהרְכ ףֶרְשּבִמ הע רבעהו ףכלמ

 לבה

, 

 ביתכ םִיַפנְכִה א'סב ,ירק םִיַפְנְּכ ,ביתכ םִיָפְנִדְה צ. 90 = .יפר הֶרקִמִה א'פ <

 ;ביתכ ריִּבי ץ. 20  .א"ד ןכו ירקו ביתכ םִיַּפְנַּפ א*סבו ,ד"ידו ב"יד ,א"ד ןכו ירקו

 ןא"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6 | .םיִמָצָעְּב ל'נ +. 5 ,א! | .ירק דגי

 ןןכו ֶּבְל א'ס ,איידו ג'ד ,ב'ד ,ייכ םורפסב ןכ +.9 = .ץמק רַשְכַי א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 וה'דח ,ב'ד ,א'ר ןכו ירקו ביתכ הֶאְרַמְּו א"סב ,ירק הֶאְרַמְבּו +. 9 = .ד"ידו ב"יד ,ה'דח ,א"ד

 .ד"ידו ב"יד
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 בי דאְל רָשֶא דַע ףךיִתרּחְּב יִמיִּכ ףיִאְרוְּב"תֶא רכְוו :לָבַה
 םֶהָּב ילךיא רמאת רשא םיִנש שינה הָעְרַה מ ואבי
 ! ַחָרְיהְו רואְָו שמשה ּףשָהְתִאְל רֶשֶא דע פה
 ג ויש םייב :םֶשָגה רחא םיִבַעְה ובָשְו םיִבָכוְּכַהְ
 יִכ תונָחְמַה ּולטבו ליִחַה ישנא ּוּועתַהְו תיבה יִרָמש
 קשב םיַתְלד ּרָגְסְו :תְבְרֶאְּב תוארה ּוכָשָחְו וטפמ
 -ַלָּכ ּוחָשִיו רופצה לּוקְל םּוקיו הנחטה לוק לַפָשּב
 ץאנו ףרדכ םי החתהו יאר" ּהְבְנמ םִנ :רישה תוונְּב
 םֶדֶאה ףלחהיכ הניִבָאָה רַפְתו בָגְחַה לבתו דקשה
 ; "אְל רשא דע :םיִדְפְסה קשב יִבְכָסו ומלע תובזלא
 -לע לפ רָבְשַתְו בה תֶלִג ץּורתְו ףֶסַפה לָּבָח | קחרְ
 ץֶרָאָהְדלע רָפְעַה בָשְוִו :רוּבַהדלֶא ללה ץֶרְָו עובמה
 לבה ְגְתְנ רשא םיקלֶאהדלַא בּושָּת חּורַהְו יה
 תָלָהְק הָיִהְש ריו :לָבַה לָכַה תלהופה רַמָא םיִלְבַה
 םיִלְשִמ ןפִּת רקחו ןזאו םעְהִתֶא תעףדדמל רוע םַכָח
 ו רָשָי בּותָכ ן'פחדירבד אַצְמל תלהק שקּב :הבְרה
 וו תוְרָמָשמְַכְו תונברְדַּכ םיִמָכָח ירבה :תַמָא יִרְּבּד
 וג המָהמ רתיו :דָחֶא הערמ ּנְתִנ תוָפסַא יִלַעַּב םיעוטנ
 הברה גהלו ץק ןיא הּבְרַה םיִרְפַס תושע רוה ונְּ
 ₪ םיִהְלַאדתֶא עמשנ לָכִה רד ףוס רָשְּב תשע
 ו "לבת יִּכ :םֶדָאהדלָּכ הזִּכ רומש ויָתיִצְמְדתאְ אָרָי

 השעמ
 ,ה"דח ,ב"ד ןכו ַּאְרּוּב א"סו ,א"ד ןכו ףיִאְרּב א'ס ,ו"טדו א"יד ,ג"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 1 ,1

 ,איעג תונחטה נ'ב ,א'ב ןכ צ.8 = .א"ד ןכו ירקו ביתכ םויַּב א"סב ,םויְּב ריבס ץ.3 = .ד"ידו ב"וד

 ה

 כז

- > 

- 

0 

 םוקוו א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס .בורב .ןכ + 4
 .לָּבַתסו א'ס +. 5 = .ד"ידו .ב"יד ,א"יד ,ה"דח ןכו ּואְרְי א'ס צץ. 5 = .ּוחָשיְו א'ס +. 4
 ביד ,א"ד ןכו אלמ !מלוע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.5 לע ואחנדמל ,יאברעמל ןכ <. 5
 ביתכ קָחרִי א'סב ,ירק קֶתַרַי ,ביתכ קָחְרַי וא קַחְרִי צ. 6 = .ד'ידו ב"וד ,א"יד ,הידח ,ג'ד
 א"ס +. 6 = .א"ידו א'ד ןכו ירקו בותכ קָתַרִי א'סו ,ה"ידו ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירק
 ."לַע ריבס + 6 7 = .ץֶרֶתָו א'פ וילע רסמנו ץרֶתְו א'סבו ,ו"טדו א'ד ןכו רסח ץֶרָת
 ,יאברעמל ןכ +.19 = .אלמ תופּוסָא א'ס ץ.11  .איעג אלב תורמשמבו ג'ב ,א"ב ןכ + 4
 יאחנדמל יאברעמל ןכ +. 18 = .יתבר 'ס +. 18 = .ירק םֶהַמ ,ביתכ הָפַהַמ יאחנדמל
 .אועג ַלָּכ 'ב ,א'ב ןכ צ. 14 = ,ב'ד ןכו רסח רמָש
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 בוטדפא םֶלָעָחַלַּכ לע טפשמב אבי םיהלֶאה השעמ

 :עְרְדסַאְו
 'וגו עמשנ לכה רבד ףוס

 .ןמיס אקתי וא | קקתי

 רתסא
 פ ודהמ ףלמה שורושחא אּוה שורושחַא ימיּכ יַהָוו א

 םהָה םיִמָּיַב :הָנִדָמ הָאַמּו םיִרָשַעְו עבש שּוכדדעו
 רשא ותוכלמ אָפְּכ לע שורושחא ךלמה | תַבָשְּכ

 התשמ השע וכלמל שולש תֶנְשְּב :הָריִּבַה ןשושב +
 ירשו םיִמְּתְרפִה יּדָמּו סרֶפו ליח וידְבעו וירשדלָכְל

 ותוכלמ דוובְּכ לשעדתא ותארהב ונָּפל תונידמה +
 תאמו םיעמש םיּבר םיִמָי וִתְלּודְג תְרֶאּפת רכידתַאו
 םִעָק"לַכל ּךְלַמה הֶשע הָלֶאָה םימָה | תאו ולָמְמּו :םז
 הֶתשמ ןטְק"דעו לּוָדְנִמְל הָריִבַה ןָשּושְּב םיִאְצמנה

 סַפְרַכ רוח :דלמה ןתיּכיתננ רצחפ םימָי תַעְבש <
 ףסכ .ליטנזלפ ןמָנְראו ץּביֶלְבְּ וודא --
 ששודטהב תפצר לע ףַכָכְו בָהָזו תוטמ שש ידומעו
 םילּכמ .םיִלַפו בה יִלָכְּפ תוקשהו :תרחסו רדו

 םינוש .
 ת"טדו ד"וד ,ב'יד  ,א"יד ,ה"דה ,ג'רב ןכו: יפר וילע  רפמנו י"כ םירפס בורב .ןכ +. 4
 םירפסה 'ד לכב ןכו תרחא םעפ בותכ אל יללהב +. 14 = .ב"דו א"ד ןכו שגד טפשמּב א'ס

 ןפש

= 

 ארקנ רככ היהשדהמ ויצחו ,דירוא ןמסו םינשו םירשעו םיתאמ תלהק רפסד יקוספ םוכס

 .השולש ויתותקספו .העברא וירדסו .ןפטש . ץז 10] ומש

 ןג'ד ביד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ירק תואלמבּו +. 5 = .א"יד ןכו חתפ רקי א'ס +. 4
 ןו"כ םירפס בורב ןכ +. 6 | .יתבר 'ח +. 6 = .ה"דח ןכו ןתיב תנג א"ס ג"טדו ד"יד ,ב"יד

 .ד"ידו ב"יד ,א"וד ןכו תפצר א"ס ו" טדו ה'רח ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד
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 ןיא תדכ היתשהו :ךלמה דוכ בר תוכלמ ןייו םינוש
 ותיִּב  בֶרלָּכ לע ליגה דסי ככ םנא
 :שיאָוְד שיא ןוצְרְּ
 רַשֶא  תּוכלמה תב םיִשָנ ּהֶּתָשִמ ּהָתְשָק הָכְלַמַה
 +רמהזבל .םרפג- יי וט- ריגה :שורושחַא למל

 | -- | -> = -- - - ו ו -

 רתז אָתְנבָאְו אָתְנַּב אָנובְרְח אָתְזַּכ מ והָמל מא ןייב
 ינָפדתֶא םיתְרָשְמה םיִפיִרְפה תַעְּבַש םכְרַכְ
 ךלמה ינפל הָכְלִמה יתשוהתַא איבהל :שורושחַא

 תכוט רבדב אובל יתשו הלמה ןאִמּתו :איִה האְרִמ
 מח . דאַמ למה ו הב נ רשֶא דרמ מה

 = = "52 = = ף

 -- הָיפיחתנ . םיִרָשהְו םימעה תוארהל תוָכְלַמ רָתְכְּב

 ןט ו

4 

 . | וש
 ִמָכְהְל למה רַמאו :וב הדב
 תֶד יִעְְילּכ ינפל למה רכד ןכִּכ ם םיִתְע זה יעדי

 שישרת אָתְמדַא רַתָש אָנְשְרַּכ ויִלֶא ברָקהְ :ןידו

 יִנָפ יאר דמו סרַפו ירָש תַעְבְש ןכוממ אָנְסְרִמ פְרַמ
 תושעלדהמ תַדָּכ :תּוְכְלַמְּב הָנשאְר םיבשיה ןלמה - - ירופפ -

 ףלמה רמָאמדתַא הָתְשעִאל רשַאו לע ישו הכלב
 : רמאיו :םיסירָפה יב שורָושחַא

 הָתְוע ודבל ללמההלע אל םירשהו למה נפל ןכמומ

 םימעההל כלו םירשה"לפדלע יִּכ הכְלַמַה יִתְשו

 2 "ס-- (צוחיפ :שורושחא למה תועְדַמדלַּבְב רַשֶא
 - יי = +ש 0-|\ =

 = וז יי: 5

 זדיניעב ןָהיִלְעַּב =יי- גל ₪ הָּכְל מה
 | 2 . 7 . . ,%ו 2

 תורָש | הנרמאת הזה םויהו :הֶאבְ"אלו 8 הבל
 ו יש +
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 1 19-ז 7 רתסא תלנמ 19

 אצי בוט ךלמה"לעדםא :ףצקו ןודב יִרְכו ךלמה
 אָלו יִרָמוסְרֶפ יִתְרְּב בהֶכִו ינָפְלמ תוכְלמזרבד
 שורושחא ףלמה ינפל יתשו אובְמדאְל רֶשֶא רובע
 עַמְשנְו :הֶנִמִמ הָבּטַה ּהָתוערל למה ןּתַי התוכלמו
 איה הבר יּכ ותּוכְלַמְדלֶכְּב השעי-רשא ךלמה םגתפ
 :ןטקחדעו .לודנמל .ןמילעבל .רקי חש םישָנהדלָכו

 רבְרַּכ ךלַמַה שעיו םיִרשה דלה יניעְּב רֶבִּדִה בטייו 3
 -לֶא ףלמה תניִדְמְדלָּכְדלֶא םיִרָפַס חלשיו :ןֶכימִמ ₪

 תּוָהְל ּנשְלַּכ םַעְו םעדלַאְו ּהבְתְכִּכ הֶניִדִמּו הָנירִמ
 :ומע ןושלּכ רּכלמו ּתיִבְּב ררש שיִא"לּכ

 ףלמה תַמָח ףשְּכ הָלֶאָה םיִרְבִדַה לחַא ב
 "רַשֶא תאו הֶתְשַעְדרֶשַא תֶאְו יִתשוחתַא רכז שוְרושחַא

 ףלמל ושקכי ויתְרְשִמ ףלמההירענ ורמאיו +:הילע רזגנ 5
 םיִדיִקּפ הלמה רכפוו :הֶאְרִמ תובומ תולּותְּב תוְרְעְנ
 הָלּותְב הרענילכ"תא וצבקיו ותוכלמ תונִדְמלַכְב
 -לֶא םישָנה תיבדלא הריבה ןשושדלַא הֶאְרִמ תבוט
 :ןהיקרמפ ןותְו םישָנה רמש למה סיִרְס אגה ד
 יתשו תחת ךלמת ףלמה נב בטית רָשֶא הרעה
 :ןכ שעו למה ינַעְּב רבִּדה כטיוו

 פ ןב יִכְרְרִמ ומשו הריִבה ןשושְּב היה ידוהי שיא | 5
 הָלְיַה רשא :יעמי שיא .שיקְדּב .יעָמשְדּב ראי
 -ךלמ הָיִנְכְי םע הָתְלְנִה רשֶא הֶלגהְדַע םילשורימ
 ןמא יהו :לכּב ךלמ רצנדכובנ הֶלָגַה רשא הָרוהְ
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 13 רתסא תלגמ זז 6

 םַאְו בָא ּהָל ןיא יִכ ודדדתּב רַתְסֶא איה הָסרַהדתֶא
 הָּמַאְו ָהיִבָא תומְבּו האְרִמ תבוטו רַאּתתפָי הָרְעִגַהְ
 ךְלֶמהְדרְבִד עמָשהְּב יהיו :תבל ול יכדרמ ּהָחְקל
 דזלא הָריְּבַה ןשושדלא תוְבר תורַעְג ץבקהְבְו ותדו
 רמש יגַה רָידלֶא ךלֶמה תיִבדלֶא רתְסֶא הקלו נה
 ונפל דַפָח אשתו ויניעְב הרענה בש :םיִשְנַה
 עבש תאו ּהל הֶתְל היִתונמדתַאְ ו קיקּורְמּתִדתֶא להביו
 דתֶאְ שה ףלמה תיִבַמ הָלתֶתְל תיארה תורָעְנַה
 דתֶא רֶתְסֶא הדיגה"אל :םיִשָנַה תיִּב בוטל ָהיִתּורַעִנ
 דאל רשָא היִלָע הָוצ יכדרמ י כ ּהתְדְליִמתֶאְו מע
 -תיִּב רַצָח ינפל ףלהתמ יִכְדְרִמ םו םוידלָכְבו :דינת
 :;הָּב השדה מו רַתְסֶא םּולשדתא תעדְל .םישָנה
 3 שורושחַא לָמה"לֶאו אובְל הרענו הרענ לת עיִנהְב
 ןב כ שדח רשע םיִנָש םיִשָגַה תַרכ הל תויָה ץקמ

 השש רמה ןָמָשְּב םיִשְדָח השש ןקיקורמ יו מו דאלמי

 ג הָרענה הָזְבּ :םישְנַה יקורמ ִמתְבּו םיִמְשְּבּב םישדח

 אובְל ּהָל ןתני רמאה רֶשֶאלָּכ תא ּךְלַמַהְדלֶא הָאְּב
 הָאְב איה | בל ִעְב :ףלמה תיכ-רעומ םיִשנֶה תי במ הָמְע
 ונשעש יי די-לא יי. לש םיִשָּגַה תי פלא הבש איה . קפבו

 דלא לוע אוְבְתִדאְל םישנליפה רמש ףלפה סירס

 |. למה הב : עיִנהְבּו :םשָב האְרְכְנו דלמה הב ץפח"סא יִּכ למה

 ולחסל לָשֶא יִבָּדְרַמ דד | ליחיב אתַּב רתסַא"רת
 דתֶא םִא יִּכ רֶבְּד השקּב אל למלא אָוְבְל תַבָל
 רָתְסִא יהתו םי שנה רמש דלמה"פירס ינַה רמאי רָשֶא
 ּףלַמַהדלֶא רתְסֶא | הקלּת ו :היארדלכ יִניִעְּב ןח תאשנ

 ו שחא

 רָעַנַה א"סב צ.13  .איעג הרענה נ'ב ,א"ב ןכ ל. 9  .איעג הרענהו ג'ב ,א"ב ןכ
 א'ס +. 14 | .דלָע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ץ.14 | .תינש ריבס ץ.14 | ,ירק הָרָעְגַה ,52
 טדו ר"וד ,ב'יד ,ב'ד ןכו שגד זָּגשָעש
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 זז 17--זוז 4 רתסא תלנמ 14

 דאוה יִרישַעַה שֶרְהְּב ותּוכְלמ תיִּבדלֶא שורושחַא

 ףלמה .בהַאיו :ותוכלמל עבש"תנעב תבט שרה וז
 דלָּכִמ ונפל דָסַחְו ןח"אָשתו םיִשָנַה"לֶּכִמ רָתְסֶאֶא
 תחת ָהָביִלְמָו ּשארְב תוכְלמדרַתְּכ םשָיַו תולּותְבה

 וידָבַעו .ּויְרָשדִלּכְל לודָנ הֶּתְשִמ ךְלִמה שעו :יתשו ₪
 תֶאשמ ןִּתִיו הָשַע תונידמל החנהו רתְכַא התשמ תא
 :בשיייכדרמו תינש תולּותְב ץבקהְבו :ךלמה דָיִּכ
 הָמעתֶאְו התל תְַגמ רְסֶא ןיא :ףלפה"רעשב :

 רתְסא יכְדְרְמ רמְאְמתֶאְו יכדרְמ היִלָע הוצ רשאכ
 :ותא הָנַמָאב התה רשָאְּכ השע

 ל ּךֶלֶמַההרַעָשְּב בשוי יִכָּבְדִמּו םֶהָה םיִמּכ ₪
 שק ףפה יִרְמְשִמ למה יסירסדינש שתו ןָתנְּב
 דרמל רבה עדו :שרושחַא ךלמּפ די הֶלָשל
 - ּךְלַמל רתְסֶא רָמאָּתִו הָכְלִמַה רתְסֶאְל דו

 ץעדלע םהינש לָתַו אצמוו רבדה שקבוו :יכְדרמ <
 :דלמה ינפל םימוה .יִרָבד רֶפְסְּב בתְכַו

 ףלמה לדג הלאה :םיִרְבִִה ! רחא :
 םשיו והאשנוו יִנָנאְה אתְרִמהְדּב ןָמָהדתֶא שורושחַא
 יִלבַעדלָכו :ותא רשא םיִרָשַהלָּכ לעמ .ואָסְּכדתֶא
 ןמָהְל םיוחתשמו םיִעְרְּכ למה רעָשְּבְ"רֶשֶא ּךְלֶמַה
 :הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו למה ולדהוצ ןָמ"יּכ

 יכדרמל .ךלמה רעשב"רשא ףלמה יִרְבַע ורמאיו 3
 םֶרַמָאְּב 2 :דלמה תוצמ תא רבע הָּתַא עודמ
 תוארל ןמָהְל ודיגיו םהיִלַא עמש אלו םו םוי לא
 ןידוהְי אוה"רשא םהל דיגההיכ יִבָּהְרִמ יִרָבד ּודְמַעְיַה

 אריו
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 םיד ןכו רעשב בשי יכדרמו .א"ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ג'ד ,ו"כ םורפס .בורב
 ,אלמ שורֶושַחֶא יאחנדמל ,יאברעמל ן ןכ צ. 91 | .אועג "תאו נ'ב ו

 ,ורק םֶרְמָאּכ +. 4 = .איעג דתַא ג'ב
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 : אָלַמַו ול הָוחְּתְשִמּו עֶרּכ יִכְּדרִמ ןיִאהיִּ ₪ ארו
 | דיפ וחבל יִכְּרְרַמְּב די חֶלשל וינְִּב ובו :המח ןָמָה
 דתֶא דימשחל ןמָה שפבוו יִכְדִרִמ םַעְדתֶא ּפ ודיגה
 :יִכְדִרִמ םע שורושחַא תוכלמ "לבב רשֶא םיִדּוהְיהלְּב
 הרשע םיתש תַנָשּב ןֶסינ שרח"אוח ןושארק שָרָחּב
 מַה ינפל לרוגה אּוה רופ ליפה שורושחַא ףְלַמְל
 שחהאוה רַשְעְםיִנָש *שְדְתְל שרָחַמּו .םוילו םממ
 שורושחא ךלמל ןמָהרַמאיו :רדַא ם

 תועדִמ לָכַּב םיִמַעָה ןיִּב דרפמו רָזְפמ דָחאדַ וש
 למה יתתֶאְו םֶע"לְּבִמ תנש םהיִתְדְו ףַתוכְלמ
 ףלמה"לעדסַא :םֶיִנהְל הָושְךִיא ךלמלו םישע םעַא
 לוקשא ףָָפדרַככ ם .םיִפְלֶא תרשעו םדכַאל בָתָּכְי בוט
 רַסָיִו +ףלמה יזנְילֶא איִבָהְל הָכאְלמה ישע ידידלע
 אתְרמה"ןב ןֶמְהְל נו ודי לעמ וּתְעְּבטתַא ךְלמַה
 ןּותָנ ףַסָּפה ןִמֶקְל ךְלֶּמַה רמאיו :םיִדּוהיה רצ יה
 ירפס ּוארקיו וע ןיִעְּב בוטָּכ וב תושעל םעַהְ דל
 בַתְכַַו וב םוי רשע השולשב ןושארה שֶרֶהְב למה
 -לֶאְ ףלמה ינְפרַדְשחֶאלא מה הָוצירָשֶא"לָּבַּ

 | םע יִרָשדלֶאְו הָקִדִמּו הידמדלע | רשֶא תוחפה
 ףלמה םשב ונושלכ םַעְו םעו ּהבָתְכַכ העדמו המ

 דולַשנְ :ךְלמה הַעַּבַמְּב .םתחעו בָּתְַכְנ שרושחַא [
 רימשהְל ךְלִמה תונידמ"לָּכְילֶא םיצְרְה דב םירפפ
 ףט .ןקזרעו .רעומ םידוהוהילָּבתֶא דּבאְלו גְרָהל

 רָשע"םינש שדֶהְל רַשָע הָשולְשְּב דָמֶא םויב
 ןתנהל בַתָכִה ןֶנָשְתפ :וובל םֶלְלַשּו רֶדֶא שְרֶהראוה
 תוָהְל יעיל יִלָנ .הָעְרְמּ הָעְרְמדלְכּב אמ

 םידתע ---
 יאברעמל ןכ +. 9 = .ע"ת ןכ שדחל םוי רשע השולש-לע לר !גַה לפיו שדחל ל'צ 7[.

 ףקמב =ינָפְרִּבשַהֶא א'ס צץ. 19 | ,ו"טד ןכו ףקמ ג אלבו לא א'ס 8 .דלֶא יאחנדמל

 .אלמ שורושהא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 19 | .ו"טר ןכו הניגנ אלבו
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 ףלמה רַבְדִּב םיִפּוחד יאְצְי םיִצְרַה :הֶזַה םויל םידתע
 תותְשל ּובשי ןמָהְו ךלמהו הָריּבה ןשושב הָנִתִנ תּדהְ
 עי יִכָבְרַמּ :הָכיִבְנ ןשוש ריִעְָ
 שכְליַו ויִדְנְברתֶַא יִכְּבִרַמ ערקו הָשַעַנ רשֶאלָּכתֶא
 ;הָרַמּו הלודג הקעז קעזיו ריִעָה ףותְּב אציו רֶפאְו קש

 רעש"לא 'איבל זיא יִכ ףלמה"רעש י ינפל דע אובו .

 רֶשֶא םוקמ הָשִדִמּו הָניִדַמלָכְב :קש שובב ףלמה |
 יכְבּו םוצְו םידוהיל טוד לבא יִגַמ ותדו ףלמהדרבד
 תורענ הליאובתו :םיִּכְרְל עַצְי רפֶאְו קש דַפְסמ
 אמ הָכְלַמה לחלהְתתו הל ודיגוו תיפירסו רתְסא
 יקש ריִכָהְלּו יִכָדְרַמְדהֶא שיִּבלַהְל םיִדָנְּב חֶכֶשֶּתו

 למה ו יירָפִמ ּךַתָהל רְסֶא אְרְקִּתו ילפק אל ול ֶ
 הזהמ תערל יכְדרְמדלע והוצתו היִנּפל דימעה רש
 ריִעַה בּוחְר"לא יכדרמ"לא ּךֶתַה אצו ה =
 רָשָאלּכ תֶא יכָּררמ ולדדנוו :ךלמה"רעש ינ ינפל רש
 לוקשל*ןמָה-רמָא"רֶשֶא ףסכה תו שרפו תא 5
 בכ נשָתַּפתֶאְו :םֶדְּכַאְל םיידוהיב ףלמה יזְנְנְילַע
 תוִאְרהְל ול ןַתָנ םךימשהל ןָשּושְּב ןפנ-רשא תדה
 ףלמהדלֶא אובְל ָהיִלָע תווַצְל ּהל דיגהלו רּתְמָאדִתא
 דגוו ךתַה אובו :המעדלע וינפלמ שקבלו ולדגחתהל \
 ףתהל" רֶתְסֶאירַמאְּתִו :יִכִּדְרַמ ורבה תא רקס
 תושדָמ םעְו ףלמה ירְבַעְלָּכ .יִכְרְרְמדְלֶא ּוהָוצתו
 זלֶא אובָיירָשֶא הָשִאְ שיִאדלּכ רשא םְִדַי ךְלַמה

 ךלמה
 םירפס בורב ןכ +. 15 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ םיִדיִתְע א'ס +. 4
 ןכו חתפ ןשוש א'ס +. 15  .ד"ידו ב"יד ,ה"דה ,ג"ד ,ב"ד ןכו עיבר םיצרה א"ם ,ו"טדו י'כ

 גידו ביד ןכו קעזיו א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,י'כ םירפס בורב ןכ + 1 ,7 = ,ויטד
 ,ה"דחו ביד ןכו לוקשל ןמה רמא רשא א"ס ץ.ד . ביתכ הָניִאְובְתַו +. 4
 [ ןכ ז. 5  .בֶתַּב כ"ב ,א"ב ןכ +. 8  .םוידּוהיַּב הגומבו ירק ,ביתכ םיּיַדּוהְיְּב <. 7
 ןויע :-לע ריבס +. 10  .ךתהל רתסא רמאָהו א'ס +. 10 = .איעג אלב ןנחתַהל נ'ב ,א'ב
 ןו"טדו ה'דח ,ג"ד ,א'רב ןכו אלמ וילע רסמנו םיִעְרַוי א"ס צ. 11 = .'ה קוספ ליעל
 .ד"ודו ב"וד ,ה"דח ,ב"ד ןכו אובי רשא א"סו -אובי רשא א'ס צץ. 1
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 ותִד תחא ארְקִיִיאְל רָשֶא תיִמיִנְּפה רַצְחַהְ"ַלֶא ףֶלּמַה
 ו למה ולדטישוי רַשאַמ בל תיִמָהָל
 ז ךלמה"לא אובְל ל יתארקנ אל יִנָאְ היַחְו .בָהְזה
 0 רעה :רֶתְסִא יִרְּבִּד תֶא יכדרמ בל ודינוו : םּוי םישולש
 טַלָמ הל ּךשֶפְנְ יִמדְתְִלַא רַת תָסֶאדלֶא בישָהְל יכדרמ
 ישירָחת שרחהיס א יִּכ :םיִדּוהיְַדלֶּכִמ ךלמַהתיב
 רטא םוקִממ .םידוהיל דומַעְי הָלצַהְו חור תאזה תַעָּב
 תאְּּכ תעל"םא עדי ימו ודבאה ךיְבָאהתיִבו תאו
 . :יכדרמ"לא ביִשָהְל רַתְסֶא רַמאְתַו :תּוכְלַמְל ּתְעִגה
 4 יִלָע ומּוצו ןשּושכ םיאצמנה םידוהיה"לָּכְתֶא סונְּכ ךל
 ינאדב ! ם םוי ןּהליל ם םימו יתֶשְלש והשת"לאו ולכאתדלאְו

 תדכדאל רשא א למלא אובָא ןַכְבּו ןּכ םּוצֶא יתרענו

 וז לָבְּכ שעלו | יכדרמ רבעיו :יִּתְרְבָא יִתְלַבִא רָשאָבְ
 ה שפלחו יו ישילשה םּויַּב והיו :רתְסֶא ויִלָע הָתְוצְרַשא
 תיִמיִנָּפה ףךלמהדתיב רצ :הּכ דמעתו תוכלמ לתא
 תיִבְּב ותוכלמ אָפְּכְילַע בשוי ךלמהו ךלמה תי חכ)
 -תֶא ךלמה תוארכ יהיו :תיְבַה התָפ חַכְנ תובלמה
 טשווו ויִיִעְּב ןֶח הֶאְשְנ רצְחְּב תדִמע הָּכְלִמַה רּתְסֶא
 ברקו ּודָיִּב רשֶא בזק ה רַתְסָאְל למה
 דהמ לפה ְל רמאיו :טיברשה שאְרב עַגַַּו רתְסֶא
 תובלה יצח"רע ךתטקב"המו הָכְלִמַה רֶתְסֶא ל
 אובי ב בוט ףָלַמַההלעדםַא רֶּתְסִא רָמאְתַו ול -

 :ול יתיִשָעדרַשַא ּהָתְשַמַהדלֶא םויה" ןֶמְהְו ףלמה
 רַתְסִא ףכדה תֶא ז תושעל | מָהדתֶא ורָהַמ ףלמה רמאיו

 :רִתְסֶא הֶתְשַעְדרֶש ; התשמה"לא ן ןמַהְ ךלמה א אבו

- 1 

 (ש

 י"כ םירפס בורב ןכ 2

 ו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס

 ב , ע"ה , ס .ר"תו ירת ,א'ר ןכו "0
 רסמנו תולודג תויתוא סוי7] ןמה] ךלמוך אוב' י"כ םירפס תצקמב +. 4 | .שגד תזאָרְּב

 .תובית ישאר הוהי זמר וילע
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 ןתניו ךתלאשדהמ ןייה הּתְשְמְּב רּתְסֶאְל ךְלִמה רַמאיַו <

 <כ

)] - 

1 - 

 וש

 שכ -

 השעתהמ ףלמה רמאיו :שורושח א ךלמּב די חלשל \

 ןפתו :שעתְו תּוָכְלַמַה יִצְחדדע ךתש שקבדהמו ףל ד
 יִניִעְּב ןח יִתאָצְמִמִא :יתשקבו יִּתְלַאש רמאתו רתְסא <

 תושעלו יתְלאשדתא תתְל בוט ללמַה"לעדםאְו ךלַמַה
 רַשֶא הָתשְמַהְדלֶא ןַמְָו דלמה אוָבְי יתָשָקּבתֶא
 ןֶמָה אציו :ךלמה רַבדִּכ הָשַעֶא רֶקְמּו םֶהְל ּהָשָעֶא
 יכדְרְמדתא ןמָה תוארכו בל .בוטו חמש אוהה םויּב
 -לע ןִמֶה אליו ינפמ עזחאלו םקדאלו ךלמה רעש
 חלשוו ותיּבדלֶא אובו מַה | קפאתוו המח יִכִּדְרַמ
 ןָמָה םֶהָל רָפסיו :ותְשא טֶרְותא ויָבָהְאתֶא אביו
 ףלמה ולדנ רז שָא"לָּכ תַאְו ויִנָּב בַרְו ורשע דובְּכדתֶא
 מאו :ךלמה ירבעו םיִרשהְילַע יאשנ רשא תַאְ
 דלא ךלמה"םע הבְלמה רַתְסֶא הָאיבַהדאְל ףא ןִמְה
 יִנָא רֶחָמְלדסְ יתואדסא יִּכ הָתָשַעְדרֶשֶא הֶתְשְמַה
 תַעלֶכְּב יל הוש ּונניִא הָזלַּכ :ףלמהדםע הלדאורק
 רַעָשְּב בשוי יצוהוה יִכִּדְרַמִדִתֶא הָאְר יִנָא רֶשא
 ץעהושעי ויבָהְאלְכְו וחשא שד ול רמאתו :ךלמה
 -תֶא ולו ךְלִמל רַמָא !רקבבּו הָמא םישָמָח הב
 בטייו חמש התשמההלַא ףלמהדםע אָבּ ויִלָע יִכְּדרִמ
 :ץעָה שעוו מה ינפל רָכּדה

 איִבָהְל רמאיו ךלִמה תנש הָרְדְנ אוהה הָלְילִּ
 ינפל םיארקנ ּיְַיו םימָיה יִרְבִד תונרָכּוה רָפְסתֶא

 אְנתְנְבִילַע י5ָהְרמ דינה רֶשֶא בותכ אַצְמּו :ךלמה :
 ושקב רשא ףפה יִרָמְשִמ ךלמה .יסירס יש שֶרָתְו

 רקי

 ןו"כ םירפס בורב ןכ צץ. 14 = = .ר'תו 'רת ןכו הלכדלע א"ס +. ג .רפסה יצח +.7
 ןווכ רסמנ א'סב ץ. 1 ,] = ,ר"ידו ב"יד ,ה"דה ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ושעי א'ס ,ו"טדו ג'ד
 ןפו עיבר רמאיו א"'פ ,ו"טדו ג'ד ,ב"ד ,י"'כ םירפס בורב ןכ +1 ג'דב ןכו רפסה יצח

 .ר"ודו ב"וד .ה"דח
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 למה יִרָענ ורְמאיו הז-לע וכָּדְרְמְל הָלּודְ רמי
 רצָחְב ימ רלמה רמאיו :רֶבְד מע השענאל ויָתְרַשמ
 ףלמל 7 ;וציחה ללמַהתיב רַצָחְל אָּב ןִמָהו
 ורמאוו :ול ןיכה-רשא ץַעָהדלע יִכָּדְרַמְדתֶא תולתל
 דלה ר רַמאָיַו רַצחְּב דמע ןמְה הגה ויִלֶא לפה יִרענ
 שיִאְּב תושעל-המ ךלמה ול רמאו ןמָה אובו אוב
 ץפחי ימָל וכל ןמָה רמאיו ורְקיּב ץפֶח ךלמה רשא
 ְ ףלמה"לא ןֶמִה רמאו :ינפמ רתוי רק יי תושָעְל ךלמה
 8 תוכלמ ש בל איב ב ליב | ץפַח למה רַשָא שיא

 ףלמה וילע בכר רֶשֶא סוסו ךלַמה ובשל רשא
 : סּופַהְו שובל ןותְנו :ושארְּב תוכלמ רֶתָּכ ןנ רשָאו
 -תֶא ושָבְלַהְו םימתרפה ללמה יִרָשמ .שיאחרוהלע
 סופה"לע ּוהָביִכְרַהְו ורָקיּב ץפח למה רַשֶא שיִאָה
 רָשֶא שיִאְל הָשָעְי הָכְכ וינָפל ּואְרְקְו רעה בוחר
 חַק רהמ ןמֶהְל 3 ךְלַמַה רמאי | :ורקיב ץַפח ךלמה
 ןכ"השעו ְּרּבִד רשאכ  סופהדתֶאְו שּוָבְלַהדתֶא
 רֶבּד לָפַּתִחלַא ךלמה רַעשְּב בשויח ידוהוה יִבָּדְרַמְל
 םּופהדתֶאְו שּובלַהדתֶא \ ןָמֶה חקיו :תְרּבִד רשא לָּכִמ
 אָרְקִו ריִעָה בוחר יהביכריו יכּדְרְמְתֶא שָּבְַַ
 :ורקיב ץפח ףלמה רַשֶא שיִאְל הָשָי ּהָבָּב ונפל
 כ והיבדלא ףַחדַנ ןִמָהְו ףלמה רעשדלא יִכָּרִרִמ בשמפ
 ₪ "ֶלָּכְלּו ותשא שרול מַה רַפְסִו :שאר יפו לבא

 שֶרֶזו ויָמְכַח ול ורָמאוו והר רַשֶאלָּכ תא ויּבָהֶא
 לָפְנל תולחה רשֶא יִכִדרְמ םידוהיה עַרַזמ םִא יתִשֶא
 + םדוע :ויִנָפְל לופּת לופקיכ ול לכותדאל לנפל

= 

= 

= 

1) 

- - 

 ש

 םירבדמ שש

 א"יד ,ה"דה ,ג"ד ,ב"ר ,א'ד ןכו אלמ ּגשיּבלהו .א'ס +9 .אועג .דהמ גיב ,א'ב ןכ 6

 ה"דה ,ב"ד ןכו שגד ול א"ס ,ו"טדו א"וד ,ג'ד .,ו"כ םירפס בורב יפר ןכ צ. 18 | .ד"ידו בד

 .א"ד ןכו רפח לפנ א'ס +. 18 = ריד
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 איבַהְל ולהביו שיגה ףלמה יסירסו מע םיִרְּבְדְמ
 אבו :רֶתְסֶא הָתְשעְדְרֶשֶא הָתָשּמַהדלֶא .ןמֶהדתֶא

 רמאיו :הָּכְלַמִה רַתְסֶאע תותָשל מהו לפה :
 -המ ןיוה הַתְשְמְּב ינשה םּיּב םנ רּתְסאְל ךלמה
 "רע ףךתשקבדהמו דל ןתנתו הָּבְלִמַה רתְסֶא ךִתְלַאש
 רמאתו הָּכְלִמַה רֶתְסֶא ןעתו :שעתו תוכלמה יִצָח
 בומ ךלמה"לעדםאו ּךְלַמה לי ןח .יִתאָצְמְ"מא
 נרפמנ יכ :יִתְשָקְּבְּב ימעו יתְלאשּכ יִשפנ ילְרתָת
 םילבעְל .ּולאְו דבָאְלּו גורהל .רימשהל מע נא
 קָזנּב הוש רַצַה ןוא יּכ ית שרָחַה ונְרַּכִמְ תוחפשלו

 שורושחא ךלמה מאל :ףלפה |
 -רָשֶא אוה הֶזחיַאְו הֶז אוה ימ הָכְלִמַה רֶּתְסֶאְל רָמאיו
 בואו רצ שיא רָתְסִא רמתו :ןכ תושעל וָּבל וֶאְלמ
 :הכלמהו ףלמה ןגפלמ תעבנ ןמהו הוה ערה ןמה
 ןָתיִּבה תַנלֶא ןייה הֶּתְשִמַמ ּתְמַחַּב םק ךְלִמהְ
 יִכ הָכְלְמה רֶַתְסֶאַמ ושפלע שקבל דמע ןָמְה
 בש למה :ףלמה תֶאמ הָעְרַה וילא התל הֶאְר
 -לַע ,לפנ ןֶמה ןייה .התשמ \ תיִּבדלֶא תיבה .תַננמ
 שוָבְָכְל םנָה ךלפה רַמאּו היִלָע רֶתְסֶא רשא הָטִמַה
 ינּפו ףלמה יפמ אָצַי רָכְּדִה תָיְבִּב מע הכלמהתא
 נפל .םיטירפה ךמ דָחֶא הוברח רַמאַו ופה ןָמָה
 רָשֶא יִכִדִרמְל ןמָה הָשְעְדִרַשֶא ץעהדהנה םג ךְלִמה
 םישמח ּהָבָנ ןָמָה תיִבְּב דמע ךְלֶמה"לע בוטדרְּבד
 *לע ןמהתֶא ּולָתַו :ויִלַע ּוהלָת ףלמה רמאו הָמַא
 :הככש ףךלמה תמחו יכדרמל ןיכהדרַשֶא ץֶעָה

 םויב

 ןכו ירצ קזנְּב א'פ +. 4 = .ו"טדו הידח ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ןתנת א'ס +. 5
 תעבנ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 6 | .ו"טד

 6 * : 

 :ה"דחו בד ןכו אלמ ָּהְובָּג אס צץ. 9 = .ץמק /
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 שּודושחַא ךְלִמַה ןתָנ אוהה םּוְּב
 יִכְּדְרִמּו םיידוהיה ררצ ןַמָה תיִּכדתֶא הָכְלִמַה רתְמֶאְל
 רסיו :הָלדאּוה המ רֶּתְסִא הָדיִגַההיִּכ ףלמה ו ינָפל אָּב
 יכדרמל היו ןמָהמ ריבעה רשֶא ותעְבַמתַא ךלַמה
 :ןמָה תיבדלע יִכָּרְרמדתא רתְסֶא םֶשתַ

 ינפל לָּפּתַו ףלמה ינפל רַבַדִתַו רֶתְסֶא : ףסותו
 - = תַעְרְתֶא ריבעהְל ולנְחְתִתַו ךְבתו ויִלָנ
 למה טָשויו :םידּוהיהדלע בח ִך שא ותְבַשָחִמ תֶאְ
 ינפל רַמַעַתַו רַתְא .םֶקְתַו בה טכרש תא רְסָאְל
 ןח יִתאָצְמדִאְו בוט דֶלמַה"לעדסא רַמאתו ּךְלַמַה
 וינעְּב יִנַא הבט דלמה י פל רבה רַשָבְו ויִנפְל
 אָהְלְמַהְּכ ןִמָה תֶּבַטֶחִמ םיִרפְּסַהתֶא בישהל בָתְכ
 -לָכִּב רֶשֶא םידוהיה"תֶא דָּבַאְל בתָּכ רָשֶא יִגְאָה
 -רֶשֶא הָע ל יתיארו לכּוא הָכְכיִא יִּכ למה תוניִדִמ

 :יקְרְלמ ןדְבָאְּב יתיארְו לכי א הכא ימעדתַא אָצְמ
 רַתְסאְל שרָושחַא ףלמה רמ נאו

 רּפְסָאְל יִּתַתְ ןָמָהתיִב הי יחיה יִכִּדרְמְלו הָכְלִמַה
 :םיידּוהיב ודי חלשדרשַא לע ץעָהדלע .ּולֶּת תאו
 למה םָשְּב סָכינעְּב בּטּכ םידוהוה"לע ּובְתִּכ םָּתַאְ
 -םשב בָּתְכְרֶשַא בָתְכִיִפ ףלַמַה תַעְּבַמְּב ומָמַח
 וארקיו :בישֶהְל ןיא למה תַעָּבַמַב םּּתְחִ ּדְלַמַ
 שדחחאוה ישיִלָשה שָדַּב איִהַה"תֶעָּב ףלמה"ירפס
 הָוצְירשֶאילֶכְּכ בכ וב םיִרָשעְו השולשּב ןס
 יכדרמ ו

 ןכו ריבעהל א'ס צ. 8  .ירק םיִדּוהְיַה ,ביתכ םיּיִדּוהְיה צ. 1 .אמדק ןתנ א'ס צ.ג ה

 א'ס צ. 5 .ב"'דו א"ד ןכו אלמ טיִבְרש יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4  ,ה"דחו ג'ד ,ב'ד

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ג'ד ,י"'כ םירפסב איעגב ןכ צץ. 6 | .פ"תו 'רת ןכו -לָּכְדְתא

 אלמ שורו ושחא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ד | .ירקו ביתכ אָצְמִּת א'סב ,אָצְמִּת ריבס 6

 בורב ןכ צ. 8 | ירק םידגהיב ,ביתכ םיידגהיב צ. 7 | .ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,ב'ד ,א"דב ןכו

 בורב ןכ צ. 9 = .ד"ידו ב"יד ,ג"ד ,ב"ד ןכו .ףקמ אלבו יִכ א'ס ו"טדו ה"דח ,י"כ םירפס |[;

 .ה"דחו ב"ד ןכו איהה תעב א"ס ו "טדו דוד ,ב"יד ,ג"ד ,י"כ םירפס

 ח

 ןש

 שטכ

= 
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 תוחפהְו"סיִנפְרדשְחאה .לֶאְו םידיחוה"לא :יכְדְִמ
 םיִרָשַעְו עבש שּוכזדעו ּודְהַמ רָשֶא תושדְמה ירשו

 ינשלפ םעְו םַעְו ּהבָתְכַּכ הָקיִדִמּו הְִָמ הָקִרְמ הֶאְמ
 ףלמה םשּב בתְכיַו :םנשְלּכְו םָבְתְכִּכ םידּוהְיה"לאְו
 דָיְּב םיִרָּפְק חלשיו למה תַעָּבִטְּב םֶּתְחִיַו שרושחא
 יִנְּב םיְִרְּתְשְחַאְה שָכְרָה .יִבָכְר .םיסופּפ םיִצְרֶה
 ריעילכְּב רשֶא !םידוהיל ךלמה ןתָנ רשא :םיכמרה
 גרַהְלְו דימשהל םשפנ"לע דַמַעְלְו לַהָקהְל רעו
 םישָנו ףט םתא םיִרָצַה הדמו םע ליִחלָּכדתֶא דּבַאְלּו
 שורושחא ךלמה תיניִדִמילָכְּב דֶחֶא בבל םֶלְלשי
 :רֶדֶא שדח"אוה רשעיסינש שדחל רַשָע הָשולָשב
 יולָּנ הָעַרִמּו הָניִדִמילְכְּב תד ןתנהְל בַתְכַה ןנְשְתפ
 הוה .םּויל םידותע םיידוהיה תוהְלְו םיִמַעָהְִלָּכְל

 םינְרְּתשחַאה שָכְרַה יכָפְר םיצְרְה :םיביאמ םֶקְנהְל
 הָנִתִנ תקחו ףלמה רֶבְדְּב םיפוחרו םיִלָהְבְמ צי
 | אָצָי יִכְְּרְמּו :הריּבה ןשושב
 || תרטעו רּוחְו תָלכִת תוכלמ שובלב ּךֶלִמַה ינפלמ
 || הלחצ ןשוש ריעהו ןמנראו ץיב ךירְכַתו הָלוִנ בה
 :רקיו ןששו הקמשו הוא הָתְיה םידוהיל :החמשו
 | רשא םוקמ רעו ריעְַלָכָבו הָעְדַמּו העדמדלכבו
 | התשמ םידוהיל ןוששו הָחְמש עינמ יתד ךלמה"רבד
 :רחפ לפִיִּכ םידָחְיְתְמ ץֶרָאְה ימעמ םיִּכְרְו בוט םו
 ףדא שדחהאוה שדח רַשָע םיִנָשבו :םֶהיִלְַע םידוהיה
 4 השולשב 5

 ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לאו א"ס ,ו"טדו דייד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 ןד"ידו ב'יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"דב ןכו ףקמ אלבו םינפררשהאה בב אוב ןכ צ.9  .ה'דחו

 איס י. גו | .ד"ידו ב"יד ,ה"דח ,ב'ד ,א"דב ןכו אלמ שורָושַחֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 0

 :[| םירפס בורב ןכ +. 11  .איעג אלב להקַהְל נ"ב ,א"ב ןכ צ.11 = .ו"טד ןכו דרועדלכב רשא
 ןגוהכ םיידגהיה ץ.13  .ו"טד ןכו גרהל א"ס ,ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ
 .ירק םיִדיִתְע ,ביתכ םיִדּותְע צץ. 18 = .ירק םיִדּוהְיַה ו ו
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 ותְדְו ךלמה"רַכִּד עגה רֶשָא וכ םוי רָשָע הָשולְשּב
 טולשל םידוהיה יביא ּורְּבַש 'רָשֶא םויּב תושעהל
 הָמַה  םיִדּוהְיַה = רשֶא אוה ךופָהְו םהּב
 9 תונ יִדִמדלֶכְּ םָהיִרָעַּב םידּוהיה ולָהְקִנ :םֶהיִאְנְשְב

 שיאו םתעְר ישקבמב ד: חלשל שורָושחַא למה
 :םימעַה"לָּכ"לע םִּדִחּפ לפניכ םהיִנְפְל  דמעְדאל
 ג ישעו .תודפהו םינפךּרשחַאהו תונירמה  ירש"לכו
 לפְיִּכ םידוהיההתַא םיאשנמ ךלמל רשא הכאְלמה
 \ ףלמה תיִבְב יִכָדְרַמ לודנדיכ :םהילע יכּדִרִמ"דִחּפ
 דליה יכדרִמ שיִאְָ"יִּכ תוניִדְמה"לְכּב ךלוה יעמשו
 ג גְרָהְו ברחדתכמ םהיִבְִאדלֶכְּב םידוהוה כו :לודנ
 6 ּטְרֶה הריּבה ןשושבו :םנצְרַּכ םהיִאְנְשְב ושעיו ןבאְ
 תוֶאמ שָמָח דָּבַאְו םיִדּוהְיַה
 ז !תֶאְ :שיא
 תא אָתְדְנשרפ
 - פלד
 יו תֶאָ :אָתָפְסא

 | תאו אָתְרופ |
 תא אָיְלדא
 9 | תאו :אָתְדיִרַא

 תא אְָטִמְרפ
 !תאְ יסירָא]

 | תאו ידידא /

 0 תַרָשַע :אָתָה

 אל הָזּבַבִו וגְרַה םיִדּוהְיַה רֶרצ אָּתְדְמַהְ"ּב ןַמָה ו
 וג םירהה רפְסְמ אָּב אּוהַה םויּכ :םדָיתֶא 8
 ןשושב = :

 א"ד ןכו סֶהיִנַּפְּב הגומב ,ר"ידו ב"וד ,א"יר ,גיר ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו יללהב ןכ ץ. 5/8
 ,אריעז 'ז צ.9 | .אכירא 'ו צ.9 | .אריעז 'תו ש ל.9 | .אריעז 'ת ץ.7 = ,ו"טדו .ב"יד ,ה]
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 רתְסֶאְק ךלמה רמאמ :ךלמַה נפל הָריִבַה ןשושב
 שמָח דַּבַאְו םידּוהיה ּוגְרְה הָריִּבַה ןשושְּב הָּכְלּמַה
 ףלמה תוטידמ רָאְשּב ןמָהְנִב תשע תאו שיא תוֶאמ
 דוע .ףִתשקּבדהמו ל ןתעו ךתְלַאשדהמו ּושע המ
 חם ןַתָע בוט למה"לעדמַא רֶּתְסִא רֶמאִתַו :שעתו
 תאו םווה תֶדכ תושעל ןשושְּב רשא םידוחיל רַחִמ
 תושעהְל ףלמה רמו :ץֶחְדלע ולי ןָמָהְרְְּב תשע
 ְּלִּמ ןָמָהְדיִִב תרשע תֶאְו ןָשּושְּב תָּד ןתְנתו ןכ
 רֶשַע הָעְבְרִא םִיּב םָ ןָשּושְּברָשַא םיידוהיה ּולָהְקִיַ
 הְָבַבּו שיא תואמ שלש ןשושב ּונְרַהְו רֶדֶא שרְחְל

 תונידמּב רֶשֶא םידוהיה רֶאְשּו :םֶרָיתֶא ּוחְלַש אל 6
 גורהו םהיביאמ לונ| םֶשפְלע רַמָעּו ולהקנ למה
 וחלש אל הובְבו ףלא םיעְבְשְו השמח םהיאְנשנ

 חוו רֶדֶא שרחל רשע .השולש"םויב :םֶדְירתֶא וז

 :החְמשו הָּתְשמ םּוָי ותא הֶשָעְו וב רֶשָע הָעְבְראְּב
 ומ רָשַע הֶשולְשַּב ולָהְקנ ןָששְבְדרֶשֶא םיידוהיהו
 ותא הֶשַעְו וב רָשַע השמחב חו וב רָשָע הַעְבְרַאְב
 םיבשיח םיזורפה םידּוהיה ןּכ"לע :ההמשו התשמ םוי
 שדחל רשע הָעְּבְרַא םּוי תֶא םישע תורפה יִרָעְּב
 שיא .תּונמ חלשמו בוט םויו הָּתְשמּו החמש רֶדַא

 == חלשיו הלאה םיִרְבדַהְדתֶא יִכְדְרַמ בתכיו :והערל <
 1 ףלמה תונידמ"לכַּב שא . םידוהוה"לָכְדלֶא .םירפס

 :[ תויהל םֶהיִלַע םיקְל :םיקְוחרֶהְו םיבורקה שורועחמ :
 ]פו תאו רדא שְרְהְל רֶשָע הָעְּבְרַא ם תֶא םישע

 , וחנרַשַא םימָיּכ +הֶנַשְו .הָנ של וכ רַשָע הָשִמֶח 5
 "11 םהב כ

 4 ל'נ א. 16 = .ד"ודו ב"יד ןכו אמדק םויב א'ס + 5 .ירק םיִדּהְיַה ,ביתכ םיִיַדּוהְיַה +. 5

 ו יירק םיִדּוהְיהְו ,ביתכ םיִיְדּוהְיַהְו צ.18 = .ירק ושעו עט. 8 "י 'ח ליעל ןייע :םקנהל

 1 אלמ וילע רסמנו תולשַמּ א"ס +. 19  .ירק םיזרפה ,ביתכ םיזורפה וא םיזורפה +. 9
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 םֶהָל ךּפֶהְנ רָשֶא שהו םֶהיִבְיִאִמ םידוהיה םָהּב
 ימי םתוא תושעל בוט םויל לבָאְמּו המשל ןונימ
 תנָתמּו והעְרְל שיא תונָמ חלשמו החמשְו התשמ
 תֶאְו תושעל ולֶחַהְדרֶשֶא תֶא םידוהוה להו :םִינִבָאְל
 יִנָנאה אָּתְדְמַהְדִּב ןֶמָה יִכ :םַהיִלַא יִכָדְרמ בַתָּכרֶשֶא
 לּפִהְו םֶדְבִאְל םידוהיהדלע בשָח םידוהיה"לּכ 'לרצ
 : למה ינפל ּףָאבְבו :םֶדְּבַאְלְו םֶמהְל לָרוגַה אּוָה רופ
 בשח"רשא הערה וָּתְבַשַהִמ ב בושי רָפָּסַהִע רַמָא

 :ןץעההלע ויָנָּבתֶאְו ותא ּולָתְ ושארדלע םידוהוהדלע

 : ןָּכְי"לַע רפה ם ע-לע : םירופ הָלאַָה םימיל ו וארק ןָכְדלע
 המ הָכְּפדלַע ואְריהַמו תאוה תֶרָגִאַה רללפ

 םערודלעו | םהילע םיִדּוהְיַה לבק בקו ומָיק :םֶהיִלַא עי

 -תֶא םישע תויהל רובעי אָלְו םֶהיִלע םיולנהדלּכ לע
 :הָנשו הָנעלֶכְב םמוכְ םבְתְכּ כ הָלֶאָה םיִמָיה ינש
 ₪ זמ רודָו רודדלָכַּב םישענו םיִרָכְנ הלאה םיִמָיהְ
 רופה ימיו ריעְו ריעו הנידמו הָניִדְמ הָחָפשמ
 ףוטייאל םֶרְכִו םידּוהיה ךותמ רבעי אל הָלאָק
 :םעְרמ

= 

 :תינשה תאוה םיִרָּפַה תָרָגִא תֶא םיקְל ףק קּתְילָּכדתֶא
 וו" וו םיִרשַעְו עבשדלא םר םיִרָפְס הלשי

 :תַמָא או םולש ללה כב יב | שורושחא תוכלמ הָניִּדַמ הֶאַמ

 םק רַשֶאּכ םהינמְזּב הָלַאָה םיִרָפַה 'מחתַא םק]
 םהילע

 רסמנו חולשמּו א'ס ,ד"ידו ב*יד ,א"יד ,ה"דח ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םורפס בורב ]כ 2
 טדב ןכ אלמ ןיד ויל

 [:. 4 - .םֶהיִלָע א"ס

 ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּגלּבקו א"סב ,ירק ּגלּבְקְו ,ביתכ לבקו צ. פז  .יפר הָאבבּו 8
 99 | .ר"הו סת ,עץיה 1

 ,זיכ קוספ ןמקל ןויע :ר"תו ס"ת .ע"ז ב

 .ר"ידו ב"יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הת
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 ו ידוהוה ןכררמו ליקיבאיתב הכלמה רתסא בח



= 

 ןש

 רמאְמּו :םתְקַעזו תומוצה יִרְבד םערז"לעו םשפנ"לע \

 ןצ 39-- 3 רתסא תלגמ 16

 ומיק רשאקו הָכְלִמה רֶתְסָאְו ידוהיה יִכְּרִמ םֶהיִלָ

 :רֶפְַפְּב בכ הָלַאָה םיִרְפַה יִרְבִד םיק רַּתְסֶא
 -לע םמ | שרשחא ְּלָמַה םשיו

 תַשרפו ותְרובּ ופקַת הָשעַמילָכְו :םָיַה ייאו ץֶרֶאָה
 םיִבּותְּכ םֶהדאלָה ךלמה ילדנ רשֶא יִכְדִרַמ תֶלְד
 יכָררְמ ויִּכ :סֶרְפּו ילמ יכלמל םימָיה יִרְבִּד רפס"לע
 םידוהיל לוד שורושחא ךלמל הָנָשִמ ידוהיה
 "לָכְל םיִלָש רבדו מעל בוט שד ּיְחֶא ברל ייַצְרו
 :וערז

 א'דב ןכו ירקו ביתכ שורושחא יאחנרמל ,ירק שורָושַחַא ,ביתכ שרשחא יאברעמל +. 1

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ןכו אלמ בורל א"ס +. 3 | .א"ידו ב"ד

 רמאתו רתסא ןעתו ויצהו .לאונפ ןמסו ,העבשו םיששו האמ רתסא תלגמד יקוספ םוכס

 .רשע השמח ויתותקספו .השמח וירדסו .[₪30ג6ז ש 7]



 לאינד
 = הדוהידדרמ םיכיוהי תוָכְלַמְל שוכש תַנָשְּב ם

 תש 7 = 7 ו . -

 ןתיו :ָהיִלְע רצו םלשורי לבָבְ"דְלמ רצאְנדַכּובנ
 -תיב יִלְּכ תַצְקִמּו הרוהידףלמ םיקיוהידתא ודב ִּב יא

 תורו ברו ₪ - ו

 םילכהדתַאו .. ויהלָא ג - 5 רש וא םָאיְבְיו םיהלאה

 שאל ףלמה רמאיו :ויהלא רצוא תיִּב איִבַה
 2 ולמה ערזמי לארשי ינבמ איבהל ויסירפ

 יבוטְו םואמדלָּכ םֶהְּכְןיא רשא םיִדְלְי ?םימתְרפה
 עָדמ יניבמו תפד יעד הָמָכָחְילָכְּב םיִלָכַשמּו הֶאְרַמ ..*

 רַפְס םֶדָּמַלְלְו ךלמה לַכיִהְּב דמעל םֶהָּב ַחָּכ שא

 םוירכִד למה םהָל ןמו :םידשכ ןושלו
 םיגש לנו וימשמ ןיימו למה גפיתפמ

 הָדּוהְי יִנָּכִמ נפל ּורְמַעְי םֶתְצַקַמְ הָדּוהי רישוי
 רש םהל | אשימ הָפִנַח לאָנד
 הָיְננַחְלְ רצאשמלב לאינדל | תומש םיסירפה
 . םשיו 4044 הירזעלו ףשמ לַאְשיִמְלו רד

 0 ל שבו ו

 היי=-- =היגר הב-תפכב 5 לאָנתְאְל ךשא ובלחלע טקה
 | - | ₪ ת= =

 ויתשמ 8

 יד י"ד היד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןילמ 'ב רצאנ"דבובנ א"ס 8. 
 מ א'ס +. 3 | .ד"ידו ב"וד י"ד ,ו"ד ןכו תתפ תצקמו א"ס וע

 ד ןכו ףקמב דרשא א"סו ,רשא אס 4 .ר"ידו .ב"יד

 .ירקו ביתכ םּגמ א"סבו ,י'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ םּואמ א"סב ,ירק ₪

 מ םילופשמו א"ס 4

 ב"יר ,א"וד ,י"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צס 58  .איעג אלב םדמלֶלּ
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 1 1 לאינד 18

 :לָאָנִתִי אל רֶשֶא םיסירָפה רשמ שבו ייִּתָשמ
 רש ונפל םיִמָחְרלּו דֶסֶחְל לאינְדתֶא םיהלאה ןתיו \

 -תֶא יִנָא אַרְי לאי הל | םיסירפה רש רַמאיו :םיִסיִרָפַה
 םכיִתשמחתַאו םכְלכָאמדתַא המ רֶשֶא ךְלמה נא
 רַשֶא םיִדְליהְדִמ םיפעו םֶכיִנּפִתֶא הֶאְרִי הָמל רשֶא
 -לֶא לאְְנִד רמו :ּףְלֶמל ישארהתַא םתְביִחְו םֶכְלְּ
 הָיְננַח לאיִנד"לע םיפירפה רש הָגִמ רשא רצלמה
 רָתַיו הרשע םיִמָי ךיִרְבַעתֶא אָנדסנ :הָיְרע לאשימ
 לנפל וארו :הֶתְשִּת םיִמּו הֶלכאְ םיערוהךמ ול
 ףלמה גפ"תפ תא םיִלָכאַה םידלוה הָאְרִמּ וניארמ
 רָבּדַל םֶהְל עמשיו +ףירבעמע השע הֶארִת רָשֶאְכְו
 הֶאְרְג הָרָשַע םִיִמָי תַצְקִמּו :הָרָשַע םִיִמָי םפניו הזה
 םיִלָכָאָה םידְל ה"לָכְדִמ רָשְּב יִאיִרְבּו בוט םֶהיִאְרַמ
 ןייו םֶנְבְרִתַפִדִתֶא אשנ רַצְלַמַה יהיו :ךלמה גב"תפ תא
 םתְעּבְרֶא הָלֶאְה םידליהו :םינערז םָהְל ןתנו םֶהיִתְשמ
 המָכַחְ רַפסילֶכְּב לכשהו עמ םיהלָאה בחל ןַתְנ
 םימוה תַצְקמלו :תמְלָחְו ןזְחְילֶכּכ ןיבה לאינדו
 םיסירפה רש טיבו םאיבהל למה רמָא-רֶשַא
 םֶלּכִמ | אצמנ אָלְו ףלמה םֶתֶא רדיו :רצְנדכבנ -

 :ףלמה + נפל ודמעיו הירועו לאשימ הינה לאי
 ףךלמה םָקִמ שקְבְ"רֶשֶא | דַַּב *תַמְכָח רַבּד 7
 רשֶא םיִפָשִאה טיִמטְרַהַהדלְּב לע תורי רשע םִאְצַמו

 שרוכל תחא הנש-דע לאנה יה .:ותוכלמלָכְב
 ךלמה

 םייד ,א'יד ,ג'ד ,א'ד ןכו אלמ םֶכְליִגַב א"ס ,ה"ידו בייד ,ו'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.0
 אלבו םגב תַפ א'פ ץ. 16  .אדח הלמ םֶגַּבִתַפ ,גָּבְתַּפ יללהב צצ. 18 18, 16 | .ו"טדו
 ןביד .ןכו חתפ תצקמלּו תצקמּו א'ס צץ. 15, 18 = .ד"ידו .בייד ,ט'ד "ד ,ב'ד ןכו ףקמ
 :אלמ רצאָנְדַכְבנ א'סו ,א'ד ןכו 'ו אלמ רצְנרַכּובְב א'ס +. 8 = .ד'ידו :ב'יד ,י'ד ו'ד ,ג"ד
 ןוי'דו ג'ד ןכו רַצְנדַכְבִנ וא ,ה"ידו ביד .\'ד ןכו ןילמ 'ב רצְנְדַכְבַנ א'סו ,א"יד ןכו 'א
 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו םיִפָשָאָהְו א'ס +. 90 = .ע"ת ןכ הָניִבּו הָמְכַח ל'צ +. ל



 19 לאינד זז 0

 ב תוכלמְל םיתְש 5 :ףךְלַמַה
 ף לק ותו תומלַח רַצְנדכְּבְנ םלֶח רצְנְדַכַבְ
 , -- ול אלקל ד דְלַמַה רמאו יִלָ התְיהְנ
 ו ךלמל דינהל םיּדשַכְלְו םיִפָש שכמו
 : לימה םֶהְל רַמאָיו :ךלמה ינפל ודמעזו
 ףשפה ורדיו :םולחהדתַא העל יחור ם עָפּתו

 ידבעל אמלח ז רַמָא יח ד ןימְלַעל אָּכְלִמ תיִמרַא ל
 הָתְלַמ אידשכל רמָאְו אָּכְלַמ ה :אָיחְ אָרְשּפּו
 ןימדה הרועּפּו אָמְלַח יִנָנּעְדוהַת אל ןה אָדְוא יִנמ
 : הרשפו אָמְלָח ןהָו :ןומשתי ילונ ןוכיתבו ןודְבְעְתִת
 כר אינש רקיו הפופ ןגתמ ןָחְהִּת
 תונָיִנִת נע :יִנְוֶחַה הָרָשּפּו אָמְלַח ןהל
 הנע :הוחהָנ הָרָשַפּו יהודבעל רמאי אמְלח
 בו ןותנא .אָנְִע יד הָנֶא עַרָי ביצימ דַמָאְו
 אָמלַחְה יד :אתלמ ינמ אָדְואדיד ןּותוָח יד לבב

 ו 4
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 הָתיִחְשּו הָבְרַכ הָלִמּו ןיבְתד איָהְהְדַה יִנְָעְדוהְת אָּכ
 ןהְל אנתשי אדע יד דע ימדק .רמאמל .ןותנמזה

 מ י

 (1 אירשכ ונע :ינעוחחת הרשפ יד עדנאו יל ורמא אמל

 -הדר
?| - 

------ 

 ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ןילמ 'ב ב א"סו ,א'יד ןכו 'א אלמ רַצאַנְרַכְבְנ א'ס ד. 1 יב

 נ'ב ,א'ב ןכ צ. 4  .ד"ידו ב"יד ןכו רצנ"דבכנ א
 ד ביד ,י"כ םורפס בורב ןכ + 4 .ורק בעל

 :. 5  .ג*ד ןכו הָּגַחְג וא הּגַח
 | איה אד הד גר בד

 ,'ח קוספב ןכו ו"טדו דיויד ,ב*יד ,א"יד י"ד
 ו"טדו ד"וד טידיהיד םירפס בורב ןכ צץ. = .ן"טדו ד"יד ,בייד ,

 גיר ,ב"ד ,א'ד ןכו אנא א'ס +. 8 א"סו ,י'דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו לוגס הוחהנ ₪
 ,א'יד ,ו'ד ,טיד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ן"טרו דד ,ב"וד ו
 ב הניגנ אלבו ףקמב ןכ צ.9 | .'ה קוספ ליעל ןייע :ץמק אד וזא א"ס ,ו"טדו ד"יר ,ב"ח

 פסב הניגנ אלבו ףקמב ןכ <. 9 | .ו"טדו ד"יד ,ב*וד י"ד ה"ד ,ג'ר ,ב'ד

 וא ןּותְנָטִּבְזה ,ביתכ ןּותנמזה וא ] ) | .ו"טדו ד"יר ,ב"ד י"ד ה"ר ביד

 ביתכ איצשכ +. 0 .א"ידו א'ד ןכו ירקו ביתכ ןּוַנָמִּזַה א'סב ,ירק ןּותנַמּצְִה

 .ירק יִאְּבְשַב



 זז 0 לאינד 10

 יִד אָּתְשְּבִילְע שָנָא יתיִאראְל ןירָמָאְו אְּכלמדְק
 בר למל ₪ לָבְקלּכ היזחהל לכו אָּכְלַמ תלמ
 ףשֶאו םטרַחלָכְל לאש אל הָנרַכ למ טילשו
 יתיא אָל ןרחֶאְו הריק לאש הָכלַמְ"יִד אָתְלִמּו :יִדשכו
 דםע ןוהרדמ יד [הלא ןהְל אָכְלִמ םדק ּהעחְי יד
 ףצְקּו םנְב אָכְלַמ הנה לבל :יִהוְתַיִא אל אָרְשּב
 תק אָתְרו :לָבָב ימיּכְח לכל הדבוהל רַמָאְו איש
 :הֶלָטְקְפִהְל יהורבחו לאינד ועבו ןילטקתמ אימי

 םַעְטּו אָמַע ביִתַה לאל ןידאב
 ימיּכְְל הָלַטְקְל קַפְנ יד ו אכלמ יִד אָיִחְּבַטבַר ךויִראל
 הַמ"לַע אָּכְלמיד אטילש ףויראל רַמָאְו הנע לבב
 עדוה אָתְלמ 'ןירא אָּכְלמ םֶדְקְִמ הפַצְתַהִמ את
 ןמז יד אָּכְלמִמ אעבּו לע 2 ד :לאיִנדל וירא
 :אָבְלמְל היוחהל אָרשְפּו חלות

 הירזעו לאשימ הָינגחלו לזא התיבל לאינד ןידא
 ּהָלֶא םרקדמ אעבמל ןימָחְְו :עדוה אָתְלִמ יִהוְרְבַ
 יִהורְבַחְו לאָיְנד \ ל אֶל יד הנד אורדלע אימש
 אילולדיד אָוזחְּב לאינדל ןידא :לבכ ימיּכח רֶאשדסע

 פאינד הָנְע :אָימש - ּךְרָּב לאמה | ןידָא י יל אָוְר 2

 ידעת אמלקרמ ךרכמ אָהְלִאְִד המש אוהל רפא
 אמלע

 וכל ריד בידי אידי ויד (ט"ד ג"ד ,גיר ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ לט. 0 1

 ןכו חתפ שנא א'ס ל. 10  .יִתֶא א"כ ,לאינד רפסב יִהיִא אצמנש תומוקמה לכב ןכו
 םירפס בורב ןכ +. 10 = .ו"ד ןכו לאש א'ס צ. 10 | .איוההל א"ס +. 10 | .ו'טדו א'ד

 ;ר"ידו ביד" ,א"ד ,י"ד ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףשאָו א'סו ,

 ןויד היד ,גיד ביד ,איד ןכו אָּבְלִמ א"ס יז. 11 = ורק יד
 ןכו ץמק ּהָנּוחְי א'ס = 11 | .ירק ןֶרַחֶאְו ,ביתכ ןרָהאְו א"סב

 ,גיר ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ל. 9

 א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .ו'דו ב"ד ןכו אָדְבִוהְל איפ ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א'יד ,י'ד

 ןכ צ. 15 .שגד הָפצחהמ יללהב ,הגומב ןכ +. 15  .שגד אלב ןיִלָטְקִתַמ א'ס יטדו
 כו ץמק ןמְז א'פ + 16 | .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ו'ד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ןגונמ
 ,אנְר א'ס ש. 18  .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו -ןתנְי א"ס צ. 16 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,א'ד

 ,ו'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אגרד ןידא א'ס צ. 8  .אקספ ןאכ שי א סב \- וע

 ד "ך רי "ד הו" 4 י"ד ר'ד ד
 והינה ביה  ,א-ידו ,ייד+הידו גידו ,ביד:,א'ד



 11 לאינד זז 9

 אנָשהמ אּוהְו :איה הלדיד אָּתְרּוְבִ אָתְמְכַח יד אמלע
 בהי .ןיכְלמ םיקהמו ןיפלמ הדעה .אינמזו אינרע
 אָלָ אה :הָנִמ ל אָעְדְנַמּו ןימיִּכִהְל אָתְמְכְה
 המע אריהנו אָּכּושַחב המ עדי אָתְרְתְסִמּו אָתְקיִמש
 יח .הָנַא הֶּבַשְמּו אדוהמ יתָהְבָא הָלֶא\ ךל :אָרְש
 אָניִעְבְיִד ינְעדוה ןעכו < יל בה קרוב אָתְמְּבָח
 לאָיְנְה הנ לָבָלָּ :אָנְתעַרוה אָּכְלִמ תלמחיד מ
 לבב ימיִּכְחְל אָרְבוהְל אָכְלַמ ינמ יד דויִראדלע לע
 ינלעה כוהת"לא לבב יִמיּכְחְל הלחרמַא וו לא
 :אוחא .אָּבְלִמְ אְָרַשּפּו ב םדק

 םֶדָכ לאָיְנְדְל לע ה הָלָהְּבִתַהְּב וירא ןידָא
 אתולנ יִנָּבִדִמירַבְג תְחַכְשַהְיִד הל"רמא ןָכְו אָּכְלַמ
 רַמָאְו אָּכְלמ הָנע :עדיהְי אָּכְלִמְל ארשפ יד דּוהָי יד
 ינתעְריִהְל לכ ךיִתיאה רצאשטלב המ יד לאפֶרל
 רַמָאְו אָּכְלַמ םֶרְק לאגר הנע :הרשפו תחי אַמָלָח
 יד ןימטרח ןיפֶשָא ןימיּכַח אָל לֶאָש אָּכְלמְיד אור
 3 אָיִמְשְּב ּהָלֶא יִתיִא םַרְּב :אָכְלַמְל היוחהל ןיִלָכ
 אוהל יד המ רצ אָּכְלַמְל עדוהו ןיזר הל
 הנד ךָבְּכשִמְ"לע ףשאר יווחְו ךמלַח אימוו תש
 \ "לע .ךינויער אָּכלִמ התנא :אּוה

 ךבכשמ

 :עיבר .אוהו א'ס ,ו'טדו דייד ,ב*יד י"ד ןו'ד גיד ,ב"ד ,ו'כ' םורפס "בורב כ יש

 בייד ,י'ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,איד ןכו אּצַעַהְמ יארוסל ,ו"טדו א"יד ןכו יאדרהנל ןכ

 ,ביתכ אָריִהְנּו צ. 95 = .ד"ידו ב'יד ,י"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םקַהְמּו א"ס ץ. 91 = ,3%7]

 .ד"ידו .ב"וד ,א"יד י"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ אָרְוהְנּו א'סב ,ירק ארה

 איס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד ו"ד ,ג'ר ביד א"ד  ,ו"כ .םורפס  בורב ]כ

 ביד ןכו ץמק יִנְלַעָה איפ ו"טרו ו"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 54  .חתפ יִתָקָבָא

 הָּגְחֶא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 24  .ד"ידו ב"וד ,א"יד "ד ,1

 ,ב"יד ,ו'ד ,ן'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ צ. 95 = .י'דו ויד ,גיד ,ב"ד ,א"ד ןכו הוחא
 ךְתיִאָה א"סב ,ירק ּךֶתיִאַה ,ביתכ ּךוַתיִאַה +. 6  .א"ידו א'ד ןכו יִּב רבג א'ס ,ו"טדו ר"יד

 ,י קוספ ליעל ןויע 8 .ירקו ביתכ ָךיַתיִאַה א'סבו ,ו"דו ב'ר ,א'ד ןכו יירקו בותכ

 .ירק ףנויער ,ביתכ ףינויער צ. 99 = ,ירק תיל יללהב ,ירק ּנָא ,ביתכ הָּתִנַא ץ. ₪
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 אזר אלנו הגה יִרחא אָוָהְל יד הָמ וקלִס דְבְּכשִמ
 וכ יתואדיד המכחב אָל הֶגִאְו :אוהל ידדהמ ערה 3

 אְרְשְפ יד תרבְדלע ןהְל יל יל הנד אזר | ָחְלּכְִמ
 :עדְנת ףכבל יִעְרְו ןועְדוהְי אָּכְלִמְ

 אינש דה םלצ ּוטָאְו תיוה הוה אָּכְלַמ התנא
 % חד הורו דלבקל םאָק ריִּתַי הָויו בר ןכד אָמְלַצ
 יהוערדו הודח במ בהדהיד השאר אָמְלַצ אוה

 ותלת ל לזרפ יד יהוקש :שָחְ ; יד ּהָתְכְרְו יהוְעִמ ףסַכ 4
 יד רע תה הוה :ףסַח יד ןוקנמו לורפ יד ןוהנמ
 יהולנר"לע אמלצְל תחמו ןידיב אל ןבָא תֶרזְגְתַה

 פ הָרָחְכ וקד ןידאב :ןומה תקדהו אּפְסחְו אָלְורפ יד ₪
 ךמ רּועפ וקו אָּבַהְדְ אפס אָשָחְנ אָּפְסַה אלזרפ

 חַכְתְשהאְל רֶתַאלַכְ אָחּור ןומה אָשְנְו טיקדירדא
 תאְלִמ ₪ רוטל וה אַמְלַצְל תמיד | אָנְבַאְ ןוהל

 :אכלמ"םדק ר מאנ הרְשפו אַמְלִח הָנִד :אָעְרַאלְּכ ₪
 ּהָלֶא יד אָיכְלַמ דלמ אָּכְלַמ התנא

 ;לכבו :ףלזבהי אָרְקיִו אּפְקֶתִו אָנְִח אתוכלִמ אָיִמְש
 דדי בַהְי אימש"תועו אָרְב תויח אשְנאהיִנְב ןירא ו

 ףְרתבו :אבהד יד השאר אוה התנא ןוהלַכְּב ףטלשהו 0
 יד ירָחא איתילת וכמו ו ךנמ אערא יִרָחֶא וכלמ םּקְּת
 אות איעיבר וכְלִמו :אָעְראדלָכְּב טלשת יד אָשָחְנ
 לשחו ק קָּדַהִמ אלזרפ יד לָבְקלּכ אלּור רַפָּכ הפיקת

 אלכ

 םואק א'סב ץ.31 = .ירק תיל יללהב ירק נא ,ביתכ הָּתַנַא ץ. 31 = .'י קוספ ליעל ןויע
 ןירקו ביתכ ןַהְּנִמּו ןָהָּנַמ יללהב ,ירק ןיִהְנִמְ ןיַהְנִמ ,ביתכ ןוהְנִמּו ןוהּנִמ +.33- .ירק םָאק ,ביתכ
 ,ו"טד ןכו ירצ תקצהו א"ס +. 34 = .ן"טד ןכו ץמק תַהַמּו א'ס ז. 4 .א'ד ןכו

 ַחַתַפ תאלמּו א'ס ו"טדו א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 35 = .ו"טד ןכו ץמק תֶחַמ א"ס
 ןוכק חנא ,ביתכ התנא +. גז = :ו'דו ב'ד ןכו תלמו א'סו ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ג'ד ןכו
 ןגיד ,,ב'ד ןכו התפ ְּרַַב א"ס ט. 99 = .ירק ןיריִד ,ביתכ ןיראד צץ. 88 :.ירק תיל יללהב

 תאַהיִלַה ,ביתכ אָיִַיִלַת ז. 99 = .ירק ערֶא ,ביתכ אָעַרַא +. 39 = .ד"ידו ב"יד ,א"וד ,י'די ו'ד
 ק יבר ,ביתכ .יהק הֶאְעיִבְר ,ביתכ אָיְעוְבְר צ. 40 = ורק
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 דיִדו :ערתו קת ןילאלְּכ עערמהיד אָלורפְְו אל
 עא

 ןוהנמו רַחָפיּד ףסח ןוהנמ אָתַעְּבְצִאְו איל הָתִיַ זה

 אָלְורפִד אָתְּבְצְנְִמו הָוָהְת .הָניִלָפ יכְלמ .לורפ
 ףסחב בַרָעמ אָלְורֶּפ הָתִיזַה היפ לבל ליהכ הָבדאָוָהל

 -ןִמ ףסח ן ןוה הנמו לזרפ ןוהנמ אילנה הֶעְבְצֶאְו :אָנמ
 :הָריִבְת אָוָהֶּת גב הָפיִקִת הָוָהֶּת אָתּוכְלַמ תצק
 ןָהְל ןיבְרעָתמ אניט ףסַחּב ברעָמ אָלזרפ ָתַַח ד
 יִדָכְאַה הידע הנ סבה ןוהְלאְלְו אָשְנַא ערב
 אוכלמ יד ןוהימויבו :אָּפְסחְ"םע בָרְעְתִמ אל אלורפ
 לכחתת אל ןימלעל יד וכלמ אימש הלא םיקי א
 -לָּכ ףַסֶתְו ד קבָּתְשת אל ןֶרָחֶא םעְ הֶתיכלמּ
 הד לכ :אמלעל וקח איקו אוכל א
 תקדהְ ןידיב אלק ןבא תַרנַתַא ארוטמ יד תה
 ערוה בר הָלֶא אָבַהְדְו אָפְסַּכ אָפְסַהיאַשַחְניאְלְזפ
 ןמיהִמו אַמְלַח ביצי הנד יִרָחא אָוָהְל יד המ .אָּכְלַמְל
 : רַצְנְדּכּוְבְ אָּכְלמ ןידאב :ּהְרָשָּפ

 רַמָא ןיחחינו הָחְנמו דנַכ לאָינדְלו יהופנא"לע לָפ
 ז יד טשקרמ רמְאְו לאנרל אָּכְלַמ הנע :הל הָבְסנל
 קו הָלְּת ןיִכְלמ אָרְמּו ןיהלַא ּהָלֶא אּוה ןיכהְלא
 יּכְר לאינרל אָכְלַמ ןידָא :הָנְד אור אלנמל תְלַב

 ןנתמו דא

 יי"דו ויד ,גיד ,ב"ד ןכו אמרדק כ םירפס בורב ןכ צי 4

 .א"ר ןכו 0 ביתכ ןּוהְנַמּו ןוהְנִמ טצ. 8

 לודג ףקז אלזרפ א"ס ו"ט .איעג -ןמּו .נ'ב ,א"ב ןכ ₪

 ,י'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו אָפיִקִת א'ס +. 45 = .אלזרפ א'סו ,ד"ידו .ב"יד ,י'ד ,ויד  ,ג"ד ,ב"ד ןב)

 .ו"טדו ד"וד ,ב*יד ,א*וד ,י'ד ,ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ץמק הָנִמּו א'ס ץ. 49 = .ויטדו ₪
 ןכ 8 .ר"תו ס"ה ,א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ידו א'סב ,ירק יִדְו ,ביתכ יִּצ שש ₪
 אָתּוכְלַמּו א'ס +. 44 = .ד"ודו ב"יד ,ו'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו יִרּפ אה א'ס ,ו'טדו י'כ םורפפ 8
 רסח ןַפֶא א"ס ו'טדו א*יד ,ו"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 44  .א"ידו י'ד ,נ'ד ,א" |
 א'ס צ.4ז | .ע"ת ןכ אָשָחְנ אלזרּפ אָפְסַה ל'צ +. 45 = .ד"ודו בד ,י'ד ,גיד ביד ןכו
 ,ג'ר ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 47 = .ד"ודו ב"וד ,י'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ק'ז ןוכהלא

 .הַרַמּו א'ס ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ו"ד
4 > 
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 הניִרִמדלְּ 5 ּהָמְלַשהְו ּהָלְדבַהָי ןָאיִנַש ברבר ןנְִמו
 אפְּב לאינַו :לבָב יִמיִּכְחלְּכ לע ןיננסדברו לב
 ףרדשל לבב תעִדִמ יד אָתְריִבַע ל ינמו אָּכְלמְִמ
 :אָּבְלמ עְרְתּב לאינדו ו ובלו ףשימ

 יִמָא המור בהדהיד םלְצ דבע אָכְלַמ רצְנדכובנ
 תנרמב ארד תַעְקְבְּב המיִקֶא תש ןימא הָיְתפ ןיתש
 אינפררשחאל ו שנכמל חלש אָּכְלַמ רַצְנדַּובְ :לָבכ
 איתפת אָירְבְתִד אירבדנ אורזגרדא אתה .- אָינְנַ
 םיקה יד אמְלַצ תַכְנַחְל אתמל אָתְעִַדִמ ינטלש לכ
 אינפרדשחא ןיִשְנַכְתְמ ןידאּב 1 אכל | רַצְנְרַכוִבְ

 השש

 איתפת איבָתְד אירבדנ אָיזְגְרֶא אָהְוהַּפּו אי
 רַצְנְַכובְנ םיקה יד אָמלַצ תַכְַחְל את ;יִרִמ ינמלש ל
 ;רַשנְרַכְבְנ םיקה יִד אמלצ לבקל ןימאקו אָכְלַ
 :אינשלו אמא אממ ןירְמֶא ןוכל ליחב ארק אזור
 סרתיק .אָתיקיִרְשמ תק לק ןיעמשת יד .אָדעְּ
 ןולפת אָרְמו ית לכו הָנְפְמַס ןירתְנְסְפ אָכְּבַש
 !אכלמ רצנדכובנ םיקה יִד אָבָהִד םלצל ןּוָנְקהו
 ןותא"איגל אמרתי אתעשדהב ךגסוו לפי אלְחידדמ
 ןיעמש יִרְּכ אִָמְז הב היה לבְהילְּ :אָּתְדַקְי אָרי
 -לכ 4 ==

 ויד גיד ,ביר .ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לע א'ס ,ו"טרו י"כ םירפס בורב ]
 ןוירבדג א"ס ד. 2  .איעג אלב רצנדכובכו כ'ב ,א"ב ןכ +. 5

 ,ירק יִאְתַפִמ ,,ביתכ איָתַפִּת מ. 5 3 = .ו'טדו ד
 א'ס +. 5 .אירבתד א'ס ו"טדו ד"וד ,ב"וד י"ד ,ו"ד ג'ד ב"

 ,ירק ןימיקו ,ביתכ ןיסאקו +. 8 = .ריידו בייד ,ו'ד ג'ד ,ג'ד
 כ ל 4 = ,ויטדו רייד ,ב"וד ,א"יד י"ד ויד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו :

 א'ס +. 5 = .אָיִמַמַע א'ס .ג'טדו .ד'וד ,ב"יד א"ד ,י'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב
 ,ירק סרֶתְק ,ביתכ סרתִיִק וא תיק +. 5 = ,ד'ידו ב'יד ןכו | לק וא ,י'דו ג'ד ןכו קספ |לק
 [ןכו אָיְנְפמּוס יאררהנל ,ו"טרב ןכו יארופל ןכ +. 5 = .ו"טדו א"ד ,א'ד ! ןכו אָכְבַס אס 5

 וא'ד י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ד"ודו ב"וד ,א"יד ,ו'ד
 ,גירו א'ד ןכו הָקָעש א'ס =. 6 = .ץמק וָמּו א'ס ו"טד

 ןבוה .,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7? .ד"ידו .ב"יד ,ו'ד ויד ,ג'ד ,ב"
 .ו'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ידכ א



| 

 18 לאינד זז 58

 אָכְּבְש סרתיק אָחיקורַשמ אָגְרִק לק אָיִמְמְלָּ
 אנשל אימא אלממע"לּ ןילפנ אָרְמ ינו ו לָבְו ןירט טְנֶסֶּפ

 -לָּכ אכלמ ד ענְדַכּבְנ םיקה יד | אָב גהה םֶלָצְלו ןירנס
 ולכַאְו ןיארְשַּכ ןירְב ג ּובְרְק אנמו"הב הָנְּ לבק

 אָכְלַמ רַצְנְדַכְּבְנל ןירמִאו 4 ונע :אָיְדּוהְי יד ןיהיצרק
 "לָכ יד םעָט ּתְמֶש אָּכְלִמ התנא :יִיַח ןיִמְלָעְל אָפְלַמ
 אָכְבש סרתיק אָּתיקְרְשמ אָנְרק לק נ עַמָשיהיִד שָנַא
 םלַצְל דסי לפי אָרְמְו יז לָכְו הינפיסו ןירתפפ
 אָרְ ןּופאדאונל אַמְרְתִי דָגְסיַו ל אלידה :אָבָהְּד
 תריבעדלע ןוהתי תינמחיד ןיאדוה ןיִרְּבְג יתיא :אָּתְדְהְ
 דאל ףלא אָירְבְ ונָנ דבעו שמ ףררש לָבָּב תעדמ
 םלצלו ןוחלפ אל ךיהלאל םעט אכל ךילע ּומְש
 ןידאב - מ אל קְמיִקַה יד אָבַהְד
 כ הָיְתָיַהְ ( אָמְַו "ונרב רַצְנְדַכּובְ
 למ -- ותו 5 ךלא אָירְבְּנ ןידאב וגְנ דבעו

 2 ךרְרש אָדָצַה ןיהל רַמָאְו רצנד ךָכוְבְ
 ה יד אבהד ם םֶלָצְלּו ןיחלפ ןוכיתיִא אל יהְלאל
 ד אנהעב יד ןידותע ןוכיתיא ןח ןיִדנְ אֶל
 ןירתנספ אָכְּבַש ס סרתיק אָתיקירשמ אנה ק לק ןיעְמשת
 יה אַמְלַצְל ןּודנְסתו ןיִלָּפִת אְרֶמִז יִ ל הָיְנּפָמּוסְ

 תדבע

5 1 ₪1 ₪ ++ % 
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 ו-1
 יפה 3 2 \ז" 2 4
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 ₪ ודו 2 4 4 :
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 ר'ת ןכו אָיִנפּוסו ןירטנספ א'ס +. 7 = .ירק סרֶתְק .ביתכ םרתיִק וא 22 דלל. ל.
 ףקמ אלבו הב א'ס ,ו"טדו י'כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +.8 = ." קוספ ןמקל וש

 ,ירק תיל יללהב ,ירק תְנַא ,ביתכ הָּתְנַא +. ג0 = .ד"ידו ב"יד ,י'ד ,ט'ד ו : ג"ר ,ב"ד ןמז
 ןירתנספ א"ס +.10 = .ו"טדו ט"ד ,וד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו יד א"ס ,ו'כ םירפס בורב ןב

 ןכו אָיְפיִסַו א'ס ,ירק הָיְנַפּוסְו ,ביתכ הָיְנפיִסְו +. ג0 = .ו"טדו .ד"וד ,ב"וד ,א"וד ,י'ד ןכו שגד
 .'ו קוספ ליעל ןייע :דְוַמּו א'פ +. גג | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ויד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד
 ב"וד ,י"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ןיאדוהי א'ס +. ג5 ".  'ב ליעל ןויע :רסח יתֶא א'ס ₪
 ,ביתכ ָךיהְלאְל די. 19 18 | .ירק ָּךַלָע ,ביתכ ָּךיַלְע ץ. 15 .-אל יללהב צץ. 15 8

 "ד ,א'ד ןכו ץמק ּויָהיַה א"ס +. 13  .הָמָחַו יארוסל ,יאררהנל ןכ +. 28 = .ירק 8
 וויטדו ב'ד י"ד ןו"ר ,ג"ר ,ב'ד ןכו םושרג יתלאל א'ס +. 14 | .ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,א"וד

 יִד א"ס ,ו"טרו ט'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ןיִדיִתְע יללהב +. 15 * .ןָעָּ 'ללהב 8
 .ר"ירו ב*יד ,י"ד "ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו

10 

1 

18 

1 1 

15 



- 

- 1 

8 - 

20 

 יש

0% 
5 

. . 

0 

21 

 זוז 4 לאינד 16

 | ןומרתת אתטשדדב ה 8 ןהו ו

 דאל רַצְנדַכְבְ ל ןירמאְו ונִנ דבעו לשמר ףררש
 יתיא ןה :ךתובתַהל םנתפ .הנדדלע אחא ןוחש
 ארי ןותארמ אנתובוישל לכָי ןוחלפ אָגָחְנאדיד 6
 לאוהל עי אל ןהְו :בזישי אָּכלמ ךדיְדמו אתדקְ
 אבַהד םֶלַצְּו | יקכק אָיתְיִאאְל .ךיחלאל יח אכל

 ןיִדאְּב :דנְסִנ אָל ּתְמיִקַה יד +
 "לע ונתשא יִּופְנַא לצו אַמָח ילָמְתה רצנדכובנ
 אָויתֶאְל אָומְל רַמָאְו הע ּננ דבעו ךשימ .ךררש
 טיח .ןירבנלו :היומל הָוַח יד לַע הָעְבְש"רַה
 ל דבעו ךשימ ףררשל הָתַפַכְל רמָא ּהלָיחְב יד
 ותפכ ךלַא אורבנ ןידאב :אָתְדקי אר ןותאל אמרמל
 וימרו הישוב ןיהְתְלְּבְכו ןוהישיטפ ןוהילָכרסְּ

 תלמ יִדדןמ הָנִד לבק"לָּכ :אָּתְדְקְי אָרּונ ןותאחאונְל +
 יד ףלא איִרְבְ הרות הֶזא אָנּתַאְו הָפְצְהַמ אָּכְלִמ
 יִד אָביבַש ןומה לטק ו וגנ דבעו ךשימ ףךְרְרשְל וקפה
 וננ רבעו ךשימ ףררש ןוחתְלת ךלא ארבה :ארונ
 :ןיִתּפַכְמ אָּתְדַקְי אְָיִתאְנְל ולפְ

 הָלַהְּבְתַהְּב םֶכְו הת אָּכְלַמ רַצְנְדַכיִבְנ ןידָא
 הנע" 8
 ןומרָתִת א'ס ,ו"טדו ד'יד ,ב'יד ,א"יד י"ד ג'ד ,ג"ד ,ב'ד א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 5
 .ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,א"וד ,י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפסב חתפב ןכ +.15 | .םלוח
 ןאיד ,ו'כ םירפס בורב ןכ . 35 = ,ד"ידו ביד ,י'ד ,ט"ד ,ג'ד ןכו ףקמב יב א'ס צ. 5
 ןוויד ,ו"כ םירפס בורב ןכ 5 16 = .יִדָי א'פ ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א*יד י"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד
 ןולמ ןכ +. גז = .ר"ירו ב"יד י"ד ,ג'ד ןכו ץמק ןיחשַת א"ס ,ו"טדו א"יד ג'ד ,ב'ד
 ,י 'ב ליעל ןויע :ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד א"ד ,ו"כ םירפסב
 גנמשא ז.19 | .ירק תמקה וילע רסמנ א"סב +. 18 = .ירק אָנָתִיִא ,ביתכ אָנּיַתִיִא א'סב ץ. 8
 .ו"טדו ר"יד ,ב"יד י"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד א"ד ןכו לוגס ונתשַא א'ס ,ירק ינתשא ,ביתכ

 קרה א'טו ויד ןכו דח א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ת"ד ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 9
 םייד ,י'ד ,ג'ד ןכו ןוהילברסב א'ס ןו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 91  .הנינג אלבו ףקמב
 ןבותכ ןוהישיִטָּפ וא ןוהישיטפ יאברעמל +. 91 = .ו"דו ב'ד ןכו ןוהילברסב א'סו ,ד"ידו
 ןכ ץ. 3  .שגד הָפצחַמ יללהב צ. 9 .ירקו ביתכ ןוהישטפ יאחנדמל ,ירק ןוהישטפ
 .יללהב
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 דאל אָניִמְר הָתְלִּת ןיִרְבְנ אָלַה יהורְבִּדהְל רמָאְו ה
 הנע :אָּכְלַמ אָביצי אָּכְלמְל ןירמאו ןינע ןיתפכמ אנ

--| 

 דאב ןיִכְלְהִמ ןירש העבר ןירְבְנ הזָח הֶנָאאַה רַמָאְ
 ּהָמּד איעיבר יד ּהָודָו ןוהְּב יתיאראל לָכָחו אונ
 רַצְנ ךָכּבְנ ברק ןידאָּב :ןיִהְלַא-רַבְל

 ףשימ ךרדךש רַמָאְו הנע אָתְדְקָי ג אָרְונ ןיִתא עַרֶתְל

 ןידאָּב ותא וקפ אילע אַהְלֶאהיד יהְוְדְבַע "רבע

 1 ומ = )| -

 ןיזַח אָּכְלַמ יִרְבָּדַהְ אָתְוחְּפו אננס אנ ַפְרדָשְחַא

 רעשו ןוהימשגב ארנ טלשדאְל יד ִּך יא אָיִרְבְנְל

 רוט .חיִרְו וש אָל ל רח תה אל והשאר

 - הפשהד 1 ףגננ רבע ₪ " דרש"יה

 ייופוו יויו + \ו"ריי וָנִמ ל ו-1 ףשימ דרש ן יקָפִ

 ובהיו וינש ש אָּכְלִמ תלמו יהולע יצחְרתה יִד יהּודְבַעְל
 ןַהְל = לָכְל ודניאל ןיחְלפידאל יד ןודימשנ
 יד ןָשלְו הָמִא ם-לַּכ יד םַעַמ םיש נמו :ןוהַהְלאל
 אונָנ דבַעו שמ ףרְרשהד ןהַהְלֶא-ל הלש רמי
 יתיא אֶל יד ז לבְקלָּכ השי יִלְנ ּהָּתיִבּ דָבָעַתִי ןימּדה

 אָכְלַמ ןודאב :הָנְרְּכ הָלַצהְל לפיד ןרחא 68
 :לַבָּב תניִדמְ ונְנ דבַעו ךשימ ךרדשְל הלצה

 רצנגדכ
 רצנדכובנ -

 .ו"טרו ד"יד , ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב הנוגנ אלבו ,ףקמב ןכ

 ו"טדו דוד , ז ג"ר ,ג'ר ,ב"ד ,א'ד "כ םירפס בורב חתפב ןכ 4

 ןכ < . , צץ. 5." 'ב לועל ןויע צ.35 | .ץמק לָבָחְו איש

 :ד"ידו ב'וד ,י"ד ו"ד , ו הניגנ אלבו ףקמב -ןותא א"ס ,ו"טדו ט"ד ,י"כ םירפס בור

 :רזידו ביד היד היד כ" ו אלמ "ס +. 6 .ירק הָאָלְע ,ביתכ אָיְלְע +. 6
 ,א'רב ןכו ירקו ביתכ ןוהמשגב י 0 ק ןוהֶמֶשְגַּב ,ביתכ ןוהימַשְגְּב יאברעמל צ. %

 ב"יה ויד ,ו"כ םירפפב ףקמב ןכ +. 98 '. .,ו"טדו :א"ידי ,וידו
 .ו"טדו ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו ביזשו א'ס זמ 98 = ,"טדו דד

 אידב ןכו ירקו ביתכ ןוהמשג יאחנדמל ,ירק ןוהמשג ,ביתכ ןוהימשג יאברעמל
 ו"ט ,ב"וד י"ד ,ט"ד ו'ד  ,ג"'ד ,ב'ד ,י"'כ םירפסב ףקמב ןכ צא 8

 הָלָש וא הָלַש +. ₪ = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד הד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ףקמב ןכ +9
 ,'ו 'ב ליעל ןייע צ. 9 .ירק גרש ,ביתכ הלש וא

 ז

 ש)
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 אָינָשְלְו אימא אימִמעְ"לַכְל אָּבְלִמ רַצְנְַכּובְנ 31
 אָיִהְמְתְו אָיִתַא :אנשי ןכְמְלְש אָעְראלֶכְּב ןיראיד

 יהותַא :היוחהל ימדק רפש א אָהְלֶא ימע דבע יד 3
 תוכְלמ ּהָתוכְלמ ןיפיקת הָמָּכ יִהוָהְמִתְו ו המ

 תיִוָה הלש רַצְנְרַכּוְבְנ הָנַא :רדְ רדדמע הנטְלַשְ םלָע ה
 ןירהרהו יננלַחדיו תיוח םלח :ילפוהב ןנערו יִתיבְּב <
 םעט םיש ינמו :יננלהבי ישאר יוזחְו יִבְכְשִמלַע :

 אַמְלַח רַשָפדיד לבב יִמיִּכְח לכל ימ דק הָלַעְנהְל
 אידשכ אָיִפְשֶא .אָיִמְטְרַח .ןיללע ןידאּכ .:ינוערוהי +

 ןיעדוהמ"אל הָרשפו ןוהימדְק הָנָא רמָא אמ מלח אירו ו
 רצאשמלב המשדיד לאינדייִמְדְק לע ןירחא דעו ;יל .

 יהומדק אַמְלִחְ ּהּב ןישידק .ןיהלאדחור יִָויהְלֶא םשּכ
 חור . תַעְדַי הנאו יד אלמטרה = רצאשטלב : : תרמא
 היד - ימְלַח יוזח ל סנִא -אָל ורדלָכְו דב ןישידק 0
 תיוָה הֶוָח יבּכשמדלע ישאר יוזחְו :רמָא הרשפו תזח
 ףקתו אלא הבר :אינש המורו אעְרַא אוב ןליאו ולאו

 הופע :אעְראלּכ ףוסל הָתּוזִחְו אימשל אָטמְי מורו <
 \ללטת יהותהת ּהבאָלַכל ןזמּו איש ָבְנַאְו ריפש
 -לָכ ןיוָתְי הנמו אימש ירפצ ןורדי יהופְנִעְבּו אָרְּב תַויַח
 ריִע - יב שמ"לע ישאר יזְחְב תה הַָח :אָרְשּכ

 דג רמָא ןכו לוחב ארק :תַחְנ אימשךןמ שידקו גו
 דנת הָבְנא הרע ּהָּפַע ורתא יהיפְנע ו וצצקו אנְליא

 ןש

 שכ

 שש

 סמ

 אתויח 5
 ,ורקו .ביתכ הֶאָלע יללהב ,ירק הָאָלִע ,ביתכ אָיְלְע צ. 89 = .ירק ןיִריִד ,ביתכ ןיִרָאד +. אג
 ייִתְיבּב א"ס ,ו"טדו ,ד"יד ,ב'יד ,א"וד ה"ה היד הודו ,ב"הו,א"ר ,ו"כ םירפס :בורב 5 קוד

 ןֶרחֶא ,ביתכ ןיִרָחֶא +. 5 = .ירק יִאְּצשִּכ ,ביתכ אָיָּבְשַּכ ט. 4 = .ירק ןילע ,ביתכ ןילְלָע ז. 4

 םירפס בורב ןכ +. 5 = .ירק ןֶרֶחֶא א"סבו ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ןֶרֶחֶא א"סב ,ירק

 בורב ףקמב ןכ +. 5 ,לאינר ומרק לע כ ןוימרוז ריח  ,ביידי ור וב גיד ביה'ויכ

 ןויטדו י'כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס

 וילע רסמנו י"כ .םירפס בורב ןכ צ. 9 | .ד"ידו ב"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלל ןוזמו א"ס

 ןבותכ ןגרדי +. 9 = .י"דו ג'ד ןכו שגד ּהָּב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד .ב"דב ןכו יפר
 .ירק ] ורכ ןרנדו



 19 לאינד ןח 0

 לע םַרְּב +י-רית יווחופו אירפצו יהותחת -% אתו

 2 : שץ
 ון ו =?> |= | =

 טקה לֶוְרְפיּד  רּוסָאָב וקְבְש אָפְרַאְּב יהּושְרֶש
 אָתְויחבִעו עבְטְצִי אָימש לטבו אָרְב יד אָאָתְדְּב
 בכל ןונשי אשונאךןמ הָבְבִל :אעְרא בשעב ּהָקְלַח
 הָרְנַּב :יִהילַע ןּופְלַחי ןינדע העבשו ּךל בָהָיַתַי אעח
 יִד תרבדדדע אָתְלַאְש ןישידק רמאמו אָמְנְתפ ןיריע
 יִדדומלו אשונא תוכלמכ אירע טילשי אָייַה ןּועני

 |'= ו

 תווה אַמְלַח הנד :הילע ע םיִקָי םישְנֶא לפשּו ּהָנְנתִי אּבְצִ
 רַמָאו ארשפ רצאשמְלב התנאו רצנְדכּובְנ אּכלמ הָנא
 ארשפ ןיִלְּכְיאַל יתוכלמ ימיִּכַהלָּכְו יה לָבְקְלָּ
 5 ןישידק ןיהְלֶאְדַחּור יד לה התנאו י ;תועדוהל
 ּהָדַח הָעָשָּכ םמותשֶא רצאשטלכ ּהָמשיד לאְנָד ןידָא
 אַמלַח רצאשטלּב רמָאְו אָּכְלַמ הָנִ ;עיהְנְלַהְבְ יַהְניִעְְ

 ר[ו ? 1 1
 ו

 אָמְלחיארמ רמָאְו רצאָשְמלב הָ דלהבודלא ארשפו
 = ז ףסִתו הָבְר יִד יח יד  אָנְליא :ךירעל ּהָרְשפּ ךיאנשל

 היפעו :אעְרַאלַכְל ּהָתווָהְו אימשל אטמי הָמּודְו
 5 יהותחְת ּהָבאָלַכְל מו איש הבנו ריפש
 אוה-התנא :אָיִמש יִרפצ ןֶנְּכֶשְי יהופנעְבּו אָרְּב תויח
 אָיִמְשְל תַטִמו תֶבר סב ₪ תיִבר יה ד אכל

 0 "ו

2 , 

 שידקו ריִע אָּכְל וה ו

 | תחנ 4

 בורב ןכ צ.15 | ירק אשנא ביתכ אשונא צצ. 13, 4 ָתויַח יארוסל ,יאדרהנל ןכ צ.4

 ןכו ירצ בהיִתִי א"פ ,י"דו ג"ד ןכו בָהיִתְי וא ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א'יד ,ו'ד ,ב'ד ,י"כ םורפמ

 צ .'ל 'ב לועל ןויע :דלָע ל'ג צ. 14 = .ד"ידו ב"יד ,ו'ד "ד ב"ד ןכו רמאַמְבּו א"ס ל. 14  ,א'ד

 ביתכ איְלְע צ. 4 טד רד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד ויד ג'ד ,ב"'ד ןכו היד איס ו

 דייד ,ב"יד ,י'ד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ףקמבו חתתפב ןכ צץ. 14 * ,ורק הָאָלְע

 ארשפ +.15 | .ירק ָּתַנַאְו ,בותכ הָתַנַאְו צ. 15 = .ירק ּהלָע ,ביתכ ּהילָע וא הָיְלָע צ.14 = .ו"טדו

 בותכ אַרשָּפ א"סבו ,ירקו ביתכ ּהֶרָשָּפ א"סבו ,ירקו ביתכ ארשפ א'סב ,ירק הרש ,ביתכ

 קוספ דה הנע ,ןָיִדֶא יאברעמל +. 16 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,י"ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןבו ירקו

 ,ביתכ יִאְרַמ צצ. 16, ל| .ירק ּהָרשפּו ,ביתכ אָרשַּפּו <. 16 .קוספ שיר הנע יתנו

 ןכ צ. 18 | .ירק רָעְל ,ביתכ ּךיִרְעְל ץ. 16  .ירק ּךאנשל ,ביתכ ךיִאנשל צ.18  .ירק יִרָמ

 בותכ ַתָיַבְר וא ַתיבר +. 19 * .ירק נא ,ביתכ הָתְנַָא צ. 19 = .'ט קוספ לועל ןייע 8

 ,ב"יד ,י'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אָזַח א'ס צץ. 90 | .ר'ת ןכו אעראדלַּ א'ס צ.19 | .ירק תַבְר

 .ו"טדו ד"וד

18 

+ 

19 

16 

18 

9 

 90 ש



 שכ ש
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 כ ןש
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 מ הָוהְל אַרְּב תֶוַחיבִעו אָשְ ןאךןמ ןידרט לו :

 ידו :הננתי אבי יִדְדְמְלּו אָשְנַא תּוכְלַמְּב אילע <

 וכלִמ אָּפְלַמ ןֶהְל :אימש ןטלש יה ענת יִדְדִמ אמי 5

 הָצְנְְכובְנלע אטמ אָלכ :דתולשל הכא הֶוָהִת ןה =

 לָבְּב אוקדאד אָלַה רַמָאְו אָּכְלַמ הנע : קח ףלחמ ד

 אימשךןמ לק אָכְלַמ םפְּב אָתְלַמ דוע :ירדה רקילו 5

 אבשע ףךֶררְמ אָרְּב תויחדםעו ןידרמ דל אשנ אמ 6

 ןז 9 לאינד 10

 םַרְּב .יהּולְּבחְו אָנְליִא ּודנ רַמָאְו אָיִמַשְִמ | תַחְ
 שח לורפחד רוסאכו וקבש אָעְראְּב יהושרש קפ

 אַרְּב תויח"םעו עבטצְי אימש לטָבו ארכ יד אָא
 ארַשפ הד :יהולע פלח ןי ןינךע העְבְשדיד רע הקלח
 :אָכְלמ יארמדלע תטמ יד איה אילע תרז אָּכְלַמ

 ןיעְּבִצִמ ךְל אמש לטמו ןומעמי דל ןיִרותַכ אָּבְשַעְ
 טילשחיה עדְנְתְהיד ל דע ךילע ןּופלח ןינ ףךע הָעְבַשְו

 ל ףתוכלמ אָנְליא יד יהושרש רקע קבשמל ּורמָא

 ןָיְנע ןחמְב דתו | קרפ הקרצב ךיטהו ךילע רפשי

 :אפכלמ

 לָבָב יד אָקוכלמ לכיהילע רשע יִרִּת ןיִחְרַי תצקל

 ינמח ףֶקַתּב וכְלמ תיַבְל ּהָתָיִנב . הָנָאיִד אָתְבִר

 :ךנמ הרט אקובלמ אָּכְלַמ רַצְנדַכּובְנ ןירמא דל לָפָ

 היד" דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןומעטי ךל ןירותכ
 עדנת ב

 וביתכ תֶיָטְמ א'סב צ. 91 | .ירק הֶאְלִע ביתכ איל צץ. 91  .א'ד ןכו הָאְתְדַּב א'ס צץ. 0

 | ויד ,ג"ד ,ג'ר ו ןָכו יִצ|רע א"ס צץ. 75  .ירק ּך לע ,ביתכ 3 לע צט. 99, 24, 99  .ירק תטמ

 טה רייד ,בייד ,א'יד ,י'ד ,ו'ד ,ג'ד , ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב חתפב ן :

 ןכו הַמָיק יארוסל ,ד"ידו ב"יד ,י"ד ,ו'ד ,גיד ,ב"ד ,ו"כ םירפ

 ויס ץ. 24 | .ב"ד ןכו אָכְרִא א'ס צ. 4 + ביתכ

 ב'יד ,א"'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו חתפ תצק צץ. תָוְלַט

 ו וילע רפמנ א"סבו חתפ הָתָיְנְב א"סב צץ. ל7 | .ו"טד ןכו ףקמב דירת א'ס צ. ט6  .ד"ידו

 ו ןןוטדו י"כ םירפס בורב ןכ +. לד | .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ו"ד ג"ר ,א"דב ןכו ּהָתיַנְב אגלפ

 ְּ [ביר ןכו יִד\דַע א"ס צ. 29 | .,'ידו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו חתפ ףקֶתַּב א'ס
 ר"ּודי ר"וד ויד ון'ד נ'ד
 ירו בדיד ,ייד היד ,גיד
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 אָּבְצַי יִדַמְלּו אָשְנִא תּוכְלַמְּב אילע טילשדיד ענת
 -ןמו צְנְַכוְבְהלַע תַפָס אָתְלַמ אָתְעְשהּב :הְָנתְי
 ּהָמְשִנ אמש לטמי לאי ןיִרותַכ אָּבְשַעְו דירט אָשָנִ
 :ןיִרָפַצַכ יהורפטו חבר ןיִרְשַנָּכ הרעש יד דע עָבַמְצְ

 ויניע רַצְנְַכּובְנ הָמַא אימי תצקלו
 יחלו תָכְרֶּב אילעלו בותי יל יִעְדְנמו תלַמְנ אימשל
 ּהתוכְלַמו םלַ ןטלש ּנֶמְלְש יד תֶרדִהְו תחְּבְש אָמְלְ
 ג הָיְבַצַמַכְו ןיבישח הָלָּכ אָעְרא יִראְדלָכְו :רֶדְו רד
 אָחַמַידיִד יתיא אָלְו אָעְרַא יראדו אמש ליִחְּב בע
 בתְויעדְנמ אָנְמְהְּב :תְדבע המ ּהל רמאיו ּהָדיִּב
 יִרָבּדַה יִלְ ילע בותי וזו | ירדה יתוכלמ רלילו יִלָע
 ּהָריִתִ ובר תנָקתַה ותוכלמ"לפו ןיִעב יִנָבְרְבִרְ

 רָּדהְמּו םמורמו חּכשמ רַצְנְדַכְב הָגא כ :יִלדתַפַסוה
 יו ןיד הָּתְחְרֶאְו טשק יהודְבַעַמִלָכ יִד אמש ףלמל
 ;הָלָפשהְל לכי הוב ןיִכְלְהַמ
 ףלַא יהוָנבְרְבְרְל בר םהְל דָבַע אָּכְלַמ רטושלפ
 םעְטְּבו דַמֶא רצאשלב :הֶהְש אָרְמַח אפלא לבקלו
 קפה יה אָפְסַכְו אָבַהְה ינאָמְל .הָיִתיִהְ ארמח
 ןוהְב ןותְשיו ם םלשּוריכ ודד ז אָלכיהְדמ יהּובַא רַצְנְדַּכּוְבְ

 ויתיה .ןידאב :ּהתְנחְלו ּהָתְלנש ש יהונָבְרְבִרְו אָּכְלִמ

 ו בייד ,י'ד ,ט'ד ג'ד ,ב'ד ןכו די ןמְלּו א'ס צ. פ9 = .ירק הֶאְלְע ,ביתכ אלע ₪ ר ודו ררוד ך "ד ו'ד דוד
 ןכו ףקמ אלבו- הב א"ס צ. 80 ..'מה .חתפב ןוהלומ)
 . צץ. 31 | .ד"ידו ב"יד ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו הָרָעַש /א"ס 0

 יתכ אָיְלְעְל + 81 = ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י'ר טיר ויד ,ג'ד ,ביד ,א'ד .ןכו חתפ הצמ)
 ן ר"ידו .ב"ור ,י'ד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ יז. 81 = ירק

 .'י 'ב ליעל ןייע צ. 85 = .ירק יִרְידַו יִרִָּב ,ביתכ יראו יִרָאָּב ץ. 89 = .ו"טדו א"ד ןכו ץמק
 ַ .ריידו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץימק ןועַבַי א'פ 8

 ה .א'ס ו'טדו ד"יד .ב"יד ,א"יד ,י'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד א"ד ,י"5 םירפס בורב .ןפו
 ןכו ףקמ אלבו תפסוה א"ס ,היידו ב"יד ,י'ר ,ט'ד ,ו'ר ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ףקמב ןכ ₪
 ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ש.54 = ::ו'טרו ר"וד ,ו"ד ,ב"ד ז ןכו אלמ טושק א'ס ץ.34 וטל
 ל וילע רסמנו םחל אס \.1 .₪] = .א"יד ןכו הטח א"ס ,ו"טרו ר"יד ,ב"וד ,י"ד ,ו'ד ,ג"ד
 ו"טדו א"יד ןכו לוגס םלשוריב א"ס +. 9 * ,ו"טדב ןע

101 

 .ר"ידו .ב"וד י"ד ,ט"ד "ד

 א'ס צץ. 81  .אקספ ןאכ ןיא א
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 יד אָהְלַא תיכדיד אָלְקִַהְדִמ וקפנה יד אָבְהְד ינאָמ
 ּהתְלִש יהּונְבְרְבְר 86 ןוהְּב ויתְשַאְו םלשוריב
 אפְסכְו אבהד יהלאל וחּכשו אמ ויִתְשא :ּהָתְנחלו
 ןעְּבַצֶא וקפנ התעשדהב :אָנבאְו אָעֶא אְלזרפ אח >

 לתְכדיִד ארינְ"לַע אתְשרבנ לבקל | ןְבְתַכְו שָנָאְ-דְ יד
 :הבתכ יִד אָדְי ספ הֶזָח אכלמו אָּכְלִמ יד אְלְכִַה
 ירטקו הגולהבי .יהְנערו יהונש יהו אָּכְלִמ ןידא
 ארק :ןשקנ .אְרְל אָּב הָתְּבַכְראְו ןירתשמ ּהַצְרְה
 הע אירו אידשכ איפשאל הֶלָעַהְל לְּב אָּכְלַמ
 הָרְקוהיה שָנא"לָּכ יד לַּבְב .מיִּכְְל \רַמָאְו אָכְלמ
 אכינומהו שכלו .אנגרא ינוח הרשפו הנר הבת
 :טלשי אָתוכלמב יתְלַתו הראוצדלע אבהרדיד

 ןילהכ"אלו אָכְלִמ יִמיִּכַה לָּכ ןיללע | ןידָא :
 ןידֶא .:אָּכְלַמְל הָעְרְוהְל הרשפו ארקמְל אְבְתּכ
 יהולע ןִיִנָש יהוו "לָּבַתִמ איש רצאשלב אָכְלמ

 אָכְלִמ ילמ לבקל אמ וכלמ :ןישכתשמ .יונְבְרְבְו +
 תֶרַמִאו אכל תנע תללע אָיִתְשמ תיִבָל יהּונְבְרְברְ
 "לא ךיויזו ףנויער ףולהבידלא ייַח ןימְלַעל אָּכְלמ
 ןישידק ןיהֶלֶא חור יד וכלב רַבָג יתיא :ונְתְשי
 ?תמכַחּכ הָמְכַחו נְתְלְכְשְו ּוריהנ דךּובָא יִמויִבּו הב
 בר ףובָא רצְנְדַכְבְנ אְָלִמו ה תחַכְּתָשה .ןיְֶלֶא

 ןימטרח
 ויד "ד ,ג"ד .ב"ד ,א'ד ןכו אָחְעש א"ס +. 5 | .ו"טדו א"יד ןכו לוגס םלשוריב א'ס +. 3

 ,ר"ידו .ב'יד .י'ד ,ג'ד ןכו אָבְתַכ א"ס +. 5 = ,ירק הקפנ ,ביתכ ּוקַפנ +. 5 = .ד"ידו .ב"וד
 וורק יִאָּבַשַּכ ,ביתכ אָיָּבַשַּכ +. 7 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ו'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו ּהָתָּבְּרַאְו א'ס +. 6
 אָכְנמַהְ וא אָכיִנומַהְו +. 7 = .ו'דו ב"ד ןכו ףקמ אלבו יד א'ס ,ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ ץ.7
 ןכו יפר וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. 7 = .ביתכ אָבְונִמַהְו איסב ,ירק אָכיִנְמַהְ ,ביתכ
 וביתכ ןילָלָש ץ. 8 | .א"ודו י"ד ו"ד ,ב"ד ןכו שגד אתוכלמב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יר ,ג'"דב

 ייוק ּהָרָשַפּו ,ביתכ אָרשַפּו יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 8 = .לֶבָב א'ס +. 8 = .ירק ןילָע
 ובותכ ָּךיִנויְעַר א"סב +. 10 | .ו'טד ןכו ץמק תַנָע א"ס +. 10 | ירק תַלִע ,ביתכ תַלַלָע +. 0

 תואחסונבו י"כ םירפס בורב אלמ ןכ +. 1 .ירק ויו ,ביתכ ךויִמ +. 0 .- ּבנויער

 א'ס ו\"טדו ד"יד ,ב"יד .י"ד ,ג'ד .י'כ םירפס בורב קספ אלב ןכ +. גג = ." 'ב ליעל ןייע :סופדה
 ןכו | בר א'סו ,ו"דו ב'ד ןכו הני גנ אלבו ףקמב -בר א"ס +. 11 = .ו"דו ב"ד ןכו קספ |חור

 ורירו'ביוד ויד הד
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 :אָּפְלַמ ךובא ּהָמ קָח ןיר ןיארש שכ ןיפשֶא ןימֶטרח

 ג רשפמ ּונְתְַכָשְו עדנמו אָריִתִי | חור יד לבָקזלַּ
 ּהָּב תחכְשה ןירטק אְָרְשמּו ןֶדיִחֶא תָיוחאְ ןימלח
 לאנה ןעּכ רצאשטלב המש"ַש אָכְלַמְי לענדב
 לאינד ןידאב :הָוָחְהְי הרשפו יִרְקתִ
 -התנא לאינְדְל רַמְאְו אָכְלמ הנע אָּכְלַמ םָדִק לע
 אָכְלִמ יִתָיה יד רוחי יה אָתּולנ יבמ לאי אּוה
 וריח ב ןיִקְלַא חו יד ךילע תַעָמְשְו :דּוהְימ יבא
 ולעַה ןעכו :ךְּב תחְכְּתְשה הָרִיִַּי הָמְכְְו ינְְלְכֶשְ
 ּהְרְשפו ןורקי הָנד הָבְתְכִדיִד אָיִפְשא אָיַמיִּכַה מדה

 הנאו :הַָחַהְל אָתְלמרשפ ןילַהכראל ינתעדוהל
 אָרְשִמל ןירטקו רש רשפמל ןיִרשפ לכוד ךילע תַעָמש

 ועְדוהְל ּהרְשפו ארקמל אָבְתִּכ לכות ה
 אָקְלַתְ ףראוצ"לע אָבַהְדְיִד אכינומהו שכל אגא
 הָנָע ןידאָּב :טלַשַת אָתּוכְלַמְב
 תיכו ןיוהל דל ךתְנְתִמ אָּכְלִמ םֶדְכ רַמָאְ לאפנד
 אְרְשפו אָכְלמְל אָרְקֶא אָבְתִּכ םַרְּכ בה ןרחֶאל
 אָתובְרּונ אָתּוכְלמ אילע אַהְלֶא אָּכלִמ התנא +הָנְעְדוהַא

 ארקי ו

 .ר"ידו ב*יד ,י"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הגיגנ אלבו ףקמב דוב א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ 8

 ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב קספ אלב ןכ צ.1%8  .קספ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ..9

 ףקמ אלבו םש אכלמ א"ס ו"ד ,ב"ד ,י"*כ םירפס בורב ןכ <.19 = :ו"טדו ד"וד בה

 ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 = .ד"ידוב"וד י"ד ,ט"ד ,

 הוחהי א"ס ו"טדו ר"וד ,ב"וד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג'ד י"כ םירפס בורב - צ.18  .לודג ףקז ןעב א'ס

 הניגנ אלבו ףקמב דהתנא +. 13 = ,ירק ּתַנַא ,בותכ הָמָנַא צץ. 18, 18 = .ב"דו א"ד ןכו לוגס

 בורב ףקמב ןכ צ. 18 | .התנַא א'ס ה ב"יד ,ו'ד "ד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בוחב

 ק 'ּךְלע ,ביתכ ףולע צצ. 6 וו . דייד :,ב'יד .,ו"ד ה"ד  ,ג"ד :ןביד .היכ ומומ |

 :'ה 'ד ליעל ןייע : ס"תו ד"יד ,ב"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ןישִצק ןיהלא-תור א"ס 4

 בורב ןכ +. 16 = .ו"טדו ד"יד ,ב!יד ,י'ד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפפב ףקמב ןכ 86

 לכת ,ביתכ לָכּות +. 16 = .ד"ודו ב"יד ןכו ןירשפ לכותהיד א"ס ,ו"טדו ו'ד ,גיד ,ב"ד ,י"כ םוופפ
 אָכּונַמַהְו א'סב 5 הָכיִנְמַהְו ,ביתכ בנו הו וא אָכיִנומַהְו צ. 16 ירק תיל יללהב ,ירק

 ,א"יד ,י"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ש. 16 8

 "ה : ג"ר ב"ה ןכו ץמק טלשמ אס +. 16 . .ט"דו ויד ,גיד ,ביד ,א"ד ןכז שגד אתוכלמפ
 הֶאלְע ,ביתב אלע +. 18  .ר'תו סת ,ע"ת ןכ ּהָרשפּו ל"צ +. 17 = .ר"ידו .ב"וד : א"ד
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 - רַצאְשְלִּב ּהָרְּב התאו :הילע םיִָהְי אָבְצִי
 ארמ"לעו :ָּתְעַדְי הָנְדִלָּכ יד לבַהְ"לְּ ףבכל תְלּפְשה ּ

 7 8 לאינד 14

 יד אָתוברְִמּו :ךוְבַא רצנדכְבְנל בקי ארְדהו אָרְק
 ךמ יל ןיעאז ּווה אנשל ג אָיִמִא אימְמַע לכ ה
 אחמ הֶוה אָבַצ הָוהדידְ לטק הוה אָבְצ או הדיר יהומדק

 :לפשמ אָוה אָבַצ אוההידו םירמ הָוָה אָבְצ הורדו
 אָסְרֶכְדִמ תַחְנָה הָרְ הל תפקִת ּהָחירְ בבל םר ידכו |
 דירמ אָשְנַא יִנָּכְדִמו :הנמ וִּדְעָה הָרָכיו התוכלמ :

 אָבַשע ּהָרודְמ אָידרעדםעו יוש אתויח"בע | הבְבלו
 יד רע עפטצי ּהמשנ אימש לטמו הנומעטי ןיִרותכ
 מלו אָשִנָא תּוכְלמְּב .אילע אהלא טיִלשהיד עדי

 ךימדק ויוה ּהָתְיִביִד אנאל תְממְורְתה | אָיִמש
 ןוהְּב ןיתש אָרְמִח תחל ךתְלנש ךינברברו התנאו
 יף אבאו אָעֶא אלורפ אָשַחְנ אָבַהְדו אָפְסכ יהְלאלו
 -יִד אהְלאלו תחפש ןיעדָי אלו ןיעמשדאלו ןיּזָחדאְל
 ןידאכ :תרדה אל הל החרא" הָדָיִּב ךתְמשנ
 !םישֶר הָנְד אָבְתְכּו אָדְייִד אָקּפ חיֶלש יהומְדְקְֶמ
 הנה :ןיסרפו לָקִּת אָגְמ אמ םישר יד אָבְתְכ הָיִדּ
 :המלשהו ףַתוכְלמ א אהלאדהנמ אנמ אתְלמ"רשפ

- 0 

 םרפ :ריסח ּתַחְכְּתַשהְו אָיְנאמְב אָּתְלְ לת .לָקת
 - תסירפ /

 ווד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םוירפסב הניגנ אלבו פףקמב ןכ ט. 9 .ירק ןיעיז בותכ ןיעָאז ט. 9

 1 ב"יד ,א"יד ,י"ד היד ,גיד\ ,ב"ד ,איד ןכו ץמק אה מ א"ס שץ. 19 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"ר ,ט"ד

 .ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ןכו אָשָנָא א'ס +. 1 .ר"תו ס"ת ןכ הָרְקו ל"צ ט. 20  .ד"ידו
 תתפב ןכ צ. 91 | .ירק הָאְלע ,ביתכ אלע צ. 91  .ירק ויש ,ביתכ יוש וא יוש ל. 1

 ירק םקֶהַי ל.ל18 ן"טדו ד"יד ביד .א"יד ידי .,טיד היד ,גיד ,ב"ד ,ו"כ םורפסב ימה

 םירפס בורב ןכ צ. 3 ירק תנא ,ביתכ הֶּתְנַאְו צטט. 99, 93 | .ירק ּהלָע .ביתכ ּהי ילָע צי 1

 ךומרק +. 3 .ארמ לו א'םו ה"טד ןכו דאָרַמ לע א"ס ,ד"ידו בייד , י"ד .ו"ד ביה ב'ד ,ו"כ

 < םורפסב הניגנ אלבו ףקמב ןכצ.3 .ירק דנבר ביתכ ךינבְרְברו / .ירק ּךמְדק ביתכ

 " אלבו רשפ א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ טץ:96 = ו"טדו דוד ,ב"יד ,י"ד ,ט"ד היד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ

 1 | אָהְלא הָנמ א'פ ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 96 = .ד"ידו ב"וד ,י'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ

 7 א'ס ,ופר וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ צץ. פז = .דיודו .ב"וד ,י"ד ויד ג'ד ,ב'ד ןכו

 8 "יד ,א'ד ויכ םירפס בורב ןכ +. 97 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ויד ,ב'ד ןכו אָיְנְזאַמּפ

 | .י"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רסח רפה א'פ ו"טדו ד"וד ,ב"יד



 1% לאינד צץ 99--טז 8

 א רַמָא!ןידאְּב :סֶרֶפּו יִרָמְל תָביהְיו ךתוכְלַמ .תסיִָפ
 -יִד .אכינומהו אָנְנְרא לאיִנֶדְל ּושְבְלַהְו רצאשלב
 טילש אוָהלדיד .יהולע ווָרְכַהְו הראוצהלע = אָבַהּד
 רטשאלב .ליטק .אָלילְּב הב :אָקּוכְלמְּב אָקְלַ
 לָּפַק אידמ שירדו :אידשכ אָכְלַמ
 שוירד םדָכ רָפָש :ןיתרתו ןיתש ןינש רַבְּכ אָקּוכְלִמ
 יד ןירשעו ּהֶאְמ אנמההשהטל אָתוכלמדלפ םיקהְו
 יִד הָתְלִּת ןיִכְרַס ןוהְנמ אלו :אַתּוכְלַמדִלָּכְּב ןיהל
 ןיבָהְי ןילא אינפרדשחא ןוהלדיד ןוהממ דח לאט
 הָנְ לפינה ןידָא :קָנ אוהְלדאָל אָּכְלמּו אמט ןהְל
 יד לבה אינפךדשחַאו איכרְס"לע הצְנֶתִמ אָוָה
 -לָכְְלַע ּהָת מקהל ת תיִשָע אָכְלמו ּהב אְרִתִי חּור
 הָלע עב ווה אנפרדשחאו איכר ןיִדֶא :אָתוכלמ
 הָתִיִחשּו הָלְעלְב אָתוכְלַמ דצמ לאָיִנְדל הָחְּכְשהְל
 ולַשדלֶכו אוה ןַמיהְמיִד לָבָקלָּכ ה הָחַכשַהְל זי יִלְכידאְל
 ןילמַא ךלא אירבג ןידא :יהולע ; תחַכְּתְשה אָל התיִחְשו
 אגרכשה ןהל הָלַעדִלָּכ הנד לאינדל חכשַהְנ אָל י
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 ז ןיִדָא :ּההְלֶא תֶרַב יהולע
 ןיִרָמַא ןכו אָכְלמִדלַע ושָגְרה ןלא אָיְנְפְרדַשחַאְו איכרס
 יכרָס | לכ ומעיִתא :יִיָ זימלעל אָּכְלִמ שוירה הל
 המקל אָתְוחפּו אירבדה אינפרדשחאו אינגס אָתוכְלַמ

 םיק ==

 א"ס ץ. 80  .ביתכ אָכּונְמַהְו איסב ,ירק אָביִנְמַהְו ,ביתכ הָכְנּומַהְו וא אכינומהו +. 9
 ,ביתכ אָיִרשכ צ. 80 = .ו'טדו .ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ו'ד ,ג"ד ,ב"ד .,א"ר,.ןכו רַצאַשַלַּב
 י"ד ו"'ד ,ג'ד ,ב'דב ןכו רפסה יצח ןאכ רסמנ י"כ םירפס בורב +. 1 ,] = .ירק הֶאְּבַשַב
 .ו'טרו ביד ןכו ירצ סיִקַהְו א'סב +. 5 | .ירק הָאְרִמ ,ביתכ אָירְמ +. 1 = .ן'טדו רייד .ב'יד
 .ר"ידו ב*יד ןכו ףקמ אלבו יד א"ס ,ו"טדו י'ד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ביד .,י"כ םורפס .בורב ןכ ₪
 א'ד ןכו 'הב הָוָה א'ס +. 4 = .ריידו .ב'יד ,י'ד ויד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אָמַעַט א'ס +8
 ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב ד א'ס צ.4 | .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט'ד \ה ,ג'ד ביה
 ,יאברעמל ןכ +. 5 | .הָריִּתִי יארוסל ,יאררהנל ןכ +. 4 = .ד"ידו .בייד י"ד ,טיד ,ו"ר ,
 י"ד ,ט'ד ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו'כ םורפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 5 = ,והק וע יאחנדמל
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. ל = ."לָכְו רובס +. 6 = .ו"טדו דד ,₪

₪ 

5 



+1 

0 

- 

17 

- 

 לז 6 לאינד 106

 ךמ עב אעְבידידדלכ יד סא הָפָקַתְלּו אָכְלַמ םָיק
 אַמְרִתִי .אָכְלמ ךנמ | והל] יתְלת ןימוידרע ט או האל

 אָבָתְּכ םָשְרִתְו אָרְסַא סי אָכְלמ ןָעָּפ :אָתְוירִא =
 -לָּכ :אדְעָת אלחיה םֶרֶפּו יִדָמתַרַכ הי שחל אלי יד
 לאָיִנו :אַרְסָאְו אָבְתַּכ םשר שורד .אָכְלמ הנה לבה
 ּהֶל ןֶחיתפ ןיוכו התיבל לע ג אָבְתְּכ םישְרדיְד עדי --
 ךִרְּבואּוה אָמויב הָתְלִת ' ןינמוו םלשּורי דג הָתיִלְעְּ
 "יד לבָהלָּכ ּהָהְלֶא םֶדָק אדומו אָלַצְמּו יִוכְרבִל
 ושָגְרַה ללא אָירְבְּג ןידָא :הָנִה תמדקדמ דֶבַע אָוה
 ןידאָּב :ּההְלֶא םהְק ןנחתמו הָעָּב לאָיְנְדְל ּוחְּכְשהְ
 רָסֶא אָלַה אָּכְלמ רסא"לע אָּכְלמימדְק ןיִרָאְו וברק
 -דַע שנא ו הָלָא"לָּכְמ | אָעְבְייִּד ש שא"לכ יד ּתְמשר
 הָנְע אַתָוירא בול אָמְרִתִי אָּכְלִמ מ ןהלז ןיתלת ןימל
 אליה םַרָפּו יִּדָמתַרֶּכ אתלמ אביִצִי .רַמָאְ 0

 -ןמ יד לינד יד אָכְל םדָק ןירמָאְו ונע ןידאּכ אָהְעַת
 -לַעְו םעט אָּכְלמ ךילע םשאְל דוהי יִּד אָתּולָנ יִנְּב
 :הָתְְב אָעְב אָמויְּב התלת ןינמוו תמשר יד אְרְסַא
 לע י יהולע שָאְּב אינש עמָש ו יִדָכ אָכְלִמ ןידֶא
 הוה אָשָמש ילעמ דַעְו התובזישל לָּב םש לא
 -לַע ושגְרַה לא א אָיִרְבִג ןיִדאַב :ּהתּולצהל רדתשמ
 סרַפּו ידמל תדחה אּכלַמ עַד אָּכְלִמל ןירמָאו אכל

 -יד

 ןכ צ. 8 = .ו"טדו ו"ד ,ב"ד ןכו ועב א'ס ,ד"ידו ב"יד ,י"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.
 ,וידו .ב'ד .ןכו בגל אמרתי איס ,ויטדו ר"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס .בורב
 .א'ד ןכו הּבְעָת א'ס היטדו ר"יד ,בייד ,א"יד ,י"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9
 ,ט'דו :ג'ר ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו יד א'ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ו'ד ו" ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. גג
 ,ב"יד א"ד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. וו = .ו"טד ןכו לוגס םלשּורָי א'ס +. גג
 ָּךרַב א'סו ,ג"דו ב"ד ןכו ּךיִרָּב א"ס צ. 11 = .ד"ידו ב"יד י"ד ג'ד ןכו אָוְה א'ס ,ן"טדו

 ג'ד ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .רפסה יצח ןאכ רסמנ א"סב ד .קריחב
 ןה"ד גיד ביד ,א"ד ,י"כ םירפס :בורב ןכ +. 13 = .ו"טד .ןכו ןורמאו א'ס ,ד"ידו ב"וד ,ו"ד
 בורב ןכ +. 15 = .ידק לע .ביתכ לע +. 11 הדעת א'ס 4 הצו רפה בפה בה ד
 ו"טרב ןכו 'ִל וילע רסמנו יִלְעַמ א"ס ,ד"ידו ,ב"יד .א"וד י"ד ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס
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 :הקקשהל אל םיִקָהְי אָּבְלַמִד סי רפאלי
 ד .אָבְנְ מרו לאָינְדְל ויתיהו רמָא אָּכְלִמ ןידאב
 התנא יד ףה לא לאיִנְדל רַמָאְו אָּכְלמ הנע אתוירא

 הָדָח ןבא תי תיהו :ףְנבְוישי אּוָה אָריִרְתְּ .הלחחלפ
 תקָועְבּו ּהתְקְְּב אָּכְלַמ הָמְתִחְו אָבִ םּפְילַע תַמש
 לזא ןידא :לתונדב ובצ אנשת תדאל יד .יהונָבְרְּבַ
 יִהְמְדְה לענהדאל ןוחרו תֶומ תָבּו הלָכיִהְל אָכְלַמ
 םּוקִ ארפרטט שב אָּכְלַמ ןידאָּב זו ולָע תדנ הָתְנַשְ

 ּהבְרְקִמְכּ :לזֶא אָתוירא"יד אָבִנל הֶלְהְּבְתְַ אָהְיְְּ
 רַמָאְו אָכְלַמ הָנֶע קָעְו ביצע לֶקב לאיִנְדְל אנ
 התנא יד ךהְלָא אח אָהְלֶא רבע טאנה לאינדל

 יהְלָא יח ןימלעל אָּכְלַמ ללִמ אָּכְלמְיע לאנה
 -לָּכ ינולּבַח אָלְו אָתְויִרַא םפ רֶגָסְו ּהָכְאְלִמ חלש
 ךימדק ףאו יל תחכְּתשה ּוכָו יהימדק יד לב
 באט איש אָּכְלַמ ןידאְּב :תֶדְבַע אָל הָלּובָח אכלמ
 לאנה קָּפָהְו אָבְנְִמ הקסנהל רַמָא לאינְרלּו יהולע
 :ּההלאּב ןמיה יה ּהָּב חכְתשה"אל טבח"לָכ אָּבְנִמ

 לא ינד 2 0

 .י"דו ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו יד א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכצ.6

 הָּתַנ א צצ. 1 9  ,ו'טד ןכו ירק ּבָהלא ביתכ בי הלא א'סב צ. 17  .ירק םקָהָי צ. 6

 ןכו ץמק ו"טד ןכו ץמק תיְתִהְו וא תיִתיהְו א'סו ,רסח תיתהו א'ס צ. 8 .ורק תנא ,ביתכ
 א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'וד י"ד .ו"ד ג'ד .ב'ד ,א"ד ,ו"כ םורפס .בורב ץמקב ןכ צ. 8

 ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,א"יד ,ו'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א*ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 .התפ ּהָמָתַאְ
 ָהְדו יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. ג9 = .ץמק תֶקְְעְבּו א"פ

 אריעז אמדק 'פ +. 90  .ּהָתָּנשְו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ו'ד ,ב"ד ,י"כ םירפש

 ב"וד "ד ,א"ד ןכו ּהבְרקמַבּו א"ס +. 91 | .ןולמ 'ב אר רפשב יאחנדמל ,יתבר אנינת 'פו

 ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ייד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ירקו בותכ ןכ ל. 51 8

 ןכ צ. 93 | .ירק ּףךמְדק ,בותכ ָּךַמָדק +. 93 |." ריתי וולע רסמנו ךיֶהְלא א'סב ,ו"טדו

 בורב ןכ . 19 = .ירק יהב

 ןגונמ ןכ ט. 4 .אלּוב בָח א'נ ,ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א"ד ,י"כ םירפמב

 ט"ד ,ו"כ םי רפס בורב ןכ + 94  .ו"טדו ד"יד ,בייד י"ד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפממ מ

 ב"ד ,ו"כ םירפסב ףקמב ןכ +. 5 .ד'ודו ב"וד ויד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןמוה יד א'ס .ויטדו

 .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,י"ר ,ט"ד "ד

 , ןידָא :אתויראדןמ ףָתובוישל לכיה אָריִרִתְּב הלדלפ

 : יִ יהוצרק ולכָאהיד ךלא איר ויתיהו אכל רַמָאו
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 ַטַז 56--לחז 6 לאינד 108

 -אַלְו ןיקישנ ןויִנְּב ןּנִא ומר אָתְורִא בנְלו לאיִנְד
 -לָּכו אתַוירא ןוהב וטלשדיר דע אג תיעְראְל וטמ

 -לָכְל בַתָּכ אָּכַלמ שויַרְּד ןידאב גוקדה ןוהימרנ א
 ןוכמלש אָעְראלָכְּב ןיראדדיד אנשלו אימא אָימִמַע
 יתוכלמ וטלש"לכב יד םעְט םיש למְדְקְִמ :אָגְשי
 ד. לאינךהד ּהֶהְלֶא סדק מ | ןיִלָחְדְו ןיעאו ןוהל
 אלדיד .התוכלמו ןימלעל טק אָיִח אָהְלֶא | אוה

 ןיִתֶא דבעְו לצמו בזישמ :אָפוסדדע ָנֶטְלַשי לָּבְחְתַת ₪
 דידמ לאנדְל .בויש יד .אעראבו אמשּב ןיהמתו

 תוכְלמְבו שירד תּוכְלַמְּב חלצה הד לידו :אָתְויִרַא ₪
 :איסרפ שְרְוִּ
 הָוְח םֶלַח לאינד לבב ךלמ רצשאלבל הַדַח תנשב ו
 שאר בּתַכ אָמְלַח ןילאב הבכשמ"לע השאר יח

 דם יָחְּב תיוה הֶזָח רמָאְו לאי הנע :רמא ןילמ <
 :אָּבִר אמיל ו אמש יחור עַּבְרַא ּורָאְו איליל

 :אָהְִמ אד אָמיְדמ ןָקְלָס ןָבְרְבִ ןויח ג עבראו :
 לע ו הח הל .רשקיד .ןופת .היראכ אָתְִמְדִק +

 = הענת ירחא .הויח וראו ד ביי שנא ו תמיקַה
 .ןּב הָמְפְב ןיעלע תלתו תמקַה דח-רטשלו בדל היד
 הפאב :אינש רשב יִלָכא ימוק הל ןיְרְמִא ןכו הינש
 "הד עכרא ןיפנ ּהָלְו מגג ירח וראו תיוה הֶוָח הָנה
 ףוע אי של

1 
 "| ב'יד ןכו ףקמ אלבו יד א'ס ,ו"טדו י"ד ,ט'ד ו" ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +

 = ןוראָד +. 6 = ,ו"טדו ד"יד ,ב"ידב ןכו איעג וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 6 = .ד"ידו

 ין גיד ,ביד ןכו בוזש א"ס +. 98 = ,ירק ןיִעַיז ,בותכ ןוָעָאְז יאברעמל +.פז | .ירק ןיִרָיָד ,ביתכ

 -ןילע רסמנ א"סב +. 4 ,ז ירק הָאְסִרַפ ביתכ אוסרפ ד 99 <, .ד"ודו,ב"יד י"ד ,ט"ד ,ה"ד

 - רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.5 | .ירק ּהָּפג ,ביתכ היפ וא הָיּבְג +. 4 .יאברעמל "ו רותי
 \ כו תַמיִקֶה וא תַמְקֶה א'סו ,י'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו תַמקֶַה א'ס ו"טדב ןכו כ וילע

 ,ן ווד .י'כ םירפסב 'אב ןכ צ. 6 ,ירק ּהנש , הינש וא הָיִנש +. 5

8 

0 
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 ביהְי ןָמְלֶשְו אָתְויִחְל ןישאר הַעְּבְרַאְו היִבנ"לע ףוְ
 הויח וראו אליל יזָחְּב תיִוָה הוח הָנד רתאָּב :הל
 לזרפדיד ןינשו הית אָפיִקַתְו יָת יִאָו הלוח איעיבר
 הָסַפְר הילגרב אָרְאש הָקְדמ הָלְבָא ןפרְבר הל
 רשע ןינתקו הימדק יד אָתְווחִה לָכְדִמ הָיְנְשִמ איִהְו
 הָרִיִעַז יִרָחֶא ןרק - אנְרְקְּב תִייָה לָכְתְשִמ :הל
 -ןמ ורקעתא אָתְיְמדְק אָיְנְר :ךמ תָלַתּו ןוחיניב תקלס
 לֶלַמְמ םָפּו אד ה אָשְנֶא יניעּ ןינע ולאו הי מדק
 ןימוי קיקעו וימר וסר יד דע תה .הָח :ןברבר
 אק) רמעּפ השאר רעְשו רוה גלַתּכ | השובל בת
 רּועחיד רה :קָלְ ד יִהְלנ רוניד ןיבְבש הָיסְֶּ
 ּבְרְו ּהּתשְמָשְי םיפלא ףַלֶא יהומ ךקדמ קפָת דג
 הו ּוחיִתַּפ ןץִרפסְו בֶתִי אָעד ןּומּוקי יהומִדִק ןובר
 אלל אנְרק יד אָתְבְרְבר אילמ לקְמ ןידאב תווָה
 תב יו ּהָמְשְג דב הו אָתויַח תליטק 2 דע תיוָה ּהזָח
 הכר ןיהְנמְלָש ויה אָתְויִח ראשו :אָשֶא תֶדְקיל
 יווחְּב תה הזה :ןדעו מזרע ןוָהְל .תַביהְ ןווחב
 -דעו אה הָתֶא שָנֶא רֶבְּכ אמש יננעדמע וראו אָיְליל
 שלש בה הכו : , יהוברקה יהומד הממ אימי . קיתע

 ן< לה יִדוְמָר וקו

 ןוהְלפי הל אשל אימא איִממַע לכ ו למ רקוו
 אלחיח .התובלמו .הדעי אְליִּד םֶלָע ןטלש דש

 לבחתת
 יד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב 'אב ןכ +.7 = .ירק ּהָּבג ,ביתכ ּהָיּבג וא הי 6
 ,ג"ד ,ב'ד ןכו יִנְָתַמַאְו א'ס +. 7 עובר ,בותכ אָיעיִבְר צ. 7 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד 8

 וא הָילגרב +. 7 = .ו"טדו א'יד ,ו'ד ,א'ד ן ַמ 7 ,ו"טדו רייד ,ב"וד ירד
 וג'ד ,ביד ןכו אָיְנַשִמ א"ס ,וזטדו איר ,י'כ .ירק ּהָלְגְרַב ,ביתכ ּהיִלגְרּב
 ןוהיניב +. 8 = .ורק כ ּהומ 2 .ר"ודו ב"וד ןא"וד ,ו'ד ויד
 ןכו ירק הרקעתא א'סב ,ירק ה ;תיִא וא 7 :יתכ ּורקעְתֶא +. 8 = .ירק ןיהיניב ,בותב

 ןיבובש א'ס צץ. 9 = ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ו'ד ,ט"ד ןו'ד ,ג ז ןכו אָשְנָא א'ס צ.8 | .ן'טדו א"ד

 בר +. 10 = .ירק ןיפלַא ,ביתכ םיִפְלַא +. 10 = .ד"ידו ב"יד ,ו"ד )"ד ,ג"ד ,ביד ,א"ד ןכנ אלמ

 ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,א*וד ,ו'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אָלְלִמַמ א"ס +..11 " ורק ןֶבְבִר ,ביתכ

 בורב ןכ +. 18 = .ד"ידו ביד ןכו ץמק ןָמז א"פ +. ג9 .אָללממ השמ 'ר וולע רסמנ א'סב)
 י"ד ,ט"ד ,ג'ד ןכו יִהומְדְקְו א"סו ,ב"דו א"ד ןכו יהומדקו א"ס ,ו"טדו א"וד ויד ,ו"כ םירפמ
 .י"דו ו"ד ,גיד ,ב"ד ןכו הלכו א"ס צץ. 14 = דיידו ב
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 ןבחאו ןומקי ] ןיכלמ הרשע אָתיכְלמ ; הָנמ רשע אינרקו

 טז 4 לאינד 110

 הָנֶא יחור תיִרְּכִתַא ;לָּבחִתִת
 צַחְדלע תברק :יִנְלַהבְי ישאר יוזחו הנדנ וב לאגר
 יל"רַמַאְו הנד"לְּכ"לְע הָנמדאעבָא-אָביצְו אָימַאְקְמ
 ןינא יִד אתְברבר אָתְוַח ןילא :יִנעְרוהְי אילמ רשפו
 ןולָפקיו :אעראךמ מוקי .ןיכלמ העבר . עבר
 דעו אָמְלְעְדע אתוכלמ ןינסחיוןינייִלע ישידק אָתוכלמ
 אתַיעיבְר אַתְויִחדלע אָבְצַיִ תיכצ ןידא :אָימְלָע םֶלע
 לורפהיד הינש הָדְיִּתַי הָליַחְד ןוהל ךמ הָינש תוהה
 הילגרב .אָרְאְשּו הקמ הָלְכִא שחְניִד .הירפסו
 תקלס יד ירָחֶאְו השארב יד רשע אמרק"לעו :הספר
 טפו חל ןיניעו ןפד אנְרקו תלת הימדקְמ ולָפנ
 69 הת .:התְרְבְחְִמ בר הָחְו ןָבְרְבר ללממ

 ע :ןהל הָלְכיו ןישידקדםע בָרָק אָדְבַע ןפר אנרקו <
 נול ישידסל בהי"אעדו אלמזי קיתע הָתָאהיר
 אַתְויח רַמָא 7 :ןישידק ונסחה אָתיכְלמ הָמִמ אָנְמְוו

 -ןמ אנשת יִה אָעְרַאְב אוָהִת איעיבר ּובלמ אָתְיעיִבְר
 :הנקדתו הָנָשידְתּו אָעְרֶאלָּ לכאַתְ אָתְוְכְלִמדלְּ

 םוקי
 "רד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ו"טדו א"וד ,א"ד ןכו לוגס תירפתַא א"ס . 5

 "ד ג'ד ,ב"ר ,א"ד ,י"כ םירפס בורב לוגסב ןכ +. 15 = .אוגּב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,אייד ,י"ד

 אביציו א"פ צץ. 16  .הָנְד ןיִגַּב = הנדנוגב לנו ,ירצ הָנְדְנ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,י"ד

 םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ +.נד = .ב"ד ןכו הנמ אעבא אביציו א'סו ,ד"ידו ב"יד ןכו אעבא

 ביתכ ןּונָא א"סו ,ירקו ביתכ ןּונא א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ר .ו'ב

 בורב ןכ ץ.19 = .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ןוטק ףקז אָבְצִיִל א"ס צ.19 | ,ירק ןיִנא

 ,בותכ ןוהָלַּב +. 19 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אָיְנש א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס

 ּהָרָפְטְו ,ביתכ ּהיִרפְטְו וא הירפטו +.19 = ,ירק ּהָנַש ,ביתכ היָנש וא הָיִנש צ. 19 = .ירק ןיהלּכ

 היל וא הלב < 19  .א'ד ןכו ז הקדמוו א"סו ,ו"טדו א"יד ,ו ד ןכו הקמ א'ס ץ. 9 .ורק

 .ד"ידו ביד ,א"יד ,ו"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ץמק ּהָשאָרַּב א"ס צ.90 = .ירק ּהְלגָרְב ,ביתכ

 ןכ צ. ל1  ,ירק ּהָמְדְק ,בותכ ּהיִמְדְק וא הימדק +. 90 | ,ירק ל זולַפנּ ביתכ ּולָפְנּו <. 0

 ,ז"כ ו"כ קוספ ןמקל ןויע :בהי אנטלשו בִּתַי אנירו ל"נ צ. עפ = .הָדְבַע יארופל ,יאררהכל
 ןב"יד ,א"וד ,י"ד ,ג'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 93 | .ירק הָאְעיִבְר ,ביתכ אָיְעיִבְר +. 3

 ויד .,ו"ד ,ג'ד ,א'ד ןכו הנקדתו א"ס +. 93 | .ו"דו ב"ד ןכו רסח ּהנשדתו א"ס ו'טרו ר"יד

 ןג'ד ןכו עובר רשע א"ס ,ו"טדו טייד ,ו"ד ,י"כ םירפס בורב ק'ז ןכ +. 94 = ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א'יד

 .ריירו ב"יד ,א"יד ,י'ד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ביד ,א'ד ןכו ץמק ּהָנִמ א'ס ץ.54 = .ר"ידו ב"יד ,י"ד

 .ו"טד ןכו הָחּוכְלַמ א'ס צ. 4
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 ןיִכְלִמ הָתְלְתּו אימדקדמ אנשי אּוהְו ןהירַחא םּוקי
 55 ןיפילע ישידקלו לָלַמָי אילע דַצל ןילמ ו :לָּפָשַהְ
 -דע ּהָדיִּב ןובַהְיִתִ תדו ןינמז הישחל רַבְסְו אַ
 א ןועהְי ּהְַמְלָשְו בתי אדו :ןדע גלפו ןינלעו ןהע
 א אָנָטְלַשְו אָתּוכְלַמו :אָפוסדדע הָדְבוְהְלּו ּהָדְמְשַהְל
 םעְל תַביהָי אָיִמְשִלָּכ תחֶּת תוכלמ יד אָתּובְרְו
 אנטְלש לכְו םלָע תּוכְלמ הָתּוכלַמ ןינוילע ישידכ
 א הֶנָא אָתְלמהיד אפוס הָכְדדע :ןועְמתִשו ןָחְלַפ -
 אָתְלִמ ילָע ןונתֶשי יוז יננְלָהְב בָי ינויער!איגש לאל

 :ּתָרטְנ יִבְלְּב
 ח ילֶא הֶאַרנ ןוזֶח ךקלמה רצשאלב תּוכלמל שולש תֶנָשִּב
 9 ןוזחב הָאראו :הלחתב ילא הֶאְרִנה יִרָחא לאינ דינא
 הניִדמה םֶליִעְּב רשֶא הָריִּבה ןָשושּב נאו ימאְרְּב יהיו
 נע :אָשֶאְו :ילוא לבוא"לע יתייה נאו ןוזחְּב הָאְרֶאְ
 םיק + ול לָבְאַ ינָפל דמע דָחֶא לא הנה הָאְרֶאְ
 הָהבְּגהְ תינשו המ .ּהָהבְּג תחַאָהְו תוהבנ םיְנְרמַהְ
 הֶנופְצְו המי חננמ .ליאָקְתֶא יתיאְר :הָנַחאְּב הלע
 ודימ ליצמ ןיאו ויִנָפְל ודמַעידאל תויַחלכְו הָבְנָ

 5 "ריִפְצ" ּהָנהְו ןיבמ יתייה ו ינ או ;ליִדָנהְ ונצרְכ הֶשָע

 עט ןיאו [ראק"ל י ₪ :פילע ו אב םיִּועָה

 ; לאה" אביו :ויניע ןיּכ ּתּוָח ןרק ריפַצַהְ ץֶרָאְּב
 ויִלֶא ץֶריו לבאה ינפל ד דמע ותואב רשא םינרקה לַעַּב
 ולא רמרמתיו ליאה לַצִא | עיִנִמ ויתיִאְרּו :וחכ תמחּב
 ח5 הָיַהאלו וינְרְק יתשדתא רכשו ליאָהְדתֶא 0
 היהדאלו והסמ רו הָצְרַא והכילשי ו | ונפל רמעל לאב

 כ

4 
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 פיצמ -

 וא .בֶתַי א'סו ,אלמ ביִתַי א'ס +. 96 = .ןיִנּבָע א'ס +. 5 = .ירק האלע ,ביתכ אילע + ₪
 ויד ,ג"'ד ,א'ד ןכו רצאשלב א'ס א. 1 .[ך = .ד"ידו .ב"יד ,ו'ד ,ו"ד ,גיד ,ב"ד א"ד ןכו בו
 א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י'ד ,ט'ד ,ג'ר ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 5  .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,1
 ו'דו ב'ד ןכו םיזעה ריפצ הנח
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 דאמחדע ליִדְנה םִּזעָה ריפצו :וךימ ליִאְל ליצמ
 עָכְרַא תווח הֶנלעְתו הלדגה ןרפה הָרְבשנ ומְצְּכ

 םֶהִמ תֶחַאָהְדִמּו :םִיִמַשה ּתוחור עַבְרַאְל ָהיּתְחַּת +

 -לֶאְו בָגְהלֶא רָתָיְידְגְַ הָריִעַצַמ " תחאדןרק אָצָ
 לפתו םימשה אָבְצדדִע לנו :יִבַצַהלֶאְו הרמה
 "רש"דעו :םֶפְמְרתַו םיִבָכוְּכַהְִמּו אָבְצַהְ"ְוִמ הָצְרַא
 ןוכמ .ףךלשהְו דיִמָתַה םירח מו ליִדְנה אָבַצַה
 9 ףלשתו עשַפְּב - דיִמָּתַהְהלַע תת אָבַצו :ושדקמ

 שוחקַחֶא הָעְמשֶאְו :הָחיִלַצְהְ רתשעו הָצְרַא תמָא
 יתמ"דע רּבדִמַה ינומלפל שודק דָחֶא רָמאיו ךכדִמ
 :םמרמ אבְצו שרקו"תתיסמש עשפהו ריִמָּתַה ןוחַה

 קדְצְנְו תואמ שלשו םוַפְלַא רקפ ברע דע ילא רֶמאַו .
 השקבאו ןוחָהחתֶא לאינד נא יתארכ ידו :שֶדְק 5
 -ליק עמְשַאְו :רֶבָנְהֶאְרַַּכ ידננל דמע הוהְו העב =

 זלְהְל ןבֶה .לֶאיִרְבנ רמאיו אָר קיו ילּוא ןיּכ םַדֶא
 הָלפֶאְו ית ואבבו יִדְמָע לצא אביו :הֶאְרַמַהתֶא וז

 :ןוזחה ץקְתעל יִכ םֶדָאְהִּ ןֶּבֶה יִלֶא רמאוו יִנָפִ"ְלַע
 ינְךימעוו יבדעניו ּהָצְרֶא יִנָפפלַע יִתְמִדְרְנ ימע ורְּבִדְבּו 3
 תיִרָחֶאְּב הָיִהְידרַשֶא תא ףעידומ יגנה רמאיו :יִדָמְעְלַע 39
 לעב תיִאְרְירַשַא - יאָה :ץק בעומל יּכ םעוה 0
 זו למ ריעשה ריִּפָצַהְו :םֶרֶפּו ידמ יכלמ םיְנְרה : 1

 !ןושארה למה אוה ויִניָעהְיּב רו שא הָלּודִגַה ןרקהו
 תרבשנהו

 ןע'ח ןכ תורָחֶא ל"צ ץ. 8 = .ד"ידו .ב"יד ,ו'ד ג'ד ,א'ד "ה אלמ הנולָעתו א"ס +. 8
 ןכ +.9 = .א"יד ןכו ירקו ביתכ הֶאְָי א'סב ,הָאְָי ריבס +. 9 = .ו'דו ביד ןכו ןֶהַמ א'ס +. 9
 כ ז..9  ,ר"ורו ב"יד .ןכו ןרק אצי א'ס .ו'טדו י"ד ,ט'ר ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו'כ םירפס בורב
 "טדו ו'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. גג .ןופצה לינ +. 9 = .'ח 'ז ליעל ןייע :הָריִעז יִרְהַא
 רה ,ביתכ םיִרֶה +. ג1 | .ה"ידו ב"יד ,י"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רש דעו א"סו ן-רש דעו א"ס

 ןעיח ןכ םֶרּומ דימתה ל"צ +. 13 | .ר'תו ם'ת ,ע"ת ןכו ּךְלשֶהְו ל"צ יז. 19 = .ירק
 ןריתו פ"ת ,ע'ה ןכ וילא ל"צ צ. 14 .שדק ותִּתִמ םש = שדקותתממש לינ +. 8

 ןכו הניגנ אלבו ףקמב -רשַא א'ס ץ. 21 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ב"ד ןכו הארמכ א"ס + 5
 .ר"ידו ב"וד
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 ₪ תויכלמ עבְרַא ָהיתְהּת עַּבְרַא הֶנְדְמַעִתַו תָרָבְשנהְ
 א םתְהַּכ םָתוכְלַמ תירָחֶאְבְו :וחכַב אָלְו הָנרמַעִי ימ
 גו םַצָעְו :תודיח ןיבמו םיִנָּפִדַע ףלמ דמַעְי םיעשפה
 ּהָשעְו חיִלַצהְו .תיִחְשי תואלפנו וחכב אָלְו וחכ
 : חילצהְו ילכש"לעו * :םישו דקדםעו םיִמּוצָע תיחְשַהְ
 לעו םיכר תיחשי הושבו לידני ובבלבו ודב המרמ
 ₪ בֶרָעָה הארמו :רבְשי דָי סֶפֶאְבּו רמעו םירָשדרש
 יִכ ןיוחַה םֶתְס הָּתַאְו אּוה ּתַמָא רַמָאְנ רש רַקָּבַהְ
 םִמָי . יתילחנו * יתַייהְנ \ לאלד  ינאָו :םיפר םימיל
 "לע םמותשאו ךלמה תַכאְלַמְדִתֶא השעָאְו םּוקָאְו
 ט תהא תֶנָשּב :ןיבִמ ןיִאְו האדמה
 לע ְלָמְה רשא יִרְמ ערזמ שורושחַאְר שוירדל
 יתְִּב לאנד לנָא וכלמל תחא תנשכ :םידשכ תוכלמ
 -לֶא הָוהוירבר הְָה רשֶא םיִנָשה רפְסִמ םיִרָפְפּב
 םיעָבש םֶלָשּורִי תוברֶחְל .תואְלמל איבה הָיִמְר

 הֶלפת שקבל םיִלַאה נדאל יִנָפתֶא הָנתִאְו הֶנש
 יהלא הוהיל הָלְלַּפְתַא :רֶפִאְו קש םּוצְּב םיִנָּחְתְו

 רמש ארונהְו לודגה לֶאָה יא אָגַא הָרמְאְו הדותָאו
 :ונועו ונאָטֶח :ויִתצמ ירמשלו ויבהאל דסַחַהְו תיִרְבַה
  אָלְ :יטממו ּףתוצממ רסְו ונְדְרַמּו ונעשרהו
 דלֶא ךְמְשְּב ּורְּבִד רשֶא םיאיבנה ךיִדבְעלֶא נעמש
 ודא ףל :ץֶרֶאָה םעלּכ לֶאְו וניתבאְו ונירש וניכלמ

- 1 
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 טוצ ד %

 הקדצה -

 םיִעָשּפַה ל"צ ץ. 93 .תרבשנהָו 'גלפ ןילע רסמנ א'סב ץ. 95 = .ה"תו ע"ת ןכ 1ווגִמ ל'צ

 אלבו םעְו א'סי ,וזטהו ו'כ יִרפַפ 'בוהב ןכ :+..54 = .ר"כ 'ט ןמקל ןויע :ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכ

 רסח םישדק יאָחנדמל ,יאברעמל .ןכ +. 54 = ,ד"ידו ביוד "ה "ד ,ג"'ד ,ב'ה .ןכו ףפש

 .ולכש םישודק לע ל"נ עז. 5, 5  ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,י'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ןב)

 יִהְנ תלמ אלב יִתיִלָהִנ לאָוְָד ל"צ +.
 ב"יד ןכו הללפתאו א"ס ו'טדו א"יד ,ו'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ +. 4 ,₪
 ו"ה ג'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ועשרה א'סב ,ירק יושרה ,ביתכ .ונעָשרַהְו .+. 5 <."
 ו םירפס .בורב ןכ +. 6 .ר'תו ע"ת ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּגנעשרה א"סבו ,ס"תו ד"וה ול

 .רפח םיִאְבִגַה א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד א"ד

 .י"דו ג'ד ב'ד ןכז הְָרַפַה א'ס +. 1 .ע"ת ןכ
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 הָדּוהְי שיאל הוה םויּכ םיִנָפִה תֶשְּב ּונָלְו הָקְדַצַה
 םיקחרַהְו םיכרקה לאְר שידלֶכְלו םֶלֶשורי יבשילו
 רולעַמ רָשֶא םלעמב םָש םָּתְחִּדִה רֶשֶא תוצְרֶאַהילָכְּ
 ונתבאלו וניִרשל וניכלמל םיִנָפַה תָשּ ול הוי :דב

 תוחילפהְו םיִמָחְרֶה וניחלא ינדאל :ףֶל ּונאַטֶח רשא \
 תֶכָלְל ונהל הָוהְי לוקְּב ונעמַש אֶלְו ב ּונְְרִמ יכ
 -לָכְו ;םיאיבוה ויִדְבע דִיְּב ונינפל ןתְָרָשַא ויָתרותְּ
 לק עמש יתְלבְל רוסו ּףתְרותְתֶא ּורְבַע לאְרָשי
 תרותּב הָבּותּכ רשֶא הָעבְשהו הָלֶאַה ּונילָע תו

 !וירבדדתַא םק ול ּונאַטֶה יכ םוחלאה"דבע השמ +
 איִבָהְל ונפש רֶשֶא ניטפשדלעו ּונילע רָּבּדִדרשֶא
 םִמָשהלְּכ תחת הָתשענְ"אל רשא הֶלִג הע ונילע
 הָשמ תֶרּותְּב בּותָּכ רשֶאּכ :םֶלֶשּוריִּכ הֶתְשַעְג רשֶאּכ
 וינָפְדתֶא ונילחחאלו ונילע הֶאְּב תאזה העְרַהלְּכ תא
 דקשוו :ףתמַאּכ ליּכשהלו ינינועמ בושל וניהל הוה
 ני יקלא הָוהָי קידצרפ וניל ָהָאיבְו הָעְרְהְדלַע הוה

 . | הָתַעְ :וְלְקְּב ונעמש אלו השַע רֶשֶא ה :
 םירצמ ץֶראמ ךמעדתא תאצוה שא וניהלָא ינ
 !ּונעַשְר ּונאָטִח הֶזַה םּויּכ םש ףלרשעתו הקזח ריב
 ףריעמ ּךִּתְמַחְו ףפא אנְבָשי ּדְתְקדַצילָכְכ נא
 וניתבָא תונופבו וניאָטחב יִּכ 'ףשרקדרה םֶלָשורָי
 םלשורי 8
 ,יאברעמל ןכ +. 8 = .ו"טד ןכו ינדָא א"ס צ. 8 | .םּיַהּכ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ד
 םירפס בורב ןכ ?.10  .א"ד ןכו הָוהיל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.9 .ּניִרָשְלּ יאחנדמל

 בורב ןכ +. 10 = .רסח ויָתרתְּב א'ס  ו'טדו .ד"יד .ןב"וד (א"יד י"ד ד גיד ,ב'ד .,י"כ

 ןכ ל. 11  .רסח םיִאְבִנַה א'ס ,ו"טדו ד"וד .ב'יד ,א"וד ,ו'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס

 "דו ב"ד ןכו רפה רפו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,,ג"ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב
 [ .בותכ ויָרָבְּב א"סבו ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּורָבִּב א"סב ,ירק ּורָבְצ ,ביתכ ּוירְבִּב צ. 9
 "אלו א'ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 13 = .ר"תו סית ,ע'ת ןכו ירק

 ןכ ץ. 16 = .ס"תו ו"טד ,ב"יד ןכו ּוננועַמ א"ס +. 13 = .י'רו ו"ד ,ג'ד ,ביד ןכו ףקמ אלבו

 ןביוד י"ד" ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּףיִתקדצ א"ס ,ו'טדו א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכו יללהב

 ויד "ד ,גיד ,ביד ןכו .ףקמ אלבו רה איס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 16  .ד"ידו

 ,ד"ידו ב"וד
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 עמש | הֶּתַעְו :ּוניתביִבֶסילָּכְל הָפְרֶחְל ךמִעו םֶלשורָ
 ףינפ ראָהְו .יננְחּתלֶא 3ךְרְבַט תלפתְדלֶא .וניחלַא
 לא | יהלַא הפה :ינדא ןעמְל םמשה ְךשדְקמדלפ
 אָרְקְרַשַא ריִעָהְו וניִתְמְמש הארו ףיניע החקפ עַמָש
 םיִליִּפַמ ּוָחְנַא וניתקרצדלע אל | יִּכ היל ָּךְמש
 . הָעַמש | יִנדַא :םיִּכרַה ףיִמַחְר"לַע יִּכ ונפל לני ונָחַת

 נמל רחאתדלא השעו ה א הָחְלְס !יִנדֶא
 יא 'דועו :ףמעדלעו ףריעילע אָרְקִנ ָךֶמשהיִּכ והלא
 לארשי ימע תאטחו יתאַטח הדותמו לֶלּפְתִמּו רּבַרַמ
 :יחלַא שדקדרה לע יטלא הָוהְי ינפל יִתְנְחּת ליפמו
 יִתיִאְר לַשֶא לאירבנ שיִאָהְו הָלּפִּתִב רֶבדִמ יא רָשָ
 :בֶרָעְתַחְנִמ תֶעְּכ ילא עגנ ףעיב ףעמ הָלַחְּתַּ ןוזחב
 9 בליִכְשהְל יִתאָצְי הָתַע ל לאנה רמאיוו ימע רכדיו ןבה
 3 דינהל יּתאַּב יִנָאְו רֶבְד אָצָי ףיננחנ ּת תַלְחְתְב : ;הְנִב
 םיעבש :הארמּב ןּבָהו רֶבּדַּכ ןיבו הָתִא תודומח יּכ
 אלכל .ףשדק | רעילעו | דמעדלע ךתחְ םיעָבְש
 קדצ איבָהְלּו ןֶע רַפכְלּו תואטח םֶתחלו עשפה
 :םישְדְק שרק חָשְמְלְו איבה ןח םּהָחְלְו םיִמְלְ
 ג םֶלָשּורָי תונַבְלְו בישָהְל רַבְד אצמְךמ לּכָשַתְו עַדַתְו
 םינשו םישש םיִעְּבָשְ העְבש םיִעְבש ּיִנְ חישְמדדע

 : יִרָחַאְו :םיתעה קוצבו ץורח בוחר הָתְנְבִנְו בּושֶּת 5 ₪ . . - ץורח ך -
 םיעבשה -------

 .לבבל =לע וילע רסמנו "לֶא א'סב ,-לֶא יאחנדמלו יאדרהנל ,יאברעמלו יארוסל ןכ +.
 םירפס בורב ןכ +. 19 = .ירק חקפ ,ביתכ הָחְקפ צ- 18 = .ע'ת ןכ ףיָדְבַע ןעמל ל"צ +.
 יִתָנִחִת יללהב י. 20 .הבשקה א"ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,י'ד ויד ,גיד ,ב'ד ,א"ד ,ו'ב
 ףעּומ א'ס +. לו = .ד"ודו ב"וד ,י'ד גיד ,גיד ,ביד ,א'ד ןכו הָפַפְתַּב א'ס צץ. 54 8%

 א"וד ,ו'ד ו'ד ,ביד ,א'ד ןכו תַעַּב א'ס צץ. 91 = .ד"ידו :ב"יד ,י"ד ויד ,ג'ד ,ביד ןכו אלמ

 .ירק הָלְכְל ,ביתכ אלְָכָל ל"צ צ. 94 | .ם"ת ןכ אבו ל"צ ט. 99 = ,ר"תו ם"ת ,ב"וד

 ביתכ תאָטַה א'סב ,ירק תאָטַח ,ביתכ תּואָטַח +. 34  .ירק םֶתָהְלּו ,ביתכ םּתחְלו +. 4

 .םיתו ע'ת ,ד"יד ,ב"יד ןכו ירקו ביתכ תּואָטַח א'סו ,ר'תו א"יד ,ו'ד ,ביד ,א'ד ןכו ירק

 .ד"ידו :ב"יד ןכו בישהל א" ו"טדו י"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפס בורב ןכ + 5

 .ס"תו ע'ת ןכ ץקְבּו ל"צ ץ. 55 .ר"תו ע"ת ןכ ץֶיַחְו וא ם"ת ןכ ץּוחו /- צי 5

 .ירחא ל*ג +. 6
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 ריעָחְו יל ןיאָו חישמ תַרָּכ םינשו םישש םיעבשה
 ץק דת ףסשב וצקויאְּבה דִִנְנ םע תיחשי שָרְקַהְ
 עובש םיבָרְל תר ריִבְנַהְו :תוממש תצְרְחְנ המָחְלמ
 ףנכ :לעְו הָסְנמו חבז| תיכשי עובָשה .יצָחְו דָחֶא
 :םמושדלע ףתת הָצְרַחְו הָלְּכְידִעְו םמשָמ םיצוקש

 ספ ּךְלִמ טרובל שולש תש
 תַמָאְו רַצְשאַטְלּב וִמָש אָרְקְִנרֶשֶא לאינְדְל הָלְגְנ בד
 :הארמכ יל היו רָבְדַהתֶא ןיבו 5 אָבָצְו רָבּדַה
 םיעְבש השלש לָבאתִמ יִתייָה לו א םהָה םיִמָיּב
 אבדאל יו רָשבּו יִתְלַכָא אל תודמָח ה םחל :םיִמָי <

 םיִעָבַש תטלש תאלַמדרע יִּתְכְמאל ףוסו יִפדִלֶא
 הָעְבְרַאְו םיִרְשַע סיב :םיִמָי
 אּוְה לונה רֶקָנה דייל יִתיִיָה יִנָאְ ושרה שחל
 שובל דָחֶארשיא הנהְו אא יניעדתַא אָשאְו :לקדח +

 שישרַתְַכ תנו :זפוא םֶתְכְּכ םיִרגַה וי ;תמ םיִּדב
 ויתערה שא יִריִּפְלְּכ .ייַע קר האְרַמְּכ נפו
 :ןומה לוָקָּכ ייָרְבִּד לוק ללק ת שחנ ןיִעְּכ ויתלגרמי
 דרַשֶא םיִשְנַאְהְו הֶאְרַמ טהרת לב לאינד יא א יִתיִארְ
 ּהֶלדנ הדרה לָבַא הֶאְרְמַההתֶא ּואְר אל יִמע ּויָה
 ירכְל יתראשנ לאו :אבְתהְּכ ּוחְרְביו םהילע הָלְפ
 כ יִּכ ראשנ"אלו תאוה הָלִגַה הֶאְרִמַהְדתֶא הֶארֶאְ
 עָמשֶאְו :ַהְּכ יתרצע אלו 0 יִלָע ףפהְנ ידוהו
 ייתייַה נאו וירבד לוקחת י יִעָמָש עכו | וירבד לו קא

 םדרנ -

 ןי'ִכ םירפס בורב ןכ ץ. 6 = .!צק אָבּו ל"נ צ. 6 | .םיתו ע"ת ןכ סע ל'צ ₪ 6
 ,דַעו ריבס צ. 97 | .י'דו ו'ד ןכו תָצְרחַ א'פ ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד

 ןאיד ויד ויד ,גיד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 97 = .'כ א"י ןמקל ןויע :1נָּב ל"כ +. פד
 י'ד ,ג"ד ,א'ד ןכו רצאשטלב א"ס +. 1 ,*  .א"ד ןכו אלמ םמושמ א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד

 .תולק םֶהיִפְנַכְו ל'נ +. 6 .ירקו ביתכ תַשלש יאברעמל וילע רסמנ א'סב ץ. 3  .א"ידו
 .ר"ידו בייד ןכו םדרנ יתייה א"ס +. 9 2
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 תורמחהשיא לאינד ילא רמאיו :יִדָי תופכו יכרב"לע
 ּףרָמְעְ"לַע דמעו ףילא ךבל יכנא רַשֶא םיִרָבְּדַּב ןּבָה
 הזה רבְדַהתֶא ימע ורבו ףילא יתחלש הָתַ יפ

 רנעינ] ו + הצבע . ינפו ייתחרקכ - .

.= 2 <- 

 פו כ לאנה ז אריִת"לא יִלֶא רמ איו :דיע רמ יִתְדַמַע

 תונעַתהלו ןיִכָהְל ךּבלתֶא ּתַהנ רשא ןושארה םווה
 :ףירפרב .יתאב .ינאו ירד .עְמשנ ףהלַא ןנפל
 3 םוי דָחֶאְו םיִרשַע ידִנְנל דמע םרֶּפ תּוכְלַמ | רשו
 ינרועל אָּב םיִנשאָרָה םירשה דחא לֶאָכיִמ מ הגה

 ני ןיבהל יִתאְבּו :םסרפ יכלמ לָצֶא ם םש יתְרתונ י

 ןווח דועיִּכ םימיה תיִרָחא ב ָךִמעְל הרקידרשא 2 תא
 ג הָצרֶא יס יָת הֶלֶאְה םירְבּכ ד ָרְכְדְבּו :םימל
 . יתפשדלע .עננ .םֶדֶא נב .תּומָרַּכ הָיהְו זיתְמְלאְ
 יִנדֶא יּדנִנל רמעהדלֶא הָרמִאּו הָרְּבְדַאְו יפדחתפָאְו

 - 6 מ 1

 -אל הת למ נא ה | א =םע רָבִדִל הו יִנדֶא רָבַע

 יבשה פסו :יבדהַרַאְשְנ ; אל הָמשְ חכ יבדִדִמַעְ

 הָרמאו יתְקזחתה למע ? ורָבדְכו קוחו קח ה ל םולש

 ע יִתאָברהַמְל עריה רמאיו :ינָתְקזח כ 7 רצ

 אוי יִנאְו םֶרָפ רשדמע םחלה ל בושֶא הָּתִשְ ףילא

 בַתְכִּב םושרהדתא ל דינא לבא א :אָּב ןוילרש הָנהְו

 לֶאְפִיִמ"םִא יִּכ הלל ימע קזחת ָתַמ דַחֶא ןיאְו תַמָא [

 שוירְרל תחא תנשב ינאו :םכרש

 דינא תַמָא התו ול זועמְלּו קיִזְחמְל יִדָמַע יִרּמַה
 . יי

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 17 = .ירק ארק! ,ביתכ הָרקי +. 14  .ע"ת ןכ ויתרתזה ל'צ ץ. 18//ו
 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו ץִמָאָו איס ש.19 = .י'דו ג'ד ,ב"ד ןכו התעמ א'ס ,ו'טרו ריד ,ב"יד ₪2

 ד ,ביד ןכו בתכב םושרה-תא א'ס ןו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ 84 /
 .ךלַפה א"ס +. 1 .א?[["

100 

 ירערו בילד ויד "ד ד

 5 5כוי יףוידו :חְכ וו יתרצע אֶל יִלָע יהיצ ּוכפַהָנ הֶאְרַמּב

 . תו ךמהדשיא א-תילאה רמאיו :יִנקְּזִהְיו םֶדִא הֶאְרַמְּב
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 53 לשממ לַשְמו רוב ךלמ דמעו :ןוי תוכלמ תא <

 קזחיו :הלא-דבלמ םיִרָחֶאלְו ותוכלמ שתָנִת וכ:

 /ּ ּורָנְתִ ונבו ;ותָמְדַאלא בשְו בה 5 למ תוכְלמב אָבו .
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 לעיברהו סרפל םיִדָמְע םיִכְלִמ הָשלש דועדהנה ל
 לכה ריִעָי ורָשְעְב יִּתְקְוְְכ לכמ לּודָנרַשע רישעי

 עָבְרַאְל ץחַתְו ותוכלמ רב שה ודמעכו :נוצְרכ הש
 לָשמ רשא ילשְמַכ אָלְו יתיִרָחֶאְל אלו םימשח תוחור

 2 לשממ לשמו וִלָע ק קוחיו ויִרָשְדִמּו בָננהְדְלמ
 אוב בנהדךלמ | תכו ורְּבְחְתי םינש ץקלו :יִּתְלַשָמִמ
 ₪ רצעתיאלו םיִרָשימ תושעל ןופצה למלא
 [ הרליהו היאיבמו אוה ןתנתו שרו דמעי אלו עורוה
 -לֶא אביו ונּפכ הישרש רצומ דמעו :םיְִעִּב הקוחמו
 :קיזחהו םֶהָּב הֶָשָעְו ןופצה ךלִמו וועָמְב אבְיְו לוחה
 בהזו ףסּכ םֶתדִמַח ו םֶהיִכְסִנִע םאיהְלַא םנ
 - ?ןופַצַה ףלממ דמעי םינש אוהו םירצמ אבי יבשכ

 [בשו רכעו ףטשו אוב אבו םיכר םיִלָיַה ןומָה ּופְסָאו

 ןןושארהדמ בר ןומָה דיִמַעָהְ ןיפצה ףלמ בשו :זועי 3

 < םחלנו אָצַו בננה ףלמ רַמרַמָתַיו :הֶזעמְדדַע ורגתוו
 -ןומהה תת בָר ןומָה דיִמָעָהְ ןופַצה למ הםע מע
 אָלְו תואר ליִפְִו ובְבְל סורי ןומְהְה אש ודי

 שוכרבו לּודנ .ליחְּ אוב אובי םיאש 'םיתעהץ כלו
 !ינבו בְגְנַה ףְלמדלע ודמעי םיבר םַּהָה םיִּתְעְבּו :בֶר
 וצירפ - -
 .ירק ריִעָי ,ביתכ ריעו א"סב צ. 5 | .ד"ודו ב"וד ,י"ד ו"ד ,ג'ד ןכו ּותקַזָהְבּו א'ס צץ. 5

 יידו ביה ויד גיר א"ד ןכו ודמעְבּו א'ס ל. 4 = .א'ד ןכו תתפ בר א'ס +. 8
 ןר"'ידו ב"יד ,ו'ד ו'ד ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ּדְלַמ א"ס ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ +. 6
 !אחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 6 = .ר"ידו .בייד ,י"ד .ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רסח אֶת א'ס +. 6
 .א"ירו ו'ד ,ב'ד ןכו רפה רזה יאחנדמל .יאברעמל ןכ +. 6 = .א'ידו א'ד ןכו רפה חכ
 קאיבְמּו א'ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,א'דב ןכו אלמו 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 בותכ ויָנָבּו א"סב ירק ויִנָבּו ,ביתכ ונְבּו +. 10 = .ד"ידו ב"יד ,י'ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רפח
 ,ורק הָרָגַתִו ,ביתכ ּורָגתִיַו <. 10 .ס"תו א'ד ןכו ב א"ס ז. 10 = .א"ד ןכו ירקו
 ,ירק סֶרְו ,ביתכ םּורי +. 19 = .ירק ּזעַמ צ. 10 = .א'ידו א'ד ןכו ירקו בותכ הָרּגְתִיְו א'סב

 ןווב איפבו ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו זב א'ס +. 18 | .םיִּתַעָה תלמ אלב םינש ץקלו ל"נ +. 83
 .ירק וב ,בותכ
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 ךְלִמ אביו :ולשבנ ןווח דיִמעהל ואשנ מע יצירפ

 תועד תורצכמ ריע .דכְלְו הָלְלוס ךפשוו ןופצה
 ו שעלו :דמעל חַּכ ןינ + ויִרָחְּבִמ :םַע ודמעי אָל בָגּגה

 בצהץִרֶא ב דמעַיו נפל דַמוע ן ₪ יאו ונצְרּכ ולא אפה

 ותוכלמהלב ףקֶתְב אובל ויִנָפ |םשָיו :ּודָיְב הלכי

 אָלְו ּהָתיִחְשַהְל ּולְָּתְי םישָנִה תַבּו הָשָעְו יִמע םיִרָשו
 םיּכר ּדָכלְו םייאל וינָפו בשר :היהת ולדאלו דמעת

 ;יִל ביש ותָּפְרָח יִּתְלַּב ול לתֶּפְרַח ןיצק תיִּבָשַהְ
 דמָעְו :אָצְמי אְלְו לפִּת לַשְכִו וַצְרא כ ויִנָּפ בָשָיַ
 רבשי םיִדָחֶא םימיבו תּוָכלמ רֶדַה שגונ ריבעמ ונְכְ"לע
 הָוְבְנ ינכ"לע .דמעו :הָמְהְלְמַב אלו םִיַפִאְב אלו
 | תוכלמ קיזָחַהְ הָולָשב אָבּו ת וכלמ דו ויל ונתְאלו
 ג ורבשו ויִנפְלַמ ופְטַשי ףטשה תועדה ₪ :תוקלקלחפ
 הָמרמ השי ויִלָא תּורַּבִחְתַהד ןמו :תיִרָב .דיִנְנ םע
 אובָי הָנִדִמ יִנמְשִמְּבּ הֶוְלַשְב :יונְטַעַמְּב םצעְ הָלְש
 ללַשו הֶזְב ויִתְבָא תובָאו ויִתְבַא ישעדאל רָשַא ( רשע

 ויתבשחמ בש חי םירצְבמ לע רומל םהְל שּוָכּ

 ,לו ודּנ ליִחְּ בנה ףלִמ"לע ובְּבְלּו וחכ רַעַ : תעדדַע

 דע םצַעְו לודְנליחְּב המְחְלִמל הָרָגְתַי בגה ךלמ
 ; יִלָּכִאְו :תוְבָשַחַמ ויִלָע ובשחיכ דמעי אָלְו דאז
 :םיפר םיִלְלַח ולָפּת ףו שי וליַחְו ּוהוְרְּבְשי נכרתו

 ז בֶזָּכ דָחֶא ןחלש"לעו ערמל םֶבְבְל םיִכְלמַה םַהיִנ
 4 לצרא בש :רעמל ץק דועיכ חְלצת אָלְו ּורָב

 שוכרב -

 ןכ +. 16 = .תַרְבַי 1ַעְו ל"ג ד. 15 = .ד"ירו ב"וד ,י'ד ,ו'ד ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ואשני אפ ₪
 ל"צ צ. 17 = .ד"ודו ב"וד ןכו ץיראב רמעיו א"ס ,ו"טדו י"ד .ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס ב
 ,ר"תו ס"ת ,ע'ת ןכו ירקו ביתכ בשיו א"סב ,ירק םשונ צ. 8 תו פ'ת ,ע"ת ןכ 8
 י"כ םירפס בורב ןכ +. 0 .סיפכב ל"נ צ. 90  .ע"תו א'ד . .- ביתכ םשיו א"
 ב"ה ןכו שגד הַמָחְלִמְּב א"'ס ו'טדו ר'יד ,ב"יד ,א"יד ,י"ד ,ט"ד ,ג"דב ןכו פר וילע רס

 רסמנ א'פב +. 97 | .ו"טד ןכו אדח הלמ 1וגַּבְתִפ א"ס צ. 6 .המחלמ ל"ג צץ. 95
 רב ןכו ןחלש אשמ 'ר 1

 10ל*

17 

18 ₪ 

19 

0 

1 

93 

1 

98 



 םַהָּב ףורצל ּולָשָכִי םיליכשמה"ןמו :תוקלקלַחב =
 .ינצרכ השעו :דעומל דועדיכ ה תעדרע מלל ררבלו 7

 ( םיִשְנ תדמחדלעו | ןיבי אל ויתבָא יהלא"לעו :התשע
 .הלֶאלו :לדנְתִי ' למ-לפ יפ ןיבי אל הוְלַאְדלּכְ"לעו .

 "השַעְו :תודמחבי הָרָק כי ןֶּבִאְבּו [-- בַהָּב רָבָכִי |

 חי הלשיו :ןומע נב תישאר בָאימו ודא ודימ +

 אז 98 לאינד 10

 בָשְו הָשָעְו שדה .תיִרְבִילע יבְבְלו לדג .שוכרב
 הנשארכ היהתהאלו בגב אָבּו בושי - :וצרַאְל

 םעזו בשו האפ םיתפ םייצ וב ואבו :הֶנראְכְו
 :שק תיִרְּב יבועדלע ןביו בשו השעו 0

 ּוריִפַהְו ועמה שקמה ילְלַחְו ודמעי וצפמ םיערוו
 ףינחי תירב יעישרמו :םֶמשמ ץוקשה ות דמתה >
 \םע יליכשמו :ּושעו ּוקּוחְי ויִהלֶא יערי םעו תוקלחפ -

 התרשל הָזבְּבו יבשְּב הבְהְלבי בֶרָחְּב ולשכנו יברל ּוניִבָי

 םיפר םקילע ולו טעמ רש ורועי םלשכהְבו :םיִמָי

 :םילא לא לעְו לא"לָכ"לע לדגְתִיו םמורתוו למה <למה
 הצרחנ יכ םעו הֶלָּפִידִע /חיִלְצהְ 0% פד

 .ויִתְבָא ּוהעְדַידאְל רשא ּה הלאו רבכי ונכדלע םיעמ

 [הברי ריכה רשָא רֶכִנ .הולאדשע םיועַמ ירצבמל
 - תַעָבּו :ריִחְמְּב קלחי המ כדאו םיִבְּ טלישמהו רובָכ
 "ןופצה ךלמ וילע רעְתשיו בגגה ךלמ 'מע חננתי ץק
 לש תוצראב אבו תוָּבִר תּייִנאְבּו םישְרפְבּו בֶכְרְּב
 "וטלמי הָלֶאְו ולשכְי תוְּברְו יבצה ץֶרָאְּב אָבּו :רֶבְעו

 "לשמו :הטילפל הָיְהִת אל םירצמ ץֶרֶאְו תיִצְרֶאּ
 םיבלו םירצמ .תודמ גַח לָפבּו ףסּכהְו בהָוה נמַכַמְב

 .םישכו
 [ןווגב ןועפה יארוסל יאעדרהנל ןכ +. 81 | .אועג וילע רסמנו הֶאְבִנ א'סב + 0

 מו ועמ = םיזעמ ל"נ +. 88 = .ד"ידו ב"וד ויד ו" ,ג'ד ,ב"ד ןכו םַּּבַר םימי א'ס +
 | ןיפה +. 9 = .םע ל'כ +. 59 = .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ןכו בָהזב א'ס +. 38 = .'ד ג'כ היעשי ןויע

 " ם - 1 כר ב
 .א"ודו א"ד ןכו ירקו ביתב ריַּכַיש א סב ,ירק ריִּבַי ,ביתכ
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 5% והְלַהּבִי תיעמשי 0 ..- : םיִשְכְ
+ 

 \ד
 ופצמו ה ממ והְרְהָבִי עמש

 3 )ד ₪

 למי

.. 

|| 
 ול

1 
4 

- + 
 ו

 ןיאו וצקדדע א ו בי שדקדיבצ רחל םוש ןיב ונדַפַא 0

 בי דָמעַה לודנַה רשה לֶאָכיִמ דמעי איִהַה עבו : :ול רוע

 רצ תע הָּתְיַהְו ףמע ינָבְדלע
 עָבּו איקה תַעָה לע יו

 1 תויהמ התיהעאל רשֶא ה

 אָצְמָּוה"לְּכ מע טלמי איהה 1

 הָלַא וצ וציקי ה : : שברו : רָפָפִּ ביתָּכ

 ל םיבכוככ םיסרה למידה טיקרהל :רַהְּ ורה

 ה :דעו

 5 רַפַּפַה םֶתָח
 לאיִנְד נא אה

 , 'ר:ר\ויי +יי\וי-- נה מ דחו 1 ה.- ריי.
 0 וזבג ו - 4 =- ורשו 1 ראזז ₪ = הפ / ל הָנַה

 ש = כ 2 ד , :

 =-רע ראיה ימימל לעממ רשא .םידבה שובל שיא

 - םידּבה ש שובל | שיאָהתַא עמשֶאו 1 :תו אלפה ד ץק ר יתְמ

 לא ללאמ למשו נימי םרוו ראיה ימימל מממ

 .ה.י=י. םידעומ ב = ו 0 =
 צהו םידעומ דעומל ייפ םלושה יִחְב םשיו

 ןקאהלכ הָניִלָּבִּת שדקהםע ==

 -₪ | תיִרָחַא הָמ .יִנדַא הדמו כא קא אְלְו יִתַנ

 ע םירָבּדה םימתחו
 05 שד ו רצ : היכו ₪ .

 קשר | שישְרִהְו םיכר יפרציי ונבלתוו ורְרְבַתי 495
> 

 . שרה לָּכ וב אְלו

 + ו
. 

 ל וירי :ןניבי םיִליִּכ
. | 

- %- 

 =0| =יע

 :םיִעְשִּתְו םיִתאָמ ףל א םיִמָי םמש יש תַתְל דיִמָּתַה
| 

 . : % 2 ופ םישלש תואמ שלש ףַלֶא םימָיל ע עיניו הָּכִַחְמַה יִרשא
 השמחו ב-7

 רסמגו י"כ םירפס בורב ןכ + 3 ,2' | .א'ד ןכו הַמָחְּב יאחנרמל ,יאברעמל ןכ ש 4
 ג'ד ןכו רסח םיִלְּבְשַטַהְו א"פ ו'טד ר"וד ,ב"יד ויד ,ב'ד ,א"דב ןכו םואלמו 'ב וולע
 .תַעְרַה הָניִבְרִתְו ל"ג +. 4 = .ד"ידו ,א"יד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּריִהֶזי א"ס ץ. 8 = י"ד
 ןכ ב'וד ,א"יד ,י'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .ץפפ רי תולככו ל'ג ץ. 4
 ג קוספ ליעל ןייע :ו"טד ןכו רסח םיִלַּכפשַמַהְו א'ס ,ד"ידו
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 ץקל ךְלְרְגל דמעתו חנְתְו ץקל ףל הָתַאְו :הֶשמֶחְו ₪
 שו :ןימָיה

 ךלא אירבג ןידא ויצחו ,זנש ןמפו העבשו םישמחו תואמ שלש לאינד רפסד יקוספ םוכס

 ,העבש וירדסו .[ע4. ץז 19 וחכשהו ושגרה
 ה

 = + א -
- 

- - 

 א-%

 יחד

 4 די ₪
- 3 



₪ 

 ארזטע
 א הָוהְירַבְּד ולכל ספ ךלמ שֶרוכְל תחא תנשבו
 ספל שֶרּכ חּורדתא הָוהְי .ריעַה .הָיְמרי יִפמ
 הפ :רמאל בָהְכַמְּכְיבְּנ ותּוכְלַמדלַּכְּב לוקחרבעה
 הָוהי יל ןתָ ץֶרָאה תוָכְלְממ לכ םרֶפ למ שכ רמָא
 םלטוריב תיב ולדתונְבְל ילע דקפר אוהו ם | םימשה יהְלַא
 זמע ויהְלָא יה יִמַעדלָּכִמ םֶכָּבִדִיִמ :הָדּוהְיְּב רשָא
 יהלא הָוהְי  תבדתֶא ןביו הדוהיב רשא םלשוריל
 רָאְשַגַהדלָכְו :םֶלשּוריּב רַשַא םיקלאה אּוה לַאְרשי
 ומקמ יִשְנַא והּואְשִני םשדרנ אּוהדרשֶא תומק קמה
 תובל .הָבְלְנה'םַ הָמַהְבַבּו שּוכְרַב בה ףָסֶכְּב
 תובָאָה יִשאְר .ומוקו :םֶלשּוריִּב רָשֶא םיהלַאָה
 םי הלאה ריִעַה לכל םִיולַהְו םיִנָהְּפַהְו ןַמָינְּ הדוהיל
 : :םלשּוריּכ רַשֶא הוהי תיבדתֶא תונבל תולעל וחורדתַא
 םהיִדיב ּוקזח םֶהיִתביִבסדלצ]
 :בדְנֶתַהדלָּבלַע בל 0 הָמָהְּבַבּו שוכר

 לוב יִלָּב תֶא איצוה שרוכ ךְלִמהְ
 תיִבָּב םֶנתִיְו םלשורימ \ ודב בובנ איצוה רשֶא הוה
 רכה תררתמ דידלע ספ ךלמ שרוכ םאיצוזו :ויקלא

 פס

 8 לעיו

₪ 

 סו

 של
 : = ףָסָכלָכִּכ ם

- 

8 

 םרפסיו -77---
 בייד ,ט'ד ,ג'ד ןכו ףקמ אלבו אוהו א'ס ,ו"טדו ו"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב 5 יל א
 יל וולע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ + 4 = .גיכ ויל ,'ב היד ןויע ז הָוהְי ליג < "= 8
 :ריידו ב"יד ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסה ּגהַאשני א'ס ,ו"טדו .ב"יד ,א"יד ,ט"ד גרב 0
 ,ג'ד יכו הבדנההםע א"סו ,ו'דו ב'ד ןכו הבדנההםע א'ס ,ו"טדו י"כ םורפס .בורב ןכ 64
 .ברל ל"נ צ. 6 * ,ר'ידו 'ב"יד ,
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 םֶרָפְסִמ הֶלֶאְ :הדוהיל אישנה רַצַּבְשֶשְל םֶרָפְסִיו

 םיִפְלַחְמ ףַלֶא ףָסָביִלְטְרִַא םישלש בָהָז ילטְרֶא
 ףַסִכ יִרוָפְּכ םישלש בָהָו יִרופְּכ :םיִרְשעו העשת

 -לָּכ :ףלֶא םיִרְחֶא םיִלּכ הָרשַעְו תואמ עפר םינשמ
 לפהיתואַמ עַּבְרַאְ םיִפְלֶא תשָמַח ףסכלו = בה םיִלַּכ
 :םֶלָשּוְיְ לבָּכִמ הלוגה תולעה םע רַצְּבְשָש הָלְעַה

 םילעָה .הָעיִרִמַה נב הלא ב
 לבְּכְ"דלַמ רוצנדכובנ הָלְנָה רשא הלנה .יִבָשמ

 -רַשָא :וריעל שיא הוה םלשרל ו בושה לבבל 3
 יִכדִרַמ היפ ַך הָיִרָש הָיְמָחְנ עושי לָבְּבְרְזִִע ּואָּב
 םע ישְנַא רַפְסמ הנעּב םוחְר נב רֶפסמ ןשלב

 ו
 לא :םינשו םיעבש הֶאמ םיפלא שערפ יב |
 חרא נב :םיִנְשּ םיעבש ת ואמ שלש 0 :
 באומ תֶחפְינְב 7 השמה תוֶאמ עבש <

 ;רשע םיִנָשו תואמ הנמש םיפלא באי עושי ינבל
 ;הַעְּבְראְו םישמה קא ףְלֶא םֶליִע יִנְּ ד
 נב :הָשַמָחְו םיִעְּבְרַאְו תוֶאמ עשת אוחז נב :
 תואמ שש ינכ נב :םיששו תואמ עבש כז 2

 םירשע תוִאמ שש יִבַב :םיִנָשּו םיִעָּבְרַא
 ןינשו םיִרָשָע םותאמ ףלא דָעעְיִּב | :השלשו ₪
 :הששו םישש תואמ שש םַקיְִדֶא יִנְב .
 עכְרא ןידָע נב :הֶששְו םישמח םיפלא יו נב 5

 היקוחיק ךטָאְנב :הָעְּבְראְו םישמח .תיִאמ
 םיעשת

 רצבששל א'ס ה"טדו ביד ,א"יד ,טיד ןו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב לוגסב ןכ צ. 8

 "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו פקמ אלבו ילטרגא א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ ל.

 םיִעְשָהְו תואמ ל"נ ץ. 11  .םּפ פלא ל'נ צץ. 1 פלא ל"נ צ. 0

 צ . הימחנ ןייע :הָדּוהיִלו א"ס צץ. 1 ירק רצנדכובנ ,ביתכ רוצנ

 ,א"י 'ז הימחנ ןכ הָנמְש . + בָאְיְו לינ ש.6 | .ט'דו ויד ,גיד ביר ןכו הילָעְר א'ס צ.5 ו 'ז
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 וז םיִרָשָע תּוֶאמ שלש יִצְב יִִב | הָנמְשּו םיִעָשַת
 . :רָשַע םינשו הֶאְמ הָר יִנְב | :השלשו
 ו ה ל :הָשלשו םיִרָשִע םַָתאְמ שח נב
 גו םירשע הֶאַמ םַחְל- תיב ינב :ּהָשְמָחְו םיִעָשִת

 ּ :הששו םישמח רפטנ ישא | והשלש
 יִנָּכ | :הנמשו םירשע הֶאַמ תותְע שנא
 יראבו ה ְריִּפָּכ ם םי םירע תירק ינב :םינשו ם םיעברא

 56 פפה הַמ ברה נב :השלשו םיִעְּבְרַאְו תואמ עָבש

 זז האמ םמכמ שנא :דהֶא םיִרשַע תואמ שש
 אז

 98 םית אמ יעהו לא"תיב ישנא :םינשו םיִרָשע

 פ :םיִנָשּו םישָמָח ב נב :השלשו םיִרָשָפ
 5. ינב :הששו םישמָח האמ שיִּבְנמ ב

 ג נב :הָעְּבְרַאְו םיִשָמָח םִיִתאָמ ףַלֶא רחַא םליע ."%
 ₪ לואָו דיִדָח דלדיִנְּב :םיִרָשְעְו תואמ שלש םרָח
 3 שלש וחרי נב :הָשַמָחְו םיִרְשַע תואמ עַבש
 5 תשְלַש הָאְנִס יִנְּ :הָשַמָחְו םיִעָבְרַא תואמ
 א יִנָפ םָהְּדִה | | :םישלָשּו תואמ ששו .םיִפְלָא
 :השלשו םיעבש תואמ עשּת עושי תיבל היעד
 3 רוחשפ יִנָּב :םינשו םישמח לא רַמא יְנְּב
 ₪ ףֶלֶא םרָח :העבשו םיִעְּבְרא םִיַתאַמ ףלא
 אי "נבל לאימרקו עושירנפב םהלה = ּורָשְ העְפשְו
 44 ףָפָא יִנֶּב םיִרְרשמה ;הָשָּבְרַאְו םיעְבְש הָיְודוה

 וז ד

 ₪ םולשחינב םיִר עשה גב :הנמשּו םיִרשָע האמ - שחינב םי טשח ינב " .
== - - 

 טד בר .םיד היד ביר ביד ןכו תיב ונב א"ס )"טדו י"כ םירפס םבורב ןכ ץ. 1

 ןכ צ. 5 .ירק םור / ביתכ םירָע א"פבו ,ט"כ 'ז הימחנ ןייע :?ר"הו ע"ת ןכו םיִרְעָי א'סכ צ 5

 םיעבר א א"כ ט. ו"טדו ד"'יד ,ב'יד ,א"יד ,ט"ר ,ו"ר ,ג'ד ,ב*ד ,א"ד ,ו"כ םורפס בורב אלמ

 םירפס בורב ןכו יאברעמל ןכ צ. 98  .ט'כ 'ז הימחנ ןויע :ר"ידו ב*וד ,ט"ד ג'ד ,ב'ד בז
 ד"ידו ביד טד ד ,ביד ו לֶאְהיִב יאהנדמל ,ו"טדו .א"יד א"ד וב
 ,ג'מ 'ז הומחנ ןכ הָודּוהְל ינבל : לַאיִמדקל ל ל'ג +. 0
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 יבש נב אטימה :ינָּב בוקעדינּפ ןמְלטהנֶב רַמָאְדיִנְב
 אָחיִצְהיִנֶּב םיִנתְנַה :העשתו םישלש הֶאמ לכה 4
 אָהַעיִסיִנְּב סְרַקיִנְּב :תועָבִמ נב אָפּושַחְדינְב 4

 :בוקע נב .הָבָנִחְְנִב :הֶנָבְלְּ :ןודפ נב ₪
 לח |: כ יִלָמשְרָּב בח -

 כ .אָדוקתינב ןיצְרינְב :הֶיִאְר ןנֶּב .רחנהינב
 "יב ?יפב נב הָסָפִרְנְב אָזעינְב :םזנ 9
 דב קוקי :םיסיפנ יב נעמי הֶנמא ,
 אַריִחְמְרְּב .תּולָצַבְּ :רוהרח נב /אפוקה ₪
 :חמַתחיִנֶּב אָרְסיִסיִנְּב סוקְרְבדנּב :אשרה ינֶב 3
 המלש ידבע יִנָּב :אפ טָח יִנָב יִצְ נב -
 הלטיחונב :ארורפ  יִנְּב ּתרפפההינְב .ימסדינב ₪

 נב ליטחחינ ב הָימְפש נב :לֶדַנ ינֶּב ןוקרדהינב
 ידבע נבו םיניתְנההלכ :יִמָא ינפ םיבצה תרכפ >

 :םינשו םיעשת תואמ שלש המלש
 ןדא בּוְרַּכ אשרח לת למ לתמ םילעה הלאו | ₪

 לארשימ םא םעְרזו םֶתובָאדתיּב דיגהְל לכי אלו רמא
 שש אדוקנ יִנֶּב .הָיְבומחינב הילד :םָה ₪
 היבַח נב םיָהְלה ;ֶבִמו :םיִנַשו םישמח תואמ ₪

 ידעְלגה ילוְרּב תו חקל רשָא ילזרב ינּכ ץוקה ינב
 םֶבָתְכ ּושְקְּב . :םמשדלע אָרקיו השא ₪0
 רַמאיו :הָנְהְּכִהְִמ ּולָאְגַו .ּואַצְמנ אלו םיִשחיתמה ₪

 דע םישדפה שרלמ ּולכאידאל רשא םהְל אָתשרתה
 עכרא רַחֶאְּכ לָהְקהילָּכ :םיִמְתְלּו םיִרואל ןהכ דמע <

 אובר
 ,ביתכ םיִסיִפְנ צ. 50 = .ס'תו ע"ת ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ימלש א'סב

 םיִלועָה א'ס צ. 59 | .ס'תו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ןכו אָריִחַמ א'ס +. 5% | .ירק םי

 5 ריד ,בייד  ,ט'ר "ד ,ג"ד ,בד ןכו רפח םֶתַבָא א"ס צ. 59 | .ו"טדו

 :ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו היבְח א'ס ו"טדו י"כ םירפס

 א'ס ,א"ידו ו"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 65 .השֶאְל ריבס צץ. 61  .ג" ְז

 ,ה'פ 'ז הימחנ ןכ ןֶהפה ל"ג צ. 63 .ו"טדו דייד ,ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו םיִשָחִיִתִמַה

 ח-
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 םֶהיִרְבע דבְלִמ :םישש תו ואְמְדשְלש :םִַפְלַא אובר
 םישלש תואמ שְלֶש םיִפְלַא תַעְבַש הָלֶא םָהיִּתְהַמַאְ
 םָהיִסּוְס :ם יתאמ תוררשמ םיררשמ םַהָלְו הָעְבְשְו
 םיִעָבְרַא םִיִתאָמ םָהיִדְרְ ו ש תואמ עבש
 ּהָשמחו .םישלש תואמ עברא םהיִלמְ :השמחו
 :םיִרָשַעְו תואמ עבש םיִפלַא תשש םיִרמָח

 רֶשֶא הֶוהְי תיבל םֶאבְּב תובָאְה ישארמו
 דלע ודימעהל םיהלַאה תיבל \ פנתה םלשּוריּב

 םיִנמָּכְרִּד בָהָז הָּכאְלְמַה םֶתכָּכ :נוכְמ
 תָתֶכְו םיִפְלֶא ּתָשְמָה םיִנָמ ףסכְו ףֶלֶאָו תואְבררשש
 םיִולַהו םיִנָהְּכַה ובְשיו :הֶאַמ םיִנָהְּ
 םהיִרֶעְּ םיִניִתְנהְ םירעושהו ם יִרְרְשִמַהְ םעָהְִמ

 שֶדְהַה ענו :םֶהיִרְעְּב לֶאְרְשילָפְ
 ופסאיו םיִרָעּב לֶאְרְשי ינו יעיבשה
 ד עיְְּב עושי םקו + םלשּורידלא דָחֶא שיִאָּכ םעָה
 תֶא ונביו ויַחָאְו ל לָאיִתְלַאְשְרִּ לבָּכְ םינהכה ויַחֶאְ
 בותַכַּכ תולע ּויְלָע תולעהל לאְרְשי יקלא הָבְזִמ

 ותנוכמחלע ַהָבְזִמַה וניו :םיהלַאק ָהדשיא השמ תַרותְּב
 תולע וילע לעיו תוצראה ימעמ םהילע המ ָביִאּב יִּב
 | | תוָּכְּפַה .נחדתא ושעיו :ברעלו רקְּבִל תולע היהיל

 םוידרבה = - רָפְסִמְּ םויב - תלת בית

 ס ,ויטדו י"כ םירפס בורב ןכ 4
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ט. 1
 פס בורב ןכ צץ. 8  .קוספ עצמ3
 ותנוכמ +. 5  ,ר'ודו ב"יד 5
 .ד"ידו ב"וד ,א"יד ט"ו
 א"ס ץ.4 ס'הו ע"ת ,ר'יד ,ב*יד ,ט"

06 

07 

₪ 

909 
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 וש

 שכ
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 ויָחֶאְו -וינָב עושי - רמַעיו :הָוהידתיִב תֶכאָלְמְ"לַע \

 תובָאה ישארו םיולהו םיִנָהְכדַהִמ םיִּבְרְו :הָוהידתיִכ ול

 | ישאְרְ"לאְו לָבְבְרלא ושעיו :לארשי יהלַא הוהיל :

 ןזז 7-5 ארזע 1%8

 הוהיל .תולע תולעהל ּולַחַה יעיבשה שרחל דָחֶא
 םישרחלו םיבצחל ףֶסַפרנְתי :דָס 2 הָוהְ לָכיִהְו
 יצע איבְהְל םירצלו םיִנדַצל משו ה מו לכ (מו
 "למ שֶרוָּכ ןויִשרְּכ אופָי םָידלֶא 0 םיזרא
 תיִנשַה . הָנָשבּו :םהילע סַרַפ
 ינשה שדחב םלשוריל םיהלָאה תיבדלֶא םֶאובְל
 רַאְשּו קצב עושוו לאיִתְלַאְָרּב לכפר ולטה
 םלשורי יבשהמ םיִאְּבַהילַכְו םיולהו םיִנָהְכה !םֶהיַחֶא
 הֶצנְל הָלַעַמְו הש םירשע ןכמ םיולההתא ודימעוו

 השעילע .חצנל דַחֶאְּכ הָדּוהיהִנְב נבו לֶאימדק
 םֶהיִהָאְו םֶהיִנָב דֶדְנה ינּ םיהלאה תיִבָּב הָכאָלֶמַה
 םיִנֶהְּפה ודימעיו הוהי לכיקהתַא םינבה דפ :םיולה
 טלהל םותלצמכ ףַסַאְרִנב םיולהו תורצצהכ םישְכְלִמ
 ללַהְּב ונע :לארו ןשי"ללמ ליה ירידלע הָוהְיתֶא
 לארשיחלע ודסח םֶלשְליִּכ בוט יִּכ הוהיל תֶדוהבו

 רסוה לע הָוהיִל ללהב הָלודג הֶעּורְת עיר לכ

 תומה הֶז ודְסיְּב ןושארה תיּבַהתֶא ואְר רָשֶא םיִנקְזה
 הָחמשב העּורְתּכ םיִּבַרְו לוד לּוקְּב םיִכּב הינע
 תחמשה תעורת לוק םיריּכִמ םִָה ןיִאְו :לוק םיִרָהְל
 לוכַהְו הֶלּודג הערת םיעירמ םעְ כ םַעָה יִכְּב לוקל
 :קוחרמ בל"דַע עָמשנ

 לכוח םינוב הלונה ינבחיכ ןמינבו הָדוהְי יִרְצ ועמשיו

 ! תובאה ו

 (ןניצ +. 10 | .ר'תו ע"ה ,ג'ד ,איד ןכו ישע איפ ע. 9 = .'מ 'ב ליעל ןויע : הודה ל"ג +. 9
 "יד ןכו הוהיל א'ס +. ג0 = .ר"תו ם'ת ,ע"ת ןכ ודמָעיַו ל"צ +. 10 = .ס"תו ע"ה ןכ ּגדפיו
 .ר"תו א"ד ןכו םינקזהו א"ס +. ג = .ב"ידו ט"ד ,ג"ד ןכו הוהידלֶא א"סו ,ו'דו
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 שורדנ םֶכְכ יִּכ םֶכְּמַע הָנְבִג םהְל ּורמאמ תובָאה
 ףלִמ \ ןדחרפא ימימ םיִחְבו ּוחְנַא | אלו םכיקלאל
 עושיו לבב םָהָל רַמאיו :הפ ּונְתא הלעמה רושא
 תובל ּונְלְו םכְלחאל לֶאְרָשיִל תובָאה ישאְר רֶאְשּו
 לארשי יִהְלֶא הָוהיל הָנְבנ ד ּונחְנִא י וניהלאל תב
 ץֶראָה םע יהָיו :פְרֶפיְדִלִמ שָרּוּכ לה ווצ רשֶאַּ

 שכ

- 

 ; םיִרְכְס :תונבל םֶתוא םיהלבמו הרּוהידסע ידי םיִּפרְמ
 םרּפ ףלמ שְרְוּכ ימי" כ םת ָצְע ר רפה םיִצָעוי ם םהילע

 5 ךלמ שוירד תוכלמ"דעו
 הָדּוהְי .יבשיילע הָנְמְש ּובְתּכ ותובלמ .תֶלחתַּב

- 

 שח :םרפ

 -לע ותונכ רֶאְשי לֶאְבט תפל ותמ םֶלַשְּב בַתָּכ

 תיִמְָרֶא בִּתָּכ ןְוָתשנה בָתְכּו ספ למ אָּתשְשְחִתְרַא

 -לַעְּב םָּחְ :תיִמְרֶא םַגְרְתִמּו
 םלשורידלע הָרָהיהרגא ּובתַּכ ארפס ישמשו םתִמ
 םעט"לעב םוחר ןידֶא :אָמְנִּכ אָּכְלַמ אָתְט שֶשחתְרַאל
 איִכָתְסְרפַאו אָיְיִר ןוהתונְּכ רַאָשּו אפס ישמשו
 אוהד איכנשוש איְלְבב יוכרא איָסְרַפַא אָיְלּפְרַט
 אריקיו אָּבִר רַפְְסֶא ילגה יד איִמָא ראו 1 ץימלע
 הרהזרבע רָאְשו :ןיִרְמש יִד הָירְקְּב ומה בתוהו
 יד אָּתְרִנא ןנשרפ הנ :תנָעְבו
 שְנֶא ךילבע אָכְלִמ אָּתְשַשחתְרא"לע יהולַע וחלש
 אּוָהְל עיד :תֶנעּכּו הרהנדרבע

 אבלמל

 ןדַח רַסָא א'ס ץ.5 = .סיתו ע'ת ,א"יד ,א"ד ןכו ירקו ביהכ לו א"סב ,ירק ולו יש. 7
 ל'נ צ. 4 = .ירק םיִלַהבַמּו ,ביתכ םיִהְלבמּו צ. 4 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד  ,א"יד ,ןכו .ןילמ ןירח /

 א"ס +. 8  .ו"טד ןכו אָדַח ארְּגִא א"ס +. 8 | ,ירק 7 ,ביתכ ותָוְנַּפ ש. 7 = .תֶונְבַלַמ
 ויד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב 'פה התפב ןכ +. 9 = .ו"טרו .א"יד כו לוגס םלשורו

 .ירק אָיָוכרַא .ביתכ יִוָּכְרַא צ. 9 = .ץמק איכתסרפאו א"ס ןו"טדו  ד"וד ,ב"וד ,א"וד טיר [

 ,ביתכ ףיִדבְע +. גג = .ירק אוהד צ. 9 = .ירק אילבב ,ביתכ ילבּב וילע רפמנ א'סב 9

 ירק ְּצְבַע

 / שורָושחַא תוכלמבו

 7 אתששחתרא ימיבו :םלשוריו

2 
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 וִתֶא אָניִלַע ךֶתולְךמ וקלס יד אָידּוהְי יִד אָּכְלַמְ
 יירושו ןיִנָּ אתשיאְבו אָּתְדְרַמ אַתָיִרְק ם .םלשוריל
 יד אָכְלַמְל אְוָהְל עיד ןעַּכ :וטיחי אָישאְו וללכשא
 ולָב הדְנמ ןללַכְש אירו אְָבְתִּת ךד איר ןק
 -לָּכ ןַעּכ :קזנהת םיכלמ םֶתַפאְו ןונָתִי אל להו
 ףירא"אל אָכְלַמ תורעו אָנחְלַמ אָלְכיִה חלמהיד לבק
 יד :אָכְלִמְל אנעדוהו אנחלש הנד"לע אזחמל א
 רַפְסְּכ חַּכָשַהְתּו ךַתָהְבָא יִד אָמ ;רֶכְד"רְפְפְּב רק
 תקזגהמו אדרמ אירק ךִד אָתְיִרְק יד עדְגַתְו איִנְרכ
 אָמְלַע תַמויְדִמ הינב ןיִרְבְט רודתשאו | ןנדמו ןיכלמ
 אָכְלמְל הגְחְִא ןיעךוהמ :תַברָחַ ךר אָתְיִרְ הָנְדְדלע
 לבקל ןוללכתשי הירושו אנבתת דר אתירק ןֶה יד
 :ףל יִתִא אל אָרַהְנ רבעב קלח הֶנה

 ישמשו בעמדלַעְּב םּוח הר"לע אָפלמ חלש אָמְנְתפ
 :רבע ראשו ןירמשב ןיבּתַי יד ןוהַתְונַּכ ראשו אפס

 שרפמ אלע ןותחלש יד אָנְִתשנ :תַעָכו ם לט הָרְַ
 [ אתירק יד.וחפשהו ורבו םעט םיש למו :ימדְק ירק
 דרמו :הָאָשִנְתִמ ןיכלמ-לע אָמְלַע = תָמוידְמ 4

 םלשורידלע וה ןיפיקת ןיכלמו :הכדדבַקְתמ רודתש
 ןיטילשו ב

 ורק ּוללְכש אושו ,בותכ ּולְלְּבְשא יִרושו ץ. 15  ,ירק אָפִשבּו ,ביתכ אָּמָשיִאְבּו +. ו
 ןכו אלמ סּותַפַאו א'פ +. 13 = .ד'ידו .ב'יד ,א'יד .ו'ד .ב'ד ,א'ד ןכו ץימק וטוחָי א"ס צ. 9
 ןכו אלמ קיזנהִמ א'ס +. ג3 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו 'מב םּותַּפַאְו וא ם א"סו ,א"ד
 ביר .מ'ר וו"ד -ןג'ד .,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 14 = .א"ידו ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד
 [ וינרכד רפסב א"ס +. 15 = .א'יד ןכו ץמק ָּךיִרֶא א'סו ו"טד ןכו חתפ א א'ס ,ה'ידו
 |" ו. 15  .א'ד ןכו אלמ ןֶניִדְמּו א'ס +. 15 = .ו'טרו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו
 !ל וילע רסמגו הָנַּבִתִת א'ס +. 16 = .ו"טדו רייד ,ביוד ,א'יד "ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ץמק הו
 ביור ,א"יר וט'ד ויד ,גיד ,ב'ד ןכו קלה א'פ ד. 16 = .ד"ידו ב"יד ,ו"'ד ,ב"דב ןכו 'ה 'תכ
 ?ויטדו דו"ד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ה"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ צ. 16  .ד"דו

 [ רצ אנילע א'פ ו"טדב ןכו 'ַל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 |." 'ב לאינד ןייע
 ויד ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ ץ. 39  .ד"ידו ב"יד א"יד ,ט"ד ןו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו
 ו ווד ןכו ףקמ אלבו רבַעְתִמ א" +. 19  .התפ ּורקבּו א'ס ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"וד ,ט'ד
 י .א"ידו ט"ד )ו"ד ,ג"ד ,ב'ד
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 בהיִתמ ּףלהו 5 -=-%י שה רבע בש ןיטילשו
 וו וו וש -- 2 - :

 21 אַתְיִרְקְו דלא אָיִרְבְ אַלטב בל םעַמ ומיש ןַעְּ :ןוהְל

 לפ ל ןיריה :םֶשִּתִי אמעט ינמדדע אָנְבְּתִת אל לא
 תקונהל אלבה אנשי המל .הָנְִלע דבְעִמְל ילש
 - אַ שנ ןנשרפ יחחןמ ןידא (' :ןיִכְלַמ

 ישמשו םוחרדסדק ירק אָּכְלַמ אָּתַששחתְרא יז
 איד ןוהיחלע םלָשּוריל ּוליהְּבְּב ולא ןוהתונּכו אָרְפְס

 : :ליחָו עַרַדֶאְּב ימה ולטבו
תַלְטְּב ןיִדאְּב

 ה א הָלָאדתיִּב תֶדיִבע 
 94 םֶלשוריּב

 "ףלמ שוירדיתוכלמל ןיפרה תש רפ אָלָמּב תו
 הישוחפכ ירמה -שוירי יו ירוחח
 א = הירכו האיבנ ינח יִבָנְתַהְו

 םָשְּב םלשּוריבו דוהיב "דאיה
 , =רב 5 עושי 'לאיתלאשדרב הבכרו יי ןידאב :ןיהילע

 ₪ ו | יי

 ה.--.הויי םלשוריב י- ד אָהְלַא תיב ירוזוה ןירשו קדצוי
 | ו = . 2

 = ןוהל ןילעסמ אָקְלַאל הא ₪ 0
 | וו 3 הרהנ"רבע תחפ ינתת ןוהילע הָתַא אָנִמְודהִּב

 םכל םָשְמ םחל ץרמָא ןכו ₪ הוק עס רחש
 | אָנְּבְל הָנְד אָתיִב סט
 הָנְדִדיִּד איִרְבִ תהמש ןונאךמ םה -הל אָנְרַמִא אָמָנְּכ

 אוויר
------ -4 3 

 ד דנו- ה יפ)

 ןידא + הָלְלִּבַשְל ה לש [ אָיְרַשֶאְו
+. 

 ד ,ב'ד ,ו'כ םורפס בורב ןכ +. "0 .א'ד ןכו הדנמנ אס ו טדו

 .ב'ד ןכו הָלַטְבְל א"ס 4
 ט'ד ויד ,גיד ,ב'ד ,איד ןבו
 ג'ד ,ב'דב ןכו אלמ תליטפ א

 ץמק עַרְדאְּב א'ס +. 3 םיערדאב יס
 ו'טדו א"יד ,ו"כ םירפס בורב

 ו"ד ,ג'ר ,ב'ד ,א'ד ןכו חתפ תוהו א'ס ,ו"טדו י"כ םירפמ

 : - +ל נדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 84" ,ב"ידו ו"ד ןכז אלט
 יבנ ,ביתכ .הֶאיבנ צ. 1 .ירק אָּבְנְתֶהְו צ. 1 ,7] | .ד"ודו ב?וד ,ט"ד "ד

 טדו א"יד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צצ. 1, 5  .א"ד ןכו ירקו ביתכ אוב

 סם 5 .ט"דו ו'ד ,ג"ד ,ב"ד נ א"סו ,איאיבנ 'ס .ד"ודו .ב"*

 + | .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ג"ד ,א'ד ,י"כ םירפסב חתפב ןכ

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ה"ד ,ג"ד בד ו
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 10 ןשב 8 7 % רז

 פ דאלו אידוהי יבשדלע תֶוה םהַדְלֶא ןיעו :ןינֶב אָננְב <

 ןוביתי :ןידאו ּךהָי שוירדל אָמעמְ"דִע ומה ולטב
 אָתְרִִא ןנשרפ :הָנִדִלַע אָגּתְשנ
 ּהָתְונּכּו יִנּוְּב רתשו הרה הרבע תחפ | ינִתת הלשהיה
 אָמְנְתפ :אָּכְלִמ שוירד"לע הָרָהְנ רבעב יִד איְכְסְרְֶּא
 אָכְלַמ שָויִרְרְל הָּונְּב ביִתּכ הָנַכְו יהְלַע וחלש

 דויל אָוְלאְרד אָּכְלַמְל אָוהְל !עידי :אָלַכ אָמְלש +

11 

19 

3 1 

 ללג ןכא אנְּבִתמ אוַהְו אָּבַר אָהְלַא תיבל אָתְנִדִמ
 אָרְבַעְתִמ אָנְרְפסֶא ךד אתְדְיִבַעו אילתככ םשתמ עא
 אַמְנּכ דלא אָיבַשל א טטלאש ירא 3 :םהדיְב הלצמו
 הי ןכמל הָנְד אָתְיַּכ םעמ םכל םשמ םהל אָנְרַמַא
 אָיְלֶאש םֶקְתָהְמְש ףִאו :הָלְלַכשְל הָנְד אָנְרשֶאְ
 :םהשארב יד אָירְבִניםשיבּתְכְנייִּד ד זתוטדוהל םהל

 יהודְבַע ימה .אָנחְנִא רממל אנ ּוביִתַה אָמְנְתַפ אָמְנְכו
 תמדפמ הָנֶב אָוְהְדיד אָתיּכ 8 בו אָעְראְו אימש הְָלֶאדיִד
 :הללכשו יִהָנִּב בר לֶאְרְשיִל ּךְלִמו ןָאיִנש ךינש הנד
 ימה בה אמש הָלֶאְל אָנְתִהְבַא זרה ידדמ ןהְל
 היותס הנד הֶתְיִבו אידסכ לָבְּבְִדִלמ רצנדְכובנ דְָּב
 תַנָשּב םרב :לכבְל ילנה המ
 םעט םש אָּכְלַמ שָרּכ לבב יד אָּכְלַמ שרוכל הָדַח

 -תיב

 ,ד'ידו ב"יד ,א"וד ,טיד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו התפ תַוָה א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ןויטרו ך"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב 'פה חתפב ןכ +. 6
 וה איס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 .אקספ ןאכ שי א"פב +. 8  .איבסֶרָפָא א'ס
 ליעלמ אָמְדיִבַעְו א'ס +. 8 = .ד"ידו ביוד ,ט"ד ןג'ד ןכו יִּב א"סו ,ו"רו ב"ד ןכו ףקמ אלבו
 א"ס +.10 = .-ןמ א'ס ג"טדו א"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +.9 = .ו'טד ןכו
 ןו'טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10 = .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו חתפ םהֶתַהְמש

 ןב'ד ,א'ד ,י"כ םיהפס בורב רסה ןכ יט. 30  גטידו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םש בתכנ יד א"ס
 הסמגו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 10  .אלמ בּותְכְנ א"פ ,ו"טדו ד"יה ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד
 ;א"ידו א'ד ןכו ר"י אלמ םהישארב א"ס ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'דב ןכו רסחו 'ל וילע
 הָנְהְנָא יארוסל +. 11 = .ירק רמאַמְל +. 1 = .ו"דו ב"ד ןכו אלמד אלמ ם!הישאָרב א"סו
 קיפמ 'ל וילע .רסמנו ּהמעו א'ס +. 15  .ירק הָאְבְסַּכ ,ביתכ איִּבְסַּכ +. 15  .א'הב
 .'ה



 יש
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 אָהְלֶאדתיבדידיאינאמ ףאו :אָנְּבְל הָנְר אָהְלֶאדתיּב
 יד אליה פנה ר ענרכובנ יד אָפְסכְו הבהד יד
 ימה קַפָנַה לָבְב יד אָלכיהְל ומה לָכיַהְו םלשוריב
 רצּכששל ּוביהיו לָבָב יד אָלְכיִהְדִמ אָכְלמ שר

 אָקְלֶא תיבו םלשוריב יד אָלְכיִהְּב ומה תחַאדלזא
 רצְבַשש ןידא :ּהָרְתַאדלַע אָנְּבִתִ
 -ןמּו ם םלשוריב יד אָהְלַא תיבדיד אָיַשֶא בי אָּתַא ךד
 אָּכְלמְדלע ה ןעַּכ :םלש אָלְ אָנְּבְתִמ ןַעְּבדַעְ א
 לָבַבַּב יִּד הֶמַת אָּכְלַמהיִ אנ תיִבְב רֶקְּבֶתִי ב
 תב אנבמל םעט םיש אָּכְלַמ שרוכדןמייד יתיא ןה

 חלשי .הנדחלע אָכְלַמ תּוערו םלשוריכיךר אָהְלַא
 םש אָּכְלמ שירד ןידאב :אְָלע
 המת ןיתחהמ אוז יד אירפס תיִבְּב ורבו םעט
 אָתְניִדמ ידמּב יד אתריבּב אָתְמְחִאְּב חַכְּתשהְו :לַבְבְּב
 :הורָכ ּהנְּב בית רּכְְכ הָדָח הָלְנַמ

 םש אָּכְלִמ שָרוּכ אפלמ שרוכל הדָח תב
 דוד ותא אְָּּבְתִי אָתְיִּב םלשוריב אָהְלַאדתיב םעט
 היפ ןיתש ןימא המור ןילבוסמ יטושאְו ןיחבד ןיחבד

 עָאיד לכד אָתְלִ סל ןבא"יד ןיככְרנ :ןיתש פא
 תדח

 ן"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אהלא-תיבדיד אונאמ א'ס נ'טדו ד'יד ,ב"וד ,י"'כ םירפס בורב ןכ ₪

 ורק לֶא ,ביתכ הָפַא +. 15 = .ו"טד ןכו ירצ רצבששל א"כ +. 14 = .יד אינאמ .א"סו ,ט'דָ)
 .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ה'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ סיִלָש א'ס צץ. 16 = .לֶא ריבס וילע רפמנ א'פב

 םירפס בורב ןכ +.17 = .ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפסב אגרדב ןכ ₪
 אלמ ןכ +. גז = .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ויד ,ביד ןכו ףקמ אלבו יב... .וָד א!ס ןיטדו ב
 יד א'ס צץ. 17 =." 'ב לאינד ןויע :ו"טדו ד"יר ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו"'כ םירפסב
 ב"וד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב לוגסב ןכ +. גז = .ס'תו .ע'ת ,א"יד היד ,ב'ד ןכעו 8
 י"כ םירפסב ןכ צ. 2 4 ..גרדו ביור ,א"יר ,טיר היד ביד אה ןכו ירצ אָניִלָע א'ס ,ו"טדו

 בורב ףקמב ןכ +. 8 | .ו"טדו ד"יד ,בייד ,אייד ,טיד ויד ,גיד ,ביד ,א"דב ןכו פר וולע רסמש]
 א'ס צ. 8 = .ד"ידו ביד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד .ןכו ףקמ אלבו תיב א'פ ה"טדו י"ב םורפמ
 .'ה קוספ ןויע :ר"תו ם'ת ,ע"ת ,א"ד ןכו םלשוריבהיד א'סו ,ו"טדו א"וד ןכו לוגפ 8
 א'ד ןכו רפח יִהשֶאְו א'ס ו'טדו א"ידב ןכו אלמו 'ל וולע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ 8

 .ד"ידו ב'יד ,טיד היד גיד
1%\3%8 
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 מא ןלכה ןירותי ינבו ורשה המו כ אלדו

 | יִד םִעְו דְלַמלּכ רמי הָמַת ּהמש ןָכשהיֶה אהְלאו +

 ז] 5% ארזע 141

 דתי ינאָמ ףאו :בֶהְיְתִת אָּכְלִמ תיכמ אָתְקְפִנו תדח :
 ךןמ .קפְנה רַָצְנְרַכּובְנ יד אָפְסַכְו הָּבַהְר יד אַהְלַא
 ףוו .ןוביתהי לבבל ליה םלשוריבדיד אלכיה
 ;אַהְלֶא תיבּב תֶהַתְו ּהָרְתַאל םֶלֶשו ּוריבדיד אלכיהְל

 רתש הרֶהְרבע תחפ יִנָתִת ןעְּ
 ווה ןיקיחר הָרָהנ רבעּב יד איִכְסְרֶפִא | ןוהת ןָנכו ינוב
 אְִִָ תחפ ךד אָהְלֶאתיִּ תדיבעל יקבָש :המַתְדִמ
 למ ;ּהָרְתַאזלִע זי ביי די אַהְלאתיִּ אידּוהְי יִּבָשְלּו
 ףלא אָיִדוהְי בט ןודבעתהיד אמל םַעַמ םיש

 רבע 5 7 אָכְלמ יִסָכנַמו דא אָהְלֶאתיב אנ 2

 רמאָמְּכ הֶשְמּו רמָחוחַלְמ ןיטנח אָיִמְש ּהלָאְל ןולעל
 זיד םויְּב םָי םֶהְל בהָיָתִמ אוהל םלשורוב"יר אָיִנְהּכ
 אימש .הלֶאל ןיח חוחינ ל ןוקלחיד :ולש אָל

 לָכ יִּד םעְט םיש נמו והונְבו אָּכְלַמ ייחל ןיִלצמ
 התיכךמ עא חס הת אָמְגְתִּפ אָגֶשַהְי יִד שנא
 ;הנה"לע דבעתו ל התיבו יהְלַע אָחַמָתִ ףיקזו

 ה רד אהְלֶא-הִיִּב הָלְּבִחְל הנ ןשהל די חלש
 ְי !דבקתי אָנְרַפְסִא םעמ תמש שוירד הָנא םלשוריב

 ןידא
 וה ,א'יד ,טיד ,ו'ר ,ג'ד ,ביד ,,א'ד ,ו"כ םירפס 'בורב ןכ +. 5  .ע"ת ןכ הַדַה ל"צ +. 4
 ןא"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו"טד ןכו ץמק ָּךַהיו א'ס ,ד"ידו
 ! ןוקיִהְר איס ו"טדו א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6  .ץמק איכסַרַפֶא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד
 ןןוכ םירפס בורב ןכ +. 7 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד "ד ;ג"ד ,ב"ד 'ןכו ןיקיִהְר א"סו ,א"יד ןכו
 ןנו המל א'ס +. 8 = .ו'רו ב'ד ןכו ןונבי ךד אהלא-תיב א'ס  ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ג'ד
 "מיד ג'ד ,ג'ד .ב'ד ,א'ד ןכו ןודבעת א'ס ,א"ידו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .א"ודו א'ד

 ןנ ל. 9 = .ר"ידו ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב עיברב ןכ +. 8 = .ו"טרו ד"יד ,ב"יד
 ןןומק אינהכ א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד טד ה"ד ,ג"ד ,ב"ד א"ד ,י"כ םירפס בורב
 ןנו אָיְנשַהל א'ס +. 39 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ליעלמ ןכ +. 9
 נד ,א"יד ,ט"ד .ו'ד ,גיד ,ב'ד ןכו אנא א"ס ץ. 19 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ג'ד ,א"'ד
 :ן'טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירצ רבעתי א'ס צ. 19 | .ו"טדו ר"וד

-- 
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 רתש הָרָהְנְרְבְע תֶחפ יִנתּת דא
 !=2- למקל 9 ןוה ..* ל- אָמְַּכ אָּכְלִמ שורד הלשדיד לבקל ןוקתונכו ינוב

 תַאּובְיּב ןיחְלצמו ןיְנֶב אָיִדּוהְי יב יבשו :ודבע ג ְנְרפְסֶא

 | הירו האיבנ ינח
 ו לאְָרְשְי ּהָלֶא

 םעטדןמ ּולְלְכַשו נבו אודעדרּב
 אָּתְשַשְחַ דאו שוירדו

 % חַריִל הָתְלִּת םוי דע הָנ איצישו | :סרפ למ
 :אָּכְלִמ ש שירד תוכלו : נש אוהדיה רֶדֶא

 רֶאְשּו אילו אָינַהּכ לֶאְרְשייִנְב ודבעו
 ו-

 ז וברקהְו :הָוְדְְּב הנד אָהְלֶאדתִיּב תָכְנַח אָתּולָייִנְּב

 ןופאמ ןירְכד הֶאְמ ןירות הנ אָהְלַארתִִּב כחל
 ו - לָּכילַע אָיַמְחְל יזע יריפצו הֶאַמ עכְרַא ןירמא

 אָינהכ ומירהו ו :לארשי ימְבְש ןינמל רשע יִרָּת לֶאְרְשִי
 - ו /

 יד אָקְלֶא תריבע"לע ןיהְתְקְלִחַמְּב כ ןוהַתְגְלפִּ
 שע השמ רפס ב בת ל

 :ןושארה שדחל רשע הָעְּבְרִאְב ב הספה"תא חלי

 ושעיו
++ 

 = ב .

 וטחשיו םירוהמ םֶלּכ דַחְאְּכ םיולהו םיִנֶהְּכַה ירהטה יִּ
 ולָכאו :םהְלום -י גָהְכַה םֶהיַחַאְלְ | הלוגה יִנָבילָּכְלח ] ספ פה

 תאמז 5% לדבנה לכו הלוגהמ םיבשה לארשיחינב
 ו - | ו תו ₪ - |

 ושעו לאְרשי יהלֶא הוהיל שרדל םהְלא ( ץרָאָהְדיונ

 | הְוהְי םחַמש !יִּכ הִחְמְשְּב םיִמָי תעבש תוצמדגח - - ף-- הש - --| .- .

 דתי תֶכאָלְמְפ םהידְי קזחל םֶיִלַל רּושַא-דלִמ בל
 :לארי יהל םיחלַא

 ,א"ור טיד "ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ויכ םורפסב ןכ +. 14 = .ירק אָוַבִנ .,בותכ האי יש 4
 .ו'טדו ד"וד ,ב"יד
 ק הָאָטַהְל צ. גז | ירק
 ד | .ףקמב דיֶרִּמ
 א'ס ץ. 91  .ויטדו ד"יד ,ב*יד פ"ד ,ו'ד ,ג'ד ביד .ןכו טו א'ס +. 90 | .ו"טדו
 רסמנ א'סב ,יללהב ןכ <. 91 = .ד"ידו ב"וד ,ט'ד ,ו"ד גיד ,ב"ד .ןכו  הנוגג .אלבו לב
 ר"יִד .(ב"וד ,א"וד ,ט'ד ויד ,ג'ד:,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ 3 5 ,ירק .דווג .וילע
 .ו"טדו
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 -ףלמ אָּתְסַשְחַתְרַא תוָכְלַמְּב הָלֶאָה םירָבּדה רחַאְו ו
 םולשךּכ :היקלחרב היִרְעְרַּב הִיִרשְרַּב אָרַע ספ 5
 :תויָרְמְְּב הָירְוְִב המ :םּוטיִחַאְִּב קודָצּב
 ךְּב סָחְִפְךְּב עּושיבָאְִּכ יִקְּבְרִּב ערב הָיִחְְזְדִּב

 לכְבִמ הֶלָע אָרְע אּוה : :שארה ןקפה ןרהאדכ דועְלֶא
 יהלֶא הָוהְי ןתערשא השמ תַרותְּב ליִהְמ רפפדאוהְו
 לָּכ וילע ןהלֶא .הָוהְידדִיִּכ ךָלִמַה ולר לארשי

 לַארש"נפמ ולשו ותק
 םיִניִתָנהְו םיִרעשהו םירְרשִמהו םיולָקְו םיִנָהְּכִהְִמו
 :ךלמה אתְסשחתראל עַבָשה תנשב םלשורידלא
 תיעיבשה תנש איה ישיִמַחה שדָחּב םלשורי אבו

 הלעמה דסי אוה ןושארה שחל דִחֶאְּב יכ :ךלמל \
 כ םלשורידלא אָב ישיִמָחה שדחל דַחֶאְבּו לָבְּבִמ
 -תֶא שרדל ובָבְל ןיכה ארו יּכ :וילַע הבוטה ויהלא
 :טפשמו קח לארשוב דָמָלְלּ תשעלו הָוהְ תרות

 ןתְנ רשא ןותשוה ןנשרפ הזו
 ירבד רפס רפפה ןהפה אָרְוַעְל אָּתְסַשְחִּתְרַא --

 :לארשידלע ויקְחְו הָוהְיתֶיצ
 רַפָס אָנְהכ ארְעְל איכלמ ףלמ אתפשחתרא

 םעט"םיש למ :תֶנָעְכּו ריִמְג אמש הָלֶאהִד אָתְד
 יהונהַכו לארשי אָמַעְִמ .תּוכְלמְּב ּדִנְתַמדלָּכ יד

 איולו

 ."ודו ב"יד ,ט'ר ,ג'ר ,ב'ד ןכו ןהכה ןרהא-ןב א'ס ,ו"טדו ו"ד י'כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,?
 א"ס =. 8 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג"ד ןכו אוהו א"ס ו"טדו ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ןטיד ויד גיד ביד ,א'ר .ןכו אלמ 'תושעלו א'ס +. 10 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ואביו
 ןטק ףקז אהטשחתרא א"ס ,ו"טדו ט"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = .ו'טדו ר"יד ,ב"יד
 בורב ןכ +. 15 = .ב"יד ןכו אתסשהתרא א'סו ,עיבר אתפשחתרא א'סו ד'ידו ו'ד ,ב'ד ןכו
 ןכ יז. גפ = .ו"טד ןכו ץמק אָנָהַכ א"ס .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס
 בורב ןכ יז. 18 = .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םורפסב הניגנ אלבו ףקמב
 הֶטע א'ס צץ. 38  .םעט םיש ינמ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ר ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס
 ןווטדו הד ,ב"וד אירו ,ט"ד הירו ג'ד  ,ביד א"ד ,י"כ  םירפס בורב ןכ ץ. 18  ,ו"טד :ןכו

 .ץמק יהונָהָכְו א'ס
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 = יד לבהדהכ :ךהי ךִמַע ם םלשוריל ּךֶהְמל אָלְ
 = . =< , ד + 5

 דוהידלע ּהָרָפבְל חילש יהטעי תַעְבְשו ו אכל םֶדָק
 ףַסַּכ הָלְביִהְלּו ה יד ּךָהְלֶא תב םלֶשּורילו

 ובנה והיזנעוו אָכְלמִיִד בו ה לארשי ּהָלֶאְל
 לכ הָּכָשַהְּת יד בה ּףֶסְּ לכו +הנֶכְשמ םלשוריב

 ןיִמדְנְתמ אַ אַמַע תּובְּדנְתַה םִע לַבַּב תֶניִדִמ

 אָנְרַפְסִא הָנְּד לבל :םלשוריב יד םההְלא תיכל

 ןוהְּפַחְנַמּו ןיִרָמִא ןירָקד !ןיִרות הֶנְר אָפְסַכְּב אנְקת

 םֶכָהְלֶא תיּב יִד אָקְּבִדִמִ"לַע ומה בָרְקִתּו ןוחיִּכְסנְ
 ראְשְּב בטיי ךיחא-לעו ךילע יד הָמּו + םלשוריב יד

 ןודבעת םֶכְהְלֶא תּעְרּכ דּבְעַמְל הָבָהָרְו אָפְסּכ
 לשה ּףָהְלֶא תי ןָחְלַפל ל ןיבַהְיְתמִדיד אנא
 יִד ּדָהְלַא תיּב תוחשח ראו :םלשורי הָלֶא םדק
 הא ונמל :אָּכְלִמ יזננ תיּכְִמ ןְַנת ןחְמְל ףָל ל"לפ
 אָירְבְג לכל םַעְט םיש אכל מ אָּתְסַשְחִּתְרַא
 אָגָהַּפ אָרוָע ןוכְנְלַאשי ידילכ יד הד
 - ףסְכְדדע :דָבָעְתִי אָנְרֶפְסֶא אמש הָלָאהיִד

 עְו הֶאְמ ןיתַּב רמָחדדעו הֶאְמ ןיִרוכ ןיטנחחדעו

++ 

:% 
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 5 : ּהָלֶא םעטךמ יּדלָּכ :בָתַכ אלדד חַלַמּו האמ חַשמ
 אימש ₪

 יו'טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו יהטַעּי א'ס ש. 14 = ,ירק %- 8
 ,י"ב םורפס בורב ןכ +. 36 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו יהוטְעְַו א"ס +. 5
 א"פ צ. גז | .א'ד ןכו ץימק אָיְנָהְכְו א'ס ו'טדו ר"יד ,ב"וד ,א*יד ,ט"ד ה'ד .בידיבש
 .ירק ָּךֶהֶא ,ביתכ ּּוַחֶא צ- 18 = .ירק ָּךְלַע ,ביתכ לע צ. 18 = .ו"טד ןכו החּפמ
 בורב ךכ צ. 18 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו חתפ רֶאשב א'פ ₪
 ףקמב ןכ צ.19 = ד"ודו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ויד ,גיד ,ביד ,א'ד ןכו ןּודַּבַעִמ א"ס ,ו'טדו י"כ םורפמ
 ב"ד ,א'ד ןכו חתפ ראשו א"ס צץ. 90 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ביד ,ו"כ םירפמב
 ג'ד ,ב'ד ןכו לפודוּב א'ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 90 = .ו"טדו ד"יד ,א'יר ,ט'ד ו"ד ג'ד
 אָיִרבְג וא .א"ידו ט'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. פג = .ד"ודו ב"יד ,ט'ד אד
 ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפסב חתפב ןכ צ. 91 | .אירַבִזַג א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו 8

 ט"ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירצ דַבָעְתִי א'ס ץ. לג | .ו'טדו רייד ,ב"יד ,א"יד טד
 א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,טיד ,ג'ד ,א'ד ,י"כ טירפס בורב ןכ ץ. 29 = ,ר"ידו .ב"יד
 א'וד ,ט*ד "ד ,ג'ד ,ביד ,א'ר ,ו"כ םורפס בורב ןכ ץ. 99 = .ו"דו ב"ד ןכז קרוח

 .חתפ בַתַּכ א*ס ,ו"טדו ד"וד ב7
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 המְל"יִד אמש הָלֶא תיִבְל אדורדא דבַעְתי אימש

 ןיעדוקמ םכלו :יהונבו אָבְלִמ תּוכְלַמלֶע ףצק אוהל :

 "תב יחְלפו אית אָישְרַת אירמז אילו אָיִנַהּכלכ יד

 אמרמל .טילש אל לה ולב הדנמ הנד אָהְלֶא

 ףהְלֶא תַמָכָחָּכ אְרְע התנאו :םֶהיִלְ

 אָמעְ"לַכְל ןינאד ןוהלחיד ןילדו ןיספש ינמ ךדיבדיד

 עדי אֶל ידו ףהְלַא יִתִד יעדידלכל הָרָהְנ רבעב יה

 ףהְלַאדיה :אָתִה דב אּוהְל .אלחידדלכו :ןעְדוהְת :

 ןה המ הבעתמ אוהל הייד אָנְרפְסא אָּכְלַמ יד אָתְרְו

 :ןירוסאלו ןיסְכִנ שעלה ושרשל ןַה תומל

 . בֶלָּב תאָכְזִתְנִרֶשֶא נותבָא יהלַא הָוהְדורְּב

 ילָעְו :םֶלְשורִי רַשֶא הָוהָי .תיּבתֶא רָאָּפְל ףלמה

 ףלמה .יִרָשדלֶָכְלו ויצעויו לה + ינפל רסח"הטה

 הָצְבְקֶאְו ילע הלא הָוהְיִיּ יתקזחתה יִנָאְו םירפגה

 :יִמִט תולעל םישאר לארשימ
 יִמַע םיִלעָה םֶשָחְיִתַהְ םַהיִתְבִא ישאר הלאו

 יִנְּבִמ :לָבָּבִ לפה אְּתְסשַהְתְרִא תּוָכְלַמְ

 ':שוטח דוד ינבמ לאינד רָמַָתיִא יִנְּבִמ םשרג םֶחְניפ

 שחיתה מע הירכו שערפ ינבמ הָיְנכַש ינּבמ

 בָאומ תחפ יִנְּבִמ :םיִשָמָחְו הָאַמ םיִרָפְול

 :םיִרָכִזה םיִתאָמ לַמַעְו | החרב יניעו והלא
 ינבמ

 תוכלמ-לע א'ס +. 93 = .ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,ט'ד ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םורפסב ףקמב

 ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 .ו"טרו ר"וד ,ב"וד ,מ'ר ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו אכלמ

 ןגונמ ןכ צ 94 = ירק יאולו ז. 4 יו"טד ןכו ץמק אָיְנָהְּב א"ס ,ד"ידו ב'יד ,א"יד ,ט'ד ,ו"ד

 םירפס בורב ןכ ,ירק ָּתְנַאְו ,ביתכ הָתְנַאְו +. 95 . .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םורפסב

 ןכ צ.95 = .ו"טדו א"יד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ נא א"פב ,ה"ודו ב"יד ,מ הההו טיר ביר וכ

 קירק ןיכוד ,ביתכ ןינָאְד +. 55 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"ב םכפסב חקמב

 ושרשל +. = .ו'טד ןכו אמע א'ס ור"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב 5

 ר"יד ,ב"וד ,א'וד ,ט"ר וה"ד ,ג"ד ,ב"ד י"ב םירפס בורב ןכ +. 1 .[ך = .ירק ישרשל ,בותכ

 א'ס .,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב 7 מ. 1 .א'ד ןכו אלמ םֶהיִתְובַא א'ס ,ו'טדו

 ,הינבשדְֶּב שוטח ל"נ שט. 5, 3 = .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םשָחיִתַהְו

 ב ןכ+ ור
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 זה תואמ שלש ומעו לֶאוחְיְדִּב הָיְנַכַשיִיִנְּבִמ
 ;:םיִרָכזה םיִשמָח מע - וידְּב דָבַע ןידע יבמ
 8 ומַעו הילתעְּב הָיעשי םֶליִ יִנָבַמּ

 לֶאָכיִמְדְּב הָיְרַבְו הָיְמפֶש יִנְּכִמ :םיִרָכְּזַה
 ב הדב בָאְי יִנָּבִמ :םיִרָפְזַה םינמָש מע
 :םיִרְּוה רֶשָע הָנמשו םיִתאָמ ִמַעְו לאח
 :םיִרָכַה םיששו האמ ומעְו היפַסיְִּב תימולשיינָּבמּ

 הָנמְשּו םיִרשָע מו יִבּבְרְּב הָיִרְכז יבב יִנָּבִמּו
 ג האמ ומעו ןְקַהְְּכ ןח דג יִנָבִמ :םיִרָכַּזה
 יִנרָחֶא םקיִנְֶא יִנְּבִמּו :םיִרְכַּוה הָרָשַעְ
 םישש םֶהָמִעְו הָיעַמְשו לָאיע טלָפילֶא םֶּתּומש הלאו
 םיעבש מַעְו דובזו יתש יוגב נמו ;םיִרָבְזה

 :םיִרְכְּוה
 : םיִמָי םש הנח אְָהאְדלֶא אָבְה רָהְנהדלֶא םַצְּבְכַאְ
 יִתאצְמִאְל ול דג יִנָּבִמּו םיִנָהְּכַבּו םֶעָּב הָניִבָאְו השלט

 : ןַתְנלַאְלו הָיְעמ משל לאיראל ,רועילאל החלשאו :םש
 םישאר םלט מלו הירכ ול ןַתְנלּ ןתְנְלאלו בידול
 ז אלע םֶתוא האצואו :םיניכמ ןַתְנְלָאְלּ ו בירי
 םיִרָכּד םֶהיִפְּב הָמישְאְו םוקָמה אָיִפְסַכִּב שארה
 דאיבְהְל םוקמה אָיִּפְסְַּכ םינותגה והא ולֶא"לֶא רּבְדל
 וניחלא"דיכ ונל ואיביו :ּוניִהְלֶא תיבל םיתְרְשמ ינְל
 ל כ יולדִכ ילחמ ינְכִמ לכש שיא ונילע הבוטה

 היברשו
 ל"צ ץ. 10 .ע'תו א'ד ןכו יִנָבַמּ א'ס צ. 9 | .ע"ת ןכ היגבש אּותַז ינבמ .ל"צ +. 5
 5 ,ב"ידו א"יד ,ט'ד ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב חתפ ןכ +. 11 = .ע'ת ןכ תומולש ינב ינבמו
 רפמנ א'סב צ. 18  .ס'ת ןכו םיִרשָעְו א'ס +. 19 = .ו"טדו ג'ד ,א'ד ןכו ץמק יִבָב א'ס
 ירקו ביתכ רּוְּו א"סב ,ירק רּוַזְו ,ביתכ דוב +. 14  .ירק לֶאיִעּו ,בותכ לֶאּועַי וילע
 ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 .ר'תו ס'ת א"ד ןכו
 ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 15  .ר'תו ס'ת ןכו ויטד ןכו םֶהְמַעְו א'ס .ע"תו ד"וד
 איסב ,ירק הָּוִצֶאְו ,ביתכ הֶאְצואָו צ. 7 = .ד"ידו ב"יד ןכו ףקמ -הנחנו א'ס ,ו"טדו ט'ד .ּו'ָר
 ויָחֶאְו ל*צ צ. גז | .ע'ת ןכו ירקו ביתכ הָאיִצּואְו א'סבו ,ס'תו א"ד ןכו ירקו בותכ הָּגַצֶאָ

 .השוגד 'א צ. 18 = .ירק םיניִתנַה ,ביתכ םנָּותַנַה צ. גל ר"ת ןב

 ש - - -

 שכ -
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 הָיְּבַשָחְתֶאְו :רָשָע הָנִמש חְאְו .ונְבו היברשו ₪
 :םיִרשע םהינבו ויִחֶא יררמ מ היעשי יִתַא

 תרבעל םירשהו דיוד ןתנש םיִניִתְנהְמּ 90
 :תומשב ּובְקנ םֶלְּ םירשעו םיתאָמ םיִנִתְנ םיִוְלה
 וניהל ינפל תופת אהא רֶהְנִהְדלַע םוצ םש אָרְקֶאְו

 יִכ :ונשוכרדלַכלּו ונפטלו ונל הרשי ךרד לטמ שקבל \
 + יש

 וש ןש

 בוואמ ועל םישרפו ליח ףְלִמהְדִמ לאל יתשב
 דלָּכְילַע .ּועיהְלֶאדדָי רמאל למל .ורמָאהיִכ ךרדּכ

 ּהָמּוצנ :ויבועדלּכ לע ופַאְו עו הבוטל וישקכמ 9
 הָליִדְבִאְו מל רתע תאזלע .וטיקלאמ השקבפ ּ

 םקמעו היבשה היברשל רשע םינש םיִנָהְכה ירשמ
 -תֶאְו ףָסּכַהתֶא םָהְל הלוקשאו :הרשע םָהיִחֶאְמ
 למה ומירהה וניהלָאדתיכ תמורת םיִלּכַהדתֶאְו בָהָּוה

 ע הֶלְקְשֶאְו :םיִאְצְמַה לֶאְרשידלכו ויִרְָ ויצו
 האמ ףסכרלכו םישמָחְו תואמדשש םיִרְּכַּכ ףַסַּכ םֶדָי
 םינכרדַאל םירשע בַהֶז ירפכו :רָכַכ האמ .בָהְז םיִרְּכַכְל

 :בֶָוּכ תְְומָח םִָש הוט בֶהצִמ תשחְנ ילָכו ףלא
 ףסּכהְו שק םיִלּכהְו הוהיל שק םַּתֶא םהְלֶא הָרִמָאְו ₪
 ורמשו ודקש :םֶכיִתְבַא והלא הָוהיִל הָבְדְנ בָהָזהְו ₪

 תובאהדירשו םוולהו םִגָהְכִה ירש ינפל ולְקֶשתדרע
 ולב :הָוהְי תיִּב תו שלה םלשוריב לארשול
 איבהל םיִלָּכַהְו בו ףסְּכִה לקשמ םיולהו םיִנַהְכַה

 שכ יש

 ל -

 ו ןש

 [-מ ש

 41 ןש

 כ יש

= 

 הַעְסְנו רני הלא תיִבל םלשוריל 1

 תָכְלְל ןושארה שדהל רשע .םינָשּב אהא רהָמ
 םלשורי

 .ר"ידו ב"וד | ו'ד  ,ב"ד - הָיבְרְשו א'סו ,א"ידו ט"ד ,ג'ד ןכו הָיְבְשְו א'ס +

 .א'ד ןכו םיִאְצְמְּנַה א'ס +. ,ירק הלה או ,ביתכ הוק 5 0

 ,ויטדו ו'ד ,ב"ד ,א"דב ןכו יפר נר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 97

 דע א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 99 = .דיידו בייד ,ט'ד גד ] ז םינכ .
 ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 81  .דיידו ב'יד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו
 ,ג'ד ןכו הָעְסְנְו א"ס ,ו"טדו ר'יד ,ב'יד א"ד



 11 ארזע צזזז 85--זצ 6

 - לא ףכִמ ונכיציו ונילע הָתָיַה ּניָהלֶא ידיו םֶלשּורְ

 : םימָ םש בשנו םֶלֶשּורְ אָבְנו :ףרדַה"לע בֶרּואְו

 ילָכְהְו ב זהו ףַס פה לקשנ יעיברה ם םויבו :השלש םיל
 ומעו ןהפה היִרואְּ תומדמ בזדי:לע והלא תיִבְּב
 ב הידע עושיִּכ דָבְז םֶהמַעְו םֶחְיִפְִּב רְֶעְלֶא
 -לָּכ .בַתָּכיו לכל לָהָשמְּב רַפְסַמְּב ה יונ

 ₪ םיִאָּבַה :איִהַה תַעָב לָהָשִמַה :
 לארי יהלאל ו תולע ובירקה .הלוגְהנְב יבשהמ
 השש םיִעָשִּת םיִליִא טָאְרְשידלָּכלע רשע"םינש םיִרּפ

 רשע םינש תאַטַה חובב הָקְבְשו םיעְבש םיִשָבִּכ

 % לנפרדשחאל ךלמה יתְדדתֶא ונתוו :הוהיל הלע לפה
 תיבדתֶאְ םעהדתא ואשנו ורה רה רָבַע תווחפו למה
 ט יִלֶא ו ושננ ; הלא תלכו :םיהלָאה

 םִינָהְפהְ לֶאְרְשְי םַעָה ולְרְּבְאְל רמאל םיִרָשה
 יתחה :ינַעְנְכל םֶהיִתְבַעְתִּכ תוְצְרַאְה .ימעמ םּולַהְ
 כ זיִרמָאָהְו יִרצמה יב אמה יִנמַעה יסּובְיַה יזרָפה
 שדקה עַרֶז וברעתהו ם םהיִנְבְל םָהְל םֶהיִתְיְּבִמ ּואָשְנ
 לעמפ הָתָיַה .םיִנָנְפהְו םיִרָשה רָיְו תוצראה יִמעּב
 דתֶא יִעָמְשְכ :הָנושאר הזה
 רעשמ הָטְרַמָאְו יִליִעְמּו יִדְנְּבדתֶא יּתְעְרְק הוה רֶבִּדַה
 דְרַח לפ ּופְסַאְי יִלֶאְ :םמושמ הָבְשֶאָו ינקו ישאר

 בשי נאו הליגה לַעַמ לַע לאו שיחיהלַא יִרְּבְדָש

 יתמק בֶרָפֶה תַחְנִמְבּו :בֶרָעָה תַחְנמְל דע םמושמ
 יכרבילע העְרַכָא יִליִעַמו ירנב .יִעְרְקְּבּ יִתיִנְעִתִמ

 יתשב יהלֶא הרמאְו והלא הָוהְילֶא יפכ הָשְרֶפָאְ
 יתימלכנ ו 777--

 -לע א'סו ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו כ א'ס ו"טדו ד"יד ב"וד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 8
 ורב ןכ +. 1.5 = .די לע א"סו ,הנוגנ אלבו ףקמב הע
 'וד ,א"יד ,טיד ג'ד ,ג'ד ,ב"דב ןב)
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.8  .א'ד ןכו אלמד אלמ םֶהיַתְובְעַוְּכ ₪'6)
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 ובר וכתנע יכ ףילא ינפ יקלָא םיִרָקְל יּתְמְלְכִ
 ימימ :םימשל דע הָלְִנ ּונתמשאו שאל הֶלָעַמְ
 וניתגועבו הזה םויה דע הֶלדְג הָמְשאָּב ונחנא וניתבא
 בֶרַחּכ תוצראה יכלמ | דב ּוניִנהְכ וניכלמ וא וננ
 דַטַעַמַּכ הָּתַעְו + הזה םויהְּכ םיִנָפ ּתֶשְבְּבּו הזְכְבו יבש
 טל ריאָשהל ּוניהלָא הָוהְ ו תאמ הָעִחַת הָתַה ענר
 טיניע ריאָהְל ושדק םוקמְּב דֶתַי ּונְל"תֶתְלְו הָטיִלּפ
 ונחְנַא םידְבַעהיּכ :ּונְתְדְבַעְּב טעמ היִחמ נתלו וניאלא
 יכְלַמ ' ונפל רָסַח ונילעדטיו וניהלֶא ונבְזע אְל ְּתְדְבְעְבּו
 דיִמעַהְלּו וניהלַא תיבת םמורל הָיִחמ ונלדתֶתְל ספ
 התו :םלשוריכו הדוהיכ רדנ ו תֶתְלְו ויִתבְרַחדתֶא

 רשא :ףיִתוצמ נבע יכ תאָזדירחא ונ יהלא רמאנהמ
 םתא רֶשֶא ץֶרָאָה רמאל םיאיבָנה ףידבע דִיְּב ָתיוצ
 תוצראה ימע תב אוה הדג ץרא ּהָתשְרְל םיִאְּב
 :םֶתְאְמְמְּב הפלא הָפמ הואלמ רשֶא םָהיִתְבַעּותְּב
 ואשתחלא ם םָהיִתְנְבו םהינבל נָתִתִלא ם םפיתונכ הָתַעְ
 ןעמל םלשדרע םתְבּומְו םמלש שרדתהאלו םכיִנְבל
 םכינבל םתשרוהו ץֶרֶאַה בוטדתַא םְּלַכִאְו וקזַחת
 םיִעְרַה נישעמְב ו וניִלָע אָבַהדלָּ יִרָחַאְו :םלועדדע

 ּהָטמְל תְכַשֶח ּונ יהלא הָתַא | יּכ הלנה ונתמשאבו
 רפהְל בּושְנֶה :תאְוָּ הָטיִלּפ ול הָתַתִ וניִכעמ
 "ףנַאְת אולה הָלאְה תובעתה יִמעְב ןתחתַהלּו ךיתוצמ
 :הטילפו תיִראש ןיאל הלכדדע נב

 הָטילְּפ וראְשתיִּכ הָּתַא קיִדַצ לארשי י יהלא הוה
 םויהכ 8 וו

1 

 ,ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמב יִּכ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. \
 תתלו א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.8  .השוגד 'ר צ. 6

 א"'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו"ד ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. גג גל
 ג'ד ,ביד ןכו םֶהיִתְבְעּותַּב א"פ +. 11 = .ר'תו א"ד ןכו תדְנְּכ א"ס א. 11 | .רסח םיִאְב נה
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 נפל דומעל ןיא יִּכ וניִתְמְשַאְּב נפל ונגה הזה םויהָּכ

 :תאזלפ
 תב יִנָפְל לָּפִנִת תמו הָכּב ותדוְתהְכו ארוע ללפַתהִבּ
 םישנא דאמדבר לָהְכ טארשימ וילא ּוצְּכִקִנ ם םיהלַאָה
 :הכב הכרה םַעָה ּוכְביִּכ םידליו םיִשָנ

 אָרְוְעְל רָמאיו ם םלוע ינפמ ג לאיי | ייבוא ןעיו
== 

 ימעמ תוירכנ םיש) .בשע וקלאב ונלעמ חנא
 הָּתַעְו :תאְזילַע לָארַשיִל .הָוקְמשי התו ץֶרָאָה
 כ דלונהו םישָנלָּכ איצוהל וניהלאל תיִרְּבד תֶרְכִ

 הָרּותְכְו .ּונהְלֶא  תֶוצַמְב םיִלְרֶחְהְו יִנֶא תצעב
 :השע תק ד ךמע ד רקדה ףילעהיפכ םּוק :הֶשע

 :םק

 םימו לכא"אל | ם הל םש לו | בייל וגה
 וריבעיו :הֶלּוגה  לַעַמִדלַע לכאתמ יכ ּהָתְשאָל
 ן הָדוהיִּב לוק
 תצעכ םימָיה תשלשל אובידאל רש לכ :םלשורו
 להקמ לַדְבי אּוקְו ושּוכְרדלָּכ םֶרָחְי םיִנקְּזהְו םירשה
 :הֶליגה
 תֶשְלַשל םלשּורי ! ןמינבו הָרוהְירישְנַאהלַפ .וצבמא
 ובשיו שְדֶהַּב םיִרשְעַב :יִעיִשְּתה שדח אוה םימיה
 רבִּדַהילָע םידיערמ םיהלֶאה תִּב בוחרב םָעָה"לַכ

 ץבקהל + כונה ינב לכל םלשורי
 ל

 רמאיו ו ןהפה ו ארוע םקיו :םיָמ קש
 םהלא 0
 ,ד'ידו :ב*יד טיר ויד ג'ד ,ב'ד ןכו ןיָאדוכ א'סו ,ןוא יִכ .א'ס- ,יללהבו כ יש 6

 ,ה"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ .ירק סלע ,ביתכ םלוע ד 5
 א"ס ץ.5  .תַצָעַּכ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8 = .ו"טדו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ורצ חשו ₪'פ
 ו 7 = ל ל"ג +. 6 = .א"ד ןכו םִיולַהְו א'ס +. 5 = .ינְדָא ל"גו ,הוהא

 ב ו ו 3 4
 רג

 ו 4 /
 ב ₪ - - ] ו ] טש % \

 ר ,י"כ םירפפ בורב ק'ת ןכ צ.8

 .ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו ףקמ אלבו ישנא א'ס .ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ ץ, 9 "דו ורד דורו תה שיצ א'ה וןיפדו ו'כ ם

 וש

 5 ןח

= 

 שז
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 ףיסוהְל תוירְכְנ םישְנ ובישתו םֶּתְלַעמ םִֶּתַא םֶהְלֶא
 דיהלא הוהיל הָדות ּונְת הפו :לֶארש תמשא-לע
 םישַהְד 7 ימעמ ל ונוצר ושעו ו

 םיִמָשְג תַעָהְו בר טעָה 0 :תו טעל ל ךירבדכ
 דַחֶא םּויְלאְל הב 5אלמה | ץוחב רימעל חכ ןיאו
 אנודמעי :הָזַה רב עַשָפְל ונ ניּבְרַהְהיִּכ םינשל אלו
 םיִשָנ בישהה ּוניִרָעִב רשֶאולכְו לחה וה"לכל וירש
 ריִעָו ריעדינקז םקְמִו םיִנָמְִמ םיתעל אבי :תויְרַכְ
 רבדל דע ונממ ונ - ןורח בישהל רע הימפשו
 -לַע ודְמָע הָוְקִתְַּב הָחַ לאתשער ָפ ןָתְני ךא :הָוה
 הלוגה ינב ךכרשעיו :םֶרָוע וולה יִתְבשְו םלשמ מו תא
 תיבל תובְאה ישאר םיִשְנִא ןהפה אָרְע ּולדביו
 יִישַעַה שדחל דָחֶא םויּב ובשיו תמש םֶלַכְו םֶתְבָא

 םיש) ובישהה םיִשְנַא לפב לכו :רבּרַה שוירדל וז
 :ןושארה שחל דַחֶא םי רע תוירְכְנ

 תירְכְנ םישנ ובישה רשֶא םיִנָהְּכַה יִנָּבִמ אַצִּמיו

 םירה .רזעילאו הישעמ ויַחָאְ קדָצויְּב עושי יִנָבִמ

 ליא םימשַאְו םהישְנ איצוהל םֶדָי ּונָתַו :הָיְלְד
 :הידבו יִנָנֶח רַמָא ִנְּבַמ :םֶתְמשא"לע ןאצ .

 לאחיו היעמשו הלאו הישעמ םֶרְח ינּכמ
 לאעמשו הישעמ יניעוילא רוחשפ יבמ :הָיִזְע

 רב םיולהךןמו :הָשָעְלֶאְו רבי לאנתנ ג
 :רזעילאו הרוהי הָיְחְתַּפ אטילק אוה .היְלקו יעמש רווי

 -ןמו 2
 ונילע ךירבדכ ןַכ א'ס ו'טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ + ג .אקספ ןאכ שי א'סב \. 5
 בורב איעגב ןכ +. 14 = .ירק ְּרַבְרַּכ ,ביתכ ָךיִרְבְרַּכ +. 15 = .ד"ידו ב"וד ,ט'ר ו'ד בדד ןכו
 ,יאברעמל ןכ +. 14 = .א"ידו ביד ןכו ּוניִרָעְּב א'ס +. 14 = .ו"טדו ט'ד ור ,ג'ר ,י"כ םירפס
 ל'צצ.16 .אקספ ןאכ שי א'סב +. 5 ע'ת ןכ רָבִּדַהדלִע ל'צ 4 .ופר ּונמִמ יאחנדמל
 ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו לֶאְנַתְנּו א"ס צץ. 9 :שפהל א'ס ז. 16 .ס"ת ןכ ל לּבְבַַו = לָדְבּוַו
 .וידו ביד ,א'ד ןכו הָיְלְקּו א"ס ץ. 93 = .ביידו טיד
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 םלַש םירעשההןמו בישילא םיִרְרְשמהְדִמו
 זיו הָיִמִר שערפ יִנָּכמ לאְרשימו :יִרּואְו םֶלָמָו
 :יִנָּבַמ :הינבו הָיכְלמו עלא |- הָיכְלַמ
 :הָילאְו תומריו ידבעו לֶאיחיו הָירְכ הָינִתמ לט

 לֶא אוחז יִנּבִמ
 ו ;ִלָתַע יב יכז הֶיגנח ןנחוהי יב יבמ :אזיזעו דב
 וכ

 לֶאְשו ב בושי היִדעו ךולמ םֶלֶשמ יִנָב יִנָכִמו

 ==. - = | = ללכו אנדע באמ תחפ :יִנְּבִמ :תומרי
 < ב - ף%ד

 ינבו :הָשַנִמּו יונו לאלצב ינתמ הישָעמ
 :ןועמש .היעמש .הָיּכלמ השי רועילא םֶרָח
 ינתמ םֶשָח יִנְכִמ :הירמש דולמ ןַמָנב
 ינפמ | יעמש השנמ ימרי טֶלּפיִלֶא רב המ

. 

 :יהולכ הידב הי :לאואו םֶרמע ידעמ
+ 

ְ' 7 
 ינתמ .הָיְנִתמ :ביִשילֶא תומרמ הָיְנו

 ןתת הימלשו | = ּיעַמש רבו יב = וש
 לארצ | 0 > יבמ :הידעו
 :הירמש ּוהָיִמְלשו
 ו הָיִתִתַמ לאיעי ו ובָנ נְּבִמ

 םיִשָנםֶהמיַשיו תּוורְבְנ םיִשָנ יִאשנ הָלאילָּכ
 ךֶּב הָימָחְנ יִרָבּד :םיִנָּביּומיַשַ

 הילכח

 :הִיִנְּב לאח ו איב
 קש =

 .ר'ידו .ב"יד ,א"יד ,טיר ,ויד ג'ד .ב'ד ןכו הזיו וא הָיזִו א"ס =. 95  .םלש יללהב ₪
 ןכ צ. 30 | .ירק תּומָרְו +. 99  .ירק לֶאְשּו ,ביתכ לֶאשי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ₪
 ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'דב ןכו 'א 'תכ וילע רפמגו י"כ םירפס בוב

 םירפס בורב ןכ +. 34 = .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,א"ד ןכו יִנָּבִמ וא יִנָבִמּו א'ס +. 31 | .הָנְדְע א'פ
 ו הּגְלָּכ צ. 35  .ט'דו ג'ד ןכו יִּדְעַמ א"ס יהנלפ צץ. 5 ט"דו ג'ד ןכו ודעמ א"סו .ו"דו א"ד ןכו ידעמ א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד א"ד י"ב
 ב'ד ,א'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. 40 | .ירק יִשָעַיַ בותב ושעו צ. 37 = .ירק והּולּפ ,בותכ

 בותכ בי צ. 8 .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו השוגד 'ד יִבְדנְכִמ א"ס ןו'טדו א

 ע'ת ןכו ירקו ביתכ ּגאָשַנ א'סב ,ירק ּואָשַנ ,ביתכ יִאשב צ. 44  .ירק %

 ידו ב"יד .ו'ד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו השוו א"ס ,ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ ₪

 .ע"ת ןכ סינב סהמ ּודיִלויַו ל'צ +. 44 = .ב"ידו א"יד ,ט'ד ,ג"ד ןבנ לוגס

 5 תומריו : זיִנתִמ בישיִלֶא ינעויל
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 רתויה ינָאו םיִרשע תַנש ולסכ"שךחב יחיו היִלַכַח

 םיִשְנָאְו אּוה יִחֶאְמ דָחֶא יִנָנַה אביו :ּהְריִכַה ןשושְּב
 ורָאְשנְרֶשֶא הטילפה םיָרוהְיהילע םלָאְשִאְו הדוהימ

 דָשָא  םיִרָאְשגה יל ומאה :םֶלֶשורידלע יכשהְִמ :
 הָפרָחְבּו ּהָלרָג ּהָעְרְּב 0 םַש יִכשהדןִמ וראש

 יהי :שאב .ּותָצְנ ָהיְרַעָשו תַצְרפְמ םלָשּורְי תמוז
 הָלְּבַאְתַאְו הָכְבִאו יתבשי הלוח םיִרְבּדַהְַתֶא !יעָמְשְּ

 רמאו :םימשח יהלא ינפל ללפתִמ בו םַצ יהֶאו םימָי :

 רמש אָרּטהְו לודנה לאה םיִמְשַה יקלַא הָוהְי אנא
 טייהְת .?תוצמ יִרמְשְלּו ייִבַהֶאְל דַפָחְו תיִרְּבה
 בע תֶלַפָתלֶא עָמְשל תוחותפ ףינעו תבשקהאא
 ינבדלע הֶלילְ םמוי םויה ינָּפְל ללפתמ יכנָא רשא
 רשא לֶארשיהנְב תואטח"לע הדותמו ךירבע לארשי
 ףל יְלְבְח לָבָח :ּונאטָה יבָאדתובו נאו ךֶל .ינאָטֶח
 םיִטְּפְשִמַהתַאְ םיק ָחַהדתֶאְ תוצמק -תא ּוטְרַמְ שאלו

 רשֶא רָבְּדַהְדתֶא אר :ףרבע השמחתא תיוצ רשֶא
 ץיפָא ינָא ּולָעְמִּת םתא רַמ כאל רבע הש -תֶא תיוצ
 םתישעו יִתוצִמ םּתְרַמְשּו ילֶא םֶּתְבְשְו :םיִמַעְּב םֶכְתֶא <

 םצְּבְקֶא םשמ םימָשה הצְקּב םכָחָהְנ הָיִהידסַא םֶתא
 ימשדתא כשל יִתְרַחְב רשא םוקָמהדלֶא םיתאיב

 לודגה ךחְלִּב תיִדְּפ רשא ףמעו יְרְבע םהו :םש
 "לא תֶבשק"ָא 'אָנ הת ינדא אָגִא :הקזחה דדי
 קארל םיצפהה ךידבע תלַפתְלאְ רבע תַלַפְּת

 -תא

 .ר"ידו ב'יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שדָחַּב יהיו א"ס .ויטדו י"כ םירפפ בורב ןכ +. 1 ,א

 ןףקמב היהאו א"ס :ןו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס .בורב ןכ . 4

 ןח"יהו .ב'וה :,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ךנזא אנהיהה א'פ ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ןוו'ד .,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 = .ולעמת-םָא ל"ג יז. 8 .ּונְלַּבַח לַּבַח ל"נ +. 7
 ,ן'טד ןכו ירק םיִתאיִבִהְו ,ביתכ םיתאובהו א"ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ר ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד

 ןר'ירו ב"יד ,ט'ד ויד ג'ד ,ב"ד ןכו ךנזא אנהיהת א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. ג
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 םיִמָחְרְל ּוהְָתו םויה דְבַעְל אָזהַחיִלָצַהְו ףמשדתַא
 :ףלמל הקשמ יתייה ינ או ו הזה שיִאָה יִנפְל

 אָּתְסשחִתְרַאְל םירשע הָנֶש ןֶסיִנ שֶדְְּב יהיו

 -אַלו למל הָנִּתַאְו ןייהדתֶא אשֶאְו יִנָפְל ןיי ּךלַמה
 םיִעְר ּךיִנָפ ו ע | עודמ למה יב רַמאיו :וינפל ער יתָייָה

 הפרה אָריִאְו ב בל ער םָאהיִּכ ּהָז יא הלו ח דנא הָּתַאְ

 -אְל עודמ החי םלועְל למה ףְלמל רַמאָו :דֶאְמ
 ָהיִרְעְשּו ּהָברַה יתבָא תורבקדתיב 5 ה רט שא יִנָפּועְרִי

 ף 2 : ₪ 1 -לע למה יל רָמאיו :שאְב ְְּא

 :םֶימשה יִהלָאדלַא לָלַּפַת ואו שקבמ הָתַא  הֶזההַמ

 ףדבע בטיידסאו בוט ךְלַמההלעדמַא .ךלמל .רמאו
 תורבק ריע"לא ּהָדּו הידלא יִנֶחְלָשִּת רשא ףינפל
 . ולָצֶא נ הבשוי |5 לֶנשהְ ףלמה יל רמאיו הנ יָבֶאְו יִתְבָא

 דלמַההינפל בטיזו בושת יִתַמּו ּךְכְלַהְמ הָיַהְ יתַמחדע

 ףלמה"לעדמא 5 דלמל רמואו :ןָמְ ול הָנתֶאְו ינהלשוו
 רשֶא רנה רבע תווחָּפדלע ילחונתְ תּורְגִא .בוט

 ףָסֶאְְלֶא ת ראו + הוה -לא 0 דע ינוריבעו

 תורָקְל םיצע ית רֶשַא ףלמ 2 רשֶא סדְרְפה רמש

 תֶיַּבְלְו ריִעָה ּתמוהְלו תיכלחרשַא הָריְּבַה ירעשדתֶא

 הבוטה יהלַאדדיכ למה יִלְדַתִַ ויִלָא אובָאדרַשא

 תא םהל הָנִתֶאְו רַהְּגַה רָבַע תווחפ פלא אובָאו :יִלָפ

 :םישרפו ליח ירש ךלמה למע חלשיו ךלמה תורנא
 הָיְבּומְו ינרח וה טלבנס עמזשיו

 םדֶא אָבְדרֶשֶא הלרנ הער ם םהל ערי ך ינמעה דָבַעָה

 דיה או םלשורידלא אובָאְו :לארשי ינבל הבומ שקבל

 םש ושקפ(
 בורב ןכ +. 6 .ב טדו ר"יד ,ב*יד ,טיד ויד ,ג"ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ףקמב ןכ צ 4

 א'ס צץ. 8 | .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ג'ד ןכו ינפל בטויו א"ס ,ו"טדו ו"ד ,ב"ד "כ םורפה

 ד"יד ,ב"יד ו"ד א"ד ,י"כ םירפס בורב יפר 'בהו ןכ צ. 10  ,ר"תו ס"ת ,א"ד ןכו תמחלּ

 .א"ודו ט'ד ,ג'ד ןכו שגד טלבגס א"פ ,הימחנ רפס לכב ןכו ,ו'טדו

 (יפ

 שכ

. 
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 טעַמ | םישְנַאְו נא הלל | םּוקָאְו :הָשלש םיִמָי םָש
 תושעל יּבְלְדלָא ןתנ יהלֶא המ"םֶדֶאְל יתְדגהְאְלו ימע
 יִנָא רָשַא הגהבהדמא יִכ מע ןיא המהְבּו םלשוריל
 ןיע ינפדלַאְו הליל אינה"רעשב הָאְצְאְו הב בכר
 םכשורי תַמוחְּב רבש ידֶאְו תַפְשאָה רעשדלאו ןינתה
 דלֶא רבָעָאְו :שאָב ּולַּכִא ָהיִרַעָשּו םיצורפ | מה"רַשַא
 המהפל .םוקְמְדיִאו ךלמה תַכְרְבִדלֶאְו ןיעָה רעש
 רבש יִהָאְ הלל לחנב .הלע יהָאְו :יּתְחַת רבעל
 םיִנָנְפַהְו :בּושָאְו איגה רעָשְּב אובָאְו בּושָאְו המוחב
 םידוהילו השע יִנָא הָמּ יִתכלה הֶנִא ועדי אל
 -בַע הָבאְלִמה השע רתְיְל םיִנָנָפלְ םירחלו םיִנַהְּכִלְ
 רשא הערה םיאר םֶּתַא םהְלַא רַמואָו :יִּתְדגִה אל ןַּ
 שאב ּּתַצְנ היְרעְשּו ּהָבְרַח םלשורי ר רשא הב .ונחנא
 :הָפרִח דוע היה "אלו םלשּורי תמוחדתא הָנְבִו וכל

 ד5ַאְו ילַע הבט איהזרשא והלא דָידתֶא םהְל דוא
 וקוחוו ונינְבו םוקנ ורמאוו יללרמא רשא ךלמה יִרב
 שלב ַס עמשיו :הבוטל םַהיִדָי
 וגל ינעליו יברעה םשנו ינומעה דבַעָה הָיבטו ינרחה
 םישע םִתַא רשא הָוַה רָבּדהְדהַמ ּורָמאיו .ונלע ווב
 רמואו רבד םמא ביִשָאְו :םידרמ םּתא ףלמה לעַה
 וידבע :ּוטָחְנאְו ונל יִלִַי אּוה םימשה והלֶא 75
 + ציי :םֶלְשּריִּב ןירכו הקר קלחדיא םֶכְלְו ּוניִנָבו םּוקנ

 ויָחֶאְו לודגה ןהפה בושילא םקו
 ּודימעיו והושדל הָמַה ןאצה רע ;שדתֶא ונביו םיִנ ופה

 ויתתלד ₪

 םיצרפמה וא םיִצְורפטה +. 13 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ויד ,ג"ד ,ב"ד ןכו המ םדאל א'ס צג

 ישע א"ס ץ. 16 | .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִצְרָפ סה א'סב ,ירק םיצּורָפ םֶה ,ביתכ

 א'ס +. 19 = .'ו 'ב לועל ןייע צ. 19 = .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ד"יד ,ב"יד ,טיד ןו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו
 וו וא'סב יז. 4" ,1 = .ו'טרו רייד ,ביוד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב -רשא

 .אקספ ןאכ
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 הֶאְמַה לדְנַמדדִעְו ויתתלד
 נב ורידלעו

 רעש תַאְ ;יִרָמִא
 :ויחיִרְּבּו ויִלּוְנִמ ויתתלד ּודימע ₪1 והורק

 תומרמ קיּוחַה םֶד
 ל םֶלֶשִמ קיזָחַה
 :אָנְִבְרְּב קודָצ
 וצ צ ואיבהדאל םָתיִריִדַאְ

 ד

 ַהְסָּפְרּ עדי וקיוחַה הָנָשִיַה רעש תֶאְו

 הימחנ

 והרי ישְנא

 הי רו ב

 == ו םרו

119 

 + :לֶאְננִה לדנמ רע והושדק ו

 ךָּב רּוָכַו הָנְב ו הנב ןדידלעו
 המה הֶאְנְפה ינָב נב םיגדה

 -לַעו
 םֶדָיילְְו ץיקהְְּב

 קיוָחה םֶרידלַעו לאבזישמה בה

 םיעוקְתה
 + ₪י-

 י- \ . ךא 1

 ל-י- חה םֶדָידלַעְ
| | 1 

- ₪ 

 ְךֶּב ם םֶלְט שמו

 :ויחירבו וילָעְנַמ ויָתתְלּד ₪ \והורק המה הָיְרִסֶּב

 יטלמ קיזָחַה םֶלילַעְו
 ִע תחּפ 0 הָפְצִמַהְו ןועְבְנ יִשְנַא
 לאיזע קיה ודי ידלפ

 יקרַהְדִפ .דגטח קיחַ
 םֶדָילַעְו ,הבְחרַה
 :םלָשּורְ ףלפ יִצַח
 עו וִתיִּב דנג ףמּורח

 ה תינש ּהדמ
 זנמ תֶאְו בָאומ תחפְדּב
 שחולהדו ב םולש קיוחה
 עש תא :ויתונבו
 דיִמַעַיו ּוהּונָב ּהָמה
 דַע המוחב הָמָא
 ק כיזחה תופשאה

8 

<=- 

 ב

 .ט"דו ו"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םֶראָוצ א'סב ,ירק םראּוצ צ.5

 .ר'תו ע"ה ,ט"ד ,ו'ד

 ט*דו ג'ד ,א"ד ןכו הָיְחְרח וא

 ו

 צ. 0

14 

 ודל

 ויד ,בידא"כ םורפסיבורב ןכ

 גנ א'ס

 בו ,!א קיפמ אל וילע רסמנו תופשאה א"סב ,ו"טדו

 ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו תופשה וא תופשה א"סב]

 במ | זודיו ינעבנה -
 : --> ' | יתנר ל -

 ַ רהָנַה רב
 ודי-לעו םיפרוצ | ְ ההרה

 המ חה דע םלָשּורְי ובזעיו ם
 רש רוז הוב היפר | קיִזָחְה ם

 ךכ הדי קח סֶרְילַ
 :הינְבשחְרכ שוטח קי חה

 בּושחו םרח כ הָי יִּכְלַמ רי

 + :םיִרּונְתַה לה

 גה

 אוה ם םלשורי ףלפ יִצַה

 - קי רזה וה אי
 ףלאו ויחי רבו וילְעְנמ ויתתְלּד ו ו

 רעש תא :תופשה -רזוויי
 דתיִּב ףלפ רש םכררַכ היכלמ

 / ודילעו

 - הו יבשיו 5

 וש

₪5 

 שמ

 הכרם  :

 ד ,ביד ,א'ד ןכו דלַעו א"ס +. 8
 ר"יד ,ב"יד ,א"וד

 18 = .ו"דו ב'ד ןכ
 ילע רסמגו תופשה א'סב

 .ר"ידו ב"יד ,ט"ד
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 :ויחירבּו ויְלָעְנמ ויתתְלד דימַעַו :ּוְנְבִי אּוה םֶרָפַה
 רש הָוח"לָּכְּ ןולש קיוחה ןיעָה רעש תֶאְו

 ויחתלד ודימעוו ונללטו נבי אּוה הפצה ךלפ
 ףלמהךנל חלשה תכרּב תמוח תֶאְו ויחירבו וילענמ
 וירחא ;דִיְו ריעמ תודְרויה תולָעמה"דעו
 -דע רּוצדתיִּב ךְלּפ יִצָח רש קּובְועְֶב הָיִמָחְנ קיזָחה
 תיּב .ךעו השעה הָכְרְבה דעו דור ירבק דג
 יִנּבְדִּכ םוחר םיולה ּוקיזָחָה וירחא :םיִרבְגַה
 :וכלפל הליעק ךלפ"יצח-רש הָיְבַשָח קיוחה ודידלע

 יצָח רש רדַדְנְחְדִּב יוּכ םֶהיִחֶא ּוקיִזִחֶַה וירָחֶא
 רש עּשְיְָּב רזע ודודלע קזחיו :הָליִעק ףלפ
 :עַצקְמה קשנה תֶלָע מ תינש הדמ הָפַצַמַה
 ךמ תינש הד יִבְזְּב ךיִרְּב קוקה הָרָחַה ייִרָסַא
 ;לודָגה ןהכה 8 תב חתָפִדדע עוצקמה

 תינש הָדמ ןיקהרה ב הָיראְְֶּב תומרְמ קיוחה וירחא
 :בישילָא תיב  תילכת"רעו .בישילֶא תב התפמ

 :;רֶכַּכַה יִשְנַא םיִנְהְפַה ּוקיזָחַה :יִרָחַא
 קיזחה ויִרָחֶא םֶתִיִּב דנג בושחו ןמָינּכ קָוחְה ויִרָחֶא
 ויִרָחַא :ותיִּב לָצִא הָיננַעְרְּב הישעמךןב הָיִרוע 5

 דרע .הָירזע תיכמ .תינש הדִמ דָדָנְחְְְּב יונ קיזחה
 עוצקמה דגְנמ ואב לֶלּפ :הָנִפהְדדַעְו עוצקִמַה
 רצָחל רַשֶא ןייִלָעָה לפה תיּכמ אצויה לָּדנמהְ
 םיִניתְַה :שערפְדֶמ הָיְדּפ ויִרְחֶא הָרְטמַה
 לָדְנַמִהְו חךזמל םימה רעש לגג דע לָפְַּב םיִבְשָי ויה
 תינש ּהָּדִמ םיעקְּפה ּוקיוחַה ויָרָחִא :אָצויַה

 דננמ

 ב"וד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב דרש א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5
 א'סב ,ירק דימָעַיַו ,ביתכ ּדיִמְעַיַו צ. 15 = .ונַלְלַטְיַו א"סו ו א'ס צ. 15 | .ד'ידו

 ס"ת ,א"יד ןכו ירקו בותכ יִּבַז א"סב ,ירק יִּבַז ץ. 90 = .ר"תו א"ד ןכו ירקו ביתכ רדיִמָעַיַו

 .ו"טד ןכו ןטק ףקז עו 7 א"ס צ.ל0 .,ר"תו
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 11 הימחנ זז 58--ןו 1

 ו ודנה לָדְנַמַה דָננִמ
 ה יפופה רעָש \לַעָמ

 יב רטר רמו :אזב קורִצ קָחַה וי יָרְחַא
 :הרזִמה רעש רמש הָיְנַכְשְְב היעמש 4

 וד

++ 

 30 וששה ףֶלַצְרּב ןּונְחְ הימלשְרב הָיְנִנֶח

 ;ּותָּכְשנ דָגָנ הָיְכְרְְִּּב םֶלֶשִמ קיִזַחַה ויִרחֶא ינש ש הד
 1 םיִניִת נה תיבזרע עיפרצהדֶּב הָיְּכְלַמ קיזָחְ הירחא

 ופה תילע דעְו רקפמה רעש דַנ סי
 יפרצה וקִוחְה ןאצה רעשְל הָנַּפַה . תילַע ןיִבו
 | רָשָאַּכ יהיו : םילכרלה
 כו ול רח הָמוחה"תא םינוב ּונָחְנאְרּכ % טלָבְַ
 / טיחו ויָהֶא ינפל | | רמאיו :םידוהיהדלע עליו הכרה

 :י םיִלְלַמָאְה םידּוהיה ּהַמ רמאיו ןורמש
 5אָהְתֶא וחיה םויב ּולַכְוה ּוחְּבְַה םָהְל

 ו

 ינמעה .הָיבוטו :תופורש הָמַהְו רַפַעַה
 תמוח ןֶרֶפ לעוש הל יעידסא םינוב םהדרֶשַא םג

 ₪ וניוהדיפ ּוניָהלֶא עמש :םהינְמא
 ץֶרָאְּב הָבְל םִנְתּו םשאר"לַא פרל בשָהְו הֶווב
 וז "לא .ףינפלמ םֶתַאטַחְו םֶנועְ"לע בה"לא :היבש
 ₪ הָמוחַהדתֶא הָנְבִו :םינוכה דגל יביעבה כ הָחֶמִת

: - - 

 םַעְל בל = יִקָּג הָיצָחְדע  הָמּוחַהלָּכ ,רשקתו
 :תושעל

 עא בב עץ ב
 הו םינמעהו םיברעהו היבושו טלבנְמ ע טמש רשאפ | יהיו

 >|0 = = 8 ו 7 --: >'=

 דיִכ םלָשּורי תומחל הָכּורַא הֶת לעד םיִדודשַאָהְו
 - . - : ד 2

 ולחה ד
 א"ד ןכו ירקו ביתכ תינש איסב ,תיִנש ריבס צ. 30  ,ירק וירחא ,בותכ יִרָהַא ל. 12

 ,ג"ד ,ב'ד ןכו םיבש א"ס צץ. 856 ".  'ב ליעל ןויע צ. 33 .רפסה יצח ץ. 85 ".א'ידושה

 א'ס ץ. 38 | .ירק הלַע ,בותכ -לֶא יאהנדמל ,יאברעמל ןכ צ.פל = .ס"תו ד"יד ,ב"יד ,טיד 4

 ןכ 1: 5" 'ב לועל :ןויעו :ו'טה ןכו טלבנס א'פ . 7,.1  .ר'תו ס'ת ןכו םֶעָה

 אנינת 'ו רסח תמוהְל א"ס ןו"טדו א'ידב ןכו ביתכ ןכ וילע רסמנו "כ סורפס 4

 תמוחל א"סבו ,ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג"ד ןז
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 ורשקחו :דִאְמ םָהְל רחיו םַתְּפִהְל םיִצְרְפה ולחה
 ול תושעלו םֶלָשּרִיִּב םהְלהְל אובְל ודי םֶלכ
 םהילע רמשמ דימע ּונְ הלא"לא ללפתנ :העות
 לָּבַפַה ַחַּכ לָשָּכ ּהדָוהְ רמו :םהינפִמ הלל םמזי

 ּורָמאיו :הָמוחְּב תונבל לכונ אל ּנחְנַאְ הבְרַה רֶפַעַהְו :

 םכותחלא אובקרשא דע וארו אָלְו עָדָי אֶל ּוניִרַצ
 יאָּבְירְשַאּכ יִהָיו :הכאלִמַהדתַא ּונְתְּבְשַהְו םּונגְרַהְ

 םיִמָעָּפ רשע ונל ורמאיו םֶלצֶא םיבשיה .םידוהיה
 תויתחתמ דימַעֶאְו :ונילע ּובּושָּתְרשֶא תומקִמַה"לָּכִמ
 םעָהְתֶא דימעאְו םיוחחצב המוחל ירחאמ םוקָמל
 אַרַאְו :םיִתְתַשקו םַהיִחְמְר םהיִתְבְרַהְסש תוחפשמל
 םַעָה רֶתְידלָאְו םיִנ ןְּפַהלֶאְ םיִרְחהְדְלֶא רַמאָו םקָאְ
 ורכז ארנהְ לּודְגַה י דַאדתֶא םהינפמ ואְריִקלַא
 :םכיִתְכו םכישנ םכיַתְנְבּו םֶכינְּב םֶכיאלַע ומָחְלה

 עדי וניביוא ועמש רשָאּכ יי
 הָמוחַהלֶא ּולְּב בושְנו םתָצְעִתֶא םיִהְלֶאָה רֶפִַו ונְל
 ירענ יצָח אוהה םויהדמ | יהיו :ותכאלמהלַא שיא
 םיננמה םיִחַמְרַהְו םיקיזַחְמ םִיִצָהְו הָכאָלְמַּב םישע
 :הָרּוהְי תיִבלְּכ ירחא םירשהו םינירשהו תוְתְשָקַהְ
 ודי תֶחאְּב םישמע לָּבָפַּב םיאשנהְו המוחפ םינוכה
 שיא םינובהו :חלשה תקוחמ תחאו הָכאְלִמב השע
 רָפּושַּכ עקותהְו םינובו ויִנְתִמדלע םיִרוסַא כר
 םִעָה רֶתִילֶאְו םיִנָנְפהְדלֶאְו םירחה"לַא רמאָו :יִלָצֶא
 המוחה"לע ז םידרפנ ּוחנִאְו הבחְרּו הָּבְרַה הָבאְלִמַה
 לוקחת \ עמשת רֶשֶא םוקמּב :ויחֶאמ שיא םיקוחר
 [כ שה 8

 ה"ד ,ג'ד ,ביד ,א"דב ןכו ירקו ביתכ םיָחיִחַצְּב א"סב ,ירק םיִחיִחְצַּב ,ביתכ חצב <
 ןמקל ןייע :פ"ח ןכ םיִהַמְַּב ל'צ +. 10 = .ירק בָשַגְו ,ביתכ בּושנו +. 6 = .ר"ודו ביד ,ט'ד
 .ר"ידו ביד ,ט'ד ,ו'ד | ג'ד ,ב"ד ןכו םישרג םוקמב א'ס <. 14  .ו'ב קוספ
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 5 וטחְנִאְו :ונל םֶחְלְי יניקלַא ּוניִלַא וצְבְּפּת הָמַש רֶפושה
 תולעמ םיִחְמְרְּב .םיקיזַחמ םִִצְחְו הָכאָלִמּב םישע
 ו יּתְרַמָא איהה תַעְּב םַנ םיִבָכוְכַה תאצ דע רַחְשַה
 הָליִלַה ּונְלּיהְו םלשורי תב ּוניִלְי ורָענו שיא םעְל
 וז ישָנָאְו יענו יחאו יִנָא ןיאו :הָכאָלְמ םּויהָו רמשמ
 שיא ּוניִדְנְּ םיִמְפ ינחנאךיא ירחא רַשֶא רָמָשִמַה
 מַה וחלש
 ה :םידּוהיה םָהיַחֶאלֶא הָלּודג םֶהיִשִּ ה תק קעצ יהִתַו
 ןגד החקנ םיפר ונח ּונַתְְבּו ונינּב םירמא רֶשֶא שָי
 3 מרב יתדש םיִרָמְא רשא שו :הָיחְ הָלְבאּ
 + רשֶא שיו :בָעַרְּב נד הקנו ם םיברל .ּוָחְִא ובו
 :ונימְרְ וניתדש ךלמה תדמל ףסכ וניול .םיִרָמָא
 ינְחְנִא הגה ונינָּב םַהיִנְבִּכ ּוְרָשְּב וניחא רשְבִּכ הָתַעְ
 וניתנכמ שיו םידָבַעל ּוניתנְּבתֶאְו ונינּברתֶא םישבכ
 :םירחאל וטימרכו .ינתרשו ודי לאלדיאו תושְּבְכנ
 6 תֶאְו םֶתְקְעְתֶא יתעְמֶש רַשֶאּכ דֶאְמ יל רח
 םירחההתֶא הָביִרָאְו יִלָע יִּבל למ :הָלאַה םירָבּדה
 םַתַא ייִחָאְּביַשיִא אָשִמ םל הָרַמִאְו םיִננְּפַהדתֶאְ
 ונחְנַא םַהְל הָרְמאְו :הלודנ הָלַהְ םהיִלע ע ןּתָאְו םיאשנ
 וב יִדָּכ םיוגל םיִרְכְמְנה םידוהוה ּוניַחארתַא וינה
 אְלו ושילחיו ונלדורְכמ םֶכיחֶאתֶא יִרְּכְמִּת תא
 םישע םּתַאְדרְשֶא רָבְדִה בוטדאל רמאוו :רָבּד ּואְצִמ
 :ּוניִביוא םיוגה תפרָחְמ ּוכלת קל תַאְריְּב אולה

 זס

 נז

- 

 סמ

 ו אָנ"הְבְענ ןגדו ףַסִּכ םֶהָּב םישנ יִרְעְג יַחֶא יִנָאדְַו
 וו םֶקיִתְרְש םּיְּכ םֶהָל אָנ ּובישָה :הוה אָשמַהְדתֶא

 םהימרכ ל

 א"דב ןכו אלמ וילע רסמנו ּונִדַי א'ס +. 5 = .'ג קוספ ןמקל ןויע :םִבָרע ל'נ'צ. 8%
 .'.קוספ ןמקל ןייע :ירקו ביתכ סישנ א"סב ,ירק םישנ ,ביתכ םיאשנ צ.7/ :ט'דוו'ד בול

 ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רַמאָו א'סב ,ירק רַמאָו ,ביתכ רמאי צ. 9 .אקספ ןאכ שי א"סב 9

 .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ רמו א"סבו ,ר"תו ס"ת ,ע"ח
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 שוריתה ןח ףסכַה תאמו םהיִתְבּו םהיִתיו םהיִמְרַכ

 םַהִמּו בישָנ ורמאיו ;םהב םי שנ םתא רשא רָהְצִיַהְו 9

 -תֶא אַרְקִאְו רמוא הָתַא רָשֶאּכ השענ ןּכ שָקַבְנ אָל
 יתר ינצְח"סנ :הזה רֶבדִּכ תושעל םעיִּכְשאְו םינהּפה
 -אל רֶשֶא שיִאָה"לָכִתא םיהלֶאה רַעְני הָבַּכ הָדִמאְ
 רועְנ הָיִהְי הָבַבְו ועינימו ותיּבמ הוה רֶבּדַהתֶא םק
 םַעָה שעיו ההיא יללהיו מא לקהל ורמאיו קר
 םֶחּפ תויָהל יתוא הוצ"רשא !םוימ ם: :הוה רָבְדּכ
 םופשו םישלש תנש דעו םירשע תנשמ הדוהְי ץראב
 ואו ינא הרשע םיתש םינש ךלמה אָּתְסשחתראל

 -רשֶא םינשארֶה תוחפהו :יתְלכָא אל הָחַּפַה םֶחְל :

 "ףסַכ רחא ןי םחְלּב םהִמ וחקיו םַעָהדלַע ודיִּבְכהיִנְפל
 דאל יִנָאְו םעַהְ"לע וטלש םהירענ םנ םיִעָּבְרַא םילקש
 הָמוחה תכאלמב םִת :םי הלא תארי ינפמ ןכ יִתיִשָע
 םש םיצובק יּצעְנלַכְ ונינק אל הרשו יתְקוִחַה תאזה
 שיא םישמחו האמ ₪ :ןפהְ םידוהיהְו :חֶאלמַה לע

 = רשש ןאצ -/ רוש .דַחֶא 5% השענ הָיָה רשאו
 - 5 . סה 1

 :ןוידלככ םיִמָי תרשע ןיבו ילרושענ םירפצְו תוררּכ
 הָרְבַכְדיִּכ יתשמ כב אל הָחָּפַה - הָז-םִעְו הברהל

 לכ הבוטל יהלא יל"הרבו :הזה םַעָהְדלִע הָרבַעָה
 :הזה םעַה"לע יתישעדרשֶא

 , .\ וש 5

 מרעה םש)נלו הובומו םלבְַפְל עָמָשְנ רשאכ היו
 רתילו

 א'ס ץ.11\  .האשמו ל"נ +. גג = .ר"תו ם"ת ,ב"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םֶהיִתיִזו א'ס +. 1
 .ד"ירו בייד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ץמק רעב א"פ + 18 = .ס'תו א"יד ,א'ד ןכו שווריִּתהְו

 וע'ת ןכו יִתיִנק א'ס +. 6 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ב"ד ןכו אלמ םיִנושאָרֶה א'ס +. 5
 ך"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 18 .איעג וילע רסמנו רשא א"םב צ. 17 | ,ר"תו ס"ת

 ברל םוי ל"נ צ. 18 | .ןייו ל"ג צ. 18 = .ט"דו ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ א :
 חיה ,ג'ד ,ב'ד ןכו שגד יל א"ס צץ. 19 | ,ו'ד ןכו הז-םעו א"סו ,ב"ד ןכו

 .שגר רַשֶאּכ יללהב +. ג . = .ו'דו ב"ד ןכו םָעָל א'ס +. 9
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 ץֶרָפ ּהָב רתונאָלְו הָמוחהחתֶא יִתיִנָב יִּכ וניִבְיִא רֶתָיְּו
 :םִיִרָעָשַב יתרמעההאל תוְלִד איהה תַעָהְדדִע םג
 וִדחְי הָדעּונְו הבל רמאל ילא םשנְו טלכנס חלש
 יל תושעל םיבשח המ וא תַעְקְבְּב סיְריִפְכִּב
 הָכאְלַמ רמאל  םיכָאלמ .םֶהילַע /הָחְלשֶאְו :הֶעְר
 תַבְשִת הטל תַדְרְל לכּוא אְָלְו השע נא הלו
 יִלֶא וחלשיו :םכילא יתְדרָיו הפרא רשָאכ הָכאָלִמה
 :הזה רבדּכ םֶתוא בישֶאְו םימַעְּפ עברֶא הוה רב
 -תֶא ּתיִשיִמָח םעפ הזה רֶבְּדַּכ טָלַבְנַ ילַא הלשיו

 עָמשנ םוגּב הפ בּתָּכ :ודָיִּב הָחותפ תֶרָגִאְו ירענ
 ןָפְילע .דוימְל םיִבשְח .םידוהוהְו הֶתִא רמא ּמְשִּ
 םירדכ ךְלַמְל םֶהְל הוה הָּתַאְו מוחה הוב הָתַא
 םלשוריב ףיִלָע ארקל ּתְרַמַעַה םיִאיִבְנְו :הָלאָה
 םיִרָבּדִּכ למל עַמָשי הת הַדוהיִּב ךְלְמ רמאל
 רמאל ולא הָחְלְשֶאְו :ודחי הצעונו הכל ה ו הָלֶאָה
 ףכלִמ יּכ רמוא התא רשָא הַלאַה םיִרְבְדַּכ הָיַהְנ אל
 ופְרי רמאל ונְתוא םיִאְרַיִמ םלכ יִּכ :םאוב הָתַא
 :יִדָיתֶא קזח הָּתַעְו השָעְת אָלו הבא אָלְמַהְִמ םֶהיִדָ
 אּוהו לאבטיהמךּכ הילדךב היעמש תב יתאב ינאו
 לביהה ףותדלָא םיחלאה תיבדלא דַעְּונ רָמאיִו רוצָע
 םיִאָּב הלל ףנרֶהְל םיִאְּב יִּכ לפיה תותְלד הָרְגְסִנ
 -רשֶא יִנמָכ ימו חרב ינומְּכ שיאה הָרַמאְו :ךגרהל
 3 "אל הגו ּה ּהריִּכִאְו :אוְבָא אל יח לָכיִהַהלֶא אַבָי
 טלָבְס הָיְבוטו ילָע רכד ] הָאּובְנַה יפ  יִהְלָש םיְלֶא

 ורכש ,
 א'סב +. 5 = ,ר"ידו ביד ,טיר ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רתונ א"ס ,ו"טדו י"כ םורפס בורב ןכ 4
 בותכ םיִריִפַּכַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8 = .'ב + לועל ןויע צ. 9 .אקספ ןאכ שו
 ,ביתכ םָאְרּוב +. 8 = .סית ןכ ַלֶס ל'צ +. ל =." 'ב לועל ןויע דש. 5 19 = .ירק 8
 א'ס ץ. 9 = .ב"ידו ט"ר ,גיד ,ב'ד ןכו הָּמַאְו א'ס +. 9 = .ירקו בותכ 5 א'סב ,ירק םדוב

 .איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ ד. ג0 = .ר"ודו ב"יד ,טיד גיד ,ג'ד ,ב'ד ן
 ו | ₪ .ב"ידו ט'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ן זק שיאה אימ 0
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 .זינופרחי ןע עמל 2 ער ל םהל היה הְו יתאטחו
 ויִשַעַמְּכ טלבְנסל היבוטל יהלָא הרב 0

 ּויָה רשֶא םיאיבנה רַתַיְלו 2 הָאיִבְגה .הירשנל םִגו הֶלֶא
 פ הָשמחו . םיִרָשָעְּב  הָמוחה .םלשתו :יִתוא םיארימ 5
 יהיו :םוי םינָשו םישמחל לּוְלֶאְ 6

 רַשָא םִווגהֶלָּכ וארו וניבְיואדלְּ ועמש רשֶאּכ
 וניחלֶא תאמ יִּב וערי םֶהיִניִעְּב דִאַמ ולפיו וניִתביבָס

 םיִּכְרִמ :םּהָה םימָיּכ !םנ :תאָוה .הָכאְלמה ּהָתַשַעַנ וז
 רשֶאו היבוטדלע תוכלוה םֶהיִתְרְנא :הָרּוהְי : ירח

 העּובש ילעב הדּוהיַב םיִּכְְדיִכ :םֶהיִלַא תואָּב הָיִבּוטְל 3
 הקל וגב ןנָחוהיו חֶרֶאְרִב הכשל אוה ןֶתַח"יִכ ול

 םירמָא ּיַה ויָתכוט םנ :הָיְכְרַב ןַּב םֶלשמתַבְדתֶא 10
 הָיבוט חלש תורְנַא ול םיאיצומ ּוַה יִרָבִדּו ינפל
 :ינאריל

 ודקפיו :תותלדה ריִמַעַאְו המוחה הָתְנְבִנ רשָאּכ והיו
 יח יִנְנְחְרתֶא הוצאו :םיולהו םיִררשמהו םירעושה

 תַמָא שיִאָּכ אּוההיִּ םלשורידלע הרבה רש הָיִנֶחְדתֶאְ
 וחתפי אל םָהָל רמאיְו :םיִברִמ םיִהלַאָה"ַתֶא אָרָנ
 ופיגי םיָרְמיםהידַעְו שמשה םח"דע םלשורי ירעש
 שיא םלשורי יבשי תורמָשמ דימעהו וזחַאְו תותלדה
 הֶלדנו ם םידָי תבחר ריִעָהְו :ותיב דֶננ שיאו ורמְשִמְב
 -לֶא יהלֶא ןתוו :םיונפ םית ןיאְו ּהָכּותְּב טעַמ םַעָהְו :

 םעָהְתַאְו םִנְנפִהתֶאְו םיִרחהדתַא הָצְבְקִאְו \ יל
 שחיתהל

 ,ג'ד ,ביד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ +. 14 = .'י 'ב ליעל ןויע צ. 14 = .יִנעמְל ל"נ +. 3
 א"ידב ןכו רפחו 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 17 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד
 ב ןא רמאוו צץ. 8 ,ל | .ד'ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םַהיִתְורְּגִא א"ס .,ו"טדו

 רַמאיו א"סבו ,ה"תו ס"ת ,ע"ה ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רמ אָו א'סב ,ירק רַמאָו ,ביתכ רמאוו

 ןש

 שכ

= 

 םֶהדדְעו . א"ס . ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 3 .ט'דו ב'ד ןכו  ירקו בית

 .הסח דַמָעַהְו יאחנ גדמל ,יאברעמל ןכ +. 3 .םה דעו א'פו ,ט"דו ויד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םודמע



 1 הימחנ |[ 0

 ו םילועה שחיה רפה אָצְמִאְו שחְיִתַהְל
 יִנָּב | הָלְ :וּכ בּוּתַּכ אַצְמָאְו

 רצ רכובנ הָלְנָה רֶשָא הֶלּונַה יִבָשַמ םילעה ַה הָניִדַמַה
 :רישל שיא הָדוהיְל םלשוריל ובושיו לב ףלִמ

 נמחנ הימער הירזע הָיִמָחְנ עושי לבָכְרְ"םע םיִאָּבַה

 ישנא רפסמ | הנעב םּוח יוגב תֶרָפְסִמ ןָשְלִּב יכדקמ

 םיעבשו | דֶאַמ םִיּפְלַא שערפ יִנְּב 2 םע
 :םיְנְשו םיע בש תואמ ש שלש הָיִמָפש ינ ינב :םינשו

 . תחפדינֶב :םינשו םישמָח תואמ ש שש הרָא יִנָּב

 הנמש תוֶאמ הנמשו םיפלא .בָאויְו עושי ינבל בָאמ
 ג +הָעְּבְרַאְו םישמָח םִיִתאַמ ב חל םלווב רשע

 :השמחו םיִעְּבְרַא תואמ הנמש אוזי
 תו אמ שש רינב ינב :םי םישטש - ו תו אמ עב בש יז יִנֶּב

 : םיִרְשָע תואמ שש יִבַב נב :הָנמשּו םיִעָּבְרַא
 - םיִרו שע תואמ שלש םיפְלַא דג ְזַע ינּב :הֶנמשו

-4 

 א :הָעְבשְו םישש תואמ שש םֶכיִנְדַא נב | וסע
 4 ינב :העבשו םישט םִיִּפְלַא יונב י

 גו רטָאְיּ :השמחו םישמָח תואמ "שש ןידֶע
 פ תואָמ שְלֶש םֶשָח נב :הָנמשּו םיעָשִּת הָיִקְזחְל
 א םיִרָשע אמ שלש יִצְב יפה | -% שו םיִרָשע
 4 :רָשַע םִיִנָש האמ ףירַח נב :הָעְּבְרַאְ

 ₪ םקליתוב לא :הָעה םקפת ןפבנ ומ
 ה הֶאַמ תות ישְנַא :הנמְשּו םיִנמש האמ הפ
 5 םִיִעְבְרַא תֶומַעְתיִב ישְנא :הָנמְשּו םיִרְשָע
 ₪ עבְש תּורָאָבו הָריִפְּכ םירעְי תירק ישנא :םִיְגְקּו
 ל של ₪ שש עבה המרה ישא | :השלשוםי עֶבְרא תיִאמ
 ב"די ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 .ירק ינב ,בותכ יונב יאהנדמל -- ןכ צ.ופ

 אלמ ןכ צ. ₪9 = .ו"טד ןכו רפה וילע רפמגו ףֶרַה .א'ס ,ר"ידו ב"יד ,א"וד  ,ט"ד \ןו"ד\ יד

 טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ,ו"כ םירפסב
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 םירשעו האמ סמכמ ישְנַא :דָחֶאְו םיִרְשע תואמ 3
 םירשע .הֶאְמ יעָהְו לא"תיב ישנא :םינשו

 :םיִנָשּו םישמח רָחַא ובְנ ישְנַא :השלשו ₪
 :הָעָּבְראְו םישמח םיתאמ ףלֶא רחא םליע נב
 שלש וחי ינְּ :םִיִרָשעְו תואמ שלש םרח ִנְּב *
 ונאָו דיִדָח דלחינְּב :השמחו םיִעְּבְרַא תואמ 37

 תשלש הָאְנִס נב :דַחֶאְו םיִרשִעְו תואמ עבש
 ינּפ .םיִנָהְּכַה :םישלשו תואמ עשַת םיִפְלַא ₪

 .:השלשו םיעָבַש תוֶאמ עשת עושי תיבל היעדי
 ּףַלֶא רוחשפ נב :םינשו םיִשָמָח ףלַא רמא נב
 העבש ףלֶא םַרָח ינ :העבשו םיִעְּבְרַא םִיָתאַמ

 הודוהל ינבל לאימדקל עּושיחינְּב םיולה :רשע 8

 הֶאְמ ףָסֶא ינִּב םיִרְרְשמה :הָעְּבְרַאְו םיעבש 4
 רטָאהְנִּב םֶלשינִּכ םירעשה = :הָנמְשו םיעְּבְרַא <

 םישלש הָאְמ יבש יב אָטיִַה נב בוקי ץִמְלמיֶנְ
 ינְּב אָפְשָחרִנְב אָקְצְִנְּב .םיניִתְנה :הנמשו 6

 :ןורפ ןנֶב אָעיִסהנְב סָריִקינְּב :תועבמ
 הגב ןנְחינְּב :ימלש נב אבנחרנב הֶנְבְלנ 2

 :אָדוקנ ינָּב ןיִצְרְדְִנֶּב הָיִאְרִיִנְּב ;רַחְניִנְּב לחג
 נב יִסְבְיִנּב :חַספ יִגְּב אָזעְהְינְּב םֶזניִנְב -
 אָפוקַחְיִנְּב קובקבדוננ :םיסשופנ יִנְּב םינועמ ₪

 :אשרח נְּב אָריִחְמֶנְּב תיִלְצְבִהְִּב | = :רוחְרח נב ₪
 יצנ 6 20" 9 :חמַת נב אָרְסיִסְיִנִּב סוקרב"ינב ]

 .איעג וילע רסמנו יִעָהְו א'סב +. 3? = .הלמ ארח לֶאְתיִב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9
 אלבו ינב א'ס ₪ 37 | ,ו'ד ןכו דָחֶא א'ס צץ. 3% | .ב'דו א"ד ןכו דָמֶא א'ס + 8

 א"סב ,ירק הָירוהְל +. 43 = .ו'טדו ר"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ג"ד ןכו ינב א'סו ו'דו ב'ד ןכו ףקמ

 .א'ד ןכו היְודוהְל א"סבו ,ד"ודו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ הָוְדּוהְל

 )ב"ד א"ד ,ו"כ םורפס בורב ירקו .ביתכ ןכ +. 54  .ירק םיסשיפנ ,ביתכ םיִסָשּופְנ +,

 וא תּולצב א'פבו ,יהק תיִלַצַב ,ביתכ תּולצב .א"סב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד

 ,א"ד ןכו אָריִחַמ א"ס +. 54 = .ב'נ 'ב ארזע ןייע :ר'תו ס'ת 6 ןכו .ירקו ביתכ תולצב

 .ט"דו ו'ד ,ג'ד
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 זק יטוסרנַּב המלש יִדָבַע ִנְּ :אָפיִטַח יִנְּב ַחיִצְ
 ₪ ןוקרדחינב אלע :אָדיִרְפ ןנֶּב תֶרָפְסְּב
 ₪ תרכפ ןנפ ליטחרנב .הימפש :לַדִנ נב
 ₪ יִדָבַע נבו םיִניִתְנהדלּכ :ןומָא :נָּב .םיִיָּבַצַה
 : :םינשו םיעשת תואמ שלש המלש

 ₪ ןּדַא בורְּכ אָשרְה לת הלמ לַּתִמ םילשֶה הָלֶאְו
 םִא םֶעְ באדתיב .דיגהל ולי אלו .רמאְו
 ₪ שש ארוקנ יע ינב .היבוטחינב הילדדינפ :םה לארשימ
 ₪ ךמו :םיִגְקו םיִעָּבְרַאְו תואמ
 הקל רשא ילורב יִנּב ץוקה ינַּב הכח נב םיִנָהְּכַה
 ₪ הלא :םֶמְשלַע אָרְקִו הָשֶא א יִדָעְלַּגה -- תוְּבִמ
 -ןמ ּולָאְנִו אָצְמִנ ו םיִשחיְתְמה םֶבְתְכ .ושקב
 ₪ שְדְקִמ ולכאיאל רש א םַהְל אָתָשְרּתַה רָמאְיו :הָנהְּכַה
 ₪ לָהְקַהלָּכ :םיִמְתו ה ןָּפה רִמַע רע םישְדְמה
 ₪ ד דבְלִמ םיששו תואמד שלש םיפְלַא אובר עַּבְרֶא דַחֶאְכ
 תואמ שלש םיִפְלַא תעְבש הָלֶא םֶהיִּתְַמַאְו םֶהיִרְבִ
 םיתאמ .תוררשמו םיררשמ םהְלְו הַעְבשְו םישלש
 6 םי שלש תואמ עָּמְרַא םיִלַמְ הקמה םיִעָּבְרַאְ
 ;םירשעו תואמ עבש םיִפְלֶא תשש םירמָח הָשַמָח
 ןתְנ את שֶרתה הכאלמל ונְתְנ תובָאה ישאר תֶצְקִמּו
 הונְתכ םישמָח תוקרזמ ףָלֶא םיִנמְּכרִד בָהָ רָציאָל

 , דוי 8 - : ₪ שארמו +4 אמ -:- מחו ם שלש םיגו הכ יייו\ו"רסהי + שמ וי. 9 -

 תובאה

 יל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 59  .הָלְעַי א'סו ,א"ידו -א'ד ןכו אָלְעְּו א"ס +. 8
 םיעפרא א'ס +. 65  .ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב ה א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*יד ,א"יד .,א'דב ןכו

 וא י"כ םירפס בורב ןכ צ. 63 | .ר"תו ע'ת ו'טד ,ד"יר ,ב"יד ,טיד היד גיד ביד

 היבח וא ,ד'ידו ב'יד ,א'יד ,ט'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו היבח א"ס ,א"ס 'ב ארזע ןייע :הָיבְח
 דזדז 0 ,

 ד ויטדו דיייד ,ב"יד ו'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 64 .השֶאְל ריבס צץ. 68 | .ויד ןכו
 .ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ואצמנ א"ס צ. 64  .טידו ג ד ןכו םיִשְחיִתְמַה איס

 עבש םהיִסּוס קוספה הז הפ אצמנ י"כ םירפס תצקמב +. 68  .םיִשָדְקַה יללהב +. 8
 ב"יד ,א'יד ,ט'ד ,ג'ד ,ב"דב ןכ אַמ םֶהיִדְרַּפ הששו םישלש תואַמ
 .ר"ידו
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 יִתש םיִנמְכְרִד בָהֶז ּהָכאָלֶמה רַצואְל ּונָתָנ תובָאה
 תיִרָאש לנתִנ רשָאְו :םִיְתאִמּו םיִפלַא םיִנָמ ףסכְ תוּבר 7

 םיפלא םינמ ףסכו איבר יתש םינמכְרד .בָהָז םעַה
 םיולהְו םיִנָהְפה ובשיו :העבשו םישש םיִנָהְּפ תונמַכְו
 לֶאְרְשידלָכְו ם םיניתהְו םַעְהְִמו םיררשמהְויטירעושהו
 נבו יעיבשה שְרְהה ענו םֶהיִרְּב
 "ַלֶא דָחֶא שיא םַע :הב ופסָאיו :םהירעְּב לאְרשי
 רָפַפַה ארועל ' ורמאיו םימַהְהרעש ינפל רט שא בוחרה
 דתֶא הָוהְי הָוצדרְו שא השמ תרות רפסחתא איבהְל

 פהְהַה ינפל הָרותהדתֶא ןהפה ארוע איביו :לארשי :
 שרחל דַחֶא םויִּב עמשל ןיכמ לכו הָשֶאדדַעְו ש שיאמ

 -רַעָש י נפל | רשא בוחרה רכה ובדארקיו :יעיבשה :
 םישגהו םישְנִאַה דַנְנ םוזה תיצחמהרע רואָהְדִמ םומה
 רמעיו :הְרּותה רפס"לֶא םעהדלכ :ֶאְו םיניכמהו
 רמעיו רבדל ּושַעדרשֶא ץע"לדנמחלפ רַפפַה ארוע
 הָישַעַמּ היקלחו הירואו | יןעו עמשו הָיִתִתַמ ּלָצֶא
 םשֶחְ היכלמו לאשימו .הידפ .ולאמשמו :ןנימודלע

 התַּפִיו :םלשמ | ל יִרָכְו הָיְדִּבְשַחְ .

 הָיָה םַעָהדלָּכ לעַמחיִפ םַעָהְד לכ יניעל רַפַפַה ארוע
 הָוהיתֶא אדע רבו :םעהילכ ודמע וחתַפַכּו
 םהידי לעמּב ץמָא ןמא סה"כ ונעו לונה הלאה
 יִנבּו עושיו :הַצְרֶא םיפא הוהיל ווחתשיו | ודק
 אטילק הישעמ הידוה | יִתְּבַש בולע מו היברשו
 םעהְתֶא םיניִבִמ םיולהו הָיאַלּפ ןנֶח דבי הָיִרוע

 הרותל ו יי

 םינומּכְרּב א'ס ו!טדו ד"וד ,בייד ,א'וד ,ט'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 םורע ;ושהו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 75 = .א"ד ןכו .אלמ

 ,ב'ד ןכו לַאשיִמ א'ס ץ. 4 .[1  .קוספ עצמאב אקספ +. 79 = .ו'דו,ב'ד ןכו םיררשמהו
 ,ירק וחמש ,ביתכ ּוחמשיו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6 .דיידו ,ב"יד ,ט"ד ו'ד
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 ג תֶרותְּב רַפפב אְרְקיו :םֶדָמְעְלְע םַעָהְו הָרותל
 :אָרְקִמִּכ וניִבְו לָכַש םושְו שרפמ םיהְלֶאָה

 !ןתכה ארו אָתשְרתה אּוה הָיִמַחְנ רמאיו
 ויה הדל םעָהְתֶא םיִניִבמה םיולהו רפָפה
 יִּכ ּוכְבִחְלַאְ ולב אָתְתלֶא ָכיִהְלֶא הוהיל ג אוה"שדק
 רמאיו :הָריתה יִרָבְדִדתֶא םִעַמְשַּכ םֶעָ"לְּכ םיכוב 8

 תונמ וחלשו ם םיקתממ ּותשּו םימְשמ ולכא ובל םָהְל
 -יכ ובצעת"לאְו וננדאל םויה שודקחי ול ןוכְנ ןיאל
 וג םעָהְלָכל םישחמ .םיולהו :םכועמ איה הָוהְי תודח
 -לָּכ וכלי :ובצעת"לאו שדק .םויה"יכ ופה רמאל
 הָקְמש תושַעְלְו תונָמ חלשלו תותשלו לָכַאְל םעָה
 :םהל שידוה רשא םיִרְבְּדַּב טיבה יּכ הוד

 םעָהלַּכְל תובָאְה ישאר ּופְסֶאְנ ינשה םויב
 יִרָבְדלֶא ליכשהלו רפפה אָרְעְדְלֶא םיולהו םיִנָהְפַה
 +( "דוב הוהו הָוצ רֶשֶא הָרותַּב בּותָּכ ואצִמיו :הרותה
 שֶדָחַּב חְּב תוֶכְּסִּ .לאְרשרנְּב ּובָשָי רָשֶא השמ
 ג םָיִרְעְלַכְב לוק וריבעיו ועימשי  רשָאו :יעיבשה
 ץעילו תוזזילַע ואיִבְהְו רָָה אְצ מאל םֶלֶשּורִב
 תשעל תובע לר ילעו םיִרָמּת ילעו םַדַה ילעו ןָמש
 :6 תופס םַהְל לשעיו איביו םעָק צו :בּותְכַּכ תֶכִס
 םיחלאה תב .תוְרְצְַבו םָיִתְרְצְְבו לננלע שיא
 וז "לכ ושעיו :םִיִרָפִא רעש בוחרבו םמה רעש וחרב
 יִפ .תוכפב ּובשיו תוכס | יבשהךמ םיבשה לחה

= 

= 1 

 זש +

 15 שכ

 ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שדק סויה א'ס  ,ו"טדו י"כ םורפס .בורב ןכ 9

 =יכ איפו ,ר"ידו ב"יד ,ט"ה .,ג'ד ןכו ףקמ אלְבו לאו א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ ג

 ס = 15 = ."תֶא א" צ. 23 | .ו'דו ב"ד ןכו לאו שָדק םויח
 וריבעיו ועימשי רשאו א'ס ,ו"טדו ד'יד ,ב'יד
 ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןבו ע עו א'ס ,ו"טדו י*כ םורפס בורב

 .אקספ ןאכ שי א'סב +. גז = .ו"טד ןכו רסח תבָע



 זוז[ 18--וצ 8 הימחנ 12

 םויה דע לֶאְרְש שי יי ןכ ןונדּב עושי ימימ ושעדאל

 תֶרות רֶפַסּב ארקיו : :דאמ הָלּודְג ּהָחְמש יִהֶּתַו אוהה
 ןורחאַה םויה ךע ןושארַה םויהךמ םויָּב ו םו םיהלַאה

 :טפשמפ תֶרָצַע ינימשה םזיבי םיִמָי תעבש גֶחְדושעיו
 הֶּוַה שדחל הָעְּבְרַאְו םיִרשָע םויבּו מ

 !םהילע הָמְדֶאו םיקשבּו םצְּב לֶאְרְשידינב ּופְסֶאנ
 -לע לדותוו ודמעיו רכנ ינב לָפַמ לאָרשי ערֶז ולד

 ואָרְק םלמע"לע ומוקיו :םהיִתְבִא תונועו םהיתאטה :
 תיִעָבְרּו םויה תועבר םהיַהְלֶא הֶוְי תות רָפְְּ
 :םהיִהְלַא הָוהיל םיִָחַתְשְמּו םידוְתמ

 הינבש לאימדק יִנָבו עושי םיולה הלעמילפם םעה 4
 הָוהְידלא לדג לוקב וקשה נכש היברש ינְּ
 הָנְבְשַח יב לאימדק\ עושי שי םףלה ור ורמאיו :םֶהיַהְלא

 הָוהְיתֶא ּוכְרְּב ומוק הוחפפ הינבש הדוח .הָיְבְרַש
 ִּךְדבְּכ םש כרבי םלועההדע םלועה"מ םֶכיִהְלַא

 ףִדְבְל הָהְי אּוהְהֶתַא :הֶלַהְִ הָכְרְּבְדלָּכְדלִע םמודמו 6
 ץֶרָאה םָאְבְצְדלַכְו םימשה ימש םימשההתַא תשע תא
 הָיחְמ הָּתַאְו םֶהְּב רשֶאלָכְו םיִמיה ָהיְלָע רשא"לָּכְו
 אוה הָּתַא :םִיִוחִּתְשִמ ל םימשה אבצּו םֶלָכתֶא

 "רמת םבְַָּתְרַַּב פ םיהלאה הו
 ןֶמָאְנ ובְבְלְרתֶא תאַצַמּו :םקרבא ומש תמש | םיִדְשּכ
 יתחה יִנעְנְכה ץֶרָאדתֶא תַתְל תיִרְּבה מע תורו דיפ
 -תֶא םקתו וערול תתל ישנרגהְו יסוביחו יזרפהו יִרמָאָה

 ךירבד =

 טז

-4 

 "ד ,גיד  ,ביד ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב .ןכ זץ. 9 .₪ .ס"ת ןכו ּואְרְקיו א'ס ל. 8

 אי'ספ ץ.4 = .הינכש א'פ צל. 4 .אלמ םֶהיִתְובָא א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד

 יל .וילע רפמנו י"כ םירפס .בורב :ןכ +. 5 = .ס"ת ןכו הָיְנכש א"ס +. 5  .ע"ת ןכו יִנָּב
 ,ט'ד ויד" ,גיד ,ב"ד ןכו אחפטו ץמק הכרבהלכ-לע םַמּרַמּו א'ס  ,ן"טדב ןכו חתפ
 ויד  ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו .ביתכ הָּמַא א' יסב .,ירק הא ,ביתכ ּתֶא +. 6 = .ד"ודו ב'יד
 הודי טוד ויד ;גיד ,ב"ד ןבו םידשכ רואמ ותאצוהו םרבאב תרחב רשא א"ס ץ.7  .ם'דו
 .ר"ירו יודו
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 9 םִיָרְצַמְּב ּוניתבָא ינעְתֶא אָרִּתַו :ּהָּתֶא קיִדַצ יּכ ףירבד
 ו םיִּתָפִמּו תתא ןתתו :ףוסְדבָוילע תְעִמ - םַתְקַעַתֶאְ
 יִּכ ָתְעדִי יִּכ וצְרֶא םַעדִלְכְּבּ ץרבע-לכבו הָעְרַפְּב
 וו עקב םָיהְו :הוה םּוהְּכ םש ןלדשעתו םהילע ויוה
 םהיפךב"תֶאו הָשְּבַיִּכ יַה-ְּךותְב ּורָּבַעיו םָהיִנְפל
 ןע רומעבו :םיזע םימְּב ןבָאְרמּכ תְלוצמב ּתכְלשה
 תֶא םָהָל .רואָהְל הָלַיל שא דּומעְבּו םִמוי םֶתיִחְנַה
 9 רֶפְַו תְרַרַי יעסדרה .לעו .:הברכלי השא ףרדה
 תוְרותו םירש םיטֶפְשמ םֶהָל ןּתִתַו םִיִמְשִמ םהָמְ
 א עלוה ךשדק תבשדתאו :םיבוט תוצמו םיח תַמָא
 השמ ה םהל ייצ הרות" םיִקְחְו תווצמו םהְל
 וג עלָפִמ םימו בעל םָהְל ּתַתָנ םימשמ םֶחְלְו :ףדבע
 -תֶא תֶשְרְל או אבל םַהְל רָמאתו םָאמצל םהְל תאצוה

 1 ןש

 ,ו ּניקְבָאו םהְו :םהְל תַתָל ףְרידתֶא ָתאשְקרֶשֶא ץֶרָאָ
 וז ָּאָמיו :ףיִתוצמ % ועמש אלו םֶּפְרָעְדתֶא ושקיו ּודיזַה
 ושקיו םֶהָמע ָתיִשָע רָשֶא ליָתאָלְפִנ לרכחאלו עמשל
 הָּתַאְו םיִרמְּב םדבעל בושל שאְרְדּונּתיו םּפְרְעִתֶא
 אלו דסודברו םיפאךרא סחר ןּונח תוחילְס ּהלָא
 וג ּהָז ורָמאיו הָכַממ לָנע םֶהָל ּשָעדיִּכ ףא :םִּתְבַש
 :תוְלדִג תוצָאְנ ושעי םירצממ ףְלַעַה רשא ףיחלַא
 9 לומעְתֶא רָבדּמַּב םֶּתְבַוע אָל םיִּבְרֶה יִמָחְרִּב הֶּתַאְ
 דתֶאְו ךרּדהְּב םתְחְנהְל םֶמּויָּב םהילעמ רסדאל ןְנְעֶה
 דומע 7-7

 .א'ד ןכו רפה ם א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ 8
 .הר 'פ ,ויטדו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ 4
 .ו"טדו א"יד 'ד ,ב"ד ,א'רב ןכו אלמ הָּתַתַנ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 8
 .דיידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ;ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו ונתיו א'ס ו'טדו י"כ םירפס בורב .ןכ + ל
 ביתכ דָסָחָו וא דָפֶתַו +. 17 = .'ד ד" רבדמב ןויע :ע"תו א"ד ןכו םָיְרְצְמְּב א'ס +. גז

 סית ,ע'ת ה"וד ,בייד ,ט'ד ויד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ דָפָת א'סב ,ירק
 א'ס +. 18 = .'ד ב"ל תומש ןויע :ע"תו .ב"יד ,ט"ד ,א"ד ןכו ָךּולָעה א'ס צ. 18
 .'ד ב"ל תומש ןייע :ס"תו רייד ,ביייד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו םירצמ
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 רַשֶא ."רהַהתַאְ םהְל ריִאָהְל הָליִלְּב שאָה דומָע
 דאל ךנמו םליכשהל ּתַתַנ הבוטה חור :הבדוכלי 9
 םיִעְכְראו :םָאָמַצְל םֶהְל הּתַתְנ םָימו םהיפמ עמ
 ולב אל םהיתמלש ורסַח אל רָּבִדִמּ ההלפלכ הנש
 םיִמָמִעְו תוכלממ בחר ןתתו :וקצָב אל םהיִלְנרו
 ףלמ | ץֶרָאדתַאו ןוחיס ץֶרֶאתֶא ושרייו הָאָּפְ םקְלחַתו
 ָתיּבְרִה םֶהיִנְבּו :ןשְּבִה"ְרלִמ גע 'ץֶרָאדתֶאְו ןוּבָשְח
 תְרְמָאהרַשֶא ץֶרָאָהְדלֶא םָאיִבְתְו םיִמשה  יִבְכַכְכ

 דתֶא ּושרייו םיִנִָה ואבו :תַשְרְל אובל םָהיִתְבִאל :
 םינענכה ץֶרָאָה .יבשידתַא םהינ פל ענָכַת ץֶרֶאָה
 תושעל ץֶרָאַה יממעדתֶאְו םהיִכְלמדתַאְו םֶָיּכ נו
 ףנמש הָמְרֶאְו תרוצְּב םירע ּודְכְליו :םנוצְרְכ םֶהְּ
 םיִמְרְּכ םיבוצח תורב בוט"לָּכְ"םיאלמ םיִתַּכ ושרייו
 ונדעַתיו ונמשי עָּבְשיו ולכאיו ברל לכַאמ ץעו םיִתי

 תרותדתא וכלשיו ךּב ּודרמיו ורמי :לודגה ְּבּמְּ 0
 םכיִשָהְל םב ודיעה"רשא ּונְרֶה יִאיבְנדתֶאְו םָונ ירח

 ורציו םָהיִרַצ דיִּב םֶנָּתִתו :תלו הדג תוצָאְנ ושעיו יל <
 עָמָשִּת םימשמ הָּתַאְ לא ו וקעצי : םַתְרָצ תעבו םהְל
 דימ םּועישויו םיִעישומ הל ןתת םיּפרה ךיִמָחְרְכ
 םֶבְועתִו ₪ פל ער תושעל ובושי םָהְל חונָכּו :םָהיִרָצ
 םימשמ הָתַאְו ףוקעזיו ובושיו םהָּב ודריו םֶהיִבְיִא דָיְ

 םֶהְּב ַעָתו :םיקע תומר ףימחְרִּכ םליצתו עמשת +
 םבישהל

 ,אלמ הָתַתַנ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 90  .ר'תו ם"ת ,ע'ת ןכו דתֶא א'ס +. גפ
 ץרא-תאו אס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 99 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק ךְנַמּו א'ס צץ. 0
 ןה'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפסב רפח ןכ +. 98 = .ד"ודו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו גוע
 ןב"ר ןכו םינענכה א*פ ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 54 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד
 קוד ,בייד ,טיד היד ,גיד ,ביד ,א"ד ןכז ףיִמַהְרְבּו א"ס +. 97 = .ד"ידו ב"יד ,טיד ויד ,גיד
 ןא'ס צ. 97 > .ו'דו ב"ד ןכו אגינת " רסח םֶעישומ א"ס +. ל7 = .א"ל קוספ ןמקל ןייע :ע"תו
 ט"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו םעישויו

 .ר"הו

 ןח גיד ,א'ד ןכו ףימַתרּב א'פ ץ. 98  .ד"ידו ב"וד
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 ףיִתוצמל ּועָמְשדאְלְו ודיוה הָמַהְ ּףֶתְרוִתִדְלְ א םֶביִשָהְל
 םֶהָב הָיחְו םֶרֶא השעידרשא סֶבּואְטִח דיִטּפשִמְבו
 ךשמתו :ועמש אלו ושקה םפְדִעְו הרְרוס * ףַתְכ ונתיו
 ךיִאיבְנדדִיְּב ךַחּורְּב םֶב דַעָּתַו תופר םִנָש :םֶיְלַ

 ףימַהְרְבּו :תצְראה ימע דָיְּב םִנְתִתו .וטיוָאָה אלו
 ןוגח"לא ו יכ םּתְבע אָלְו הָלְּכ םתישעדאל םיִּבַרָה
 אונה רוָּבְגַה לודגה לֶאָה ּוניהלֶא הָּתַעְו :הָּתְא םּוָחְדְ
 דלָּכ תֶא ףךינפל טעמידלא דָקחַהְ תיִרּבַה רמוש
 ונגָהְלְל ונירשל וניכלמל ּונְתַאצְמדרֶשא הֶאְלּתַה

 דַע רושא יכלמ למימ לכל וניתבאלו וניאיִבְְל
 תַמָארּכ וטילע אּבַהְלְּכ לע קידצ התַאְו :הזה םויה
 ונינהפ ּונירש וניכלמ -תֶאְו :ונעשרה וטָחנַאו תשע
 תוצא ובישקה אָלְו דתרות ּושַע אֶל ּוניִתְבָאְ
 5 ףכּומְבו םֶתּוכְלַמְּב םֶהְו :םֶהָּכ ָתְליִעַה רשֶא תור
 -רשא הימשהו הָכְחְרִה ץֶרֶאְבו םהל תנרשא בַרַה
 :םיערה םהיללעממ ובשדאלו ףודבע אל םהיִנָפל ּתְתְנ
 : וניתבַאל הָּתַתְנדרֶשֶא ץֶראָהְו םיִדְבַע 5 ונחנא הנה
 :ָהיִלָע םיִרָבע ּונָחְִא הנה הבּוטדתַאְו הירפדתא לָכָאְל
 ז ניתואטחְּבּונילע הָּתַתָשִרַשַא א םיכלמל הָבְרמ הָתַאּוְבִתּו
 הלדג הֶרְצַבּו םנוצרכ ונתְמְהְבְבו םילשמ ונתינזלַו
 :ּוטְחְנִא
 םּותָחַה עו םיִבְתְכְו הָנְמָא םיתְרפ ּונָחְנַא תאולכְבו
 אָתַשְרתה ּהָיִמָחְג םימּותָחְה לע לע :ננָהְּכ ועל ּוניִרש
 רוחשפ :הָימְַי הָירזע הירש :הָיקְרצְו הָילַכחְִּב
וטח :היִּכְלַמ הָיִרְמָא

 םרח ;דולמ הינבש ש ש
 ה מרמ

 וו . | : ו ,

 הידבע 7
 ט"ד ןו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפסב ןכ צץ. 99 = .דיל קוספ ןמקל ןויע :ףוָתְוַצְמדִלֶא א'ס וש 0
 י"כ םורפס בורב ןכ םנתתו וא צ. 80  .א'ד ןכו רפה תֶרְרפ א'ס ו"טדו דודו ,ב"יד ,
 ןג'ר ,ב'ד ןכו ּוגינהְכל א'פ +. 38  .ויטדו ב'יד ,טיד גיד ןכו םגתתו איס .ויטדו ויד (569
 .ס"ת ןכו הינכש א'ם צ. 5 .' | .דףאו ל"ג צי 84  .ד"ידו בלד ,ט"ד 5%
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 הושעמ .הָנְבְשַח םּוחר :קבוש אָחְלפ 4.
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| 

 הָיזָאְרְּב עושיו םיולהו :םיִנָהְּכַה הָלֶא הי :
 הָיִדוה הָיְנִּבִש םהיחַאו + :לַאימדק הָרְנח" ןנפמ - יונ
 הָיִבְרש רוז :היבשה בוחר אָכיִמ :ןְנֶח הָי יאְלַּפ אַטיִלְק
 תחפ וטקרפ םַעָה ושאר ּוניִנְב יִנָּב הידוה :הָיִנְבִש

 ִב

 היועמ :ןמימ הבא םלֶשִמ :ור ְרֶב ןותננ לאל 4 :הידבע
 ---| מפ
0 

 דג יב גיב אוַתז םליע בא
, 

 טירה גיצפ םשח הָידוְה :רזע הָיקזח רטא דע
 קודצ לֶאְבוישמ :ריזח םֶלַשְמ 0% :יבונ תות
 שחולה : בושח הָיְנְנִח עש עשוה :הינע ןנח היז הָיִמְלַּפ 2

 ןָנֶח הָיִחַאו :הישַנ

 םיולה .םינָהְכה םִעַה ראשו :הָנעְּב םֶרָח ףולמ .3]
 ימעמ לֶּבְבְגהְדלֶכְו םיניתנה םיִרְרשִמַה םירעושה
 םֶהיִתְנְּבּו םהינְּב םהיִשְנ םיהלֶאה תרות"לֶא תוצְרֶאה
 םיאָבּו םָהיִרידַא םהיִַחֶאְדלע יקיזחמ :ןיכמ עדו לכ
 הִָתִנ רשא םיחלַאָה תֶרותְב תכלל הָעּובְשבו הָלָאְּב
 -לָּכתֶא תושעלו רומְשִלְ םיהלֶא ד"רָבַע השמ דוב

 שמ

 ןתתאל רשאו :ויקחו ייִמָּפְשִמּו וניגדא הָוהְי תוצמ
 :וננבל 1 הק אל .םֶהיִתְְּבתֶאְו ץֶרָאָה ימַעְל ּוניִתּב

 םויִּב רבשדלכו תוחְּכִמַה"ְתֶא םיאיבמה ץֶראָה ימעו 3
 שדק םִיְבּו תֶבְשב םהמ .חַקְנאְל רופמל תֶּכשַה

 ודמעהו :רי-לכ אשמו תיעיבשה הנשההתֶא שט ₪
 הנשב לקשה תישילש טילע תַתְל .תוצמ ונילע
 ' וש

 דיִמָּתַה תחמו תכרעמ 4 ה םֶחְלְל :רנ יהְלֶא תיפ תרבעל

 תלועלו
 ןושו איט ו"טרו רייד ,ב"ור  ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ג'ד ,ב"ד א"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ 0
 ומהו "ר"יד ,ב"וה" ג'ד" ןכז הינכש א"ס +..11/  .'ח ב"י ןמקל ןייע :ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו

 ;ב"וד .,א"וד ,ט'ד ,ו'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,ו"כ םירפכ בורב ןכ ירצב ירק יביכ ,בותכ יב +. 0
 ןב"וד ,א"וד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 95 = .ירק יב א'ס ,ו"טדו ר"וד

 ןכ <> 99 = :ד"ירו ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ב"ד ןכו םירעְושהו א'פ +. 99 = .הָהְלַּפ א"ס ו"טרו ר"וד
 ןא"יד ,ו"כ םורפס בורב ןכ +. 32 | .ר"ידו ב"ידב ןכו איעג וילע רפמנו י"כ םירפס בורב
 םירפסב 'מה חתפב ןכ ץ.32  .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו שגה םיאיִבַמַה א"פ ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד
 גויטרו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ,ו"כ



 17 הימחנ א 85--+] 8

 םישדפלום םידעומל םיִשדַחַה פופ הת -יו- תלועְלּו
 7 ון - ןוגוג  ₪שוו רו

 :וניהלַאדתיִב תָכאְלִמ לָכ לארשידלע רַפָּכְל תו ְטַחְלְ
+ 

 םיצעה ןּב .- 5-5 ינלפ ה תו ולרוגהו
 6 . .. הר וו [

 -תיבל וזחלא תיבל איבה םַעָהְו םיולה םיִנָהְכַה
 הָוהְיחפומדלע רעבְל הָנשב הָנש םנִמְמ םיתעְלוניתבַא
 ₪ . יִרּוּכְּבדתֶא איִבַהְלּו +- הז -- -ואח תככ וניהלא

 ונת וש וא =- + - בות

 :הוהו תיבל הָנֶשְב הָנָש ץעלכ יִרָפלְּכ ירוכבו

 דתֶאְו הָרותַּב .בּותְּכַּכ ּונתְמָהְבּו וב תוְרְכְּבתֶאְ
 םיִנָהְּכל ונוהלא תיַבְ איִבְהְל ונינאצו ונירקב יִרוכְּב
 וניתסיִרַע תישארדתֶאְו :ּוניקלֶא תיִבְּב םיִתְרשְמה
 םיִנהְכל איב -- 5 שודית ץֶעְילָּכ יִרָפ וניְתמּורתו

 םַהְו יול ונתמדא רשע זִמּו ּוניָהְלֶאדתיּב תוָכָשְללֶא
 - ןהפה הָיָה :ונתדבע ירע לָכְּב םיִרָשעְמה םיולה

 -תֶא ןכעי םיולהו ם 5 ולה רשְעְּב םילקדב םע ןרהא- ןּב

 תיבל תוָכָשְלַהלַא וניחלא תיב רשעמה רז שעמ

 וולה ינ ינו לאְרשידונב ואיִבְי 1 הס יִּכ :רַצואַה

 שּדְקמַה ל יִלָּכ םֶשְו רָהְצְיַהְו שוריתה ןֶנְדַה תמ נורְתְדתֶא
 בוענ ! אְלְו םיררשמהו םירעושהו םיִתְרַָשִמה םיִנָהְּכַהְו

/- = = = !//₪- 4 

 - ו -- ראשי םלשוריב םעָהדיִרש ובשיו :וניהלא תב דתֶא
 יהד + כ ִ

 תֶבשְל הָרשַעָהדְזִמ דַחֶא | איִבָהְל תולרונ וליפה םַעַה

 וכְרְבְו :םיִרְעַב תוְדַה עשתְו שדפה רע םלשוריּב
 :םלָשורי תַבָשְל םיבד ְךנת תמה םישְנאה לכל םַעָה

 ּובשי רשא ה הני דמה רש איר הָלֶאְ

 םהיִרְְּב לז תֶזחַאּב שיא וב ובשי הל ןוהו יִרָעְּבּו םֶלשּוריִּב

 לארשי --

 ןכו תיב תכאלמדלַכְו א'ס ןו"טרו י"כ םירפס בורב ןכ +. 4 .סישָרקלו יללהב + 4
 ה ןכו הימרגל וילע רסמגו | לע א"ס צ 5 .ד"ידו ב"יד ,ט'ד .ו"ר

 רסמנו י"כ םורפס בורב ןכ +. 97 = .ד'ידו ב"יד ןכו רסח ּנְרקב א"ס +. 7

 ז ,ב"ד ןכו רסח ּננאצו א'ס ו"טדו א"יד ,א'דב

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד מנ
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 :המלש יִדְבַע יִנְבּו ו םיִִתָנַהְ םיולַהְ םיִנָהְכַה לֶאְרש שי
 ןמכב י יִנּבִמ הָדּוהי ינבמ ּובְשי םלשוריבי ,

 ךֶב ד = הָיּו ב הָיָתַע הדוהי 3

 הושפמו :ץרפ יבמ לאללהמרכ הטפטרב הירמא :
 בירווידב הידע החְרּב הָוח"לְּכְדִּב רבב
 םלֶשּוריּב םיכְשיה ץֶרָפִינְּבילָּכ ינלשהרב הָיִרכְוְְּב
 ;ליחישְנַא הָנמשּו םישש תואמ עפרא

 הָיִדַפְּב דעוידְּב םלשמה ןּב אלס ס מב ינב הָלֶאְו
 ויִרְחַאְו :הָיעשְיְְּב לאיתיאךב הישעמךב הוקר
 רכב לאויו :הנמשו םיִרשע תואמ עשת ילס יפנ

 :הנשמ ריִעָהְ"לַע הָונפַהְְּב היה םהילע :דיקפ
 הירש :ןיכי ביִרְיידִב היעד םיִנַהְכַהֶמ

 בוטיחַאְּב תּויְרְמְדּב קודצְרּ .םֶלְשְמְרְּב הָיְקְלַחְרְב
 תיבל הָכאְלִמִה השע םָהיִחֶאְו :םיִהלֶאָה תיב לָנְנ ו

 ךֶּב םתְרְיִרְּב הָיִדִעו םיִנשּו םיִרשע תואמ הָנמש

 :הָיכְלמְדְּב רּוחשפהְּב הרב יצְמאְרְּב :הָיְללּפ
 יפשמעו םינשו םיִעְּבְרא םיָתאַמ תובָאְל םישאר יחֶאְו
 םֶהיַחַאו :רמאְרְּב ג תמלְשמְּ ָּכ ּוחאְדְּכ לארוע
 לאב םהילע דיקפו הנמשו םיִרשָע הֶאמ ליח יִרְבִ

 היעמש םיולהְךמו םיִלודנהְךֶּב ג
 יִתְּבַשְו :יִנובדִב הָיִבשַח כ םקירזעדזב בושו דב

 ישארמ םיהלאה תיִבְל ּהָנציִחַה הָבאְלִמִהְלִ רָבַזו
 שאר ףֶסֶאְרְב יִרָבְְדִב אָכימְִב הָיְנִּתִמּו :םיולה
 אדבעו ויִחֶאמ הנשמ הָיִקְבְהְבּו הֶלַפִתִל | הֶדוהי ּהֶלִחְתַ ַח
 שדקה ריִעָּב םיוְלְהְדלּכ ו ו תידירכ לָלָּ גְרַּב עומשדוב

 םיתאמ
 ןכו הָילוק איס ד. ד .אקספ ןאכ שי

 ;ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רפח הָיְלק א 9 . 9- -. . - ב
 ,זיט 'ב ליעל ןווע :ןיטדו ר"יד

 סב צ. 5  .קוספ עצמאב אקספ +. 4 ,א'

 ּצ

 5 ש <

 ןותידי צץ. ג7 = .ר"תו ע"ת ןכ הָכְהִּפַה ל"צ צ. גז | .ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יִזַחַא א"ס צ. 8
 ורה ןנתנדו .רותר
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 ו והַעְּב ָּכְרַאְו םינמ ש םיִתאָמ

 םיעָבש הָאְמ םירָעְשּכ םיִרְמְשַה היא ןומלט בוקע
 הָדּוהְי יִרעְדלְּבְּב םיולַה םנָהְכִה לאְרשי ראשו :םינשו
 אָפשְנְו א אחיִצְ לָּפעְּב םיִבִשי םיִנתָנהְו :יתְלַחַנְּ שיא

 : םלשוריכ םיולה די קפּ :םיִנִתְָוהדְלַע
 ףַסָא נָּבִמ מ הָינּתִמהְֶּב הָיְבָשַחְְַּב יִנְבְִב ע
 תוָצמדיכ :םיהלאההתיכ תָכאְלמ דגל םיררשִמה
 :ומויכ םוידרבִּד םיררשמה"לע הָגְמִאְו םהילע למה

 הַרָזהנ5ְמ לָאְבוישִמְרַּב הָיָחַתְפ
  םיִרָצַהַהְדְלֶאְו :םעְל רָבּילָכְל ףְלַמה דיל הוה
 ָהיָתְְבו עָּכְרַאְה תירקְּב וב ובָשי הדוהי ינכמ םֶתדשְב
 5 הָדְלמְבּו עושיבו :ָהיְרצְחו ה היִתְנְבּו ןבידְבו

 בש ראָבְבו לעוש רצָחְכו :טלָפ"תיבְבו
 העְרְצְבו ןימר ןיעְבו :היֶתְנְבְב 0 גְלְקְצְבּ
 הָקזע ָהיֶתדְשּו שיִכְל םהירנ צחו םלְדע | :תומריבו
 ןמינב נבו :םִנְה אינידע עבָשדרַאָבִמ - ָהיִתְנְבּו
 :הֶיננע בָנ תותָנַ :היִתְנְבי לא"תיבו הָיַעְו שמָכמ עַבְִמ
 יִנ נאו דל :טֶלְבְ םיעבָצ דיִדָח :םיִתַ 65-
 :ןימָינבל ּהָרּוהְי תו וקְלִחַמ םיולה הדמו :םישרחה

 -םע ולע רשא | םיולהו םיִנַהְכַה הלאו

 הירמא :אָרש הימרי הירש עושיו לאיתְלאשדְּכ לבו
 :הָיבִא יות : אודע :תמרמ םָחְר הינכש :שוטח ךּולמ
 קומע ּולַס :הָיעדִי בירי הָיְעמש :הָנלְּב הָידְעִמ ןימָימ

 היקלח

 ןכ +. 80 | .ו"טרו רייד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ץמק .גלקצבו אפ יש ₪
 ןימיב שמכמ א"ס .צ. 81 = .ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד "כ. םירפסב :ןנוממ

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,א"ד ןכו חתפו ןימיב שִמַכִמ א"סו ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ץמקבז

 ד"ידו ב'וד ןכו םיולה-ןמו א"ס ץ. 36 .אדח הלמ לֶאְתיִבּו יאהנדמל ,יאברעמל ןכ וש 8

 א"יד ,ט"ד ,ג'ד ,א"ד ,ו"כ םירפסב ןכ ל. 4 ,2' | .ט"דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןבו םוולה"ןמו א'סו

 גס ג א"ס צץ. 4 | .ו'דו ביד ןכו אלע א"פ ןו'טדו ד"וד ,%

 עו

 ]+ :ָהיִתְנְבו ִע
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 :עושי ימיּב םהיחאו םיִגָהְכה ישאר הֶלֶא היעדי היקְלח
 היברש לאימרק יונ עושי םיולהו

 ונעו הָיקְבְְבּו :ויָחֶאְו אה תודיהדלע הינתמ הדוהי +
 םיקיויחתַא דילוה עּושיִו :תורמשמל םדְנְנְל םהיַחא
 פריזי :עדיוידתֶא בי שילאו בישילָאדתא רילוה םיקיויו
 םיקווי ימיכו :עּודידתֶא דילוה ןתְניו ןתְנוידתַא רילוה
 :היננח הָימְרִיִל ה הָיִרַמ הירשל תוָבָאַה ישאר םיִנַהְכ ויה

 היגבשל ןָתְ לבילמל :ןנחוהי הירמאל םֶלַשמ ארזעל :
 הָירָכז אידעל :יִהְלַח תוירמל אנ :דע םרחל :ףסוי +
 :יטלפ הָירעומל ןימינמל רכז היבאל :ם םלשמ ןותננל ד
 היעדיל יִנתִמ בירי :ןתנוהי היעמשל ג עומש הָנְלְבְל

 היעדיל הָיְּבְשח הָיַקְלִחְ :רבעק קומַעְל ילק י יִלָסְל יזע
 עּודיְו נחי עדו בישילא 9 םיולה :לַאְנתְנ
 שירד .תוכלמדלע .םנָהּכִהְו תובא ישאר םיִבּותְּכ

 תובָאה ישאר יולי ְנְּב :יסרפה 9
 ב :ןנחוי ימידדעו םימָיה יִרָבִד רפסדלע םיִבּותָּכ
 ב עושיו הָיברש הָיְבשַח םיולה ישארו :בישילֶא
 דוד תוצמְּב תודוהְל לֶלַהְל םְנְל םְֶיִחֶאְו לאימדק

 היקְּבְקבו הינתמ :רָמָשִמ תמִעְל רמשמ םיהלַאְָדשיא <
 רמשמ םירעוש םירמש בוקע ןומ בֶלַמ םֶלַשמ הידבע

 / קדצויפ עושי םיקיו ימי הָלֶא :םיִרְעשה יִפְסֶאּ
 :רפופַה ןקפה אָרְועְו החפה הָיִמְחְנ ימיבו

 םיולהדתַא ּושקב םלֶשּורָי תמוח תַכְנְחְבּו
 הָּכְנֶח תשעל םלשוריל םָאיִבָהל םֶתְמּוקְמ"לָּכמ

 החמשו

 ןביתכ ונעו ח. 9  .ס'ת ןכ -לָע ת'מ אלב תודיה וא ע'ת ןכ תודָיַה ל'צ +. 8
 ,ר'תו ע"ת ו'טד ,ד"יד ,ב"יד ,א"יר ,ג'ד ,ב'ד ןכו תא דילוה א'ס +. 10 = .ירק נע
 ןכ ז. 15 = .סיתו ע'ת ,ג'ד ,א'ד ןכו הָיְַכַשְל א'ס +. 14 = .ירק ּוכיִלְמל ,ביתכ יִכּולְמְל +. 4
 .א'ד ןכו אלמ םיִרָחְל א"ס ,ו"טדו ר"יד םיידי ,א'ידו ,םיד היד" ,גיד ביד" ,ו"כ םירפס בורב

 ,ירק אועָל ,בותכ "אידעל ץ."16 = .ב"ידו ט"ד ה'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו יִקְלָח א'ס < 5
 ,ט'דו ב'דב ןכו ירקו בותכ "דע א'סב ,"דע רובס +. 99 = .א'יד ןכו ירקו בותכ אּוּדָעְָל א"סב
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 1 תורגכְבו םיִלָּבְ םֶיָּתְלַצִמ ריִשְבּו תודותב ובו הָחַמשְו

 י
 םלשוהי 1 י-וואר = םיררשמק ינב ּופְסַאַו

 11י-= == == =

 תָומזעו עבְג תורשמו לָנְִנה תמו :יִתְפִמְנ ירצחךמו
 :םלשורי תוְביִבְס םיררשמה םָהָל ונב םירצָח יִכ

 מש 0 1:

 םיִרְעְשהדתַאְ םַעָהדתֶא ּורהטיו םיוְלַהְו ם םיגו כ ַה ּורָהְמו

 המוחל לַעמ =-י-י ירשדתַא הָלַעַאָ :המ יההדתאו

 ןה ו

 לעמ ןימָיל תָכְלַהְְ תלודנ תדות יִתש ה מַעָאְ

 צו היְעשוה םֶהירחִא ףלו :תַפְשַאַה רפשל המוחל
 ןַמָינִּּו הָדהָי :םֶלֶשִמּו אָרְוַע הָיְרזעו :הָדְה ירש
 ב הָיְרְכְז תורצצהב םיִנָהְכה נָּבִמו :הָיִמְרּו היעמשו
 :ףַסָאְְּב רכז הָיְכיִמִדִּב הינתמדןב הֶיעמשְּב ןֶתְְ
 : הָדּוהיו לֶאְנַתְנ יפמ יִלְלּג יללמ לארשו | רעמש ויהָאָו

 רַפו ופה אָרזְעְו ם םיהלאה שיא הילל רישֶלָפב יננ

 ריע תולעמדלע לע סנו ןיעָה ר לַעְו :םֶהיִנָּפל
 םימַה רעש דעו דיוָד תבל לעמ המוחל ל הלַעַמב דוד

. 

 \ַָהיִרָחָא ינָא לאימל הכלוהה תינשה הָדְוַהְו ?הה
 דַעְו םירונתה לדנמל לעמ המוחהְל לעמ םַעָה יצָחו
 הנשי .- ז רעשדלעו םירפאזרעשל לעמו | :הבחרה הָמוחה

2 = , \ .+ 

 | הָנְרִמַפִתְו :הֶרָטמַה רַעָשְּב ודמָעְו ןאצה רעש
 5 הָאְמַה לדְנִמְו לאְנִנַח לּדְנמ םינה רעשדלעו

 םנהְכהְו :ימע םיננַפה יצחו ינאו םיהלַאה תובּב תדותש
 הָיִנְנִח ה ריר יניעוילֶא | היכימ זימינמ - זישעמ םיִקִיְלֶא

 ןנחיהיו :ִּעְו רֶזְעְלֶא היעמשו הָישַעַמּו :תוְרְצְצַחּב
₪ 

 היחרויו םיררש עימשוו .רזעו .םליעו היכלמו -- "רללו םיררשמה ה ו --ייי .
 ₪ ולננ -ד ל - שש* 5

 ו- =
 דיז קפו

 אופ רש 88 .)יטדו ר"יר ,ב"יד ,ט"ר הקיר ,ג'ר ביד ןכו ןימקב 'טה נוה טו א'ס צ. 0

 אקסכפ ןאכ שי אי סב + ד ה ב"ר - ןכו הָיעשוה

 טל ,יאברעמל ןכ 86
 ןכ צ.36 | .איעג וילע

 רסמנו י"כ םורפס בורב ןכ \

 .יעמ א'ס צ. 6

 5 ןשווו ו
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 יכ וחמשיו םיִלּודג םיִחְבְו אוהה םויב ּוחְּבְזי :ליקְפה
 םיִדְלְיַהְ םישָנה םַג הל דג החמש םֶחָמש םיהלָאה
 םויב ּודקפיו :קוחרמ םלשורי תחמש עמשתו וחמש
 תישארל תומּורְתל תורצואל תוכשנ ;הדלע םיִשְנָא אּוהַה
 הרּותה תואְנמ םיִרָעְה ירשל םַהָּב .סונכל תורשעמלו
 -לַעְ םיִנָהְכהדלע הדּוהי חמש יִּכ םיוללו םיִנָהְכְל

 תרָמשמו טָהיַהְלֶא תרָמְשמ וחמש :םיִדָמְעַה םוְלַה א
 המלש דוד ּתוָצְמְּכ םיִרעָשהְו םיִרְרשְמהְו הָרָחַטַה

 םיִרְרָשמַה שאר םֶדְקִמ ףַסֶאְו דוד .ימיִבְדיִכ ::ונְב ₪
 ימיב לארשיילכו :םיהלאל תודוהו הֶלְהְת"רישו
 םירעשהו םיִרְרשמִה תוינמ םיִנְתנ הָיְמִחְנ ימיבו לָכְּבְר
 םישדקמ םיולהו םִףְלל םישדקמו ימויְּב םוידרבד

 אָרָקִנ אוהה םיּכ :ןרהא נבל ג
 דאל רַשא וכ בּותָּכ אצְמְ םַעָה יִנֶאְב השמ רָפְסְּב

 אֶל יפ :םלשזדע םיהלֶאְה להק יִבָאומו ינמע אובְי
 -תֶא ויֶלְע רפשיו םימבו םֶחָלּ לארשי ינבְתֶא ומדק
 יהיו :הכרבל הללֶק קה ונקלֶא ךפהיו וללק קל םַעְלְּ
 ינפלו :לארשימ בעל ולידו הרותה"תא םַעְמְשְּכ
 בורק וניחלאדתיב תּכשל ןּתָ ןהכה בישְיְלֶא המ
 םינ - םיגָפל ויה םֶשֶו הוד הָכְשל ול שעיו :היבוטל
 שּוריתה ןֶנְה רשעמו .םילָּכַהְ הנובלה החְנָמַהדתֶא

 תמורתו םירעושהו םיִרְרשִמַהְו םיולק תְצמ רה
 םינהכה ו -
 ןכו קוחְרמל-דע א"פו ,ג"טדו ר"וד ,ב"יד ,א"יד .טיד ג'ד ,גיד ,ב"ד ןכו קוחרמ-דע א"ס +. 3
 ןכו תורצואל נ"ב ,א'ב ןכו ו"טדו ר"יד ,ב"יד ג'ד ,י"כ םירפסב קספ אלב ןכ +. 44 = .א'ד
 א"יד .ו"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 44 = .תּורְצאָל א"סב ,ט"ד ןכו תורצואל וא ,ו'דו ב'ד
 ,וללהב ןכ +. 44 = .תורשעמלו א'סו ,ר"ידו ב'יד ,ט'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו תורשעמלו א'ס .,ו'טדו
 ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ג"ר ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 45 = ,ר'תו א"יד ןכו הָדּוּהַה א"ס

 א'סב ,ירק ישאר ,ביתכ שאר +. 46 | .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"ד ןכו המלשּו א'ס ,ו'טדו ד"יד

 ,ב"יד ןכו םינתנ א"ס צ. 47 = .ר'תו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יִשאָר

 איפ ץ.9 | .ו'טדו ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ ינומע א'ס 1 ,בי -:,ו"טדו דייד

 .ו ג'כ םירבד ןיוע :ו"טדו ר"יח ,ב'וד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו הללקההתֶא
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 ' תַנָשִּב יכ םֶלְשּוריִּב יִתייָה אל הָזלֶכְבּו :םיִנהְבַה
 -לא יתאב טככְ"דְלמ אתְסְשַחִּתְרַאְ םיתשו םישלש
 / םֶלָשּוריִל אוְבִאְו :ךָלַמהְֶמ יִתְלַאְשִנםַמ ץק לּו ףלמה
 כ תושעל הָיבוטל ביִשיִלָא הָוָע רשֶא הָעְרּב הָייְבֶאְ

 הכילשאו דאמ יל עריו :םיהלַאָה תי יִרַצְחְּב הָּכשנ
 הָרְמִאְ :הָקטלהְךמ ץוחה .הובוטדתיב יִלָּכדלָכְתֶא
 -תֶא םיהלַאָה תי יִלָּכ םש הָבישֶאְו תוָכשלה ורהטוו
 הָנָתְנ אל סולק תוינמחיכ העדאו :הנבלהו החמה
 :הכאלמה ישע םיררשמהו םיולה והרָשְלשיִא וחרב
 11 םי הלאה"תיכ בזענ עודמ הָרְמִאְ םיננפההתֶא הָביִרָאְ

 פ ואיבה הָדּוהְיילְכְו :םֶרָמָעְ"לַע םֶדַמָעַאְו צבא
 וג לַע ּהָרְצואְו :תו ודצואל רַהְצִיִהְו שוריתהו ןגנדה רשעמ

 םולַהְרמ הָיִדְפּו רפופה קודצו ןהכה הימלַש תורצא
 ובשחְנ םִנָמִאְנ יכ הגתמרמ רכוב ןְנָח םָדָ -לַעְו
 + "הָרְכָ :םהיחֶאל קלחל םַהיִלַעַ
 תיִבְּב יתישע רָשֶא ידְסַח ו המתדלאו תא"ל והלא יל
 ו 4 | הָךוהיב .יתיאר .הֶמַהֶה .םימיב :ויְרְמְשִמְבּו .יהלא

 בצ

₪0 

- 
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 ןפ

 דלע םיִקְמִעו תומרעה םיִאיִבִמּו תָבַשַּב ו תּוָתִג םיִכְרד
 םיִג :יבמו ו אָשִמ"לָכְ םיִנֶאְתו םיִבָנַ ןייחףאו םירמחה

 4 םירצהְו :דָיצ םֶרָכִמ םוְּב דיעֶאְו תפשה םוּב שור
 רכש םיִרְכומ רָבְמילַּכְו גאָּה םיאיבמ הב בש
 ז הָדּוהְי ירח .תֶא הביאו :םלשוריבו .הָדּוהְי ינבל
 םישע ל אה ערה רבדה"המ םָהָל הדמא]
 ו םֶכיִתְבִא ושע ה אילה :תָבַשה םתֶא םיִלְלְחִּ
 ריִעָה לַעְו תאּוה הע ךָהלּכ 1% ונילע וניחלַא אבה
 דתֶא לָלַחְ לארשידלע ןור םיפיסומ םָּתַאְו תאּזַה

 תבשה ₪
 ןכ צ. 15 | .הָּגצאְו ל"נ צ. 18 ורק ּנָּפנ ,ביתכ הָנִּתִנ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ש. ₪

- 

 ג'ד ,ב'ד ןכו םֶלָשּוריִּב א'ס +. 16 = .ירק גָּ צ. 16  .ן"יסב םישמעו יאהגדמל ,יאברעמל

 .ר'תו ס"ת ר'יד ,ב"יד ;ט'ר ,ו'ד
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 ירעש ּולְלַצ רשאכ יהו :תבשה
 הדמו תותְלדה ורפי הרַמָאְו תֶבשה ינפל ל
 יִתְדַמְעַה ירעָומו תָכַשה רחא דע םּוחְּתַפי אָל רש

 ול :תָבשה םִיְב אָשִמ אוכל םירעטהילע
 םעּפ םֶלָשּוריִל ץוחמ רָכְמִמלָכ :יִרָכְמּו םיִלָכְרִה
 םינל םִּתַא עודמ םָהְלַא הרמאו םֶהָכ הֶָדיִעָאְו :םִיָתְשּו ַפ

 איהה תעהְמ םכְּב חלָשא דָי ונָשִתִדבִא ּהמוחה ד
 םורחטמ ויהי רשֶא םלל הָרמִאְו :תָכַשְּב ואב אל :

 תכשה :םוידתֶא שדקל םיִרָעשה םיִרָמָש  םיִאְב
 :ףדָפה בכ .ילע הָסּוחְו יהלא ילדהרכו תאזהםנ

 -תֶא .יתיִאְר םַהָה .םיִמִָּכ \םג
 :תויבַאומ תוינומע תוידודשא םיִשָנ ובישה םידוהיה
 רּבדְל םיִריִּכמ םָניִאְו תידודשא רכדִמ יִצָח םָהיְנְבו

 םללֶקַאְו םמַע ביִרֶאְו :םעְו םע ןושְלכְו תיִדּוהי ₪
 -םא םיהלאּב םַעיִבְשַאְו םטרמאו םיִשְנַא םָהְמ הָכִאְ
 םכינְבל םָהיִתְנְּבִמ ּואְשִּתִדמִאְו םָהיִנ בל םכיתְנב נתת
 לארשידדלמ .המלשדאטה הלֶא-לע אוְלַה :םַכְלְו
 ווהלאל בּוהֶאְו והִּכ ךלמ הָיחאְל םיִּבְרה םיוגב
 ותואדםנ לארשי"לכ"לע ףלמ .םואלַא התו הָיָה

 תא תשָעְל עמָשִנַה םַכָלְו :תּוירַכְנה םישנה ואיטהה =
 בישהל וניהלאב לעמל תאוה הֶלודּגה העְר רה
 לודנה ןהפה בישילַאְרְּב עדו ינּכמּו :תוירכנ םישָנ

 םהְל הרכז :ילעמ ּוהָחיִרְבַאְו ינרחה טלְבְנַסל ןֶתָח ₪
 :םָולְהְו הָגְהְּכַה תיְרְבּו הָנְהְּכַה ילֶאְגְ לע יהלֶא

 םיתרהטו ---
 ,ז"" קוספ ליעל ןייע :ס"תו א"ד ןכו ירקו ביתכ םוי א'סב ,תבשה םוי ריבס +. ₪
 תא א"ס ט.92 .א"ד ןכו םירהטמ א"ס \. 29  .ב"ידו ט"ד ,ג'ד ןכו האלו א"ס 9

 תוינומָע צץ. 93  .ירק תוירהשא ,ביתכ תוידודשא +. 93 = ,ד"ידו בייד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו

 םירפס בורב ןכ צץ. 5 .ד"ידו ב"וד ,ט'ר ,ג'ד ןכו ןןכלבו א'ס צ. 4 ורק תוינמע ,בוז

 בורב ןכ צ. 98 ,רסח םָעַּבְשַאְו א"ס ,ו"טדו ד 5 ב"יד ,א"יד ,ט'ד ו"ד  ,גיד ,ב'ד ,א"ד ו

 .רסח ּגהַהְרַבָאְו א'ס ,ויטרו ד"וד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ביד ,איד ,י"כ
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 9 הָדְיִמעַאְ רכְַלָּכִמ םיִּתְרַהְַ
 31 ןפְרקְלּ ;ותכאלמּב שיא םִיולְלְו םִנ ינַהָבל תּוְרָמְשִמ
 יהלָא יִלדהַרְּב םיִרּוכְּכלְו תמו ןמ םיִּתְעְּב םיִצעֶה
 :הָבוטְל

 .קוספ עצמאב אקספ %<.30  .ארועז 'ם לע רסמג איסב ,אריעז 'ט צ. 0

 .הנמשו םינמשו תואמ שש א'ג ,השמחו םינמשו תואמ שש ארזע רפסד יקוספ םוכס

 ויתותקספו .הרשע וירדסו א'נ ,רשע דחא וירדסו .ןא<\. זז גט| הנפה תש ןיבו ויצחו

 סרפ ךלמ שרוכל תחא תנש ןמ ,רפסה תונש ,הרשע עבש וותותקספו א"נ ,הרשע עשת

 יתלאשנ םימי ץקלו ,הנש תחאו םישמח ,ךלמה אתפשחתראל םיתשו םישלש תנש דע

 .םינש יתש ךלמה



 ₪ םימיה ירבד

 5 הֶלָשּותִמ נח :דִרָי לאללהמ ןעק +:שונָא תשיםֶרֶא ?
 גטמו רַמְג תפי יִנָּכ פו טה םש :ךמל +
 תפירו ןנָכַשַא רָמִג ינבּו :סְריִתְו ךַשִמּו לבה ויו ידמו <
 :םינְדורו םיתּכ השישרתו השי יל ן ןי ינָבּו :המרנתו ד
 אָבְס שוכ נבו :ןַעְנְכו טופ םידצמו שוכ םָח יב י
 אבש המר ינבו אכתבסו אָמְעְרְו אָּתְבַסְ הליוח ו

 רוב תויהל לחה אּוה דורמתא דלְי שוכו :ןדדו
 םייִדולדתֶא דלי םיְְצַמּ :ץֶראְּב ו
 םיִמְרְתַפתֶאְו :םיִחתְפנהתֶאְו םיִבָקְלדתֶאְו םיִמָגְעְתַאְו ו

 -תֶאְ םיקְשלפ | םֶשִמ ואצי רשֶא םיִאְלְסַּכְתֶאְ
 ןודיצחתֶא דלי ן :םירתפּכ 3
 :ישָּנְרְגִה תֶַאְ .- יסּוביהדתֶאְו :ּתחהתֶאְו וךכְב 4

 דתֶאְו ידוראקחתַאְו :יניפההתַאְו יקְרעָהדתֶאְו יוחהדתֶאְו
 םש יִנָב :יתמחההתַאְו יִרָמ צה \ 17

 : 1 1: וכ : + :

 םליע 5 2

 םֶךא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,בייד ,ט'ד ויד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 1 = .יתבר 'א +. 1 ,א
 תפירו א'פ +. 6 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ט'ד ויד ,ב"ד ןכו אלמ -- א"ס ט.5 | .ג"ד ןכו תש
 ןביד ,וו'ד ןכו םיִנָדּודְו א'ס צ.ד  .'ג " תושארב ןייע :ר"תו ע"ת ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו

 ןכ צ.9 | .אקספ ןאכ שי א'סב \. 8 .'ד " תישארב ןייע :ר"תו ס"ת ,ר"יד ,ב"יר ,ט"ד

 א'ס +. 9 ,ט"דו ויד ,ג"ד ,ב"ד ןכו עיבר שוכ א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד "כ םירפס בורב

 ,א'ד ,ו"כ םירפסב 'אב ןכ ץ.9 | .'ז " תישארב ןייע :ד"ידו ב"יר ,ט"ד .ב"ד ,א"ד ןכו הַמְעַרו

 םורפס בורב ןכ צץ. 9 .'ז " תישארב ןויע :ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד

 ,ג'דו א"ד ןכו אמער א'פ ,'ז 'י תישארב ןייע :ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ב'ד ,י'כ

 .ג"י "י תישארב ןייע :א"ד ןכו ירקו בותכ םיִדּול א"סב ,ירק םידנ ל ,ביתכ םיידּול +. 1

 יטדו רד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ר ,ג"ד ,א"דב ןכו אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8

 .ו"דו ב"ד ןכו רפה ןדיִצ א'ס
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 רַתָנ לּוחָו ץּועו םֶרֶאְו דּולְו ד רשְכפראְו רושאְו םֶליִע
 8 חלשדתַא דלי -שכפראו :ףשִמְו

 םש םִיִנָב ינש דלי רֶבְעְלו :רֶבַעְתֶא דלי חלשו
 :ןטקי ויחֶא םשו | ץֶרֶאָה הָנְלַפִ וימי יּכ גלפ דַחֶאַה
 -תֶאְו תֶומְרַצָחֶא ףֶלָשתַא דֶדמְלאדתֶא דל מק
 ליִעתַאְ :הלקדהת או לּואתֶאְו םֶרְודָהתֶאְו :חַר

 הָליוָחתֶא ריפיא"תא :אָבְשדתֶאְו לֶאְמְיבַאתַאְ
 'םש :ןָטקְ נב הָלאדלְּכ בָביתֶאְ
 :הרֶּת רוחְנ גורש :שְר גלָּפ רבע :חלש דשכפרא

 1 םהְרְבִא יִנְּ :םהרְבִא אּוה םֶרְבַא
 םֶתודְלּת הֶלַא ;לאָעְמשיו קַחַצי

 1 עָמְשִמ :םשְבַמו לֶאְּבְדַאְ רֶדַקְו תּויִבנ לאָעָמשי רוָכְּב

11 

 ן

 לא הָמרְהו שיפנ רוטי :אָמיִתְו רדַה אשמ הָמּודְו

 םהרבַא שנְליפ הרוטק ינבו ;לאָעְמשי יִנָּב םה

 בו חשו קכשר ןירמי ןלמו שקמה מתא הְְָ
 ףונחו פלו הפיע ןירמ כו | :ןחדו אבש שקו
 ךוטק יב הָלֶאלָּכ ה עָדְלֶאְ עַדיִבָאְו

 :לֶאְרְשו ו ושע - דצי ִנָב קָחְצידתֶא םהרבא דל
 שועיו לאוער וָפיְלַא ושע ינב

 ; תענו יפצ לַמואו ןמית זפילא ינכ הרֶקְו םֶלָעְ
 הָמש חַרָז ּתח  לאוער יִנְּ :קֶלַמ , עָנמִתְו זנק
 ןשידו הנעו ןועְב :ך לבושו מול ריעש ? יִנָמּו :הֶזמו

 ןטיל תוחאו םמוהו ילח ןשלל ןנכו = = :ןשידורַצא
 ענמת - ב

 תָומְדרַצַח יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 90 = .ג'כ 'י תושארב ןויע :ס'ת ןכו שמג א'פ
 ו קספ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 24 = .א"דך) ו"ד ,א"דב ןכו ןולמ ומ

 א"ירו י'כ םירפס בורב ןכ +. 99 = .ד"ירו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו קספ אב א'ס
 ב'ד ןכו אנונת 'ו רפחו האמדק 'ו אלט םָתְדְלּוִּת ₪
 ןייע :ד"ידו ב"יד .טיד גיר ןכו רֶהַת א'ס <. 80 = .ב"ידו א'ד ןכו אלמר אלמ םֶתְורְלּומ
 עַבַמִתְו א'ס +. 36 = .א"י ו"ל תישארב וע ע :א'ד ןכו ופצ א'פ צ. 6  .ו'ט ה'כ תישארב
 ט'ד היד ,ג'ד ,ב'ד ןכו אלמ יִרוח א'ס צ.39 = .ו"טדו א'יד ,א"ד ןכו החש

 א'סו ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד

 שכ -

= 
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 םֶנואְו יִפש לָביִעְ ן תַחְִמי ו ןילע לָבוש יִנּב :ענמת

 ןושיד השש י :הנו היא ןועְבצ נבו
 רָצאדיִנָב :ןרכו ןרתיו פשא ןקמח ןושיד נבו +

 :ןראו ץוע ןושיד יְִּב ןקעי ןועוו ןֶהְלּב
 םודָא ץֶרֶאְּב וכלמ רשא םיכלמה הלא

 וריע םֶשְו רוכב עֶלָּב לארשי ונפל ףלמ"ףלמ יג פל

 הרָזְדַב בבי .ויָּתְחּת למ עַלּב תמו ;הָבהְנד

 ץראמ םָשוח ויּתְחִת ףלמיו בבי תמה :הרצפמ +
 ּרדְּכְדְּב דָדַה יָּתְחִת ףלמָיו םשוח תמי :יִנָמיּתַה
 תמו :תלע והיע םשו בָאומ הדשב ןיִדמחתֶא הָכמַה
 הלמש תמו :הקרשממ הֶלִמש ייִּתְחַ ּףָלמַו דֶדַה
 לואש תמה :רהְנה תובחרמ לּואש ויָּתְחת ףְלִמו
 :ןנח לעב תמו :רָבְכַעְַּב ןח לע ּויָתְחַת למ

 לאבשקמ ותשא םשו יִעָפ וריע םַשְו דדַהויּתְחַּתּךְלמו
 םודָא יפולא ' ויהיו דרה תַמיו :בָהָז ימ תפ דרָממתב +
 המבילַהֶא ףולא :תתָי ףולא הילע ףולא ענת ףולא +
 ןַמיּת ףולא זנק ףולא :ןניפ .ףולא הלא ףולא >
 יפולא הָלֶא םֶריע ףולא לאחדמ מ ףולֶא :רצבמ ףולא >

 ;םִוְדָא
 רכששי הָדָוהְיְו יול ןועמו מש ןבּואר לאְרש נב הלא

 :רֶשֶאְו דג ילז תפן ןמינבו ףסוי ןד .:ןולבזו ּ
 דְלונ השולש הלשו ןנואו ךע הדו נב

 ול . : 1 . - ג ם 4 ם

 א'ס צ. 41  .ןּב ריבס +. 41  .ג"כ ו"ל תושארב ןויע :ט'דו ג'ד ןכו ןולע א'ס ל. 0
 איס ויטדו ד'יד ,ב"וד ,ו'כ םירפס בורב ןכ צ. 49 = .ו"כ ו"ל תישארב ןייע :ןִּצִמַה
 ,ז'כ ויל תישארב ןייע :ןקעו א'ס +. 49 = .ט'רו ויד ,ג'ר ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ינב
 .ה"ל ו"ל תישארב ןייע + א"ידו א'דב ןכו ירקו בותכ תיִוע א'סב ,ירק תיִוָע ,ביתכ תּויע +. 6
 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ט"ד ןו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ רוּבְכע י"כ םירפס בורב צ. 9
 ,ג'ד ןכו רדה א'ס +. 50 = .ח'ל ו'ל תישארב ןייע :א"וד ןכו .רובכעהןּב ןנה א'פ + 0
 .ט"ל ו"ל תישארב ןייע :געָפ א"ס +. 50 .ט"ל ו"ל תישארב ןויע :ר'תו ד"וד ,ב"יד ויד
 ןייע :א"ירו א'דב ןכו ירקו ביתכ הָוְלַע א"סב ,ירק הֶוְלַע +. 51 = .ו'ד ןכו רדֶה א'ס +. =
 .ימ ו"ל תושארב
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 עֶר הָדּוהְי רוכב רע יה .תֶינענְכַה עושדתבמ ול
. 

 ןרְצַ ץרפ ינּכ :הָשַמָה הָדּוהְי :נְּבילּכ הֶרְזַהתֶאְ ו + : ה ינעב ץרָפדתַא ור ּהרלי ותלכ ראמה יי -רישלי יייק-
 :לָּכְלַכְו ןמיהו ןתיִאו ירמז הדו נב :לימח
 רביע רָכָע ןמרפ נב :הָשמַה םלְּכ עו
 :ה רוע ןָתיא | ינו :םרחכ לַעָמ ד שא לֶאְרַשִי

 / דתא 0 לֶאְמְחְרְיתֶא ול-דלונ רשא ןורצֶח נב

 בדנמעו .בָדניִמעְהתֶא .דילוה .םֶדָ ייִּולָּכתֶאְו שח
 דילוה ןושֶחת :הָדְוהְו ינַּב איִשְנ ןושחנתתֶא רילוה
 תא דילוה יווכי +רלי--%* דילוה אמלשו אָמְלַשתֶא

 ו! >= = ג

 ורכבת . דילוה ישיאו :ישְיתֶא בילוה דב ועו דבוע

 לג ה.-- :ישלשה .אעמשו .יסוו- ו ו ; בָאילַאדתַא
 \) - :ש0 0 ₪

 ה 'ם םצ) . ;ישימחה ידה יקי ברה

 ; םבָאויְו ישבא היורצ ינבו ליניבאו הָיְורָצ םַהיִתְיַחַאְו

 .--\'* אשמעדתַא הדל ליניבאו :השלש לֶאהְשעו

 בל לָכְו + :ילאעמשיה רֶתָי אָשִמַע

 הָלֶאְ תועירָידתֶאְו השא הָבּוזעדתֶא בילוה ןורצָחְְּב

 +-=' ור -

 - - . =ךיפלו הבגזע םהמתו :ןודר ה 99% -=יי-
 בל5 ל ו[ש + ו וש 4 =: יאו ---- - מ?

 ירואחתא דילוה רוחו רי - ול דלתו תַרפָאתֶא
 רחאו | :לֶאלַצְּברִתֶא דילוה יִרּואָ
 אּוָהְ הָחְקְל אוהו דערנ יבא ריכָמדתכהלֶא ןּורַצָח אָּב

 ךו ר-₪ -
 לוה בוגשו

 :בומשדתא ול דֶלַּתַו הָנָש םיששְָּב

 רעלה ץֶראְּב ם םיִרע שולשו םירשע ע ול"היו ריִאָיתֶא

 יעג יהיו א'ס + .ט'דו גיד ןכו דתבמ אס +

 ןכו ףקמב -הרלו א'פ ו"טדו  ד"יד : ,ב"וד  ןו"כ" םורפש

 דו דייד ,ב'יד ,ט"ד ,ו'ד ,נ'ר. ,ב'ד י"ב םורפס בו

 ה א ם ןייע :ס"ת ןכו עּבְרדו א'ס 6

 ד"יד ,ב"יד ,ט"ד "דר ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ. 1 .ו"טדו ד"וד ,ב"וד  ,א"ד ןכו רע
" 

 סישרג רחאו א'ס ,ו"טדו

 = + צו לווח5  =םיישש יו
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 דתֶאְו תָנְקְדתֶא םֶּתַאְמ ריִאָי תוחדתֶא םֶראודרושְג חקיו

 :רעְלנ ןבָא-רכמיְב הלאילָכ דע םיפש היקנב
 הָיִבַא ןורצָח תשאו הָּתְרפִא בלְכְּב ןוְרָצְהִדתומ רחאו :
 לאמחריחינב ּוהַו :עוקת יִבָא רוחשאהתַא ול דלתו <

 :היחַא םַצִאְו ןְרֶאְו הע םֶרו רוכְּבַה .ןִרָצָח רוכב
 םא איה הָרָמַע ּהמשו לֶאמ מחריל תָרָחַא הָשֶא יִהִּתַו

 לאְמְחַרִי רוָכַּב םֶריִנְב ויו :םנוא
 ימש ינבו עדיו ימש םנואדינב ויהיו +רקעו ןימָיו ץעמ
 נוה דלתו לומיבַא רושיבא תשא םשו :רושיבאו בני

 םיפאְו דלס :בַדָנ :נְבּ ;דילומדתאו ןְָהַאתֶא ול
 םִיפא יִנְבו :םיִנב אל דֶלָס תמי :
 יחא עד ינו :יִלַחֶא | ושש ש נב ןשש לע יעשי ינו יעשי |

 תֶלּפ ןח י ינבו :םיִנ 5 . רֶתִי תמו ןַתְנוְו רֶתַי ימש 3
 יִכ םִִנָּכ ןששל היהדאלו :לאמְחר  ינכ ויה הלא אזו

 | ןשש ןתיו :עַחרי ומשו ירצמ רָבַע ןששלו תוְנָּבדבִא ₪
 יִתַעְו :יִתְעְדְתֶא ול רלתו השאל וחבַע עָחרְיל ותבדתא /

 -תֶא דילוה דב :דָבָחתֶא בילוה ןַתִּנ ןָתְנתֶא לילה
 אוהידתַא דולה" דָבשְו :דבועדתֶא רילוה לֶלַּפִאְו לֶלּפָא ָּ

 ץֶלָח ץֶלָמתֶא דילח הירזעו :הָיִרזעתַא דילה אוהיו ₪
 ימססו ימססדתַא דילה הֶשַעְלֶאְו :הָשעְלַאדתֶא דילח
 הימקיו הָימְקדתֶא .דילוה םולשו :םּולשדתא דילה

 בלֶכ :יִנְבּ ו רילה <
 השרמ ינָבּו ףיזיבא אּוה וְרַכְּב עָשיִמ לֶאְמְחַרִי יחַא
 :עמשו םֶקְרו הָּפִתְו חרק ןורְבח י יִנָב ו !ןורמַח י יבא

 עמשו 0
 ג'רו ב"ה ןכו ףקמ אלבו רושג א"ס  ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,גיד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 3
 עת ןכו 'בלכ אב = ב = .בלכב ל"צ א. 5 = .ן"טד .ןכו דיבא רוכמ ינב א'ס ץ. 3
 ,ביד ,א'ד ןכו לָיַחיִבַא א"פ ף. 9 = .'ט 'ח ןמקל ןייע :הָּיִחֶאְמ ל"נ ץ. 98  .ר"תו
 יןֶבּו ריבס צ. 31  .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירצ רלס א"ס +. 30  .ב"ידו ,ט'ד ו"ד ג'ד

 ב"וה ןכו ימסס וא ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו חתפ יִמַסס א"ס צ. 40 | .ו"דו ב"ד ןכו יִלָחֶא א"כ צ. 1

 .איעג וילע רסמנו לאמחרָי א'סב צ. 49 | .א"ודו א'ד ןכו ץמק יִמְסְסְו א"ס צ. 40 | .ר"ידו
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 דתֶא דילוה םקְרו םעקרְי יִּבָא םהָרְתֶא דילוה עמשו
 * הָפיִעְ ;רוציתיב יבא ןועַמו ןועִמ ימשְדוְב י :ימש

 ןֶרחו ןזנתֶאְו אצומחתַאְו ןְרֶחְתֶא הָדְלְי בֶלָּכ שְנְליפ
 ז םֶנָר יִדְהָי ןנְבו :ןנתֶא דילה
 ּהָכִמ ב בֶלָּכ ש שגליפ :ףעשו הָפיִעְו טלפו ןשינו תו

 -תֶא הָנמְדַמ יבא ףעש דלתו :הנהרתדתאו רבש דלי
 הָלֶא 3 הָסְכַש בכתב אַעְבְַג יבָאְו הָנְּבְכִמ יבא אוש
 תירק יבא לבוש הָתְרַפא רוכב רוחדב בל נב ויָה
 :רדנדתיב יבא ףֶרָח םֶהְלדתוב יבא מלט / :םִיְרִעְ
 יצח .הָאְרק ירש תירק כא לבשל נב ה
 יתופהְו ירתה .םירעי תירק תוחפשִמּו :תחְנִמַה
 :יִלֶאָתְשֶאָהְו יִתְעְרַצַה ואצָי צי הלא יִעְרשִמַהְו יִתְמְשַהְ

 יִתְפוטְנו םֶחְל תי -- יִנְ
 תוחפשמו :יערצה יִתְחְנִמה יצָחְו בָאוי תיִּב תורָמע
 םיִתְכּוש םיִתְעְמַש םיִתְעְרִּת בעי ובשי ה םִיִרַפְְס
 :בכרדתיב יבא תמחמ םיִאְּבַהיםיניִכַה המה

 ןורְבַחְּב ולדדלונ רשָא דוד ינב ּויָה הֶלאְ
 לאנה לש  תילאערזיה  םעניחאל מא | רווכְּבַה
 הָבָעַמְְּב םִלָשְּבִאְל ישלשה :תילמ גרפה ליניִבַאל
 / :תינחךב = הָינדֶא .יעיבְרֶה .רושג ךלמ  ימלתדתב

 ערתי ה לטיבָאל היטפש ישימחה :ותשא הלל םערַתי ישש

 הששו םיִנְש עבש םשדדְלמו ןרְבָחְּב ולדדלונ הָשש
 :םלָשּוריּב ךְלֶמ הָגָש שולשו םישלשו םיִשדָח

 בבושו אעמש םלשוריכ ילדודלונ הלאו
 מנ \ 0
 ביידר ,א'יד ,ט'ד ה" ס ,ו"טדו י"כ םירפפ בורב ןכ צ. 4

 ינּב ל'צ צ. 0 \ .הָרְלָ א"'"ס צ. 48 .ד"ידו
 .א"ידו ו"ד ,א'דב ןכו ורקו ביתכ יבשו א"סב ירק יבשו בותכ ובשי צ. 5 .ר"תי ע"ח ןכ

 ס ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ יש. 8 .ר"ידו בלוד ,ט"ד ה
 ןכו םולַשְבַא איס +. 9 1
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 רָחְּבו :לאימעדתּכ עּושדתבְל הָפְּבְרַא המלשו ןַתָנו <
 עָמְשיִלָאְו .:עיפיו גפנ הנו .:טלפילאו עמשילאו 1

 חיִנב דבְלִמ כי יח ייינב לָּכ :העשת טלפילאו עַדָיְלָאְו

 בו :םַתוחַא רמתו םישנליפ 10
 םֶרָוי :ונְּב טפשוהי ונְּב אָסֶא נב הָיִבִא םעְבְחְר המלש

 וִנָּב הירש נב והיצמא :ונְּב שאו נב והיזחא ונְב וכ
 ונְּב ןומָא 1ונְב הָשנֶמ ונ 5 והיקוח ונְב זחֶא וב םתוי -

 םיקווחי ינָשה ₪ רוכְּבְה והישאו יִנְבַו :וֶנְב יהושא" 18
 הָינְכי םיקיוהי ינבו :םולש ישי ברֶה והָיקְרצ יש שלשה

 גונב ב לָאיתְלאש רפא | הָיִנָכִי יִנְּבו ונְב היקדצ :ונְב וז
 בדו עמשוה הָיְמְקְי רצאנשו הָיִּדּפּו םֶריִּכְלַמּו

 ה םלש עמ לבָבְרזְִכּו יעמשו לָבָּכְרֶז הָיְדַפ נבו 9
 הידסהו הָיכְרְבו לֶהאָו הָבשָחְו :םֶתוחַא תימלשו 2

 יִנָב הָיִעשְו היטל הָיננְחְדְבּו :שָמָח דֶסֶה .בשוי
 הינכש ינבו :הינכש ינּב הָידבע נב ןנרא יֶּב הָיָפְר
 טפשו הָירַעְ ירי לֶאְגַז שוטה היעמש יג יִנָּבּו היעמש

 :השלש ם םקירועו היקוחו יעעוילא הרשה :הָשש ג
 ןָנָחויְו בו - הָיְלְפּ ביִשיִלֶאְ והוידוה יִניָעויְלַא ינֶבו ₪

 הדוהי יִנְּב :הָעְבַש יִננעו הָיְלְרו ּה
 לבושדב הָיִאְרו :לֶבושו רּוחְו ימרכו ןוְרצָח ץרפ
 הָלֶא 0 ימּוהַא"תֶא דילה תַחָיְו תחיחתֶא דילה

 םֶטיִע יבָא הֶלִאו :יתעְרצַה תוחָפשמ +
 לאערזי 152

 [ש

 שכ

 1 ירזץ ןניד ,ג"ד ,ב'ד ןכו גהירזע א"ס ל. 19 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ג"ד ,י"כ םורפס בורב איעג ן]

 כ 1 ו 2 וירת םֶרְדיִּכְלַמּו א"ס ,ו"טדו א"יד ,א"ד ,י"כ םירפסב ןכ צ. 18 = .ןבּג ריבס +.

 ע"ת ןכו ירקו ביתכ ינבו איסב ,ינבּג ריבס צ.19 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ןו"ד ,ג'ד ,ב"ד אח ןי

 ב"וח ,ג'ד ןכו ףקמב -בשּוי א"ס ,ו"טדו טד ,ו'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ.ל0  ..ס'תו

 ןֶבּו א"סב ןֶבּו ריבס ץ.ל5 | .ס"תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ יִנְבּו א'סב ,יִנבּו ריבס צ. 1

 א'סב צ.94 | .ע"ת ןכו ירקו ביתכ ינבּג א"סב ,יִנְבּג ריבס ץ. 23  ,ר"תו פ"ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ

 = ןכו ליעלמ יננעו א"ס ל. 24 | .ורק ּוהְיַודוה ,ביתכ גהָוידוה צ. 94 ,המותס ןאכ ר

 .יִבאדנְּב א"סבו .ע'ת ןכו נב איפ: יש 5: , : ,ו"טדו ויד ,ג'ד

5 
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 הָתְרַפֶא רוכב רוחדינב הלא השוח יבא רעו רד יִבָא
 לאונפו :יִנופְלְלַצַה םַתוחַא םשו שָּבְדִיְו אָמשְי | לאָעְרֶז

 55 םישנ .-ייי ויד עוהת י.=% רוחשא ;לו :םחל תיּב יבא
--: = 6% 2 -%7 | +- 

 ; רֶפַחְתֶאְו םזְחַאדתֶא הָרענ ול .דלתו :הרענו הֶאְלִח
 הָאְלֶח ינבו :הרענ יִנְּב ב הלא יִָתְשחַאָקתֶאְוְינמיִקתַאְו

 הבְבְצַהדתֶאְו בונעחתַא ד ןילוה ץוקו :ןֶנִתֶאְ רהצי תרצ

 ויִחֶאָמ רָּבַכִנ ץֶּבִעַי יִהָיַו :םֶרָהְִּב לֶחְרחֶא תחָּפָשִמּו

 :בָצעְּב יִתְדְלְ יכ רמאָל ץֶבעי מש הָאְרְה 'מאְ
 ינפרְבַת ךרפדסא רפאל לארשי יהלאל ץבעי ארק
 העְרְמ .תישָעו ימע ךדו התה ילובנחתא תיבְרהְו
 :לאשחרשא . תֶא םיהלָא אביו יב י- ָבֶצָע יִתְלַבְל

 יבא אּוה ריהמדתַא דילוה ה הָחּושדיחַא בול כו

 -תֶאְו חַסָּפתֶאְו אָפְר תובת דילוה ןותש שאו :ןותשא
 :הכר יש ישננ . הָלֶא שחנ -ריע יבָא הָנחִּת

 :תֶתַח לֶאיִנתָע ינבו הירשו לַאיִנְתְע וירה ינבי
 ו

 הָרָפעתֶא דילוה יתנועמו
 ב ויה םישרח יִּכ םיִשְרָח אַ

 הָלֶא ינבו םענו הלא ּוריע הָנָפיְדְּב בֶלָּ
 רֶתַי ו :לֶאְרְשַא אָיִרִת הָפ ו ףיז לֶאְלְלְַי

 = בָאוידתַא דילוה | היר

-499+ 

 לק :זנקּ /
 | ₪ ב

- 

 ן] םִיְרְמדתַא רֶהָתו ו רֶפַעְו ּדְרָמּו

 היד גיר  ,ב'ד | ,ו'כ םירפס בורב שגרב ןכ א. 6 = .א"יד .ןכו רצ לאערזו אס מ 8
 ,א'ד ,ו"כ םירפס בורב ירצב ןכ צ. 6 | .יפר םֶזִחֶא א"פ ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד א"ד טד

 ,ביתכ רַחְצִי צ. 7 = .יִנָמיִּת א'פו ,יִנָמִּת א'ס .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ויד ג'ד בו
 רֶחְצי א"סבו ,ע"תו א"יד ,טיד ן"ד ,ב'ד ,א'דב ןכו ירקו בותכ רצו א'סב- ,ירק רחש
 טדו ר"וד ,ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ביד ,י'כ םירפסב ןגונמ ןכ +. 10 = ר"ת ןכו ירקו בות
 ןכו זנק א'ס +. 15  .אלמ הָנּופי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 15 = ."ןבו ריבס טי. 56
 ריבס צץ. 17 = .ו"טדו א'ד ןכו אלמ אירִּת א'פ +.16 = .ר"תו ע"ת ,'רת .ה*וד ,ב"יד ,ט'ד ג
 :ןולוו ל"צו רחואמ צץ. 17 .ר'תו ע"ת ןכו .ירקו .ביתכ ינבג א"פב 8
 תַבשידתַאו ימש"תַאו םיִרַמדתֶא דָלִּפו רַהְּתַו רֶרִמ חקל רשא העְרפדתב הָיְתַב יִנָּ הֶפאְו

 לֶאיִתּוקְיחתַאְו וכוש יִבָא רֶבְחְתַאְו רדג יִבָא דֶרידתֶא הָדלי הָיִדְהְיַה ותשֶאְו :עמשַא יִבָא

 .וגו תשא ינבו :ִונְז יִבָא
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 1 הָדְלַי הָיִדֶהְיה ותְשַאְו :עָמְּתְשֶא יבָא הּכשי
 ה יִבַא לָאיתּוקיחתַאְ וכוש יבא רָבַתִתַאְו רד יִכַא
 :דרמ הקל רשא הערפדתב הֶיִתְּב נָב הלא

 הָליִעְק יִבָא םהנ תוחֶא הָידוה תשא יִנ
 ךןֶּב ההו ןונמִא ןומיש ינו :יִתְכְעִמה עמְתשַאְו ימרגה
 ךב הֶלש נב :תחוזדבו תחוז יעשי ינבו ןולותו ןנָח
 תוחפשמו השרמ יבָא הדִעְלְו הכל יבא רע הוה

 אָבְוכ ישְנאְו םיקויו :ַעָבְשא תבל ץבֶה תרבעדתיכ ל
 םיִרָבִּדהְ םֶחַל יִבשיו בָאימל ולעבר שא ףרשו שָאויו

 דםע .הָרדנו םיעטנ יִבָשְיו םירצווה המה .:םיקיתע ?
 2 :םש ובשי ּּתְכאלַמּב למה :
 םַשְבִמ נָב םלש :לּואְש חדז ביִרָי ןימָיו לאומנ ןועמש :

 נָּב רוז נב לאומה עמשמ נבו :נִּב עמשמ נב
 שש תונכו לשע השש םְִב יפמשלו נב יעָמש ג
 ובְרִה אל םֶתְחּפשִמ לכו םיכר םִנְּב יא חאל

 -רֶאְבְּב ּוָבָשיו :הָדוהְי ינבְדדע 9

 ;דֶלותְבּו םצעבו הָהְלְבְבּו :לעוש רצחו הדלומו עבש 9

 רצָחְבו תובכְרמ תיבבו :גלקצבו המרֶחְבו לאותבבו :
 ףלמדרע םהירע הלא םירע שָבְו יִאְרְּב תיְבְבּו םיִסוס

 םיִרְע ןשעו ןפתו ןומר ןיעו םָמיע םהיִרָצַהְו :דִיוד 5
 -רע הָלֶאָה םירְעִה תוביִבְ רַשא םֶהיִרָצַדלֶכְו :שמְח ₪

 למ בבושמו :םהְל םֶשחְיְתהְו םסבשומ תאו לעְב
 השויו 7 -

 ןויד ,ג'ד ביד ןכו ץמק חָּבשי א'ס ,ו'טדו א"יד ,א'ר ,י"כ םירפס בורב התפב ןכ +. ג7
 ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .ד'ידו ב"יד ט'ד
 ה"טדו א'יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = ,ו"טדו "יד ,ב"יד ןכו שגד הידהיה א"ס ,א'ידו
 ןויכ םירפס בורב ןכ ז. 18 = .ד"ידו ביוד טיד ג'ד ,ג'ר ב" | ,איד ןכו .אלמ רודג א"ס
 ןולותו יאברעמל +. 90 = .ו'דו ב"ד ןכו תב היתב טדו  ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ג'ד
 פ'ת ,ע'ה ,א'דב ןכו ּךלִמ יללהב +. 31 = .ירקו ביתכ ןוליז . יאחנדמל ,ורק ןוליִתַו ביתכ
 ויד ג'ד ,ביד ןכו םשחיִתהְו א" .ןו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 83 = .ר"תו
 ו-6 .א"ידו א"ד י כו םשָחָיְתִהְו א"סו ,ט"דו



 18 א םימיה ירבד [ןץ 85--ז 7

 : הישוב הָיְבְשויְְּב אּוהו לאו :הָיִצַמַאְִּב הָשוו
 קַעְי ו יִניתּויְלַאְ :לאיִשְּב
 ךב הודי ןולאדב יע יעְפְשְב או :הֶינ ןבּו ל - לֶאמישיו

 םיִאיִשְנ תומָשְּב .םיִאְּבַה הלא :הָיִעְמְשְִֶּב .ירמש
 וכְליו :בוְרְל יצְרֶּפ םֶהיִתוְבִא תיִכּו םֶתוְּפָשַמְּב
 :םֶנאצְל הערמ שָקְבְל אָיְגה חַרְ ּמֶל דע רדְנ אובמל
 תֶטְקשְו םִידָי ּתַבַחְר \ ץֶרֶאְהְ בוט ןָמָש הָעְרַמ ּוָאְצִמיַ
 הלא ואבו :םיִנָפְ םַש םיבשיה חח ךמ יִּכ הולשו
 דתֶא וכי ו הָדּוהְיְדלמ והָיקְוחַי |יִמיִּב תומָשָּב םיִבּותָּכַה
 םָמיִרָחיו .הֶמְשיאַצַמְנ רשא םינעמ מההתַאְ םָהיִלָהֶא
 :םש םָנאצְל העְרמהיּכ םֶהיִּתִחִּת ובשיו הָוה םויַהדַע
 : שָמָח ם םיִשָנא ריעש רה ּובְלָה ןעמש ינבְמ \םהמו

 :םשארְב יעָשי נב כ לֶאיזעו היפרו הינו היטלפו תואמ
 רע םָש .ובשיו קלמעל הָטְלַּפַה תיִרָאְשדתֶא וו
 הווכב ןבואר ינו :הֶוה םויה

 הָנתִנ ויבָא יִעּוצָי ולְלַחְבְּו לוכְּבַה אּוההיִּכ לאְרשי
 :הרכבל ש שחיתהל אָלְ לארשידּב ףסוי י ינבל ּותָרַכְּב

 :ףסויל הָרכְּבַהְ ונממ ננו ויחָאְּב רַבָּנ הֶדּוהְ יִּכ
 = לאְרשי רוכב ןבואר ינכ

 | ו -=-

 יעמש פי 55% י- היעמש לאי .י= :ימרפו ןורצָה אּולפו
 ו- ל-2 = >-₪= ד-י= שו

 ; רָשֶא ונָּב הָרַאְּב :ונב לַעַב ו ָכְב הָיִאְר נב הָכיִמ וֶנְּב
 :ינבוארל אישְנ אוה רשא .דלמ רס לָאְנְלִּ תָנְל קת הָלָּנָח

 - לאיעי שארַה םתודלתל שחיתהב .ויתחפשמל ויַחָאְ

 והירכזו
 ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ג'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ן 6

 יד ,ב"יד ,ט"ד ,גיד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.36 | .ו"דו ם

 דיידו ב*וד ,ט'ד ו'ר ,ג'ד ,ב'ד ןכו לֶאמושוו א"ס ,ו"טדו א"וד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6

 םיִנָעִַמַה צ- 41 | .'א 'כ תישארב ןייע :ע"ת ןכ רֶרַּג ל"צ ץ. 39  .א'ד ןכו לאימו א'סו

 ואצמנ א'סו ,ג'ד ןכו המש-ואצמנ א'ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 41 = .ירק םיִנּועַמַה ,ביתכ

 תלגִת א'פ צ.6 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ.3 .7] | .ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו המש

 ,ט"כ ו'ט ,ב םוכלמ ןויע ?ס*תו 'ע"ת ןמז

 - לאיּדַע 1 הישעו הָיַחושיְו ,
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 בשוי אה לאויב עמשדּכ ְעְרְּב עלָבּו :ּוהירַכזו
 אובלדדע בש חללמלו :ןועמ לעבו וברעו רערעב <

 ץֶרָאְּב ּוְבְר םהינקמ יִּכ ּתֶרַּפ רָהָנההמְל הָרְּבִדַמ
 ולפיו םיִאְרְנההיםע הָמָחְלִמ ושָע לואש ימיבו :דַעְלִנ 20

 :דַעְלִגל חַרַמ יִנָפלְּבְלע םהיִלָהֶאְכ ובשיו םֶרָיְב
 דדע ןָשְּבַה ץֶראְּב ובשָי סלל דנו .
 :ןָשְּבִּב טפשו ינפיו הנשמה םפְשְו שארֶה לאוי :הכלס ו

 יִרויו עבש] םלָשמו לאכימ םָהיִתוְבָא תיבל םליחַאו
 נב | הֶלֶא :העבש רבע עיזו ןכעיו 4

 ישישידּב לאָכְיִמְדְּבַעְלְִּבו הוריד ירּוחדְּב ; ליחיִבַא
 תיבל שאר יִנְֶּב לָאיִּדְבעְְַּב יִחַא :הפדפב ודב 2

 ישרנמדלכבו היתנבבו ןָשְכִּכ דעְְגּב ובשיו :םתובא
 "ףלמ םִתי ימיב ושחיתה םֶלַּכ :םֶתואְצוִתִלַע ןורש
 :לארשיחללמ םעְבְרי יִמיִבּו הָדְוהְ

 לוחחינפךןמ השנְמְדטבש יצחו ידו ןכוארדיננ 8
 0 ירמלו |[ יִפְרְַו ברְְו 2 יִאָשְנ 0

- 

3 

 :םֶרוו שיפ .רוטיו םיאירגהה"םע המ למ ושעיו
 נוק

 יּכ םהְמַעַש לכו םיאירנהה םדָב ונעו םהילע ורועי 4
 וב וחטבדיכ םהל רקע הָמָהְלִמְּב וקעז םיהלאל
 םיתאמ ןאצו ףלא םישמח םהילמג םָהיִנקִמ ובשיו
 2 28 םיִרומז :ףלא הֶאְמ םֶדֶא שפנו םיפלא םירומחו ףלֶא םישמָחְו
 ובשיו המחלמה םיהלאהמ יכ ּולָפָנ םיִמר םִיְלְלַחיִכ

 טבש יצח ינו : הקגהדדע םֶהיִּתָחַת 3
 השנמ :

 םירפס בורב ןכ צ. ₪ ורילדוו בילד טדי ,גיד ןכו ןזע וא ןזע א"סו ,זזע א'ס

 א"ס צץ. 8 יו"דו ג"ד ,א"ד ןכו ינָעיו א"ס ,ו"טדו ד"וד ב"יד

 ןבייד ,ט"ד ויד :,גיד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס. בורב ןכ +. 14 > .ע"תו ו"ד

 ד"יד ,ב"יד  ,א"יד  ,י"כ םירפס בורב ןכ" יגל .ודעי א"ידבו ,וצחי 8

 .ג"דו י"כ םירפס בורב אועגב ןכ צ. 21 | ,ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ושָהְַיִתה א"ס ,ו"טדו

 .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןאצו א"ס 1
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 -רַהְו רינָשו ןומרה לטב"דע ןָשְּבמ ץֶרְאָּב וב ובשי י הָשנַמ

 4 רפת םֶתובַאהתיב ישאר הלָאְו ּוְבְר המה ןימרח
 םיִשְנֶא לאידחיו ה היודוהו הימרזו . לאירזעו לאילו יִעָשיְו

 :םתובא נ היכל םישאר ג הומש ישְנַא לוח ירו

 5 יהְלֶא ירחא ונזו ו םהיִתְבַא ו .- לאב ולעמהו

 4 הלא * רעו :םהינפמ םיהלא רימשהירשא ץֶרָאָהְדיִמע
 תגְלְת הורד תאו רושאדדלמ לופ | | חּורדתֶא לֶאְרשי
 טבש יִצָחְלְו ידנלו ינְבּואְל םֶלְגיַו רושא .ףלמ רסִיְלּפ
 םויה דע ןוונ רה ארֶהְו רובו חלהל םָאיִבִה דשנמ
 אז :יררמו תקק ןושר) ןל :הוה
 58 :לאיזעְו ןוְרבָחְו הצי םרמע תה ינו

 ₪ םדָנ ןרָהֶא ינבּו םירמו הָשמּו ןֶרָהא םרמע נב
 פע םָחְיִפִדתֶא .דילוה רָזְְלֶא :רַמָתיִאְו רועלֶא אּוהיִבַאו
 9 יּפָבתֶא דילוה עושיבאו :עושיבאדתא דילה םֶהַפ
 א היחרוו החרות דילוה עו :יעהתֶא דילוה יקבו
 ₪ הירמָאְו הֶיִרמַאתֶא די ליה תו תוירמ :תויְרמדִתֶא דילוה
 4 קודַצו קודצהתַא דילוה בּוטיחַאְו :בוטיחַאהתא דילוה
 ₪ הירזעו הָיִרועְדתֶא דילוה ץעמיחַאו :ץעמיחאהתַא דילוה
 א רַשֶא אוה הירזעדתא דילוה ןח :ןנחוידתֶא דילוה
 וז הָיִרזע דלוו :םֶלָשּוריִּב המלש הָנָבירַשַא תב ןהּכ
 :₪ םוטיחַאו :בוטיחאהתַא .דילוה הָיְרַמָאו הירמאדתא
 ּפ םּולָשְו :םּולשדתא דילוה קידָצְו קודצהתא דילוה
 8 הירזעו :הָיְרזעְתֶא דילוה היקלחו הָיְקְלְחְְתֶא דילוה
 44 קדצוהיו :קֶדצוהְיתֶא רילוה הָיִרְשּו =-רשדתא דילוה
 ךלה 77

 ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו ולעמיו א"ס ,ב'דו ,י"כ םירפס בורב ןכ + תו ע"ת ןכ רפָע ל'צ צ. 4
 'ד ,ב"ד ןכו יִמע יהלא א"פ ,ו"טדו ר"וד ,ב'יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 95 | ,ו"טדו "וד ,ב"וד
 חַלָחְל איס +. 5 = .'ו קוספ ליעל ןויע . :פ'תו ע"ת ןכו תלת א"פ ל. 6 .ט"דו "ד
 .םושרצ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ץ. 97 | .,ו"טדו "יד ,ב"יד ,א*וד ,ט'ד "ד (גיד ,ב"ד ןכז
 ר"תו סת ןכו סָחְניִפּו א"ם צ. 0
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 יב  םֶלָשּורו * הָרּוהְיְתֶא  הָוהְו תוְלַנהְּב ּךלֶה
 תֶהְק םשר יול :נְב :רצא;לכבנ ו
 ינבו :יעמשו יִנְבְל םושְרְיִנְּב תמש הָלֶאְ :יחרמא .

 יִלֶחמ יִרְדְמ :ֶּב :לֶאיזעו ןורּבָחְו רֶהָצִו םֶרָמַע תה
 ינבל םושרגל :םֶהיִתְבִאְל יולה תוחפשמ הלאו ישמ 5

 נב חר]ז נב ידע נב חֶאיי זנב ה כ תחי 0 8
 ריפא נְּב חרק :לנְּביבְרְקִמע תהק :ינָּב :ונָּב יִרָתָאי -
 ונפ תחת :'ִנְּב ריִפַאְו נב הסיב וב הָנְקְלַ נב 5
 ישמע הִָהְלא ינבו נב לואָשְו נב היזע ּונָב לאירוא ו
 זנב תח וב יפוצ הָיְקלא ונב הנקלא :תומיחַאו ג
 לאומש נבו :נב הָנְקְלֶא נב םֶחַרָי נב בָאילַא 9
 יעמש נב ינבל ילחמ יררמ ינּכ :הובאו ינשו| רכבה ₪
 גונב הישע נב היגח נב אעמש :וִנְב הע נב 3
 רישדידידלע דוָּד דימעה רשא הלאו 60
 ןּפשמ ינפל םיתרשמ ויהיו :ןוראה חוטממ הוהי תי וז

 הוהי .תיבדתא המלש תבע רישב  דעומדלהא
 הָלַאְו :םתדובעילע םַטְפְשמכ ודמעו םלשוריכ
 - לֶאייְִּב ררושמה ןָמיַה יתָקְקה יִנָּבִמ םֶהיִנְבּו םיִדָמָעְה
 :תְּ לֶאילַאְּב םַחיִּב הקְלֶאְְ :לֶאומשְךּב

 ב הָנְקְלַאְּב :ישְמַעְרְּב תְחַמְַּב הָנקְלַאְרִּב ףיצְרִּכ

 :לֶאְרשיִּב ולב תק רֶהְציִַּב :חַרְקְרִּב ₪
 כ ףַסַא ומדלע ךמעה ףַסֶא ויחֶאְ 3
 [ הכלב הישעבדןב לֶאְכיִמְְּב :אעמשךּכ והיכְרכ =

 -ןב הבה הד השש ב

 [[:הגימע א'ס ץ. 7 = .א"ידו א"ד ןכו אלמ ישּומו א"ס +. 4 = .המותס ןאכ רפמנ א'סב +. 3 1
 איסב ל. 11 = ורק יִנָב ,בותכ זנב י. גג = .ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,ט'ד .,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו וב
 ןמקל ןייע :'וגו ינבו 1נָּב לֶאומש לינ +. 19 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת א"ד ןכו הָנְקַלֶא אצמנ אל
 .י'ב 'ח ,א לאומשו ,ה"ו קוספ ןמקל ןייע :הָיְבַא ינשהְו לֶאּוי רכבה ל"נ +. 18  .ח"י קוספ

 .ם'תו ע'ת ,בייד .ט'ד ,ג'ד ןבו הָיָשָעִמ א"ס +. 95 = .ירק ףּוצ ,ביתכ ףיצ צ. 0

 \ ףסוכארפ רוסאכ תחת" :הטפצדןכ הירש לאי

3 

0 
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 :יעָמשדב הָמודִב ןתיאְדַב :הָידעְדְזִּב חַרֶוְְְכ ינִתַאזְּב
 יְִַמ ינֶב :יולְדַּב םַשֶרִגְרִּכ ּתחְיְדּב
 :ּףולַמְרְּביִדְבְְרִּב ישיקְךְּב ןָתיִא לואמשה"לע םֶהיַחַא
 ! ב ִנָּפְדְב יצְמאְדְּב :הָיִקְלַחְדּכ הָיִצַמַאְרְּב היְבשַחְדִ
 ? םהיַחַאְו :יולְָּב יָרְרַמְדְְּב ישּומדֶזַּב ילָחַמּב :רָמש

 ןרהֶאו :םוקלָאה תי ןִכַשִמ תדובעדלָכל םיִותנ םיולה ₪
 תֶרטפה חַבְומדלעְו הָלועַה הבְמְ"לַע םיריטקמ וי
 טבב לַאְרַשידלע רַפכְלּו ם םישדמה ש שדק תכאלמ לכל

 םיה לאה רבע 2 השמ הָיצְירֶשַא
 עושיבָא ִנַּב םחְייפ ב רעל ןְרַהֶא נב הָלֶא

 הירמא ו ונב תוירמ נב הָיִחְרֶ ונב 1 ובד יב קב ּונֶּב

 :ּונְּב ץעְמיחַא ונְּ קודצ זנב םוטיחא נב
 ןרַהֶא ינבל םֶלּובְנּב םתוריטל םֶתובשוִמ הלא

 םהל ּונּתַו :לרוגה הָיָה םהל יִּכ יִתָקְקַה תַחָּפשמל
 :היתביבְס הישרנמדתַאְ הָדּוהְי ץֶרֶאְּ ןורְבַחתֶא

 :הָגפיְִּב בלָּכל ג ירא ריִעָה הָדְשדתֶאְ
 : טלְקִמַה יִרעדתֶא ּונִת ג ןרַהָא ינְּב

 -תֶאְו רֶתְיתֶאְו הישְרנמ"ֶאְ - "תֶאְו ןִרְבַחְִתֶא
 תֶא ָהישְרנמדתַאְו ןליחדתַאו :ישְרְמתֶאְו עָמְתְשֶא
 תיּבתֶאְו ַהישָרְגְמדתֶאְו 61 ןשַעדתֶאְו :הישרגמ"תאו רב ד

 % הָטמִמּו ;ָהישְרְגְמדתֶאְ שָמש
 דתֶאְו ּתַמ בֶלָעְדתֶאְ הישְרְיִמחתֶאְו עַבְנדתֶא | ןמָינב
 שלש םהירע"לָּכ הישְרְגִמדתֶאְ תותְנעדתֶאְו ָהיִשְרְגִמ

 .יִנְבְלְ :םהי תוחפשמְב ד ריִע ּהָרְשְע
 תהק ד

 בורב ןכ צץ. 54 | .ירק ישיק ,ביתכ ישק יאתנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 99 | .ןֶבּו ריבס 9

 ,םיִשָדְקַה יללהב +. 84 | ,ט'דו ויד ,ג'ד ,ב'ר ןכו דלָכְל א'ס ,ו"טדו ר"יד ..ב"יד ,י"כ םירפפ

 .אלמ הַנּופָי יאהנדמל ,יאברעמל ןכ + 1 .איעג אלב ונתיו נ'ב ,א'ב ןכ +. ₪0

 אלמ ריִבְּב א'ס +. 43 | ,א'ד ןכו זֶליִה א"ס +. 43 = .ג"י א"ב עשוהי ןויע :רוע ל"נ ל 8

 ג'ד ,ב'ד ןכו תַמָּלָע א"ס צץ. 45 | ,ו'טדו ר"יד ;ב"יד ,א'יד ,טיד ,ו"ד ,ג"ד בד" ,א'ר ןמ]

 .ר"ידו ב*יד ,א'יד ,ט'ד

 וזה

 םכ

6 

37 

1 
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 ייצח"הפמ תיצחממ"הטמהיתחפשממ"םירֶתונה תֶהָק
 נבל :רשע םיִרָע לָרונּ השנמ
 רשֶא הטממו רכששי הָטַמִמ םֶתוחְּפְשִמְל םושְר
 שלש .םיִרָע ןשְּבּב השנמ הטממו ילתַפנ הטממו
 םתוחפשמל יררמ ובל :הרשע
 םיִרָע לגב ןולבז הטממו דנרהטממו ןבואר הטממ
 םיִרְעַהתֶא םיולל לארשיחנב תו :הָרָשָע םיתש
 הטממו הָדּוהְיְיִנְב הטמִמ 9 ב ותו :םֶהישְרִנמִדתֶאְו
 הָלֶאָה םיִרְעַה תא ןמטב :ןנֶּכ הטממו ןעְמשדינב
 7 נשּב םֶהְתֶא ּואְרְקִידרְשא

 הטממ םלּובנ יִרָע יהו תק י יִנָב תוחפשממו
 -תֶאְו םכשדתֶא טלק מה יִרעתא םָהָל ותו :םִיְרְפִא :

 דתֶאְו :הישְרנמחתַאְו רָזָתֶאְו םִִרְפֶא רהּכ ָהישְרְנמ
 :ָהישְרְנמדתַאְו ןורוח תיִבתַאְו הישְרנמדתַאְו םעמָק
 :ָהישְרְגמִדתֶאְו ןומרדתנהתַאְו ָהישְרְגַמתֶאְו ןולָיָאדתֶאְו

 דתֶאְו ָהיַשְרִגִמתֶאְו רָנָעדתֶא השנמ הטמ תיִצָחמִמו ₪
 :םיִרָתונה תקְקְרנְבלי תדפשמל ָהיִשְרְנמתֶאְו םַע ;לכ

 הטמ יִצַח תחטשממ םושרג י נבל

 תורְתשעדתַאו הישרגמדתאו ןָשְּבּב ןֶלונתַא השממ
 רֶכשָשְי הָטַמִמּו :הישְרגמהתַאְו
 :הישרגמחתֶאְו תָרְבּדדתֶא ָהיִשְרְגְמדתֶאְו שדדק-תֶא

 :הישרגמדתַאְו םִנָעדתֶאְו היט ?רְנִמדתַאְו תומאְרדתֶאְו :

 ָהישְרִגַמדתֶאְ לשמ"תא רשא הטממו
 ָהישְרְגמחתַאְו קקוחהתאו :ָהישְרְנמחתֶאְו ןודבעדתַאְ
 הטממו :הישְרְמתֶאְו בָחְרתַאְ

 ו יש שא ושהה שה ל ה ו
 עשוהי ןייע :'וגו השנמ הטמ יִצָחְמּו ןֶרדהַטמִמּו םִירפַאההִטִמ תחּפשָטַמ םירתונה ל"נ +. 6
 לינ +.55 = .'כ א"כ עשוה י ןייע :םֶלְרזג לינ +. 51 | .המותס ומ רסמנ א'סב +.50 = .'ה א'כ
 .חיכ איכ .עשוהי ןייע .:ןוישק ל"ג ל. פז .ו"כ א"כ עשוהי ןייע :דינב תחפשמל
 .א"כ ט"ו עשוהי ןייע :םִיִּכג ןיִע תובית ישאר = ם"נע ל"נ ד. 8
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 דתֶאְו ןומחהתאו ָהיִשְרגמהתֶאְו ליִלָנַּכ שדְקדתַא יִלֶּתַַע
 :ָהיַשְרְגמתֶאְ םיתירקדתא ָהישְרנמ

 ומְרתֶא ןּולָבְז הטפמ .םירְתונַה לררמ ינבל
 ןדריל רָבַעַמּו :הישְרְגַמהתֶאְו רּובְּתתֶא הישְרנמחתַא

 רַכְדִמּב רַצָבדתֶא ןבּואְר הטפמ ןדרוה חַרְומְל וחרי
 תומדקדתַאְו :הישרגמהתֶאְו הָצָהָיתֶאְו ָהישְרנמהתַאו
 הישְרְנמתֶאְו תעפימהתֶאְו היִשְרְמתַאְ

 דַעְלְִּב תמאְרתַא דנדהטממו
 ָהיִשְרְגַמהתֶאְו ןובשָחתֶאְו :היש מתא יִנֶחְמדתֶאְ
 ינבְלְ :היִשְרְגְמדתֶאְו רזעיתַאְ
 :הָעְבְרִא ןורָמשְו בישי הָאופּו עלות רֶכשֶשְ

 םֶשּבִו יִמְְְו לאיריו הפרו ינע עלות נב
 לוח .יִרוְִּנ עלותל-םִ תובָאדתיבל םישאְר לֶאּומְשּו
 ףלא םינשויםירשע דיו ימיּב םֶרפְסמ םתודלתל
 ינו הָיִחְרַוי יזע נב :תואמ ששו
 םישאריהש מה ךישו לֶאְו הָיִדבְעְ לאְכִ הָיְחְרי
 אָבְצ יִדּודְנ ם םתובָא תיִבְל םֶתודְלְתְ םֶהיִלַעְו :םֶלּ
 :םִָבּו םיִשָנ ּוּבְריִּכ ףלֶא הששו םישלש הָמָחְלמ
 םינומש םילוח ירובנ ; רכששי תוח פְשמ לכל םַהיַחַאְו

 : ןמָנב :לָכל םשז יתה ףלא הָעְבִשְו
 יזע ןוכְצֶא עַלַּב יִנְבּ :השלש לאיי רֶַכְבְו עלְּב

 תּובָא תיִּכ לשאר השמח יריִעְו .תומירזו לאיזו
 םישלֶשי ףלֶא םיאקּו םיִרְשע ם םשחיתהו םיִליה ירו

 העבראו

 .ט"דו .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו הטממו א'סו ,הניגנ אלב "הטממו א'ס +. 8
 ,ו"כ םורפס בורב ןכ ץ. 9 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 9 8 בּושי ,בותכ בוש ץ. 1 ,?
 א עלותל א'סב +. = .עלותל םתובא תיבל םישאר א'ס ,ו"טדו רייד ,בייד ,ט'ד ויד .גיד ,ביד

 | םירשע א"ס ,טידו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 2 = ,איעג 'ןילע רסמצו

 דייד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו םישאר השמח א"ס ץ. 3 = .ןבא רובס +.

 ] פס ,ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א*יד ,י'כ םירפס בורב ןכ צצ. 5, 3

 .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד

 8 ָהיִשְרֶנַמְדתֶאְו
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 שעויו הרימו רכב נבו ;הָעְּבְרַאְ
 תותנעו - הָיבָאו תומיריו יִרָמָעְו :יניעוילֶאְ רזעילאו
 םַתורְלְתְל םָשחָיִתהְו רכב נב הלא תמלעו
 :םיתאמו ףַלֶא םיִרשע לָיַח יִרוכְנ םֶּתובָא תִיִּב ישאר

 שיעי ןהלב יִנְבּו ןֶהְלַּב לֶאְעיִדִי ינו
 -לָּכ :רחָשיחַאו שישרתו ןתיזו הָנַענְכְו דּוהֶאְו ןמינבו
 -העבש םיליח ירובָג תובָאה ישאל לאיי נב הלא
 טפחו םפשו :המֶחְלמל אָבַצ יִאְצי םיתאָמו ףלֶא רַשְע
 שו :רחא יִנָּפ םשח ריע ינפ
 :הקלב יִנָּכ םולשו רציו ינו לאיִצָהְי ילתפנ

 ושנליפ הָרְלי רשא לֶאיִרשא השנמ נב
 חקל ריִכַמ :דעלג יבא ריִכְמדתֶא הדלי הָימראה
 ינשה םשו הָכַעִמ ותחא םשו םיפשלו םיּפחְל הָשֶא
 -תשא הכעמ דלתו :תנְּב דָחַפְלַצְל הֶניִַתַ .דחפלצ
 וינְבּו שרש ויָחֶא םשְו שָרַפ מש ארקתו ןּמ ריִכָמ
 ריכמדּב דָעְלִּג יִנֶּב הלא ןֶרְּב םלוא נבו :םקרו םלוא
 דתֶאְו דוה שיִאדתֶא החל .תֶכְלמַה ותחאו :הָשנְמְְב
 םכשו ןיחא ערימש יִנַּב ויהיו :הֶלַחמחתַאְו רעיבא
 חלָתוש םִיִרפִא נבו :םַעיִנָאְו יחקלו
 הכח :ונב תחתו נב הָרָעְלַאְו ונָּב תחת ונּב דרכו
 תַניִשְנַא םּוְרַהְ דַעְלַא דעו נב חלַתושו ונְ
 לכאתיו :םהינקמהתא תחקל דרי יּכ ץֶרֶאִּב םיִדְלוְנה
 אביו ומָחְנְל ויקֶא ואביו םיבר םיִמָי םֶהיִבַא םִיְרְפִא
 -לא ו

 ,ב"ד ןכו רסח יִנָעויְלאו א"ס ,ויטדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ג"ד ,א"ד ,ו"כ  םירפס בורב ןכ +. 8

 ,א"ד ןכו םֶשָחיִתִהְו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 | .ט'דו ו"ד

 ןןכ 1 ירק שּועו ,ביתכ שיָעָי צ. 10 = ,ןבּו ריבס צצ. 10, 17 .ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד

 ןב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צץ. 1% = ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ףקמב

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 13  .הניגנ אלבו דינב א"ס ו"טדו רייד ,ב'יד ,טיד "ד ,גיד

 .ס"תו ו"טד ,ב"יד ,א"יד ו"רב ןכו אדח הלמ רּוהַשיִא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 8



 58 א םימיה ירבד וז +0

 יִּכ הָעיִרְּב ומָשתֶא אָרְקיו ןֶּב דֶלִּתַו רהָתו ותְשֶאדלֶא
 % "תיּבתֶא ןֶּבָּתַו הָרָאְש ותכו ּותיִבְּב ּהָתְַה הערב
 5 חַפְרו :הָרֶאְש ןּזֶא תֶאְ ןוילעהדתַאו ןותחתה ןורוח
 נב דוהימע ונַּב ןדְעל :ונֶּב ןחתו יִנִכ חלתו ףשרו נב
 57 = םֶתובשמו םת הזְחֶאו נב עשה ונב ןונ נב עמשילַא

 היִתְנְבו רֶזג ברעמלו ןרענ הדמו ָהיִתנְבו לאי תיב
 ₪ הָשנמרנב ידידלעו 1 ךיתנבו העחרע ָהיְתְנְבו םֶכָשו
 רוד ָהיֶתונְבּו ודנִמ היִתנְבּו ךנעת היִתְְבּו ןאשדתיב
 :לֶאְרָשיְִּ ףסוי נב יבשי הָלְאְּב ָהיִתונבו

 חרַשְו הָעיִרְבּו יושיו הושיו המי רש ינב
 91 :תוזרב יב  אוה לֶאיִּכְלִמ כו רָּבַח הָעיִרְּב ינבו :םתוחַא

 ג תֶאְ םתוחתֶאְו רמושדתאְו טֶלָפִתֶא רילוה רבה
 לא תושעו לקמבו ףספ ט טלפו ינבו :םתוחַא אעּוש
 = "ןכו :םֶרֶאו הבחי הנהורו יחא רַמש נבו :טלפי יִנ יִנֶב
 % חַפוצ :ִנֶּב :למַעו שלשו ענו חפוצ ויחֶא םלה
 יז אָמַשְו דיהָו רַצְב :הרמזו ירבו לעושו רפנרחו יס
 % :אראו אפספו הנפי רתי ינו :אָראְבו ןרִַיְ הקל

 ₪ רשָארנב הָלַאדלְּכ :אָיצרְו לַאיִנחו חַרֶא אלע
 ישאר - םילַח ירו םיִרּורְּב תובָאהדתיב "9
 םיאישנה 00

 שכ

 38 ו .1

 .ס"ת ןכו ירקו ביתכ אָרְקִַּו א'סב .אָרְקִּפַו ריבס +. ₪
 ןכו אדח הלמ לֶאָחיִּב יאח חנרטל .גטדו דיר .,ב"יד ,א'וד
 /א"ידו .ו'ד ,גיד ,א'ד ןכו ,יאברעמל
 ע יאברעמל א"נ ,ר'תו "טד ביד .ןבו
 ב ןכו הלמ אדח הָּיְעְרִע א'סב
 "טד ןכו התפ ַּסַּפ א'ס +9
 ג'ר ןכו לאמשב תַושִעְו איס ,ן*טדנ
 ,ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ הָהֶהְ
 נבו א'סב ,ינבּג ריבס +. 85. .א"ידו א"ד ןבו ירק
 ס ,בותכ ַחיִס יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 36 = .ו"טד בו ירצ
 ו ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב
 ב"יד ,א"יד ,א'ד ,ו"כ םורפס .בוהב
 יאחנרמל ,יאברעמל ןכ צ 8

 .א ידו

 ף'ד יי
 ור 4



 אשימהתַאְו אָיְמַצְהתֶאְו בֶבוידתַא יִתשא שרחְךמ דלי

 ךְנֶב אוה רמשו םעָשמו רָבע לַעַפְלֶא ינו :לעפלא

 תֶרְמשו .הָיאְרְכּו הרע :לאילאו יקל יניפילַאו :
 !ןנחו ירכזו ןורְבַעו :לאילאו רָבַעְו ןפשיו :יעמש נב <
 ;קשש יִנָב לֶאינפו היפ :היתתנשו פלח ה , ל
 נב יִרָכִו הָילאו הישרעיו :הילתעו הירחשו ירשמשו יי

 ץחח 1--פ7 א םימיה ירבד 14

 םישְנִא םֶרָפְסְמ הָמָחְלִמּב אָבצּב םשחיְתהו םיאישג
 :ףלא הששו ם םיִרשְע

 חָרמַאָו ינשה למשא ורכב עלְבִתֶא רילוח מנכ
 םִנִב חו :ישימחה אפרו יעיברה ּהָחונ :ישיִלָשה
 :ַחוחָאו מ עושיבאו :דּוהיִבָאְו אָרְנְו רָדַא עלבל

 ישאר םַה הלא דוחא ינב הָלֶאְו :םֶדיחְו ןפּופשו ג ור
 אָרְנְו היחאו ןמענו :תַחְנְמְדלע םּולָניו ע עָבָנ יבשויל תובא

 בילוה םירחשו :דחיחַאדתַאְו אָזעדַתֶא דילוהְו םלג ָהאּוה
 ;וישנ ארעבהתאו םישוח םתא יהלשהןמ בָאומ הָרשְּב

 הלא .הָמְרְמתֶאְו היכשהתַאְו ץועיחתאו :םכְלַמתַאְ
 -תֶאְו בוטיבָאדתֶא דילוה םישחמו תובא ישאר וְנְב

 ישאר הָמַה עמשו הע ;ךָכּו :ָהיִתְנְּבּו דָלַתֶאְ ןנואדתֶא
 !תנ יִמשידתא והירְבַ המה ןוליפ : יבשויל תובָאה

 לאמו ;רדַעְו דרעו הרבו :תומריו קשְש חו
 ;רָבַחְו יקוחו םֶלַשִמּו הידבזו :הֶע וב נב והויו הפשיו
 ;ירְבזו ירכוו ו םיקוו ;לַעָּפְלא יִנָּב בבזיו הא לז ה

 .םחרי

 ור ,ביד ןכו םֶשָחְיִתַהְ א'ס ,ו"טדו ר'וד ,ב'יד ,א'יד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 ןורחאו א"ס ו'טדו  ד"יד ,ב'יד = ,א"יד א"ד" ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 1 ,7]  .ט"דו ו'ד

 איכְש .א'ס ט.10  .ב"ידו א"ד ןכו דּהיִהֶא וא דָחיִחֶא א"ס +. ד | .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו

 ןכ ל. 20 = .ם"תו ע"ת ןכו רמשו א"ס ץ.15 = ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו איכש וא

 אגינת ו'וי רפה ינעילאו א'ס .\"טדו דוד ,ביוד. ,א*יד ,ט'ד ,ג"ד ,א"ד ,ו"כ םירפס בורב

 ווד בדי אייד ,טיד ןו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ צץ. 92 | .ו"דו ב"ד ןכו

 .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א*ד ןכו הָיִתַתְנְעַו א'ס צ. 4 .רבעונ א"פ ,ו"טדו

 ק לֶאּונָפּו ,ביתכ לֶאיִנַּפּו +. .ירק לַאּונָפּו ,ביתכ לָאיִנַּפּו ץ. 5
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 ₪ "הָלֶא -םישאְר םֶתודְלִתְל ּתוְבָא ישאר הָלֶא :םַחרָ
 :םֶלֶשּוריִב וב
 2 ונבו :הכעמ וּתשֶא םשו ןועְבג יבא ּובשָי ןועְבְנְב
 4 וָיָחַאְו רודָג :בֶרְת"ל עבו ש שיקו רּוצְו ןודבע רוָכְּבַה
 ₪ 7גְנ הָּמַהְהףִאְו הָאָמְשדתֶא דילוה תולקמּו רכה

 :םה דיחַאדםע םֶלֶשוריִב ובשי םהיחַא |

 -תֶאְו בָדְיבָאתֶאְו עושּכְלמדתַאְו ןתְנ ₪ דילוה
 רילוה לע ביִרמּו לַעָּב = ןַתְנהְידְוְבּו : לַעְבְשֶא

 =ש %- |

 ַחָאּ גוחֶאְו ערָאתְו ךלמו ןותיפ הכי נבו :הקימדתא
 -תֶאו תָמְלַעדתֶא דילוה הדעוהיו ּהָדעוהיִדתֶא דילוה

 נב לצָא נב הָשָעְלַא ןנְב הפָר אָפְנְּבִתַא דילוה
 ורכב !םקירע םֶתומש הלאו םִיִנֶב השש לַצֶאְלּו
 :לָצֶא נָּב הָלָא"לָּכ חו הָיִדְבְעְו הירעשו לאעַמשיו
 טֶלָפיִלֶאְו ינשה ששי ורכב םלּוא ויחֶא קשע ינו
 יפרד ליחיִרְוּבִ םיִשָנָא םֶלּואהינְ ויהיו :ישלשה

 -לכ םישמחו האמ םיִנָב נב םיִנָב םיִּכְרַמו תשס
 טָאְרְשידלַכ :ןמינב יִנְבְ הָלֶא

| 
 הדוהיו לארשי יכלמ רפסדלע םיִכּותָּכ םֶנַהְו וז שחיתה

 םֶלַעַמְּב לבבל ּולְנָה
 ו :םיִניִתְנַהְו םיולה םיִנָהְּכַה לארשי םֶהיִרעְּב םֶתְוחַאּב

 רשא םינשאְרה םיִבשויהו א

 ינבְדִמּו ןמינב נָּכְדִמְו הָדּוהְי ינְּבְדִמ ובשָי םכשוריבו
 םירפא -

 ןייע :ע"ת ןכ ,בדנו רנו ל"צ צ. 30 | ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו םלשורוב ובשי הלא אס

 עּושיפלמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ש. 33 .רדס ןאכ רסמנ א"סב ץ. 88  ,ו'ל 'ט ןמקל
 ביד ,א'ד ןכו עְראְתְו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 85  .הלמ אד
 ,ר"ידו ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םקירזע א"ס ,ו"טרו י"כ םירפסב ןכ =. 38 = ,ט'דו ו" 1%
 שיִלשה א'ס צ. 89 | .הָפָאָו ןנתו ל"צ +. 28 | .ם"תו ע"ת ןכו ורכב א'פ +8
 ו"טרו ד'יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ.ג ,₪  ,ו"טדו ד"יד ,ָב'ד ,א"יד ויד ןב"ד ןכו א

 ו
 קספ ןאכ רסמג א'סב צ. 5  .א'ידו טיד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּגשַחיִתַה א

 . הואש 1 לואַשדתַא ךי לוהיש שיקו קו דיל ה רע

 ז אָצומו :אָצומִתֶא דילוה רמו יִרְמזרתֶאְו .תומזע

+ 
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 יִרְמאְְּב ירַמְעְְְּב דּוהיִמְְּב יתוע :הָשנִמו םירפא +
 הָיִשַע .ינלישהדמו :הָדּוהְיְדּב ו 0 5
 תואמרשש םהיחאְו לע חרז נמו נבו רוכבה +

 הודה םֶלָשמְּב אולס | ןמינב ינ = :םיִעָשתְ
 יִרְכִמְדְּב עב הלאו םֶתְרִיְִּב הָיְנְבִו :הָאְנס -- 8
 טהיחאו הָינְבְְִּב לאשר" .היטפשךּכ םלשמו +

 םיִשָנָא הֶלֶא"לְּכ הַששו םישמָחְו תואמ עשִּת םֶתודְלְתְ
 מו :םהיתבַא תיבל תובא ישאר
 ףב היקלחְךב הירו :ןיכיו םיריוהיו היעד םיִנָהְפַה
 תימ דיִנְנ בוטיחַאְךִּב תור קודָצְְּב ם םלשמ
 :םיחלאה

 ךֶּב ישעמו הָיִּכְלַמְדִּב ריחְשפְךְּב םֶתְרְיְִּב .הָיְדַעַו ו
 ;רָמַאְדּכ תומלשמְב םֶלְשִמְּ הָרְזחיְְּ לַאידע

 תואמ עַבֶשּויףְלֶא םֶתובָא תבל םיִשאְר .םָהְיַחַאְו 3
 :םיהלָאָהְדתיב תרובע תכאלמ לוח יִרוְִּנ םיששו

 ךןמ היבשחדּכ םקירזעדןּב בושחד]ב היעמש :םיולהךמו 4
 כ אָכיִמְְְּב הינפמו ללה שרח רקפקבו :יִרְרִמ יְּב
 ןותודידדב לֶלְגְִּ הָיְעִמְשְֶּב הדבק 1ףסַאְרַּכ יִרָכ
 ;יִתְפוטְנ יִרָצחְּב בשויה הָיקְלֶאְּכ אָסָאְרְב הָיְכְרֶבּו

 םולש םָהיַחאְו ןמיחאו ןימלטו בוקעו םולש םירעשהו \7
 םירעשה הָמַה הָחְרזִמ ךְלִמַה רעשב הָנההדַעְו :שארֶה

 תונחמל

 ןמ'רו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ד"וי רפח ינולשה א'ס +. 5 יל =ןמ יִנּב ,ביתכ ןמָינַּב +. 4
 ןכו .הָיְנְביְו א'ס צ. 8 -.'כ ו"כ רבהמב ןויע ;יִנְלשַה ל"נו "טד ןכו 'ו רסח ינלישה א"סו

 ןו'טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 9 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב'ד
 ןו'סו ,א'ד ןכו רפחד רפח םֶתְלתְל א'פו ,ו'דו ב"ד ןכו אנינת 'ו רפח םֶתדְלּותְל א'ס
 א'ס צ.13  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו ישעמג א'ס +. 15 = .ט'דו ג'ד ןכו אלמד אלמ םֶתודְלותְל
 ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"'כ םירפס .בורב יללהב ןכ צ. 18 = .טידו ו"ר ,ג"ד ,ב"ד ןכו רעבשו ףלא

 ןו'ד ןכו הכיִמ א'ס +. 15 = .א"ידו א'ד ןכו לִּיַח א"פבו הגומ רפסב ה"טדו ד"יד ,ב'וד ,ט'ד
 ןוחודי ,ביתכ ןּותיִדי איסבו ,א"ידו טד ,ן'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו פ"ס :ןּותּודו א"ס ץ. 16  .א"ידו

 ויד ,ו"כ םירפפ בורב ןכ +. גל = .ם"תו ב"יד ,א"ד ןכו ףסא א"ס +. 16  .א'דב ןכו יר
 ןנירפס בורב ןכ צ. ג8  .ט"דו ויד ,גיד ,ב"ד ןכו רפח ןמלטו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב
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 ךַּב ףַסיְבָאְדְּב אַריִקְדְּב ם םולשו :יול %: תונַחמְל
 הָרבַעַה תַכאָלְמ לע םיחְרְכה ויבָאתיבל ויָחָאְו חרט
 יִרְמְש הָוהְי הָגִחַמִלע םחיתבאו ,לָחֶאְל םיִפפה יִרַמְש
 ו :אוְבְמַה
 ו מע ו הוה
 םינָשּו םיִתאָמ םיפפּכ םיִרְעשְל םיִרּורְּב ה וכ :דעומ
 דוד דפ הָמַה םָשָהְיְהַה .םהיִרְצִהְב הָמַה רַשָע

 י

 םירעשהדלע םֶָהיִנְּ םהְ :םֶתְנּמָאְּב הֶארַה לאימשו

 םיִנָפְל םהילע היַה דיננ רֶוַעְלְ אב סַחְני

++ 7 
 לֶהֶאְ התפ רעש הימלשמ ְּ הָיִרַכְז

 ו | ו ₪

 תוחור עַבְרַאְל .- שמל לַהאַה תובל הוהְידתיִבְל
 םַתיַחֶאְו :הָּבְנִו .הָנופְצ המי הרזמ םירעשה וה
 דמע תַעְ"לַא תעמ םימָיה תעבשל אוב םָהיִרַצַהְּ
 םֶה םיִרעְשה יִרִנ תעַּכְרֶא הָמַה הָומָאְב יִּכ הַלֶא
 :םיהלֶאְה תיַּב תורָצוֶאְהְ"לַעְו תוכשְלַה"לע ּויָהָו םָיולה
 םהְו תָרָמָשִמ םָק היל יִכ ּוניִלָי םיקלַאהדתיב תוביבָסו
 הָרבַעַה יִלְּכְלַע םָהִמּו :רֶקְבִ רקְבלְ התְפמַה"לע
 םיִנמִמ םהַמּו :םּואיִצְוי רֶפְסְמְּבּו םּואיִבִי רפסמבהכ

 ד

 ייהְו תלפה-לעו שדפה ילכסלב לַעְו םילכהדלע
 יחקר םיִנָהְכה יִנָּכְדִמּו :םיִמְשְּבַהְ הנובלהו ןמשהו
 וָכְבַה אּוה םיולהְןמ הָיְתִתַמ ;םמָשבַל תחקרמה
 יִנְּבְִמּו :םיִתבְחה השַעמ לע הָיִמָאְּב יקרה לטל

 תבש ןיכתל תַכ רעמה םז חכה הע =
 | =-> | , וו \/ . 7 . :

 ישאר םיִרְרשמַה הלאו :תֶבש
 םהילַע הָליִלְו םמוידיכ םיריטפ תכשלב םֶיולל תובא

 הכאלמב

 זו ו"ד ד ןכו היטדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,י"ב םירפס בורב ןכצ.95 .,ט"דוו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכ |וי האו א'ס צ 9
 צץ. 25 = .ט'דו ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םָשָחיִתַה א"ס
 .ס"תו ע"ת ,א'ד ןכו םיִרָעשַה א'ס +. 6  .רסה םֶתְנַמָאּב א'ס ,ו"טדו ר"וד ,ב"יד ;א"יד ,ט'ד ו'ד
 א"ד ןכ וז יד ,א'ד ןכו רסח הוראה אפ ו'טדו א"וד ,טיד ויד ,גיד "כ םירפס בורב ןכ +. ₪

 בו יִּכ א"ס צ. 98 .,ד"ידו

 ד
 ז

 ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב הבל ב

 אלב ןכ +. 3% | .ו"טד
 ןכו עיבר םיררשמה א'ס +. ב"ד ,י"כ םירפסב קספ
 ירק .םיִרּוט ד"ידו ב"וד ,ט"ד ויד גיד בד
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 םֶתודלְתְל םָולל תוָבָאַה ישאר הֶלֶא :הָכאְלִמּב <

 -תֶא דילוה תולקמו :תולקמו הירו חו רודנו |
 -םע םלשוריב יבש םקיחא דגְג םההףאָו םֶאְמש
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 :םֶלָשוריב ובשי הלא םישאר
 יתשא םשו לאי ןועְבנדיבָא בש ןועְבִנְ

 :בָדְ רנו לעבו שיקו רוצְו ןודְבַע רוָכְּבַה ונְבּו :הכעמ

 שיקו שיקדתא דילוה + רע :םהיַחַא
 תֶאְו ןֶתְתְהְיתֶא דילוה לּואשו לּואשדתֶא רילוה

 ןנוהְיְְכו :לעָּבָשָאֶאְו בָדְניִבָאדתֶאְו עוש"יכלמ
 הָכימ ינְבּו :הָקיִמדתֶא דילוה לעב"ירִמו לעָּב .ביִרְמ
 דילוה הרעיו הרעידתא דילוה וחַאְו :עָרְחַתְו ךלמו ןתיפ
 דתֶא רילוה ירמזו יִרָמְזתֶאְו תֶוָמְועתֶאְו תָמְלְעדתֶא
 השעלא נב היפרו אענְּבדתֶא רילוה אָצומו :אצומ

 | םתומש הלאו םִב השש לצֶאְלו וב לצא וכ
 הלא ןֶגְחְו הָיְרַבִעְַו הירעשו לאעמשיַו ורכב | םקירוע
 :לַצֶא נב
 ינפמ לארשידשיא םִעְו לֶאְרַשיִּב ּומָחְלִנ םיתשלפו
 םיִּתשְלַּ וקבדיו עְבְלִ רֶהְּב םיִלְלַח ולפיו םיתשלפ
 -תַאְו ןָתְניתֶא םיתשלפ וכו וינכ ירָחֶאְו לּואַש יִרָחַא
 הָמְחְלִמַה דּבְכִּתַו :לואש יִנְּ עוש"יכלמהתַא בדְניִבָא
 :םיִרויהְדְזמ לָחָיִו תֶשכַּב םיִרומַה 'ּוהָאְצמִיו לואש"לע
 ּהָב .יִנְרְקְדְו ךְּבְרַח ףלש ויִלכ אשנזלַא לאָט רַמאיו

 -ןפ 0
 .ו"ט 'ז ליעל ןייע :נ"טד ןכו 1תהַא א'ס צץ. 35 = .ירק לֶאיִעַי ,ביתכ לֶאּועְ +. 6
 ,אדח הלמ עּושיִּכְלִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 39 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 9
 ןכו הלמ אדח לַעַביִרַמ א'סו ,ד"ל 'ח ליעל ןויע :א'ד ןכו לעבדבורמּו א'ס + 0
 ןא"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ב"ד ןכו אלמ  ןותיפ א"ס ץ. 41 = .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ב"ד
 ה"יד ,ב"וד ,א"וד א"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 41 | .ה"ל 'ח ליעל ןייע :ו"טדו .ב"וד
 :ם"תו ע"ת ,א"ד ןכו ורכב א"פ צ. 44  .ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ערְחְתְו א"ס ו"טדו
 ,ו'טדו ר"יד ,ב"וד ,א"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב 'וב ןכ +. 44 = .ח"ל 'ח ליעל ןייע
 םירומה והֶאצמיו איס +. 3 = .א"ד ןכו הלמ אדח עּושיִּכלמ יאחנדמל ,יאברע = ןב צץ. ל
 .ר"ידו בייד ,טיד ויד ,גיד ,ביד ןכו



6 

 19 א םימיה ירבד צא 5--צ1] 9

 אשנ הָבָא אָלְו יִבְדּולְלַעְּתַהְו הֶלֶאָה םיִלָרַעַה ואבי

 לּואָש קיו דֶאָמ אָרָי יִּכ וילכ
 לּואש נ תמ יכ וילָכהאשנ ארי יו :ָהיִלִע לָּפיו ברחהדתַא

 תשלשו לּואש תמו :תמָיו ברחה"לע אוהד לפיו
 ז לאְרָשי שיִאדלֶּכ וארו :ּותמ ודחי תיִבדלַּבו ו
 ובזעיו ויִנְבּ לּואש ותמכו וס \- קֶמָפְבדרֶשַא

 הָּב ּובְשו םיִתְשְלִּ יאָבְו וס םֶהיִרְע
 -תֶא טשפל םיִתְשלפ ואביו תרחממ יהו

 רַהְּב םיִלָפְנ ויִנְבֶאְו לּואָשְתֶא יאְצְמו םיִלְלַחַ
 וחלשיו ויִלְּכתאְ ושארדתַא ואשיו והטישָפו :עְּבְּ

 :םַעָהתֶאְו םהיבְצְעִתֶא רשבל ביִבָס םיִתְשְלּפְדְרֶאְב

₪ 

 ו ועְקַת ותְלְנְלנתַאְ םֶהיַהְלֶא תב .וילָּכְתֶא ומישיו
 רעל שימי לָּכ ועמשיו :ןונד תי

 / שיִא"לָּב זמוקיו :לּואַשְל ם םיִתְשלפ ישעדרָשֶאדלָּכ תא

 םואיבוו ויְנָּב תפונ תאו | לּואש הָפּונ "תֶא ּואשו לוח

 שָבָיִּב הָלֶאה תחת ₪ היִתומְצְעדתֶא ורְבְקיו השיב

 לעמ"רשא ולעמב לואש תַמיו :םִיִמָי תעבש מוציו

 לואשלדסנו רָמָשדאְל רשא .הָוהְי רַבְדִלַע הָוהְב
 -תֶא בפיו ּוהתיִמַיו הָוהיב שרְדאַלְ :שורדל בואְּב

 ישב דיור הָבולמה

 הגה .רמאל הרבה .דיודְדלַא .לאְרָשילָּכ .ּוָצְבְִִּ

= 1 

 תויהב םג ם םושלשדנ לומָּתְדסנ : ּונָחְנא ּףְרָשְבּו מצע
 לואש ו :וך : 11:

 טיד "ד ,ג'ד ,ביד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -יכ א"'ס ץ. 5  .קוספ עצמאב אקספ +. 4
 ביד המותפ ןאכ רפמנ א'סב צ. 6 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד
 אינ ,איעג ואצמיו נ ןכ צ. 8  .ק'ת ואריו א'פ ו"טדו ד"יד ,בייד מיד ,ו"ד ,גיד
 ,ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 11  .אועג אלב ואצמוו נ"ב ,איעג ואצמיו א"ב
 ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רפח שבי א'ס +. גו = ."לַּכ ועמשיו א'סו ו'ד ןכו ועמשיו א'ס ,ו"טדו ד"יד
 ,יאברעמל ןכ +. 14 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םורפסב ןכ +. 18 = .ו"טדו טד
 ט'ד ,ו'ד ,ביד ,איד ןכו ּוצְּבְקִַו א'ס +. 1 ,א' = .ירק הָכּולָּמַה ,ביתכ הָכיִלָמַה יאחנדמל
 ןכ +. 5  .אועג ךרשבו ניב ,א'ב ןכ צ. 1 = .אועג דַלָכ גיב ,א'ב ןכ ד. ע" ,ר"יד] בד

 ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ד

 10ז*

 .ר"ידו ב'יד ןכו לואש תויהב א'ס ,ו"טדו ט'ד וו'ד ,ג

 ַּפ
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 לֶאְרשיתֶא איִבְמהְו איצומה הָּתַא ךְלִמ לּואש
 הערת התא ףל ָּחְלֶא הוה מאה

 :לארשי ימע לע דינג היהת הָתַאְו לֶארשידתַא למעדתַא
 םהְל | תרָכָיו הָנורְבֶח ללמהדלֶא לארשי ינָקְזלָּכ ואב 3

- 

= 

62 
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 רוודדתֶא וחשמיו הָוהְי ינפל ןורְבָחְּב תירְּב דיו
 :לֶאומשדדופ הָוהְי רבְדְכ לֶארשי"לע ףְלמְל

 םּובי איה םֶלֶשּורָי לארשידלְכְו דוד ליו
 רול סובי יבשי ורמאוו :ץֶראָה יבשָי יסובָיה םֶשו
 ריע איה ןויצ תַדָצְמתֶא דוד דָכְלִיו הנה אובְת אל
 היה הָנשאַרְב יסובי הכַמלָּכ דוד רמאוו דוד
 יהיו היורצְךב בא" הָנשאְרֶּב לעוו רש עלו שארל

 ;דיוּד ריע ולרארק ןכ"לע דצמ דוד בשוו :שארל +
 הָיִחְי בָאויו ביבפה"דעו אולמהךמ ביִכְּסִמ ריִעָה ןֶבַו
 תואָבצ הֶוהיו לוד ולה דוד ףלוו ריעָה רֶָאְשתֶא
 רֶשֶא םירכגה יִשאְר הָלִאְ מע
 לָאְרשידלָכְיםע ותוכלמב מע םיקזחתמה  דיורל
 :לארשיזלע הָוהְי רבְִּכ וכילמהל

 -ןַכ םעבשי דיודל רשא םיִרּכּגה ךפְסִמ הלאו
 דלַע .יִּתיִנָחדתֶא ררועדאוה םישולשה שאר יִנמְּכַה
 ודידךּכ ר רֶזעְלא וירחאו :תַחֶא םעַפְּב לֶלָח תואמדשלש

 ריודדסע .הָיָהְדאּוה :םיִרּבְגַה ה השולשב אּוה יַחוחַאְה 3
 יהּתַו הָמָחְלִמל םָשדּופסֶאנ ם םיִתשְלַפהְו ם ימד ספ
 ינפמ וסָנ םעָהְו םירעש הֶאְלְמ הָרָשה תֶקְלַח
 -תֶא ּוָּכִו הוליצוו 7 ךותב ובציתיו :םיִּתְשְלַּפ

 םיתשלפ
 םירפס בורב ןכ +. 10 | .איעג םיקזהְתמה נ"ב ,א"ב ןכ +. 10  .קוספ עצמאב אקספ +

 ,ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו שגד ותוכלמב א'ס ו"טדו ד"וד ,ב'יד ,ט'דב ןכו יפר וילע רסמגו י'כ

 ?ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ םיִשולָשָה א"סב ,ירק םישיִלָשַה וביתכ םישולשה +. ג

 ,ביד ןכו ףקמ אלבו אוְה א'ס ו"טדו י"ב םירפס בורב ןכ +. 11 = .'וגו ו"ט קוספ ןמק ל ןייע

 ןאיב ןכ + ,14  .'ד ז'כ ןמקל ןייע :עית ןכ ידוד ל'צ +. ג5 = .ר"ודו ביוד ,טיד ג'ד ,ג"ד
 .איעג ובציחיו גב
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 השולש ּודְרַַו :הָלודְג הָעּושְּת הָוהְי עשווו םיִּתשְלַּ
 תָרָעַמדלֶא  דיודדלֶא .לַצה"לע שאר םישולשהךמ
 א דודו :םיִאָּפר קַמַעְּב הנח םיִתשלפ הנח סל
 דוד ואָתַו :םֶהְל תיבב א םית ָשְלַּפ בי הָרְוצְמְּ
 :רעשב רש םֶהְלְדתִיִב רוכמ םמ ינקשי ימ רמאיו
 דָּּבְמ םימדובָאְשיו םִתָשְלפ הָגָחְמְּב השלשה עקְבִַ
 -אָלְו דיודלֶא ואבו ואשיו רעשב רַשֶא םֶהְלִתִיּב
 רַמאיו :הוהיל םֶתא דס םֶתותְשְל דוד הָבֶא
 הָלֶאָה םישְנַאַה םֶדַה תאז תושעמ יהלַאמ יל הָליִלָח
 הבא אלו םואיבה םתושפנב יכ םֶתּושפְנַב הָתְשָא
 :םירובגה תשְלש ושע הָלֶא םֶתותשל

 ו אּוהְו השולשה שאר הי יה אוה בָאו ידיחַאיישְבַאְו

 םשדאלו ללה תואמ שלשדלע ותיִנָחְדתֶא .רֶרוע
 רשל םהל יהיו דָּבְכִנ םינשב | הָשולשהךמ :הֶשולֶשָּב
 ₪ "ןב הָיְנְּב אביאל השלשה"דעו
 הָכַה אּוה לאָצְבְקְדמ םיִלְעְפִבְר ל יק"שיִאְְּב עָדָיִהְ
 ךותָּב יִראְהדתֶא הָכִהְו דרָי אּו הָו בָאומ לָאיִרַא ינש תא
 ירצמה שיִאָהְתֶא הָכַה אּוהו נלשה םֶוְּב רובה
 רּטְמְּכ תיִָח יִרָצְמַה דיִבו הָמאָּב שמָח!הדמ שיא
 ירָצְמַה דָימ תינֶחהדתֶא לזו טֶבשּב וילא דְרָיַו םיִנְרֶא
 רולו עדיוהידמ ּוהָיְנַּב הָשע הלא :ותיִנַחּב והנרַהְ
 אוה בכ ונַה םישולשהדמ :םירבגה השולשב םש
 :ותעמשמ"לע יוד דמישיו אבדו כ השלשהילא

 ;הובבו = ו פו

 א'יד "ד ןכו ץמק ואְתִיַו א'ס +. גז = .ב"י ג'כ ,ב לאומש ןויע :ס"תו ע"ת ןכ שעוַו ל"צ +.
 ב'ד ןכו יִחא | ישְבִאְו א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +.20  .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ.90 "טד
 ןייע :ר'תו ס"ת ,ע"ת ,א'ד ןכו ישיבָאו א'סו ,ד"ידו ב'יד ןכו ד יחא | ישבאו א'סו ,ט'דו ו'ד ,ג"
 :ר'תו ס"ת ,ע"ת ,א"ידב ןכו ירקו ביתכ ולו יללהב ,ירק ולו ץ. 20 = ,ח"י .ג'כ 'ב לאומט

 .ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןנו ירקו ביתכ אלו א'סבו ,ר"כ קוספ ןמקלו ,ח"י גיכ ,ב לאומש ו
 בורב ןכ +. 95 = .ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו ולו 'א'ס 8
 .ד"ידו ב"יד ,ט'ד .ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו אל אייס ,ו"טדו ו"כ םורפז
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 רֶזַעיִבָא יִעוקֶּתַה שקעה ןֶב .אָרְיִע :ינולפה ץלח 8

 :יחוחאה יליע יִתָשְחַה יִכְּבִס :יִתותְנַעַה 9
 יתיא :יתפוטנה הנ בב רלח יתָפמְנה ירהמ /

 :ינתערפה הָינִּב ןמננב :ִּכ תעְבִגמ יבירְְּב
 תֶומְוע :יִתְבְרַעַה לֶאיִבַא שעָנ יִלָחְמ ירוח 5
 | יִנזנה םשָה יִנְּב :ינבלעשה אָבְחְיְלֶא יִמ ורחבה >

 יררָהְק רֶכשְִּפ חֶאיִדִא :יררהה הָגָשְרּכ ןָתְְ =
 :יִנלפה הָיִחַא יִתְרְכְּמַה רָפַח :רּואדּב לפילא 30
 יחֶא לאי :יִבְזָאְדִב יִרעְנ יִלָמְרְּכַה ורצח 4
 יתרה יִרָחִנ ינומעה קָלָצ = ירה רֶחְכִמ תג <
 בֶרָנ יִרת8ַַה אְָריִע :הֶיּורְצְְּב בָא לכ אשנ 40
 :יקַחַאְרַּב רז יתחה הָיִרִא | = ירתה 4

 :םישלשיוילָעְו ינבוארל שאר יִנבּואְרִה אָזישְֶוְב אָניִדַע
 איט :ינתמה טָפְשוו הָכַעַמְּב 2 תש 5

 :ירערעה םֶתְוה נב לאועיו עָמש יִתְרְַשַעָה
 לֶאיִלַא :יציִתה ּויָחֶא אָחייו ו ירמשרכ לַאעידי <

- 

 ירורהה תומש :םֶחְל תיּפמ ודודדרְּב ןְְחְלֶא באי לז

 לּואָש יִנָפִמ רוצע דוע גלקיצל יודלֶא םיִאְּבַה הָלאְו ב

 תַשק יִקֶשְ :הֶמְחְלְמַ יִרזע םירובנפ המַהְו שיקְרּכ

 צז 6--צו]ז 5 א םימיה ירבד ו

 יחַא לֶאהַשַע םיִלָיְחה ירו

 יבָאומַה המת םִעְנְלֶא נב היוש יביריו םיוחפה
 :הָיְבְצִמַה 8 רבו ל איִלֶא

 םינימימ 1

 :ם"ת ןכו יטְלּפַה ל"צ צ. 27 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירצ ץלח א'ס +.פד
 ו"טדו ד"יד .ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.30 = .ו"כ ג'כ ,ב לאומש ןויע

 ר"וד ,ב"יד ,א*יד ,ט"ד ,ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ יִתְפּוטְנַה א'ס +. 30 | .א"יד ןכו יִרְהַמ אס

 ,א"יד ,טיד ,ו'ד ,ג'ד .ב'ד ,אירב ןכו אלמ וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 31 = .ו"טדו

 ןכו אגש א'ס יז. 34 = .ו'דו ביד ןכו םשה א"ס +. 34  .רסח יִתֶא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 ל'צ צ. 7 ,ירק לֶאיִעיו ,ביתכ לַאּועיַו צ. 44 | .ס"ת כ םישלקה לַעַו ל"צ צץ. 45  .ו"טד
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 יחֶאמ תַשקּב םיִצְחכו םיִיָבְאְּב םילאָמָשִמּו םיִניִמְימ
 3 הָעָמַשה נב שאו רעיִחַא שאר :ןַמָינְּבִמ לּואש
 :יתְתנעָה איה הָכְרְּו תמש נב טל לאי יתָעְבִגה
 + :םישלשה"לעְו םישלשב רוּכִנ ינעָבּגה היעמשה
 5 תומירוו יזעְלֶא :יִתְרדְגַה דב תווי לאחור
 ז והישיו הקל :יפורחה ּוהיטפשו והָיִרמשו הָילְְב
 : היכו הלאו :םיקרלה םעכשה רעויו לאש
 9 דצמל דיוְּדְדלֶא ּולּדְבְנ יִדָּנַהְדְִמּו :רודְגַהִִֶמ םֶחרי יִנָּב
 הָנַצ יכרע .המחלמל 3 אָבְצ יִשְנַא לוחה יִרבָּנ הָרְּבְדִמ
 :רהמל םיִרָהְהְ"לַע םְָבְצְכְו םהיִַּפ הָיְרא נפו חמו
 ו הנמשמ :ישילשה בָאיִלֶא ינשה הידבע שארה רָוע
 ו ?יעבשה לֶאילֶא וששה לתע :ישמָחה הָימְרי יעיברָה
 . ו ינב גפכמ ירישעה והימרו :יִעיִשתה דֶבְלֶא ינימשה ןח
 וג ישאר דָניִנ5ְמ הָלא :רֶשָע יִתשע
 : םה הלא :ףְלֶאְל לּודְנהְ ןפקַה הֶאַמְל דַחֶא אָבַצַה
 אָלַמְמ אּוָהְו ןושארֶה שדְחְּב ןדרהדתֶא ורבע רֶשַא
 הַרְִמְל םיִקְמעָהִדַלֶּכ-תֶא .וחירְבו ויִתידנדלֶּבלַע
 ןמנב יִנְּבְדִמ ואבו :בֶָרְפִמלו
 ו ןעיו םהינ פל יוד אצו :דיודל רצמלדדע הדוהוו
 ילדיה נעל לא םֶתאְּב םולשְלדמא םַהְל רַמאָו
 סַמַח אָלְּ יִרצְל ינתומרלדםַאְו דחיל בבל םכילע
 ;חכויו ּוניָתובָא א יהלֶא אָרָי יִפַכְּב
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 חורו

 :תומזע א'ס +. 3 = .ירקו ביתכ לֶאיִזיו יאחנדמל ,ירק לאיזו ,ביתכ לֶאּוזיו יאברעמל +. 8

 ןנחויו לאיזחיו הימריו א'ס צ.5 = .ו'טד ןכו חנתא םישלשה א'ס +. 4 = ,ו"דו ב"ד ןכו פ"ס
 .והישיו גיב ,א"ב ןכ צ. ד = .ירק יִפיִרָחַה ,ביתכ יִפּורְחַה +. 6  .טידו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו

 וא"ד ןכו דּגדְּגַה א'פ ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ו'טד ב"יד ,א"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 8

 ןייע :ס"תו ו"טד ןכו ןגַמּו א"ס צ.9 = .אועג -ןַמּו ג"ב ,א'ב ןכ +.9 = .ד"ידו ב"וד ,ט"ד ו'ד ,ב'ד

 הנמשמ א"ס צץ.11  .ד"ידו ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םיאבצכו א"ס צץ. 9 | .'ג ו'מ הימרי

 ב'ד ,א'ד ןכו ץמק חכו א'ס צץ. 18 | ,ירק ויַתְודַג ,בי יתכ ּויִתיִדַּג צ. 16 = .ו"טדו א'ד ןכו

 .ר"ידו ב"יד ,א"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד
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 לִיִוָד ךְל םישולשה שאר ישָמעדתא הָשְבְל חּורו
 יִכ רעל םולשו ףל םולָש | םולָש ישידב מע
 :דּוְדְגה ישאְרְּב םֶנִתִיְו רוד ןםֶלָכקְו הלא" ףרוע

 דםע ואבְּב דיוד"לע ּולפנ השנממו
 הָצעְב יִּכ םֶרַע אלו הָמָחְלִמל לּואְשדלע םיִתשלפ
 -לֶא לופו ּונישאְרְּב רמאל םיתשלפ ינְרֶפ והחלש

 הָשנִמִמ \ויִלע ולפ) גלָקיצדלֶא ותְכֶלְּב :לואש ויְנדַא 9

 יתְלצְו אוקיִלאו דבי .לֶאְכְִ לאיי רבו חנךפ
 דיודדשע ורע הָמִהְו :השנמל רָשָא םיִפְלֶאְה ישאר

 יִּכ :אָבְצּב םיִרָש ויהיו םֶלַּכ ליח רובי דודנההלע <
 לדג הנחמלדדע רעל דיודדלע ּואָבָי םְּב םוידתעל
 ירפסמ הלא :םיהלֶא הָנחַמְּ
 בסהְל הָנרְבְה דיודילע ּואָּב אָבְצל ץולחה ישאר
 יִאָשְנ הָדּוהְי יִנְ :הָהי יִפָכ ויל לאש תוכלמ
 :אבצ יצולח תואַמ הָנומשו םיִפְלֶא תשש חַמְרַו הנ

 םופלַא תעבש אָבָצַללַייִרובִג ןועמש ינכְדמ
 ששו םיִפְלַא תעברַא ולה ינּבְדִמ :הָאְמו <
 תשלש ומעו ןרהאל דינה עדיוהוו :תואמ ל
 לח .רוָּבִג רענ קודצו :תואמ עבשו םיִפְלַא 3
 ןמינב יבמ :םיִנָשּו םיִרָשָע םיִרש ויבָאדתיבו 3

 םירמש םֶתיִּבְרַמ הָגַהְדדַעְ םיפלא תשלש לואש יחַא
 םיִרשע םיִרפֶא נבו :לּואש תיב תרמשמ +

 תובל תמש ישנא לוח יִרובִנ תֶאמ העמשו ףלא
 ףלא רשע הנומש הש הממ 'צחְו | = :םקובָא

 רשא

 םיִשיִלָשַה ,ביתכ םישולשה +. 9 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו השבל א"ס צ. 9

 .איעג השנממּו נ'ב ,א"ב ןכ +.90 = .ר"תו ם"ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ םיִשולשָה א'סב ,ירק
 .ר"ידו ב"יד ,א"וד ,טיד ויד ,גיד .ב"ד ,איד ןכו הָנְרַע א"סו ,ו"טד ןכו ץמק הנע א'ס +.

 ןכו אבצל ליה ירובג א'ס +. 6 = .ו"טדו ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רסח הָנמשּו א'ס +
 .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,טיד ןו"ר ,ב"ד
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 ;דיוְּדתֶא 7 אוְבְל תומשב ובְקְנ רשא
 ב תעדל ם הָניִב יעד רב ששי יִנָפִמּ
 םהיִפילַע םַה הֶא"לכומ יתאָמ םֶהיַשאְר לאְרְשי
 הָמָהלמ ילָּכלָכְּב המ שתלמ יכרע אָבַצ יִאְצוי ןולבְזמ
 ₪ יִּתַפְַמ :בַלְו בלְדאַלְּב רש ףלֶא םישמח
 העְבשו םישלש תוהו הְָּב םהְפו ףלא .םירש
 : הָנומְשּויםיִרשע הָמְחְלִמ יכדע יִנְדהְדִמּ :ףַלֶא
 ךרעל אָבְצ יִאְצ רשמו :תואמ ששְו ףֶלא
 מ ןדריל רֶבַעַמּ :ףַלֶא םיִעָּבְרַא הָמָחְלַמ
 אָבָצ יִלְּכ לַכְּב הָשְנְמ טבש | יִצָחְו ידָנהְו יִנָבּואְרַה
 המחלמ יש ישא לאל :ףלא םיִרְשַעְו האמ המָחְלִמ
 ךילמ מהל הֶנורְבַח ואָּב םלֶש בבל הָכְרעמ יִרְדַע
 בל ו כ םּת לארו שידלָּבְ"לע דיודדתַא

 םִִמָי לוודדבע םשדיהְו :דיִוְדתֶא ףיִלְמהְל דָחֶא
 םגַו :םהיִחֶא םהְל וטיכהדיפ םיתושו םיִלָכִא הָשולש !

 םיִאיִכמ ילָתַפְִ ןולבו רפששידדע םֶהיִלאדםובורְקה
 לכאְמ רַקְּבבּו םיִרְרְפְבּו םיִלַמְגַבּו םיִרומָחּ םהל
 יכ ברל ןאצו רקבו ןמשו ןייו םיקוצְו םיִלָבִּד חמה
 דםַע דוד ץעויו :לֶאְרְשִיַּב הָחַמש
 |לכל דִיוָד רמאיו :דיננְללכל תואמהְ םיפלאה ירש
 הָצְרְפְנניהלֶא הָוהְיְִמּו בוט םכילעדסא לֶאְרשְי להק
 לארשי תוצְרַא לַכַּב םיִרָאָשְנַה וניחאדלע החלשנ

 :ונילא וצבקיו םהישרגמ יִרָעְּב םיולהו םִיִנַהְכַה םהָמַעְ
 הבסנו ו

 א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ .96 = ."לָבְּב א'ס +. 34 = .ר"תו עת ןכו רזעלו א'ס צץ. 4
 ןכ +. 58 = .ו"דו ב'ד ןכו ףלא הנומשו םירשע א'סו ,ר"ידו ר"וד ,ט'ד ,ג"ד ןכו הנומשו םירשע
 .ר"ידו ביד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב דלַכְּב א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס .בורב

 ודי גיחה ביד 9 םיבורקההםגו נ"ב ,איב ןכ +. 41  .ירק תיִרֶאש ,ביתכ תיִרש +. 9

 םיבורקה סנו א'ס ,ט'דו

 א'ס +.41 = .ו"טדו ר'יד

 ב'ד ןכו החלשנ הצרפנ

 ב"יד ןכו הני נ אלבו ףקמב דלכאמ א'ס + 1 "ידו בייד ]

 א'ס + ו .ו"טרו ריד ,ב'יד .ט'ר .ג'ד ב"ד ןכו רפח םיקטצְו
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 יִמיּב ּוהָנשַרְד אלחיּכ ּוניִלֶא ּוניהְלָא ןורָאתֶא הָּכַסְו:
 רכדה רשיחיכ ןֶּב תושעל לָהְקַהילָכ וראו :לואש +

 רוחישדזמ לֶאְרָשידלְּכְדתֶא דיו : להק :םעְהְלְכ ִניעְּב
 םיהלאה ןּורֶאדתֶא איִבְהְל תמה אובל"דעו םִיָרְצִמ

 -לֶא הָתְלַעְּב לֶאְרָשיילָּכְו רוד לעוו +םיִרעְ תירָקמ +
 ןורֶא תֶא םֶשִמ תולעהל הדּוהיל רֶשֶא םיִרַעַש תירק
 :םש אָרְקְנ"רֶשֶא םיִבורְּכַה בשוי הָוחְי | םיהלאה

 תיִּבִמ השרה הָלְנעְילַע םיהלָאָה ןורָאדתַא וביִפריו ד
 לאְרָשידלֶכְו דיודו :הֶלָנעּב םינהנ ויחאו אזעו בניב א

 תורנכְבו םיִריִשְבו ועדלְכְּב םיהלֶאְה ינפל םיקחשמ
 ואבו :תורְצְצַתְבּו םיתְלצְמְבו םיפתבו םיִלְבְְבו
 ןורָאָקְֶא חאל ודחתא אָוע חלשיו ןֶיּכ ןרנזדע

 לע ּוהפיו אָועְב הָוהְי ףא-רחיו :רקְבַה וטמש יִכ ו
 :םיהלא נפל םש תמו ןוְרֶאָהדלע ד חֶלש"רשַא

 םוקמל ארָקִיו אָעּב ץֶרֶפ היה ץֶרפיִכ ריודל ריו וו
 -הֶא לוד אָריִו :הזה םווה דע אש ץֶרֶפ אוהה וג

 ןורא תא ילא איִבֶא ךיה רמאל אּוהה םויִּכ םיהלָאָה
 -לֶא .ויִלֶא .ןרֶאָהְ"תֶא דוד רוסהדאלו . :םוקלאה +

 בש :יתְגה םֶרָאדדבע תיבדלַא והפה דווח דע
 השלש תיִבְּב םֶדֶא דבע תיפדםע םיהלָאָה ןורא

 "לָּפַתֶאְו םֶדָאידבע .תיבדתַא הָוחְי ךרֶבו םישדח
 ;ולדרָשַא

 םיזרא יצעו דיודלֶא םיכָאלמ רֶצְְְּלַמ םריח חלשיו די
 ריוד עדוו :תְּב ול תֶנַבְל םיצע ישרחו ריק ישרחו <

 הלעמל תאשנ"יכ לארשידלע ךלמל .הוהי ונכָהדיכ
 ותוכלמ

 ,ד"ודו .ב"וד "ד ,ב"ד ןכו דארקנ רשא א"ס ו"טדו ט"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ < 6

 ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. ד = .ב"ידו י"ד ,א"ד ןכו םַש א'ס +. 6
 ןט"ד ,ו"ד ,ב"ד ןכו דבעדתוב כ'ב ,א'ב ןכ +. 13 | ,א"'ידו ג'ד ןכו ץמק הלגְעָּב א'ס ,ו"טדו
 .ירק םֶרּוח ,ביתכ םֶריִח +.1 ,ד' | .םֶךא דַבַע תיִב א'ס ,ו'טדו דייד ,ב"יד
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 107 א םימיה ירבד צזצ 8--צץ 1

 3 חיו = = ?לארשי ומע רּובעַב ותוכְלַמ
 םיִָּב דש דִיוָּד דֶלּוו םלשוריב שנ -דע דיִוד

 + םֶלָשוריִּב ילדווה רשא םידולוה תומש הָלֶאְו תנו
 ; :טֶלַּפְלַאְו עושילאו רחביו :המלשו ןַתָנ בָבושו עומש
 :טֶלְפיְלאְו עדילעבו עמשילַאְו :עיפוו גפנו הנ

  ךְלַמְל דוד שמני םיִּתְשְלּפ ועמְשיו
 דיִוְדדתֶא ש שָקְבְל ם יִתְשְלְּפלָכ ּולַעַיו לֶאְרֶשידלָּב"לַע
 9 וטָשְפִיו ּואָּב ם יתְשְלּפו : םהינפל אציו דו עָמְשִיו

 . \ הלעאה רמאל םיהלאָּב דיוד לאשיו :םיִאַּפְר קַמַעְּב
 הלע הָוהְי ול רַמאו יִדָיְּב םֶּתַתִ םייתטטמ למ
 וו יוד םש םפו םיצרפ"לעְבְּב ולעו +ףדָיְּב םיִּתַתְ
 םִיַמ ץֶרָפָּכ יִרָיְּב יבָיוארתֶא ם םיהלַאה ץרפ דיִוּד רָמאיו

 ג דובזעוו :םיִצְרְפ לעּפ אוהה םוקמהדםש ּוָאְרִה ןפ"לע
 :שָאְּכ ופרָשיו דִיוָּד מאו םהיהְלֶאדתֶא םֶש

 9 לֶאְשיַו :קַמָעָּכ ָמְשְּפו ם תשְלַּפ רוע ופיסיו
 הלעת אל םוהלאה ול רמאיו םיהלאב דיוָד דוע
 :םיִאְכְּבַה לּוממ םֶהְל ּתאְבּו םֶהיִלַעִמ בָסֶה םֶהיִרָחא
 א םיִאָכְּבַה ישאְרְּב הָרעְצַה לוקתֶא דעָמָשָּכ יהיו
 דתֶא תוָּכהְל ףינפל םיהלאה אצירכ הָמָחְלִמב אצה
 6 םיקלַאָה והָוצ רשֶאּכ דיִוְד שעוו :םיתשלפ הָָחַ
 וז אציו :הרנ"דעו ןועבנמ םיּתשְלַּפ .הנְחַמתֶא וכו
 -לָכְדלַע ודחפהתא ןתְנ הָוהיְו תוִצְראָהדלְכִּב דיודיםש
 וט ןוראל םוקמ ןָכו דיוד ריִעְּב םִיִתְב וללשעו +םיוגַה
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 ,ב"וד ,ט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו חנומ ולעיו א'ס +. גג = .ירק םיִּתָשַלַּפ ,ביתכ םּּשַלַּפ +. 0

 לבו ףקמב =ַסַּכִיַו א'ס ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 = .ן"טדו ר"וד

 ע'ת ןכו סיִאָפְר קַמָעְּב א'ס +. 18 = .ףקמ אלבו ובזעיו א'ס +. 9 = .ו'דו ב'ד ןכו הניגנ
 ,ב'וד ןט'ד ו'ד ,ג'ר ,ב'ד ,י"כ םורפסב ףקמב ןכ +. 5 ,ב לאומש ןויע :ס'תו
 תלמ אלב ודחפ א'ס +. 17 = .ט'דו ו"ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ערל 3 א'ס +. 16 | .ו"טדו ד"יד
 כו א"סו ,ה"תו ס"ת ןכו ןָבָיַָו א'ס +. ג ,ן₪ | .ד"ידו ב"יד ,ט*ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו דתַא
 .ב'ידו טד ,ו"ד ,ב"ד ןכו ּוָל
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 צח 6 א םימיה ירבד 18

 "תֶא תאשל אל דיִוָד רַמָא וא :לָהֶא ולדטיו םיהלאה 5
 תאָשְל הָוהְי רחָּבוםֶבְהיִּכ םיולהדםא יִּכ םיהלָאה ןורא
 :םלועדדע ותְרשלו הָוהְי ןוראדתא

 תולעהל םֶלָשוריילֶא לאְרשידלְּבדתֶא דוד להק
 דוד ףסַאו :ול 0-7 ומוקמדלֶא הָוהְ ןוראדתא
 לַאיִרוא תק ינכל :םיולה"תא ןרהא ינְּבתֶא 5

 הישע ירדמ ינבל :םירשע הָאַמ ויָחֶאְו רשה
 לאי םשרג ינבל :םיִרָשַעְו םִיִתאָמ ויָחֶאְו רשה
 היִעַמש ןפ ןפצילא יִנְבְל :םישלשו האמ ויַחֶאְו רשה
 רֶשַה לאילא ןיְרְבַח ינְּבל :םיִתאַמ ויַחֶאְו רָשה
 ואו רקה ברנע לאי נבל | :םֶנִמְשוחֶא
 :רֶשַע םינשו הֶאְמ
 םיוללו םיִנָהְכה רָתְיְבְאְלּו קודָצְל דוד אָרְקיו
 :בדימעו .לָאיִלֶאְו היעמש לאו הישע .לאירואל

 ושדסתה םולל תּובָאָה ישאר םתא םהְל רָמאָו :
 לֶאְרְשִי יָהלַא הָוהְי ןורֶא תא םֶּתיִלַעַהְו םֶכיִחֶַאְו םֶּתַא
 הָוהְי ץרפ םתַא אל הָנושאְרְבִמְל יּכ ולי יתְועַכַהְדלֶא
 םיִנָהְּכַה ושדקתוו :טפשמפ והְנשרד אָלחיכ ונפיניהלא
 ואשיו :לארשי יהלַא הוה ןוראדתא תולעהל םיִולַהְ
 השמ הוצ רָשָאּכ םיחלֶאה ןורא ּתֶא .םי יולהדינב
 :םהילע תוממּב םֶפַתְכִּב הָוהְי רבְדּכ

 םהיַחַאדתֶא דימַעהְל םיולה ירש של יוד רָמאָיו
 םיִתְלַצִמּו תורנכו םיִלְכְנ רישדילכב םיררשמה

 םיעימשמ 0

 נ'ב ,א"ב ןכ צ. 5  .איעג ותרשלו נ'ב ,א"ב ןכ א. 5 | .ו"טד ןכו םיּהְלַאָה יללהב +. 2
 וטיד "ד ,ג'ר ,ב'ד ןכו התֶא א'ס ו"טרו י"כ םירפס בורב ןכ +. 15  .איעג אלב תּולעהְל
 ה"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,גיד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .ד"ידו ב"וד
 בורב ןכ +. 44 = .ב"ירו טיד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו הָנושארְּבַמְל א"ס +. 13 = .יתוניכַה א'ס
 .םינהכה ושדקתיו א'סו ,ו"ד ןכו ושדקתיו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס

 גו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םורפסב ג'ז ןכ צי 4
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 :הֶחַמְשְל לוקָּבִ"יִרָהְל םיעימשמ

 ףַסֶא ויָקָאְדִמּו לאי 0 תא םּוְלַה ודימעיו
 :ּוהְישוקְּ ןֶתיא םֶהיִחֶא ירְרִמ ונְּכְדִמּו ּוהָיְכְרֶּכְדְּב
 3 תומרימשו לאיזעיו ןכ ו םינשמה םַהיִחֶא םֶהמַעְו
 והָיְתִתִמו וה'שעמו והָנְבו בָאיִלַא ישו | לאחיו
 :םיִרעַשה לאיי םדֶא :.דבעו ּוהָינקמּו ּוהלַפילֶא
 תַשחְנ םִיִתְלַצַמְב תיא ףָסֶא ןמיה םיררָשְמְהְו
 ית ל תומְרמְשּו .לאיזעו היכו :עימשהל
 והיִתתַמּו :תומלעדלע םילבנּכ והינבווהישעמו בָאילַאְ
 ורכב והָיוזעו לֶאיִעיו םדָא רבעו והנקמו ּוהְלַפיִלֶאְ
 פסי אָשמְּב םיולה"רש והינו :חצנל תיִניִמשַהְלע
 :ןורָאל םיִרעש הָנְהְלֶאְו הָיכְרְבו :אּוה ןיבמ יכ אָשמּב
 .רעילֶאְו והינו והירכו ישמע לֶאְגְַוטפשויווהנבשו
 םיהלאה ןורא :ןנפל תורצצְהב םירצצחמ םיִנָהּפַה
 : ינקו יהו :ןורָאל םיִרְַש הוו םדֶא דבעו
 ןורָאדתא תולעהל םיכלהה םיפלאָה ירשו לארשי
 :הָחְמְשְּב םראזרבע תיבדמ .הָוהְהתירְּב

 ןורא יאָשְנ םיולהה דדתא םיהלאה רֶזְעֶּב יִהָיַו

 :םיליִא הַעְּבשְו םירפדהעבש וחבְזו הָוהְידתיִרָב
 ז "תֶא םיא :שגה םיולהלָכ ץוב ליִעְָּב | לָּבְרְכִמ דוד
 -לַעו םיררשמה אשמה רשה היגנכו םיררשמהַו ןוראה
 -תיִרב ןוראתֶא םילעמ לֶאְרשידלְכְו :דב רופא דוד
 הוהי ל"

 א'כ צץ. 1 .ח'כ קוספ ןמ 2 ןייע :ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ןכו םיעומשמ א"'ס +. 6

 היס 'צ. 18 ר"ידו ב"ה .,טיד< ,ג"הןבו לוקב סירהל א"סו ,ו"דו ב"ד ןכו לוקב םירהל

 א'ס ץ.90 | .,ו'טדו ט'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו אלמ םיִרָעַושַה א"ס צ. 18  .ו"טדו א"ד ןכו "והלפיל יִלאְו

 א"ס צץ. 92 . .ו"טדו א"ד ןכו והלפילאו א'ס +. 91 = .ו'דו ב'ד ןכו לע ; םילבנב והינבו והישעמו

 רזעילאו והינבו א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 2 עת ,'רת ,ב'ד ןכו רשי

 ,ביתכ םיִרצצהַמ וא םירצצחמ יאברעמל +. 54 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םינהכה

 י"כ םירפס בורב ןכ צ. 6  .ירקו ביתכ םירצצחמ וא םיִרצצחמ יאחנדמל ,ירק םיִרצחמ

 י"כ םירפסב ץימקב ןכ +. לז = .ד"ידו בייד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו העבש וחבזיו א'ס ,ו"טדו

 .ויטדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ט ר ויד ביר ביר ואלה

- -1 

- 

 כ -

 6 ןש

 ןש זיפ

 = ויש
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 סמ
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 / םיִתְלַצַמְבּו תורצצחבו רפוש לוקבו הָעּורתְּב הָוהְי
 אב הָוהְיתיִרְּב ןורָא יהָיו :תורנְכְו םיִלָבְנַּב םיעמשמ ₪

 ןולחה דַעְּבו הָפקשנ לּואָשדתַּב לכיִמּו דוד ריעדרע
 ול בתו קחשמו רקרמ דיוָד ךלמההתֶא ארתו

 < םוהלָאָה ןוראדתא ואיכוו :ּהָּבְלְּב זט
 | ובירקו דוד ולהטנ רשא לָקאָה ףותַב ותא וניציו
 | תולעהמ ריו לכו ?םיהלַאה ינפל םימלשּו תולע 3
 = כלחיו :הָוהְי םשְּב םַעָקְתֶא רבו םימְלַשהְו הֶלָה :

 םהְלירְכְּפ שיאל השא"דעו שיאמ לארשי שיא"לבל

 םָולהְמ .הוהי ןורא ינפל ןתיו :השישאו רָפְשִאְ
 והלא .הוהיל .ללהלו תוהו .ריִכוהְלּו םיקרָשמ

 והנָשמו שארה ףסא :לארשי 5
 באל הָיתתמו לאח .תומרימשו לאי --

 הכה לאי והינו .ועימשמ םיתלצמב ףסא 0
 םויּכ :םיקלַאָקתיִרְּב ןורא נפל רמת תורצצהכ +

 ףֶסָאדיְּב הָוהיְל תוְדהְל שאב דוד ןַתָנ א אוהה
 :ויחֶאְ

 ומשב ּוארק הוהיל ודוה | ₪
 :ויתלילע םיִמַעְב ועידוה

 ולחורמ ול ורש | 3
 :ויִתַאְלָפְנלָּכָּב וחיש
 ושדק םֶשְּב וללהתה

 :הֶחְ ישקכמ בל חמי
 עו הןהי ושרה
 :ריִמּאת וינּפ שק

| 

| 
| 
: 

ּ 
| 

| 
| 

| 
| 

 ורכז

 בורב .ןכ ץ.:9- :ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ה מ 5 5
 .א'ד ןכו אלמ ויְתּואְלַפַנ א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס
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 הָשָע רָשֶא ויָּתאְלְפִנ ורב
 ;ּוהיִפיַמָּפָשמְו ויתפמ
 ודבע לארשי ער
 :ויְריִחְּב בקע נב
 וניהלָא הָוהְי אוה
 :ויטָפַשמ ץֶראָקלָכְּ
 ותיִרְב םֶלַשְל ור
 :רוד ףלאל הָוצ רֶבּד
 םֶהְרְבאתֶא תַרָּכ רשא
 :קחַציִל ותָעּובְשּו
 קחְל בקעיִל הרימו
 :םֶלּע תירב לֶאְרשיִל
 ןעָנּכְץְרֶא ןתֶא צל רמאל
 :םבתלהמ לָבַח

 רָּפְסִמ יִתְמ םֶכְתַיַהב
 :הָב םיִר טעִמּכ
 יונחלא יונמ וכלה
 :רחא םעדלֶא הָבְלִמממ
 םקשעל שיאל חינהדאל
 :םיכלִמ םהילע חכווו
 יחישמְּ ועגְתְדלא
 ;עְרָתִלַא יִאיִבְנְבו
 ץרֶאָהלָּכ הוהיל וריש
 :ותָעּושי םויילאדםוימ ּורָשַּב

 ורפס

 ןויע :רכז ליג +. 15 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו יטפשמו א'ס +. 9
 ן'ד ביד ןכו ץרָא ] ןתא ךל א'ס .ו"טדו ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 = .'ח ה"ק םילהח
 .א"י ה"ק םילהת ןייע :ץרא"תַא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18 = .ד"ידו 'ב"וד ,ט"ד
 החותפ ןאכ רסמנ א"סב +. 93 | .ב"י ה"ק םולהת ןייע :ר'חו ע'ת ןכו םֶתויהַּב א'ס +. 9
 .הטיש

8 

14+ 

16 

19 
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 ודובְּכְדתֶא םיוגְב ּורָפס ₪
 :ויִתאָלָפִ םיִמַטַהדלֶכְּב

 דאִמ ללה הוה לוני כ ₪
 :םיהלא"לכדלע אוה אר

 םיִליִלָא םִמַעַה יהְלָאדלָכִִּכ | ₪
 :הָשָע םִיִמְש הָוהְו

 ונפל רָדָהְו דה ₪
 :ומקְמְּב הָודָחְו וע

 םימע תוהֶפְשִמ הֶוהיל ובה | ₪
 :עְו דובָּכ הָוהיל ּובָה

 ומש דובְּכ הָוהְי יל בה ₪
 יִנָפְל ואבּו הז מ ואש

 :שרק"תרדַהַּב הָוהְי ל ווחתשה
 ץֶרֶאָהלָּכ וינפלמ ולח |

 :טומְּתְלּב לבָת ןוכת"ףא
 ץֶרָאָה לנֶתָו םימשה וחְמְשְי
 :ףְלִמ הָוהְי םיוגב ורמאוו

 ואולמו םַיה םעְר ₪
 :ּוּבדרָשַאלַכְו הָדַשה ץלעי
 הָוהְי ינ ינפלמ ר עוה יצע וננרי א
 :ץֶרָאקדתֶא טופשל אָביִכ

 בומ יִכ הוהיל ודוה | ₪
 :ּודסְח םלשְל יכ

 םיוגהדמ ונליצהְו ונצְּבקו ינעשו יהלָא ונעישוה ורמאו 5
 ָוהְי ךורפ :ףתלהַתּכ הבתשהל ףשדק םש של תודהל <

 יהלא 0
 ןתְואָלפַג א'ם  ו"טדו ד"יד ,בייד ,א'יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 ןאכ רסמנ א'סב + 4 .ּוָהְּפְשַהְו יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 99 = א"ד ןכו אלמ
 ןכו אלמד אלמ תודוהל א"סו ,א"יד ןכו אנינת 'ו רפח תלוהְל א"ס +. 88 .הטיש ההחותפ
 .ןיטדו א"ד
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 םעָהלָּכ ּורָמאו םלעה-דעו םלועהמ לארשי הלא
 .:הוחיל ללחו ןמָא
 ויתֶאְלו ףסֶאְל .הָהְיהתיִרְּב ןורא ינפל םשדבזעה
 רבע גומּויְּב םקדרבְל דיִמָּת ןוְרָאה ינפל תרשל
 ןותידיּב םֶדֶא דבעְו ּהָנומְשּו םישש םָהיַחֶאְו םדא

 רש

 י םינָהְפה ָּחֶאְו ןהכה קודצ צו תאו :םירעשל הפח
 תולעהְל ןעְבְְּב רָשֶא הָמְּבַּב הָוהָי ןָּכָשִמ ינפל
 בֶרַעְלְו רקפל ריִמְּת הלעה חבומדלע .הוהיל .תולע
 :לארשוילע הָוצ רֶשֶא הֶוהְי תֶרותְב בּותָּכַהלָכְלּ

 ובִקִנ רָשֶא םירורְּבַה רָאְשּו ןיתודיו ןמיה םֶהְמַעְו
 םהְמְעְו :ודפח םלשעל יּכ הוהיל תודהל תוְמָשְּב
 ריש ילכו םיעימשמל םיִתְלַצִמו תוְרצְצַה ןותודוויזמיה

 שיא םעָחלָּכ וכלה :רעשל ןותודי ינו םיהלַאה
 :יִתיּבדתֶא ךֶרָּבְל דוד בפיו ותיבל

 ןָתְנלֶא יוד רָמִאּוו ותיִבְּב דִיִוְד בשי רָשֶאָּכ יהי
 דתיִרּב ןוְראָו םיזִראָה תיִבְּב בשיי יבא הָגַה איבה

 רָשָא לָּכ דיודדלֶא ןתָנ רָמאַו :תועירי תחת הוה
 :ךְמע םיִקְלֶאְה יכ השע בלב

 רבד יהיו ווהה הלל יהוו
 הָכ ידע ריִודדלֶא תרמָאו ךל :רמאל ןָתַלַא םיהלא
 אל יכ :תַבָשְל תיבה יפדהנבה הָתַא אל הֶוהְי רמָא

 רע לארשידתא יתילעה רַשֶא םּויַהְדִֶמ תִיִבְּב יתבשי
 םויה 8

 ,ט"ד ןו"ד ,ג'ד ,ביד ,ו*כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ צ. 88 = .ר"תו סת ,ע"ת ןכ ויַחאְז ל"צ 8
 ףקמב -תֶאְו א"ס +. 89  .א'ד ןכו ירק ןּותּודי ,בותכ ןּותיִרַי א"סב ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"ד
 ,איעג וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 40 = .ב"ידו ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו הנוגנ אלבז
 א"סו ,ג'ד ןכו רסחד רסח תהֶל א'סו ,א"יד ןכו אנינת 'ו רפח תוהל א'ס 1
 א'ל ע"תב צי 49 = .ו'טדו  ד"יד .,ב"יד ,ט"ד ויד ,ב'ד א"ד ןכו אלמה אלמ .תודוהל
 .טיי וזט ליעל ןייע :ע'ת ןכו עיִמָשַהְל ליצ +. 45 .תינש םעפ ןןותּודוו ןמיַה ןאכ אצמג

 ינבהתא א'ס ז. 5 | .ס'ת ןכו :איִבָּנַה ןתנ א"ס צ. % | .קוספ עצמאב אקספ +. 8 ל

 .'\ 'ז ,ב לאומש ןויע :ר"ידו ב"יד ,ט'ד היד ,גיד ביד בו
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 תאו ןטקתו :םלה"דע ינתאיבה וכ יתיכ ימו םיהלֶא וז

 אש 8 תיםימיהיהבה 14

 | -רשא לכַּכ :ןכשממו לֶהֶאַלֶא לֶהֶאִמ הֶיהֶאְו הזה םזזה
 ימפש דַחאדתֶא יִּתְרּכד רכדַה לאְרשילַכְּ יתכלהתה
 < דאל הָמְל רמאל יִמעְדתֶא תיערל יתיוצ רשֶא לארשי
 רנדל ידבעל רמאת הפ הָתִע :םזרא תי יל םתינְב

 ליִתְחקל יא תואבַצ הָוהְי למָא הָכ
 :לארשי ימע לע דנ תווהל ןאצה ירחאךמ הונהִמ
 דיִבְואְדלָכ"תֶא תיִרְכאְ כלה רֶשֶא לכַּב ךמע הָיְהֶאְ
 .ץֶרֶאְּב רשא םיִלּודְגִה םָשְּכ םש ףל יתישעו דינפמ

 אלו ויִתַחּת ןכשְו היתעט לארשי ימעל םוקמ יִתמְשו +
 רשאּכ ותלבל | הָלְועדיִנב ופיסוידאלו רש מ
 .ימעדלע םיטפָש .יתיוצ רֶשֶא .םימימלו :הָנושארְּ
 ,-הֶנְבי תָיבו ליג | באילת יתענְכהְו לארי
 , ףיתבָאְדםע תבל ףימָו ואלמהיכ הָיָהְו :הֶוהְ דל
 יתוניפהו ףונבמ הָיַהְי רשא ףירחא ףערוהתא יתומיקהו
 הרע ואָסְכדתֶא יִתְִנָכו תב יִלְדהַנֶבִי או + ;וקוכלמ"תַא
 ידסחו ןבל ילחהוהי אוהו באל ָלדְיַהֶא נא :םלוע
 פל הזה רשאמ יתוריסה רשאכ ימעמ ריאל
 היי ואָסכְו םלועההדע יִתּוכְלַמְבּו יִתיִבָּב ּוהיִּתְדַמַעַהְ
 | הזה ןוזהה לַכַכו הֶלאָה םיִרָבִרִה לכ :םלועדדע ןוָכְנ
 אבו :ריודלֶא ןתְנ רב ןּכ
 |!הוהי .ינארמ רמאה הֶוהָי ינפל בשיו דיוד .ףלמה

 !קיחרמל ףדְבע תיבדלע רבת םיהלא ךינעְּב

 |-המ .:םיקלא .הָוהְו הלענה םֶדֶאָה רתְּכ ינתיִארו

 א 'ס ץ.8 | .קוספ אצמאב אקספ ץ.ד | .ירק ימע ,ביתכ 1מע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6
 | | .א"ידו טיד ,א"ד ןכו ותלכל א'ס 9 .'ט 'ז ,ב לאומש ןויע :פ"ת ןכו לודַג םש
 ,ב"י 'ז ,ב לאומש ןויע :ע"ת ןכ בפשל ל'צ +. 11 = .ע'ת ןכ ףלדגאו = ךלדגאו ל"צ << 0
 .ע'ת ןכ יִנלעְַו ל'צ +. וז = .ו'טד ןכו ףקמב -תוב א"ס +. 7

 0 טאקט

\ 
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 ו

 | ףיסוי
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 -תֶא הָּתַאְו ףִדְבעְתֶא דובָכִל ףילא דוד דוע ףוסוי
 תא תשע ךֶּבְלְַכְו ףבע רּובעּכ הָוהָי יִתְעְדַי ףדבע
 הָוהְ :תולדגה"לָּכתֶא עידהל תאְּוִה הֶלּודְנַהְלָּכ
 ינעמשדרט שא לָכּב ּףְּתְלּו םיָהְלֶא ןיִאו ּףומּכ ןיא

 רֶשַא ראפ דָחֶא יוג לארשי ךעּכ מו ווא
 תוְלְדִג םש ףק םושל ם ול תודפל םיַהְלֶאָה ףלה
 :םיינ םיִרצמִמ תיִלְּפִררֶשֶא ךמע ינפמ שלל תואר

 רגל םלוט-רע ףמש ללה ןמָא :ּתְרַּכ רָשאּכ
 -תיבו לארשיל םיִהלַא לאְרְשי יַהלֶא תואָבָצ הָוהָ
 ןזאדתַא תיל יהלֶא הָתַאויּכ :דינפל ןוכְנ ּףדְבע דו
 ספת ףדבע אָצמ ןכ"לע תיָּב ול תֶטְּבל ךִּרבע

 דתֶא ךרֶבְל תלאוה הָתַעְו :תאֶזה הָבִִטַה ךִרְבַע

 ּתְכַרַּב הָוהָי ּהָּתַאיִּכ ףינפל ם םלועל תוויהְל צ ּףְְבַע תיִּב

 ףיו ןכריִרחַא יהו :םֶליעְל ףְרבִמּו
 רימ היתנבו תנחתֶא חקיו םעינכיו םיִּתְשְלַפתֶא ריו
 דול םידבַע אמ יהו בָאומדתא ו םיִתְשלָּ
 הבוצדללמ  רזעררהדתַא דוד יו :החנמ יאש)

 דיו דל :תֶרפְדרהְכ יִדָי ביצהל ְּכְלִּב הָתְמַח
 ףלא םירשעו םישְרפ םיִפְלַא תעבשו בָכְר ףלא ומ

 הֶאַמ ונָפמ רתויו 5כְרַהלָּכדִתֶא דיו רקעיו ילגר שיא [ץ
 בכר |

 לפּכ ל"צ ץ. 90  .א'כ 'ז ,ב לאומש ןייע :ףרַבִּב ל"נ צ. 19 = .ע"ת ןכ דַבַבְל ל"צ +. 8
 ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד .י"כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .ב"כ 'ז ,ב לאומש ןויע :ם"תו ע"ת ןכ
 ב"ד ןכו רֶזְעְרדִה א"ס +. 3 ,[ך' .האמדק 'ו רפח תוארנְו א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד

 ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו רהנב אס יש 8

108* 

 ע התַאְו םלשירע םעל ףל | לארשי מעדתַא תו
 | 0 רבְּדַה הָוהְי התו וש הלאל םַהְל תה הָוהְי

 ; "לע רָּבִדִתַו םיהלַאָה אּוהְהֶתַא הָוהְי הָתַעְו ְּּיְָפְ
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 ףלמ רשרדהל רעל קשמרד םֶרֶא אבו :בֶכְר >
 :שיא .ףלא " םינשוחםירשע םֶרֶאְּב דוד ףיו הבוצ

 םיִדְבִע דיודל םרֶא יָי קשמרד םֶרָאּכ ידיד םשיו <
 חקיו :ְּלָה רַשֶא לָכְּב ךיודל הָוהְי עשויו הָחְנִמ יִאְשְנ
 ועררה ירבעילע ּויַה רָשֶא בחזה יטלש תא דוד
 הקל רופלדה יִרַע ןוכמו תחבטמו :םֶלְשּורְי איב
 םידתא המלש הָשַעוהָב דֶאְמ הָּבִר תַשחְנ רו
 :תשחְנה יִלָּ תַאְו םיִדּומַעְהְהתֶאְו תשחנה

 דתֶא דיור הָכִה יִּכ תִמִח ךלמ עת עמשיו 0
 דברורַהְדִתֶא הלשיו :הכוצדדלמ ' רועְרְדַה ד ליקדלכ 4

 ילע ורבו םולָשְל ול-לואשל דיי ֶּלמַהְלֶא נב
 עת תומחלמ שיאלכ הכו לוכרדהכ םהלנ רָשא
 דםנ :תשחת ףסכו בה יִלָּכ לכו רָועְרדַה הָיָה
 בַהָוהְו ףסכהְדסע ה\היל דוד ךלמה שידקה םֶתא
 ןומע "יִנְּכְמּו בָאומְמּו םודאמ םֶיוגהילָּכִמ אָשְנ רשא

 דתֶא הכה הָיירָצְִּב ישְבִאו :קלמעמו םיִקְשלפמו ו
 םודאְּב םשיו :ףַלֶא רשע הָנמָש חלמה אגב םּודא
 -תֶא הוה עשווו דיודל םירכע םודָא"לְכ ויהיו םיביצנ

 לארשיחלְּבְלע ריו ףלמו :ּדְלַה רַשֶא .לָכְב ריוד 4
 היורָצְרּב בָאו :ומעלָכְ הקדצו טפשמ הֶשע יהו

 ב קודְצְו :ריִכזמ .דּוליִחַאְדּ טפשוהיו אבצההלע 6
 !רפוס אָשושו םִינהְּכ רֶתְיְבְאְְּב ךלשבאו ב בוטיחא

 והינבו =
 א"ס ן"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ו"דו ב"ד ןכו רזערדה רז ערדהל א"ס טס. 5, 7 8

 וע"ת ,'רת ןכו םראב םיִביִצָנ א'ס +. 6 = ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ביד
 ןכ +. 8 = .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ןכו ירבעדלע א"ס +. ל = .'ו 'ח ,ב לא

 ;ר"ידו ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו חתפ םָי א"ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,ג ס

 ווד טיל ויד גיד ,ב"ד ןכו ךלמ רזערדה ליה א"ס .ן"טדו י"כ םורפס בוהב ןכ

 .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ -לֶאשל א'סב ,ירק -לֶאשל
 ןכו דשוא יב א"סו ,ד"ידו ב'יד ,ט"ד ,ג"ד ןכו שיא יב א'ס דו י"כ םורפס בורב ןכ

 ור ויד ,גיד ,ב"ד ןכו ק"ז היורצ א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב עיבר ןכ צ. 15 | .ו"דו ב"ד

 .ז"י 'ח ,ב לאומש ןויע :ר"תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו ּךלַמיִחֶאְו א"ס צ. 16 | .ד"ידו ב"יד
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 דִוּדנְבו יתלפהו יִתְרּדַהדלע עדה ּוהָנְבּו |
 :דלמה דיל םיִנשאְרָה
 =" | נָּב ךְלְמַו מ ףלמ שָחָנ תַמ ןכדירחא יהו

 9 שחנו ןִפ ןונחדםע רכח"השעא .דייה רַמ םאיו ותחת

 ומַחְנְל םיכָאְלמ די ו הלשיו דָסַח ימע ויבָא השעדיכ

 דלֶא ןמעְרנּב ץֶרָאְדלֶא דיו ידבע ואבו ויבָאדלע
 דָּבַכְמַה ןּוטְחְל ןימעדינב ירש ּורָמאו זּומָחְנְל ןח
 אלַה םימָחנְמ ףךל הלשהכ דיִנִעְּב ךיִבָאדתֶא דוד
 :יִלא וידבע ּואָּב ץֶרֶאַה ל ל ףפהלו רקז חל רובעב

 םַהיוְרַמתֶא תָרְכַיַו םחלנו דיור יִרְבעתֶא ןח חלו
 דיוְדְל .ּודיניו ּוכליו :םחלשיו העשפמההדע יצחמב
 םיִמְלְכ םישָנאְה + ה ב כ םֶתאְרְקְל חלשיו םישנָאהדלע

 םֶכְיִקְ חמ י"רשא דפ תשע  וחריכ וב ובש ש למה רמאיו דֶאְמ

, 4 

 : יִפ ןומע יִנב וארו :םתבשו
 רתפככ פֶלֶא זיזמע ע נב וונח הלשיו דיוּדדבע וש אב ה

₪ 
 הכעמ םרָאְדִמּו םירָהְנ םרָאְדִמ םָהְל רפשל 'ףסכ
 םישלשו םינש םָהָל ּורָּכְשיו :םישרפו ב םכ ַך הָבוצַמּו

 ינפל ונזדיו ו ואביו ומעדתַאו הָכַעִמ דְלמתַאְו = בכר ףלא

 +-- למל ואביו םָהיִרעמ יפסאנ ןרלכדנ ייל אבדימ
 :המחלמנ + ₪2 .-

+ 

 םיכְלִמהְו ריִעָה חַתַפ הָמְחְלמ וכרעיו ןומע נב ואָצַ
 -ינפ"הָתְיִהְדיִּכ בָאוי אָרו :הָרָשּב דב אָּבְדִרָשַא
 רּוחְּבדלָּכִמ רחבוו רִחֶאְו םינפ ולא הָמָחְלַמַה
 ןתְנ םעָה רַתְי תאו ה". + :םרא א תאְרְקְל ףרעוו לארשיּב

 ?םירוב נה אבְצַלַּכ תאָו ב = אוידתַא | הלשיו .ידיו עמשיו

 - 7" + היורו רי- ה --- וכרעיו ..-. ₪ .

 9 רמאיו :ןומע נב תארְקְל ןעיו ויחָא שבא די
ַ 

 -םא ה

 :ס'תו ע"ת ןכ וב ןּונח ל'צ צ. 1 ,)' | .ס"תנ 'רת ,ו'ד ,ב"ד ןכו יתלפההלעו איס צ.גז

 צ .ר"תו ס'ת ,ע'ת ןכ אָבְצ ל"'צ ל. 8 .אקספ ןאכ שי א'סב צץ. 4  .'א " ,ב לאומש ןייע

 ב"יד ןכו ינפ התיהדיכ א"ס ו"טדו ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ,י'"'כ םירפס בורב ןכ" צי 0

 .ר"ידו

₪2 

%- 

10 

- - 

 ןש -
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 ןומע ינָפִדבאְו העושתל יל תייִהְו םֶרֶא יִנָפִמ .קוחתדסַא
/ 

 !₪ רעבו ונע דעְב הָקְזחְתְנו קוח :ףיתעשוהו ממ וקוחי
 באי שנו :השעו וינעב במה הָוהְו ונ יהלא ירע
 :וינפמ וס הַמְחְלִמְ םֶרֶא .ינפל ומעְרֶשֶא םַעָה

 ישָבָא ינפמ םהדנ וסוניו םֶרֶא םיִּכ ּואָר ןומע יִנָבּו 2
 :םלשורי באי אביו הָיָה ואבו ויחֶא

 םבָאְלַמ וחלשיו לארי ינפל ּופננ יכ םֶרא ארו
 אבצ"רש ךפושו רֶהְגִה רבעמ רשא םֶרָאדתֶא ואיצווו
 טָאְרשילְּבתֶא ףסאוו דיודל דגוו :םהינפל רוערלה
 רוד ךרע םהְלֶא רעו םָהְלַא אבו ןדריה רב
 ינפלמ םרא סו :יִמַע מָחְלִו המחלמ םֶרֶא תארקל
 בכר .םיפלֶא תעבש םרֶאמ דיו להו לארשי
 :תימה אָבְצַהרַש ךפוש תַאְ יל שיא ףלֶא םיִעְּברא
 ומילשוו לארשי ינפל ופגנ יפ רְֶפְרְרֶה ידבע וארו
 דיִנָבִדתֶא עישוהְל םרָא הבָאדאלו ּוהְדְבַעיו דיודדםע

 הקשה תבושת תַעְל יהיו :דוע ןומע כ
 אָבַצַה ליחדתַא באי . גהְעו םיכְלמה תאצ | תעל
 דודו הָפרדִתֶא רציו אביו ןומעדינכ ץֶרָאְדתֶא | תחשיו
 ירוד חקינ :הָפרהיו הָּבְרְתֶא בָאוי ךיום םלשוריב בשי
 ן-כ= לקשמ אמ ישאר לעמ םָּכְלמתרְטעדתַא
 ריִעָה ללשו דוד שארדלע יִקּתַו הָרְקָי ןָבָא ּהָבּו בַהָ
 רשיו איצוה הָּבדרֶשַא םַעָהדתֶאְ :דִאְמ הָּבְרַה איצוה

 דוד השעי ןכו תורנמבו לורבה יצירחבו .ּהָרְְמְ
 לכל -
 ,ב"ד ,ו"כ םירפסב ןטק ףקזב ןכ צץ. 13 | .ו"טד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -דעב א"ס +. 3
 א'פ .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צצ. 16, 18  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד
 ביד ןכו רזעדדה א'ס +צ- 16, 19  .א"ידו ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ץמק פוש דפושו
 ,ן"ו 5 ,ב לאומש ןויע :המלה וא םליח ל'נ צץ. 17 | .ףסֶאְו א'פ +. גל | "דו
 דיוד וא ,ט'דו ג'ד  ,ב'ד ןכו תרטע-תא דיוד וא ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .כ
 ל"נו ּהּבְלַמ ריבס צץ. % | .ך"ידו ב"יד ןכו תרטעהתא רווד .א'ס "ד ןכו תרטעדתא

 ,םפלמ

| 

| 

| 
|] 

| 
 ו
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 :םֶלְשורְי םַעָלָכְו דיו בש ןיּמעֶנְב יִרע לבל
 המחלמ דָמַעתו ןכדירָחא יהו

 יִפָסתֶא יִּתָשָחַה יִכְּבִַס הָּכַה זֶא םיִתְשְלְּפִיִע רז
 -תֶא .הָמְחְלִמ דעה :גּוענָּכו םיִאָפְרַה .יִדיִלימ
 תיְלָנ יחַא יִמְחְלתֶא רשיִדָּב נחל 3 .םיתשלפ

 רן*

 : תֶנּב הָמָחְלִמ דועיהפו :םיִנְרא רונִמְּכ ותיִנֶח ץעְו יתַגה
 עַּבְרַאְ םיִרָשָע ששוהשש ויתעְּבְצִאְו הדמ שיא | ל

 "נז

₪ 

 תהי הפו לאָרְשידתֶא ףרחיַו :אָּפְרֶהְל ךלונ אוהד
 ולפי ףנפ אפרל ול לא :דיו יא אעמשְּב
 :ויִדְבָעְדַיְבּו דיוְּדדדְיְב
 -תֶא תונמל דיִוְּדדתא תַסיו לאְרשידלע ןטש דמעיו
 וכל םִעַה יִרָשדלָאו בָאּוידלֶא דוד רמאמ :לאְרְש
 ילא ּואיִבְהְו ןדְדדעו עבָש רַאְּבִמ לארשידתא ּורפס

 לע הוה ףסוי באו רמאיו :םֶרֶפְסַמְתֶא הָעדַאְו
 םֶלָּכ ּךְלַמַה יִנדַא אלה םיִמָעָּפ ּהָאמ םֶהָּכ ו ומַע
 הָיהְ המל ינדא תאו שבבי הָמְל םיִרְבַעְ נדאל
 אצְו באוידלע קוַח ךלמה"רבדו :לארשיל ּהָמָשַאְל
 באו ןתיו :םלשורי אביו לאְרשידִלַּכְב ּךְלַהְתַַ בָאוי
 לֶאְרֶשִי"לָכ יהוו דיודדלֶא םעָהְ"דְקּפמ רפְסמדַתֶא
 :הָדּוהיו ברח ףלש שא ףלא הֶאְמְו םיִפְלא ףַלֶא

 דתֶא ךְלַמַהְדרַבְּ בעתנייכ םֶכותְּכ דקָּפ אֶל ןמָינב
 -תֶא . הוה רָבּדַהלַע םיהלָאָה ינ ג עב עריו -

 םיהלַאהילא - לד מא :לֶארשי]
 יתאטח

 ו"ד ןכו שגד יִתשהַה א'ס ץ.4 | .ט"ו א'כ ,ב לאומש ןייע :ס"תו ע"ת ןכ דע עדוהתו ל"צ צ4

 וילע רסמנו אפְַה וא ,ירק םיאּפרִה וילע רפמנו ביתכ אָּפְרִה א'סב <. 4 = .ר"ידו ב'וד ,ט'ד

 ,אקספ ן ןאכ שי א'סב צצ. 5 6 | .ו"טד ןכו םיאַפְרֶה א'פ

 5 " ד ,א"ד 5 ירקו ביתכ ריִעי א'פב
 ס ,ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,ו"'כ םורפס בורב

 .אקספ ןאכ ןיא

 הובלה ףלש ט שי א ףלא םיעבשְו תואמ לר

 אכ

 ןפ

 שכ

4- 

₪ 

5% 
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 הָתְַו הזה רָבּדַהדתֶא יתיִשע רַשֶא דאָמ יתאָטֶח

 :דֶאמ יִתְלְּכסנ ִּ בע ןוועדתא אָקרַבַעַה
 ףל :רמאל דוד הזח דָנלֶא הוה רּבַרְיו

 ינא שולש הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל דיודילֶא ּתְרַּבִדְ
 אביו :ךְל-דָשַעַאְ הָנַהִמ תחא ּךְלְרַהְּב יל הטנ
 דסא +!ףל"לּפַק הָוהי רמָאְהְכ ול רֶמאַיַו דיודדלֶא ד
 | -ינפמ הפסנ םיִשְרֶה השלשדםאו כעְר םיִנש שולש
 ! ברח םימ תֶשְלשדסאְו תֶנָשמְל \ יביא בלחו ףירצ
 | לּובְנדלַכְּב תיהשמ הוה ךאְלמו ץֶראְּב רֶבַדְוהָוה
 :רָבּד יִחְלַשדתא בושאדלמ הָאְר הֶּתְַ לארשי

 -הֶלּפֶא דֶאַמ ילדרצ דְַלֶא דד רמי
 " דלא םֶדָאְדדַיבו דאמ ּוימָחְר םיבר"יכ .הָוהידדב אנ
 | לארשימ לפיו לארשיב רד .הָוהְי ןתַו :לָּפֶא
 : םלשוריל \דֶאְלמ ם יהלאה חלשוו : :שיא ףלא םיעבש
 [ הערהדלע םֶחְעַו הָוהְי הֶאְר תיִחְשַהְכּ ְּתיִחְשַהְל
 דאלמו ףדי ףרה הֶתַע בר תיחשמה ךאְלמְל רַמאיו
 :יסוביה ןנ רא רבע רמע הָוהְי

 [דמע הָוהְי ךאלמהתֶא ארויו ויניִערתֶא דיו אשיו
 [ היוטנ ּודָיְב .הפולש וָמְרְחְו םימשהיןיבו ץרֶאָהְו ןיּב
 [-לַע ם קשב םיִפָכִמ םינקזהו דִיוָד לפיו םֶלשּורְילַע
 ,יִּתְרַמָא ינָא אלָה ם יהלַאָקדלֶא דיוָּד רמו :םֶהיִנָּ
 ןיתשרה עְרָהְו יִתאַטְחְדרֶשַא אּוָהדיִנאו םעָּב תונמל
 יב הדו אנ יִהֶּת הלא הָוהָי שָע הָמ ןאָצה הֶלַא

 :הָפנמל אֶל ָךֶַעְּבְו יִבָא תב
 .ךאלמו 0

 ןג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפסב ןגונמ ןכ +. ג9 = .ג'ו ד"כ ,ב לאומש ןייע :ר"תו ע"ת ןכ הָבְסַנ ל"צ +. 9
 תיִתְשַהְבּו א'ס ו"טדו ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5

 ןיבו םימשה ןיב א'ס צץ. 16  .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג

 [ .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 16  .ץמק בֶר יללהב +. 5
| 
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 הָלַעַי ויִּכ דִיְוְרְל רמאל דגלֶא רמָא הָוהְי ךַאְלַמּו
 ג לעפו :יסביה ןתָא ןרָנַּב הוהיל חפזמ םיָקְל יוד
 ₪ ןנֶא בשיו :הָהְי םשָּב רֶּבִּד רשֶא דָנרַבְדְּ דו
 ןְרֶאְו םיאְּבחַתְמ ומ נב תַעְבְראְו ךֶאְלמהתַא ארו
 ארו ןֶנְֶא טו ןנראדדע דיור אבג :םיטה שד
 :ּהָצְרֶא םִִּפַא דִַוְדְל וחתשיו ןרגהְךמ אצו דיִודתֶא
 ובהְנְבִאְו ןךגה םוקִמ לחנה ןָנְרֶאלֶא דיוָּד רמאיו
 הָפְנַמַה רַצְעְתְו יל ּוהגִּת אָלֶמ ףַסֶכְּב החיל חַבֶזמ
 ינדָא שעיו .ףלדחק דוד" הא רמו :םעָה לעמ
 תולעְל רָקְּבַה יִתְתְנ ּהָאְר ושְּב בוטה ףלמה
 מאו :יִתְתִנ לפה הָחְפל םיטחהו םיִצְעְל םיְִרדְו
 אלמ ףסֶכְב הָנָקֶא | הנקילפ אל ןנרֶאל דוד למה

 ג ןתיו :םנח הלוע תולע הוה הֶוהיל לל-רשא אשא"אל יִּכ
 :תואמ שש לקשמ בָהֶז ילקש םוקְמב האל רוד
 \ כ : םימלשו תולע לע הָוהיל הבז דו םש ןֶכיו
 הבָומ לע םיִמָשַהְדִמ שָאְב ונעו הוהְידלֶא | ארקיו

 ; בשוו ךֶאְקמל הָוהְי מאו :הלעה
 ו והָנְעְִּכ דוד תוֶאְרְב איהה תֶעָב ּּנְדְנַלֶא יִּפְרח
 5 הָיהְי ןָּכְשִמּו :םש חַבְוו יפוביה ןנְרֶא ןרָגַּב הָוהְ
 איהה תַעְּב הְלַעַה חַבְוִמּו רֶּבְדִמִב השמ הָשְעדרַשֶא
 שרל וינָפל .תכלל דוד לכידאלו :ןועָבְנְּב הָמָבַּב

 דוד רמאיו :הוהי דאלמ בֶרֶח ינפמ תעבנ יִּכ םיִהְלֶא
 :לֶאְרְשיִל | הָלעְל הכומדהו םיהלֶאה הָוהָי תיב אוה הו

 םירָגהדתֶא ו יוד רַמאיו
:-. 76 

 רשא

 ןכו רסח םיִּגְרפַהְו א'ס +. 33 = .ט"י ,דיכ ,ב לאומש ןויע : ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ רבה ל"צ צ. 9
 בורב ןכ +. 80 = .א'ד ןכו ב רַשֶא א"ס ץ. ₪9 ב"כ ריכ ל
 ןכ צ. 30 = .ט'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק תעבנ א'פ ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ו"'ד ,א"ד ,ו'כ םורפס
 הניגנ אלבו ףקמב "ינפמ א'סו ,ט'ד ןכו ינפמ א'ס ,ו"טדו ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"ב םורפס בורב
 .ר*ירו ב"וד ןכו
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 תי ינבַא בוצחל םיִבָצח דמעוו לארשי ץֶרָאְּב רָשַא
 תותְלדְל םיִדמְסמְל ברל לורבו :םיקלַאה תיב תובל <

 :לקשמו ןיא ברל תש דיו ןיכה תורְבחמְלְו םיִרְעשה
 םירצהְו םינדיצה ואיבהדיכ רָפְסִמ ןיאל םיזרא יצעו
 ;דיוְדְל ברל םּזְרַא יצע

 הוהיל תונְבל תיכהו ךְרְו רע נב המלש דוד רמאיו
 הָניִּבַא תוצראהְלַכְל תראפתלו םשל הֶלעמְל לידִנַהְל
 המלשל אָרְקִ :ותומ ינפל ברל דוד ןכיו ול אנ
 :לֶאְרֶשי יהלא הָוהיל תב תובל" והוציו נב

 יבָבְלבע הַָה יא ונב המלשל דוד רמאיו
 הָוהְירַבְּ יִלע יהו + יהלא היה םשל תב תונבל
 דאל תישע תוְלדְ תומחלמ מו תכפש ברל םּד רמאל
 הצרא ּתכפש םיבר םיִמָּד יִּב ימשל תיב הָנְבְת
 החּונמ שיא הָיָהִי אּוה לכ דל ןבדהנה + ינפל
 ימש הָיִהְי המלש יִּכ ביִבְסִמ .ויביוא"לָכמ ול יִתוחיִנַהְ
 תוכ" הנבידאוה :ויִמָיּב לארשידלע ןּתֶא טקַשְו ם םולשו
 אפ יתוניכַהו באל ולחינאו ןבל יִלחהְיַהי אוהו ימשְל
 הָוחְי .יקָי יִנָּב הָתַע :םלוט-דט לארשידלע ותוכְלמ
 רָּכִּד רָשאָּפ ףיהְלֶא הָוהְי תיִּב ָתיִנְבּ ּתְחְלַצהְ מע

 לארשוילע ףוציו הניבו לכש הוהי ףְלרַתְי ךא ייל לע
 דםִא .חילצת זא :ףיַהְלֶא הָוהי תֶרוהְדתֶא רומשלו
 ה א יפה םיכְחַהתֶא תושעל \ רימְשת

 תחת

 ,וכ .א'ס ויטדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ה"ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םורפס בורב ףקמב ןכ +. 4 ,בכ

 ,ג"'ז והוציו א'פ ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד  ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6
 ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יִנּב א"סבו ,ס'ת ןכו ירקו ביתכ ּונָב א"סב ,ירק יִנָּב ,ביתכ ונָב +. 7

 א'פ ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ג"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ דץ. 9 = .ר"תו ע"ת ,א"וד
 .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ביד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ +. 10 = .וידו ביד ןכו ל
 ןגונמ ןכ +. גג = .ו"'טרו ר"וד ,ב"יד ,א"'יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו .אסכדתַא א'ס +. 0
 ,ו'טדו ד'יד ,ב"וד ,א"יד ,טיד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב
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 4 םיִרְּכַּכ בָהָו הָוהְיתיִבל יִתוניִכַה יִנַעְב הנהְו +תֶחת
 טזרבלו השחנלו םיִרָכִּכ םיִפְלא ףלֶא * ףסכו ףלאדהאמ

 םַהיִלַעוייִתּוניבַהייִנָבָאְויםיִצעְו היה ברליכ לקשמןיא
 4 ןַּבַא ישרחו םיִבְצְח הָכאְלַמ ישע ברל ךמעו :ףיסות |

 4 תֶשחנלו ףסכל בול :הכאלמ"לֶכְב םכח-לָבְו ץעו
 וז וצו :ךמע הָהְו יהיו השעו םוק רָפְסִמ ןיִא לוּ
 8 הָוהְי אלַה נב המלָשל רעל לארשי ירשלפל דוד
 תא ידו ןתְנויִּכ ביִבָּפִמ םכָל חינה םֶכְמַע םֶכיהְלֶא
 :יִמַע ינפלו הָוהְי ינפל ץֶרָאָה הָשּבְכִנ ץֶרָאָה יבשי
 םכי הֶלֶא הוהיל שורדל םֶכָשְפְּו ם ם כבכל ִנָּת הָּתַע

 ןורָאחתֶא איבהל םוהלאה הָוהָי ש שדקִמדתֶא ּונָבּו ומּוקו
 דסשל הָנְבְִגה תִיַפל םי הלאה שרק ילכו הוהידתירב
 :הֶוהְ
 כ דל ונָּב הָמלֶשתֶא ּךְלִמיו םיִמָי עָבָשְו ןקז דודו
 :םיולהו םיִּגַהְּכַהְו לארשי יִרָשלָּכְ"תַא ףסאיו :לארשי
 םָרְפְסַמ ית הֶלַעַמְו הָנש םישלש ןּכִמ םּוְלַה ורפְו
 הצנל הלאמ :ףַלֶא הנמשּו םישלש .םירבנל םַתְלְגְלְגְל
 םירטשו ףַלָא הָעְּבְרַאְו םיִרָשע הוהידתיב תָכאְלְמדלע
 םירעש םיִפְלֶא תעפְרַאְו :םיִפְלֶא תשש םיִטפְשְו
 יתישע רַשֶא םיִלָּכַב הוהיל םיִלְקַהִמ םיִפְלַא תַעְבְרֶאְ
 :ללהל

>5 1 

.1 

 כ טפ

= 

 6 תָקְק"ןושרנל יול ינְבְל תוקלמ דוד םקֶלחו
 7 ןּדִעְל יִנֶּב :יעמשְו ןדְעל" ינשרגל :יררמו
 9 יִעְמְש יִנּב :השלש לַאויו םתזו לֶאיִחְי שאה
 תומלש בב ביש שש

 ןכו .בָהזל א'ס צץ. 16 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו םהילעו יתוניכה םינבאו םיצעו א'ס צץ. 4
 .ע"תו ד"יד ,ב"יד ,ט'ר ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו תשחנל א'ס +. 6 " .ר"ודו ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ירצ םקלחוו א'פ +. 6 ,ב3

 ןדעל ינשרגל א"ס +. ד = ,ר"ידו ב"וד ,טיד ,ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו תהק ןושרגל .א'ס  ה"טרו
 ל .ו"דו ב"ד ןכו ןדעל ינשרגל אי ,ו"טדו ו דל יד ,ב"יד ,ט'ד ,ג"ד ןבז



 אא[ 6 תוים םיהייהבה 1%

 תבָאַה ישאר הָלִא השלש ןֶרְְו לאו תומלש
 העירְבּו שועיו אָנִז תחָי יִעָמש נְבו 06
 ינשה הזיו שארה תחיחיהיו :הַעְּבְרא יעמשדנב הָלֶא
 הדְקְפל בָא תובל ויקי םינב יפרה"אל ל | ירבו \ שועיו
 לאדעו ןורְבִח רֶהְצִי םֶרָמַע תֶהָק י :תֶחֶא
 ןרָהא לדו השמו ןרהא םֶרִמ בע "עב ץעְכְרא
 רוטקהל םלועדדע לִנְבודאוה םישדק שרק ושידקהל

 השמו :םֶלועדרע ימְשּב דרב ותרש - הָוהי יל 4
 יִנְּב וולה - שדלע וא ויִנְּב םיהלַאה שיא 5
 | לאובש םושדנ :רזעילאו םשְרִג השמ +
 הָיהְדאְלְו שארֶה היבחר רָועילֶאדינב קו :שארה וז

 ;הֶלְעַמְל ובר היבחר :ינְבּו םיִרחֶא םִיְנָב רזעילאל
 ןורבח נב :שארה תימלש רַהצְי נב

 : םעמקיַו ישילשה לַאדזַחְי ינשה הָירמִא שאר הירי
 :ינשה הישיו שארה הכימ לאי יִנְּ :יעיברה 3

 :שיקו רעל ילחמ נב ישומו" יִלֶחמ יִרְרַמייִנְּב
 םואשח תוְנְבִדסִא יִּכ םִּ ול יקראלו רעְלַא תַמָיו 2
 תומר רֶדעְו ילחמ .ישומ יִנְּב :םָהיִחַא שיקינֶב ₪

 תובאה ישאר םֶהיִתוְבַא תובל 5 הלא :השולש :
 הָבאְלמה ל השע םתלג ;לֶנְל תומש רַפְסַמְּב םַהיִדּוקְּפל

 יב הָלַעמְו הנ םיִרְשע כמ הוהְי תי תרבעל .
 ןכשו ומעל לארשירהלא הָוהְי חיגה .דיוח מא
 -תֶא תאשלדןיא םיולל םִת :םלוע :ל"דַע םֶלּ שוריּב ַפ

 ןכשמה שי
 יהיו א"ס ,ו"טדו ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ףקמב ןכ +.11 = ,ורק תימלש ,ביתכ תומלש +.
 וויטדו ר"וד ,ב*יד ,ט'ד ג'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו םרמע א"ס +. 19 = ,ר"ודו ב"יד ,ט'ד ,ג'ד ןכו
 שוּצקַהְל ל"צו ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,טיד ו'ד ,ג'ד  ,ב"ד  ,י"כ םירפסב ק'תב ןכ +. 83
 ן'טרו רייד ,ב'וד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 91 | .תָישיו נ"ב ,א"ב ןכ ז. 0 = .ע'ת ןכ

 יר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו ישע א"ס צץ. 94  .ט"דו ו"ד ,ג'ר ,ב'ד ןכו ישומו י ילהמ יררמ ינב א"

 "יד ,ט'ד ו"ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ןיִא א'ס ן"טדו י"כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +6
 .ר"ידו
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 דיו ו ירברב יִּכ :יתְדְבַעְה ויִלָּמְִלָכתֶאְ ןּבשמה

 ש םירשע ןָבִמ יולחיִנב רפָמִמ המה םיִנורַהאַה

 ובעל .ןרַהארנְּב דיל םֶדמעמ כ ;הֶלָעְמְלּ
 הט"לעו תוכשלַהדלעו תורצחה"לע הוה ורה

 תפמשמה םֶחְלְלּו :םיקלַאה תיִּב תֶרבַע השפמו שמ
 תככרמלו תבחמלו תוצמה יקיקרלו הָחְנִמְל תֶלְסלּ
 תודהל רקפב רֶקְבַּב דמעלו :הָצִמּו .הָר ךּושמדלכְלו
 החיל תולע תולַעה לכְלּו :בֶרֶעְל ןּכו ה והיל קב

 םהילע טָפְשַמָּכ רֶפְסִמְּב םיִדַעְּמַלְ םיִשְדָחַל תותְּבַש
 דעומ"לָהֶא תֶרָמַשִמתֶא ורמשו :הֶוהְי ינפל רמת
 םֶהיַחַא א יִנָּב תְרָמשמו שדה ּתְרָמְשִמ תֶאְ
 ןרהא ינְבל :הוהו תיב תרבַעל
 :רַמְתיִאְ - אוהיִבַאו בַדָ ןרָהֶא נב םתוק לֶלֶחִמ
 םֶהְל ויָהְדאְל ם םנָבּו םהיִבַא יִנָפְל אוהיב באו בד תמו
 8 ב ריד ם םקלחוו :רַמָתיִאְו דָעְלֶא חכו
 םתְרבעב םֶתְדַקְפל רַמָּתיִא נב דלמיחֶא 0 : רָועְלא

 ינבְמ םיִרְבִגַה ישארל םיכר רָעְלֶאהְִּב ּואָצִמיו

 תובָא-תיבל םישאר רָוְעְלא נבל םוקלַחיו רָמָתיִא
 :הָנומש םֶתובָא תיִבָל רַמָתיִא ינבלו רַשַע ּהָשש
 שָּדְקהיִרַש והדיכ ה הָלָאְע הָלֶא תוְלְרונב םּוקְלָחיַ
 !רמָתיִא ינבבו רֶעְלֶא ינבמ םיהלאה ירשו

 ... הומ (.םי-פ- -=יליהייו םב --

 ן 5 רפוס ה לאנת ו. [₪- 2 .ל== םֶכּתְכו

 : כ . .

 =י- -- .י-\* .-ש- -%-ייי הירזע . | = רי-
 ב ד ןלמי חַאְו ןהכה קודצו םִרשַהְו למה נפל
 דַחֶא באדתיב םיוללו םִיִנָהְפל תובאה ישארו רתיבא

, 4 

 זחא ----
 ר"יד ,ב'יד ,א"יד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"רב ןכו " וילע רסמנו י"כ םורפס .בורב ירצב ןכ 8

 ריד ,ב"יד ,ט'ר ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו השעמו א"ס ץ. 98 א"ד ןכו לוגס השעמו'אי'ס ,ןיטדו

 ןכו ורצ םקלחיו א'כ צ.3  .אקספ ןאכ ןיא א'פב צ<. 1 6 ,ךכ | .השעמ נ'ב ,ו"טדו

 ןכו םירבגַה א'"ס +. 4 .ב"ידו ט"ד ,ו"ד ,א'ד ןכו םקלחיְו א"ס 'סו ,הידו ביד יוגב כו

 רת ,ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ,א'ד ןכו ינָּבַמּו א" צ. 5 = .ס"תו 'רה ןכו םתובַא :א'ס צ.4' עת
 .ר"תו ס"ה

"9 
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 :רַמַתיִאְל ָחֶא !זחֶאְו רָעְלֶאְל וחֶא
 :ינשה היעיל .ביִרוַהיִל ןושארה לָרגַה אציו

 :יעברֶה םיִרעָשל ישילשה םרָחְל
 :יששה ןמימל ישימחה הָיּכְלמל

 עושיל :ינימשה הָיבִאל יעבשה ץוקהְל
 בישיְלָאְ :יִרְשעָה ּוהָיְנְכֶשְל יִעָשְּתַה
 הָפִתְל :רֶשָע םינש םיקיל | = רָשָע יתשע
 ורע העָכְא באבשל = = רשע הָטלֶט
 :רַשָע השש רַמִאְל רֶשָע הָשַמַח הָנְלְבְל

 :רָשע הָנמְש ץצְּפִהְל רשע הָעְבש רחל 4
 :םיִרָשַעָה לאָקְוחיִל = רשע הָעְשִּת הָיְחַתַפל

 םינש ש לּומָנל םיִרשַעְו דחֶא ןיכיל
 םירָשַעְו השלש והיְלְדְל :םיִרְשעו

 םִמְדְבַעְל םַתרקַּפ הלא :םיִרָשַעְו הָעְּבְרא והיזעמל .
 רשאּפ םַהיִבַא ןרהא דָיִּב םֶטָּפשִמְּכ הָוהידתיבל אובל
 :לארשי .יהלא היה .והוצ

 ינבל לֶאָּבש םֶרמע נבל ירתה יול נבל
 והיְּבַחְר ינבל והיבחרל :ּוהידַחְ לַאְבוש . :
 תומלש ינבל .תומלש יִהְציל :הָישי שארָה :
 ישילשה לָאיִזַחִ ינשה ּוהיִרמָא והיִרָי יִנבּו :תחָי 5
 הכיִמ ינְבְל ּהָכיִמ" טאי ;יעיברה םַעְמְקְי :
 :והירכז השי ינבל הישי כמ יא ;רומש ₪

 :ונב והיזעייינב ישומו ילָחמ ירָרְמינ
 :;יִרְבְִו רּוָכַּו םהשו ונב ו והיועיל יררמ ינב

 ילחמל '
 יו"טדו ד"יד ,ב"יד ןכו לאבוש א"ס צץ. 90 | ,ס"תו ע"ת ןכו דָחֶא דָחֶאְו . . . דָחֶא א'פ 8

 ,ב'ד איר ןכו ינְבּו וס ל 5 7 :רידניב"יד ,ט"ד היד ,גיד ,ב"ד ןכו תומלש ירהציל א"ס צ. ל

 א"ס צ. 24 = .ט"י ג"כ ליעל ןויע :ןורבָח יִנבּו לגו ,ס"תו ע"ת ,ר"יד ,ב" יוד ,א"וד ,ט'ד .ו'ד ,ג'ד
 בורב ןכ צ. 6 = .ירק ריִמָש ,ביתכ רּומש צץ. 94 .ט'דו ו"ד ,ב"ד ןכו הָכימ ליז ינב

 ןכו והיזעי ינב א"ס +. 6 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ןכו יררמ ינב א'ס ב'דו י"כ םירפס

 .ו"טדו ד"יד ,ב"ד ,ט'"ד ,ג"ד ןכו יררמ יִנב א"ס +. 1 .ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ג'ד ,ב"ד
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 5 רנְבישיקְל :םיִנָּב ל הָיְהְדאלְו פא יִלָחַמְל
 ו ₪ תומיריו רדעו יִלָחַמ ישומ נב לֶאָמְחְרְי שיק

 גג םָהְינ .וליפוו :םַהיִתְבֶא תיבְל םָּהְלַה נְּב הָלֶא
 ףלמה דוד ינפל ןרהָאהנְּב םֶה יחַא תַמְעְל ולר
 תובָא םָוְלְלְ םהָכְל תובָאָק ישאָרְו ךְלַמיחאְ קּורְצ
 הכ לָּדְבַַו :ןטקה ויִתֶא תַמעְל שארָה
 ןותודיו ןמיהו .ףֶסֶא ינֶבְל הדל אָבְּצַה יִרָשְו יז
 םֶרֶפְסְמ יהָיו םיִחְלָצְמּבּו םיִלָבְנִּב תוְרנְכְּב םיִאיבנה
 ףסויו רות ףסֶא ינ בל :םתדבעל הָכאָלִמ יִשְנַא
 ידיהלע אבה ףסאדדי לע ףסַא נב הלאו שאו היִנַתְ
 ןותודי יִנָּב ןותודיל ֶ ףלמה

 יףי'לע השש ּוהָיִתִתַמ ו והָיְבַשַח והָיעשיו ירצו והילד
 :הוהיל לַלַהְ תל אָבִנַה רוכב ןוודָי םֶהיִבָא

 והינִתמ ּוהָיְכְּב ןָמיַה יִנ מיקל
 ותל התְאילֶא ונח הינה ימיריו לֶאּובָש לאי
 ילָּכ :תֶאיוחְמ ריִתוה ו הָשקְּבִשי רוע יִּתְמַמרְ
 םיִרָהְל םיקלַאה יִרְבְַּב ךלמה הוח .ןמיהל םיִנָב הָלֶא
 תונָבּו רשע הָעְּבְרַא םיִנְ ןמיהל םיהלָאה ןתוו ןרק
 הוה תב ר ישכ םהו בא "דידלע הָלַאלְּ :שולש
 יִדָי לע םיהלַאָה תב תרבעל תורנכו םילָבִנ םיִתְלצְמּב
 םַהיִחַאדמע םֶרְפְסִמ יהיו ןֶמיהְו ןּותודיו ףסַא למה
 :הָניִמְשּו םינימש םִיְתאִמ ןיִכְמַהלָּכ הוהיל רישידִמלִמ
 דם ןיִבִמ לודנכ ןטקּפ תַמָעְל תְרְמְשִמ .תּולְרונ וליפמ
 ןושארה לרוגה אציו :דיִמלַת

 ףסאל +
 ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ינב שוקל וא ,-ינב שוקל א'ס ,ויטרו י*כ םורפס בורב ןכ ל. 9
 ןכו ןימיב הלארשאו א'ס +. 5 = .ירק םיִאּבִנַה ,ביתכ םיִאיִבְנַה <. 1,773  ,ד"ידו ב'יד

 ב'ד ןכו ףסא דידלע א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,טיד ,ןיד ,ג'ד
 ג'ד ,ב'ד ןא'ד ןכו אלמ תורוה א'ס +. 8 = .ד"ידו כ"יד ,ט'ד ,ג'ד ןכו ףסא רו"לע א'סו ודו
 ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רסח הנמשנ א'ס צ. ד | ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,א"וד ,ט"ד ור

 .ו"טדו ר"יד

 םֶהיִתְבִא תבל 6 יִנְּ הלא

5 

 שכ

= 

1 

 שלכ

-1 

05 

>5 



 אאצט 1 א .םימזה לרבה 1%

 םנש נפו ויחֶאְואוה ינשה .וחיקדנ ףסויל ףסֶאל
 םינש ויַחֶאְו ויָנְב רוכז ז ישְלַשה :רשע

 3 יח וב ירציליעיברה :

 נב והינִתְנ ישימהה :רָשָע םינש
 והָיכְּבייִששה :רשע םינש ּיָחֶאְ
 יִעְבָש זה :רשע םינש קו חאְ ויָנְב

 והיִעָשי י ינימשה :רשע 7 ויַחָאְו ויְנְב הֶלֶאְרשי

 וינב והינ ;תמ יעיִשֶּתַה שע םינש ויָחָאְו ויְנָּב

 ויַחְָאְו ויְנְב יעמש ריש עה :רַשַע םינָש ויָחֶאו
 םיִנָש 0 ונָּ - ארוע רשַעהיִתְשע :רשע םינש

 ינש ויחאו ויִנָּב הָי ל . רשע םינשה :רשע

 םינש ויחאְו ויְנְּב ְ

1 
0 

:3% 
5 
 ו.
1 

 3 \צ 2 וז 5 . :
 םָנש א והיתתמ - ְק - :רָשָע
 םינש ּויַחָאְו ויִנָּב נ תומרי ל :רשע

 םָנָש א ב והלנחל י
 ן | 1

+ 
 | ד ו

 םינש ויחֶאְו ויִנּב הָשָקְּבְש שו יל ל רשע העבשל שע

 יו | :רשע

.' - . . . 

 םָינש יאו ונחל לש הנ
 ל : ]5 ₪ - 6

 ב רג אר 3 5
<> -% : 5 

 3 0 ו 0
 2 | 2 ו

1-2 
 7 ה 1

 / 2 ל 1
. | 

₪ - 1 1 

 םיִנָש ויַהָאְו וי ב 0 םרשעו דַחֶאְל :רָשַע
 םינש ויחַאְו ןינכ יתלדנל ז םירש שעו םינשל ;רשע

 םינש וויַחָאְו ויְנְב תואזָחמל ז םירשעו השלשל :רֶשָע
 ויחֶאְויְנַּב רע יתממורל םירשעו הַעְּבְרַאל = :רשע

 םינש 0
 איס ו 11 = .ד"ודו בייד ,טיד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ויחאו אַוַה א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 9

 ,ו"טרו דוד ,ב"יד ,ו"כ םירפכ .בורב ןכ 18 = .ט'דו "ד ג'ד .ב'ד ןו ירציל יעיבהה 1
. . 

 א'ס ,איענ הלארשו ג'ב ,א'ב ןכ יז. 14 מידו ויד ,גיד ,ביד ןכו והיקב יששה א'ס
 (ביד ןכו יעישתה א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ טל. 6 .ד"ידו ב'יד ןכו ןימיב הלארשו

 בורב ןכ +. 18 = .ו"טדו רייד ,ב"יד ,מ"ד ןכו ירישעה א'ס +. 17 = ,ד"ידו ב"וד ,טיד "ד ,ג'ד
 טד ז טד ןואברעמל ןכ +. 57 = ,ר"ידו ב"יד ,ט'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רשע יִתשע א" .,ו"טרו י"כ םירפס

 .א"ד ןכו הֶתַאיְלאְל וא אַתַאיִלַאל יאהנדמל
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 וכ םִרָעְשְל תיקְלְחמְל רשע םינש
 :ףַסֶא ינָּבִמ אָרקְדִכ ּוהָיְמְלַשִמ םיִחְרקל

 ג ינשה לֶאַעיִדִי רוכְּבה ּוהיִרַכָז םִינְּ 2
 : יישימחה " םליע :יעיִבְרֶה לֶאינִתָי ישילשה ּוהידבְו
 + םנִּב םֶרֶא רבעלו :יעיבשה ינעוהְיִלֶא יששהיְזנְחוח
 רָכְשְו ישלשה חַאוי ינשה דָבוְהִי רוכְּבה היעמש

 ; רָכששי .יששה .לאימע :ישימחה לֶאנתְ יעיברה ₪
 :םיהלֶא ו םחכ יּכ ינימשה יִתְלַעַּפ יעיִבשה

 6 תיִּבָל םילשממה םִיִנָּ דלונ ינָּב הָיָעַמ ַמֶשֶלְ

 ז :הָמַה ליח יִרוְּבְניִּכ םֶהיִבִא
 ליחיּב .ווחֶא דָבְולֶא דבעו לאפר נתת היעמש
 ג הָמַה םלֶא רבע | ינּכמ הָלַאלְּכ :ּוהְיְכַמְסּו והיא
 םינשו םישש הרבעל כב לוחדשיא םֶהְַחֶאְו םָיִנְב
 / הנומש ליַחיִנְּב םיחַאְו םִיְּב וחימְלשמלְו :םֶרֶא דבעְל
 עט םִיְנָּפ יִרְרְמֶנְבְדִמ הָסחְל :רֶשָע
 :שאָרְל וחיִבְא והמישיו רופב הָיָה יִּכ שארה יִרָמש
 11 "לכ יִעְּבְרֶה ּוהָיִרְכְז ישילשה והילבט ינשה והיקלח
 ג תוקלָחְמ הָלָאְל :רָשָע השלש הָסחְל םיִחאְו םינְּ
 םהיחא תַמְעְל תורמשמ םיִרָּבְנה ישארל םירעשה
 וג לודגּכ ןַטָקּכ תּולְרִנ ּוליִפוו :הָוהְי תיבְּב תֶרשל
 ו לָּפו :רַעְשְו רע של םֶתובָא תובל
 לָכָשְּב ץעוי ָּב יהָירכה והימלשל .הָחַרמ לָרוגה
 ו הבַנִג םדא דבעל :הֶנופַצ ולרונ אציו תל וליפה
 4 םַע ברַעַמְל .הָסחְלּו םיפשל :םו פָסֶאָה תיִּכ וינָבְלּו
 :רמשמ תמעל רמשמ הלשה ּהָלְסִמַּב תַכְלַש רעש
 חרזמל ןקיחאה ל =:
 ב"ר ןכו יששה ןנחוהי ישימחה םליע א'ס +. 3 = .ט"י 'ט ליעל ןויע :ףֶסִיִבָא לינ <. 1 וכ
 דָבָזְלֶאְו א'סב +. 7 = .ו"טדו ד"יד ,א'יד ,א"ד ןכו אלמ יִשיִלשַה א'כ +. 4 = .טידו ויד ,גיד
 .יּוהירַכזלְו ל"נ צץ. 14  .ירק אּוהילא \. 7 = .ויַחַאְו ל"ג צ. ל | .רַבללא א"פ וילע רסמנו

 .קחמנ םיפשל תלמ ל"ג +. 6
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 ּהָבָנִנל הָעְּבְרַא םויל הָנַפָצל השש םָיוְלַה 'הָרְזִמל
 = ברעמל רָכְרֶפל :םינש םינש םיִפְסָאְלְו הָעְבְרַא םזיל \

 . תוקלחמ .הלא :רָבְרְפל םינש .הלסמל הָעְבְִא
 = הָיחַא םיולהו ;יררמ ינבלו יִחְר8ְה יִנֶבְל םיִרָפש
 נב :םישדקה תורצאלו םיהלאה תב ד

 ינשְרגה ןדעלל תוְבָאְה ישאר ןעלל י יִנָשְרגה יִנָּב ןדעל
 תב -תורְצִאְ"לע ויִחֶא לֶאּויו םֶתָ יִלָא די ינּכ :ילאיחי

 לאב שו ץילֶאיעְל ינורְבְחְל לש ציל ימרמעל :הוה
 דָזעיִלָאְל ויַחֶאְ :תורצֶאה"לע דש ּהשמ"ָּכ םושרגְּכ +

 תומלשו נב יִרְכו ָּב םֶרְו ונב והיעשוו ּונָב ּוהָיִבַחר
 םישדקה תורְצְאלּכ לע ויחֶאְו ו תומלש | אּוה :ונב 6

 ן הרשל תובְאַה ישארו דְלמה דיור שידקה רשא
 ךןמו תומְחְלמהןמ :אבשה ירו 24 תואמהו םיפלַאה 3
 שידקהה לכו הוה תובל ק קזחל ושידקה לֶלשה 5

 | באו רְַדְּב רכאו שיקדְּב לּואָשְו ּהֶארְה לאומש
 :ויחֶאְו תימלש-דוילע ה לכ היּורצהְּב

 הָנוציִחַה הכאְלמל ינבו ּוהָיְנִנַּפ יִרָהְציל
 והיִבשח ינורְבְחְל :םיטפשלו םירטשל .לֶאְרשידלע א

 לארשי תּדְקַּפ לע תואמדעבשו ףלֶא ליַחִנּב ויחָאו
 | תדבעלו הָוהְי תכאְלמ לכל הָבְרַעַמ ןָקְריל רָבַעִמ
 [ ויתדלהל נרְבְהְל שאלה .הָיִרָי ינורבקל :ךלמה

 [ אצמיו ושרדנ דיוד תוכלמ נר םיִעָבְרַאְה תֶנְשּב תובָאְל
 . םיפלא לחחינב ייִחֶאְו דעלנ רעב לוח יִרוְּבִג םֶהְב
 , למה דוד םדיק כ] תובאה ישאר תואמ עבשו

 רבההלכל ישנ מה טבש יצָחְו ידה ונבּואְרְהלע
 םיהלאה -

 ,ט"כ 'ו ליעל ןייע + ע"ת ןכ םֶהיִחֶא ל'צ + .ע"ת ןכ םָיְולַה תלמ אלב םויל הרזמל ל"צ ץ.7
 ןכו =יִרָש וא הרשו א'ס +. 6 = .ירק תִמְלשּג ,ביתכ תומלשו +. 96 = .ד"ל ט"כ ,ב ה"ד ןמקלז
 ,גיד ,ב'ד ןכו דידלע א'ס .ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ <. 98 = .'1 ט'כ ןמקל ןויע :ע'תו ר"ת
 כ םירפס בורב ןכ .איעג אלב םריקפיו נ'ב ,א'ב ןכו י"כ םירפס בורב ןכ +. 35 = .ד"ידו ב'יד ,ט'ד ו"ד
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 וכ יִנְבּ :ףלמה רבדעו םיהלָאה
 !םיפלאה ירשו | תּובָאה ישאר םרָפְסִמְל | לארשי
 רבְּר לכל ףלמהדתַא םיִּתְרָשְמַה םֶהיִרְמְשְו תואמהְ
 ישְדֶָח לָכְל שָדחְּב שְרֶה תאציהְו הָאְּבַה תוקְלַחמה
 :ףְלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרַשְע ּחַאה תקלחמה הָנָשה

 ןושארָה ו שרהל הָנּושארֶה תקְלָחְמה לע
 הָעְּבְראְו םיִרְשע וקְלַחַמ לעו לאיּדְבזְִּ עב
 שדֶחל תואְבַצה יִרָש"לָכְל שאָרְה ץרפרינפךמ :ףלַא
 שדקהו תקלַחמ לע :ןושארה
 לע ן- מ ו יחוחַאה 0 ינשה

 ןש

 ₪ שכ

 לת שאר קמה .עדְיוהְ ךב .ּהָיִנְב יטילשה שחל
 רוָּבִג .ּוהָיְנְ :ףְלֶא הָעְּבְרִאְו םיִרָשָע ותָקְלִחַמ
 נב רבזימ ע ותקְלַחְמ ו םישלשההלעו םיִשְלָשַה
 הרבו בָאו יחֶא לאהשע יעיִבְרֶה שרחל יעיִבְרַה
 :ףֶלֶא הָעְבְרַאְו םיִרשע ותְקְלַחמ לע ויִרחא נב

 חַרְויַה תּוהָמש רשה ישימֶחַה שרחל' ישימחה
 ששה :ףלא הָעְּבְרִאְו םירשע ותקְלַחמ לע
 ותקלַחמ לַעְו יעוקְתה שָקעְְּב אָריע יששה שרחל
 יעיבשה 7" יעיבשה :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרָשַע

 םיִרשָע .ּותְקְלִחִמ לַעְו םיִרְפֶא יִנָּבְמ .ינולפה ץלח
 וו יִפְפִס שמשה שרהל יניִמָשה :ףְלֶא הָעְּבראְ
 :ףַלֶא הָעְּבִראְ םיִרְשְע ותְקְלִחִמ לע לַעו יחרזל יִתשְחַה

 ופ יתותְנַעַה הֶזעיבַא יעישתה שדְחל יעישֶּתַה
 ינימינ נבל --יאש אא 8

 שמ

- 

₪0 

1 

 .ה'ידו ב"יד ,ט'ד ו*ד ,ג"ד ביר ןכו. ינב א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ + 8 ,ץכ
 .ר"הו ד"וד ,בזיד ,טיד .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םישלשב א'ס +. 6  .אקספ ןאכ שי א'סב +. 5
 .א'י קוספ ןמקל ןייע :יִהְרְזַה = יִחָרזיַה לינ א. 8 = .ע'ת ןכ 1תקְלַתְמלעְ ל'צ +. 6
 ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירצ ץלַח א"פ 0
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 ;ףֶלֶא הָעְּבִרַאְו םיִרְשַע ותקְלַחַמ לעו ינימינבל
 13 לע .יחרזל יִתְפוְמְנה ירהמ ירי שעה שרחל ירישעק

 רשָע יִּתְשַע :ףלא הָעָּבְרִאְו םיִרשָע ותקלחמ 4
 םירפא ינּבדןמ ינותערפה הָיְנִּב שדחה רֶשְע ותו ַשַעְל

 םִנ 8 :ףָלֶא הָעָּבְראְו םיִרָשע והק לח לעְו 5
 לאיִנְ ל יתפוטנה יִדְלִ שרחה רשע םינשל רשע

 טעו :ףלא הָעְּבְרַאְו םירשע ותקלחמ .לעו <
 ינועמשל יִרְכְְְּ רָועיִלַא די ינבּואְל לארט ץיימבש

 היבשח יִולְל :הָכַעְמְַּב .והָימפש ו
 הָדּוהיל :קודצ ןְרַהֶאְל לֶאומקְךב

 :לֶאְָיִמּב ִרְמִ הכשל דיוְדיִחֶאְמ והיִלֶא
 תימירו יָת והְיְְבַעְְְּב והיעמשי ןלובול .
 עשוה םירפָא יִנְבְל = ?לֶאירועדןכ 9

 :ּוהידְפְדִּ לָאוי השנמ טבש יצַחל והיזעּב

 ןמינבל והרכב ודי הָרַעְלג השמה יִצְחְל 1
 לרע ןדל :רָנְבַאְדְּב לָאישעי כ
 ציוד אָשְנאְלְו :לֶאְרָשִי ימבש יִרש הלא | קרי -

 הָוהְי רַמָא יִּכ הָטְמְלו הָנָש םירשע ןּבמל םֶרְפְסמ
 ₪: בָאּ :םימשה יִבְכְוְּכְּכ לארשידתא תוָּבְרַהְל 4

 -לע ףצק תאוב והיו הל אלו ונמל לחה היורצ
 םִמָה יִרְבִּד רַפְסִמְּב רֶפְסְמַה הֶלָע אָלְו לארי

 לֶאיִעְְּב תומע ךלמה תורצֶאלעו = = :דיוד דלל ₪
 תולדנמבו םירפּכבו םיִרָעְּב ּהָדָשּב תורָצִאָהְדלְע

 הָדָשַה תֶכאְלְמ ישע לע :ּוהְיעְְּכ ןָתְתְהי ₪
 םיִמְרְּכַהלַעְו :בִלְּכְְּב יִרע הָמְדַאִַה תדבעל ה

 יעמש
 א'סבו .ר"תו .א'ד ןכו ירקו ביתכ יִניִמָי יִנְבְל א'סב ,ירק יִניִמָי | בל ,ביתכ יִניִמָיְְבְל <. 9

 ,ט"ד ,ו"ד ,ג גי ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +3 .א"ירו ט'ד .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו ב
 .ג"י 'ב ליעל ןויע :ע"ת ןכ בָאיִלֶא ל'צו ,ירק אּוהיִלַא +.18 = .ו"

 םימרכההלעו א'ס ,ה"ידו ב"יד .ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס
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 יִדבז .ןייה תורַצֶאְל םיִמְָרְכְכש לעָו יִתְמְרָה יִעְמש
 ₪ ּהֶלַפשְּב רשֶא םימקשהו םיתיזה"לעו :ימפשה
 פ "לע :שעוי ןמשה תוְרְצְאדלעו יִרדְגַה ןִנֶח לעב
 רָקְּבַהְלְִ ינורשה יִרָמַש ןורשב טעה רֶקְּבַה

 ₪ ליָפוא םיִלַמְנה"לַעו :;יִלדַעְֶַּב טָפְש םיִקְמַעְּ
 ו דלַעו :יתנרמה ּוהָידִחְי תו :תֶאָילַע ילעמשיה

 ףלמל רש שוכרה יִרָש הָלֶאלּכ ירנַה זז" ןאצה
 ₪ פוס ןיבמהשיא ץעוי דיודדדוד ןָתְנוקי לוו
 4 לפחיחאְו :ךלמה .ינפיםע .יִנמְכַהְרְּב לאחיו :אוה
 1 לפתיח א ירחאו ולמה ער יִּכְראָה ישּוחו ךלמל ץעיי
 :בָאוי ךלמל אָכְצדרשו רֶתָיְבָאְו והָיְ ;בדב עָדיוהְ

 חי יִרָש לארש יִרָשדלָּכְַתֶא דוד להק
 שו ףלמההתֶא םיִתְרְשִמַה תקלה יִרָשְו םיִמְבִשַה
 מל | הנקמּו"שוּכְרדלּכ ירשו תואמה יִרָשְו םיִפְלָאָ
 דלֶא לוח רָבְנלַכְלּו םיִרּובְּגִהְו םיִסיִרְפהְדםע ו ;ֶבְּו
 ינעְמש רמאיו ויִלְגרהלע ךלפה דיוד םקו :םֶלֶשּורי
 ןוראל החונמ תב תונבְל יבבל"סע יג יִנָא ימַעְו יחא

 :תונבל :יִתניִכַהו ויהלֶא לנד טרה הָוהְידִתיִרְּב
 שיא :יִּכ משל תב .הָנְבְתִראְל יל רַמָא םיהלָאהו
 יהְלֶא הוה רחָבוו :ִתְכַּפֶש םיִמָדְו הָּתַא תִמָחְלִמ
 טארשידלע ּךְלַמְל תויהל יבָאדתיּכ לפמ יּפ לאְרש
 יבא תב הָדּו 2 תיבְבו דיל רחְּב הָדּוהיב יכ םלועל
 : "לָּכִמו :לאְרָשלַכלע ךילמהל הצר יב יִבָא ינו

. 
-- == 

5 
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 ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 30 .ירק יטרש צ, 9

 אעמשיַה +. 90 = .ו"טד ןכו םילמ גה"לעו א"סו ;ב"ד ןכו
 ב"ד ,י"כ םורפס בורב 0 31 = .א'ידו א'ר ןכו

 גגו י'כ םירפס בורב ןכ צ. 8 ,[ךכ:! ,ד"רוויבלוד ןכו זיז

 ןכ.צ.4: .ערלמ ₪ א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד

 רפסב ןגונמ ןכ א. 4  .ט'דו ו'ד ,ג'ד ןכו תב

 .ו'טדו
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 ינב המלשכ רחביוו הָוהְי יל ןתנ םיִנָּב םיּבר יִּכ ינּכ
 יִל רָמאַיו :לארשיילע הוה תוכלמ אפכְדלע תבָשל
 וב יתרחבהיכ יִתורצָחְו יתיב הנבידאוה נב המלש
 ותוכלמהתֶא יתוניכהו :בָאְל ולדהוהא י נאו ןבל יל
 םויּכ יטפשמו .יִתוצמ .תושעל וחי םלועלדע
 ' יִתָאְבּ הָוהְילהְק לאְרשידלכ נעל הֶתַעְו :הזה
 ןעמל םכיִהְלַא הוה תוצמלָּכ ושְרַדָו ורמש וניהלא
 םכיִרְחַא םֶכיִנְבְ "םתְלחְנְהְו הבוטה ץֶרֶאָהדִתֶא ושרת
 ּףיִבָא ותלָאתַא עד .ינבדהמלש הֶתַאְו :םֶלועדדע |

 תובְבְל"לכ יִּכ הָצְּפָה שפנבּ םלש בֶלְּב והדְבַ
 .יטשרדת"סא ןיבמ תובָשָחְמ רַצְילָכְו הוה שרו
 ₪ -יִכ הָּתַע | האְר :דַעְל חיי ונבְועתהםאְו דל אַצַמִ
 :השעו קזח שקל תִיבתוְנבל'ָּדִּב רחָּב-הְוהְי

 תובא ינב המלשל .דיח ןתו
 תיבּו םימינפה וירדו ויתילעו ויפו ויִתָּבדתֶאְו םלּואה

 תוְרצְחְל ומע חורב הָיָה רָשֶא לכ תיִנָבַתְו :תֶרְפַּכַה 4

 םואלַאָה תיּכ תורצאל ביִכְס תוכְשְלַהלַכְלּו הָוהידתיב
 םּוְלַהְו םִינָהְפִה  תוקלָחמלו :םישדהה תורצֶאְלו
 תרובע ילָכ"לכלו הוהידתיב תרובע תכאלמהלכלו
 הרובע ילָכְילַכל בחול לקשמב בָהְזל :הָוהְידתִיּ
 הָרובַע יִלָבְדִלָכְ לֶקְשַמְּב ףסכה ל - לכל הָרובעו

 בה םֶהיִתְרִּר הוה תורנמל לסשמו :הדובעו +

 4 תורימלו :ָהיתְרִּנ הָרונמ הָרמלשִמב טב
 לקשמב

 תקמ אלבו המלש איס ל. 9 = .ד"ירו ביד ,ט'ד ויד ,ג"ד ,ב'ר ןכו ג'ז קזחי א'ס +. 7
 ,ב'ד ןכו ךב רחב הוהי יכ א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 10 = .ד"ודו ב"יד ,ט"ד ,ב'ד ןכו
 תיִב תונבל א'ס ג"טרו ר"יר וב"יד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ 0 יהירווב ידי ,טיד היד ג'ד

 = בורב ןכ ו. 11 = .ויתב נ'ב ,א'ב ןכ + 11 = .ט'דו ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו [ קזח שדקמל
 ןכ ץ. 9 .םימינפה האוס היטדו| דיוד .ביודו ,אליד ,טיד ה"ד גידי ,ביד א"ד / כ םירפס

 תדבע א'ס +. 18 = .ט"דו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ג'ת לכ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב
 לקשמב א'ס ,י'כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 15 = .ו"טרו ד'יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו רסח

 .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו
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 זָרונִמו הָרונָמ תדובעכ ָהיֶתְרַגְ הָרונְמל לָקְשַמְּב

 16 וחלש ןִחְלש 7 תֶכ רעמה ת ז החלש 2 בָהָזהתֶאְ

 5 תוש קפהו תוקרזמהו הוטלזמהְו ;ּש כה תונ ַחְלָשְל ףסכ
 ₪ | ין ו - וו וש

 שנ

- 

 רופכו רופכל למָשַמְּב בהזה ירופבלו רוהט בה

 זהפקמכו +?רופְכו רופכל לקשמב ספה ירופכלו
 19 == | ו

 פר תְנְבַהְל לקשמב הקמ בה תרמקה
| == -- : 2 -.==- 

 :הוהידתירב = "רע = םישרפל : בָהְ םיבורפה
 ווי הירש ורא לכ ==;

 1 תוכָאְלַמ לכ למשה יִלָע הָוהְ יִמ בָתְכִּב לפה

 90 | הָמלְשל דיה רמאיו :תינבּתה
 הָוהְי תחה"לאו אָריִתִלַא השעו ץמָאְו קוח ב
 תולבלדרע דבזעי י אְלו פרו אל מע יהלַא םיהלֶא
 < ו צ םִיִנַהְּפהז תוקלח מ הנהו :הוהידתיב תק ןובע ת ָבאָלִמלָכ

 הָבאָלַמלָכְב ךמעְו םודלאה תיּב תְדובעה ל סולה
 םְהְְ סירה ה ךובְעלָכל המבהב בִָרנַלָכל
 :יְרָבְדילָכ
 טכ "רחב דָחֶא נב המלש לָהכהילָכְל 2 דִיוָּד מאיו
 םדֶאְל אל יכ ּהָלודָנ הָבאָלָמַהְו רו עָנ םיהלַא וכ
 : התיבל- יִתְטיִכַ יִחְכְדלָכְכ :םיהלא ה הו 6 יִּכ הָדיִּבַה

- 
 שחנל תֶשחְגַהְו ףַסָּכל ףַסַכהְ בָהְזְל | בה יהלא

 םיִאּולְמו םהשהינְבַא םיצעְל םיִצעְהְו לורּפל לרה
 ;( בז רל שישדינְב ה ששי י=\' ה הַמְקרֶו ףךופ חיִנְבַא

 יט רקו ןמא ק - -% - - - -
 3 ףסכו בַהֶו הָלְנס ילדשי יהלָא תיִבְּ יִתוצְרַּב דועו

 תובל יונ 5ַהדלָּפְמ העמל יהְלֶאדתובל ית
 שדקה 0

 ד ןכו ינב א'ס צ.1 ,טככ | .ד"ודו ביד ,א"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו תדובעב א"ס מ 5
 ד'ידו ב"יד ,ט'ד  ,ו"ד ,גיד  ,ב'ד :ןכו דִלָכַבְּו א'ס + ויטדו "יד :בייד טיר .ןו'ד
 ידו ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו תבל |יתוניכה א'ס ,ו'טדו י"כ םירפס :בורב :ןכ ץ. 9
 ו'טדו רייד ,ב"וד טיר ו"ד ,ג'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ +. 5 = .ב'ד ןכו .לזְרּבַהְו א'ס 4
 ב"ד ,ו"כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ + .ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב לכו .א"ט
 .ב"יד ןכו לַּכַמ א"פ ו'טדו ד"יד ,ב"ד ,ט"ד ויד גה
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 ריפוא בהומ בַהָו יִרְכַּכ םיִפְלֶא תשלש :שָרְקַה +
 :םיתּכַה תוריק הוטל קקְזִמ ףסכ"רַּככ םיִפְלֶא תַעְבשְו
 םישרח דָיְּב הבאלמ-לפלו ףַסָּכל ףָסְכְל בֶהְזל בהזל :
 ירש ּובּדנִתִו :הֶוהיל םיוה וָדָי תואלמל בּדְנָתִמ ימו +

 תואמהְו םיפלאה ירשו לארשי ימבש | יִרָשְו תובָאה
 םיהלַאָה"תיב תדובעל ונתיו :ףלמה תָכאְלִמ ירשלו :

 ףַסַכְו יפר םינּפְדַאו םיפְלֶאדתשמח" םיִרְּכִּכ בַהָ
 םיִפְלֶא תנומשו ובר תש םיִפְלֶא תֶרַשַע םיִרָּכּכ
 םיִנָּבָא ותא אַצמנהו :םיִרְּכִּ ףלאדהאמ לֶזְרַּו םיִרָּכִּכ

 וחמשוו :ינשרגה לַאוחידדו לע הָוהְוחתיב .רצואְלי ונתנ 9
 םִ הוהיל ובּדנְתה םֶלש בֶלְּ יִכ םָבְדְנֶתַהדלַע םעַה
 :הֶלודנ הָחְמש חמש למה דיו
 דיִוָד רַמאו לֶהָהַהלְּ יניעְל הָוהְיתֶא דיו דרב
 -דעו םלועמ ּוניבָא לארשי יהלַא הָוהְי הָּתַא וכ
 חצנה] תְרֶאפתהְו הָרּובְגהְ הלנה הָוהי דל םלש
 הָכְלממַה הוה ה ץֶראְבו םִיִמָשִב .לָחיּכ לגתהו
 ףָפְלמ 5 צּובּכַהְו רשעָהְו :שארל | לכל .אשנתמהו
 לדנל ףריבו הָרובְנו חפ דיו לכּב לשומ הָּתַאְ

 ףל ונחנא- םידומ : והלא הֶתַעְו :לֶפל קזחְלו .
 -יִכ ימע מו נא ימ יכו :ףתְרַאפת םשל םיללהמו /

 ונְתנ ףךימו לפה ךּממהיִכ תאּכ בדנְתהְל הפ רצענ
 וניתבָאלַבְּ םיבשותו ונפל ונחגַא םירגיכ :ךל +

 לכ שחל הָוהְי :הוקמ ןיאו ץֶרָאְה"לע נימי /לצכ
 ףשרק םשל תיב ךְל"תונבל ּונניִבַה רשא הזה ןומָהַה
 ךדימ :
 תָשְמִח םירככ א'סו ,ב'ד ןכו תשמח םירכב א"ס +. 7 = .ירק תאלַמְל ,ביתכ תואָלַמְל +. 5
 ג'ד, ,ב'ד ןכו ריחלע א"ס .ג"טרו י"ב םירפס בורב ןכ \. 8 = .ד'ידו ב'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו
 םירפס בוהב ןכ צץ. 16  .ו"טדו א"יד ןכו אלמ ּוניתובא א"ס +. 15 = .ד"ודו ב"יד ,ט"ד ו"ד

 ןכ +.16 = .ּונניכַה א"ס ,ו"טרו א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו אלמ ּנוניִכַה וא ,ד"ידו ב"יד ,ו'כ
 ו .ךל תונבל נ"ב ,א"ב

- 
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 בָּבְל ןחב הֶּתַא יִּכ יהלֶא יתַעְדְיו :לָּכה ךְלּו איה ךדומ
 הֶלְא"לְכ יִתְבדנְתַה גבבְל רֶשיִּב ינא ּהָצְרַּת םירשימו
 :ךלדבדנתהל הָחְמְשָב יִתיִאְר הפדואָצְמְנַה מע הָּתַעְו
 דהרמש וניִתבא לַאְרשוו קח רצי םהְרְבַא וָהְלֶא הָוהְ
 סבל כה מע בַבְל תובשחמ רַצְיִל םֶלְל תאז
 ףיתוצמ רומשל ם םלש בכל ןת יִנ 5 המלֶשְלו :ילא

 - ַשֶא הָריִּבַה תונבלו לפה תושעלו ףיקחו ּףָתודע
 הכהה -לָכְל ל דוד מאיו :יִתוניִכַה
 הוהיל לקהל וכרביו םֶכיַהְלַא הָוהידתֶא אָנ וכרְב

 וחְּבזיו ו :ּךְלִמְ הוהיל ווחתשיו ּודכיו םֶהיִתְבִא הלא

 םויה תרה מל הָוהיל = תולע ועוו םיחְבְ | | הוהיל
 םַהיִכְסְנ "לם םיִשְבָּכ ףַלֶא םילא ףַלֶא םיִרָּפ אוהה
 הוה ינפל ו שיו : ילכאו :לארשידלכל ברל םיחְבז
 המלש - תינש ל בביסמח הֶלּודג הָחְמְשְּב אּוהה םּב
 בשיו :ןהכל קודַצְל רוננל הוהיל ותְשִמָיו דיוְדְדְּב
 חַלְצִו ויבָא ריודיתה הת למ םֶלוהַו הי אסכ"לע המלש
 םַגְו םיִרבְּגהְו םירשההלכו :לארז שידלּכ ויִלָא ּועָמְשיו
 :ףלמה המלש תַחֶּת דָי ּונָתָנ דוד למה יִנָבלָּכ
 : ןהוה לֶאְרְשְידלָּ יניעְל הֶלְעִמְל המלשדתא הוהְי לדני

 ונפל ךֶלמ"לָּכילַע היקדאל רשא תוכְלַמ דוה ְלָפ
 :לארשידלע
 % ּךלִמ רשאם םימיהו . :לֶאְרשידלְּבלע . למ ה יודו

 םינש עבֶש למ .ןורְבַחְּב הָנָש םיעבר א לֶאְרשידלע
 הָבוט הבישב תמו :שולשו ם רי שלש 3 ןל המ כ םֶלָשּוְריִבו

= == 

 :;ויתחת ..- רמלש דלמיו דובכו רשע --יורוי עַבָש

.-(' -- - = 
- 1 . : %. 

 ירבדו
 א"יד ,טיד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפסב ן"יזה שגדב ןכ צ. 18 | .ירק אּוה ,ביתכ איה צ. 6

 ב"ה ןכו הריבה תונבלו א"ס ,ן"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9 .ו"טדו ד"יד  ,ב"יר

 .ו'טדו 'ר"יד ,ב'יד ,טיד ויד  ,ב"ד ןכו הּוכְרב א'ס צ. 90 .ר"ידו ב"יד מיד ויד גד
 , .ו"טדו ר'יד ,ב'יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו םולא א'ס צץ. 1
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 םיבּותָּכ םֶגִה םיִנרַהַאָהְו םיִנשאְָרָה ּךֶלֶּמַה דוד יִרְבד
 -לַעְו איִבְנה ןָתְ ירבדדלעו הֶארַה | לאט ירבדהלע
 םיִתְעָהְו ותְּובְ וֶתּוכְלִמדלְּכ :הזחה דג יִרְבּד
 תוְכְלִמְמדלְּכ לע 0 ויִלָע ורבע רֶשֶא
 דב המלש קזחתיו :תוצראה
 :הֶלֶעמל והלחנה מע ּויָהְלֶא הוהיו ותוכלמהלע דו

 תואָמַהְ םיִפְלַאְה ירו של לארשידלכל המלש רַמאָיַו
 :תובָאה ישאר לֶאְרָשילַכְל אישְנ לָכְלּו םיטפשלו
 ןועבנב רשא הָמְּבְל ומע להקה הלָכְו המלש וכו |
 השמ הָשָע רשא םיהלֶאָה דעומ לָהֶא הָיָה םשּכ
 הֶלעה םיהלַאה ןורָא לב : :רֶבְרַמַּכ הָוהְידבַע
 לָחֶא וִלְדהַטְ יִּכ דוד ול ןיכהב םיִרָעְ תירקמ דוד
 ךכ לאָלַצְּב השע רשא תשחנה חב :םלשוריב
 המלט 2 והשרדוו הָוהְי ןּכְשִמ ינפל םש 2 רוחב ירא
 ינפל תֶשחנה חפְומ"לע םש המלש "לע :לָקְק 6 ְ
 :ףלא תולע "ויִלָע לעיו דעומ לָהאְל רַשֶא הָוהְ

 רמו המלשל ם יקלֶא הֶאְרנ אּוהַה הָלְ לכ

 ;ויּתְחַּת ינ תכלמהו לוד מַה יבו + דוד .תישע
 הָתַא יִּכ יִבָא דוד םַע ּךְרָבד ןָמָאָי ם םיקלא הוה הת
 | המכה הע :ץֶרֶאְה רפעכ בָר םע-לע ינפכלמה
 || ימיכ .הֶאוְבָאְו הָזִהיַעָה ינפל הָאְצְאְו יִלְרִּת עֶדַמ

 :לודנה הזה דמַעְתַא טפשי
1 5 | .1 "[ =: 

 המע תאו הָתָיִה רשא ןעי המלשל | םיהלֶא רָמאיו 4 שש א .'י.. י'.. [---4 . ..\ויי
 ךבבל 7

 |[ ט'ד ןכו לאמש םש א"ס ,ר"תו ע"ת ,ה"יד ,ב"יד ,א"יד ויד ,י"'כ םירפס בורב ןכ +. 5 ,א

 ןכ צ. 6  .ינפל רשֶא ריבס +. 6 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו לָהְקַהְדלָכְו איס +. 5 .ו'טדו

 היד- ,ג'ה : ,ב"ד ןַכו תולע וילע .לעיו א"ס ,ו'טד ןכו .וילע לעיו וא ,י"כ םירפס בורב

 סע איס ןויטדו ר"יד ,ב"וד ,טיד ,ו"ד ,גיד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורַב ןכ צ. 9 | .ר'ידו ב"יד ט"ד

 .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א'יד ןכו חתפ עצמו א"ס צ. 10  .א"ידו א'ד ןכו ץמק
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 יִאְנש שפָנ תֶאְו דובְכְו םיִסָכְנ רש ּתְלַאָשדאְלְ |ּדְבְבְל
 עמו המכה ףלדלַאשתו תְלֶאש אל םיִפר םימָסנו
 ו הָמָכְחַה ויִלָע ד ףיתכְלְמה רשֶא יִמערתֶא טופשת רשא
 \רשֶא ףלְַּפִא דובְכְו םיסכְנו רשעו ףל ןּותנ עדמהו
 ;ןפרחוהו אל ּךיִרַחֶאְ נפל רַשֶא םיִכְלַמְל ןכ הָיהְדאל
 א לֶחֶא ינפלמ םלָשּורָי ןשְבנְבִררַשֶא הַמְּבְל השלש אביו
 : לארשידלע ףֶלִמו ךעומ

 תואָמעַּבְרֶאְו ףלא ילדוהיו םישרפו בכר המלש ףפאה
 בכְרָה יִרָעְּב סחיעו םישרפ ףלֶא רָשְעיםִיִנְשּו בָכְר
 דתֶאְו ףסכהדתֶא ףלמה ןתיו :םלֶשּוריּב ךלַמה"םעְו
 םימקשפ ןַתְנ םיּוְרֶאְקדתֶאְו םִיְנְבָאְּכ םלשּוריב הוה
 \ המשל רשֶא םיפופה אָצומּ :בְרְל הלפשְּברשַא
 :ריִחְמְּב יחקי אוקמ למה יִרָחְס אוקְמּו םיִרְצִמִמ
 ז םִּסְו ףֶסְּכ תואמ ששב הָבָכְרִמ םִיְרְצַמִמ ואיצויו .ולעמו
 םֶרֶא יכלמו םיתחה יִכְלִמלָכְ ןכו ּהֶאַמּו םישמָחּב
 ₪ הוהי םשל תיב תונבל המלש רַמאַיַו :ואיצוי םֶדיּב
 ב לכס שיא 0 םיִעְבש המלש רַפְסִַו  ותוסלמל תב

- 1 

 שו 1

1 
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 :תואמ ששו םיפ
 ג ּתיִשָע רָשֶאְּכ מאל רצ-ךְלמ םרוח"לא המלש הלשיו
 תב ול"תונבל  םיורא ולדחְלֶשתו יּבָא .ליוָדדםַע

 ג ימְלֶא | החי \םשֶל תיַבְדהַנִב יִנָא הנה ב תבשל -
 תָכְרעמּו םימס"תרטק נפל ריטקַהְל ול שידקהל
 םישְדָחְלְו תותְּכְשל בדש רֶקְּבְל תולעו רימה
 + תֶיּפהְו :לארשידלע תאו םלשל וניהל הָוהְ מל

 -רשא

 גרות ביד" ,טיד "היריד ביד ןכו חנומ אלו א'ס ,י'כ םירפס בורב ןכ 1

 ןכ ז. ג .ב = .א'ר ןכו הוקמ . . . . הוקמו א'ס צ. 18 | .ר"תו ע"ת ןכ הָמּבַהִמ ל"צ +. 8
 :איעגב םיחצנמּו ניב ,איעג אלב םיחצנמו א"ב א'נ ,איעג אלב םיחצנמּו ניב ,א'ב

 .ב'ד ןכו ףקמ אלבו תרטק א"ס צ. 8
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 :םיהלָאָהלָּכִמ נהלֶא לודנהיכ לדג הקוב ןנָאדרָשֶא
 םימשה ימשו םימשה יּכ תיִכ ולדתו ;בל חּכדדַצַעְי ימו :

 -םִא וכ תיב ולדחנבָא רשָא ינָא ימו והלכלכי אל
 תושעל םָבָחְשיִא ילדחלש הָתַע ונפל .ריטְקל
 תֶלַכְתְו לימרכו ןגראָבו לירבבו תשחנבו ףסכבו בה
 הָדוהיִבימעירשא םיִמָּכַההדםִע םיחּותַּפ תפל עָדי
 םִזרֶא יצע ילדחלשו :יִבָא דוד ןיכה רשֶא םלשוריבו
 רַשֶא יִּתְעְדָי יא יּכ ןנֶבלהמ םימּוגלַאו .םישורב
 :ףירבעדבע ידכע הגה ןונבל יצע תורכל םיעדוי ךידבע
 לּודָנ הנוב ינאדרָשַא תיבה יִּכ ברל םיִצע יל ןיכְהלו
 | םיטח יתתנ םיצַעה יתְרְכל םיִבְטְחל הָנהְו :אלפהה

 םיִרּפ .םיִרעְשו ףלא םיִרָשְע םירכ ףידְבְעל תוכמ
 םיִּתַּב ןמשו ףלא םיִרָשַע םיּתַּכ ןיו ףַלֶא םיִרָשָע

 :ףֶלֶא םיִרָשְ
 הָמלָשֶלֶא .חלשיו בתְכְּב רצ"ךלמ .םֶרָוח רמי
 מאיו :ּףְלמ .םֶהיִלְ ּלָנְתְנ ומעדתַא הוה תכהאּב
 -תֶא הֶשָע רֶשֶא לאְרשי יהְלֶא הָוהְי ורֶּב םֶרּוח
 םֶכַח ןִּב ףלמה דיודְל ןַּתִנ רשָא ץֶרֶאְהְדתֶאְו םיִמָשה
 תב החל תְיבדהְְבְי רשא העְכו לכש עדו

 םרּוחל הֶנ עדי םֶכְהְהשיא יתחלש הָתְַו :ותוכלמל +
 עדו ל ויבָאְו ןִד תנְּבְדִמ הֶשאְְּב יִבָא
 םיצעבו םיִנְבאב לרב תֶשחנב ףסַכבּובהַזכ תושעל
 הּוּפלְּכ התל .לימרפכ ץובבו תלכתב ןַמְגְרֶאּכ
 ופכחו ִמָכחְד לת רשֶא תַבָשַחְמ"לּכ בשל
 ינדא 0 ו

 ל'צ ו. 9 | .ם"תו ב"וד ,ט'ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ימע תלמ אלב הָרּוהיִּב רָשֶא א'ס ץ. 6
 ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 1% = .ה"כ 'ה ,א םיכלמ ןויע :ר"תו סח ,ע'ת ןכ תַלְָאמ = תַלְכמ
 ,טיד ,ו'ד ,ג'ד ןכו בהזב א'ס צץ. 35 = .ד"ידו ב"יד ,טיד ו'ד גיד ,ב'ר ןכו חנומ שיא א'ס
 בייד ןכו ןתני רשא א*ס ןו"טדו טיד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 13 = .ד"ידו ב"יד
 ,ד"ידו
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 +ןִמשה םירעָשהו םיטחה הֶּתַעְו :ףיבָא דִוָּד  יִנא
 5 תרֶפִנ .ונְחְנַאו :וידבעל חלשי ינדַא רמָא רשא ןייחו
 תודפפר ךל םאיבת ךּכרֶצלֶכּכ ןונָבְלהְִמ םיצע
 :םלשורי םתא הלעת הָתַאְ ופי םידלע

 ו ץֶרָאְב רֶשַא םיִריִנה םי שנאה" המלש רפְסיו
 ואַצִמיו ויָבָא ריוד םֶרָפְס רשא רֶפְפַה יִרְחֶא לֶאְרָשי

 :תואמ ששו םיפְלַא תשְלְשּו לא םישָמָחְו ּהֶאמ
 רָהָּב בצח * ףלא םינמשּ ל לָּבַס ףַלֶא םיִעְבְש םֶהָמ שעיו

 דתֶא דיִבעָהְל םיִחְצְנמ תואמ ששו םיִפְלֶא תֶשְלָשּו
 םלשוריכ .הָוהְירתִיּבדתֶא תונכל המלש לחי :םַעָה
 יזיפהִירשא וחיבַא יודל האר רַשֶא היִרומה רַהְּב
 תונבל = לח :יפוביה נר .ןרָגְּב - דוד :םוקמּב
 הָלַאְו :וקוכלמל עפר תֶגָשְּבייִנָשַּביינשה שָדָחּב
 תומא ךִראָה םיקְלֶאָה תיִבתֶא תונְבְל המלש דסוה
 :םירשע תומא בַחְרְו םישש תומָא הָנושאְָרַה הָדִמַּב

 תיִּבְהדבַחְר יִנָפלַעַיּרִראַה ינפדלע = רשא םֶלּואַהְ
 הָמיִנפִמ והפציו םיִרשַעְו האמ ּהבָגהְו םיִרשָע תומא
 םיִשורּב ןזע הָפִח לודָגה תיבה | תאְ :רוהמ בָהָ

 : ףצַיו :תרשרשו םיִרמּאת ויִלָע לעיו בּומ בַהָז ּוהָפַחְיו
 :םִיַורפ ב .בָקְהְו תֶרֶאּפִתְל הָרַק י ןֶבַא תוּבְהתֶא
 ויָּתותלדַו :ויִתוריקו םיפפה תורקה תֶיִּבהיתֶא ףחָיו
 :תוריקה"לע םיִבּורָּכ חַתְפּו בה

- - 

1. 

 ןש

 סמ

= 

 סו

 שעיו

 יאברעמל ןכ +. גז ו ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמב הרשא א"ס 4
 .1  .ג'ד ןכו אלמ םיִנומשָּו יאחנדמל
 ,א"ד .ןכו ינשב תלמ .'ו 'ב ב ה"דו ,ד"י ב"כ ,א הד ןייע :ר'תו

 ןייע :'וגו בחר ינפ לע נפ ל"נ +. 4 .ר'תו ם"ת ,ע"ת

 ןכו בחר ינפזלע א'ס .ו"טרו רייר ,י"כ םי בורב ןגונמ ןכ +. 4  .'ג 'נ. ,א םוכלמ
 רסמ א'ס +4ַט"דו ויה ,גזד ,ב"ו

 .ו"טדו ב"יד ,א'יד ,ט'ד ןו'ד ,ג"'ד ,ב"ד

 ס'ת ,ע"ת ןכ ריוצ ןי תור שה ו

 ןכו שגד םי
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 יינפהלע פרא םישְדְקהה שדקחתיִּבתַא שעה |
 והפחיו םיִרָשע תּומִא וּבְחְרְו םיִרָשע תומַא תיכהדבחר

 תורמסמל לקשמו :תואמ שש םִרְּכַכְל בוט בָהָו <
 :בַהָז הפח תוילעָהו בָהז םישמח םילקשל

 םינש םיִבּורְּכ םישְדְפַה שָדְקְתיִבְּב שעוו 1
 םיִבּורְכַה יִפְנַּכְו :בָהְז םֶתא ופצוו םיעצעצ השעמ וו

 תעּומ שמח תִמָאְל דָחֶאָה ףָָכ םיִרָשָע תַמִא םָּכְֶא
 ףנְכל עיגמ שמָח תומא תַרְחֶאְה ףנְכהְו תַיּבַה ריִקְל

 שָמָה תומא דָחֶאָה בּורְּכַה ףַנְכּו :רֶחאָה בּורְּכַה וג
 רקבד שמח תומא תְרֶחַאָה ףֶנכַהְו תיבה ריקל עי

 םישרפ הלאה םיבורְכה יִפְנכ :רחאה ברכה ףנְכל 3
 :תֶיִבל םהינפו םהיִלְגרְלַע םידמע םהְו םיִרְשָע תומא

 ןַמְנְראְו תֶלַכִת תַכרֶפַהְדִתֶא שעוו 4
 :םיִבורְּכ ויִלָע לעוו ץוכו לימרכו

 םישלש תומא םיש םידימע תיבה ינפל שעו | ₪
 :שמח תומא ושארדלעדרשַא תפצהו ךְרֶא שמחו

 שאר"לע ןתיו ריבדּב תורקרש שעיו 6
 . :תורשרשכ ןֶתַ האמ םינומר שעיו םיִדְמעה
 רֶחֶא לָכיהה ינפ"לע םידומעההתֶא םקיו 8

 םשו ןיכי ינימיהדםש אָרְיַו לואמשהמ דַחֶאְו ןיממ
 תשחנ חבֶזמ שעיו :וַעָּב ילאמְשה ד

 תומא רשעו וָּבחְר הַמא םיִרשַעְו וכְרֶא הָּמַא םיִרְשָע
 רשע קצומ םָיַהתֶא שעיו :וֶתְמוק
 הָמַאַּב שָמִחְו ביִבְס | לוגע ותפשדלא ותפְשמ מאב
 ותמוק 7

 ו"טדוד"יד ,ב"יד ,ט"ד ו'ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 8 ,םישְדְקה יללהב צצ. 0

 םירפס בורב ןכ צ. 9 | .ע"תו ב"יד ,א"ד ןכו רוהט א"ס ץ.8  .ב' ד ןכו בחר ינפהלע א"ס

 ןיא א'סב צצ.ג0, ג7 = .ב"ד ןכו תורמסמל לקשמו א"ס ,ו"טדו ר"יד ,ב"וד ,ט'ד יד ,ג'ד ,י'כ
 ןפ +. 1.7 .ירק יִנָמָיַה ,ביתכ יִניִמִיִה צ. 17 = .םש ג'ב ,א"ב ןכ צ. 17 | .אקספ ןאכ
 ירק תשחנ ,ביתכ תשהנה יאחנדמל ,יאברעמל

 ןש
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 | תימדו :ביִבְס ותא בֶסָי הָמִאָּב םישלש וקו ותָמוק
 רֶשָע ותא םיִבְבס ביבָס ביבס 15 תחת םיִדָהְּב
 רֶקְּבַה םירוט םינש ביִבָק םָיִהתֶא םיפיקמ ּהָמַאּב
 + השלש רַכָּב רו שע  םינטדלפ דמוע :יִתְקצְמְב יו
 הב םינפו השלשו הָמְי| םינפ השולשו הנומצ!םונפ
 -לָכְ הֶלעמְלמ םהיִלע םיהְו הָחְרָומ םינפ השלשו
 סופרתפש הָשַעַמְּכ ותפשו חפס ויבעו :הָתְיּב םַהיִרָחַא
 :ליכי םיפלא תשלש םיתכ כ קי יוחמ הָנשוז " הפ

 ןימימ הָשִמּ גה ן ןז יו הרשע םירויכ ש שעיו

 הָלועָה ּהשַעְמִתֶא םֶהָב הָצְחְרִל לואמשמ השמה
 :וב םִיִנָהְכל הצתרל םִיַהְו םב וחד

 ז לפיהפ ןתיו םַָּפשַמְּכ רשע בה תוְרַמדתַא שעיו
 זלואמשמ שמחו ןימימ שמח

 ןימימ השמֶח לכיהב חניו הרשע תונָחְלש שעיו
 :הָאְמ בָהָ - שעיו לואמ בשמ הָשַמִחְו

 תותְלְדּו הָלודְגה הָרזעהְו םיִנָהְּכה רַצָה שעו
 ו *ףָתְכִמ ןַתְ םוהדתַאְו :תשחְנ הפצ םֶהיִתותְלדְו הרוע
 גו תוריפהדתא םרוח שעיו :הָבְנְנ לוממ המר 3
 דתֶא תושעל םריח לכה .תוקרזמההתֶאְו םיִעָיַהדתֶאְו
 :םיהלַאָה תיבְּב המלש ךלמל השע רשֶא הכאְלמה
 ג םיִדּומַעה שאר"לע תוְרַתְכַהְ תולה םיִש םיִדּומט
 תורתְכה תְלְג יִתְשדתֶא תוטַכְל םיתש תוכְבשהוםותש
 \ תואמ עפרא םינומרהתַאְו :םירומעַה שארדלע רשַא
 תחֶאה הכְבשל םינומר םירוט ם םינש תוכַבשה יתשל

 שכזו

 שמ
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 תוסכל

 / ת ל"נו .ו'טדו רד ,ב"יד ןכו םירקב א"ס ף. 5  .ו'טדו א"ד ןכו ץמק וקו א'ס צץ.
 ,ט"ד ו"ד ,גיד.ןכו קספ אלב א'ס +. 4 = .דיכ 'ז ,א םיכלמ ןייע :םיִעקְּפַה םיעקפ

 ןייע :ע"ת ןכ תָיַּבַה ףחכמ ל"צ +. ג0 קספ ןאכ ןיא א'סב צ. 9 | .ו"טדו ד"יד ,ב"יד

 םֶרִח צ.1נ  .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירק טרח ביתכ םֶריִה א"סב +.נג = .ט"ל 'ז ,א םיכלמ

 .ד"ידו ב"וד ,א'יד ,ט"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ םֶרּוח א"סב ירק םרּוח ,ביתכ
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 :םירומעה ינפדלע רשֶא תורְתַכַה תו יִּתְשדתֶא תיסכְל
 :תונכמהדלע השע תוריִּכְהדתֶאְו .הָשַע תוֶנכֶמַהתֶאְ
 "תֶאָו :ויּתְחַת רַשָעְדםיִנש רָהְּבַהְַתֶאְ דָחֶא םיַהדִתֶא
 םֶהיִלכְדלָּכְדתֶאְ .תוגלזמההתאו םיעְיהתֶאְו תוריפה
 תשחנ הוה תיִבְל המלט ףלמל ּיִבֶא םֶרח הש
 ןיפ המראה יבעכ דל שה םק י ןדריה רַככָּפ :קּורָמ
 הָלֶאְה םיִלּכַהלָּ המלש ₪ שפח :הָתְדרְצ ןיבו תוָּכַס
 :תַשְחְגַה לקשמ רֶקְחְנ אֶל יִכ דאָמ ברל

 םיִהלֶאָה תיִּב רֶשֶא םיִלָּכַהַלָּכ תא המלשו שעיו
 :םינָּפה םֶחְל םֶהילַעו תונִחְלשההתֶאְו בה חַבְמ תא
 ריכדה ינפל טָּפָשמַּכ םרעבְל םַהיַתְרִ תורנמהדתֶאו
 אוה בה ול תוִרּגהְו חרפהְו :רנָפ בה

 טדקל | תומינּפה רעותלד" תֶיּבהיחְתפו רוס בה
 | :בהו לָכיִהל תיבה יִתְלדו םישְרּהה

 תובל הָמְלַש הָשעְירשֶא הָכאְלִמַהְלְּכ םֶלשַּתַו
 ףסְּכִהחתֶאְו ויבָא דִיוּדו ישדקדתַא המלש אָבָיו הָוהְי
 תיב = תורצאב | ןתְנ םיִלָּכַהְדלָּכדתֶאְו בָהְזהתֶאְ
 :םיהלַאה
 ישאַרדלָּכְתֶאְו לאְרשי :ינקוהתַא .המלש לוהק זא
 םֶלשּורְילֶא לארי ינבל תוָבַאה יאישנ תוטמה
 :ןויצ .איה דיוָּד ריעמ הָוהְיתיִרְּב ןוראדתא תולעהל

 שדחה אוה גַחַּב לארשי שיא" ףלמהלַא ול להו <
 יעבשה

 :ר'ת ןכ םיִלָּכַה ל"צ צ. 16  .ה"מ 'ז . םיבלמו ,א"י קוספ ליעל ןייע :תקְרְזַַה לינ +. 6
 ק'זב ןכ צ. 19 = .ו"טדו ד"יד ןכ ביו ל"נ ץ. 16 | .ה"מ 'ז ,א םיכלמ ןייע
 א"ס +. 90 = .ח"ידו ב'יד ,ט'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו עיבר הטלש א"'ס ,ו"טדו ו"ד ,ו"כ םירפס .בורב
 תֶיְּבַה תוחפּו ל"ג +. 2 = .ריידו ביד ,טיד ןכו טָּפָשמַּב וא ,ב"ידו ור ,גיד ןכו טָּמָשְמּ
 .א'ד ןכו המלש ּךלמַה א'ס <. 1.77 .'ג 'ז ,א םיכלמ ןויע ל < + +. ויתזתלרל
 אלב םיִלּפַהתֶאְו א'פ י. 1 = .א'נ 'ז ,א םיכלמ ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכ דתֶא ל'צ +1
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 + "תא םיולה י (שיו לארשי קו ל - םכ ואביו :יעְבשה

 : דלָכְדתֶאְ דֶעַימ לָהֶא -תֶאְו ןו רֶאָקְַתֶא ולעיו :ןוראָה
 :םיולה םיִנָהְכִה םֶתִא ולעק לַהֶאְּב רשֶא שדה יל
 ; ינפל ויִלע םילעוגה לארשי תַרעְלָכְו ה המלש ףלמהו
 ול אלו ורְפְפיאל רַשֶא רֶקְּבּו ןאצ םיחְּבְזִמ ןורֶאה
 ; מוקמדלָא הָוהְידתיִרֶּב ןוראחתַא םיִנְהְכה ואיביו :ברמ
 .יפנכ תַחָתלֶא םישְדכַה ש שָק"לַא תיבה ריִבְדלֶא
 םוקמ"לע םִיַפְַּכ םישָרֶפ םיִבורְכַה וו :םיִבורְּכַה
 :הלעמלמ ויָּדְּב"לַעו ןירָאְהְלע םיִבּורּכה ּוָסַכִיו ןורָאה
 ו נפילע | ןורָאָהְרִמ םידבה יִשאָר אָרִיו םידפה וכיראיו

8 

 \0 ה + :הזה םווה דע םֶשרהָו הצּוחה ּואְרַי אלו ריבה
 רָשֶא בֶרחְּב השמ ןִתְקרֶָשֶא ת וחלה ינש קר ןּורָאְּב
 :םיִרצממ םַתאַצְב לארי ינֶמע - תָרֶכ

 -לָּכ יִּכ שדקהדןמ ם םיִנהְּכה תאַצְּב יהיו

 :תוקלחמל רָמְשְל 'ןיִא ושדקתה םיִאְצַמְה םנרְּפַה
11 

 ט םָהיִנְבְלְו ץ וןותדיל ןמיַהְל ףַסֶאְל םֶלָּכְל םיִרְרשמה םיולַהְו
 תורו םיִלָבְנְּ - :ִמְּב ץוב ם .םיִשְּבְלַמ םָקיחֶאל
 םיִרָשַעו הֶאְמְל םיִנה םֶהָמִעְו הבמל הָרָזִמ םיִדַמע
 4 םילצצחמל = דָחֶאְּכ = יהו  :תורְצְצִחב - םיררצחמ
 הָוהיל תודהְלו ללַהְל דָחֶא"לוק עימטהל םיררו שמלו
 ללהבו רישה יִלְכְבּו םיִּפְלְצִמַבּו תורצצהּב לוק םיִרָהְכ
 תיִּביִזנֶע אָלָמ תִיּבַהְו ודסח םלַשְל יכ בומ יב הָוהיל
 דיִכ ןָנַעָה ינפמ תֶרֶשל דימעל םיִנָהְכַה : ולכידאלו הווה
 :םיהלאה תיָּבתֶא הָוהְידדִוְבְכ אמ

 זא

 :ע"ת ןכו שדקה א"ס צ. 9 :.'ד 'ח ,א םיכלמ ןייע :ר"'תו יס"ת ,ץ"ת ןכז סָיולַהְ א"ס +. 5

 .'ח 'ח ,א םיכלמ ןייע :ס"תו ע"ת ,'רת ןכו יהיו א'ס <. 9 = .'ח 'ח ,א םיכלמ וע

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 1
 ביתכ םיִרצַצַחמ יאברעמל 9
 יאחנרמל ,ירק םיִרַצְחַמַל ,בותכ םיִרְצַצַהמל
 .ע'ת

110 

 .ר"ידו ב'יד ,ט'ד ו"
 ומל ש

14 



 ןש

> 

 לז 4 ב םומיה ירבד 16

 יתינב ינאו :לפרעכ ןוכשל רַמָא הָוהְי המלש רַמָא זָא !
 -תֶא למה בסוו םימ מלט ְּתְבשְל ןוכִמו ל לבחתיב .

 לֶאְרְשי להְקלָּבו לארשי לַה
 ו=0-י

 קדלּכ תֶא דרכו וינפ

 רַבִּד שא .לארש עי יהא הוה ורב מאיו :רמוע
 םויההןמ :רמאל .אלמ ידיו יִבָא דוד תא ויפְב

 ריִעְב יִתְרַהְבְדאְל םִיִרָצִמ ץראמ יִמעחתַא יתאצוה רשֶא

 -אְלו םש יִמָש תויהְל תיּכ תונְבל לֶאְרֶשי יטבש לכמ

 רַחְבָאְו :לאְרש ימעדלע דיִנְנ תויהְל שיאָב יִּתְרַהְב
 =לעיתויהל ריִודַּכ רחְבָאְו םש ימש תויהל םלֶשּוריּב
 תיכ תינבל יִבָא דוד בכל"םע יהוו :לארשי יִמַע

 יִבָא דיִודלֶא ז הָוהְי רָמאיו :לארשי יהלָא הָוהְ םשל

 תּוביטָה ימשל תב תובל ףככלדםע הָיָה רשֶא ןעי
 ,יבהי הנפה אל ּהָּתַא קר :דבמלימע | יה כ

 םקו גימשל תיבה הנְביאוה ּדיצְלַהַמ אצו ה דב
 יבָא יוד תחת םוקְמְו רפד רשא ורבְדדתא הוה

 באו הָוהי רַכִּד רַשֶאּכ לארשי אָפּכְילַע | בשַאְ
 -תא םש םישאו :לארשי יהלַא הָוהָי םשל ' גבה

 ינָבְדִע תָרָּכ רש שא הוה תיִרָּב םשרָשא ןורָאה
רשי להה"לכ דגה והי ה וכזמ ינפל רמעיו :לֶארשי

 - לאְ

= = -₪? 3 
 :ן-

 יהְנַתו תַשחנ רוי המלש השָע יִכ :ּויָפַּכ שרפו
 וּכָחְר תומא שמחו וכְרֶא תומא שמח הָרְעַה ףותְּב
 ויָּכְרְּבִרְלע ףרביו וילע דמעיו יִתָמּוק ש שולש תומָאְ
 רמאיו :המימשה ויִפַּכ שרפיו לארשי להקל רג
 ץֶרָאְבּו םימשּכ ם םוהלֶא % ִמָכְְיִא לָאְרְשי יהלָא ה -

 "לכ ףונפל םיכלהה יִָבְל דָסְַ תיִרָבַה רמש
 םבל ו
 ריבס ז.9 | .א"ד ןכו -לע דיגנ תויהל א"ס +. 6 = .ירק ויריבו ,בותכ ודיַבּו א'סב +. 4 ,ן

 ,ט"ד "ד ,ב'ד ןכו רשא א"ס +.11 = .ט"ו 'ח ,א םיכלמ ןייע
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 -רָשֶא תא יִבָא דיוד ךדבעל ָּתְרַמָש רַשֶא וםֶבְל
 :הזה םִיּכ תאלמ ךריכו ךיפְּב רכדִתו ול ּתְרַבִד
 יבא קמה לדְבעְל רמש לֶאְרַשי יהל \ הוה הָתַעְ

 יִנָפְלִמ שיא טו תַלְכִאְל רמאל ול ּתְרּבִד רשא תֶא
 םֶּכְרִדתֶא ל יב ּורמשידסא קר לֶאְרְשי אָפכְדִלַע בשוי

 יהלא הָוהְי הת נפל ּתְבְלֶה רשַאָּכ יִתְרותְּב תָכְלְל

 יִּכ ;דיודל ףרבעל ּתְרַבִד רשָא ְּרַבְּדיְזמָאי לארשי
 םימש הגה ץרֶאָה"לע םֶדֶאְהרתֶא םוהלא בשי םימאה
 רשא הזה תיָּבַהיִּכ ףא ּףּולָּכְלַכ אל םִיִמַשה ימשו

 : יהלֶא הָוהְי ותחְּתלֶאְו ףדְבע ע תלפַתדלא ָתיִנַפּו :יִתְינְב
 ללפתמ ףרבע רשא הֶלּפְתהדלֶאְו הָנרֶהדלֶא עמשל
 םמוי הוה תִיְּבהלֶא תוהְתֶפ יי .תויָהְל :ףיִנָּפל
 םש ָךְמש םשל ּתְרַמָא רשֶא םוקמהְדלֶא הל יל
 סו יקְמַהלֶא ףדְבע לָלפתִי שא ה הל עימשל
 רשא לאְרשי ךמעו ךבע ינוגָהְתלֶא עמו :הוה
 ּףךִּתְבש םוקָממ עמשּת הָּתַאְו הֶזה םקְמַהלֶא ולְלּפְְ
 ּוהַעְרְל 0 אטחידםא : תְחְלְס תְעַמשְו םיִמָשהְמ
 תיכּכ 'ַהָּבְזמ ינפל הָלֶא אבו יתלאהל הָלֶא ובדאש
 דתֶא תטפשו תיִשַעְו םימשהדמ עַמְשִּת | הָּתַאְו הזה
 קיִדַצהְּ ושארֶּב וָּכְרּד תַתְל ג פטרס בישל ּיִרְבִ
 ףגְְסַאְ :ותְקְדְצַּכ ול תֶתְל קידצ
 ודוהָו ּובָשְו ךְלדּואַטֶחִי יּכ בוא ינפל לארשי מע
 הָּתַאְו :הזה תי ךינפל נחתה  לְלַפַתהְ ל ִּףָמְשתֶא
 לאש ךְמע תאטחל ּתְחַלְס םיִמְשַהְִמ עָמשת
 :םהיִתְבָאל םהל | הֶתְתְרשא המראה" םֶּתובישַהְ

 רצעהב
 אלמ תוחּותפ א'ס +. = .ו'כ 'ח ,א םיכלמ ןייע :ס"תו ע'ת ,א'ד ןכו אָכ ןמָאי אס +. גל
 .ר"ידו ב"יד ,טיד ,ב'ר ןכו לאמשב אָשִנְו א'ס +. 5 = .ו"טרו ב"וד ,א"וד ,ט'ד ויד ,ב'ד ןכו
 רפמנו בשָהְל א'ס ,ר"ורו ב"יר ,א"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 8
 .ו"טר ןכו רפח 'ל וילע
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 פרס האל . ה רצעהב |

 םימשה עמשת | הֶתַאְו :םנעת 1 ןופושי ם םתאטהמ ד
 -לֶא םֶרּות יּכ לארשי ךמעו ךיַדְבַע תאָטחְל ּתְחַלְסו
 ינצרא-לע רטמ התת הבדוכלי רשא הבוטה ףררה
 בער :הֶלֶחְנְל ְףִמַעְל הָּתַתְקִרשַא
 הפרא ןוקרוו ןופדש הָיְהיִּ רבד ץֶרָאְב היה
 דלָּכ ויָרעְש ץֶרָאְּכ ויָבָיא וְלְדַצָ יִפ היה יִּכ ליִסָחְ
 טוהי רשא הָנחּתִדלָכ הֶלַפְּתִדָּכ :הֶלָחמִדלְכְו עננ
 עָנָנ שיא ועדי רשָא לארשי מע לכל םדאְה"לְכל
 עמשת הָתַאְו :הוה תיּבְהדלֶא יִפַּכ שָרַפ ובאָכִמו
 -לַכְּכ שיאְל הת ּתְחְלְסְו ףתבש ןוכמ םימשהךמ
 תְעְדְי ךדבל הֶתַאְרִכ ובבְלדתֶא עדת רשֶא \ ויָכְרִד
 ףיכרדב תַכְלְל דּואריי ןעמל :םֶדָאְה ינְּב .בבלחתא
 רשֶא הָמדֶאה ינפילע םייח םהדרשַא םיִמָיהדִלּכ

 ירכְנה"לֶא ם :וניתבאל הָתַתָנ
 הקוחר ץראמ\ או אוה לאש מ = רשַא
 ואבו הָיּוטְּגה עורזו הקְוחַה ףדוו לודנה ּךמש ןעמְל
 םיִמָשההומ עמשת הָּתַאְו :הָוה תֶיּבַהלֶא ּלְלפְתהְ
 ירה ףילא ארקירשַא לָכַּכ תשע ףתבש ןוכְמִמ
 ףתא הָאְרְיְל ךמשדתא ץראה ימַעְדלַכ שדי ןעמל
 הוה תוכה"לע ארקנ ךמשהיכ תעדְלְו לארשי מ
 ויביאדלע | הָמְתְלמל  ךמע | אָצְּכ :יִתְְּב רשֶא
 ריִעָה רד ףילא ולְלַּפְתהְ םחלשת רַשֶא רהב

 :ףמשל יתינְּבִררֶשֶא תֶיַּבַהְו הָּב ּתְרַחְּכ רָשֶא תאזה
 תעמשו ₪

 :ה"ל 'ח ,א םיכלמ ןייע :ר'תו פ"ת ,ע"ת ,ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו םֶתאַטַהַמּו א'ס +6

 .ה"ל 'ח א םיכלמ ןייע :הָיְהִּת ל"נ צץ. 29 ז"ל 'ח ,א םיכלמ ןייע : ע"ת ןכ וביא ל"צ צ 5

 יבש א'ס ,ן"טדו ד"יד ,ב"יד ,א*וד ,ט"ד ,ו"ד ,גיד ,ב"ד ,א'ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ + 0
 :הקמ אלבו אל א!פ "מרו ד"יד ,ב"יד ,טיד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 9
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 תישעו םֶתְנִחְתְחתֶאְו םֶתְלפְּתִחִתַא םימשההןמ תעשו
 אָטַחייאל רָשֶא טֶדֶא ןיא יִכ ךָלראטחי יכ :םֶמְפשמ
 לֶא םהיבוש םּוָּבָשְו ביוא יִנָפל םֶּתַתַ םֶב ָתְפְנֶאְו

 ץֶרָאְּב םֶכְּבְלְ"לֶא יבישהְו :הבורק וא הקוחר ץרא
 םִיְּבְש ץראְּכ ףילִא ונחְּתְהְוו ובָשְ םשדובשל רשא
 םֶבְל"ַלֶַכְּב ךילא ּובשו :ונעשרו יניועה ונאטַח רמאל
 וללפתהו םתא ּובָשדרשֶא םיבש ץֶרָאְּב םֶשַפְנלֶכְב
 תְרחְּב רשָא ריעָהְו םֶתְבָאַל הָּתַתְנְרִרֶשֶא םֶצְרֶא ףרד
 ןוכְממ םימָשהְמ ּתְעַמָשְ :ּףִמְשל יִתיִנָּבירְשֶא תַיּבְלְו
 םַטּפָשִמ :תיִשַעְו םיִתְנְּתַתֶאְו םֶתְלּפְתִִתֶא יתבש
 אָנרַהְי יאלֶא הֶתַע :ךְלאטַח רשא ףִמעְל תחלסו
 :הוה םוקמה תֶלַפִתְל תובשק יאְו תחְתפ דיני

 ףחונל םיהלָא הָוהְי המוק הָתַעו

 הָעּושִת ושְּבְלִי םיהלא הָוהָי יְנָחְכ ףזע ןוראו התא
 יִנָפ בָשֶתְילַא םיחלַא הָוהְי :בוטב וחמשי דידיסחְו
 :ףדבע דוד יִרָס סַחְל הר ףחישמ

 םִמָשהְמ הדרי שאָהְו לֶלַּפִתְהְל המלש תּוְלַבְכּו
 :תֶיּבְְדִתֶא אלַמהָוהְי דוב םיִחְבּוהְו הָלעַה לכאתו
 זדובכ אָלַמיִכ הוה תיִבלֶא אוב םיִָהַּכַה וכי אלו
 תָדָרְּב םיִאר לארשי יִנְּב ו לכו :הֶוְי תיּבדתֶא הָוהְ
 הָצְרִא םיפא ערכיו תִיָבַהְדלַע הָוהָי .דוָבְכּו שאָה
 םֶלשל יִּכ בוס יִּכ החיל תודוהו ּווחּתְשיַ הָפַצְרהְלע
 :הוהי ינפל הבז םיהבו םעָהלָבְו ךלמהְו :ודסח

 רקָּבַהִח ו ובזחתא המלש ףלמה הכויו
 וכְנְחָיו | ףלֶא םיִרָשעְו הֶאמ ןא אצו ףלא םינְשו םיִרשָע

 | "לע םינהכהי :םעַהדלָכְ למה םיהלָאה תיּבדתֶא
 םתורמשמ -₪

 טיר ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ +. 1 ,?  ..שגד אלב םומשַה יללהב שש. 85, 9

 טדו ד"יד ,ב'יד ןכו רקבה הבז א'ס +. 5  ,ו"טרו דוד ,ב*יד
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 הָשַע רשא הָוהְי רישדיִלַכַּב םיולהְו םיִדמִע םֶתּורַמַשִמ
 - לַלַהְּב ודִסַה םֶלעְלדיִּכ הָוהיל תורהל ךלמה דוד
 לאְרְשידלַכו םְּדִנְנ םירצצהמ םיִנָהְּכַהְ םדיב דיו
 ינפל רַשֶא לַצְחַה ךוַתְתֶא המלש שדקוו :םיִרמ
 םימלשה יִבְלָח תֶאְו תולעה םש השעיכ הוהְיתיב
 ליכַהְל לּוכָי אל המלש השע רשא תשחנה חַבְוִמחיִּכ

 המלש שעה :םיִבְלָחַתֶאְו הָחְּפַהְַאְו הלה"
 "להק ומע לארשי"לְכו םיִמָי תַעְבש איהה תב גְחַהְדתֶא
 םויכ ושעיו :םִיִרְצְמ לחנ-דע ּתָמָח אובְלִמ דֶאְמ לודָנ
 םיִמָי תעבש ושע חּבומה תָכְנָחְו יִּכ ּתְרצַע ינימשה
 שרחל השלשו םירשע םוכו :םיִמָי תעבש ָחַהְו
 ב5 יבוטו םיחמש םֶיִלַהֶאְל םעְהדתֶא חלש יעיִבשה
 לארשילו המלשלו דיִודְל הָוהְי הַשע רשא הָבוטה"לע
 ג תֶאְו ךלמה תיבת הָוהְי תיבדתֶא .הָמלש לכיו זימע
 ותיבָבו הָוהְידתיִבְּב תושעל הטלש בל"לע אָבַה"לָּכ
 ;ַחיִלָצַה

 "תֶא יִתעמש ול רמאו הֶליִלִב המלשדלַא הָוהְי אָריו וג
 רַצְעא ןה :חבז תיבל יל הזה םוקָמּכ יּתְרַחְב ִּתְלּפִ .
 לוכאל בנחדלע .הָוצאְדְהְו רטִמ היה"אלו 2

 רשא ימע ישנָכְו יִמַעְּב רבד הלשַאדסאו ץֶרָאָה 4
 ובשיו יִנָפ ושקכיו וללפתו םהילע  ימשדארקנ
 הָלְסֶאְו םומשה"מ עמשַא נאו םיִעְרְה םהיכְרּדמ

 תוחתפ ּויָהְי יניע הָּתַע :םצְרַאתֶא אָּפְרֶאְ אמל .
 יִתְרְחְב הפעו :הֶוה םוקְמה תלפתל תובשק יא

 יתשדקהו

1 

> 

 ג -

 א'פ ץ. ד | .ירקו בותכ םירצַצָחמ יאחנדמל ,ירק םירצֶחמ ,ביתכ םיִרצַצָחַמ יאברעמל +. 6
 להק א'ס ט.8 .השמ לינ ץ- ל = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד-ןכו ףקמב דרשא

 ןטיחו .א'וד ןכו -לכהלע א'ס +. 10 | .ויטדו ר'יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"ד  ,ג'ד..,ב'ר ןכו לודג
 | .וללפְתִיַו נ'ב .א'ב ןכ +. 4
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 םלועדדע םַש ימש"תויהל הָוה תיבה יִּתָשדְקִהְו
 נפל ףלתדמַא התאְו :םיִמָיהדלְּכ םש יכלו ינוע הְ
 ףיִתיוצ רשא לָכָּכ תושפלו ףיִבָא לוד ּלַה רשַאָּכ

 ףתוכלמ אָפַּכ תַא יתומיקהו :רומְשִת יטפשמו יקחו
 שיא ףל תַרָכייאְל רמאל יבא דָוְרְל יִּתְרַּכ רשאכ
 יתופח םֶתְבַשו םֶּתַא ןובושַתדםאְו :לאָרְשיב לשומ
 םוהלא םּתְדבַעְו םתכלהו םכיִנָפל ית רש יִתוָצַמּו
 יתמדא לעמ םיתשתע .:םהל םתיוחתשהו םירָחַא
 יתשדְקהדרַשַא הוה .תיבהדתאו םָהְל יִתְתְנדרֶשַא

 דלָכַּב הָיִנשְלו לשַמְל ּונְנִּתֶאְ ינ ַפ לַעַמ ךילשא ימשל
 ויִלָע רבעדלָכל ןוילע הָיְה רֶשֶא הזה תיבחו :םימעה
 תיּבלו תאוה ץראל הָכְּכ הוה הָשָע המּב דמָאְו םשי
 םהיתבַא והלא | הָוהְידתֶא ובוע רשא לע ּורַמָאְו הזה
 םירחא םוהלאפ קיוחיו םירצמ ץראמ םֶאיִצוה רָשַא
 -לָּכ תֶא םהילע איבה ןבדלע םּודְבַעיִו םהל ווחתשיו

 :תאָּוה הָעְרַה
 תומתַא המלש ּהָנֶּב רשֶא הָנָש םירשע!ץקמ יהיו
 המלשל טרח ןתָנ רָשָא םיִרְעַהְו :ותיִבדתֶאְו הוה
 יףליו :לאְרשי ינֶּבתֶא םש בשויו םתוא המלש הנ
 רַמדַתְַתֶא ןָּבּו :ָהיִלָע קוחיו ּהָבוציתִמחְי ּהמלש
 :תַמְחְּב הָנְּב רָשֶא תונְּכְסמַה ירעלּכ תֶאְו רֶבְדִמְּב

 ןופחפה ןורוח :תֶיּבתֶאְו ןוילעה ןורוח תופדתא ןב
 תאו תָלַעְבדתֶאְו :חירבו םתְקִד תומוח .רוצמ יִדָע

 לכ

 א'ב ןכ צץ. 16 | .ר"ידו ב"יד ,ט"ר ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ר ןכו התא תלמ אלב תֶיַּבַה א"ס לש 6
 בורב ק"זב ןכ צ. 19  ,ר"ידו ב"וד ןכו ימש תווהל א"ס ,ו"דו ב'ד ןכו -ימש תווהל גיב
 -רשא א"פ +. 91 | .ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו עיבר םתא א"ס ,ו"טדו "כ םירפס

 ךליו איס צ.8 ,[1 | .עית ןכ "לכ ל"צצ 21 | .ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,בידןכו ףקמ

 י"כ םורפס בורב חתפב ןכ +. 8 = .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הבוצ תמח המלש

 ב"יד ןכו ץמק תַמָח א'פ ,ו"טדו א"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד
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 יִרַעיִלַּכ תֶאְו המלשל ּויָה רַשֶא תונָּכְסִמה יִרָעִלָּכ
 המלש קַשח"לכ | תאְו םישרפה ירע תאו בכה
 ץֶרָא לָכְּב ל "םֶלָשּורִיְּב תונכל קשח *\ רשֶא
 ּזרפהְו יִרמָאְְו יתחהְמ רָתוִה םָעָהלָּכ :וָתְלשִמִמ
 םַהיְִּבְדִמ :הָמַה לֶארשימ אל רַשֶא יפוביהו יוחהו
 יִנֶּב םולכדאל רשא ץֶרֶאְּב םֶהירְחא .ורתי רשֶא
 יינפמּו :הזה םויח דע סמל המלש םלעיו לארשי \

 דיפ ותָכאלמל םיִרְבעל המלש ןתנהאל רשא לארשי

 פלר .יִרְְו יִשיִלָשייִרְשְו הָמָהְלמ שנא .הָמַה
 :וישרפו

 םישָמָח המלש ּךְלֶמְלדרֶשֶא םיִביצנה יִרֶש הלאו
 המלש הֶלעה הערפ"תַבדתאו :םַעָּפ םיִדרֶה םִיָתאַמּו
 בשתדאל רַמָא יִּכ הָלהָנּב רֶשֶא תיל דוד ריעמ
 -רֶשא המה שךקחיּכ לארשידךלמ דוד תיבב יל השא
 הָלַעַה וא :הוחי ןורא םהיִלַא הֶאְּב
 ינפל ּהָנָב רשא הוהְי חַבְומ לע הוהיל תיל המלש
 השמ תֶוצַמְּכ תולעהל םויְּב .םוידרַבְדְבּו :םֶלּואה
 הָנָשַּב םיִמַעַּפ שולש תודעומלו םישדָחְלו תותָבשל

 רמעיו :תוכְפה גחְבו תועבשה גחְבו תוֶצְמה גחְּב
 םתְרְבעְלע םיִנָהְכִה תוכלחמהתַא ויִבָאדדיוד טּפָשמְּ
 םיִנָהְּפה .דָננ תרָשְלּו לֶלַהְל םֶּתּורְמְשמ זג-לע םיולהו
 רעָשְו רעשל םֶתוקְלַהַמּב םיִרַעשהְו ומיְּב םויזרבדל
 למה תוצִמ ּורס אָלְו :םיהלֶאהדשיא דיוד תוצמ ןכ יּכ

 -לע
 .ו"טדו ד"יד .ב"יד ןכו קשח רש יא א"ס שט. 6 | .ו"טד ד"יד ,בייד ןכו ףקמ -רשא א'ס +. 6

 .ט'דו ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ו ונבדןמו א"ס ,ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ ץ. 9

 המה א'ס +. 9 = ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ב'כ 'ט ,א םיכלמ ן ןכו רשֶא תלמ אצמנ אל א"סב ל. 9

 .ע"תו ב"כ 'ט ,א םיכלמ ןכ ו ויִרָשו ל"צ ט. 9  ,ו"טדו ר"יד ,ב"ור ןכו םושרג

 ןכו הנבדרשא א"ס ,ו"טדו י"כ םורפפ בורב ןכ +. 11 | .ירק םיִבָצִּנַה ,ביתכ םיִביִצְַּה צ. 0

 ;ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו דיוד א"סו ו" א'ס +. 14 = .ד"ודו ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד

 -אלו א'פ .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ו'ד ג'ד ,ב'ד  ו'כ םירפס בורב ןכ <. 15 = .ד'ודו ב'יד

 .תוַצָמִמ ל"נ +. 15 = .הנוגנ אלבו ףקמב

 ןכ וכ
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 ₪ "לָּכ ןפּתו :תּוְרצִאְלְו רָבדְילָּכְַל םִיוְלַהְו םיִנָהְכִהְדְלְ
 - הָוהְידתיִּב לסומ םווהדדע המלש תָכאַלַמ
 :הָוהְי תב םלש
 םָיַה תפשדלע תוליִאדלֶאְ רָבְְיִצְ עַל המלש דה וא

 ₪ תוינוא ויִרְבַעידיִּב םֶרּוח ללדהלשיו :םּודֶא ץֶרָאְּב
 הריפוא המלש ירבעיסע ואבו םָי יערי ירבו
 עב ואיבו בהז ַּכִּכ םישמָחו תואמדעַּבְרַא םָשִמ וחָקו

 0% למה
 תוטנל אובִּתִו ּהמלש עמשדתַא הַעְמ 2 , ּהָעִמ

 םיִלָמְּ דאָמ ּרבָּכ ליִחְּב םֶכשּוריִּ ה ודיחְב המלשדתא

 -לֶא אובֶּתו הָרָקָי ןֶבָאְו בְרָל בָהְת םיִמְשְּב םיִאָשְנ
 :הבבלדפע היה רָשאזלָּכ תא ומע רָבַדִתַו המלש
 ב .םלעאלו :ירָבִדלְּכְדתֶא .הָמלָש  ּהָלַנִ
 אָבשדתכלמ אְרִתַו :הָל דינה אל רשא המלשמ
 חלש לָכַא זמו :הָנֶּב רשא תִיַּכְהְו המלש תַמָכַח תא
 ויִקְשמּו םהישּוכלִמו ויתרשמ דמעמו יב בשומו
 הָיַהְאלו ה | תב הָלַעְו רשָא יתָיְלַפו .םהיִשּוְבְלַמ
 5 רָשָא רֶבְּדַה תַמָא ףלמהילֶא רמאתו :ַּור ּהָּב לוע

 ןש

 שכ

= 

 : יִתנמאה"אלו :דתמבְחְילעו ףיִרְבִדדלַע יו ו יִּתַעַמש

 אל הָנִהְו יניִע .הָניִאְרִתַו יּתאּבְדרֶשַא ע םהְיִרְבְדְ

 העּומשה"לע תפסו ּףָתְמְכִ תיִּבְרמ יִצָח ילנה
 הלא ףידְבע יִרשַאְו ּףישְנַא יִרָשַא :יתע מש רַשֶא

 הָוהְי יה :ףִתְמְכְחְדְתֶא םיִעָמְשְ דיִמָּת פל םיִדָמִעָה
 ואסְכדלע ףתתל ּףּב ץפֶח | רשא ךּורָב ףיהלא
 לֶאְרְשְיְתֶא ףיהלֶא ג ובָהאַב ףיַהלֶא הָיהיל ּךְלַמְל
 טָפשמ'ז תושעל למל ם םהילע ִּנָתִיו םלועל וריִמַעהְל

60 

 הקדצו ₪
 תוינוא ץ. 18 = ,ירק םרוח ,בותכ .םֶריַח א'סב +. 18  .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכ -ןמ ל"צ + 6
 ויַתולעו ל'צ צ.4 | .םהישּוּבְלַמּ תלמ אלב ותילעו ויקשמו ל"ג ץ.4 .₪ = ורק תוויִנָא ,ביתכ

 ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ. 8  .'ה " ,א םיכלמ ןכ והַלְעְו וא ,ר'תו ס*ת ,ע'ת ןכ

 .ויטדו ד'וד ,בלד ,טיד ו'ד
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 םיִמָשְבּו בה ככ םיִרָשַעְו הֶאְמ ךלמל ןתתו הקש
 רֶשָא אוהה םֶשְּבַּכ הָיָה אלו הָרקי ןֶּבִאְו דאָמ בר
 םריח יִרְבַע םִנו :המלש ףלמל אבְשתַּכְלמ הנ

 יצע ואיבה ריפואמ בָהְ יאיבהירשא המלש ירבעו
 םימוגלאה יצעחתא ףלמה ו שעיו :הָרְקִי ןכאו םימונלא \

 םיִלב .תורגכו למה תיבְלו הוהי"תיבל תולסמ
 ףלמהו הָדוהְי ץֶרָאְּכ םינפל םהָכ אר -אְלְו םירשל
 הָלֶאְש רשא ּהַצְּפְִלָּכדִתֶא אבשדתכלמל ןַתְנ המלש
 ּהצראל ךלתו ףפהתו ףלמהדלֶא הֶאיבְהְררַשֶא דבלמ
 בה לָקשמ יהָיו :ָהיִרְבַעַו איה
 ששו םיששו תואמ שש תַחֶא הָנָשְּב המלשל אָבְ"רַשֶא
 םיאיבמ םיִרָחְפַהְו םיִרָּתַה ישְנאמ דבל :בַהָז יִרְּ
 ףסכְו בֶהָז םיִאיִבְמ ץֶרָאְָה תוחפו ברע כלמ" לכ
 טוחש בה הָנצ םֶיַתאִמ הָמלָש ךְלמַה שעוו :הָמְלָשל
 -שלשו :תחאה הנצה"לע הלעי טוחש בַהֶז תואמ שש
 -לע הלעו בהָו תואמ שלש טּוחש בהְז םיננמ תואמ
 :ןונבלה רעי תיִבָב ףֶלמַה ם םנָתיו תהֶאָה ןנָמַה

 בֶהֶז והפצוו לוד ןשדאפּכ ךְלָמה שעוו
 םיִזִחֶאַמ אָפַּפְל בַהְזִּ = | אָסָּכְל תולעמ ששו :רהָט
 תויִרֶא םינשו תָבשה םוקמדלע המ הזמ תּודיו
 םידמע וירא רשע ינשו :תּודיִה לצא םיִדמל
 -לָכְל ןכ השעעאל הזמו הָזמ תולעמה ששדלע םש

 וז"

 לכו בַהז המלש ףלמה הקשמ ילָּכ לכ :הָכְלִמִמ ₪
 ימיִּב בשחְנ ףסּכ ןיא רג בה ןונבלה רעידתיּב יל

 שישרָת תוכלה למס תוינ ןריב +המואמל המלש :
 םע

 ןכו ףקמ אלבו אסכ א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 17 = .ירק םֶרּוח ,ביתכ םֶרִיַה +. 0

 אלבו ףקמב -לכָו א'ס ו'טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 90 = .ד"ידו ב"וד ,טיד ויד ,ג'ד ,ביד

 :דיידו ביייד ,טיד ויד
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 | הָנאבְּת .םיִנֶש .שולשל תחא םֶרּוח .יִדָבע םַע
 םיפוקו םיכהְנש ףַסְכְו בָהָז תואָשְנ שישרת תנא
 :םייִּכּותָ
 רשעל ץֶרֶאָה יכְלמ לָפִמ המלש ףךלמה למ
 הָמלש ינָפִתֶא םישקבמ ץֶרָאָה י יכְלִמ 2 :הָמָכַחְ
 םהָו ּיְּמְלְּב םיקלַאה ןתְנרֶשא ותְמַכָהתֶא עמשל 5

 תומלשו בָהָ ילכו ףסכ יִלְּכ ותָחְיִמ שיא םיִאיִבמ
 :הָנשְּב הָנשדרְבּד םיְרפו םיקוס םיִמָשִכּו קשנ

 וכ 1 םיסוס וירא םיִפְלֶא תעַּכרַא המלָשְל יִהְי

 בָכְרַה ירעְב םחינו םישְרֶפ + ףלא רשעדםינשו תּובָּכְרַמּו
 דוד ;ד

 . הי ם למ ₪מַהְ"לַּכְּב לשומ יהיו :םלשּוריב ףלמהדס עו

 ז ןתוו :םירצמ לּובְג דעו םיִתְשְלְּ ץֶראדדעו לָהָנה
 ןַתָנ םיזראה תַאְו םִנָכַאְּכ ם לֶשּוְריִּב ףפּכהתֶא ףלמה
 םיסּוס םיא איצ .. בו , בתל הלפשב"רשא םיִמָקָשּכ

 המלש יִרְבד ראשו תוצ ראַהדלָּכִמּו הָמלָשל םיִרְצְמִמ

 ןַתָ ירבדחלע םיבּותּכ םהדאלה םינורַחאַהְו םיִנשאַרַה
 הֶזחַה ידעי תוזחבי ל היחַא תאובנ"לעו איִבְנה

 -לָּכְלַע םלשוריב המלש ףלמיו :טָבְנְִּב םַעְבְרְי לע
 ויִתבַאדםע המלש בָכְשיו :הָנָש םיִעָּבְרַא לארש

 :ויִתחת נב םעְבַחר ּףְלִמיו ויבָא דיו ריִעְּב ּוהְרְּבְקִיו

 ואָּב םכש יִּכ הֶמְכַש םעְבַחְר ףליו

 ךֶּב םעברי עמּמַּכ יהיו :ותא ףילמהְל לָאְרשידלַּכ
 ףלמה המלש ינּפִמ חרכ רשֶא םירצמב אּוהְו טָבִ

 אביו ולדוארקיו וחלשיו :םיִרְצַמִמ םַעְּבְרִי בשיו
 ּףיבָא :רמאל םעְבַהְרְדְלֶא וד ּורָּבדִיו לארו שלו םַעְבְרִי

 השקה - "צ
 ב"וד ,א"וד ,טיד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"רב ןכו אלמ תיל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 1
 ירק תומְלשג ,ביתכ תולמשג איסב +. 9%  .ב"ודו ג"ד ןכו רסה םיּיּבתְו א'ס ,ו"טדו ר"יד
 ןכו םורפס בורב ןכ +. 9 י ,ירק 1ּצַעַי ,ביתכ יּבַעַי +.99 = .א'ד ןכו ירקו ביתכ ז תולמשו א סבו

 ,ב"ר ןכו שגד םירצמּב א'ס ,ו"טרו ד"וד ,ב'וד ,א'וד ,ט"ד ויד ,ג'רב ןכו יפר וילע .רסמנו י"כ
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 שכ
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 השקה ףיבָא תדובעמ לקה הּפַעְו ונלעְדתֶא השקה
 םָהְלַא רָמאיו :ךדבשנו ונילע ןתנררָשֶא דַבְּכַה ולְעַמו
 ףלמה ץעויו :םעֶה ךליו ילא ובושו םיִמְו תשְלש רוע +

 המלש נפל םידמע ּויָקְדרָשֶא םיִנקְּוההתֶא םָעְבַחְר
 דםעָל בישהל םיִצְעו םתא ףיא רמאל יח תיִהְּב ויִבָא
 בוטל .היהת"בא רמאל ויְלֶא ּורְּבדַו :רֶבְר הוה
 ויָהְו םיבוט םיִרְבּד םֶהלַא ּתְרַּכִדְו םֶּתיִצְרו הֶזַה םעָהְל
 רַשֶא םיִנְקְוה תצעדתַא בועיו :םיִמיַהְלְּכ םידבַע דל
 םיִדָמַעַה ותא ּולְדִג רשא .םידליהתא ץעוזו .והצעי
 רַבּד ביש םיצעונ םתא המ םהלֶא רמאוו ונפל
 לעה"ןמ לק ָקַה רמאל ילא ּוְרְּבִד רֶשֶא הזה םעָהְתַא
 רָשָא םידלוה ותא ורפדו :ולע כא ןתנירשא
 ּףיִלֶא ּורָּבּדִדרַשֶא םִעְל רמאת הָּכ רמאל ותא לדג

 הפ ילעמ לֶקֶה הָתַאְו ונלַעְתֶא דיבה ךיבָא רמאל
 יִבָא הָּתַַ יִבָא נֶתְמִמ הָבַע טק םהלא רמאה
 יִבָא םַכְלְעלַע ףיסא נאו רבְּכ לַע םֶכיִלַע סימעה
 7 ?םיִּברְקַַּב יִנַאְו םיטושְּב םֶכַתֶא רפי

 ישלשה םויב םעבַחְרילא םעָה"לְכְו םעברי אביו
 :ישלשה םָזּב יִלֶא ובוש רמאל ךלֶמה רח רָשֶאַּכ
 תצע תֶא םַעְבַהְר דילמה בועיו השק ףלמה םנעיו

 דיככא רמאל םידְליה תצעכ םללא רדיו :םינקזה 4
 םיטושפ םכְתֶא רפי יִבָא ויְלָע ףיסא נאו ל
 הָתוהדיּכ םַעָהְדְלֶא ףלמה עמש"אלו :םיּבְרְקַּב יא
 ורבְדדתֶא .הָוהְי םיקָה .ןעמל םיהלָאה םעמ הָּבִס

 :טָבנְּב םעבְרדלא ינולשה והָיחא דָיְּב רֶּכִד רשֶא
 -לכו 0

 .ד"ידו ב"יד ןכו ק'ז םהלא א'ס ,ו"טדו ט'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ +. 5 ,

 ןויע :דיִבְכְה יבא א'ס ל. 14 = ,ר"ודו ב"יד ,ט"ד "ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ק"ז םידמע א"ס +. 6

 .ריתו ס"ת .,ע'ת ,ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ויד ,גיד ,איד ןכו ,דיו ב" ,א םיכלמ
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 \םַעָה בישו םהָק ךלמה עמשדאל יִּכ לאְרְשילָכְו
 ךַבְּב הָלַחַתאְלְו דיִודְּ % לנלדהמ רמאלוףלמההתַא
 - דיו -=₪8- דג רו התע ע לֶאְרשי ילָהֶאְל שיא ישי

 כי
 לארשי ינבו :וילַהֶאל לֶאְרֶשידלְּ

+ =2 -- - 
 הֶלשיו +.תיורח- םהילע למ הדוהי יִרְעְּב םיִבְשיה

 וממנו ם סמההלע רשֶא םֶרדַהדתֶא םָפְבַהְר ףלמה

 ףךְלַמהְו תמו ןֶבא לארשזרנ ב
 :םלשורי םּונְל ּהָבָּכִַמּמ תולעל ןופאתה םַעְבִַחְר
 אביו :ידנזה םויה רע -שיי= תב לֶאְרשי ועשפיו

 האמ ןמנבו ה הָדּוהְי 1 תיבדתא ילַהְקיו םלשורי 8 םַעְבִַהְר

 דםע םחלהל הָמָחְלִמ השע דחְּב ףלא םינומשו
 :םעבחרל | הכ' לממהדתַא בישָהל לֶאְרשְי

 םי הלָאהדשיא יהיעמשדלא הָוהְידרַבּד יהוו

 לאו | הדוהי י ךְלמ המלשְּב םעְבְהְהלֶא רמָא !רמאל
 - הוהו רַמָא | כ ;רמאל .,הייסי הָרּוהיִּב לֶאְרֶשיילְּ

 3 שר

 יִּכ יתיבל ט שיו . ובוש םֶכיִחַאדםִע ו מחלת"אלו ל לעת

 ובשיו | הוה ירבדדתא ועמשיו הזה רָבִדִה הָיַהָנ יִתאמ

 :םעבְרידלא ג תָכָּלַמ

 + ---שיחסיח ההיייוא -י-יי . לשר םעְבהְר בשוו
 + וו = ב- - - -

 י.--
- 
 ד * זך ד -

 תיִבתֶאו :עוקתדתו .. םטיע תֶאְו םחלדתוכהתא ןמוו

 השר רמדתאו תנחתא . :םלדַעדתֶאְו 0. וכושהתֶאְו רוצ

 , וחתַאְו :ףיזתַאְו
 .,היי-דהו .ר-שופי- רש . ןורְבָחדתֶא ןוליַאתַאְ הָעְרַצ

 | ש.?=- ווקדוש -

 כ + --ייי--\'י שיכְלדתֶאְ םירוד
 + | ג ד= ג

 םידיגנ םהב ןתיו תורוצמההת א קזַחי :תורצמ ירע
 תורצאו לאמה רה

 ד ןכו אָר לארשי א*ס +. 6
 ַק .קוספ עצמאב אקספ +.18 .אקספ ןאכ ןיא א"סב <. 1? | .ביתכה הניכש אלא ויָהלאל יואר
 םירפס .בורב ןכ +. 4 ,א הו י

 היה םירפוס ןוקת +. 16  .ס'תו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א"

 .ר"ידו ביד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו חנומ אָל א"ס ,ו"טדו ייכ
 ןכו אלמ תורּוצמ א'פ +. 10  .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו וטחלת אלו א*ס +. 4

 חיו ג'ב ,א'ב ןכ צ. 16 * .ו"טד
 ו רסח תורצשה א"ס צ. 1
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 םיחמרו תונצ ריעו ריע"לכבו :ןייו ןמשו לָכַאמ תורצאְו
 :ןַמָיְנְבּו ּהָדּוהְי ילרהוו דֶאמ הבְרְהל םֶקזחְיו

 ובציתַה לֶאְרשילַכְּב רשֶא םיולהו םיִנָהְכַהְ
 םֶהיִשְרְנַמִדתֶא םיולה ּובְזעיִּכ :םלּובְ "ֶלָּכִמ וילע

 םַעְבְרִי ד םחינָוההיכ םלשורילו הדוהיל וכליו םֶתְזְחֶאְ
 םיריעשלו תומּבְל םיִנָהּכ ללחדמעוו :הָוהיל ןהּפִמ ויִנְבו 2

 לארשי ימבש לפמ םהיִרָחַאְו :הָשָע רשא םיִלנלְ
 לארשי יהלַא הָוהְידחַא שקַבְ םֶבָבְלתַא יִנָתְנַה
 וקזחיו :םַהיִתְוְבֶא יהלא הָוהיל חופול םכשורי ואב
 המלשדב םַעָבְחְרתֶא צְמַאְו .הָדּוהְי תּוכלמחתא
 םינשל המלשו דיוָד ּךְרָהּב וכלה יִּכ שולש םיִנשְל

 תומירידב תַלָחְמתֶא הָשֶא םַעְבְחְר .דלדדקהו וש :שילש
 םיִנָּב ל דלתו :ישידןּב בָאיִלֶאתְּב ליהיבא דיו
 דתַא הקל הירחאו :םהָותֶאְו היִרמשהתַאְו שועיחתא :

 יִתעחתַאְו הָיְבְאתֶא ול .דֶלַּתַו םולשבאהתב .הָכַעִמ
 דתב הכעמהתַא םעְבַחְר בַהָאְיו :תיִמ 2לשדתאו אזיזתַאו
 הרשעדהנומש םישנ יִּכ וישָנְליִּפ וישעלּכמ םולשבא
 םִִנָּב הָנמְשּו םיִרשַע דֶלּויו םישש םישנליפו א אַשְנ

 קב הָיִבָאתֶא םַעְבִחְר שארל דמעיו :תונָּב םיששו פ

 -לָּכִמ ץרפיו ןבָו :וכילמהל יִפ ויַחָאְּב ריגל הָכַעמ
 תורָצֶמַה יִרַע לכל ןמָינְבו הָדוהְ תוצְרא-לָכְל וינָב

 ןיִכָהָּכ יה :םיִשְנ ןומה' לאשיו בֶרְל זמ םֶהְל ל חו =
 תוכלמ

 םורפס בורב ןכ +. 14 = .איעג ובציתה נ'ב ,א'ב ןכ ץ.18 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 3
 א'ס +. 15/  .ר"ודו ב'יד ןכו םֶעבְרִי םחינזה יִכ א"פ +. 44 = .ו"טדו ט'ד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ
 םורפס בוהב ןכ צ.18 = .ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו חתפ םילגעלו
 תפ ,ביתכ -ןב ץ. 18 = .ט"דו ו"ד ,ג'ד ןכו תלָחמ א"סו ,ד"ידו ב"יד ןכו התפ תלחמ א"פ ,ו"טדו י"ב
 תומירי וא תומְרְי א'ס +. 38 = .ר"תו ע"ת ,א"יד ,ט'ד ,ו"ד ,גיד ןכו .ירקו בותכ תַפ א'סב ,ירק
 פ"צו ,ר"ודו ב"יד ,א"וד ,טיד .,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,איד ןכו לּוַחיִבַא א'ס +. 18 | .א"ודו א'ד ןכו
 א"ב א'נ ,אועג "תא נ"ב ,א'ב ןכ +. לג :דלתו יללהב +. 90 = .ר"תו ע"ת ןכו ליהיבאו

 ןכו הנומש םושנ א"ס ,ןו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ +. 91 = .איעג אלב דתֶא נ'ב ,איעג תא
 ,ינ םֶהְל אשיו = ןמהלאשיו ל"ג ץ, 98 = .ר"דו ב'יד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד
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 הָוהְי תֶרותחתַא בָוְע ותָכְזָחְכּו םַעְּבְהְר תּוכְלַמ
₪ -> = 8 4 : %* 

 ַּב יהיו :למע לֶאְרְשִי

 דדהמ קשיש הָלָע םעְבַחְר למל תיִשיִמַהה

- | 4 |> = -- 

 בָכְר םִיַתאַמּ ףלאב :הוהיב ּולעמ יּכ םלשורידלע
 ּואָכְ"רַשַא םעְל רָפְסמ ןינ או םישר ופ 5 םיִשְשְבּו

 ירעדתא רָכְליו + :םישוכ - םייכְס םיבול םירצמ זמ למע

 היִעַמשו :םלשורידדע אבו הדּוהיל רשא תורצמה

 וואו דלֶא ּופס אנ"רשא \ הדוהי ירק םעְבְחרלא אְּב איִבְנַה

 הָוהָי רמָאדהְכ .םהְל רמאיו קשיש ינפמ -

 :קשיש-דדיְּב םֶכְתֶא יִּתְבַע יִנָאדףַאְו | יתא םַת ע םִּתַא
 : :הוהדי ן הידצ ורמ) ₪ יל. ףלמהו א רענכיו

 +וה -
 ו+ : 2 .3 ו | < א-ב - 2" ו

 |הָיְעִמְשלֶא הָוהְיְירַבְר היה ּוענְִנ יכ הוה תוארכו
 הטילפל טַעַמַּכ םֶהְל יתת םתיִחשא אֶל וע וענכנ רמ כאל

 ןֶלדויהְי ו-= :!קשישדדיב םֶלְשּוריִּב יתמח .ףתְתאְלו
 - י|- ה

 :תוצְרֶאה תוכְלָממ תַדובְעוייִתְדוְבַע ּשָדיו םידבעל
 -לע םיִרְצְמְדלמ קשיש לעיו

 - תיִּב תורצא-תֶאְו ₪ הוהידתיב תורצאדתֶא ו הכו םלשּורי
 כל 2 -

 רַשֶא בָהְאה יגנמתֶא הקיו הקל לָּפַהדתֶא למה
 יננמ םהיִּתְחַת םעבהר ףךלמה שעיו :המלו ָש הָשַע
 ירמשה םיצרה ירש דיחלע דיקפהְ תֶשְחְנ

 יריר הוהי תיב ףךלמה אובידמ רק - למה תב

 וענְבְהְב + + היי | אָּתְלֶא 2 םואז

 " ?םיב ט יִרְב הָי ה - ל =
 ו

 תי- ₪ )= .. --רווווי- ל-- - . .

 ןֶב - למ ו םקשויב םעְבְחְר ולמה קּזִחְתִיו
 . ויו .- - הרזור == -=יי - == \+ םיע

 עב -- , כלמב ->=- ו נש 4 והאו עמרא

 הרשע 0 ּ

 ב"יד ,א"יד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 8  .ירק קשיש ,בותכ קשוש איסב ז: 5 ,בל

 בורב ןכו א"ב ןכ צד.18 .ד"ד 1 .ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו רסח תַרבָעו 1תֶרבָע א'פ ,ו"טדו

 ;ר"ידו ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ר ,ב'ד ןכו הרשעהעבשו א"פ ףקמב דעבשו ניב ,ו'טדו י"כ םירפס
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 הָוהי רחבדרַשא ריעה םֶלָשּוריִּב ךְלמ | הָגָש הָרָשָע
 ימא םשו לארשי יטְבַש לכמ םש ומשא םושל
 52 שורדל ובל ןיפה אל יִּכ ערה שעיו :תינּמעה המַענ

 םיִנרָחַאָהְ יִנשאָרַה םַעְבִחְר יִרָּבִדְו :הוהיחתַא 5

 הָוהה ודעו אינה היעמש יִרְבדְּב םיִבּותְּכ םֶהדאלָה
 :םימוחלכ םַעְבְרִי .םעבחר תוִמָחְלִמּו שחיתהְל
 ףלמוו דוד ריעב רפקיו ויִתְבָאדבע םעְבִחְר בכשיו
 :ויָּתְחַת ונָּב היא
 היבא ףלמיו םַעְּבְרִי ףלמל הרשע העמש תנשב

 ומא םשו םלשוריּכ ךלִמ םיִנָש שולָש הדו הידלט :

 ןיִּב ּהָתְיָה הָמחְלִמו הָעְבִגְִמ לאירו" תב  והיפימ
 לוב הָמָחְלִמהְדִתַא הָיבָא ראו :םעְבְְ ןובו הָיבַא

 םַעְּבְרִיו רּוחָּב שיא 6 תואמ"עברַא ּהָמְחְלמ יִרובנ
 רּוחָּב שיא ףלא תואמ הָנומָשְּב הָמֶחְלִמ ומע ףרע
 רה לעמ היא - :ליָח רוב
 םַעְבְרָי ינעְמש רמאוו םִיִרְפֶא רהְּב רשא .םִיִרמצ
 יחלא |הָהי יפ תעדל םכל אלה :לארשידלָכו
 ול םלעְל לַארשידלע יודל הָכְלממ ןַתְנ לארי
 רבע טָבְנְְּב םַעְבְרִי םקיו :חלמ תיִרּב וינבְלו
 םישְנַא וילע וצבקיו :וינדאדלע דרמזו יוד המלָש
 המלש- ןָּב םעְבחר" לע וצמאתיו לעילב יִנָּפ םיקר
 ;טהינפל קּוחֶתה אֶל בכל רענ הָיָה םעְּבַהְר
 ריב הודי תכלִממ לנָפל קּוחתהל םירָמֶא םֶּתַא ו הָתַעְ
 רַשֶא בה ילע םכְמַעַו בר ןימָה םֶּתַאו דור -
 ינהְפדתֶא םֶתְחדִה אָלָה :םיהלאל םעְְִי םכל הש

 הוהי ו

 ו'ד ,ג'ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ +.'פ = .'ב ו"ט ,א םוכלמו ס'ת ,ע"ת ןכ הָכָעַמ ל'צ +. 5 ,בי

 ןאכ .שי א"סב <. 6 | .יִרופַב ריבס צ. 3 | .ב"ד ןכו המהלמו א'ס ו"טדו ר"וד ,ב"יה ,ט'ד

 .ר"תו ס"ת , עח ןכו ּויֶלַא א'ם ץ. ד .אקספ
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 מכ םיִנְהְכ םֶכְל ושעקו םיולהו ןרהא בתא הוה
 םֶליִאְ רָהְּבְרַּכ רַפְּב ודי אלמל אָּבַה"לָּכ תוצְרַאָה
 10 ונִהְלֶא הָוהְי ונחנאו :םיהלֶא אָלְל ןקכ היה הָפְבש
 םיולהו ןרָהֶא ִנִּב הוהיל םיִתְרְשִמ םינהפו והְנְבע .אלְ
 וג רָקְּבַּבְדרֶהְבּ תולע .הוהיל .םיִרטְקְמּו :תַבאְלַמְּ
 -לע םחְל .תכלעמו םימסחתְרֶמְהּו בדעְּבדבֶרְֶב
 ברעב רעָּבְל ָהיֶתְרִנ בָהָּוה תַרונמ ו רוהָמַה ןחלשה
 וניחלַא הָוהְי תֶרָמְשְמִדתֶא ּונָחְנא םיִרָמָשהיִּכ בַרעְּב
 : | םֶיהלאה שארב ּוְמַע דוח ;ותא םֶּתְבַוע םִּתַאְו
 לארשי יב םכילע עיִרֶהְל הָעורְתַה ורצחו וָיְנַהְַ
 :וחילצת אָליִכ םכיתבאדוהלא ההם .ומחְלתדלא
 ,, יהיו םהירחאמ אבל .בֶראְמהְ"תֶא בפה םֶעְבְר
 ,ו הָנהְו הָדּוהְי ונפיו :םהירחאמ בָרֶאמִהְו הָדּוהְ .ינפל
 םיִנהְכִהְו הוהיל ּוקעְציו רוחאְו םיִנ הָמָחְלִמה םַהָל
 ו עיִרְרְּב יהָיַו ו הוה שיא ּועיִרַו :תורצצהב םירצצחמ
 לארשיילכו םעְבְרְיִתֶא ףגנ םיהלאָהְו .הָדּוהְי שיא
 66 הָדוהְי ינָּפִמ לארשיחינב וסונוו :הֶדּוהיַו הָיִבִא ינפל
 וז הבר הָכִמ ּומַעְו הָיְּבַא םֶהְב וכו :םֶדָיְּב םיָהְלֶא םֶנתִיו
 ;רוחַּב שיא ףלא תואְמשִמַח לארשימ םיִלְלַח ולפיו
 וא יִּכ הדו יִנְּב וצמָאְיו איהה תֶעָּב .לָאְרשיחינב ענו
 ו יִרָחֶא הָיִבִא ףדרו :םַהיִתוְבַא .יחלַא הָוהידלע ונָעָשנ
 היתונבדתַאְו לא"תיבדתא םירע נממ רַפְלַו טעְבְרְ
 ₪ "רָצעְ"אְלו :ָהיתנְבּו ןורפעדתֶאְו היִתונְּבתַאְו הָנשְידתֶאְ

 יש -
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 תכ קה לש
 ןכו ףקמ אלבו תרטקו איפ +. 11 = .ר"ידו ב'יד ,ט'ד ויד ,גיד ,ב'ד ןכו | ברָעבו א"ס +.

 .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפסב ןכ +. 11 = .ד"ידו ב"יד ,ט'ד "ד ,ג'ד , בז
 ןכ +..19  .'קו 'תכ םיִרצצַהמ יאחנדמל ,ירק םיִרָצְהַמ ,ביתכ יִרצַצַחַס יאברע - זי 4
 ,א'ד ןכו הלמ אדח לֶאְהיִּב יאהנדמל ,ו'טדו א"יד ,ט'ד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב ןכו יאברעמל
 ע"ת .ןכו ירקו ביתכ ןורפָע א'פב ,ירק ןֶירְפָע ,ביתכ ןּורָפָע צץ. 19  ,ר"ידו ב"יד .ו'ד ,ב"ד
 רצעדאלו א'ס ו"'טדו ד ב"יד ,ט'ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 50 | .ר*תו ס'ת
 ,דחכ
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 :תמיו הָוהי והפניו ּוהיבָא ימיּב דוע םעבְרִי חֶכ
 הָרָשע עּפְרא םישנ ולדאשיו והָיבָא קזחְתַ 9
 רַתָיו :תִנַב הרשע שש םיִנָּב םינשו םיִרשע דלויו ₪

 איבה שֶרְדִמְּב םיִבּותְּכ ורבו ויָכְרְדּו הָיִבִא יִרְבד
 דוד ריִעָּב ותא ּורְּבְקיִו ויָּתבָאדםִע הָיִבַא בכשיו ודע ₪

 רשע ץֶרָאה הטקש וימי ויתְחת ִּנְב אָסֶא ךְלִמו
 רשיהו בוטה אָסֶא שעיו :םינש דו

 תומְּבַהְו רָכִנה תוחְּבְזמתֶא ריו :ויִהְלֶא הָוהָי יִניִעְּב :
 רמאיו :םיִרשַאָהְדתֶא ענו תובצמההתַא .רמַשוו

 תושעלו םֶהיִתובָא יהלַא הָוהידִתֶא שורדל הדוהיל
 תומְּבַהדִתֶא ּהָדּוהְי ירְעַלָּכִמ רסיו :הָוצְמִהְו הָרותה 4
 ידע .ןבוו ונפל .הָכְלממה טקשתו םיִנָמְחַהְתֶאְ

 הֶמהְלמ מעְךיאו ץֶרָאַה הטקָשהיּכ הָרּוהיִּב הָרוצְמ
 הדוהיל .רמאי :ול .הָוהְי חינהדיּכ הלאה םינשב <

 םָיתְל םילדנמו המוח בַסָנ הלאה םיִרָעָהדתֶא ו הָנְבְ
 הָוהְידתֶא .ונשרר יּכ ונפל ץֶראָה ונדוע םיחירְבּ
 ;ּוחיִלְצו וניו ביבפמ ונל חו ונשרד ּוניקלַא

 הָדּוהיִמ חמרו הָנצ אשנ לוח אָסֶאְל יהיו
 יאשנ ןמינּבִמו ףלֶא תואמ שלש
 הָלֶאלּכ ףלֶא םִנומְשּו םותאמ תשק יכדדו ןמ

 ףלא לוחְּב ישוכה חַרֶז םַהיִלֶא אצוו :ליח ירוכנ .
 אציו :השרמ"רע אביו תואמ שלש תובְּכְרמ כו םיִפְלַ
 :השרמל הֶתַפְצ ה אָנְב הָמָחְלִמ וכרעיו וינפל אָסֶא
 ףמעדןיא הָוהי רמאיו והלא הָוהְידלֶא אָסֶא ארקיו

 רזעל

 ןכ +. 5 .רסיו א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םורפס בורב ןכ צ 2 ל

 ןג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 6 = .ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב

 .קוספ עצמאב אקספ צ.ז .ו"טד ןכו המוה ביב> ,איב "כו! דיידנ- ב"וד ,םיד "הד

 הנופצ אגב ל'צו ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ץמק הַתַפַצ א"ס <.9

 .ע"ת ןכ
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 ףיִלָעהיכ ניִהְלֶא הָוהְי ּונְרַזְע חכ ןיאל בר ןיּב רעל
 הָּתִא ּוניִהלֶא הָוהָי הוה טל ונאָב 6% ונְעֶשנ
 הָוהְי ףיו :שוְנא קמע רָצְעְיְלא
 :םישוכה ּוסַעַו הָרּוהְי ינפלו אָסֶא לנפל .םישופהדתא
 וג םישוכמ לפיו ררגל"דע ימעְדרָשַא םעָקְו אָסֶא םפדריו
 והנחמ ינפלו הוהידנפל ּורְּבְשנרַכ הָיַמ םֶהְל ןיאל
 וג תּביִבְס םיִרְעָהְלָּכ תא וכו :דֶאמ הברה ללש יאש
 -יכ םיִרְעְדלָּכְתֶא זיו םהילע הָוהְירחפ היקר
 וו ןאָצ ופשיו וכה הנקמ ילהֶאדו :םהְב הָתַיַה הפרה
 :םֶלָשּורי ובשיו םילמ ברל
 וט ינפל אצוו :םיהלַא חי וילָע הָתִיַה רדְשְדְּב והירועו
 ' הוה ןמינבו הָדּוהְילָכְו אָסֶא ינועמש ול רמאוו אָסֶא
 דִאְו םֶכְל אָצְמִי יהָשְרְרִתדִאְ ימע םכְתיְיַהְב םֶכמִע
 \ םיִּפר םי תא בעי ּוהָבְזעִת
 אלְלּו הרומ ןהפ אָלְלו תמא 6 אלל לארשיל
 \ והשקבו לארשי יהלֶא הָוהְידלַע ולדרצב בשוו ?הרות
 ג אבל אצ ;ויל םולש ןיא םּהָה םיִתְעַב :םהְל אָצִמו
  ּותּפְכְו :תוצְרָאְה יבשיילָּכי"לע .תובר :תומוהמ וכ
 :ּהָרְצְילַכֶּב םממְה .םוהְלֶאִּכ ריִעְּב רעו יִנָנָבִדינ
 ז :םֶכְתְלְעּפל רֶַכָש שי יּכ םֶכיִדְי ופְרְלֶאְו וקוח םּחַאְו

 ג הָלאָה םיִרְבּדַה אָסֶא א עמשכְו
 -לָּכִמ םיצוקשה רבעוו קת איבְנה רָרעיהָאּובְנהו
 םיִרְפֶא רהמ דכְל רשֶא םיִרָעַהְִמו ןמנְבּו הדּוהְי ץרא
 שדחיו 8

- - 

 רזעל א'סו ,א"ד ןכו אלמ רוזע ול א"ס ה"טדו ט"ד ,ב"יד ,א"יד ,י"כ םירפסב יפר ן"יזב ןכ 0

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ב'ד ןכו ףקמב ה א'ס צ. 15 | .ט'ד ויד ,גיד' בידו ןכו
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 ץבקיו :הָוהְי םלוא ינפל רֶשֶא הָוהְי חַבְזמדִתֶא שחיו

 הָשנִמו םיִרְפִאמ םֶהְמִע םירָנהְו ןִמָינְכו הַדוהְילָּכדתֶא
 -יכ םתאְרְּב ברל לארשומ וילע ולפניכ ןועמשמו
 םלשורי וצכפיו :ומע ויהְלֶא הוה
 :אָסֶא תוכלמל הָרשַעְהַשִמַח תנשל ישלשה שדדְחּב
 עבש רֶקָּב ואיִבַה ללשההמ אוהה םויכ הֶוהיִל ּוחְּבְזיו
 שורדל תירְּכְב ואביו :םיִפְלֶא תעְבש ןאַצְו תואמ
 :םֶשָפְנלָּכְבו סָכְבְללָכְּב םֶהיִתוְבַא והלא .הָוהְידתֶא
 ךִמְל תמי לארשידיהלא הוהיל שרדידאל רשֶא לכו
 תוהיל ועבשיו :השאזדעו שיִאמל לודנזדעו | ןטק
 ודמשיו :תורפושבו תורצצַהְבּו העורתבו לוד לק
 -לָכְבו עָּבְשִנ םֶבְבְלְַלְּבְב יִּכ הָעּובשהדלע הדוהיילכ
 :ביִבְפִמ םהל הָיהְי חנו םהל אָצְמיַו ּוהָשְקְּב םֶנוצְר
 -רַשֶא הָריבְנמ ּהָריִסַה ךלמה אָסִא םא תכעמ"םל
 הָתְצְלַּפִמִתֶא אָסֶא תָרָכיו תצלפמ הָרשֶאְל התשע
 לארשימ ורקדאל תומָּבַהְו :ןורדק לחְנְּב ףרשיו קָדָי
 ישדקהתא אב ומ םלָש הָיָה אָסָאדבבְל קר
 ;םילכו בה ףסַּכ םיקלאה תיכ .וישדקו יבא
 תוכלמְל שמחְו םישלשדתנש דע הָתָיַה אל המחלמ
 תוכלמל ששו םישלש תש :אָסַא
 תֶא ןביו הדוהי"לע לארשידדלמ אָשְפַב הָלָע אָסֶא
 :הָדּוהי למ אָָאְ אָבְ אצוי תִּת יתלבל המרה
 ףלמה תיבו הָוהי תיב תוְרצִאַמ בָּהְו ףִסְּכ אָסֶא אציו

 קשמרדְּב בשויה םרא למ ררַהְְּכְדלֶא הרש
 הנה דיבָא ןיבו יִבִא ןיבו ךקבו יניב תיִרְּב :רָמאל <

 יתחלש 6

 .ד"ידו ב"יד ,טיד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו תורפושבּו א"ס +. 14  .ואיבה רשא ריבס +. 1

 אשעב א'ס ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,טיד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,י"כ םורפס בורב ןכ +. 1 .זמ

 .ע"תו ביייר ,ט"ד ,ו'ד ןכו רדַה א"ס צ. 5 .לואמש



 16% ב םימיה ירבד אז 4

 4 למ מהדלֶא ררָהְּ עַמְשיו :יִלָעַמ הלו לֶאְרשי ףלמ

 ירעלַא ולדרָשֶא םיליחה יִרשדתא חלשוו אָסָא
 - תַאְו םימ לָבָא תַאְו ןִדתֶאו ןויעדתַא וכיו לֶאְרָשִי
 : תונְּבמ ללחיו אשעב עמשפ יהיו :יִלּתַפִ יִרַע תונּכְסמ
 :ותַבאְלְמִ תֶא תָבְשיו הָמְרַהדתֶא

 ינבאהתַא ואשיו הדו הֶלָכתֶא = .ףלמה אָסֶאְ
 "תֶא םֶהָּב ןביו אשעמ הָנְב רש היצעדתַאו ּהָמְרִה
 איהה תַעְבו 7 :הפצמה"תַא עַבָּנ
 ויִלֶא רָמאיו הָדּוהְי ףלמ אָסֶאְדְלֶא הארה נח אב
 ףיק והלא הָוהְידלע ז תנשנ לאלו םרא ףלמ"לע ע ףָעָשהְּב
 םישוכה אלה :ףדימ םֶרֶאְדלַמ לח טלַמְנ ןכזלע
 הכְרהְל םישרפל בכר ברל ליחל ּוָה םיבולהו
 ויניע הוה יִ :ףדיְּב םְֶתְנ הוהידלע ףנעשהבו דאמ
 ויל ל סבל ק 2 הֶתְהְל ץֶראְהילֶכְּב תוטמשמ
 סַעְכו :תומְחְלִמ ּךִמַע שי הָתַעִמ יּכ .תאחלע ּתְלַכסנ
 ומע .-- הפפהמה תיב ּןהָנְתִיִו הֶארְהְדלֶא אָסֶא
 הנה ב תַעְּב םַעְהְהִמ אָסֶא .ץצריו תאו-לע
 דלע םיִבּותּכ םנה םינורחאָהְו םינושארה אָסָא יִרְבִּ
 תָנָשְּב אָסֶא אלחיו ו :לֶאְשיו הדוהיל םיכְלמה רפס
 ויָלָח הָלְעמְלְדדַע ויִלְּגרְּב ותוכלמל עשו םישולש
 בכְשיִו :םיִאפְרֶב יִּכ הו והְידתֶא שְרְדְאְל 'וילחְכְדסנו
 :וכְלַמל תָחאו םיִעָּכְרַא תְנַשְּב תמו ויתְבָאדִע אָסֶא
 והַביִּכְשיו דוד רעב קהה רשא ויתרְבְקְב ו ב
 בכשמב 3

 אָשְעְּבִִתֶא ּףְתִרְּ רפה ּףל בַהָו ףָסּכ ףל יִּתָחְלֶש
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 תחקרמְּב םיִחְּפרִמ םיִּנּא םיִמְשְּב אָלִמ רשֶא בכשמב
 ףלמיו :ראמל"דע הָלודְג הָפְרֶשי ולדופרשיו השעמ

 ליִחְִַ :לֶארשידלע קזחתיו .ויתחת נב טֶפשוהְי <
 הֶדּוהְי ץֶרֶאְּב םיִביִצִנ ןתו תוְרְצְּבְה הוה יִרעלֶבְּ

 "םע הָוהָי יִהָיַו ;ויִבָא אָסֶא ד כל רַשא םִיִרָּפָא יִרָעְבּו 3

 אֶל םיִנושאָרַה ויּבִא דיוד יכרדב לח יִּכ טפשוהי

 ףלה ויתוצמכּו שרד ויבָא יהלאל יִּכ :םיִלְְּבִ שרד

 ודי הָכְלַממַהְדתֶא הוה ןכיו :לארשי ה השַעְמּכ אלו
 דובכו רשע ולחיהיו טפשוהיל הָחְנַמ הָדּוהְיְדְלַכ ונתו

 -תֶא רוקח רו הוה כרב ובל הָבְעו :ברְ
 :הדוהימ םיִרשָאהדתֶאְו תומְּבַה

 ליחךבל ויְרשְל חלש ּוכְלָמְל שולש נשבו
 יִרָעְּב דמלְל והיכימ גל לאְנְִנל הירכולו הָיִדבְעְלּ
 והידבז והינו  והיעמש םיולה םֶַהָמַעְו :הָדּוהְ
 במו והיבוטו והינו ךֶתְנהיַו תומירמשו .לארשעו
 :םינהפה םֶרּוהיו עמשילא םֶהַמַעְ םיולה היִנודַא

 -לָכּב וו הָוהְי תרות רפס םֶהָמִעְו הדוהיִב דמו
 -ֶכ לע הָוהְי דחפ יהיו :םַעְ ודמליו הדוהי .ירע

 ומחלנ אלו הָדּוהְי תוביבס רו שא תוצראה תוכְלממ

 הָחְמ טפשוהיל םיִאיִבִ םיִתְשְלַּפְִמ :טפשוהידםע
 םיִליִא ןאצ ול םיאיבמ םיאיברעה םּג אשמ ףסכְו
 םיפלא תעְבַש םישָיִתו תואמ עבְשו םיפלַא תַע בש

 ףלה טפשוהי יהיו :תואמ עבשו
 :תונָּכְסמ יִרעו תויְְריִּב הָדּוהיִּב ןביו הָלָעַמְלְרַע לד ו

 הָמָתְלַמ יִשְנאְו ּהָדּוהְי יִרְעְּב ול היִה הבר הָכאְלִמ
 ירובג ==

 ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ןכו הֶלורג הפרש ול-ופרשיו א"ס ,ו"טדו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 4
 אירק תומרימשג ,ביתכ תומירמשו ?. 8 | .אקספ ןאכ שי א'סב צ. 1 ,[' | ,ר"ידו

 אלמ וילע רסמנו י"כ םורפס בורב ןכ צ.11  .רסה הי נדָא יאחנדמל ןיאברע גמל ןכ צ 8

 .ב'ד ןכו אמדק ד"וי רפה םיאברעה א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב "יד א"וד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,א'דב ןכו
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 ו םֶתְדִקְפ פ הֶלֶאְ :םֶלֶשיִרְיִּב ליַח יִרְוָבִ
 למעו רשה הָנְדַע םיִפְלָא יִרָש הדוהיל םהיֶתובא תיַבְל
 ו "לַעְ :ףַלֶא תואמ שְלש לוח יו
 :ףַלא םיִנומְשּו םיתאַמ יזמעו רש ןֶנֶחוהָי ודי

 16 יהל בּדנְתִמה יִרָכְזְדּב הָיְסִמַע לדידלעו
 ז "ןמו :ליח רוב ; ףלא םיִתאָמ מו
 מ ןָנִמּו תשקדיקשנ מע ערילא ליח רוָּבִג ןמָיְנְּב
 דהאמ ומַעְו דבְזוהְי ודי לעו :ףְלֶא
 ) הָלֶא :אבַצ יצּולַח ףַלֶא םינומשו
 ירְעְּב ּךְלִמה ןַתָקרָשַא דבְלַמ ףלמהתֶא םיִתְרְשמה
 טָפְט שיקיכ והיו ;הדוהילָבְּב רצְבמה
 םִינָש ץקל דרו :בָאְחְאְל ןתחתיו בֶרְל דובְכְו רשע
 ברל קְבו ןאצ בָאְחא ולדחפווו ןורמשל םָאָחַאדלֶא
 רמאיו : לג תַמְרְדלֶא תולעל והָתיִסְיוימעדרַשֶא םעלו
 ףלתה הָדּוהְ 5 טפשוהידלא לֶאְרשידךלמ בָאְחַא
 ימע ַמַעְכּו ףומָכ יִנומְּכ ול רמ נאיו דַעְלִּג תמְר ימע

 לארשי דלא טָפְשוהְי רָמאָו :ה הָמָחְלּמּב ךמש
 לארשידךרמ ץבקיו :הָּוהְי רבְדדתֶא םויּכ אָקשְרּד
 ּףֶלנה םָהלַא רָמאיַו שיא תואמ עּכְרַא םיִאיְבְנההִתַא
 ןתַו הלע ורמאַו לדְחֶאדבִא הָמְחְלִמְל דע תַמְרילֶא
 ; איב הפ ןיאה טָפֶשוהָי למאוו :ךלמה רֶיְּכ םיקלַאה
 -לֶא\לאְרשדלמ ד מאו :ותאמ הֶשרדנו דע הָוהיל
 נאו ותאמ הֶוהְיתֶא שו ורדל דחאדשיא דוע טָפְשוהָי

 וימָילָכ יכ הבוטל ל א אָכְנְתִמ ּונְניִא יִּכ והיתאגא
 רמאי-לא טָפְשוהָי רמאיו אלַמיְב ו ּוהְיְכיִמ אּוה הפְרל

 1 ל

1 

2 

 וס

 שכ

= 

 כז

-1 

 ךלמה 8

 ריבס צ. 16 = .ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ג'ז ומעו א"ס ,ו'טדו ד"וד ,ב"וד ,י"כ םירפס בורב ןכ 6

 .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו ןַבַמּ א'ס צ. גל | .ב"יד ןכו ירקו ביתכ רוב א"סב ור

 ב"יד ןכו לארשי א'סו ,ט'דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו לארשי א"ס ,י"כ םורפס בורב ןכ 5 ,[

 .ו"טדו ר"יד
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 רמאיו רָחֶא םיִרָס"לֶא לארשי ףלמ אָרְקִו :ןּכ ךלמה <
 דל טפשוהיו לארשי למ :אלמיךב והְכימ רהמ 5

 םיבשיו םידנְ םישָבְלַמ ואָסָכדלַע שיא םיבָשוי הדּוהי
 .םיִאְּבִנְתִמ םיִאיִבְנַהדלְכְ ןורמש רעש חַתָּפ ןֶרְּב
 למאוו לזרב יגרק ה ;נפרכ וה קדצ ול שעיו :םהינפל
 :םתולכ"דע םֶראתֶא חננ האב הָוהְי רמָאדהְכ
 ָעְְ תַמְר הלע רמ באל ב םיִאְּבִנ .םיִאְבּוהדלֶכו
 ּדלָהירַשא ךֶאלמהְ :דלמה יב הָוהְי ןתְנו חלצה
 םיִאְבְנַה יִרְבִּד הָּגַה רמאל ולא בד ּוהָיְכיִמְל ארקל
 םהְמ דחאְּכ ּדרֶבִד אניה דְלמַהדלֶא בוט דָחֶא-הַּפ

 -רשא"תַא יִּכ הוהוהיח והיכימ רַמאו :בוט ּתְרבדְו
 למה רַמאיו דְלַמַהְלֶא א אביו :רָבדַא ותא יהלֶא רמאי
 דםִא הָמָחְלִמְל דַעְלג תמָרְדלא ףלנה הכימ ולא

 רמאוו :םכְדָיְב נו וחילצהו ולע רָמאיו לדַחֶא +
 רַשֶא ףעיבשמ יִנָא .םיִמעְּפ המכ"דע הקלטה ןי לא
 יִתיִאְר רמאו :הָוהי םשְּב תַמָא ה = הפרתסאל
 -ןיא רשא ןאצכ םיִרָהְהדלע םיִצופְ ; לארש שי י"לָכְִתַא
 -שיא ובושי הָלֶאְל םיִנדַאדאל הוה רַמאַיַו הער ןהְל
 אלה טפָשוהְילֶא ל אר שידךלמ רמאיו :םולשּב ותיבל
 :ערלדםא יפ בוט ילע אבְנתַדאְל ךילא יתְרַמא

 דתֶא יתיאְר הוהיזרבד עמְש ןַכְל רמאלו
 -לַע םידמע םיִמָשה אָבְצְ"לַּכְו ואסָכ-לע בשוי הוה

 בָאְחַאדתַא התַפ ימ הָוחְי .רמאיו :ולאמשו ועִמִי
 רמא הֶז רמאיו רעל תַמרָּב לָפְו לַעְיו לֶאְרשידְלמ

 הָוהָי ינפל דמעיו חורה אציו :הכּכ ךמא הוו הָכְּכ
 רמאיו =

 איס +. 1 = .ן"טרו ג'ד ,א'ד ןכו אלמ םיִבשויו א'ס +. 9 = ,ירק ּוהָיְביִמ ,ביתכ ּגהַכיִמ +. 8

 אלמ םיִאיבְנה א'ס +. 19 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד טיד ,ו'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו אלמ םיִאיִבּנַה
 ;ר"ידו ב"וד ,ט'ד ,ו'ד ,גיד ,א'ד ןכו םהל א'ס +. 16  .ו"טדו ב"יד ,ט"ד ,ן'ד ,ב"ד ,א'ד .ןכו

 רו
 .ז"ו ב"כ ,א םיכלמ ןייע
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 ג אצִא מאו :הָמּכ ויְלַא הֶוהְי מאו ונְתְפַא יִנָא מא
 הָתַפָת מאו ואבק יִפְּב רקש החל .תַהְ
 חור הוהי ןתנ הנה התו :ןכ-השעו אצ לָבותדמ
 :הָעַר לע רָּבּד הָוהְיו ד דאי יִפְּב רקש

 ₪ "תֶא ךיו הָנְעְנְּכְִב והיקדצ שניו
 הָוהְידחּור רבָע ְךְרָּרה - יא רָמאיו יחְלהדלע ּוהָיְּביִמ
 % םויפ הָאַר :ָּךגה ּוהָיְכיִמ רמו :ךתא רַבדְל יִתַאַמ
 ₪ ףלמ למאי :אבקהל רֶדָחּב רֶדָח אובָּת רשֶא אּוהה
 ריעהדרש ןימִאְדלֶא ּוהָבישָהְו והָיְכיִמדתא וחק לארשי
 5 ימיש לאה רַמָא הּכ םתרמ גאו :דךלמ מהְדַּב שאלו
 דע ץחל םימו ץחל םֶחָל והליכאהו אלה תיִּב ּהֶ
 ד םולשב בושָּת בושדסא והיכימ רמאיו :םולשב יבוש
 :םֶלְּכ םימע ועָמש רָמאלו יב הָוהְי רבְדאל

 ₪ "לֶא הָרהְידְרְלִמ טפשוהוו לא ָידלמ לע
 2; שפחתה טּפָשיוהְיְילֶא לארשי ךלמ למאיו :דעלג תמר
 ּךְלמ שָפחתוו ףיִרְנְּב שב הָּתַאְו הָמָחְלַמב אובו
 ו יָשְתֶא הוצ םֶרֶא ךלמו :הָמ ָהְלַמְּב ואבו לֶאְרשי
 לוְדָנַהדתֶא ןטקַהתַא ּומָחְלִּת אלרמאל ולדרשא בָּכְרַה

 % יִרָש תואְרְּכ יִהָיו 6 לארשי ךלֶמהתֶאדסִא יּכ
 אוה לארש ץיִּרְלַמ ּורָמָא הָמַהְ טָפָשוֶהְידְתֶא בָּכְרַה
 םתיִסּו ורע הוהיו טֶּפשוהְי קעזיו םחלהל ויִלָע ופסמ

 (ש וש

 2 הָיָהדאְל יִפ בָּכְרִה ירש תואְרְכ יהיו :רנמזב םיהלֶא

 - ומתְל תֶשפּ ּדַשָמ שיִאְו :ויִרָחִאַמ ובּושיו לארשי למ
 רמאיו ןירשה ןיבו םיִקָבדה ןיּב לארשי ךְלמתֶא ו דיו

 בכרל

 ,ב*יד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ביד ןכו הוהיו א'ס ץ. 55  ,ר"הו ס"ת ,ע"ת ןכו דלַפ יפב א"ס +. 9
 . ד

 םית ,ע"ת ,'רת ,ב"יד ,א"'ד ןכו אבו א"ס צ. 99 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 29  .ו"טדו ד"וד
 ר"יד ,ב"וד ,א'יד ,ט"ד ,ו'ד ,גיד ,ב"ד ןכו דתֶאְו א'ס +. 30 = .'ל ב'כ .א םוכלמ ןויע +ר"*תו

 .א ב'כ ,א םיכלמ ןייע :ר"תו ס"ח ,ע"ת ר רר תו .
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 :ותילחה יִּכ הנְחמַהְדִמ יִנְתאַצוהו ךידי ךֶפַה בָּכְְל

 דימעמ הָיָה לארשי ךלמו אוהה םויּכ הָמָחְלִמה לעתו
 :שמְשַה אוב תעל תמה בֶרְעָהרע םֶרֶא חב הָבְּכְרִמ

 דלֶא הָרּוהְידְדִלִמ טָפְשוהָי בשיו טי
 נחרב אוקי וְנפלֶא אָצו :םלֶשוריל םלְשּב וב <

 יִאְנָשְלו רעל עשְרְלַה טפָשוהְי ךלמהלַא למאה הָוחה
 לָּבַא :הוהי ינפלמ ףצק ילְע תאו בֶהֶאְת הוה

 -ןמ תורשאה ּתרעְבהיִּכ ךמע ּואְצמְנ םיבוט םיִרְבּד
 טפשוהי בשיו :םיהלאה שרדל ףבבל תוניכַהְו ץֶרֶאָה +

 םירפֶא רה"דע עבש ראְּכִמ םֶעָב אציו בשיו םֶלָשוְריב
 םיטפש דַמַעיו :םַהיִתוְבָא יהלא הָוהְיילֶא םּביִשו 3
 רַמִאיו :ריִעָו ריעְל תורְצְּבַה הָדּוהי יִרעילְכִּב ץֶרֶאְּב <

 וטפְשִתְְדֶאְל אל יִּכ םישע םתֶאהִמ אר םיטפשה"לא
 הוהיהרחפ יהי הֶתִַעְו :טּפָשִמ רבְדְּב םכַמעְ הוהיל יכ וכ 7

 הלוע וניהלַא .הוהידםע ןיאהיִּכ ושעו ורמש םכילע
 דיִמָעִה .םלשוריכ ו :דחשדחפמו םיִנָּפ אשמו 5

 לארשיל תובָאה ישארמו םיִנָהְּכַהְו םיולהךןמ טֶפשוהי
 םַהיִלָע וציו :םלשורי ובשיו ברל הוהי טפשמל +

 :םלֶש בבלבו הָנמָאְּב הוהי תאר ושעת הָּכ -רמאל
 םָקיִרעְּב םיבשוה !םכיחאמ םפילע אובידרשַא בירדלֶכְו
 םיִּפשִמְלּו םיִקִהְל הֶוַצמְל הָרוהְדְיּ טֶרְל סדרי
 םכילע ףצקההיהו הוהיל ומשֶאְי אלו םתא םֶּתְרהְוהְ

 והְיִמִא הָגהְו :ומשאת אלו ןּושעת הּכ םֶכיִחְאדלַעו ג
 ךכ והירבוו הָוהי רבד לכל םכילע שאה ןהכ
 ףלמה"רבד לכל - הֶרוהְיְתיבל | דינה לאעמשי

 םירטשו
 ,ע"ת ,א"ד ןכו ירקו ביתכ די א"סב ,ירק ףֶרַי ,ביתכ ךיִדָי +. 88 | .ךפה גנ'ב ,א'ב ןכ +

 םָהְלֶא א'ס יז. 3 | .ו'טד ןכו בָהֶאְּת א'ס צ. 5 ,₪' | .דָמָעַמ ל"נ ד. 84 .ר"תו ם"ת

 אלב -חקמו נ"ב ,א"ב ןכ צ. ל ,ו"ט ח"ו תומש ןויע :ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו

 .ו"דו ב'ד ןכו םדל םד א"ס צ.0 = .ר'תו ע"ת ןכ דלָּכ ל"צ <. 00  .איענ
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 דע הָוהְי יהיו וז שעו ו
- 

 כ | םַהָמַעְו ןומע :יִנָבּו .בָאומְהְנְב ואב .ןפירַחֶא יהיו
 ג ודינו ואביו :הָמִחְלַמל טָפֶשוהְידלע םינומעהמ
 םיל רבעמ בָר ןומה ףיְלָע אָּב רמאל טפשוהיל
 3 תו אְריו :יִדַג ןיע איה רַמָּת ןוצצהְב םֶנהְו םראמ
 דליל ם םוצ"ארקיו הוהיל שורדל וויִנָפִרתֶא שּפָשוהָ
 + יִרעדלָכַמ םג הוהימ שקבל הדוד וצו :הַדְוהְ
 הק טפשוהְי דמעיו :הָוהְיתֶא שקבל ואָּב הָדּוהָ
 השדחה רצְחְה ינפל הָוהְי תיבְּב םֶלשּוו הָדּוהְ
 ; םיהלא אוָהיהַתַא .אלַה ניתבא יהלֶא הָוהְ רמאיו

 ליבו .םיוגה תוכְלַמַמ לָכְּב לשומ הָתַאְו םיִמָשּב
 טיהְלֶא הֶתַא | אלה + בציתהל ףנע ןיאְו הָרובְּה חַכ
 5 ףמע יִנפְלמ תאוה ראה יבשידתֶא ָּתשרוה
 ביו הכרבשיו :םלשל ףבַהֶא םֶהְרְבַא עַל נתת
 הָעַר וניִלָע אובָּתֶא ;רמאל ףמשלי שָּדְַמ הָבָּבְ

 הזה תובה יִנָפל הָדמַענ 5עְרו בד טיפש בֶרָח
 ונתְרַצמ ףילא קעזנו הזה תָיכּכ מש יּכ נפל
 ריתשדרהו בָאומּ ןומעהינֶב דגה הָתַע 1 :עישותו עָמְשִתְו
 ץֶרֶאמ םָאבְּב םֶהָב אוב בל לֶאְרשיל הָּתְַתָנ -אְל רַשַא
 וג םהחהגהו :םּוְדיִמָשַה אָלו םַהיִלָעַמ ורס יִכ םִיִרְצִמ
 ונתשרוה רָשֶא ָךִתְשְרִימ וגָשְרִנְל אובל נילָע םיִלַמָ
 כ ןומְקה יִנָּפְל חכ ּוָב ןיא יִּכ םֶכדֶפְשִת אַלַה נ יהְלֶא
 יפ השענהמ עַדְנ אל ּונָחְנַאְו וניִלָע ; אָּבַה הזה בֶרָה
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 םפטדסנ הוי יִנָּפְל םיִדָמִַע הָדּוהְיהלַכְו :וניניע ףיִלָע 3
 :םהינבו םָהישנ

 יולח הינתמהב לָאיעידּב הָיְנְבְִּב והרכב לֶאדַחְו <
 :להמה ךותְב הוה חור וילע התיק ףסא יבמ

 להו םֶכָשּורְי יבשיו הָרּוהְילַּכ ,ובישקה רָמאַ 5
 -לֶאְו ואְריִתִֶלא םֶּתַא םֶכְל הֶוהְי רמָאדהפ פשה
 הַמָחְלִמַה םכל אל יִּכ הזה בֶרֶה ןומקַה ינפמ ותחת
 הָלַעַמְּב םילע םָנה םטילע ּודְר לֶחְמ :םיקלאל יּכ
 אל :לַאּורי רכדמ ינפ לחנה ףוסְּב םֶתֶא םֶתאְצִמו ץיצה
 תעושידתַא וארו ודע ּובְצְיִתִה תּאְוּב םחְלְהְל סַכְל
 ותחת"לאְו וארית"לַא םלָשורְו .הדוהי םכמע הוה

 םיפא טפשוהו דקו :םקמע הוחיו םהינפל יאצ רֶחְמ
 הָוהָי ינפל ּולפנ םלָשוְרִי יִבָשְיְו הָדּוהְידלְכְו הצר

 -ןמו םיִתָקְקַה ינָּכְדִמ םיולה ומקיו :הוהיל תוחתשהל 1
 לדג לוקּב לארשי יִהְלֶא הוהיל לָלהְל םיִחְרּכַה נב

 םֶתאְבּו עוקִת רפדמל וצו רק ומיכשיו 8 :
 םַלָשּורָי יִבְשְוו הָדּוהְ ינעמש למאה פשה דמע
 ויַאיִבְנב .ּוניִמָאה .ּומָאְתַו םֶכיִהְלַא הוהיב ונימאה

 הָוהיִל .םיִרְרְשמ רמעיו .םָעָהְדְלֶא ץעוו :ּוחיִלְצַהְו גו
 םיִרָמָאְו ץולחק ן נפל תאצְּב שדקדתרדהל םיללהמו
 הרב ּולַחַה תַעְבּו :ודְסח םלשל יִּכ הוהיל ודוה
 -רַהְו בָאומ ןומע יל םיבראמ | הוה ןתָנ הלה

 בָאומו ןומע יִנָּב ודמעיו :ּופנְעו הדוהיל םיִאָּבה ריעש ₪
 םֶתולַכַכּו דיִמשהְלו םיִרָחְהְ ריעש-רה יבשידלע

 הָדוהיו :תיחשמל הערב שיא ורע ריעש יִבָשויּב <
 םיִרְנַפ םנהְו ןומְהַהלֶא \ ונפיו רבְדִמְל הָפְצְמַהְ"לַע אב

 םילפנ
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 : וָבְל "מע טַפְשוהְי אבו :הָטיִלּפ ןיאו הָצְרא םיִלָפָ
 ילכו םיִָנַפּו שּוָכְרּו ברְל םַלָב יאַצְמו םֶלְלָשתֶא
 הָשולש םיִמָי ּוָהִו אשמ ןיאל םהְל ּולצנו תודמח
 ולַהקנ יעיִבְרֶה םויבו :אּוְק"בר יִכ לָלֶשַההתֶא םָוב
 ואְרְק ןפ"לע הָוהְידתֶא ּוכרּב םש יּכ ּהָכְרֶּב קמ
 ובשיו :םויהדדע הָכְרִּב קָמע אּוהה םוקִמַה םשדתא
 -לֶא בּושְל םשארְב טפשוהיו םלשוריו הָדּוהְי שיא"
 ואביו :םהיביואמ הֶוהְי םֶהְמשיִּכ הָקְמשְּב םֶלשּו
 :הָוהְי תיבְדלא 1 תוְרצצַהבי תורנְכְבּ םיִלָבִ םלְשּורי
 9 םִעְמְשְּב תוָצְרַאְה תובְלְמְמלְּ לע םיהְלֶא דחפ יִהָיו

 תוכלמ טקשתו :לארשי יביוא ם םע | הוה םהְלְנ י

 :םיבסמ ו והלא דל חניו 0

 הָיַש שמָחְו םישלָשְרְּב הָרּוהידלַע טָפְשיהְי ךלמיו
 םשו םלֶשּוריּב למ הָגְש שָמָחְו םיִרְשָעו וכְלַמְב
 ַ רסדאלו אָסֶאויבָא ּךֶרְרּב דל : :יה הלשהתב הָבּוזְע מא

 : ורפאל תומְּבִה דא :הֶָוהְ יניעְּב רָשיַה תושעל הממ
 רַתָיו :םַהיִתְבַא יהלאל םבכל וניכהדאל ₪ םַעָה ועו

 םיִכּותְּכ םָגה םִיְנרַחֶאָקְו םיִשאַרֶה טפָשְוהְי יִרְבִ
 יכלמ רפסלע הָלַעְה רשֶא יִנַָחְִּב אּוהָי יִרְבַדְּב
 אג םָע הדוהי"ךלמ פָשוְְי רָבְתֶא ןכירהֶאָו :לאְרשי
 - והרבה :תושעל לישרה אוה לארשידףלמ הָיַזחַא

 ןויִצע ;עב תנא ושעיו שישרת הָכְלְל תיְנִא תושעל דע

 - טפֶשוהְידלע הָשְרָמִמ והְוְרודְדּב .רזעילא אָבְנִתִיו :רֶבּג

 ףישעמהתֶא הוה ץֶרֶפ והזחאיםע ּרְּבִחֶתַהַּכ רמאל
 בכשיו :שישרתילֶא תֶכְלְל ּורְצט אלו תוינָא ורבשיו - .יייי :שישר - ו הח-יייו ה- - א . .
 - 2 .% - : יג שק% ד \:ו : 3% -
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 דו רעב ויָתְבָאְיפְע רבו :יִתְבָאדבע טּפֶשיִהְ
 "ַלָּכ יהימפשו לֶאְכיִמו והירועו ּוהירכוו לאיחיו הי טָּפָשהָי יִנְּכ םיחארלו ויָּתְחַת ונְּב םֶרוהְי ךְלמַ
 םֶהיִבִא |םהל ןתיו :לארשידדלמ טָפשוהָי יִנְב הָלֶא
 תורצִמ ירעדםע תוונדְנַמְלּו בָהֶזְלּו ףסכל תופר תונְּתמ
 ;רוכְּבַה אִּ"יִּכ םֶרוהְיְ ןתנ .הבְלממה"תֶאְו הדוהיב

 בָא תכלממ"לע םוהו םק
 ירשמ םַו בֶרָחְּב .ויָחֶאדלְּכדתֶא גרה קוחְתו

 וכלמפ  םֶרוהְי הָנַש םִיִתְשּו םישלָשדזֶּב :לארשי 5

- 
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 יפלמ | ףרדּב ףלר :םֶלָשוריִּב ךְלִמ םינש .הנמשו
 בָאָהֶאְחתּכ יִּכ בָאְחא תיִּכ ושע רַשֶאּכ לארש

 הָבֶאְדאְלְו :הָוהְי :נעְּב עָרֶה שעוו השא יל הָתיִ
 רשא תירבח .ןעמל יוד תיִבתא תיִחָשהְל הוה
 ונפלו רג ויק תַתְל מא רשאקו דיוק תָרָ
 הרוהיהדי תחֶתמ םודָא עָשָּפ .ּויָמָיַּב - :םיִמָיה"ִלָּכ
 "לָפְו וירשיםע םרוהו רבעו :ךלמ םהילע וכילמוו \

 וילא בבופה םודָאדתַא ו הָלָיל םק יהיו ימע בָכְרַה
 דע הדּוהידדו תחתמ םודא עשפיו :בֶכְרַה ירש תַאְו
 יפ ודי תחתמ איהה תַעַּב הנבל עשפפ וא הזה םויה
 ירהּב תומב השע אוהדםנ :ויִתבָא יִהְלַא הָוהְיתֶא בָוָע
 :הדוהיהתא חיו םלשורי יבשידתא ןזיו הָדּוהְי

 רמאל איִבְנה והילאמ בָּתְכִמ ֶלַא אביו
 דאל רשֶא תחה ּךיִבָא דוד יהְלֶא הָוהְי רמָא\ הּכ

 תכלה 0 :

 ו"טדו דיייד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ךלמ טפשוהי ינב א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +.5 ,אכ

 ןכ צץ. 6 | ,ר"תו ס"ת וע"ת  ,א"וד" ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הֶָדּוהְי א"סב והדּוהי ריבס צ. ל

 ריבס צל. 6 .ףקמב -התיה א"פ ,ו"טדו ד"יד ,בייד ,ט"ד ןו"ד ג'ד ,ב"ד ,ויכ .םירפס בורב

 ל"נ ץ. 9 +ור"ידו :ב"יד ,א"יד ,ש"ד ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו | ביתכ הָשֶאְל א"סב הָשאָל

 ה"טדו ב'יד ,א"וד ,ו"כ םירפס .בורב ןכ +. 9 .,א'כ 'ח ,ב םיכלמ ןויע עצ וא הָריִע
 יִרָעַּב א"סב ,יִרָעַּב ריבס +. 11 = ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ר רסח בבפה א'ס

 ,ר"תו ע"ת ,א"ד ןכו ירקו ביתכ
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 -ךלְמ'אָסֶאייכרדְבו ףיִבָא טפֶשוהְי יִכְרדְּב תְכַלָה
 הָדּוהְדִתֶא התו לארשי יכלמ ךֶרָדְּב ךלתו :הָדְה
 ףוהאדתַא םִו בָאָחַא תי תונַהְּכ םֶלָשּורְי יבשידתַאו
 הפנמ ףננ הוה הגה :תֶנְרַה ָּךִממ םיבומה ףיבאדתיב
 התַאְ :ףשוכרדלֶכב בו ףישְנְבו נֶבְבּו ךמעּב הלודנ
 ךןמ - ףיעמ .ואצי"דע .ליעמ הלחמ מְּב םיִּכְר םיְלְחְּ
 הְוְרדתֶא םֶוהו"לע הָוהְי רעוו :םימָילע םיִמָי ילחַה
 ולעיו +םישוכ דוזלע .ר רשֶא םיִבְרעה םיִּתְשְלַּפִה
 אָצְמּוה שּוכרָהלְּכ תא וכשיו השקכיו הדוהוב
 יכ ןּכ ולדראשנ אלו ויש נבו ךלמהדתיבל
 !הָוהְי .ּפְנְנ תאְזלָּכ .יִרָמֶאְו יב ןטק ּחֶאוהְיסִא
 תַעָּבּו םיז ממ | םימָיל יהיו :אפרמ ןיאל ילחל ויעָמְב
 תַמָיו ויִלָחְיע עמ ּואצי םינש םימיל ץקה .תאצ
 תפרשּכ הפרש מע ול ּושָעדאָלְו םיעְר םיאלחתב
 ₪ םינש הָנומְשו יבלמב הָיָה םִיתְשּו םיִשלָשְּב :ויִתבַא
 יוד ריִעְב והְרְּבְקַו הָדְמִח אָלְּב ךליו םֶלָשּריִּ ךְלַמ
 בכ דתֶא םלָשּורְי יִבָשו וכילמוו :םיכְלמה תְרְבְקּב אלו
 דודגה גרַה םיִנשארָהדלָכ יִכ ותחת טקה 5 ּוהָזחַא
 ףלמ םרוהידב ּוהָיוחא ךלמוו הנהמְל םיברעב אבה
 ;הָדוהָ
 תחא הָנָשְו וכְלַמְב ּוהָיוחֶא הָנַש םיִתְשו םיִעָבְרַאְדִּב
 אוהדסנ :יִרְמְעְתּב ּוהילתַע פא םַשֶו םֶלָשּריִּב ּףֶלִמ
 ותְצעְ - הָתְיַה מא יכ בָאְחא תי יִכְרַדְּב ךֶלֶה
 יּכ בָאָתֶא תיִבְּכ הי ינעְּב עָרַה שעו :עישרהל
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 :ול תיחשמל ויבָא תומ .יִרָחֶא םיצעוי ולדויה המה
 ךלמ בָאָחַאְדִּב םֶרּוהְידתַא ףליו ּףלַה םֶתצעּב ם 5

 שכ

1 

- 

 רַעְלִנ תִמְרְּב םֶרֶאְדלמ לאְוחלע הָמָחְלִמְל לארשי
 יפ לאּפְרְיְב אפרתהל בש :םֶרוידַתֶא םימרה כ
 ףלמ לֶאהְוהדהַא ומָחלְִּב המר והכה רשא םיכמה
 דתֶא תוארל רי הדוהי ךלמ םרוהיב והירועו םֶרא
 םוהלָאמו :אּוָה .הֶלחיִּ .לאערזיב 5ַאְהַאְרְּב םֶדְהְי
 דבע אצי ואבו םֶריְדלֶא אבל ּוהזִחַא תפובת הָתָיַה
 תיִרְכהְל הָוהְי יתשמ לשֶא ישמנְְב אּוהְידְלֶא םֶרְוהְי
 בָאְָחֶא תיבְדםע אוהְי טפָשהְּכ יהיו :בָאָחְא תיבחתא
 םיתְרשמ ּוהַָחַא ןחֶא :ונְבּו הָדּוהָי יִרָשתַא אָצְמִיַ
 אּוָהְו והדְכליַו והָוחֶאדתֶא שקביו :םנרהְו והָיזחַאל

 ּוהָרְּבְקיו יהָתיִמְו .אוהידלֶא והאבו ןורמשב אָבְחְתִמ
 -לכב הָוהידתֶא שְרְדְדְרשֶא אוה טָפְשוהְיְדּב ּורָמָא יִכ
 :הָכְלממל חַּ רַצְעִל ו והיוחא תובל ןיאְו ובְבְל

 ּהָנְּב תמ יפ הָתַאְר והיזחַא םִא והילתעו
 :הָדּוהְי תיבל הבלממה עַרֶוְדלָכִִתֶא רדת קת
 בתו והיוחַאְדִּב שָאוידתַא למה תַעָבָשוֶהְי חת
 ותקְניִמתֶא ותא ןֶּתִּתַו םיִתְמיִמה ּךְלַמהדִיִנְב ףותמ ותא
 םרוהְי ךלמההתב תעְבשוְי והריתסתו תוטמה רדָחכ
 ינפמ ּוהָיזחֶא תוָחֶא הָתַיַה איה יכ ןהפה עָדָיוהְי תשא
 םיהלאה תיבַב תא יהיו :והתְתימה אלו והילתע
 :ץֶרָאָתְלע תכלמ הילתעו םינש שש אָבִחְתִמ

 חקוו עדיוהי קזחתה תיעבשה הֶנשְבּ

 ךב לאַעמשילו םרָיְדב והירועל תואמה יִרָשתא
 ןנחוהי
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 והידעדןב והישעמהתַאו רכשךב ּהָירועְלְו נחה
 הָדּוהיב ובסיו :תירְּבב יִמע יִרכְְרַּב טפָשיִלֶאדתַאְ
 תוְבָאַה ישארו הָדָוהְי יִרעְדלָּכַמ םּוְלְהדתֶא וצבי
 תיִרָּב לַקָהַהילְּ תרכיו :םֶלֶשיִרידלא ו ואביו לֶארשיְל
 ללמהרב הָנַה םהְל רמאיו ףלמהדבע םיהלַאָה תיִבְּב

 רשא רָבְדַה הו :דווד ינבדלע הָוהְי רד רשאּפ ךלמי
 םיוללו :םיִנָהְפְל בשה יִאְּב םָכִמ תיִשְלשה ושעת
 תיִשְלְשַהְ למה תובכ תישלשהו :םיפפה יִרעשְל

 ; אובְידלַאְו :הָוהְי תיב תורְצהַב םִעֶהלֶכְו דוסִיִה רעָשְּב
 הָמַה םיולל םיִּתְרָשִמִהְו םיִנָהְּכִהְהםִא יִּכ הָוהְייתִיב
 :הָוהְי תִרְמְשִמ ורמשי םעהיַלָּכְו הָמַה שקי ּואָב
 אָּבַהְ ודב וילו שיא ביבס ףלמההתא םיולהו ופיקהְו

 ושעיו :ותאצבו ואבְּ ףלמההתַא וַהְו תמי תִבַהדלֶא
 ןהכה .עדיוהי .הוצרשא לַכְּכ הָדּוהְידלָכְו םףְלה
 תכשה יִאְּ םֶע תָבשה אב ייִשְנאְרתֶא שיא וחקמ

 עְדָיוהְי ןתיו :תוקְלחמה"תו א ןהפה עָדיוהְי רט נפאל יכ
 -תֶאְ תונמה"תאו םיִתינְחהדתֶא תואמה ירשל ןמפה
 רמעמ + :םיהלאה תיכ רֶשֶא דוד ךלמל רשֶא םיט שלשה
 תיִנָמַיה תיבה ףַתָּכִמ ודב וחְלְש שיאו םעָהלָכדתֶא
 ףלמה"לע תיכו חֶבַומְל תילאמשה תיבה ףֶתְּכְ"דע

 למה"תא ויל נו ךְלַפהְרְבְרתֶא ואיצויו בבס ₪
 ורמאו וינָבו עדיוהי ִיהַהֶשמִו ותא ּוכילמיו תּודעהרתַאְ
 ג דתֶא וה ילתע ע עמש :ףלמה יחי
 -לֶא ובתו דלמה"תא םיִלְלֶהִמִהְו םיִצְרִה םַעָה לוק
 \ ודומע"לע רמוע למה הנהו ארו :הָוהי תי םַעָה
םַעדלְּכו ךלמהדלע תורצצחהו םיִרשהְו אובמב

 ץֶרָאָה ם 

 חמש
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 אאזזח 14--אצזצ 4 ב םימיה ירבד 18

 ריש יִלְכְּב םיִרְרושמַהְו תורָצצְחַּכ עקותו חַמָש
 רַמאָּתַו היִדְנְּבדתֶא הילתע ערקו לֶלַהְל ם םיעידומו

 ןהפה עֶדָיִהְי אצויו ;רָשק רשק 4
 הּואיִצוה םֶהְלַא מאו לוטה ידוקפ | תאמה יִרָשתֶא
 יִכ בֶרָחַּפ תמוי הירְחֶא אָּבַהְו תורְרָשה .תיּבמדלֶא

 םידי הל ומישיו :הֶוהְי תב הּותיִמַת אל ןהפה רמָא +
 הּוְתימו ךלמה תב םיסופה"רעש אובמדלא אוְבָּתַו
 :םש

 ףלמה ןיבו םַעְהדלָּכ ןיבו וב תיִרְב עֶרָיוהְי תַרְכִו 6
 והצתיו דרב םעְהדלּכ ואביו :היהיל םעְל תויהל 17

 לעבה ןהכ ןֶמִמ תֶַאְו ורכש ויִמְלְצדתַאְו ויתחְּבְומתַאְ
 הוה תב תק עְיהְ םשיו :תוחְּבַמַה ינפל ונרַה
 הָוהְי תיבדלע דיו קלֶח רשֶא חלה םיִנָהְּכְה יב
 ּהָחְמָשְּב השמ תרותב בּותְּכּכ הָוהְי תולע תולָעְהל
 תיּב ירעשדלע םירעושה דמעיו :דיוְד יִדָי לע רישבו
 יִרָשתַא .חקיו :רָבְדדְלְכְל אָמְמ אביאל הוי
 | תֶאְו םעָּב םילשומההתַאְו םיִריִדאָהְתֶאְו תואפה
 ואביו חָוהְי תיִּבַמ ףלמה"תֶא דֶרּוּו ץֶרֶאָה םִעדלָּכ
 לע דךלמהדתא ובישויו ךלמה תב ןוילעה .רעש-ךותְּב

 הָמְמַש ריעָחְו ץֶרָאָהימעדלָכ יקמשיו :הָכְלְממה אָסְּכ או
 שא םינש עַבָשְְּב :ברָחְּב .ותימה והיְלְתעדתֶאְו דכ

 הובצ ומא םשו םלשוריב ךְלמ הָנש םיִעְּבְראְו וכְלמְּב
 ימיילפ הוהי ינעְּב רשוה שאי טעו :עבָש ראְּבִמ
 :ןהכה עַד

 יחיו :תונבו םיִנּב דלוזו םיִתַש םיש עְדְיוהְי ולדאֶשיו 5
 :הָוהְי תיבדתַא שחל שאי בלדםע הָיָה ןכ"ירחא

 ץבקיו 0
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 פ יִרָעְל ּואַצ םָהָל רָמאַַו םיולהו םנְַכַהדתֶא ץבקי
 תיִבדתֶא | קזחל פףַסִּ לֶאְרָשידלָּכַמ ּוצְבְקְו הָדּוהי
 אַלְ ה-5 ורהְמִּת םֶּתַאְו הָנָשְּב הָנש ומ םֶכיִהְלא
 רַמאיַו שארָה עדה ףְלמה אָרְק יו :םיולה ורָקמ
 הדּוהימ איִבָהְל םָיולהדלַע תשרד"אל עודמ ול
 לַהָּכַהְו הוהי-רבע השמ תֶאְשִמהֶא םֶלָשּורִיִמ
 תעשרמה והילתע יִּכ :תּודעַה לָקאְל לארשיל
 דתיב ישדָקלָּ םנְו םיהלַאָה תיּבדתֶא ּוצְרפ הנ
 דָחֶא ןורא ושעיו , ךלמה רַמאוו :םיִלָעְבִל ּושַע הָוהְ
 הָרּוהיּב לודנְתו :הָצּוח הָוהְיְדתיִּב רַעָשָּב ּוהָנְתִ
 םיקלָאָקדֶבְע הָושמ תֶאְשמ הוהיל איבָהְל םלשוריבו
 םעָה-לָּבו ירה לכ וחמשיו :רַבְדִמּב לאְרשיחלע
 איִבְי תַעְּב יהיו :הלבלדדע ןוראל וכילשיו ואיביו
 יִּכ םֶתיארְכְו -- יב למה תק פלא ןירָאְהתַא

 ורעיו שאה ןֶהכ דיק ללמה 5 אָבּו ףֶסַּכִה בר
 ןםויפו ושע הכ ומקְמלֶא והבישיו והָאְשְיַו ןורָאָהְדתֶא
 דלֶא עְדיוהיו ךלמה והנתַו :בֶרָל ףסכ ופְסִאְו םויּב
 םיבצה םירְכָש ויהיו הָוהְידתיִב תדובע תֶכאְלִמ השוע
 תשחְנו לזרב ישרקל םִ הוי תב שדחל םיִשְרחְ
 לעתו הָכאְלְמַה ישע ושעיו :הָוהי תיבחתא קוחל
 םוהלַאה תב דתֶא ודימעיו םדיִּב הָכאְלִמְל הכורא

 ךְלִמה ינפל ואיבה םתולְכְכְ :והצְמַאָו תְנְּכְלַמלע
 הוהידתיבל םילכ והשעיו ףספה רֶאשדתַא עדיוהְיְו
 םילעמ ויהי ףסכו בַהְ ילכו תופכְו תולעהְו תרש יִלָּ
 :עְיוהי יִמָי לָפ יִמָּת הָוהְידתיִבְּב תולע

 % ן|<-
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 דםע ּדיודדריִעְּב ּוהְרְּכְקִיו ותומְּב הָנָש  םישלשו
 :ותיבו םיהלאְהםעו טארשיב הָבּוט הָשַעְיִּכ םיִכְלַמַה

 ירש ּואָּב עְדִיוהְי תומ יִרָחַאְ
 ּובְזַעַיו :םהילַא למה עמש וא ךלמל ווחתשיו ּהָדּוהְי
 םיִרשַאַהְדתֶא ּודבעיו םַהיִתוְבַא יהלֶא הָוהְי תִיּבתֶא
 םּהַמְשַאְּב םלשוריו הדוהי"לע 5 ףצקהיהו םיכַצְעְהתֶאְ
 ודיעיו הוהידלא םכישהל םיאבנ םַהּב 0 :תאְ

 םיחלא חרָ לזאה אָלְו ם םֶכ 5

 םירבע .םתֶא 2 םיהלאה רמא | כ 5% רמאיו

 הָוהְידתֶא םֶּתְבַוַעדיִּ והילצת אלו הָוהי תָוצמדתֶא

 ףלמה תוצמפ ןבא והמגרוויִלָע ורשקיו :םכְתֶא ביו
 רַשֶא דסַחַה ףלמה שאי רצָחאְלְו :הֶוהְי תיכ רַצָחּב <

 רַמָא ותומְכּו נָּבדתֶא גרַהו ןמע ויבָא עָרָיְוהְי הטָע 1

 תפּוקתל ויהיו :שרדוו הָוהְי אָהְי ₪
 םלשוריו הָדּוהְילֶא ואביו םרא ליח וילט הלע הָנָשַה
 וחלש .םֶלְלַשדלכו םעָמ םַעָח ירו שדלכ"תא ותיחשיו
 םִדֶא לוח |ּואְּב םיִשְנַא רעצמב כ :קֶשְמרּד למל
 יִהְלֶא הָוהְידתֶא ובזַע יִכ דאַמ ברל ליח םֶדָיִּב ןַתְנ הוה ו

 כ וגגמ םֶתְכְלְבּו :םימפש ּושע שָאוידתַאָו םהיתוב
 יִמְרְּב ויִדְבַש ויִלָע ּורשקתה םיכר םייְלָחמ כב ותא ובוע

 והרָכְקיו תמיו .ותטמ"לע והנרהיו ןהפה עדיוהי נב
 הָלֶאְו :םיכלמה תרבְקַּב והָרְבְק אלו דוד רע
 דֶבָ והיו תינומעה תעמשרב 3 .וילע םיִרָשְקַתַמִה
 ב כא

 ןכ צ. 54 = .ר'תו ב"יד ,א"יד כו תַוַצמ א"ס +. 90 4 .הלָשַו יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +9
 ,ג'ד ,ב"ד ןכו שגד רעצמְּב א"ס ד" ידו ב"יד ,א"ידב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב
 לוח ואב א" םצא ,ירק רע ;צמב ,ביתכ רצע מב יאחנ דמל ,יאברע כל ןכ צ. 24  .ט"דו ו"ד

 .ו"טרו ד"יד .ב"וד ,מ'ד ,ג'ד ,ב"ד .,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 86 = .ר"תו ע"ת ןכ -ןַב ל"צ צ. 5

 .ר"ידו ב"יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו דבזוהיו א"ס ץ. 96 = .א"ודו ו"ד ל
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 ז דוסיו ויִלְע אשמה בר ויְנְבּו :תיבָאומה תיִרָמְשְדּב
 םיכְלַמה רָפַפ שָרְדְמלַע םיִבּותּכ םֶנה םיהלָאק תי
 :ויִתְחּת וְנָב ּודָיצמא דמו
 הכ עַשַתָו םיִרָשעְו ּוהָיצִמִא ףךלִמ הָנָש שמחו ם םיִרשַעְרּב
 ; שעיו :םיִלָשּורימ ןדעוהְי ומא םשו םֶלֶשּורִיִּב ףלמ הָנש
 \ רשאּפ יחיו :םלש בלב אְל קר הָוהְ נב רשוה
 -תֶא םיִכמה ויִדָבַעְַתֶא גרה וילע הָכְלממה הקו
 הרוב בּותְכַּכ יִּכ תִיִמָה אֶל םֶהיִנְּבדתַאְ :ויבָא ףלמה
 תובָא ּותומיאל רמאל הָוהְי הָוצְ"רַשֶא השמ רָפַמְב
 ואָטחְּב שיא יִּכ תובָאדלַע ותומיאל ם םינבו םיִנָבְלע

 הלוהידתַא והיצמא ץבקיו :ותּומָי
 תואמה יִרָשְלּו םיפלאה יִרָשְל תובָאדתיבל םדימעיו
 הֶלַעַמְו הָגַש םיִרָשָע ןֶכמְל םֶדְקְּפיו ןמינבו הָדּוהְיילַכְל
 חמר זחא אָבְצ אצוי רּוחְּב ףְלֶא תואמרשלש םִאְצְּו
 ; הֶאַמְּב ליַח רובְנ ףלַא הֶאמ לאְרשימ רפשיו הצו
 -לַא ּדְלַמַה רמ מאל ןילֶא אָּב םיהלאה שיאו :ףסכדרכּכ
 לָּפ לֶאְרְשי"םִע הָוהְי ןיא יִכ לארשי אָבְצ מע אוב
 המחלמל קזַח השע התא אָבְדָא יִּכ :םִיִרְפֶא יְּ
 רוזעל םיקלאב חָכַשי יִּכ ור ביוא ינפל םיהלֶאה ה ףְליִשְכִ

 תושעלחהמו םיהלֶאָה שיאל והיצמא רמאיו :לישְכַהְלּו
 שיא רמאיו לֶאְרְשִי דודנל יּתָתָנ רשֶא רָּכַּכַה תֶאְמל
 םלידביו :הזמ הָּבְרַה ל תֶתְל הוהיל שי םיחלָאה
 תָכַלְל םירפאמ ויִלֶא אָבְ"רֶשַא דּודְגַהְל ּוהיצמָא

 םַמקְמְ ובושיו הָדּוהיִב דאָמ םֶּפַא רחיו םמוקמל

 גה קזחתֶה יִצמִאו של
 -תא -
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 נז

= 
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 .'ה ד"י ,ב םיכלמ ןייע :ס"תו ע"ת ןכו ודָיַּב א"ס צץ. 3 .הכ .ירק ברי ,ביתכ ברו +. ל
" 

 ,ביתכ תואָמְל א"סב +.9 = .יִרְוּבּצ ריבס צ.6 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ב"ד ןכו םאצמיו א'ס צ.5

 .ו"טרב ןכו ירק תֶאַמְל
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 תְרָשע ריעשהינְבדתֶא ףיו הלמה איג ךליו ומעדתֶא
 םואיבו הָדּוהְי יִנְּב בש םייח םיִפְלא תְרָשַעִו :םיִפָלַא +

 :ּועקבנ םֶלְכ עַלָּפַה שאְרִמ םּכילשיו עַלָפַה שארל
 הָמְחְלִמְל ומע תכלמ \ והְיצמִא בישה רַשֶא דודה ינו
 םָהְמ וכו ןוךוח תיכדדעו ןורמשמ הדוהי יִרַעְּב טפו
 :הָכר הֶזְּב ביו םיפלַא תשלש

 אביו םימודאחתַא תוָּכהִמ והיצמא אוב ירחא יהיו
 םהינפלו םיקלאל ול םדימעיו רועש נב יִהְלֶאתֶא
 הלשיו והיצמאּב הָוהְי ףא-רהיו :רטקי םהלו הוחתשי
 םַעַה יהלָאתֶא תשרְד הָמְל ול רַמאיו איִבְנ ולא
 ויל ורכב !יִהְְו :ףדמ םמַעְדַתֶא וליצהדאל רַשֶא
 וכ הָמְל ּףְל-לדַה ךונתְ ךְלמל ץעוילה יל רַמאיו
 דְתיִחְשַהְל םיִהלָא ץעיחיפ - רמאיו איִבְנה לדו
 :יִתָצַעְל תְעַמָש אָלְו תאו תשע

 -ןֶב שָאוידלֶא חלשיו הֶדוהי ךלמ ּוהיצמָא ץעְויו
 הֶאְרְתְנ ל רַמאַל לאְרשי ףלמ אּוקְיִִּב חוה
 -דלמ והיצמא"לא לאְר שיחףלמ שָאוי חלשיו :םינ
 זרֶאָהְלֶא חלש ןונְבלּב רשֶא חוחה רמאל ּהָרּוה
 השאל מל .ךחפיתא הנח רמאל ןנבלב רשא
 :חחְדתַא םחהו ןכלכ רעא הדעה הזח רבעהו
 ריִבְכַהְל ָּךִכל ךאָשנו םּודָארתַא תיכה הנה ְּתְרמָא
 :התא תלפנו הֶעְרְּב הָרְנִתִת הָמְל ףַתיִבְּב הָבְש הת

 איה טיהלאהמ יִכ ּוהָיִצמָא עמשדאלו :דךמע הדוהיו 3
 לע :םודֶא יהלֶא תֶא ושרד יִּכ די םהה ל :

 "ףלמ והיצמאו אּוָה םיִנָּפ ואְרתיו לארו שידלמ שו שאוי
 הדוהי

 א"ס ,ן"טרו ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 16 | ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ. 1

 לדה א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 16 = .ד"ידו ביייד ,ט"ד ןו"ד ,גיד ןכו אועג ץעוולה

 "ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הדוהיו התא א"ס +. 19 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו

 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד
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 ינפל הָדּוהְי 5 ףנניו ה רַשֶא שמש תיִבְּב הָדּוהְי
 הָדְוהְיּדְלמ והָיַצִמְ תַאְו :וילַהו אל שיא וסר לארשי

 תיִבָּב לרקחרלמ שָאוי שפִּת = איב שָאוידְזב

 ו 5
 רַעשִמ םֶלשּורְי תמ םוחְב ץרפוו ם םלֶשורי והאיביו שמש

 -לָכְו :הָמִא תוֶאמ עפְרֶא הפה רעו שדדע םיִרָפא
 -תיִבְּב םיִאְצִמְּנַה םיִלָּכַהַלּכ תֶאְו ףָסָּכַהְו בָהֶזַה

 תַאו למה ג תיִּב תור :ואדתֶאו םודא רדבעהבע ע םיחלאה

 יחיו :ןורמש בש תוברעתה יִנְב
 ךֶּב שָאוי תומ יִרְחַא הָדּוהְי למ שָאוידב ּוהיצמא

 [\ש 5

 פ3 יִרבּד דתו + הנש הָרְשָע שמח לארשי למ זָחֶאוהָי

 -לַע םיִבּותּכ םנה אלה םינורַחַאְהְו םינשארה ּוהָיִצמִא
 9 הָיִצמִא רֶסְרְשא תעמו :לארשיו | ה ךוהידיכלמ" רֶפַס
 סנו םלָשּוריְּב רשקכ ויִלָע ורשקיו הָוהְי יִרָחַאַמ

 :םש והתימיו השיכל ויִרָחַא ולשיו השכל
  ריִעּב יִתְבָאדםע ותא ירבו םיקופה"לע ואש
 - ששדֶּב אּוהְו ּוהָיזְעדתֶא הָדּוהְי םַעיִלָּ 0 :הָדוהי

 אּוה :ּוהְיצמִא ויבָא תחת ותא וכילמוו הָגָע הָרָשָע ם
 ףלמה-בכש ירָחַא הָדּוהיל ָהָביַשיו תוליאדתא הָנֶּב

 :ויתבאדםע
 םיִּתְש 0 םישמחו יררל והיזע נש הָרשְע ש ששְרָּב

= =- 2 

 :םלשורידמ היליכ - ימא םשו םלשוריב למ הָנֶש

 והיצמא הָשַנ עדרַשַא לָכָּכ רו יִנִעְב רשיח שעיו

 תַאְרּב ןיבמה ּוהָיִרַכְז ימי םיהלֶא שרל יה ויִבָא
 םיהלאה יונ ה

 קית םילכה א'ס צ. 4 | .ג"" ד" ב םיכלמ ןייע :ר"תו ע"ת ןכו הָנָּפַה .א'ס צץ. ₪

 ןכו יבלמ רפסהלע א"ס ,י'כ םורפס בורב ןכ + .ר"ידו ב"יד ,ט"ד ה"ד ,גיד ,ביריזמו

 ןייע :ר"תו ם"ת ,ע"ת ןכו דיוצ א'ס +. 5 .ו"טדו ר"יר ,ב"יד ,ט"ד היד ,ג"'ד ביד

 א"יד ,ט'ד ,ג'דב ןכו יפר וילע רסמנו י"ב םירפס בורב ןכ +. 3 ,ןכ = ,'כ ד" ,ב םוכלמ

 .ירק הָיַלַכִי ,ביתכ הליכי +. 8  .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו שגד וכלמב א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב*וד

 .ס'תו ע"ת ,א"ד ןכו תֶאְרִיִּב א'ס +. 5

.- 

 וש
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 :םיקלַאְה וחילַצה הָוהְיתֶא ושְרּד ימיפו םיהלֶאָה
 תֶאְו תַג ּתמוחדתֶא ץרפיו םיִּתְשְלַּפַב םֶחְלִיַו :אַצְיַו

 רודְשאְּב םירע הָנבִיו דודשא תמוח תַאְו הָנְבי תמו
 "לַעְו םיִתְשלפדלע םיחלאה ּוהרזעוו :םיתשלפבו

 םינימעה ּונִתיו :םינועָמהְו לעברו םיבשיה םייברעה 3
 קיזחה יִּכ םִיִרְצִמ אובלדדע למש ףלה והיזעל הָחְנִמ

 רעש-לע םַפְשּוריִּב םילדנמ והיזע ןֶביו :הלעמְל"רע 9
 ןִ :םקזחוו עוצק קמַה"לעו איה רעשדלעו הנפה 0

 םריהנקמ כ םיכר תורב בצחיו רָּבְדִפּב םילְדְנמ
 םיִרָקְּב םימְרְכְו םיִרָּכִא רושימבו הלפשבו ול הָיָה

 יהו :הָיַה הָמְדִא בהאהיכ למכבי 1
 פָמִמְּב דודנל אָבְצ יאצוי הָמְהְלִמ השע לָיַח והישְל
 -דַי לע רטושה ּוהישעמו רפופה לֶאועי ליְב םֶתְדְקּפ

 יובל תובָאָה ישאר רָפְסמ לכ :ףלמה יִרָשמ ּוהָיְננָח ו
 שלש אָבִצ לוח םדידלעו :תואמ ששו םיִפְלא לח 3

 הש תואמ שמָחְו םיִפְלֶא תַעְבַשְ ףלא תואַמ
 םהְל ו ןכו :ביואה"לע למל רועל לָיַח חַכְּב הָמָחְלִמ
 תושרַשְו םיִעָבּוכְ טיח םיננמ אָבצה"לֶכְל וה
 תונכשח םלָשּוריְּב | שעיו ;םיִעְלְק ף ;באְל תוְתָשקּו

 אוריל תונפה"לעו םיִלְדנִמַהְדלַע תויהל בשוח תָבְשַחַמ
 -יִכ קוחרמלדדע ומש אצְיַו תולדג םיִנָבַאְבּו םיצחב

 -דע ובל ּהָבְנ ותקוחכו :קוחהיכ דע רזעהל א ;ילפה 4
 הָוהְי לָכיִהְדלֶא אבהו ויהלא הוהיב .לעמזו תי חשהל

 ןהכה הירש וירחא אביו :תרטקה חבומ"לע 0 .
 דל ודמעוו :לוחִנְּב םינימש הוהיל ו םִינַהְּכ מע ₪

 -ב1

+, - 

 שזז -

 והיזע
 א"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד א"ד ןכו חתפ לַעּב א"ס +. ד .ירק םיִבְָרְעָה ,ביתכ םיִיְבְרַעְה +. ד

 :ריתו ס"ת :ו"טד ד"יד ,ב"יד ,אייד ,ט"ד ,ו"ד  ,ג"ד ,ב"ד ןכו ישע א"ס צץ. 41 = .ד"ודו ב"וד

 .א'ד ןכו דּודגל א"ס ,ן"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ צ. גג

 .אועג "לע נ'ב ,א"ב ןכ +. 18 = ,ירק לֶאיִעְי ,ביתכ לֶאּועְי +. 1
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 הָוהיִל ריטקהְל והצפ לאל ול ודמי ךלִמַה ּוהָיע
 דמו רוטקחל םישדִקמַה ןרַהאְרְּב םיִנַהְפִל כ
 :םיהלַא הָוהְיִמ דבְכְל ְָלאָלְ תְלַעְמ יִּכ שקמה
 ' "םִע ופעזבו ריִטְקַהְל תְרָטְקִמ ידי והיזע ףעזוו
 תיִבְּב םיִנַהְּכַה נפל חצְמְב הֶחְרְז תעְרָצַהְו םיִנָהְפַה
 ןהב יהָירופ שש ל ו :תרטקַה \ הּבומְל לַעַמ הוהְ
 יהל וחצְמְּב עְרַצִמ אּוָהדהַגהְ םיִנהְּכַהלָכו שארה
 הע יִהָב :ה הוהו ועְְנ יִּכ תאַצְל ףחדנ אוהדת םשמ

 ןצְמ תושפחה תב : בשרו ותומ םוי"דע ערצמ ךְלַמה
 למה תב"ע נב םֶתוו הוה תיִכִמ רזי
 יִנרַחַאָהְו .םנטאַרָ והצע יִרבד רֶתַו :ץֶרֶאָה םעדתַא

2 - 

.". 
 פוש

 | "םע .והי ּע בָכָשו :איִבְנה ץומָאְדְב והיעשי .בַתְּכ
 רַשֶא ּהָרּובָקה הָדְשּב ויתְבָאדםע ותא ּורְּבְקִו ויָתְבָא
 נב םתי ךלמה אוק עֶרוצמ ומ יכ- םיכלמל
 ידה
 הָנָש הרשע"ששו וכְלַמְב םָתוי | הָנש שמחו םירָשַעְרב

 רַשָיִהש שעיו . יו :קודצדתב הֶש *ווחי ימא ם םשו . םֶלָשוריּכ למ

 אָבְ"אְל ק קר ויִבָא ּוהזְע הש ערשא לככ הָוחְי יִניִעְּב

 -תֶא הב אוה :םיִתיִחשמ םַעָה דעו הָוחְי לכיהדלא
 :ברל הָנְּ לָּפַעָה הַמוחבּו ןוילעה ה והידתיב רעש

, 

 תוינהיב הָנֶב םישְרָחְּבּו הָדּוהְי "רק הב הנ נב םירע 2

 טָהיִלַע זו ןימעהינּכ ךלמדםע מל אוהו :םילדנמ
 תרשעו ףסְּכִרַכַּכ הֶאמ איהה הָנֶשּכ ןומעדינב ולחונַתממ

 4 -ו' ד - ו"

 םי פלא

 ןכ צ. 19  .ו'דו גיר ןכו והיזע א'סו ,ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ב'ד ןכו ק'ז והוזע א'ס ש 8

 ןכו שגר וחצמַּב א'ס ,ויטדו ד"יד ,ב"יד ו"ד ,ג'רב ןכו יפר וילע רפמנו י"כ םירפס בורב
 .ר"ירו ב*יד ,ט"ד ו"ד ,ג"ר ,ב'ד ןכו רסחד רסה ּגהְלַהְביַו א'ס +. 90 = .א"ידו ט"ד ,ב"ד ,א"ד

 תיִשַפָחַה ,ביתכ תּושַפָחַה +. 91 ו

 ןכו הרשע ששו א'ס 1 ,זכ | .א"ידו ט'ד ו'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תיִשָפְחַה א"סב ;דק

 ב"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הנב לפעה א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ צץ. 8" '(ד"דו בלד
 .ר*ידו

 שכ

4 
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 תאו םיִפְלא תְרשע םיִרשָשּו םיטח םירכ םיִפְלַא
 תינשה הָנְשבי ןימע נב ול ובישה

 הָוהְו ונפל ויכְרד ןיכה יִּכ םֶה קזחַתַו :תישלשהו +
 סנה ויְִרְלּו ויתמחְלִמדלֶכְו םֶתיי ירבד רַתָו :ויקלא +

 םיִרָשעְִִּב :הָדּוהיַו לָארשידיכלמ 'רפסדלע םיִבּוהְּכ
 ףלמ הגש הָרשעדששו וָכְלַמב .הָיְה הָנְש שמחו

 ריִעָּב ותא ירבו ויִתְבָאבַע םֶתוי בפשיו :םֶלשּוִיִּב ,
 ךֶּב :ויִתְחת ונְּב חֶא .ךלִמה דיִוָּד חכ

 ףלמ הגש הרשעששו וכלמְּב חֶא הגש םירשע
 גוובָא דו הוה יניב רעיה הָשָעדאְלו םלָטוריב
 :םיִלָעְבִל הָשָע תוָכַּפמ םגו לארשי יכלמ יִכְרדְּב ךלו
 שָאְּב וינָבתֶא עבו םֶוהְֶָב אְָּב ריטקה אהְ
 :לארשי נב ינפמ הֶוהָי שירה שא םיוגה תובָעְתְ
 :ןנער ץעדלְב תחת תְבִגַהדלַעְו תומְּבּכ רטקיו חזי

 ונממ וּבשיו ובדוכו םרא ךלמ דיכ והלא הָוהְי והנתיו >
 לארשי ףְלָמדיּב םנו קשמרד ּואיִבְ הָלודנ היבש
 גרַהו :הֶלודנ הָכִמ ובו ןֶתַ
 7% םּב ףלא םיִרשעו הֶאַמ הָדוחיִב ּוהילמרּכ חקפ

 :םתובא והלא הָוהְידתֶא םֶבִעְּב ליִחדנּב לכה דָחֶא

 ןש

 שכ

= 

 שכ

 "תא םִיִרפָא רובו יִרְכַז גרַהְיו ד
 דתֶאְו תִיָּבַה .דיִגְנ םקירועדתַאו ףךְלִּמהְִּב יהָישעמ

 דֶנֶּב ובשיו :ףלמה הגשמ הָנְקְלַא <
 דםְִו תונָבּו םיִנָב םישְנ ףְלֶא םיִתאְמ םַהיִחֶאַמ לֶאְרשי
 :ןורמשל .ללָשהדתַא ואיבו םהמ ב בֶר לֶלש

 וג"ד ,ב"ד ןכו יכלמ רפסדלע א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 7  .קופפ עצמאב אקספ +. 5

 ,א"יד ,ט"ד ,ג'דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,ט'ד .ו"ד

 ,ב'ד ןכו תובעתכ א"ס +. 3 ,[ךכ | .ו"דו ב"ד ןכו שגד וכלמב א"ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד

 ףקמב -דיב א"ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5 .ד"ידו ב"יד ,ט"ד היד ,גד

 ,ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הניגנ אלבו
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 אציו ומש דדע הָוהיִל איִבָנ הָיָה םֶשו
 תַמָחּ הגה םַהְל רמאיו ןורמְשל אָּבַה אָבְצַה נפל
 רוגרהֶתו םָכְדַיִּב םנֶתְנ הָדּוהְיילַע םכיִתובַאהיהלֶא הוה
 םֶכָשּוריו הָדּוהידינְּב הֶּתַעְו :עיגה םימשל רע ףעזּב םב
 אלה םכל תוחפשלו םידְבעל שבכל םיִרָמָא םֶּתַא
 התו :םֶכיַהְלֶא ל תומשא םֶָכְמַע םָּתַאְרְקְר
 יכ םַכיִחֶאְמ םֶתיִבְש רַשֶא הָיְבְשה ּוביִשֶהְו יִנּעָמש
 ימקיו :םכילע .הָוהידףא ןורח
 והָיְכְרב ןֶנָחוהְיְִּב והירע םִיִרְפִאְריִִב ישארמ םישנא
 -לַע יפרח כ אָשְמִעְו םֶלָשְְֶּב והָיִקְזַחִ תומלשמְךב
 יבשהדתֶא ואיבָתדאל םַהְל ורמאוו :אָבְצַהְדְזִמ םיִאָּבַה

 -לע ףיפהל םיִרָמִא םֶּתַא ונילע הָוהְי תַמָשַאְל יִּכ הנה
 ףא ןורחו ּונְל ּהָמשַא הָבְריִכ ונְתְמשַאדלעְו ונתאטח
 - ץּולחה בועיו :לֶאְרשידלע
 מקיו :לָהָקה לָכְו םיִרָשַה ינפל הָוְּבַהתֶאְו היבשה
 -לכ הָיְבַשַב ּוקיִוחְיו .תומשב ק עְרֶשֶא םישָנֶאְה
 םּולעְנ םושבליו לָלשהְרמ י % לה םָהיִמְרְעִמ

 לשוכ"לָכְל םירמחְב םלַהְנּו םוכסיו םוקשיו םולכאיו
 בושה -םַקיַחֶא .לצא םיִרְמְּתַהְדריִע .וחְרָי איב
 :ןורמש

 :ול רעל רוש יִכְלַמדלע ּוחֶא ךלמה חלש איהַה תַעָּב
 םיּתְשְלּפו :יבשדוכשיו הָדּוהְיַב וכו ואב ג םיִמודָא רעו
 -תיִבְדתֶא ּודְכְלּיַו הדוהיל בננה הלפשה יִרָעְּב וטשפ

 ָהיִתּונְבּו ו5ושדתַאְו תורדגההתֶאְו .ןוליאדתֶאְו שמש
 -תאו 5

 א"יד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ביר ,י"כ םירפס בורב 'מה שגדב ןכ +. 15  ,איבנ ניב ,א"ב ןכ 9

 םשיּבלוו א"ס ,ו"טדו א"ידב ןכו רסה וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 15 = ,\"טדו ב"יד

 א'סו ,ה"ודו ב"יד ,א'ד ןכו רסחד רפח םֶשָּבְלִיַו א"סו ,ט"דו ויד ,גיד ןכו 'ו רסחו ד"וו אלמ
 ,א'יד ,טיד ,ן'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפסב אלמ ןכ +.15 = .ב"ד ןכו אלמד אלמ םּושובלוו
 .ד"ידו ב"יד ,ט'ד , ג'ד ,ב'ד ןכו אמדק חלש א'ס ץ. 6 יו'טדו ר"וד ,ב"יד
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 :םש ובשיו היִתונְּבתַאְו וזמָנתֶאְו ָהיִתּונְבּו הָנְמִתדתֶאְ
 לארשי"ללמ וחֶא רובעב הָדּוהידתֶא החי עינכההיכ
 וילָע אכיו :הוהיב לעמ לועָמּו הדוהיב ץירפה יכ
 דיִכ :וקזח אלו ול רצו רושא ךלמ רָסָאְנְלּפ תלת
 םיִרְשַהְ ךלמה תיבדתֶאְו הֶוהְי תיִבדתֶא חֶא לח

 ףסוו ול רַצְה תעְבּו :זל הרעל אָלְו רושא ךלמל ןתיו :
 | םשמרד יהלאל חו :ּחֶא ףלמה אּוה הָוהְיב לטמל
 םירועמ םה טרָאדיִכְלמ יהלא יִּכ רָמאו וב םיִּכְמַה
 -לָכְלּו ולישְכהְל ולווה םהו ינוע חּכזא םֶהְל םמא

 ?צקיו םיהלאהדתיב ילָכתֶא ּחֶא ףסאְו :לארשי :
 הוהודתוב תותלד"תַא רגְסוו םיהלָאה"תוב יִלָכְדִתֶא

 ריִעְו ריעלַכַבּו :םלשוריב הנפדלֶכְּב תוחְבְִמ ול שעוו =
 םַעָכִו םירחא םוהלאל רטקל תומָּב הֶשָע הוה
 וירכו ּויִרְבִּד רַתָו - גויתבא והלא .הֶוהְידתֶא
 היכלמ רפפ"לע םיִבּותַּכ םָנה םורָחֶאְָו םנשאְרַ

 ריעָב ּוהָרְּכְקיַו ויתבָאדםע זִחֶא בָּכָשִיַו :לֶאְרְשִיְו הָדּוהְי א
 ףלמיו לארשי יכלמ יִרְבְקְל ּוהאיִבָה אֶל יִּכ םֶלֶשּוְריִּב

 . ךלִמ ּוהָיְקְזחִ :ויתְחת ונְב ּוהיקְוחְי מכ

 ךלִמ .הָמְש עשתו םירשעו .הֶגָש שמחְו םירשעּב
 רשָיַה שעיו :ּוהירכזזתב הָיבָא ומא םשו םלשוריּכ 3
 הָנָשִב אה :ויבָא דיו הָשָעְדִרִשֶא לָכּכ הָוהְי יניִעְב 3

 תותלד"תא חַתַּפ ןושארה שרחב וכלמל הָנושאַרַה

 םּולקתֶאְו םינָהְכַהְֶא אב :םקזחיו .הוהיהתיכ +
 םיולה יִנועמש םֶהָל רָמאיו :הֶרזמה בוחרל םפְסִאְו <
 םכיִתְבַא והלא הֶוהְי תיִבדתֶא ושדקו ושדקתה הת

 ואיצוהו
 .א'ד ןכו ירקו ביתכ הָדּוהְי א"סב ,הַדּוהְי ריבס +. 39 = .ו"טד ןכו ָהיִתְונְּבדתֶאְו א'ס +. 8
 ,ג'ד ,ב"ד ןכו יכלמ רפסלע א'ס "כ םירפס .בורב ןכ +. 97 = .ס"ת ןכו תלת א'ס + 0
 א'ס ג'טדב ןכו אלמ וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ +. ₪ = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד .ו'ד
 .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ּגהַאיִבַה א'סו ,א'יד ןכו רסח ּוהֶאיִבַה
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 ושעו וניתבַא ולַעמיִּכ :שדקההןמ הָדְנַהְדתֶא ואיצוהו
 ןכשממ םהינפ ובָפיו והבזעיו וניהלַאדהְוהְי ינעְּב עְרַה
 דתֶא ובכיו םֶלּואַה תוָתְלּד ורגס םִנ :ףְרעדונְתיו הָוהְי
 שדפב ּולעָה"אְל הלעו וריטקה אָל תָרָטְקּו תורה
 םלשריו .הדוהיהלע הוהי ףצק יהוו :לארשי יהלאל
 םיאר םִּתַא רָשאּכ הקרשלו המשל העוול םנתוו
 טיתוטבו נבו ברָחְּב וניתובא ולפנ הגו :םכיעעב
 תִיִרְב תורכל יב 2בלדםע הֶתִע :ת תאז"לע יבש וישנו

 הָחַע יב גופא ןורָה ונממ בשיו לַאְרְשי יִהְלֶא הָוהיל ם
 לר וינָפְל רמעל הָוהְי רַחָּב םֶכְבִרִּכ ולָשתדלַא

 :םיִריטקמו םיקרָשמ דל תקל
 "מ והָיְרועְְּב לַאויִו ישְמעְְּב תמ םיולה מקו

 מ והירוע בער שיק ירְרִמ יִנְבְדִמּו יתהקה נב
 :חַאויִדִּב ןדעו הַמזְרִב אוי ינשרגהד מו לאללה
 והירכז ףסֶא ינָבְדִמּו לאיו י רמש משלא יִנָּבְִִמּו
 יעמשו לאוחי ןֶמיַה ינ נמו 0

 -תֶא ופסאו :לאיזעו היעמש ןותודְי יִנכְִמ
 הָוהי יִרְבדְּב ךְלֶמה"הוצמכ ואבו ה םֶהיַחַא
 הָוהְידתיב המפל םיִנהְּכַה ּואכִו :הָוהְי תיכ רהטל
 הָוהָי לַכיַהְּב ואַצְמ רשא הֶאמְטה"לְּכ תא ואיציזו הָטְל
 ןורדקדלחנל איצוהל םיולה ולּבְקו הוה תב רַצָחְל
 םוָכו שדקל ןושארֶה שדחל דָחֶאְּב ולח ::הָצִח
 דתיִּבדתֶא ושדְקְיַו הָוהי םֶלּואל ואב שדחל הָנומָש

 הוהי

 ןכ יז. 10 = .א"ורו א'ד ןכו ירקו ביתכ הָוָעִזל א"סב ,ירק העל ,בותכ העוול +. 8 ,שכ
 א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 11 = .יפר גנשמ יאחנרמל ,יאברעמל
 ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו רפח םירטקמּו א"ס צ. 11 .ד"ידו ביד ,ט"ד ,ו"ד ,גיד ,ב"ד ןבו לא

 .ירק לאיחי ,ביתכ לאוחי +. 4 .ירק לֶאיָעיו ,ביתכ לאועיו צ. 13 = ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד

 ו"טדו ב'ד ,י"כ םירפס בורב ףקמו 'כה יפרב ןכ צ. 5 .קוספ עצמאב אקספ +. 4

 .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ג"ד ןכו חתוצמב א"ס
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 אאז א 9 ב םימיה ירבד 100

 ןושארה שדחל רשע הששמםויבו הָמש םימָיל הוה
 ונרהט ּורמאיו ךְלִמה והיקוחדלא הָמיִנָּפ ּואובַו ּולְּ

 ויִלָּכ"לָכְתֶאְו הָלעַה חבזמדתַא הֶוהְו .תְֶבלֶּכתֶא
 םיִלָּכַהְדלָּכ תֶאְו :ויִלָּכְילָּכתֶאְו תָכְרְעִמַה ןחְלָשדתֶאו
 ונכה ולעמְּב ותּוכְלַמְּב וחֶא ףלמה ַחיִנְוה רָשֶא

 :הָוהְי חכזמ נפל םֶנְהְו ונשדקהו
 לע ריִעָה יִרְש תֶא - ףלמה יהיקוחו לש |

 הבלמנה"לע תאטחל העבש םיזע יריפצו .הָעְבש
 םיִנָהְכַה ןרָהְא ינבל רמו הרוהידלעו שכמה
 ולבקיו רפבה ּוטָחְשיו :הֶוהְי חבְומדלע תולַעהְל
 םילאה וטָחשיו הָחְּבְזִמַה וקרזיו םּרִהדתֶא םיִנָהְּכַה
 םּדה וקרזיו םישְבְּכִה וטחְשיו הָחּבְִמַה םּדה וקדזיו
 ףלמה נפל תאטחה יִריַעָשדתֶא ושינו :החבזמה

 םיִנָהְּכִה םּומְחְשיו :םהילְע םָהיִדִי .ּוכְמְסִו להקה :
 יִּכ לארשידלָבלע רַפַכְ הָחּבְזִמַה םֶמּדתֶא א
 דמעיו :תאטחהו הליעה למה רַמָא לארָשידלַכל
 תורנְכְב םיִלָבְנּ םיתְלצמכ הֶוהְי תב םיולה"תא
 הדוב וכ איבה ןתּ ךלמהרהוה דנו דוד תוצמְּב
 דוד ילכב כה ודמעיו :ויאיבנ רָיַּב הוצמה הֶוהְ

 והיקֶזח רַמאו :תורצצהכ םיִנֶהְכהְו <

 לֶחַה הלועה לֶחַה תעבו חַבְזִמַהְל הלעה תולעהל

 :לארשי ךלמ דוד יִלְּכ ידורלעו תורצצחהו הָוהי"ריש
 תורצצְחְהְו ררושמ ריִשהְו םיִוָחִּתְשִמ להק קילו

 תולעהל תוְלַבְכּו :הֶלעַה ולכל רַע לפה םירצצה
 וערכ

 י"כ םירפסב ץממקב ןכ צ. 19 .ו"טד ןכו דתאו א"ס צ. 8 .אקספ ןאכ שי א"סב צ. 8

 ,ירק םיִרצַחמ ,ביתכ םיִרצִצַחִמ יאברעמל +. 98 = ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ר ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד
 .ירקו ביתכ םיִרְצַצָהִמ יאהנדמל



 11 ב םימיה יירבד צצזצ 80--צצצ 6

 ּערַמא :ּווחּתְשיו ותא םיִאַצְמְגהדלַכְו ךלמה ישרֶכ
 ירְבְַּב הנהיל ללהל םיולל םירָשהְו ףלמה והָיקזחי
 :יוחתשיו ודקיו הָקְמשְלְדרע וללהְיַו הורה ףסַאְו דיור

 גג םתאְלִמ הָּתַע רַמאיו והיקוחְ ןעיו
 הוה תיִבְל תורותָו םִחָבְז יאיִבָהְו ושָג הָוהיל כד
 :תולע בל .ביִדָקלָכְו תורותו םחָב "חסה איב
 פג םיִעְבש רָהְּב לָהְפה ּואיִבַהדרָשֶא אלע ה רֶפְסִמ יִהָיַ
 :הלא לָּכ הָוהיל הָלעְל םיִתא מ םיִשְבְּכ הֶאְמ םיִליִא
 ₪ :םיִפְלֶא תשלש ןאצו 1 תואמ שש רֶקְּב םישְדִקהְ
 גו "לָּכְדתֶא טישְפהְל ּולָכָי אלו טָעִמְל ּוַה םינ :הכה קר
 הָכאְלִמַה תולְּכ"יִע םיולה םֶהיִחֶא םוקזחיו תולעה
 שדקתהל בכל ירשו םיולה ו יכ םינהפה ו ושְדְקַתִידדַעְו

- 

 35 םיפסממו םימלשה יבלח כ בה ל הל עדםנו :םינהפכהמ
 והיקזחי חמש  :הֶוהידתִיִב תדובע ןוכִתַו הלעל
 הוה אב יכ םעְל םיִלֶאה ןיכהה לע עב
 :רָפְדַה
 ל כ בתָּכ תור זנו הָדּוהיו לֶאְרשי"לָּבְדלַע יהָוקוז יחלשיו

 | ואי

 = כ

6 

 תושעל םֶלשּוריּב הוהידתיבל אוְבְל הָשַנִמּו םִיִרּפַאלע
 -לָכו וירשו .ףלמה ץעיו :לארט שי יהלַא הָו היל הַסָּפ

 \ אָל ִּ :ינשה שֶרְהַּב הַסָּפַה תושע על םלָשוריִּ להקה
 ושדקתההאל םיִנָהְכִה יִּכ איקה תַעְּב ותשעל ולכ
 יניעב רב ה רשיוו :םלשוריל וכ :סאנ"אל םַעְהְ ידמל

 לוק ריבעהל רבד ודימעוו :לה

 ןש

+ 

 -לָּכ יִניִעְבּו ףלמה
 ₪ כ 2 ה

 חספ תושעל אובל ןדחרעו ע עַבְשרַאְּב מ לארשי"לכב

 ושָע י ברל אל יכ םלשורי ב לארשירהלא הוהיל

 : וירשו למה דימ תורגאְּב 5 םיצרה ּוכליו :בּותְּכַּכ
 -לכב ו

 ,עיבר ץיעויו א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס ןכ +. 5 .ל = .איעג ושדקתי ג'ב ,א'ב ק צץ 4 ו- ל י ₪ דו . םו ורר * -
 ידו ב"יד ,ט'ד ו"ד ,ג'ר ,ב"ד ןכו ם ישרג עויו א'סו
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 אאא 7-7 היטומיה ירמה 1%

 לארשי יב רמאְל מַה תוצמְכו הָרּוהְיְו לאְרְשי"לֶכְב
 "בשיְו לֶאְרשיו קָחַצְי םֶהְרְבַא יהְלֶא הָוהידלַא וב ובוש
 -לַאְ ;רושַא יכלמ ףכמ םֶכְל תֶראְשְנה 8
 יִהלֶא הָוהיִּב ולעמ רשֶא םֶכיִחאְכְו םֶכיִתְבָאַּכ ּויְהְ
 דלֶא הֶתַע :םיִאר םתַא רַשֶאּכ המשל םנו םהיתובא
 לשדקמל ואבו הוהיל דודונת םכיתובַאּכ םכְפְרע ושקת
 בש םָכיַהְלֶא הָוהְירתֶא ודב םלועל שידקה רשא

 םֶכיִנְבּ םֶכיָחֶא - םכבו שב יִּכ :וֶּפַא ןוְרַח םכמ +

 ןונחדיכ תאזה ץֶראל בושלו םהיבוש ינפל םיִמָחְרְ
 ּובּושְּתְדמִא םָּכִמ םיִנָפ ריסיזאְלו םכיהְלא הָוהְי םוחרו
 | ריעמ םיִרְּבַע םיִצְרַה ויהיו :וילֶא

 םיקיחשמ ויהיו ןולבזדדעו הָשנִמּו םִיִרפֶאדץֶראְּ רעל
 ּהָשנָמּו .רשָאמ םישְנִא ךא וםֶּב םיִנעְלַמו םהילע
 לי התה הדּוהיכ םנ :םלָשּוריל ואביו ועְנְכִנ ןולבזמו
 ףלמה תוצמ תושעל דָחֶא בל םֶהְל תֶתְל טה
 תושעל ברדמע םלשורי ופסאיו :הֶוהְי רבב םיִרָשה
 :ראמ ברל להק ינשה שרֶהְּב תושפה גחחתא
 -לָּכ תא םלשוריב רֶשֶא תוחְּבְזִמַהדתֶא ּוריסיו ומקו

 וטַחְשיַו :ןורדק לָחְנְל .ּוכיִלָשיו וריפה תורָטְקִמַה ,י
 םיולחו םיִנֶהְּכהְו ינשה שחל רשע הָעְבְראְּב הספה
 -לע ודמעו :הֶוהְי תיב תולע ואיבו ושדקתיו ימלְכנ
 םינָהְּכִה םיהלַאה"שיא השמ תֶרּותָּכ םֶּפְשַמְּכ םֶרְמע
 רַשֶא לָהְפּב תבְרִּכ :םיולח רימ םה"תַא םיקרו
 -אל 2 <<

 יר"תו עית ןכו תֶוצַמְּכ א'כו ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ו'ד ,ג"ד ,א"ד ןכו תוצמבו א'ס +. 6

 וענכנ א'ס ו"טדו ר"יד ו"ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ק'זב ןכ +. 11 = .דתֶא בישו ל"נ +. 6

 פקמב ןכ +. 13 = .ס"תו ד"יד ,ב"יד ,טיד ,ו"ד ,ג'ד ,א"ד ןכו רַבְרַּכ א"ס +. 19  ,ב"ודו טד ,ג'ד ןכו

 ,ר"ידו ב"יד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו םע א*ס ו"טדו ט"ד ,גיד ,ו"כ םירפס בורכ הנוגנ אלבו

 ,ט"דו ו"ד ,ב"ד ןכו עיבר ומקיו א"ס ו ד"יד ,ב"יד ,ג'ד ,י"כ םורפ 4

 ע'ת ןכו .םיִנָהְּכַהְו א'ס +. 16 | .ב"ידו ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו תֶרּותְּב א"כ 86

 .ר"תו

 ןכ ור



 18 ם/םימיה רפבד אאא 18--אאז 1

 אל לכְל םיִחְסֶפה תַטיִחְשלע םיולהו ושדקתההאל
 וג םיִרְּפֶאַמ תר םעָה תיכְרמ כ :הָוהיל שידְקהְל רהט
 הַסָּפַהדתֶא ולָכָאִּ ּורָהְטה אָל ןּולְבְז רָכְשְשִי הָשנִמּ
 הָוהְי רמאל םהילע ו היקְוחְי ללַּפְּתַה יִּכ בּותָּכַכ אָלְּב
 9 | םיִקְלֶאָה שורדל ןיכה בכלל רעב רַפַפִי בוטה

 :שדִּמַה תַרָהְמָּכ אָלְו ויִתובָא ; יִהְלֶא הוה
 א  ?םַעָהדתֶא אפרו והיקוחידלא הוה 1 י עמשיו

 ג םֶלָשּוריִב םיאְצמְנה לֶאְרְשידינב ישעי

 םיללהִמּו הָלּודנ ו םיִמָי תעבש תוצמה גחדתַא
 :הוהיל וע ילכ םינהָּפהו םיולה םויִּב (םו הָוהיל

 9 ם םיילהלָכ 0 והָיקְוחי רָבַדַיַ

 דעומהדתֶא ּולָכאיַו הָוהיל בוִמלָכש םיִליִּכְשמַה
 הָוהיִל םיּדְוְתַמּו םימלש יִהְבַז םיחְּבְוְמ םימוה תעבש
 ₪ תעבש תושעל להקה לָּ ּוצעויו :םהיִתובא יִהְלֶא
 גו והיקזח יִּכ :הָחְמש םימידתעבש ושעמו םיִרחֶא םִמָ
 םיִפלא תעָבשְו םירפ 5 ףלֶא להקל םירה הָרּוהְיְרִלַמ
 תרַשע ןאצו ףלא ם םיִרָּפ לֶקְפִל ּומיִרַה םיִרָשַהְ ןאצ
 05 להק ב | וחמשיו ;בֶל םינהכ ושדקתיו םיִפְלַא

2 - 

 לארשימ םיִאְּבַה לָהָקַהלַּכְו םיולהו םיִנָהְפַהְו הֶדְוהְ
 :הָדּוהיִּב םיכשויהו לארשי ץֶרָאמ םיִאָּבַה םיִרָגַהְ
 א ייודדךב המלש ימימ יּכ םֶלָשוריּב הלודנ החמש יהו
 .:םלשוריב תא אָל לארשי למ

 א עמשיו םעָקְתֶא וכרביו סולק םיִנָהְדִה מק
 :םימשל ושל עמל םתְלַּפִת אוָבְּתַו םֶלוקְּב

 אר לארשידלכ ואצי תאודלָּכ תוְלַכְכּו

 םיאצמנה
 ו"טדו ד"וד ,ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ןכו תעבש ושעיו א"ס צץ. 95 .אקספ [אכ שי א'סב +. 3
 הָתִיִהְהאְל א'פ צ. 6  ,ר"תו ע"ת ,ד"יד ,ב"וד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו החמש א"ס 8
 ט איל ןמקל ןייע :ר"תו ס'ה ,ע'ת ,א"יד ןכו םִיָולַהְו א'ס ץ. פז = ,ר"תו יח .,ע"ת ןמו
 4 5 .סימשה א"ס צץ. 7
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 רמעזו :םֶהיִרְעְל ותְזְחאְל שיא \

 והיקזחי שרדיו :לארשי למע תאו +

 אאאז 9 בב ותבה 14

 םירשאה ועדניו תובצמה ּורָּבְ שיו הָרּו הי ירעְל םיִאצִמגה

 ןָמָיְנְּו הָדּוהְילְּכִמ תוחְבְוַמַהתֶאְ תומְּבַהֶא ּוצתְניו
 לארשו :ינְּבלְּכ ובושוו הלכלזדע השנמו םירפאבו

 םתוקלחמ"לע םיִוְלָהְו םיִנָהְכַה תוקְלֶחמתא והיקזחי
 םימלשלו ּהָלעְל םיוללו םיִנְהְבְל ותְרבע יִפָּכ שיא
 :הָוהְי תונחמ ירעשְּב לֶלַהְלּו תודהְלו תרשל

 תולעל תולעל ושוכרדןמ למה תָנמּו
 םידעומלו םישדחלו תותבשל תולטהו בֶרַפָהְו רקּבַה
 םלָשור יבשויל םעְל רמאיו :הָוהְי תַרותְּב בּותְּכִּ
 :הֶוהְי תְרותּב קחי ןעמל םיולהו םנהְּכִה תֶנִמ תַתְל
 שורית ןנִה תישאר לארשידינב ומר רָבְּדַה ץֶרפכ
 ברל לָכִה רשעמו הָרָש תַאּובָה לַכְו שברו רה
 הדוהי יִרְעְּב םיבשויה ּהָדּוהְיו לארשי ינבו :ואיבה

 םישדְקמה םישְדק רַשְעַמו ןאצו רֶקְּב רשעמ םה"סנ
 :תומרע תומרע וניו ואיבה ם םהיהלַא הוהיל

 דופיל תומרעה ולחה ישלשה שדחב
 ואביו ּולַּכ יעיבשה שדחבו
 הָוהידתא וכרביו תומרְעְהדתֶא ּואְריו םירשהְו ּוהיקוחי

 ם ּוהירזע ולא רמאיו :תומרעְה-לע םיולהו םינ :הָכְהְדלע
 המּורְתְח .לחָהמ רמאו קודצ תיבל שארה ןקפה
 יכ בורלחדע רַתוהְו עובשו .לּוכָא הוהְיהתיב איִבְל

 :הזח ןימָהְקרתַא רֶתוגהְו ימעְדתֶא ךֶרב הוה
 הָוהְי תיִבָּב תוכָשְל ןיִכְהְל ּוהָיקְזִחְי רָמאָ

 הָנומְאּב םיִשְרְכַהְו רשעמהו המורָּתהדתַא ואיִבָיַו : פיה
 םהילעו ו

 ןטיד ויד גיר בד ,ו'כ םורפס :בורב ןכ +7 = :טידו ויד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ק'ז ןגה א'ס +. 5

 .םיִשְבקַהְו א'ס צ. 9 ,איבָהל ריבס צץ. 10 = .ו"טדו א"יד ,א"ד ןכו רפכ א"ס ,ד"ידו ב"יד
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 :הנשמ ּוהיִחֶא יעְמשו יולה והיננוכ דיְִ םהילעו

 לֶאיִלָאְו דבזוויו | תומיריו לֶאהשעו ת ] חנו , יוזעו לאחיו

 עמו והיננוכ דיזמ םיד יקפ והינבו תֶחַמּו ּוהִיְכַמְסִיַו

 כ הידועה הריגה ּוהיקְוהְי דקפמְּב ויחָא

 לפ הומל רעושה ללה הָנמידְְב ארוקו ?םיהלאה
 ערכה ישדקו הָיהְ תַמּורּת ז תֶתְל סלה תובדנ

 כשו ּוהיִרמַא ּוהיעמשו עושיו ןִמָיְנמּו ןָר ע ודָידלעו
 ו תוקלַח מְּב םֶהיַח ול תֶתְל ּהָנמָאְּב םינהכה יִרְעְּב

 שירש ןֶּכַמ םיִרָכְול םֶשָחִיִתַה רֶבְלִמ :ןמָקּכ לד
 "מויִּב ם םויזרבְךל הָוהְידתיִּבְל אָבַה-לָפְל הֶלָעַמְלּו םינש

 ַחיִתַה תֶאְו :םהיִתוקְלְחַמְּכ םַתורְמשִמְּב םתְדובְְל
 הגש םיִרָשְע ןבמ ולה םַהיִתְובַא תבל םיִנָהְּכַה

 5 ( \ףז +

 שַחָיְתַהְלו :םֶהיִתקְלִחַמְּב םֶהיִתוְדְמשְמְּב הֶלעַמְלו
 5 לֶהְקְילָכְל םֶהיִתְנבּו םֶתיִנְבּו םֶהישנ םָפטלָכְב

 ןָשְּב םיִנָהְּכַה ןרהא ינבְלְו :שְדקדושדקתי םָ םת תנומאכ -
 תומשְּב ו ירמי ;רשא םיִשָנָא יעו ןריעדלָכִב םהיִרע שרָגִמ

 :םיולכ שחָיָתהַלָכְל םיִָהְכּ רָכְזילָכל תונמ תַתְל

 ו הָרוהְייִלָכְּב ּוהיִקְוִחְ י תג א שעיו
= -- 
 -- וו -=-- .

 | לַחַהְדרַשַא הָשעמדלֶכְבּו :ויהלַא הָוהְי ינפל תַמָאָהְ

 == | ==25 יקלאל שרָדל הָצִמְבּו הרותבו םיהלֶאהרתיּב תדובעב

 :חיִלָצ ;ידו השע יבָבְללַכְב

 ל ו םיִרְבִּדִה יִלָחַא
 םפסבל רמאיו תורָצְּבַה םירעה"לע ןחיו הָדּוהיב אביו

 רּושא"דְלִמ בירחנס אָּב הָלֶאָה תמא

 וילא

 "ד" ,גיד ,א'ד ,ו'כ םירפס בורב ןכ ירק 'כה ץמקב ּוהיננּכ ,ביתכ גהיננופ צטצ. 18

 וג'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 16  .ד"ידו ב"יד ,ב"ד ןכו ירק והיננכ א"ס ,ו"טדו א"ד ,טזד
 םָהיִתְוקְלַחַמַּב א'ס +. 16  .א'ידו ב'ד ,א'ד ןכו םשחותה א א'ס ר"יד ,ב"וד מיד ויד
 ןכ צ.18 | .א'ד ןכו םָהיִתוקְלַחַמְּכ א'פ צ. גז = .ר"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ה"ד ,ג"ד .(ב"ד .ןב)
 ,ביד ,א'ד ןכו הָרָשְּב א'ס +. 9 = .ס'ת ןכו ןֶהּפַה א'ס +. 19  .איעג ושדקתו כ"ב א"ב
 "לבב ריבס צץ. לג = .ב"ודו טז ו
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 המחלמל ּיִנָפּו ביִרְחְנַס אָבִהיִּכ ו והָיִקְזִחְ ארִיו :ויִלֶא 2
 ימיִמחתֶא םותסל וירו וירשדמע ץעווו :םֶלש שורידלע |

 בדרחםע וצבקיו :ּוהְרֶזַעַיו ריִעְל ץוחמ דו שא תוניעה

 -ותְּב ףטושה לָחְגַהתֶאְ תוניטמהלֶכחתֶא ל ּומָּתְסִיו
 םימ ואַצמו רושא יכלמ ואובָי הָמְל רמאל ץראה
 יל לעיו הָצּורְּפַה הָמוהַהדלָּכדתֶא ןכיו קּוחְתו :םיפר

 אוְלִמַהתֶא קזחיו תַרָחַא הָמוחה הָצּוחְלְ תילְדְנמה
 תומחלמ ירש ןתיו :םינמו בְרְל חלש שעיו דווח ריע
 -לַע הכהה פה רעש ביחר"לא ויִלָא םַצְּכְקִיִו םעה"לפ

 ינפמ ותָחְתדלַאו ואְריִתְ"לַא ּוצְמִאְו |וקוח + ;רמאל םבּב
 בר"ונמעהּכ ומעדרשַא ןימְהְָילּכ < יִנָּפְלַמּו רושא דלמ

 ונרְועל וניהלֶא הוהי ונמעו רֶשְּב ע 7 רמע 1
 והיקזחי ירבד"לע םֶעָה ּוכָמָשו ּוניִתַמַחְלַמ ו

 םידחנס חלש הָו רחא :הרו הידללמ
 -לָּבו שיבלחלע אוהו הַמְיְלָשּורְי ויִדְבַע רושא"דלמ
 "לכל הוה ךלמ והיקוחְודלע מע יתלשממ
 ףלמ בירחנפ רַמָא הפ :רמאל םֶלַשּוְרִיְּב רשֶא הָדּוהְ
 :םלשּוריב רוצמַּב םיבשיו םיחטּב םֶּתַא המ"לע רושָא
 בערב תמְל םֶכַתֶא תִתְל םֶכְתַא תיִפמ יז י אָלַה
 :רושא למ ל ףּכַמ ונליצי ונ ;יהלַא הָוהְי רמאל אָמְצְב
 ויקחבומ"תאו ויתומְּבִדתֶא ריפה ּוהָיְקְזְחְי אּוהדאלַה
 דִחֶא חּבְזמ ינפל רמאל טפשּורילְו הדוהיל רַמִאו
 יִנָא יִתישָע המ ועְרְת אְלָה :וריטקת וילו יוחתשת
 לג יהלא ולב לּוכָיַה תוצְרֶאְה ימע לָכְל יתובָאו

 םיוגה יחלאדלכב ימ :יִדַימ םצְראתֶא ליל תו תוצראה
 הלאה ה

 םירפס בורב ןכ +. 7 = .רית ןכו תולצגמ הילע לע = תולדגמהלעלעיו ל'צ +. 5 .בל
 :ונותמחלמ איס +. 8 = .ר"ודו ביד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ר ןכו .בֶר ונמע יִכ .א'ס ו"טדו י"כ
 +13 א"סבו ,ירק ווג וילע רסמנ א"סב +. ג8 = .ד"ידו ב"יד ,ט"ד ו'ד ,ג'ר ,ב'ד ןכו פ'פ
 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ
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 דתֶא יל לּוכָי רָשָא יִּתובָא ּומיִרָהַה רָשֶא הָלאַה
 5 הָתַעְו :יִד מ םֶכַתֶא ליִצהְל םֶכיִהְלֶא לכ יִּכ יִדִימ ומע
 -לֶאְ הא םֶכְתֶא תיִפידלַאְ והָיקְוִח םֶכְתֶא אישידלא
 הָכְלִמִמו יונלָּכ הוטָאלְּכ לבוי אלדיכ "ול ונימאת
 דאל םָכיִהְלֶא יִּ ףא יִתובָא דמו יִרָיִמ מע ליִצַהְל
 0 םיהלאה הָוהְילע ויִדָבִ ערפד ועו :יִדמ םּכַתַא וליצי
 ז יִהְלֶא הָוהיִל ףִרֶתְל בַּתָּכ םיִרָפְסּו :ודְבַע והיקזחי לַעְו
 תוצראה ייוג + שלא רמאל וילט רמאלו לארשי
 והיקוחי יהלא ליצידאל ןּכ ידימ םֶמט ; וליצה"אל רשֶא
 8 בלשו רי םעדלע תידּוהי לּודעליקְּ ואְרְקִיו :ידמ ומ
 -תֶא וכל ןעַמְל םֶלַהְבְלְו םָאְרְיל הָמוחַהדלַע רַשֶא

 19 מע יהלא לַעָכ םלשורי יהלָאדלֶא ּורְּבדִו :ריִעָה

- ₪0 

- 

 4 פת :םֶדֶאְה ידי השעמ ץֶרָאְה
 ועזה תאו"לע איִבְנה ץומָאְְב והָיעשיו ו למה והָיְקְזחְ
 ג דַחְכִיו ףֶאְלמ ה הי חלשיו :םיִמשה
 בָשַּיַו רּושא דלמ הָנָחַמְּב רֶשו דינו ליַח רּבִנילָּכ
 ויָעַמ ואיצימו ויָהְלֶא תב אבו וצְראְל ם םיִנָּפ ּתָשבְּב
 ּפ | תֶאְ והָיקוז י"תֶא הוהי עשויו :בֶרחּב והָליִּפַה ם םש

 לָכְ"דַומו רושא"ךלמ .בירחנס ךימ םֶלָשּורָי יבשי
 - םלֶשּוריְל הָוהיל הָחְיִמ םיאיכמ םיִּמְרְו :ביבְפִמ םלָהו
 םָיג הדלכ יג ינעְ אָשניו הָדּוהְי ךלמ והיקזחיל תונדָנַמּ
 :ןכדירחאמ
 4 הו ןהי"לֶא לֶלָּפִתְיו תּומְלדדַע ּוהיִקְזִחָי חי הָלַח םהָה םיִמָּיְב

 5 םישה ייְלָע למנכזאלו ול ןתְ תפומּו ול רַמאיו
 והיקזחי -

 ב'ד וכ םירפסב ןגונמ ןכ + 6

 ה .בייד אייד ןכו לצי
 ואיצומנ צץ. 1
 םֶהָל = ל



 6 ש

 99 ש

 00 שכ

31 

32 

 אאא[] 56--אאצ[זז 3 ב םימיה ירבד 18%

 הדוהיילעו ףצק ייִלָע יהי ובל ּהָבָנ יִּכ .והיקוחי
 יפשויו אּוה ובל הַבְנְּב ּוהיְקְזִחְי עָנָכיו :םלשוריו
 :והיקוחו ימיב הֶהְי ףצק םקילע אָבְאלו םֶלְשּור

 תוצא רֶאְמ הּבְרַה דוּבַכְו רשע והיקוז יל יהוו |
 םינמלו םימשבלו הרה ןֶבַאְל בהָוְל פַסְכְל ול-השע
 שּוריִתָו ןֶנְ 'תאובתל תונּכְסִמּו :הָדְמְח יִלָּכ לָכְלו
 :תורואליםירדעו הָמָהְבּו הָמהְּב"לָכְל תראו רה
 ולְדַתְ יכ ברל רקבו ןאצדהנקמו ול השע םירעו
 דתֶא םַתְס והיקוחי אּוהְו :דאמ בר שוכר םיהלֶא
 ריעל הָבְרעִמדהַטמְל םרשייו ןוילָעָה ןוחינ ימימ אָצמ
 ירשו יציל ןכו :והשעמהלכּב ּהָיקְזִחְי חלצוו דוד
 ץֶרֶאב הָיָה רשא תפומה שרדל ויִלַע םיחְלשמה לַבְב
 ירבד רַתִו :ובָבְלְּבִדִלַּכ תַעַדְל ותוסנל םיהלַאָה ובוע
 ץומָאְְב והיעשי ןיזחב םיִבּותְּכ םנה ויִדְסָחְו והקו

 והָיִקְזְי בָכשיו : לארשיו הדוהידיכלמ רפס"לע איבה 3

 דובכְו דיודחנב יִרְבְק ּהלַעְמְּב והָרְּבְקיַו ויִתְבָאְע
 הָשנַמ ףלמיו םלשורי יבש רוה ותומב :ולחושע
 :ויתחת ונב

 שמחו םישמחו יכלמב שמ הָנָש הָרָשַע םיִתְשַּב ג
 תּובעותַּכ הָוהי יִניִעָּב ערה שעיו :םלָשוריּב למ הָנָש 9
 ןבה בשיו :לארשי נב ינפמ הֶוהְי שירוה רשֶא םלוגה .

 תוחְבזמ םקיו ויכָא והקו ןץתנ רט שא תומָּבְהְדתֶא

 םימשה אבְצלֶכְל וחתשיו תורשָא שעיו םיִלָעְּבְל
 דבעיו

 יאיעג םרשיו נ"ב ,ירק םֶרשַיַו ,בותכ םֶרָשויו +. 30 = .ר"תו ע"ת ןכ םיִרדִע ל תורואו ל"צ +. 8

 .ר"ידו ב"וד ,ט'ד ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ אלבו הטמל א"ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 0

 וו"טדו ו"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 .ו"טדו ד'יד .ב'יד ג'ד , ד ,ב'ד ןכו ק'ז שרדל א'ס +: 1

 רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 83 = .ד"ידו בייד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו יכלמ רפסהלע א'ס

 .ב"דו א"ד ןכו שגד ותומַּב א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג 'דב ןכו יפר :וילע

 ה"טרו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םיִרפס בורב ןכ +. 1 גל
 .בירו א'ד ןכו שגד ו וכלמב א"ס
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 + רַמָא שא הָוהְי תיִבְּב תוחְּבְוִמ הָנְבּו :םֶתא דב
 ם ; דלָכְל תוחְּבומ ןִמיו ו :םלטלי ימשדהוהי םלשּוריּב הוה

 6 ריבעק אּוהְ :הוהיהתיב תורצח יִּתְשְּב םִיִמְשַה אָבִצ

 שעו ףשכ שו שָחְּג ןנעו םגהְְֶב כ שָאָּב יִנְּבדתֶא

 0 הו | שב : ערה תושעל הָבְרִה יִנעִּדִיְו בוא

 םיהלאה וככב השע רֶשֶא לַמָּפ גה לָסָפתֶא םשו

 תיכב ונָב הָמְלָשלֶאְו דיודדלֶא ם יהלֶא רמא רשֶא

 לארשי יטבש רבי יִתְרַחְּב דַּכ רַשַא סלשוריבו הזה

 לָנְרְתֶא ריִמָהְל * ןיסא אָלְו :םוליעל ימשדתַא םישֶא

 ו קר םֶכיִתַו באל יתרמע ה רשא ה מדאה לעַמ לארשי
 ּהָרו ותהדלָכְל םיתיוצ רשֶאילָּכ תֶא ג ; תושעכ ורמשידמא

 ּהָדּוהְידתֶא הָשנָמ עתיו :הֶשמדדיְּב םיִט טָפֶשמהְוסיִקחהו

 דיִמָשַה רשא ה ער תושעל םָכְשְִ יִבְשִיו

 ₪ רפי ל ינב ינפמ הוה
 הָוהָי אביו :ובישקה אלו ומַעדלֶאְ שנ - הֶוהְי

 -תא ודכְליו רושא ףלמְל * רַשֶא אָבַצַה ירשדתא םָהילע
 :הֶלַבּב והכיל ם יִתְשחְנב ּוהְרְסַא שלו םיהחב השנמ

 ג דאָמ עכו ויהלַא הוי ינפדתַא הֶלִח ול רַצָחְכ
 8 עַמשיו ול רֶתַעיו ויִלֶא לֶלָּפִתִו :ויִתְבַא יהְלֶא ינפלמ
 2 הש עדיו ותּוכְלַמְ םֶלשּורי והבישיו ותָנְחִת

 4 !הָנוציִח המוח הֶנֶּב ןָפירח או :םיהלַאָה אּוה הָוהִי

 םי נחה רעשב אּובְלְו לַחְנּב ןוחיגל הָבְרְעמ דיודדריעל
 -לָכְב ליח-ירש םשיו דאְמ הָהיִבְַ לפעְל בַבָמְ
 וג "תאו רֶכגַה והלא"תַא רסוו :הָדּוהיִּ תוְרָצְּבה םיִרָעָה
 רהב הֶנִּב רשא תוְבְומהְדלְכְו הֶוהְי תיִבמ לָמָפה

 -תיב
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 שש

= 

- - 

 ןש -

 ןויע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו ירקו ביתכ םֶלּועְל א'סבו ,ירק םֶלועְל וילע רסמנ א"סב +. ל
 ס"ת ,ע"ת ןכ ם 'צ < 8 = .ו'טד ןכו אלמ ףוכוא א'ס +. א | .'ז א'כ ,ב םוכלמ
 ביתכ רֶתַחִיַו א'סב +. 18 = .ב"יד ןכו םיִתָחַּב א'ס א. 11  .'ח א'כ ,ב םיכלמ ןווע .?ר"תו
 .ירק רַתְָעַיַו
--% 



 אצא[] 16--אאאזו 8 ב םימיה ירבד 10

 דַתֶא ןכיו :ריִעָל הָצּוִה ףלשיו םֶלָשּוריִבו הָוהְידתיִב ג
 רָמאו הָרותְו םי לש יִחְבְ וילע הבז הָוהְי חבומ

 רוע לבא :לארשי יהלֶא .הָוהְידְתֶא דובעל הָדּוהיִל ו
 יִרְבְּד רֶתַו :םהיהלַא הוהיל קר תומָּבַּב ם כ םחכְ ם םַעָה 8

 םירּפְדִמה םיזחה יִרְבַדו ויהלַאלא ותְלפַת ּהָשַנִמ
 יבלמ ירבד"לע ם ₪ה לארשי יִהְלֶא הָוהְי םַשְּ וילא
 לעמו ותאַטַח"לָכו 'ּולדרתְעה ותלפת :לאְרשי

 םיִרָשָאָה .דיִמָעְהְו תומָּב םֶהָב הֶנְּב רשֶא תומקִמהו
 :יזוח יִרְבּד לע םיִבּותָּכ םנה ושָנּכה י פל םיִלְסָּפַהְ

 ןיִמָא דלמיו ותיב ּוהָרְּבְקו ויַתבְאדסע .השנמ בכשיו 0
 ?ויּתִח תו

 םיגָש םִיִתְשּו וכְלמּב ןומָא הָנָש .םִיְתְשּו כ 1
 השע רשאפ הָוהְי יִָעְּב עַרָה שעיו  :םלו ָשּוריִּב ךְלִמ ₪

 ויבָא שמ הֶשָע רשָא םיִליִסּפַהדִלָכְלו ויִמָא השְנִמ

 עְָבַהָּכ הָוהְי ינפלמ ענָכִנ אלו :םדבעיו ןימָא חכו ₪
 ורשקיו :הָמּו שא הברה ןמָא אוק .יכ ויִבָא השנמ ₪
 דלָּכ תא ץֶרֶאָהדַע וכו :ותיִבְּב והתימיו וידבע וילע ₪

 דתֶא ץֶרֶאהיםע ּוכילִמַו ןומָא ףלמהה לַע ירשה

 הָנְומשְדזב :ויתחת וָנְּב והוש שאי דל

 ךְלִמ הֶגְע תָחַאְו םישלשו .כְלְמְב והישאי םיש
 ם דוד יכְרדְב ד הוה יִנִעַּב רשיה שעיו :םלשורי ִבל

 וכלמל םינש הנמשבו :לואמשו א ה יבא
 ויבָא דיו ,יהלאל שורדל לחה רענ ונךוע אּוהְ
 םלשוריו-ה הדּוהיהתֶאירדְטל לחה הגש הרשע םיתשבי
 -ןמ 0%

 ןכו ירקו ביתכ ןבָּיַו א'סבו ,ר"תו ע'ת ןכו ירקו ביתכ ןֶבַָו
 ל'צ ?.90 = ,איעג אלב םירבדמַה ג ב ד.18 פס

 וולע רסמגו י'כ םירפס בורב ןכ +. דל :הוי:איכ ב ם
 איס +. 9 7 .ב"רו א'ד ןכו שגד וכלמְּב א"ס ,ו'טרו ד'יד ,ב'וד

 ,ט"דו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו םלשוריו הָדוהי"תא רהט גל א'ס ץ. 8 א"ד
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 ו ּוצְתִנְו :תוכָפִמהְו םיִלְספִהְו םירשאָקְו תומְּבַהְדִמ
 הָלְעְמְלרַשֶא םיִנָמחְהְו םיִלָעְבַה תוחְּבְומ תא ונפל
 רכש תוכּסמהְ םיִלְסּפַהְ םירשאהו עדנ םילעמ
 : תומצעו :םֶהְל םיחְבְוה םירָבְקַה י יִנָפ"לַע קרָזיו קדהו
 תֶאְו ּהָדּוהְיתֶא רהטיו םיתוחבזמהלע ףרש םיִנָחְּכ

 | ילּתְפְְדעו ןועמשו םִיִרְפֶאְו השנמ ירעְבו :םֶלָשורי
 ז "תֶאְו תוחְבְוְמְהדתֶא ץפנְו :ביִבְס -/םֶהיתב *רחב
 עד ינמחההלְו | קדהל תַתַּכ םיִלְסְּפהְו םיִרָשאָה

 :םֶלש ךיל בשָ לארשי ץֶרָאילכְּב
 8 ץֶרֶאְה רקטל וכְלָמְל הרשע העמש תב

 -רש הישעמחתַאְ והָיְַצֶאְ ןפשדתַא חלש תִיָּבְהְ
 תיבְֶא קּוחל .ריִּכְזמַה וחָאוְיְ חַאוי תֶאְו ריִעָה
 תו לודגה ןקפה והיקלחדלַא ואבו :והְלֶא החי
 םיולַהדּופָסֶא רשֶא םיהלָאדתיב אָבומה ףַסְּכַהדתֶא
 לארשי תיִרָאש לפמו םִירפִאְו השנמ דימ ףסה ירמש
 וו לו"לע ותו :םֶלָשורְי יבשיו .ןמָנְבּו הָדּוהלְּכִמּ
 ותא ּונָתיַו הָוהָי תיִבְּב םיִדְכְּפְמַה הָכאְלִמַה השע
 קודְבל .הָוהְי תיִבְּב םישע רַשַא הָכאְלֶמַה .ישוע
 יִנָבַא 1 תונקל םינפלו םישְרחל ּונָתִַ :תָּפַה קזחְלו
 רשֶא םיִתְּבַהִתֶא תורקְלו תורּבְחְמל םיצעו בצחמ

 9 םיִשְנאַהְו :הדוהי יכלמ ותיחשה

 תחי .םיִלק ו ו הָכאָלֶמְּב הָנמָאְּב םישע
 ךמ םֶלָשְמּו ּהָיְרַכּו יררמ ינְּבְדִמ םיולה ּוהָיְדבְעְו

- 1 

 ש -

 ןגב

 ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םורפסב ןגונמ ןכ צ. 5  .ירק םֶתּוחְּבְזִמ ,ביתכ םֶיָתְוְחְּבְזַמ 'ץ. 6
 ירקו ביתכ םֶהיִתְבְרַחּב א'סב ,ירק םֶהיִתְבְרַחַּב ,ביתכ םֶהיִּתַּב רַהַּב צ. 6  .ו"טדו ד"יד ,ב"ד
 .ויטדו רייד ,ב"יד ,ט'ד ה'ר ,ב'ד ןכו ץראההתַא א'ס +. 8  .ט'דו .ו"ד :,ביד א"ד ןבו
 יבש ץ.-9  .ט"דו ו'ד ,ג'ד ןכו ופסא א"ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,י'כ םירפס בורב ןכ +9
 ירקו ביתכ ּובָשָמ א'סבו .ר"חו ס'ת ,ע'ת ןכו ירקו ביתכ יבשיו א'סב ,ירק ּובָשָיַו ,ביתב
 .ר"ידו ב"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו םלָשּגריִל א'פ ש. 9  .א"ידו ט"ד .ו'ד ,גיד ןא'ד ןבו
 .ר'תו ס'ת ,ע'ת :א"יד ,ב'ד ןכו ישע איפ 8
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 אאצזןז 4 ב םימיה ירבד ווק

 :רישהיִלּכַב ןיָבְמ"לָכ םיולהו חצנל םיִתָקְהַה נב

 הָרובפל הבאְלְמ השפ לכל םיִחְצְנִמְו םיִלָבַּפַה לע
 םאיצוהכו :םירעושו םיִרְטשְו םיִרפּוס סולו הד ןובעו
 דתֶא ןהפה והיו קֶלח | אַצַמ הוחי תיּב אָבּומַה ףַסב כהדתא

 -לֶא רמאיו והיקלח ןעיו ;הְו שמח יב הָוהְיתַרְת רפס :

 ןתיו הוה תיבּב יִתאצְמ הרתה רפס רפופה ןֶפש
 רַפָפַהדתֶא ןפש אָבַיו :ןפָש"לֶא רֶפָפַהדתֶא והיקלח
 -רֶשַא לָּכ 4 רב ףלָמההתַא דוע בשיו ךלמהדלא
 אָצְמְגה ףַסְּכַהתֶא ומותו ו :םישע םה יי יִדבעדִיִּב ןתנ
 ישיע ךי-לעו  ורקפמה די"לַע ּוהּונְתַיִו הוהידתיבב
 ןַתְג רֶפמ רמ גאל ףלמל רֶפופה ןפש דיו :הכאלמה
 יהו :ףלמה ינפל ןפש ובדארְקיו ןהפה והיקלה יל
 וצוו :ויִדְְבִתַא - יו הרות יִרְבּד תֶא למה עמְשכ
 ןודְבעדתֶאְו ןּפָשְְּב םֶקיחַאדתַאְ והיקְלַח"תַא ד למה
 ךְלַמהרדֶבַע הָיָשַע תֶאְו רפופה ןָפְש תא הכי
 רֶאשנה דַעְבּו יִדעּב הָוהְיִתֶא ושרד יכל :רמאל
 יִּכ אָצְמְנ רשֶא רפה ירביודלע הָדּוהיִבּו לַאְרְשיִּ
 דאְל .רשא לע וב הָכַתִנ רשֶא .הוהיהתמַח .הָלו
 בּותּבַהדלְכּכ תושעל הָוהְי רבּדחתַא וניָמובָא ורמש
 רשאווהיק ללה ךלה 7 -  :הוה רפסה"לע

 כ תקות" ןֶּב םלש | תשא הֶאיִבָג הָבְלַהלַא ל ףלמה

 הָנָשִמּב םֶלָשּורְיְּב תָבְשּו איהְו םיִדָנַּבַה רמוש הרסה ו

 הָוהי רמָאדהְּכ םָהְל רָמאִתִו :תאָוַּכ קילא ורבו
 ;יִלא םֶכַתֶא חלש"רשא . .שיִאְל ור ומא לארשי יִהְלֶא

 הָעְר איבמ "ננה הָוהי רמ םא הכ

 תובותָּכַה תולאה"לְּ תא ויבשויחלע עו הזה ם גוקְמַהלע
 -לע 4-7"

 ןייע :רובכע ל"ג ל. 0 .ס"תו ע'ת ,א'ד ןכו ישע א"ס +. 3 ."לע ל"ב צץ. 8

 תשאו וילע רפמנ א"סב צץ. 95 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו יִרבִד א"ס ץ. 91 | .ב'ו ב"כ ,ב םיכלמ

 ,ירק תַהְקּת ,ביתכ תהקזת ץ. 95 .ס"ת ןכ חלש רשאו וא ע"ת ןכ רַמָא רשאו ל רק
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 ₪ רַשַאו תַחִּת :הָדוהְי ךלמ ינפל וארְק רָשֶא רפפה"לע
 לָכּב יִנְמיִפְבַה עמל םיִרָחַא םיקלאל וריטקוו יִנּובָוע
 :הָבַכִת אָלְו הזה םוקמּכ יִתְמַח ךִּתַתְ םה רי ישעמ
 ₪ הָכ הוהיּב שורדל םֶכְתֶא ה לשה .הָרָה למלא
 יהלֶא הָוהְי רמָאדהְכ ויִלֶא ּורָמאַת
 יז | עָנְּכִתו בבל מ ןעי :ּתַעְמְש רשא םיִרְבִּדַה לארשי
 הזה םוקמה"לע ּויְרְבְדתֶא עַמְשְּב םיהלא ינּפְלמ
 ךְּבְתו .יִרְְּבִדִתֶא ערקו נפל עָנָּכִתַו ויבש
 - "לא ףפסא יונה :הוהי םאְנ יתעמש ינו ונפל
 דָניֶאְרִת "אלו םּולָשְּב ית ובלא | תפסָאְנְו דיָתְבָא
 הזה םוקמהדלע איבמ - . רשא הָעְרַה לכּב ףיניע

 בה ךמהתֶא ובישיו ויבשי"לעו

  :םלשוריו |הָרוהְינקזחלָּכתֶא פףסָאיו ףלמה הלשיו
 0 בש ורי יִבְשיִו הָדּוהְי שיִאלָכְו הָוהיתיּב ףלמה לעיו
 אָרְלְיו פק ₪ םַעָהְדלָכְו םיולהְו םיִנָהְּפַהְ
 תפ אָצְמִנַה בה רֶפַפ ורבְִלָכתֶא םֶהיִנְזאב

 תרּבהַתֶא תרצו ודמע-לע ףךלַמה דמעה .:הָוהְ
 ויָתוצמחתַא רומשלְו הֶוהְ ירחא תֶכְלְל הוי ינפל
 -תֶא תושעל ושפנלכבו בְבְללָכְ ויּכְְו ויתודַע
 תא דַמעיו :הזה רַפְפַהְדלַע םיבּותָּכַה תיבה ירמי
 םלשּורי יבש ּושעיו ןמָינבּו ם םלשוריב אָצְמּנְה"לָּכ

 ג דלָּכְדתֶא ּוהָישאי רסיו :םֶהיִתוְבִא יהלַא םיהְלַא תיִרְבְּכ
 -תֶא דבעיו לארשי ינבל רשא תוצראה"לכמ תובעתה |

 -לָּכ םֶהְיִהְלַא הָוהְידתֶא דובעל לאְרְּב אָצְמְַהלָּ

 = שכ

 ןש

 וימ 8 0

 זו ב"כ ,ב םוכלמ ןווע + "תו א"ד ןכו השעמ א'ס +. 95 = .ירק ורטקינ ,ביתכ גרוטקוז יז 5
 אקספ +. 96 = ,ר"תו ע"ת ,ו'טד ,ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ָּךַּמִתַו א"ס 5
 כ ב"כ ןב םוכלמ ןווע :א"ד ןכו דלע א'ס +. 98 = .ע'ת ןכו ירבּב א'ס א.לז  :קוספ עצמאב
 ןכו רַבָעַיַו א"ס + טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ג'זב ןכ 8

 ב'יר ןכו רסה רבעל א"ס צץ. 88  ,ר'ידו ב"יד ,טיד ויד



 < ןש

 ןש

 צצאש 99--אצאטז 4 ב םימיהי.ירבד 10

 םיהלאו יִתְמִחְלִמ תיָּבדלֶאייִּכ יו םויה הָּתַא ּףיְלָעאְל

 7 רָשֶא םיהלֶאְמ ּךְללדַח יִנְלָחְבְל רַמָא
 ןבדסהלהל יּכ וגָמִמ ויְנָפ והישאי בסההאלו :ףתיחשי ₪

 אביו [- יפמ וּכָנ יִרבּדדלֶא עמ ש ארו שּפְחְתה
 והישאי ףלמל םייה ריו :ּודנִמ תַעְקּבְּב םֶחָלַהְל
 :דאַמ יִתיִלָחַה יִּכ ינו ריבעה ויִדבעל למה רמאיו

 ד וד- בָכְרְדלַע והביכריו הָבְּכְרְמַהדְזִמ וידבע ו הריבעיו

 רבקה תמה םכשּורְי .ּוהָכיִלוו ולדרַשֶא הנשמה
 -לע םיִלְּבאְתִמ םלשוריו הדוהידלְכְו ויתְבָא תורְבְקְּב
 יהישאיזלע ו ּוהיִמרי ןנוקיו :והישאי
 והישאידלע םָהיִתוניִקִּב תורָשהו | םיִרָשַה"ַלָכ ּורְמאה
 -לע םיִבּותכ םָוהו לארשידלע קחל ם םונתיו ו םויהדדע

 ּהַרותְּב םותככ ויִדָמ סח והישאי יִרְמד הת" :תוני סה 6

 -לַע םיבּותּכ םגה םיִנרַחַאָהְו םיִנשאְרֶה ויְרְבְדּו :הוהי
 והקיו :הדוהיו לארשידיכלמ רפס
 || ורוו ==

 4 ּוהישאידְּב ו הֶאוהידתא ץֶרא ;הדבע דתחַת "והכיל

 וכְלְמְּכ וחֶאְוי הנש םיִרְשַע שֶלָשְרִּב :םֶלָשּוריִּב ויָבָא
> 

 רפלו ףַסָכרְככ הֶאמ ןראקית + שנעו םֶלָשּוריּב
:| = 97 + ] 

 הדּוהְידלע ויחָא םיקילֶאדתַא םיר וצמ"דְלמ ףלמיו :בַהְ
 הֶקְל , לו 2 א זה אויחתאו םיִקָיוהי ומשדתא ב "רלכבו ו םלֶשּורי

 ;הַמָיִרְצִמ  יהָאיִבָו וכ

 םִיִרְצִמ למ והרי סי :םלשור ורנב למ םיִשְדָח השלשו :

 אלבו לע א"ס +. 24 = .ע"ת ןכ קּזְהתַה וא שטִהְתַה ל"צ +. 9
 א"'סב ּש 3 .ר"תו י"ז הת י- ב ד ןכו לאמשב תו רָשַהְו םור :

 ,גיד ,ב*1 ןכו תהת והכילמיו א'ס .ו'טדו י'ב םירפס בורב ן
1 = , 

2 4 

 לטּומה וטֶא םשָו ?םלשוריב םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע"תב +.
 העְרְפ ּגהְרְכַאִַו :ויְתְבָא וי לכ הָיהְי יִניִעְב ערָה שַעְ

 .גיל -- א"ל .ג"כ ,ב םוכלמ ןויע : לָמִמ 1
 ןאכ אצמנ ע"תב ל. + = .ו"טדו ר"י ג'ד ,ב"ד ,ו"כ םירפסב ו"וב ןכ +. 4

 ףֶכּכַהדתַא תַתָל שנעהל ץֶראָה הי
 ה :הכִנ הערפל תַתָל ץֶרָאָה ם םעדתו

 ב

 הזק הז
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 הרשע תַחַאְו וכְלְמְּב םיִקָיִהְי הָנָש שָמָחְו םיִרְשְעְרּב
 :ויהלַא הוה יניעב ב עַרָה ש שעוו ו םלשוריב למ הנש

 םִיִּתְשָחְנִ והַרְסַאְ לַבָּכ ףלמ רַצאְנְרַכּוְבְנ הָלַע ויִלַפ
 רַצאְנדַכובְ איבה הוה תב יִלָּכִמו :הֶלָבְּ וכילהל
 םיִּיוהְ ירבּד רֶתָיו :לָכְבַּב ולָכיִהְּב גי לבבל
 םיִבּותְּכ :םֶה ילע | א מנה הֶשָעדרֶשֶא ויִתבַעַתְ
 ונכ ןיִכְיוהְי ףלמיו ּהָדּוהיו לֶאְרשי יכלמ רפְס"לַע

 ויתר
 םישְדָח ּהָשלְשּו וכְלָמְּב ןיִכְיוהָי םִנָש הְָמֶשְדַנ
 :הָוהְי ניִעָּב עָרָה שעיו םלֶשּוריּב למ םיִמָי רשע
 והאב רצאְנְדכוְבנ ךלמה חלש ה תבּושתלו
 והיקדצחתא ךלמיו הוהידתיב תדמח יל ילָכְיסַע ּהָלְבְב
 :םלְשוריו הָדּוהְילַע ויחֶא
 הרשע תחאו וכלמב 8 הָנַש תחאָו םיִרשַעדֶּב

 ּךֶקְמ
 ש ויהלֶא הָוהְי עב ערה לַמ הָנש םלשוריב

 דלמּב -3 + זוהי יפמ מ אי בנה רבה ינפלמ לָנָכְ אל

= - 5% == 

 -תֶא שקו םיקלאּכ יעיכשה רשא דֶרַמ רַצאְנְּבְ
 :לארשי יהלַא הָוהְירלֶא בושמ ובָכְלֶא קמו ופרע
 - 2 ו- לָכִּכ לעמ"לועמל ּוּבְרה םַעָהְו םָהְכַה יִרָשִלָּכ ₪

 שיד קה רשֶא ! הוה תיִּבדתֶא ואמו םיוגה תובעת
 דוב םהילע םהיתובא . יהְלַא הָוהָי | חלשיו :םֶלְשוריב

 עי שוריב

 ויכאלמ

 ולא ןאכ ואצמנ ע'תב צ. 5

 ץֶרָאָהְלָע לָבַּב ףלמ רַצאָנְַכְבִ

 םרא יִדּודגתַאְ םיִרָשַּכְִתֶא
 לע ּורוסָהְל הָרּוהיִב הָיָה הָוהְי ףא ָּךַא :םיִאיבְגַה ויָדְבְע די הָוהְי רַבְרַּכ תאז
 -הא אליו םוקווהי ףךפש רשא יקנה םדבּו :השע רשא לכב השנמ תאטַחְב וינפ

 א"סו ,האמדק "ו אלמ ויתבעותו א'ס +. 8  .ודיבָאַהל הָוהְי הָבָאד אלו יקָנ סָּב םֶלָשּורְי

 ב"ד ןכו אנונת 'ו אלמ ויָתובְעַתְו
 ּוהָי .יִכְלַמְל םוַמָּיִה ורב

 רפס 4 אצמנ ע"תב +. 8

 ורב ןכ +. 11 = וגו ךלמוו
 ו ןכו שגד וכלמַּב א"פ
 ;. 15  .אקספ ןאכ

= 

1) 

14 

19 



 = וש

0 

 פד

 יל

 ש

₪ 

= 

 צאצצו 9--צאצאט] 4 ביםומיהייהבה 16

 םיהלאו יִּתְמְחְלִמ תיּכְדלֶאייִּכ םויה ּהָּתַא יִלַעדאְל
 -לַאְ יִמעְדִרשֶא םיקלֶאמ ו ינלַהבְל רַמָא

 בה םחְלַהְל יִכ ונממ וינָּפ והישאי ב בסה"אלו :ףתיחשי ₪
 אביו םיהלָא יפמ וכ ירבדדלֶא עמש אלו ש שּפְחְּתַה

 והישאי ףלמל םיריה וריח :ודנמ תעְקְבְּב םֶחְלַהְל א
 :דאַמ יִתיִלָחַה יכ ינוריבעה וידבעל למה רמאיו

 בָכְרְלַ ּוהְּביִּכְריו הָבְּכְמ בה"ןמ :ויְדְבַע והריבעיו כ
 רבקיו תמו םלשּורְ ו הָכיִלּוו ןלהרַשַא הנ שמח

 -רַע םיִלּכִאְתַמ םלשורוו הדו הלכו ויתכִא תורְבְקְּב

 יהישאידלע | הימי נק :ודישאי :
 והישאידלע םֶהיִתוניִקְּב תורָשהו | םיִרָשַהְ"ַלָכ ומאה
 -לַע םיִבּותָּכ םָגהְו לארשידלע קָחל .םּנתיו םויהדרע
 תרותב בּותָכַכ ויִדָסְחְו והישאי ירבד רֶתָו :תוניקה

 -לע םיִבּותָּכ םָנה םיִנרַהַאהְ םינשארה וירבדו :הָוהְי :
 וחקיו :הדוהיו לארשידיכלמ רפסו

 דתחת יוהכילמוו .ּוהישאיּב .ּחְאוהְתֶא ץֶרְָהבע
 ובְלָמּכ ּוחֶאּוי הנש םירשעו שלשדןב :םֶלָשּוריּב ויבָא ל
 םירצמהףלמ והריסיו :םלשוריכ דלמ םישרֶח השלשו 5

 רפפו ףספירפכ האמ ץראְקתא שעיו םלָשוריב
 % .-ב 2 . ל = 4 , .

 ד ד ְ הָדּוהְידלע ויהֶא םיִקיִלָאדתֶא םיִרצִמ ב"ּךְלִמ למ :בַהְ

 הקל ויחֶא זָחֶאוידתֶאְו םיקיוהי ומשדתא בפיו םלָשורי
 -ןב :המירצמ והַאיביו וכנ

 7 : . אדי ₪ - :

 אלבו לע א'ס +. + = .ע"ת ןכ קַּחְתַה וא שּטַחְתה ל"צ ץ. 95 = .ב"ד ןכו דםָא יכ א'ס +. 1
 א"סב יש. 33 = .ר"תו ע'ת ו"ד ביד ןכו לאמשב תּורָשַהְו םיִרָשַה א'ס +. 95 = .ו"טד ןכו ףקמ
 ,גיד ,ביז ןכו תהַת והְכילמיַו א'ס .ו'טרו י'כ םירפס בורב ןכ +. 1 ,1ל | .אקספ ןאכ שי
 לַטּומַח ומֶא םשָו :םלשוריב םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע'תב +. 5 = ,דיידו ביוד ,ט'ד גיד
 העְרפ ּהַרְסַאְו :ויִתְבַא ּושעְרשַא לכּפ הוה ֶרֶה שָעּוו :הנבלמ ּוהָיִמְרידתּב

 ,גיל - א"ל .ג"כ ,ב םיכלמ ןייע :רגו והרסיו :ם ו

 ןאכ אצמנ ע"תב +. 1 = .ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפסב ו"וב ןכ
 ו תַתַל שנע | זר הָלָחַה זֶא : הערפל ו בַהָנַהְו ףָסַּכַהְו :םש
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 הרשע תַחאְו וכְלַמְּב םיקְיוהָי הָ נש שמחו חו ירש
 ;ויהלָא" הָוהְי יניעב ערה ש שעיו יש לַמ הגש

 םיִּתְשחְנּ והְרְסַא ₪ ו לבב ףלמ רַצאָנְךִכּובְנ הרע ויִלָע

 רַצאְנְדַכובְ איבה - הָוהְי תיכ ולִָּמו :הָלָבְּב וכיִלְהְ
 םיִקיוהָי יִרָּבּד רֶתָיו :לָבָּבְּב ולָפיהְּב םנָתִיַ לָבְבְל
 םיִבותָּכ םָנה ויִלָע אָצְמִגַהְ יא ויָתבַעתְו

 נָב ןיִפיוהָי למ ּהָדּוהיו לארשי יכלמ רפס"לע
 :ויתְחַת
 םיש דה הש ץלשו וכלמב כו םינש : זומה

 :הָוהְי יניב ע ה שע םלֶשּורי 5 ּךְלָמ םיִמָי רשע
 והֶאָבְו רַצאְנְרַּבְנ ךלמה חלש האשה תָבּושתְלְ
 והָיקְרַצתֶא ךלְמהו הוהו"תיב תדמח יִלְּכימע הָלבּב
 :םלשוריו הדוהידלע ויהָא

 הרשע תחאְו וכלַמְּב ּוהָיקְרצ הש תחאָו םיִרְשַעדְֶב
 ויהלֶא הו וה יִנָעְּב ע טרה שעיו :םלְשּוריּב ךְלִמ הָנָש

 2 למ םְִו :הָוהְי יִפמ .איִבְה והימרי ינפלמ עָנָכִ

 דתֶא שקיו םיהלאב יעיבשה רשא דרמ רצא רכוב

 זיו ופרע

 לָכָּכ לעמ"ליעמל ומכרה טעה םינהכה יִבִלּכ םּ

 שיִדְקה רַשֶא הָוהְי תיִבתֶא יאמטיו םיוגה תובַעִת

 "דַיַב םהילע םַהיִתוְבַא יהלֶא הָוהְי חלשיו :םלשוריב
 ויכאלמ 4

 :לארשי יהלא הָוהידלֶא ב בושמ נ ובְבְלדתֶא מאי

 :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע"תב +. 8

 ! .ולחוהְו ץֶרֶאָהלַע לבב ףלמ רצאנדכְבְנ

 דודג תֶאְו םֶרֶא יִדּודְּגתֶאְ םיֶדשּכתַא

 :םאיִבְגַה .ויָרבְע ריב הוה רבְרַּכ תאז

 רפס ןאכ אצמנ ע"תב צ. 8

 , רבקיו ו םומוה ירב3צ

 א"יד ,ט'דב ןכו יפר וילע רפמנו י"כ סירפס בורב ןכ +. 11 = )גו ךלמו)
- 1 

 ו

 .ירק -לעמל בותכ .לועמל צ. 4 דו גיר .,ב רכ פטמל בוהפ הקוטל ו ב ז ןכו שגד וכלמַּב א'ס 7% 5 ,
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 :ונועמחלעו ומעדלע למָחְיִכ הולשו םכשה ויִכְאְלִמ

 וירד  םיזובו םוהלאה יכָאְלְַּ םיבעְלמ וי
 ןיאל"רע ומעְב הוהידתמַה תולע דע ויאבנּב םיִעתְעַתמ

 םהיִרּוחפ גרַהְיַו םיידטכ ךְלְמתֶא םהילע לעיו : אפְרִמ 17
 הֶלּותְבו רּוְּבדלַע לַמָח אָלְו םֶשד ףקמ תיִבְּב בֶרָחּב
 םיהלָאָה תי יִלְּכ לכ ודי ןתנ לָפַה ששיו ןָק
 ףלמה תוָרַצֶאְו הָוהְי תיּב תורָצֶאְו םינטקהְו םילדגה

 םיהלָאָה ּתיּבדתֶא ופרש קיו :לָבְב איִבַה לָּפַה ירשו 4
 שאב ופרש היתונמרא"לכְו םלשורי תמוח תא וצי
 ברחה תיְרַאשה ליו :תוחשהל הידמְחמ יִלּכלָּכְ
 תּוְכְלַמ למדע םידְבעל יינְבְו ולדווהוו לָבְּבדלֶא

 - - והָיִמְִי יִפְב הָוהְידרַבְּד תואלַמְל :סִרַפ ל
 תואלמל הֶתְבַש משה יִמָידלָּכ היתותבשדתא ץראה

 2% | ו
 ו

 . :הָנש םיעבש

 יפב הָוהְידרַבּד תולָכל םרֶּפ למ שרוכְל תחַא תנָשבו
 לוקדרבעו ל שֶרְוָּכ חּורדתֶא הָוהְי ריעַה והיִמְרי

 שר רַמָאדהְּכ :רמאל בָתְכַמְּבדסֶנְו ותוכלמחלֶכְּב .
 יחלַא הֶוהְי יל - ץֶרֶאָה תוכלממ"לכ ספ ַלַמ
 רֶשֶא םלשוריב תוכ ולחתונבל ילע דקפ"איהְו םומשה
 :לעוו מע ויָהְלֶא הוה ומעדלָכמ ם םֶכָבְִמ .הָדוהְיְּ
 .ורק םיִּבַשָּב ;ביתכ םייּדְשּב 7 .ו"טדו ויד .,ב"ד ןכו אלמ ויִאיב בנְּב א"ס צץ. 6

 אלבו אוהו א"ס ,ו"טרו ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 93 | .אקספ ןאכ שי א"סב צי 3

 .'ג 'א ארזע ןייע :ר"תו ע"ת ,א"ד ןכו יִהְי א"פ צ. 58  .ד"ידו ב"יר ,ט"ד ,ג"ד ןכו ףקמ

 .ה"ס ז"א ןמסו השמחו םיששו הואמ עבשו ףלא םימיה ירבד רפסד יקוספ םוכס
 רהא ויתוהקספו .םירשעו השמח וירדסו .[1 טוופסמ. אאץ11 55] ךלמה תורצא לעו ויצחו
 שלשו םיפלא תשלש ,סרפ ךלמ שרוכ רמעש דע םלועה ארבנשמ רפסה תונש .םיששו
 .הנש תחאו םיעשתו תואמ
 תונוערםא םיבותכה יצח .העבראו םיששו םיפלא תנמש םיבותכ לכ לש םיקוספה םוכס

 9. אא 10] וננעי ךלמה העישוה 'ה םיבותכ לש הנושאר תיעיבר .[. אאא 3] הידרמשת
 .[שזסצ. אט 13] ריצק םויב גלש-תנצכ םיבותכ לש הנורהא תיעיבר
 'ויב ריקהכ ויצחו .השלשו םיתאמו ףלא םירשעו השלש ארקמה לכ לש םיקוספה םוכס

 .[[ז9₪. 7[ ל] הימימ
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