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 גררפיו ויחר ראה 3ין מספד) נדנרעו ינות הבדלם : cie משט,סו(

 : (?קד , כ"כ , סקל)ב(

 6'ס 3מ כזב , 6דס 3גי הכלאך
 ס6דס ענגי , ;'( ס"ס)הכליס

 ם6י; כלפס מזיין ססכ) , הבל6מל
 פוסק ממם כזב . חמו מ5ד ממםכו
 3סס 6ין ס6ןס מיי ור") , citp *יין
 כו )מיס כזב . סחמדס גס ע"ממכ
 , 6יס כגי , ססחמזס( )6 6ךממס

 (eilc סיופי :הכל סחן שקר .ס"יוכות
 הבל , סמ5י"וח רופך סו6 שקרמם)י(
 , ממם כו 6י; רק סמלייות סטךאייו

 6נ) ממט כמערקו כו 6ין , י ס 1 'ס
 ויגו מעלותיו מ5ך ן ח ס , סקרויגו
 6עס (osl סמט)וח 63מח כיסקר,
 הסחתך , מסה; , תמסרו; רק ,סג)

 חגוי סי6 ס' סירקת מנד ר") ,שמחות
 ס' ירקת נס 6ין ו6ס , כקן כמטווחכ)

 גמ"ט כקר, ס,ס מהן , סמט)ות ג)ימסרו
 משט סי6 סי6 , וט' 'Oh1 גש"יח 6י , ו'( )"ג )יכטיס ח51רו סי6 ס'ילדת

 : דקה , שקף)ג(
 חווק ~trlhti נקמי סו6הנדחה

 קנו! נ)ק' סו6 הנדף כן)6

r~lne!סמטמיזן סדרר ס'6 , ר~מט)וח כ 
 , הן )וית )ס:וסדוקן

 וממל"
 כו6 סהן

 פ כקר, מס מ 06 מ זק6,סקר
 סעו ס', 67ח 6מס S~b סכ),סיס
 )מ גחי שקר 6ך . תגס)) "ו "מטסמן

 )ירמיס (!strl כס יין וזבל136ודגו,
 )מב) , סכ) נןייו סיר ,:וס י"ט(ט",

 r::io כי" 03yrht כ'זק5?השכאן":ץ
 כקמת ס סמקך, מאמי; יס61 ,ס:וככשת
 סיר"ס טסק 610 ס6הרעססס!)חס
 ;י , ) 3 ס חיגו or נגל ' %) ,1סמ15ת
 סמ6מין 6כ) סנ), 6ע1 כשמססעכק
 סו6 , סטופר סי6 ס6חןוגס סי.))מסכי

 קגק רק 610 מעכר גי ; סנ) גססקר
 וככ)מדומם

 .מ~
 ים ככ"ג S)b , אלמו

 , סנ" סטו)ס )חיי Insu;~it תועותנו
 גכ , טלנ:ו מ)ד ס3) )כ פקר ,.ססעמס סי" כטח םגו6מ':'ס סשק:1 )כטלי6כ)
 סנ) "מר ואס , פוענח כיס נס6ין
 הכל גט) כטין וגס גמ:ע, כסולין

 )"1,, כ"ו )ויקרא נדף טקס 3ק),וגדף
 6טל כשז , )'( מ,6 )יס:יכ נדףקם

 : ד'( "' )תס)יס רוםהדפנו
הזר
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ארך ח"אשתיאד48

 מעוניהן,_ מסכום נbw 5 יהדי 'וגייס ז הנר הד,)ה
 לפת סחוס יחמור ט3סס , וופל כעומל י, ,?'יד,

 סתויה כספרי )עייןר61*'.יתעי1, סנען.גססיי;,נס654 ענין 610ההוד
 על נכלם טר6תס קזוסים סלקת חם ועט קרקעות מקלוחנליט

 : יסנין( ס'סעי מכמס וממלם, למעים ,: 5וק עגווומטסט,

 על סירס הוללות מסם גנוי60י : רשע הולל,)ה(
 סג6ק מקור וכלסר , ומגטון 0דעח מסרק י יי

 על Sbnw לכן , דעת עחסרק סו6וסנטוס כי 1'(, ס' )תסלים הוללים ימעכולא
 שרש*: שרכס לשדל סלבס,ססור~ת 6101 נ'(; ע"נ )טס בהוללים)ץ6חי

..
.

. 
.

. ..

 מרפוק יוסלך והנשלךלמטס, : השליף לטייל,)0
עמס)יס: מלמעלס SPtW כזכר רק סי6הפלה

"(
 36רי סגפרןו עז מוקם מכססיזיין סף: שם,
 5ף יגייר, or51 ממוכס, עלסמרכנת מליחי, 3ל הכוני offs) מ"גבמשלי

 'יעחי: ל6 נכי סס)עיגי, סלם, ט כ)ידטסי.הלמוני

 סכסייס יעש והלאה סממתי מיוםימס ט%שה: סישה')"(
 מוס ס' 6ת סיעו , כ"י( מ"ג(Sh~rnt ס,מן על והיסס נטיס , ומעלתהלאה

 אטלס כ"ג(, ל"ט נסס והלאה ססי6 מהלאה יכן)ו, כ,ס ורקסכ6,

 מטרםם,גייןיןיןי,
S~h.SSuoito % ot~o ב 

 - ט'( י"ח )ס"6 והלאה ססו6מסיום
 :עלס

 : שנה , שנה , 3ה י ןה , מה , סלה , ילדם)פ(
 6ק , 6' חסליס טוסט 3מדרט וכן , ק"3 חסידות מיס , הלום סרסן"לכתב

 וחטי3הם(. גזו)ס , מלכות 6ל6 ס ו ל ס וף )וכונמיס סמלנ. *סמקוס
הנה
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 9* כה14ך ה"אאותיאיר

 מס, , לק ; "מס" )מקת וקרוכ ,6)יו
 וכת כה ויפן , ממדבר מן יוחדרתוק
 מורס , ואנה אנה . י"כ( 3')סטת
 ס כ ויפן , ס כ 1 ס ג ממלת יותרליהוק

 סיוכ3 )1 )קרוב 6ים 5ין כי ~יר6 ס כ1
 ואנה אנה מרס ת65 1)6 ,)רשתו(
 , )ירוס)יס חון סכחגס , )"1( כ')מ"6
 מי ויקמרו נ'( י"מ )סופטיס 6מרש"כ
 ומס , סכסוגס( ))מןרנת הלוםסכי6ך
 ל ומס , ספח( )נסיר כ,ס טוסס5חס

 : ס,ס( )נניחפה

 סו6 , המתהלך , וסגפם ס)ככדרכי : ממסלף ,חלף)י(
 עפש דרכיס )כתור כגפכוסמח6מן -"ו : .י-ו
 : קמ"ח*( כי") )רגס"ו , כס ו)סרנעס סתס)כוח מורס התהלךההתפעל

 . נ'ג( י'נ זף יצת" )גחם.(

 סלגעס סמו)ס י5יין ההמון רק , ס ) 1 מס : ?און , סמון)יא(
 כנסס, מסדכור רנ טס כיגוח)סיוח

 : רני) 6ימוהשאון קו) ע) כסור6תס מסתתפיסשניהם

 סךכל יסיר והמפיר , )טסיתלתפן : סמא , ססיי,יב(

 ינכול )נ)0י ויפיר , )עעוח סם)סככי סחים 06 ומכריה סמו:: יציין ,הניא
 . ;כ' סדכר )טסות )כלתי ידומהמק

 ספליט , ך'( ס' )כמות מלריס מקיסוכין : סזףיל , היליא)ינ(

 ס' והפלה ט)ח,")
 .גס6יס יכ;-6) מקנס כ"י

- -
הצליח

 כתנועס סיין ע) יסמס ,הנה
 )6מר גוכ) סמדנר, )מקוסממקום
 ממקומך חצך ר"3 סגכ","חכ6
 סגם" "תטוכ יקמל )6 6ך)מקומי,

 מפרס פה, סמס'. "תנוכרק
 כע) זה, . ונומאס כסרטותסמקוס
olpn(סמקוס חקק יפררט 1)6 , גח 
 גחן 6סר . סטיר כ) ט) תקמר ,כ5מ5יס
 , ט'( מ"ח )כר6כיח בזת b(oto)י

 6יגט , וככה ככה . סרח כעירפירוסו
 קלוכ רק מס טומך ססמדנרהמריס
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 ,.,אור ה"אאוח יאיר,; .-50,

 , טוכיס כ6מ5טייס המיר סנוור גקר6ים : ייליל ' ולדלים'יין

 'וי סע) נו, סגו)ז 51):ח1 מגו)י ממוס מכם וסנמ)ס סג:)ס דכרנכי
 : יצליח , )ו )טוב ססנוח סטח)ס)~ת מ5ך , nwhn~t קלס נידיטס ,וסכיגס

 כן )6 , מנגהו נטור רק ,ממבכנו : העיר , הקיץ)סו(
 ג( כ ס ' ג2 6מי ישן ן'"מ, כסטיר סקטגס; ?מדרנס יזייןהעיר,

Phיקום )" טודגו סיכן ליס 

 סינ51ל מקוס כב) , סרח וכ))מסכומט. שסע: דדאזין, , החזיב)מז(

 , (ct~al פיי SD תיחד Dlbספ-ן'ס ווזת כ6ו,ן ססמיעס וק יגדו ,האזין

 ו-"';יל"" עיי ניעיך 1: צג:'לג: צי ,",ינ
 :ן

pbW, 1'( "' יטטיס ט) פ'י~סי )ע" 'סנטמצ ומנגח ססמיצס סמ5יין : 

 נבעות: , סרים)יז(

 , תכעות , סגדו)יס מסריס סם ,הרים
 , סכינוחיסס חכר קטנים סריססס

 כ6י)1 4ס ,ס מסמיכות י3ו6וונלוכ
 jootnlTSlnl ססריס כגוס מןסגכמוח

 והנבעות , סוכרים יגיירו ההרים*
 ט י ר ס ס סכיכוח כי , כנסססגקנוח
 וגדום , קומח ה 1 ט כ ג יטסנ17)יס
 ט', )ירמיס נבעה כ) ומט) הר כ)מע)
 , ו'( ג' )טס כוכו גבעה 6) מהר ,ט"ו(
 סג3טס ") מסר מן ידרמו כחיקוייייר

 65)י יחגו . 6והס י1715 ומסם ,סתחנדו
 רמס נבעה כ) וע) הרוים3כ)

~prnt) 

 ססר, סצ) י)"פסגכטס)"ד1'(,
 ח 1 ע כ ג סגדו) ר ס ס :) טו7סגמ65
 הר , )פרס ים )וכן , 6דס כידיטסיות
 , ו'( ד' )כס"ט ס)כוגס גבעהסמול

 סמקכם., וכיח ס:וויס סך ט,סכ~וגקו
 רי 5 כפכוט )סי: )ר6ס יוסר6נ)

 ת : כ ג ס, י סמור מ6סמור
 וכן ירוכ)יס(, כ)) סי6ס)כוגס
 g~s )יה,ק6) כרכס נבעוזיוסכיכוח
 גבעהה 1צ) 5יון כת הר ט) ,כ"ז(

 נבעת ליון 3ת סר , ד'( )"6)'כפיס
 SD וסיס ומ65)1 . )"נ( י' )ססירושים

 פ)גיס גטקס גבעה כ) ומ) נכוס הרכ)
 הר וכ) כ"ס(, )' )יטפיס מיסיכ)י

ונבעה
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 51כןאור ה"אאותיאיר

 לס כ) ~mb' טס כי 3',כיסטיס ההרים , ד'( מ' )סם יכפרוינכעה
 11 )מסיי יכלר עוד גט6ר .נטרך( )חס)יס  65ן ככני נבעות  כ%יליס-ות

 י"ג, 7' סוכע כ"ד, 7' ירסיסכ"ס, גגך קטגיס גכעוח 1.(,וך"דן'
 י' מוסע , ס' 6' גמוס , י"ט ל'Shl וכ) ההרים t~'S'h גגו 65ן ככגי ס, י רס

 : סג") )סי כמועמס סמכו6ריס , מ'( כסירוסי )וצל , ט'( קמ"מ )ססנבעות

 סקרשן איים,סר כר :, סרל"
 14 סגקדס ליון סר רק הקד,ם, ממקרעים מקס הרי, מכד),ר,טד"ל

 : תפ)16ס ))סיס , אלהים הר ; סקרכגוחסס
 הר ססכסגס; בלף סס פסיספסס

 D11D eD ען ס6מריו סכתחוסרניס; ך,טףטזחת--לל--ע1:9יש1
 י"ר )3ר6כית , סכתמ~ס כ"יסמקוס ס)מ"ו מורס כרמ"ד, גאקכרדטטתחווה

 וכיס )ס', יכר6), 1לטתהי )"6( סככוך, סמקכ) ע5סט)
 ממטס: ר6ט ע) מקוס, 1כדומס , 3'( כ"פ (ot)on לה'וחטתחץ

 ---------------="כ4)()נע48נ"כא)(-ס------

אוה

"(
 שסם: מטח, 4ח,

 סמממס מיג טת גקסי , זבח ססעם
 חבהת , סקרו6יס )4רךוססכגס

 , כ"6( י"כ )ד3ליס 1מ65נךמלקלך
 , 3( )ע )סס מסיך )ס' פסחחבחת
 , ל( כ"1 )סס oa ולכנת נאחסחבחת

ייי"ן
 רק מ4ק , טבח סס . רמס טתה5ש

 11 מר 1טמיטסו, סףטכיחת
 סורך (rff), כ"6 )ממוס יטבחוכ:

 ורכים , )"6( כ"ח )דכריס .:עיךטבוה
 גכwnv (7 . מ 1 כ , סס סייך ס)6טוז
 וס:ימגיס, ס,61ר rptnc סמ5יין ,מסם
 שחם: רק סקרכמת כטכודת מ65ג1 כ;כי

 ע) רק מגח זנה(, מפע))סכייתי מניסת: קדשה, ינה,)ב(
 י,ויס, וחעס גטוריס כשוףממגדת .-יי ..י 'י
 שטיפ קמרי סוודסח ס4יןונואפת כזונה , ומנאפת זונה מן סנ7)יש

שדילר

www.daat.ac.il    אתר דעת



אדף זיי"ןאותיאיר52
 po 6דס כ) )מסככ מוכנת מופקרת * 6יס 6סח )סיוח תוכ) 4סגיהן
Oilw, 6תגגס )ס סחתין , מהקדשה תנד) ונוס : 

 : ירא , hhtזג(
 סשרס , יחל וס מפע) סגנורמהשם

SDמרומס מרמס sp ס6ךמס , 
 מ5ד 'Oh1 ט) יורס מפט) כי )דעתגק)

 )עומת , סיר6 מנעלס וססכגעססספ)וק
 וטו, ותוקף דסרוממוח מ5 6100 ,סירוק

 : סעל6כעלס

 זך ויה טמן כמו , פסו)ח כלי ס"הזך
 כעיתו ונטיס , כ'( כ"ז)ממות

 סוך , גופייות רטוח מקכויוח נקיססו6
 ככמסך סרגם סו6 היושק סמטכי.כטכס
 מיסר סקוס יזיין הישר לכן ,מסכינס

 : סטי~גיוטכסו

 : עי"כ , ואנוש אדם , כספד) סנר)גוס כבר ply: יהה)"(

 : סהר , סנר)י(

 ע) מיס זכר , ופקד זכר ניןההבדל
 , טמס מעסם כ)6 )כןס,כירס

 מס )ככר )טכוה סוכירס מלייןופקד

~rth
 פקד וס' , )טוכ 16 לרע , מעכס

r.hס' ויטס , 6'( כ"6 )כר6סיח סרס 
 סמך כרנון ס' זכרני . טקס וכן ,)מס(
 , כו יפכח ט6) זכירה , 7'( ק"ו)הכניס

 ותגיל סחטקךגי , )סס( כיטוטתךפקדני
 זכרני ט"ו( )ט"ו ירמיס oulnt.טוי

 61ף רם ,כי מ6ויכי, )י )סגקסופקדני
 וירמיס ט', ט' )סולע לח"כ,פקיןס

 , הט6חס יפקוד עוגס יזכור י'(י"7

 , פורעג'וח טויסס ר ו ק ס י 61ף ל 1 כ 1י

 ?י h SD(b סמץד D,(Q ע) )כןת6
 סהט6, גס יפקוד טפספיעור

 oen7nh סמק שקבסמסגנות.
 . יד %ס ק מש שקעס ,כתייח ס" מ מפקידם, גיס,כירס
 ס' כריח 6רת יבערו )6 ס"ט )ללנמס
6(1Ostt (דרכם סיס כי ר") , )כ ט 

 6פ וחמגס חפ)ס כ) ע) TtDn)סוכיר
 6מר, )כן , חפ)קס )ו )מנכי) כדיסקרון
 )כך 1)6 , ס' כריה קרון עון יתמרו)6
 יזכרו 1)6 )כ ט) ימרס )6 גס S)bכסס
 יפקרל )6 ו6ף מס, גגןו)סגני) מכי )כך ס ר י כ ז קפינו ר") ,כו

 טוך יעמס 1)6 גס ו6ף)פרקים,
 מ' )הסיס כקמר סוerl 6 , כ))קרון
 סו6 )שטס , תונרנו כי מגוס מסס'(
 ג"כ סומ כי ומכיס , כמע)ס( מ76מקטן
 לקוי 6ין סרח מקין עו65ו וגס , 6דסגן

 סר6טת כנד 6ו . )מטס 6ףומהפקדנו
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אות'אי

 וכ"כ , ת,כרנו כי 6ג1כ מס , "רבים
 , כפולס לכוחם 61מר , נמעססשתפקדנו

 , 6דס כן גס 6ף , לגוס פיהוק )כן)6

 63 כזאורזייין

cnhl6( גס 6כ) פתזברנו, )נד 
 : כמנכסתפקדנו

 נקר* סכו מכס ס1ח , וזנר , פרכיטלס : שם , זכר)ז(
 : ננטכיו ע"יסיס ע) כסוגם סענה ס ס ס 610 ,השם

 : זנוקים לזנות, , זנוח ן9ה,)ח(

 כחפן ו6ס , זנות י6נור סרגי) זנותעל
 ( ת 1 ) 1 ס mnron )מסרממספר

 UGI,~) '6 זנוניכ ועדי זנונים 6סחי קם כמו , זנונים יקמר נפרס:י6וסמיך

 כסס כנכס) סכמות 3כ) 610 ככן ,כ'(
 ,גופ כסופך מורס וחזנות , ספ:)ט'
 , מסעי) כחכגיח כ6 כב"כ , 6מריסט)

 סנומס3ס סכחקעות :) מולסוזמה
 ניחוק6) ססגוייס יוכנו וכ,ס ,כמוח

 יכויל 56כו מס' אזטר אשירה6גכי : ששי ,זמר)ש(
v?. עקומוע כנמס 631.ה, י,( ס,)-1".,,ס 
 ע) )ס' כמטכם מס רק נויוחדכהזמר ג,הש.ר, גדו)ס יותר מדרגם כי6 ,זמר

 והשיר , וכןומס וגסייס סכגחי'סטגעיס , ר י כ ס 6חר ר מ 31hlst 1כ"נו
 : סכטייס דכריס ט) חך 'כום , כ'( ק"מ )חס)יס )ו זמרו )ושירו

 ח ,נ נ ס ססעלס מונס , כק)ונח
 hio כש , מ ג 1 1 ) ומסוקןמחועכ

onhי"כ( ס' )מסייס ונחתנו ירסיס , 
 ור") ו'(, כ' )שכס מונמו ס'זנח

 , כמסעי) יכשכש ; )ו ונמעט מעגיתצמיק
 )כ) רסס לויס כטוס סטססטורס

 ין5 )דס"כ כמו )מכרכמו, טוךי5)מ
 ורז") ן וכניו ייכעס הזניחם כיי"ן(
 הזניח 6טר c((of 1כ) סססוק SDדלש
 , י"ט( כ"ט )מס ומלכוחו rrhסמקך
 . )ט"ג כס סט3ד כמס סכ)יס 6חסטמ6

 יוניהך w~rtn ו6ס ט'( כ"ח)וכדס"6
 , ססלמקס רוטכ כך סיעסס סייט ,)עד

 : מעזב ונח ימד)וכש

 ! הרון-שף , "4רת , לעם)יא(

 : אף סטרך טיים , ירדסיו סיחר אף כסביל סכו)1וסכבר
זקנת
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אותי'4ויר4 לש5,

 : שיקה , ןקשה)יב(
 זקנתי 61)י , הזוקן 6חר סי6השיבה

 : 3'( י"ג )ס"6ושבתי

4עףזיי,ן
 : ג9י ו,)יט

 זר אל נסגד) לצוגו כנוהבדלם
 : סם עיין , נכרמאל

 נגיס, 6וחס להפיץ ' ל( 3)חס*ס נצץ: זרה,)יד(
 כ"ג(, כ' )ימוקדו) כ6ר5וס כומסולזרות ' - ייי
 , כגוים ממיכורס ינפצם כחמוסכי ממוכרים ס6יגס סונרים יפזרהזורה

 וכן כ6ר15ח, יזרם יטפלו, קמרי וממס כרמח o9tro כתויחד,
 3גחס לוחך והפיצותי ט"ו( ג"כ )סם כדכריס סי6 והנפיצה ,וכמורס

 : רכים גיס וטוך , כ6ר5וח וזריתיך תנפצם יתר ככלי , כמו ,סממו3ריס

 מנ,ס גימר otbibi מן )סנייך6ך : צאצ"ים זרע,)סו(
 סגדו)יס, ט) מניס ס'רע ' טוייכדן טסות מירדפיו, זרע נסנד) 6מיגוכבר

 : סקט:יס ט)יצאצאים . 6דס ח~)דוח על דוקק יטרום)6

 : ? ' ויש4י(
 מסגי סמוק יליין וזרוע , סיד כל ט))יד

 . וס16כט1ח סכך עס Tnhnno ,שכיד
 מקומם 6ין 6ך סור6וח, סלכם ,ליד
 סכם יזיין , זרוע כן , )כקרספס

 איש )שמיס יקלק סגכור ולכן ,וסמווק
 וזרוע יד ססנעת כסיכות ועגן ,זרוע
Slhוביד ל"ז( )7' כמכריס , "' סטורות 
 )ג"כ ניסעיס וכן , נטוש ולזרועמיקס

 : שמל , ~ve י וכע1פ0

 גרעיני טמרם ט) סוגם נפע,פעל
 ס6ילטח. יקמחו סעסס , 63רןסורס

 ססרככס, ע) רק איפוס טמעו א ,זרע

 עוע, ובזרוע בימינו ס' גסכםח'(
 )סייח סי6 ס' יד חתימס ס6)יסספטו)ס
 לכוח, nwr 16 יטרק) מעסי וטתע"י

 סימנס ט) קרס ה' שבזרועוספעעס
 וק וכסרת מטסם וטס ע"י סן6גסייח
 ט) מז") מדרשי דרך וט) ט5מו,נכח

 פס יקמר ען , 6מיסגס כעתםמפסוק
 עוזו ובזרוע וט, 06 בימינו ה'נשבע
 : וגו' עוד זגגך 6ח 6חן oh , 1% )66ס

 נסוס ויחוסו 0'( ,ff' )נק,קשכסו
 י"ג )יסעיס מפרימי זרעך וככקל ,זרע
 מין כדניס נסרכנח סס סמדנר ,י"6(
 סדך י"ס( י"ס 9יקר6 וכן , עיטכסונט
 יזויין שהל, ופע) . othS5 תזרעל6

עקירת
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 55כהאנך זיי"ןאוהיאיר

 מוכן ככונס , י"ר( 5"נ )תס)יס ס'ככיח , 6מר נמקוס )כחלו ממקומו עןטקירה
 יכן . סם ט"ן , )מקוס ממקוםגטיצס , שתול כצן וסיס פהוק ע) ח1")ודרכו
 סגמנט שתל מספן) י"ס( )י"1כיח1ק6) כ) , גטוט כען ו)6 נח. כען יג6י6"ר

 )עיין ; כמקוס מסקוס גטיעס מונןסם כרכס, סימן רוחם סיגו 6מד מיכנלומד
 מס נ"ט( קדומים )פןטה סהו"סספרי כחו) בטן ע) כוס דיכו ננ"ך,כ;

 : מש כב)) מסתירות )תרן ס;תכתי שהולים ק:וק ע) וכן ; דרטסכסךכס

-.--

 הר"תאוה

 )ס"6 ונחבאת בסתר ויכף)ליחו : מהר , חבאוא(
 וכ)חתגי עמריו, מקס 16 כ'(,י"טי-

 )6 16 , כ"ס( כ' )כס נסרסונכתרהי , 5הרין סמהפכיס מ:3ה סו6שנחבא
 00 וצפן, סטן )ועיין 6חריו, כקב גס גפעמיס יסיסוהנמהר

 : נ6רוכס(יכותר מכקס 6כי כמו) , להריו דורסככלין

 )טס חכמם קנס , כ"ג( כ"ג )מכליקגכ : שכן סגר,)ב(
 ע) , שכן ח6ר . רגס"ו , ס'(7' מכרת ט) סתם סקורם נסכון ,חבר

rl~nx"c'S:na קרכת עמו )1 וים טמוכמכחעמט )רעמו 6יט 
 )ו, נקרוכ )סגיו ט6יגו ו6ף ,סדטח 6מח 3ע,ס וסו)כיס )ככסחט)ומות
 כי , י'( כ"1 )5ס קרוב שגן טוכh~rut טחמרו חכר ע) ן י ג ק ומקיזת ,,כחסכס
 : מסג") , קרוכ כלתי ן כ ם ים 6מח , ort1 , כנסכו כימסכו מוח ,מז")

 , ד'( )"ך )ימוקש חבשתם )%16ם3רת : ספל , יכשונ(
 כדכריס סגוף סכיכ כרייס סו6החתול סמיכות וקסירס נחוקס סי6ההבישה

 , 7'( ט"ו )סס חתלת )6 והחתל , יכיס , יחססעו )3) סכר 6ומכס
 : ט'( )"ח )6י~כ חתולתו ערס) וכן , 1'( 6' )יסעיס 1wan 1)6 171 )6כמו

 סס ויוסדך ססגס ורקס , ררים)קר6יס : םל~ד , כג)ר(
 : סועדיםסגקו6יס מגיגס סלמי סני6ו מנססהיאים

חרל
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אור חי.תאותיאיר58
 פלא , קסת , חשף , מנע , %לנה(
 כמנח מעסק ומגמת סמגיטס יליין ,חדל

 וחשך, מנע . עלמו נפוע)רקמתן
 , )1 סחולס מסנס סכ6ס מגיעס610
 ב"ר ר,") כזכרי מליט )וגן . רס"ף6"ן
 , כגסים 6רח )סרס )סיוח חדל מ"טפ'

 , ))זור תחדל וכי 6מר ז6ח מסכליך
 )טסות וחדל h~h7 מס וכליךמסקס,
 מגיעת חדל . כסג")( ומוכןספסמ,
 rh וגקסר מנפטו) כין , כסלמוסגוס6
 ככעס מ"מ 16 כדמ"ז סכ6 ממקורסם

tah1), י"ג( ט' )כמוכר )עטות וחדל , 
 לצ , ס'( כ"נ )כמוח )ו מעיכוחדלת
 חדל , כמ5'6ות )סיות ~(hclסימגע
 חרל ס'(, כ"ז )יסטיס CtftSDסלון
 וחשך, . )"ז( ט' )כמוח וסכרךסעער
 דכר ממוגע 16 ר") , 6חר דכרמרט
 )כרכסיה נעומס ממגי חשך 1)6 ,גוייס
w~s)'ממזכר סריס ך ס מ 16 , ט . 

 P~Sh כמור 6מר כ"כ( )זףונגזרים
 מ6י יכסו 61"ר , רסע גקר6סקיימו
oh~, כך יסיס )6 )ידור תחד) וכי 
 יקמל , טסחס מדרס חד)ס לפסען ,מט6
 , סכתיס . וכו' רוגז מ47 לסעיססס
 מסמס סיס )גזור ע ג מ ח וכי כחבס6ס
 )6 ונצ"מ , סמונם ע"ס נגזורנדתי
 , 6חריס מפכח ממגע 06 מט6 נךיסיס
 , סלקי יכר ט) כ6 ל"מ ) ז מ כן)6
 ע"ג(, דף )ט"מ ור"), כתו מזלויש

 610 פנע , י") וחשך פסע כיןוססכד)

 ת"ס )6 שטייטס 06 6( : סרסכסי
 61) כסם 3י , חעסס 61) נססממיש
 ומעכס , אטימי סוכר יסיסהרסס

 נקום , מעסם ע"י רק תסיססמייעס
 לק סמגיטס וכסיות ,ועמס

 כסס"
 יני

 כנדק 16 יפו) , חעסס 61) כסכמשגע
 , מ16מס ממגי השך 1)6 , חשךספע)
 , י"כ( כ"כ )כריסיה כנך 6ח השכתע6
 תטסס 61) סכ )סיות רק סוררךכטס
 חושך , ממיקך סינר ך ס מ גוכיס
 סייגו , כ"ד( י.ג )מסקי גגו סוגךככטו
 ממך מנע 6סר 6כ) , o~un ו6)נמכ
 מנעך 6סר , כ'( )' )כר6ס'ח כטלפרי
 סייט , ב"ו( כ"ס )ס"6 כןמיס מכ61ס'

 יו)ןת מיחס י6ת ,וגח כי , ופססנקוס
. 

 )סיוח ר5וי סדנר oh כ( סגכיפיהככ)
 מעכב וסוך סטו)ס זרך 6ו , סמוברמלד
 כוס כי , מנע מס יפו) 16 , סדכר6ח
 סטכע דח גגך פעו)ס טופס610

 חעסס ו5) כסכ כי:סס ו6ף ,וממוסר
 תסיתו כלעדי כי , כפוט) ככוסס שסרי
 5כ) , סירס סוכר טנע ע75 כןסיס
 ומוגע יי )סיוח ס)6 ראוי מזכר06

 נסוט) סמוגע 6ף , יסיס )כ)סזכר
 6מר , ך ס ח סס טריו ילזק וטפסכקוס
 מלד ווכחו גס כי , חטסס 61) כסכסוס

 )סיוח, ס)6 ראוי סטנטי סמק 16ספסר

 גסם סו6 סרי )סרטי עסגימיסועעסי
 )016 יקנוסו נר פונע , חעסס%1

 , )סיוח לוי סדנא , כ"1( '"6)מסיי
 , ט"ו( )"6 )6יונ ז)י0 ממסן אפנע06

 , ע"ג( נ' )מסלי מנטליו טוס תשע6י
 כעס , ו'( כ"כ (bith )מס תשעומרש
 חשוך מוריס גס 6נ) , וטכסנקוס
 גמש יחשוך , י"ר( י"ס )תס)יסטנדך

מגי
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אותיאיר

 ס)6 רשי , י"ה( )"ג )6יונ סחתמגי
 , ך ס מ )תון טויסס )1פ) לכן ,לזיוה
 מן וסכז)ו שבת פע) )גדר .ודוק
 ע) סכ6 ג6מר, והשך, , חדלמנע,

~cro
 ומוסנו , כמ5י16ח ממחמיד דכר

 הודל מכ6"כ סעחיד, )6 , מענרמפסק
 בו כי , כעתיד נסס ים , וחושךמונע
 מפסיק 3'(, )3ר"עיח מ)6כקו מב)שבת
 סו6 חדל מס6"כ סגם, סר טכס%ר
 פ:) כע"כ , 3עהיז ):כוה רוסס)6
 , כמקור 6חר סע) טס חמיו גקסרחדל
 החדל , י"ג( ט' )כמדכר )טבוחחדל

 : רואה י חוזה)1(
 ס)3 לטייח :) תמיד 63 חזהפעל

 נגפנו יגייר 6ס , פג'מיוח3:יגי0
 ן י ע כ ס , כח יקמר , דנויוגיחחמוגס

 ג"נור סכני )יור ידייר 061 , 1 ג 1 י מד
 הריס רק וככניסס ככב,נעין
 וע"כ , וככ"ח מוגכ)יס כגתילוחגייס
 הכיס ממוס ט) חוה סע) תנוידכ6

 ת"ד )נמדנל יחזה מזי טחזהסעיד,

 : רפם ספל, חוס,)1(
 , נקמר ורחם חסל חוס ביןלחבדיל

 ס6זס ט) רק סייךסרחם
 סלון מי כ) , )דכר ),כר , זטח כוסיס
 תתייק ומליין , ט)יו( )רמס לסול זעםנו
 , חוס וחטל' , מבירו כרטח )רתח4
 כע4 כ)% ו6ף , סיכריס כ) ט)עייך
 טל סוגם חום , כינס וססכד) ;סייס

 57 כםאורחי"ת

 מכפכף , כלא . כ"ג( כ"ג )דוריס))דור
 מגסס :) נסור6קו ~h(o ספע)יסטס

 lruttl סספסקו ממס נכד) רק ,וספ:ק
 ויכלא כמו , )כמג; סמכריוצ מכםסי6
 , כ'( מ' )נר6כיח ססמיס מןמגסס
 , ט"ו( )'6 )ישק") רניס מיסויכלאו
 ומכריס מןרון ממקום יורדיםססגסמיס
 ביין , 3י%ס סוטפי0 ומבס ,)גסרוה

 יגש )נ4 טכטס )גן סמיכ 61 ) כ)
 :: ,6ה כסור6חו )ומכהחףדרכם,

 : סמליך( ט) סמורםכלא

 ס!1פכ סיכי6 יקרץ וס ומגד ,ד'(
 כעיני סריס "נ) , הוזה הדסיך3מר16ח
 כין מעכיסס יכר סעס כעגיגיככל
 כמוץ) . רואה )קר6 , למכירו6דס
 1:"1 , )הכירו 6דס כין וכן בופטסיס
 )פיס ספסור כוונת ort ; ס 6 1 לגקר6
 ולפס ):ו הו' סריס 6מל כסכיסרכם
 )פיס 'קך6 סיום )גכי6 כי הרואהסד

 : ט'( ט' )ס'6הרתח

Ith'toמלך , סדיר )קוק) 16 )סממית 
 וטיפס כמו , כו סע15ר סחופתסיססיד
 , כ'( מיס )כריסים פיכס ט) תחוס36
 , י'( ז' ניוגס מקיקיון ט) חסת*תם

 רולס מיגו וימיו, מזכר טיב טלרוחמל
 ומסרק מוס נו ~Ph ימס זכי)סממית
 תופל וכן , סלמו מלר )ספחתימייכו
 י זכרט)

 , )תקט * גונן מסגו )מסי
 מ , לסמו וסיס כעיזיו סדכם היססמ5ז

מפל
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אוותאיך58

 (h~a וסכקר ibio מיטכ ע3 סעסחסל
 כין ע) 6יס יחסול כלסר , ט"ו(ס"1

 ותחמול , י"ו( נ' )מפלכי קותוסעוכד
 )כמות וגו' סעכריס תי73י ואקמרעליו
 )ו ח6כס )6 ט'( )י"ג ונדכריס , ו'(3'

 לססיכ גס , ):)3 6)יו חסמע 1)6)כצכ(,
 תחוס 1)6 , טסי( דפקר , זנריוטל
 מ5ך כחייס סיכ6ר )ערלתך 1tSSטעך

 תחסול )6 וגס הוע)ח(, DD(1 יסיםסלופי

אורק"ת
 חכ:ס ול6 ניניך(, נעלמך ))סס"יתוטסיו
 סאן , הוכ ט)יו ס?עח מס )כ3ע)יו
 י"זז )י"ג כירמיס וכן . )מסיח(טועגין
 631 )כעלמי(, פוחס שנסחית אהטול)6

 מ5ד כקיונוס ר51ס כלגי )מקדאחוס
 מפן סקיומס וגנוגיס 5ןיקיס כסספית
 עת ס)כ מלוקח )מ5ך ארהם ג6 ,ס'(
ohi61סמע ומ5וקתס עגים (cpsla , 

 : י"מ( י"ג יסעיס פירוריי)עיין

 שר:חררי)ח(
 טל ס ר ס מ כירו 6סר סחיט יה6רשר

 ר ס כמו , ממגו מלק ט3 16טס
 יהימס 6101 , סרסי כיח ר ס ,סטיר
 כי , עליסס כיסעור , סטיר 16 סט:6)
 יליין וחור, . סר 6ין סיר עםנלין
 מ5ד ו6רטגיות ממביס סמפכיס6יס

 סמקכם מורע סס61 , ומספמחוטו)דחו
 ש ומוסל סר קינו hlon 61ףוהפרתמיס,

 י"נ ))חמים יסורס חורי 6חו6ריכס
 ל"ד )'סעיס מלוכס מס 61ין הוריה ,י"ג(
 חורים גן טמ3כך 6רן יסריך ולכן ,י"כ(
 מספרתנ:יס ססו6 סירוסי , י"ג( י')קסדת

 : סמ)וכסתרע

 1זר: חשר,ח שק'4?ה:ה0
 , לרפפי תיחר כד נסנדל כתנאכבר וסמומר סתת:ות 6עוח מהןקשה,

 חטר גקר6 ע 1 ג ס מן כסגול . ך ר וסמוכו סכלי, טסויסממג1
 ט5ריך נצר, גקר6 מ ר 1 ס ס מן ושומם וססוט , ככ))1 סכלי כח מיין ,וחזק

רפס
 ל~

 ויחק: רך סו6 כי לג5ר1, מלס:

 תשע: ~וו, ס"א,)יא(
 סממטי6 וס61 ן מהסור מלכון ס"חמא

 כסדנר כמסכ ססגגס מ5ךמעסיו
 631 סס:רס Sh נץ)ע כמו , מותרסוס

 כסכת 16 , ע"0 כ' )שסטיםיחטיא

 מלממס חמיך לו ים שדם כי ,סת16ס
 6סר ס:רכ דבר לפניו יוזמן טתסגימיח
 חעוררסו סת15ס 161 , ממגו מווסלסו6

 לכ1DYOrt 4 טססכ) ו6ף , ממגוליסגות
 תעורער סע,ס סת6וס , otht כויגע
 ע)יעטר

~tSDe 
 " ענדם נ"כ ונס ,

סחע6
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 59לאיר חי"תאותקו

 , מיסר סרט מטרת סמטי6 עיניומטולון
 , חללחו מ)6 טח , עיגיו חפקחגסוקמלי
 חקותו מהרי סס)ך כמס סרע כייל6ס
 מלליס 0ח,ט6יס קמרו מע"כ ,ויתמרע
 גע0ס )ו כי , סריס-עזן כן )6 ,מלטוח
 . עזן כנן 6יס כ6 וין , כסיגלמעון
 : 140 ספונן סע,) ממטוסולק סמורי 6100 ; ם 1 ס ס מכגיססגדול

 הי)יב(
 תיגר , חיל . כמסמרי )סיוימ )יידים : יךן , לט ,

 סגקנס מכח רק כהדס עכעי גחמ5יין 'י-
 מלחמס, כעכסיסי וסרג) מלימוןסכ6 כמוך ס;5ור מפגימי סכם מ5יין ,כח

 איש , )ו סקווס )6יס גשמך ינו16)כן יזי ע) )מון מחג)ס 61יטכ6זס
 ד(, נ' )גח1ס מח)עיס חיל אנשיהיל, סע5ור סכח סו6 ואון, מס.סע1)ס

 , י"ר( מ"מ )ירסיס )מלחמס הילואנשי סכח י51י6 מכסס , כמ סכט)נ6כרי
 ההיל פקודי ע) , 6 כ 5 מלייןוכגקרז (Drg )י שון מטחי , )פוע) כוסע15ד
 : רכים ושן חי), גכורי י"6( )"6)נמדנר מרמס עלגי שע"י ככוהתו , ט'(י"כ

 נעת h(og תחיות ט) גס מחגםסם טענה: חול,)ינ(

 , ג"כ( 6' )נמדכר ההנהו טן 6יס 'סייס , כקכו5ס כחס מ5ד היל גקר6הצבא

 , ט'( כ' )סס יסורס למחנה ספקודיס כ) חמטחס עזם יקרץ מחנהוככס

 : ס"1( כ"ג )דכריס קזוס מחניך יסיס ת5ךק , )קרכ שכגיס סמטרכסכסוס

 סממיס עדרי ט(י ' כ )מ סכינך6יר : גמז סשה,)י(
 קות כן )6 , נסחיך סינון דכרט)

 נפסיל , וסתקוס סתומות ~יקססו6 ע) ומתסס )פע)יס יותר קלוכ ,חכה
 : סמקוס ממסן כמו עד וחכינו מליט כן מ ,סמחיס

 סשכיס ואכיס מיי סטיין3*חו : יןה שןה,)פו(
 סורך 411 קיימת, כע5יושת גמ65יס פיסיו לריך חכמה-, נסס סמלששבל

סלמן

 כעת 06ו שטיס ים %ן , 6 ט מס
 נרל~חס , מ15ס )עגור סת6וסהכיחס
 יקרבו 16 , )סטגס נגרס חומד ססכ)כי
 , סח6~ס % )קל1כ )סס )עצי )ע;)גס

 ננמ1)1 נסמ5וס * כמפס ניכשוע"י
tC)D)t,טון . 6יס סו6 ,וס ונדומם 
 כביד דרכו מטוס ע"ס , ס 1 טמבון
 סרק , סחוטה )עשת )ערס יתמרע1)6
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 וסדרך , ס מ כ מ 3סס יחוסרס6חד
 06 36) , ח 1 ) כ ס יקרץ סספוךמסגי
 דרך וקין 6מד זרך רק סר61 כטגין6ין
 יפו) )6 , כמ5י6וח גמ65 ממיומפוך
 סוג חמה יפו) 6כ) , ס ע כ ח )מוןטסיו

 שם סק וססכ), דעתסניגס
 ס"מ עלוס,  כמו hto  ימם סי1

tolb)טג6ס, 6סכס סקר, 6מח 
 כסס. מע6 ל כיסוס, דיכוחכ

 חוי * )חקוק olbo 3כמ61ק
 מכמס

 גכר6 6דס )סוס 60"6 , וסד*פדטחו
 , תכמס סורכיס מסף ס 6י כמופת)כרר
 כלחי סמכמס זרגז לכן , הכלוח61יץ
 כיכ)חו , יהכרך )כדו )ס' רקטזטיס
 , תדכו לכף ו4ןויטס חכמס רוקי)מולק
 מכמס 33סס סמכתס סעגק כ)ולכן

 וסכחגס , מסי טגע סו6 , קדםנכחתי
 סכ) 6דק יסך מחקק ומגסננ סורךט)

 מרך סיחגסמ 6וס )נגף וטס ,יתכרך
 כדרך מעכס זרכם תסמרווס

 ומודט"ס , רסיס סיס סמכמס W9D' 61 מספי
 , נמגסניס )ט גאהגמס רק , סמסלש

 סמ6כ*ח כש סנתס, נפטופחמן
 סוכוריס סגגי;עת , וסכצלוחסמסקוח
 כמו סלפם, נמדות סןוסקגעיס;
 ס"סנס סגיי3וס, סחגיגס,סרחמיס,
obuotכךעומ ומן , 1כיו65 , וסטגוס . 
 ככח 6ין סמכמס גכו)וח עד )כו66נ)
 יחנרך )ס' ורק , וכ"ח סמוגכ)סיקוסי
 ככ) )ע3וכ שפמו שעוט סכהטדטו,
 ו)ככיגס )ססינס )1 מוס פססהאכריס
 )סכין וכן , ומסקר ס6מח נסס)סכךע
 גן , סתומות וחיווח עמוקותמ)י15ח
 )מ615 ס6"6 )ססגס סמכמס עגתי)סכין

 1DDh , בג") ככיגתו סמכמסמוקי
 , onsno) מלדון בקכוס 6חר)סכיגס
 . בינה גקר6 סקוס שפס סוססכח

 חסשט וסיקסיס חו)ךות חו5י6הבינה
 סססינס סזכריס ככ) זכר 6)מדכר
 מ"י כין סמוסיס, יןי ט) 3יןסגפם,
 נידחס ככח ססי6 , ר6סו)וחמיסכנות
 . מוכר זכר 1ת51י6 ,ס ט) וסמרכיכם
 ס6ין לניס וסרטים כ)4ס נוסוים

 : כס )סריך פס מקומם.

 ידם ט) )כ61 ינחר יסת)יסוכורכיס : ןרום , חסם)שז(
 יטסס ערום כ) כש , סנר5ס תכ)ימo)pn (6 שוט ט5 לק יידק , חכרחתו5ר

 סזטמו סייגו , ט"ו( י"נ )מהי כדטח המי סטרוס , סמכמסמוקי
 : נטן 6) כטרמם סדכל )טפוח חמדנו נטרמס ורק ש מ ט ח ס ופקיירט

 וחבקשח , o~ns )הוש 6%"ח*1 י שחש" י סלייגץ(

 6ת )דטת וסטיון סדחטס סי נסתסך
 תוי י65 ס' ~wpa כ) וסיס כמו ,ס'

 : ו'( )"נ )טמוא )טמיסמשן
הלת

www.daat.ac.il    אתר דעת



 61 לא*4יך חי"האותיאיר

 : ונר , חללוש( : אינב , ח*1יח(

 , ספנר , כ ר מ ) ) מ וק ט6 , החלל נמכמח מעשי מקן 610 ,אשנב
p'pPhoכיסיס מיחס מקיץ מח כו)) : ס,-חוק 6ח )קרב : 

 : 4בר , חלף)כ(
 , רוכס עומס "יט קלעי דוךהחליפה

 עונר 06 . כקניעוחוהעכרה
 עכר ספע) גקסר rb , )ק)0 מקלסמקוס
 ט' )דכריס מירדן את עברו , ת 6כס
 סירןן את עוברים 6הס כי ,6'(

 , 6)ס כמו ורכים , י'( כ"ס)כמדבר
 וחלף , כ' עם גקסל , שמווכמקוס
 !רס כיס ועבר , ה'( ח' ולמטיסכיסוךס
 כגח) עוברים 6חס , י"6( י')וכריס
 כגמ) עובר , ו'( כ' )דכןיסוטיכס

 : כ"ג( ע"ו )כ"כקדרון

 : 8ף , %ה)נכ(
 מיתר אף כסנו) סנד1וסכבר

 : עיי"ס ,גרןעיו

כתב
 רוכי
 6חד, כגיסם , שכן הנה ,

 ממגיס ככחדה סו6 הגהרק
 ססכ':ס סומ , ושצן , סג:יטסקהוי

 . 2?ר , ל4ב , חכיד)כה(
 )סיס ננעע'ו סמוכה חוחהחסיד

 דרכי פי ע) סדיןמבורק

 : 3יל , כום , חלק)כא(
 ומזמין ס6דס כסכין סמ"ק סו6 ,הכום

 גססוק כמכמה עמו , 6)יו6"ט
 )ויקמל מערכך מכסת , 7'( י"כ)כמוה
 כ:ופ)יס והגורל החלק כ; )6 , כ"ג(כ"1
 , מגורל הלק יכד) כ,ס ורק , ממייל)1

 ירי ע) )6דס סכ6 סקגין 610כחלק
 סחבק רק כמבוקס יכיג ו)6סח)וקס
 ,ס כס) ישר 1)6 פחות )6 )והמגיע
 וננורל , חלקו סו6 מס )כררקנו6
 , מקודח )י מגיע סכ)הי כרכר נסימס
 : הנקו משי ויוחד ג7ו) חקק כגורםכירו)

.. : מים , חמר1כג(
 מיתר בצה ענד) 0נד)נוסבכר

 : טייס ,דרדסיו

 הנה מעט) )כך . קרוע כמקוסוסיכיכס
 ע3 !כמ היק ע) מהנה כס עיןמבסגו

 גקד6 הכח גס , טויס וקוי ))כדתסציי
 ; ג:יעח: כצק הןמהגה

 ?!וף מן יתר :תוה כ 1 ן י ס חס

 כפ! ס' מ15ת 'כמך ומהשוסהיוכ,

 כיצסס , התמ.מוה סוח וגדרו ,סחיוכ
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 )6יוכ כסו בבור וסוכותי , כ"6( י"מ סו6 והנבר , ופייס מינוי נדי מעסםג5

 : ל( ט' )תססים ידי נבור כמו , מרעסנדלר

 לשדה: ךצון, , סשץ)כס
 : עיי"ס , גרדפיו מיתר אוה 3ס3ד) דנרט עת כחכנוהבדלם

 סשרי,%ה,ס?ב:)נז(

 ספע5 , )לדפים וכרה חפרבשבאים
 סמפירס, מחמלם מלייןכרה

 , כרה כור ט"ו( ו' (otlw , מגמרוחפר
 . לכור כרידוי p,nD , ויחפרהוולמ"כ
 עכןי סם ויכרו כ"ס( לכדו כרססיםוכן

 עקש: 80ש,.)כח(
 טסהופט מהבקוש, החפושנדול
ש סמכקס, ק ממ"ט*ס, וכי , וכסןקין כמורין ס פ חי ל  
 כ' )מס64מר

 ד"
ob ככסף תנקשנה 

 סמכקס מ תחפשנה,המטמתס
 1צ , מסם טקעיח מסמ"ס יטטסכסף

 ?יץ: ?שא, יכק, סיר,טפ(
 סשממיס ירקות מיםכן)) ,וזציר

 , נסמם למ6כ) ,רומםמלליסס,

כ~
 למסמס לנסמס חציר מ5מימ ט"1(,מ', )6יו3 י6כל ככקר חציר ס'(, י"מ)6.6 ופרד סוס ומיס חציר ימ65 6גי

 o7h 5מ6כל מע"ח פ"6 יק ילד(קרל

 עכסי וי163 וגו' ו6כימלך , כ6רי5מק
 , חפרו 6טר סנדל לנדח על וגו'י5חק
 מ5"ן , הצב . מיס מ1%5 15הקמרו
 , קסס כטפר 16 כ6כגיס כגרוןר~מ5יכס
 כי , ל( ס' )יסעיס כו חצב יקכוגס

 , ט"ו( כ"כ )סס קבר פס )ךהצבת
 : כ"ט( ס' )מ"6 נרכל חוצב 6)ףועמיגיס

 ט ס 1 מ ס 1 , סחעסרסו מ65כסיטסס
 ש ס6ךמס כמעכס , ימסורמטמוג'ס
 יכנס Qh כן , ים וכמלוווחכמעמקים
 סעוס"ו חעגוגי כ5 סיחן ככסףסתורם

 ניגיטת כנוטמתיס ס ג ס פ מ י 1חמורתס,
 סיקרים ספנעיס )מ5ו6 ופס וחרףכסר

 : וגו' תכין 16 , כמ5ו)וחיס כססגמ65יס

 ו6ח ההציר ו6ת וגו' סקט6יס 6תגלוע,
 גדל וסוף , ס'( י"6 )נמדכר עו'סכ5)יס
 ולמחו כש , מיס כלי 61ף יכטכמקוס
 )יכעיס מיס יכר על כערכים חצירככיל
 ומחיכם , סס פירוסי ועיין , זץמ"ן
 כ) ט% , ירק . סטטיים כללפני

 ר3 לחוחם 6סר )מעיטססירקות
 %וחת סוג יר1קיס, חס?עס%יס
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 , ה'( מ"ט )ירסיס למו6כ צי'ן ח:1 ימו ירוק כ) 61מל , י"ג( ט"ו )מסלי*רק
 , סוכוכ ככנף כווט קט; 6כר סגווגקו דשא, . סירוסי טי' ה'(, )"ט )6יוכיזרום
 כציץ ימיו כחציר קיום ס6מר ort עשב מן :כהכד!ו , סכז)היובנר

 ימיו , ש"1( ק"ג )הסריס יציץ כןססדס כמניין , ססדס ציין ::oo נכד) .גמ61ר1
 סטדס וכלין )סטיכי, מממכר ר י 5 מ כ כי ממס ס6ין כסרס הנוקט "קנןסעככ

 : ממס בי 6ין נחייו 5ף ר") , ן י 5 י כן . יצא מעגין סו6 ציץ וסרס ,גע5מוהו

 : תודה , חק%(

 ס ר 1 ח ס ע) רק סוגת תורההשם
 ע) כן גס ינוק וחק ,כקלסית

 לחק יוסף הוחס עכס גימועי,מבפט
 מכך5; חק יתמי , ג"1( מ"1)כר6סיח
 )נטרוחיס וחק , )"ט( י"6)כופטיס

 ן )מן ק5ונ מק 6100 , ט",( )61)מם)י
 סגינווסיות סדחוח מגיהי נקיor 15ומטטכ
 מחוקק חלקת סס כי , מהיקקיםנסס
 התוקקיק ס~י , ג"6( )"ג )דגריסספון
 טהוקקי יסורס , ה'( י' )יסעיס 6וןהקקי

 וחד , ט'( )ק"ה וכך , ט'( ס')הסקס
 :רכיך

 סס)ח יסבו מחומס מן שמס 5ה)ספי) שלח: חרב,,לא(
 , מהד כרקעו כקין "הקט~סלפג'סס - ייי

 גכדל וכ,ס , ינוקו )כלי יגעיווטריו סטסויס סןוקרת סהרכ מליין ,שלה
 : מהרב רולס מקור כשלגטי , ,ס)כוון

 : שהיה , סך?ה)לב(
 השממה , מעריס ע) ישר יפו)חרבהש4

 6ח וגחהי כמו , ?5רן גללטל
 כחוך ועריס וגי' שממה מלריס6רן
 )יהוק6ל שסטה הסיקס מהרבוהעריס
 שסייגם מעריס וסטו;ס , י"ג(ג"פ

 ; סכיכוחיס חרבות עלים כתוךחרכוח

 סמדיכר כמקוס כסיס ע"ס יקמרחרב : :ב21 מי5)ל11
 מיס מכחו , מכס וגיהקומיס

מסיס

 טוך וטייר , סהורכס חנן) סודסנוף
 גחוך ס מ מ ם השייגס טוד , יסמלגד
 יוחר גדולנו כסכמכם , מחרכוהטריס

 הסיעס, גהיכ,ה סעריס וכ)מחורכן,
 וגשמו , ח 1 מ מ ס ס מלריס ערילעומת
 טריס כהוך וטריו נשמות 6ר5וחכהוך

 : כ6)ס ועוד "(, ל' )סס תסייגסגהרבות
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אור חי"תאותיאיר64
 ונחיכם סומרו לחרי יסים ססיינס י"ע )ילעיס ויבש יחרב וגטומסיס,
 : י"6( )י"7 נחטכ וק , ט מסיס מסימות , ויבש נך וזמר יחרב מק71ס ,ס'(

 rdl: סרד'יד(

 : כעחס והרונז , טתכ6 מלעס מפגי ספמד בכח תלייןהחרדה

 ופורן-שס"-: שום-פוקר, 2מי חרם,)5ה(
 וממוקץ מיסוזס שבט יסור )6 , זעתי )"כ )ממוח בחרם opth וילרוכן ולפי . י'ר( ס' לכופטיס סופרבשבש , סמרטימיס ככתם  ססו5 גרסחרמ
 בעו ע"פ , י'( מ"ט )כר6טית רגליומכין , ידוע עט . מעג) 6ת ככחכ ם5ייר ,ד'(

 ומגנוט טחוקקים ירדו מכירמגי כסור )2ז ועופרת נח5 בעטתמ65
 , יחד( ס' )סופעיס סופר בשבטמוסכים שמיר, צפורן . כ"ז( י"ס )6יוכיה5כ1ן

 מישת: וממזקקי סעהיס סופריר") מוככיס שבט, . )נו 51מקק~חת

 סלמות: סשה, רשת, , פךם)6(
 , מוסתות 5כ) סט% ססס סו6 ,רושת

וסי
 וסל , עורפות מיות %ת

 6' )מס1 הרשת מוורס מגס כיזניסן
 מחוק56 רשהי 6ח עליך ופיסחי ,י"1(
 רגלי טרשת יו~6 610 כי , ג'(5"כ

 )י עמת 11 מרשת , ט"ו( כ"ס)חספוס
 סנ6ס מלסח ע5 , הרם . ס'( )"6)סם
 , ס5ודס סמים לופי 16 רנניע)

 ,ptiDO סזומק ס6מין כ0קסר.וחחרימס
 סיסקו גדי5יס ךגיס נטז גכוגס וסין ,05
 וסע5וך , מהגס )65ח יוכלו 651כס

 בחרטו יגורסו , נ'( 5"כ )ימ,ק56בחרמי
 הרסו יריק כן סע5 , 6'( ט"ו)מכקוק
 כחוך תסיס חרמים מסטם , י"ג()סס
 , חכת . סס( ה"מ ס' כ'i~prnt) 1סיס

 מז ר6כ עס סנר51 סמ5יין , מסםנכד)
 )כקוט כחס15 מזג כגרון סכ6וכפוף
 , סנרע ר6ם ע) יסימו 6סרסמ~5
 כ5 , ב"ס( מ' )6יוכ בחכה שיחןתמסוך
 . מ'( י"ע )יכעיס חצה כיקורמהליכי
 , ~ונס נפולס פסת תליץ טנטרת6כ5

l'D1tDDניקור 16חס Ot11kll מתקכ5יס 
 ישו )יסעיס מכטרה ופורסי , רילכסכס
 : ט"1( 6' ושכקוק בטכמרתו וי6סססו ,מ'(

 ויחרף , י"ג( ג"ס )חס)יס יחיפנישיג : וסף ' שף)י0
 יטרלל , (hff) כ"6 )0"כ יסו6) '6ח )6 כי , (oib מ6דס גס יסיסהחירוף

6סר
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 65 לגאדר חי"תאותיאיר

 עעג היכעיס לנדופים יסלסלכ"ז(, מנדף 16 מגדף, סו6 ס' ס6חטקס )" יטעיס , כ"כ י"ס כ' )מלכיסונדפת , והנדוף . ס"ס( י"ג )ם"6 חרפת6סו
 :כ"מ( חרפת מי 6ת , ושרחם יסרק)קדוכח

 והחרש , נסן סומלץ ססיניס מןולקקן : צועף , %ש)לח(
 חרט מעמס ממן סטוכס סמומןblo י'
 : 5יליס "טורי , טךיס , נ ם 1 ם 1 )לרפן סמחכיוח )סחיך הצורףמלאכת

 דומיה )במחי ג'( )"ט )טס ,ביסס,' ויח12 61מע , לרממס מעלס קםכ"ט( : רום , משה)לט(
 ~)פ יפס ומס . מסוכ החשיתיולמ"כ דום כסט) , דום נסכזלהבדלנים *

 לסרן, ויחס סססוק ט) נמדרס מו"ל סדנור מן ספינקסמליין
 מורס דום פעל כי ? לומר לו סיסמס לכך סרכוז סטדר מליין וחשה ,מקורס
 : שךס )1 פסיס מזכור מן משפסיק ק"ו )תס)יס פכן , סזממס לחרי6100

 : מוריש ' סשהש(
 , סיכור וסעור ססחיקס מלייןחשה

 והחריש , דום( כסכך))עמ"ם
 , סתסוכס מעך ססי6 ס ק י ת ס סמליין
 . ויחרים יססיכ, לעגונן לר~ממריסטסיס

 1יחסס. )דגר, )1 סיס1סממסס
 , 1'( ג' )קס)ח לזכר ועת לחשותטת

 שמריס ספקרתי יווסליס מומוחיךטל
 , 1'( ס"נ אלעיס יחשו )6 חמיןוגו'

 לטס זכר 16ר11 עגו ע6 סעסויחרישו
 טל עורס חשה פעל מלעו כן . כ"6(ל"ו

 )פפטיס טחשים ובחס , המטכסשיכח
 :כ"ט( ק" )תפייס נ04ס ויחשו , ט'(י"ח

 סיום ז'( ג' )6יונ 6מר ופן ,גסס : אפלה , חשף"א(
 , מסמס( יקיר )ס)6 חשך ימיססי6 , מסמסי 16ר מלעת ע) פתח ,חשך

 סירמ )מנס אפל יקמסו ססו6 סלילס לצרו כלסר לק סירם סיביר61ף
 4ד 6מך כל וקלל , יקירו( ל6יסכגכיס , והאפל . ך ט מ ססלעס יקמרחלט
hgוסכוככיס סירמ נס כעת techt עגינו: 

השף
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 אות.יאד . "י66

 : נלה , סעף)מ3(

 ממסיר על עיקרו ס~גמ חשףפעל
 קליפס כמו ד3ר ט) סזכוקךנר

 , )"ג( )' )כר5ם'ח סגנן מחשף . טןטל

 סריגיס ס)כיגו , וסכייך חשפהחשף
 )תסל'ס יערוג: ויחשוף , ו'( 6')י61)
 ממסיר )כ) סוסך) וממגו ן ט'(כ"ט

אדךחי"ת
 וחשופי כמו , נחמיזות ממכוססותכלס
 )סם סוכ) חשפי , 7'( כ' )יסעיססח
 , גילף מיני כ) ט)) וגלה ; כ'(מ"ג

 וכדומם, מסתר, מגרס מון,מגרס

 1)6 , ו'( נ' )טמוס הוזו נלה 06כי
 ויגל , 6'( כ"ג )דכריס 6כין כנףיגלה
 יגלו , ח'( כ"כ )יכטיס יסורס מסך6ת
 : רניס וטון , ג"כ( כ' )6יוכ טרוסמים

 מהתאוה
 שסר: סבא, ?פה יתן,4(

 hSn 3קס 15 כעפר עמסו דנוחמומן
 . 6יס מקומו כיןעו 6ף ,יך6יסי

 , רו6יס טין מן כמעלימו מליין ,צפן
 פע) מן מפך וסוף , לפף יסיםסל6
 ס5סס ~תקח ד'( )כ' יטומע ועו"5 ,צפה
 קדי )תחמס(, ותצפנו ס")כיס כוי5ח
 fnh1 , רודסיסס )עין לפוייס 'סיוס)5

 על'סס כסתס , מען מפסתיותטמלס
 כפחח יןו S'p טמן מעז,נעסחי
 5כר טוכך רב מס כ"ד(, י"ט)מסלי
 )מוסע , כ'( ל"6 )הסריס )ירהיךצפנה
 צפונה )וגב( לסריס טון לרור י"כ(יפו

 סע)ס ע) מורס , סתר . מעין מן"התתו
 סמון סוייגו 6ף , סגסחר עכרמקוס
 , מצפון נס סו6 נכד) )ולכן ,ומטסם

 כעין רק כקמח, מהוך דייושסלמון
 מ"מ )יסעיכ b"rrt , תרנייו( 5hSמר
 נטמון ים כי , ממהרים ומטטוניג'(
 יודעים ~br כפסז' כסמון , נסתרנגהר

 מרכס ל3ךל . מכוסס טסד3ר ורקמקומו
 סגח63 6דס טי רק טכ6 , חבאספע)

 סכלים 6) נחבא סו5 סיס ,ומהחק
 )נרום נחבאת )מס , כ"ג( י, %)סמה)
 סס נחבא 5כר , כ"ג( )"6.)מרתכיה
 )סס כמערס נחבאים , כ"ג( י')יסוסע
 מ"ט )יכעיס ההביאני ידו 3ל) , י",(י'

 )3ר6סיה וקהו ס6דס ויתחמאכ'(,
 מלהגו )6 טמן פע) . לכיס ועון , לו'(ג'

 יתחח? סחוס כי , 3סהפע) כל)כ5זס
 י'( 3' )יכעיס מיס וע"כ יחתכ15,5

 כ6יוכ כמו )סרסו מוכרח , כעפרוהטמן
 וס, מט2: מלטפן, כסתפע)מלמט )" צפן כן , י"ג( )מ' יהד כעפךטמנם
 חו,מ:תתר פתמ63 רקכס6דס
 וס51 יהד, מפעוטת ככסעפצמיס

 3סהו ףמ3ה , סתר כמקוסככסמחכו5ס.
 לס"קתהבאת

 רוח במחבא , כ'( י~
 די מרוה , 3'( )"3 )ילעיס ,לסומהר

 סקר: לליך ~מ,ר0נוחכר,
- טרה-
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אוו'איר
 יאה: וכף, 4םל, יה,  9רח,4(
 טנ יפריח , כסט) ס"6 מ145 ,נטרח

 כסס ונ"פ , י"6( )"1)5עכ
 ססו6 , י"ר( 6' ,,לעיס וכלרמסו ,טרח
 , 13 סמן )טס6 ר4י btc),- whnמ5"ן
 ד1ק6 ' מ5"1 סלעו משא מןןעכר)
 וכדומי( וסיעך דבור 1כ1)) , ומסלג(כ)
 ויגיטח טוטו) כגפה SDP מליין ,עפל . * סוbals) , hnnD)l 6 רויסלינו

 ) מ ע ס , קרט )טו3 וגמ65 ;סנוהס3ס
 , )טוכ סו6 ט5מו פסק רסני)פיטמו)
וסעף)

 16 וכמריס, כסכה סיעתי

 67 *ארךפי"ת

 סלכם )וט1ד , כלע סו6 , 6חריסנער
 יגע, מקוש(. כ6ן 1*ן (SDDסורל1ח
 DDI(1 , סמלוכס xl)rel מעסקמניין
 י"ג )ס"3 יניס ורפס יגע וסעשמר
 טן מדי יוקר סרנם ססתגועע ,3'(
 חגועתו מע"י ס61 , עיף . ט ג י ת נם

 ינע , סרכ"ף ותמר . )פסו כחוהיכיפו
 מינע מקרית, עיף ט)מיק,ל16ה
 nc(eDt 6) סנ5רכיס מכריוסגח)סו

 סחיעי סעפים גס6ף עיףוססטו!ס,
 ךטחי )ש סו6 , לאה . )פעו) סחסגוקן

 : לנמרי מכחפסיקת

 יו"ראוה
 ככפו: tah 6וה, ככנר ט) כמורס תיר טל )וסף הכף כף: יד,)א(

"0
 קדש: עתד, , עות יעד, ףםדא, יכחי :סב,

 ומטטס גסינס, טס מסחסףיהב,
 ס' ט) סס)ך , יהב סססוס
 6טר כמו , כ"ג( נ"מ )סס)יסיהבך
 , ט'ץ( נ' )רוח ממטפחת הבי , לךיסכ
 , י"ג ס' )הסריס מ5ר ט,רח 4והבה
 ס4ף )רוכ ונ6 , רכים וטת , י"ג(ק"מ
 )סתת 4 יההכמס הבה , ),רז ס 3ס
 . 1'( י"6 )נוססיה גריס הבה , י'(6'
 6סר , וסכגס סומים טלין 610 ,יכה
 כ"ד )כר6סית לדוני )כן ס'הוכיח
 סוכחס רק פיית סכלס 61ילס ,מ"ד(
 מוכחת עם ומסההף , מצל"שמלע"ח

 יעד, . כמקומותיו ויתנקר , תכוהס;-היס
 דכר לקומט , )כד 3פס ס,מגסמוח
 , סלוגי ומן ט) 6ו , סרגי )יפקוספ)1:י
 יכיר , יחדו ס י ד ע 1 ח מ ס c~(OtCוב)

 lbnrtl , פלגי ומקוס פלוני ימןט5מס
 וכן , ועדה קהל ככיהוף סיכולכמקוס
 6ימ , הטציא . וזטן סוער עת3סיהוף
 סוכטת מורס רק , וס,מגס סכגס)סין
 סדת )ו 6 י 5 מ מ ס , )מכירודנו
 טעת, )ג,ר סו6 , עות . י"ג( ט'ייקלע המציאו סטוק 61ת , כידו )סיט ,עידו
 )מון 61יגו , ד'( ג' )יסעיס לעות)7עח

o))e
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אור יי,י אית. יאנש ,-,68
 )ש כגקכע , סקכיטוח מורס וקמטס

 . h~r) ט"ו )חקרך עתי 6ים ,מלחמו)
 )6 מולס ,עתד

 טמאיי
 רק , דור כוס

 כן 16 , כעתיד יטיס סכן מספרכמו
 כטחיו, פלוגי דגר יטסס 16 , סלוגייעמס
 , )"ס( ל"כ )דכריס )מן-'ץ עתידותומס

 למסחר ס,ס ליוס עהידים סיסוויס41:יוח
 ס י ד י ת ע סיסוויס כקומר , י"ג(מ'

 סמט5מס , מ*יכיסס )סוקס סוס3טס
 ךוק6 וגיוס סכיגס כס61 )6עקמו
 ועתדה מפכחך כמון סכן . כךלער"ח
 מס ספינתו , כ"ס( ;"ד )מסלי לךכטךס
 , סגו5ס (ntbp ס6מ5עיס מכיחעל
 כל סכן ור") , סתכ)יח רק תמסרסל6
 כהדס דם ת ט 1 , כמון למ)6;חךספרך
 לכקס ח5ערך ס)6 כעתיד,סחסיס

 : ~9ה , יוטל)נ(
 , ססחח)ס וט) סר5ע טל כ6 יואלפעל

 ס)י)ח סמך ססו6 סר5ון ע)עדרו
 , סם)י)ס סמורם Sh מלת )ססך ,סר15ן
 , וספוכו( דכר סמסמסיס ססרסיסגדרך
 6ו , חמלם ר5ס סל6 למרי ר5ון ט)1כ6
 )סכת ממס ויואל , ירפס כ)6 רפויסריס

 : ירה ' יועיל)ד(
 ברגליו מולךהמנחה

 : :חרו י לסד)ה(
 יחדו . סרכד"לכתב

 וטיגריס )כגיס יסק כיס6מ5עש,
 רק יחסר 630 1עתךס, וגסמככר,
 , סכגס וקורות סומן כיטכס מסמטחין
 טמיס. נכונות 61סיר , כיחך  ופויס61ח"כ

 י"ג(, י' )יסטיס שכחיועהודותיהם
 טייס גכו)וח כיעיר סכ,ס )ומררשו
 מלחמות ע"י מעזיז לסם ס6ם5ר מסגס

 "ת יירו )6 כי שטחי ,ת)דוהיסס
 )ר3ר ססרסס לשן 610 , קדש .סלמס
 כע , קדוסס )דכר סן , ונסגכגטלס
 מי~מולגל י651 זכר )כ) 6ו ,)ריתוכו
 )ירמיס מלחמס טויו קדשו כמו ,1)מגכ
 מלחמת סי") ס'(, ג' מיכס , ד'ר

 56)0, קזוסס 6ז סמלממס כמיחס6מ%ס
 סססריסס , ו'( 6' )5סגיס קרו6יוהקדיש
 : כ'( ו' )מ"כ )כע) ע5רס קדשו ,עימוד

 קם הואל , כ"6( 3' )כמוח סריס6ק
 , כתמלס ר5ס )6 , כ"ג( ס' )מ"כככרים
 )כר6סית ס' 6) )דכר הואלהי ג6מגס
 , 6דכר כל6 רפוי וסיס ר"ל , כ"1(י"ח

 6ן )דברים מתורס 6ת כ6ר מססהואיל

 סימיס, חסכ ;י ר5ס ל6 חמוס ,ס'(
 )ר5הש סמהח) סחח)ס טס מסחקףונוס

 : ר5ס ס)6מס

 3ע4 כלחי כדכריס לרוב וכ6 , כתפוע3
 : מייס מסרסוהמוביל

--  
 יחד , )ר6ס 41 . ךומש 6יגסיהד

 ויחדו , ,ס 6חר סיתפרךו )ציות טכ) דוריס,סייסס
פסס
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 69 להאור יו"דאוהיאיר

 סוכייס כי , )סם( יחדו 16סרו גמ65יך כל , כלמד לח"כ גס דנוקיסססס
 כלמז: למוריס 3נ31ס , נ'( כ"ג )יטעיס יחד )דדוקלעיך
 כ) , למקומו 6ים 6ים סתפרדומלמ"כ

 יסרס מקח3ס , כ'( כ"ז )חסריםיכוננה : כון ייסד)ו(
 מכית יסדו ,רוככ3 יןי , כוגגס61ח"כ''-
 ככסלו , ט'( ז' )וכריס תנ5טגסוידיו 16 כנגין סיסוז )חיגת ט) מורס ,יסד

 ו' )יסוטע ז)תיס י5יכ וכ5טירוייסדנה סכגין, נמר ט) , וכון , מסכךכר

 :כ"1( נסרות וט3 יסדה יכיס ע) סו6:כי

 סיס , ג'( כ' )מכק~ק )קן ויפח ,כ"ג( : יאטר ן :טיח)ז(
 יקמר סגקמס ודכור , ט5מו Sbיזנר ךכור טל מולס , סדכול ע) סכ6יפית

 :כגלוי מ"כ )יכעיס כמוריס הפח ,כנחס

 : מפה , ~רש , לשכב , 9צע ז :צוק)ח(
 חקיין סממה , מערש מטהנבדלה

 )כי , טליס 6ךס סיטםסעסויס
 31ין כיוס כין כס ויגומ נפה(,מרסס
 ו'(, 6' )אסחר וכסף וסב מטות ,33עס
 . ח'( 1' )סס הסטה ט3 )ופ)וסמן
 לסכיכח מיומך כח61ר סעסף סו6 ,ערש
 , סמסוטיס סמו3יס )סכינת ןס)עס
 עסגיכח , ד'( מ"8 )תסורס דויערש
 )מכני ערשי לכזתי מככדיס , 60061'ס
 חרז )6 כס טלית 6סר חסטח , י"6(1'

 כלסר )8 סטתם , ד'( 6' )מ"כמנעם
 וסמלי, סכ6כ יעכול טז מעט 6טמימית
 ,  סמולים כזלך ס ל ע כ )כככ ללימ1)6
 חרד hS טקס ט)ית 6סר ס ט מס

 מות כי , ס ר ט כ )סכו לסילופמיס
 סס1ככיס ז'( 1' )טקס . מסרס מיסחמש

 טל Otnl1D1 )ניוט( כן מטותטל
 מ,") דרסו Oetl . )כלעס(ערשותם
 ס6יגס כס"1 טלכותס 6תסמסרימיס
 כדמעתי ממתי )יגס ככ3 6מחס ,ס3סס
 תחלס עייל , 1'( 1' )מס3יס 6מססערשי
 יפרס וסוך , סמסס טל הטסיסככ
 מממליו טד , סךמטות מגמר)ממוח
 ימסס סס וגס מעלס, ט3 )סככי5טרך
 , יצוע . כל0ז"3 631 , כיעעותיועלבו
 ומכסחות ססדיניס , נסרס י51ע 6סרכ)

 1כ3 , יצוע יקרע ,ס כ) ,וכרומס
 יקר6 * וססכיכ וסחמחון סטייתסמסככ
 , סרסו") כחכ ק , סב) טטמ ,טשכב
 סי6 סוס כרע ערש ערשו סיס .51"ט
 חכמי , י"6( י"ג )דוריס טמון כייכרכס
 סססוק גומי ורע , סליו טמרוסגו5ריס

www.daat.ac.il    אתר דעת



י70
שלה" ע-דאותיטאטא

 טד גם6יס וטס טמת נס כרנת נלימו ל" טרסו ע"פ S~h , לח"כ נשסף,ס
 : סחורם דכרי 6ח מטס סכתכ סער ססככ , סכקטגותו סטריסס ס ר עט3

 וסיתס כרו), ס) כטריססכקטגוקו

 ברא,"?ה: יצר,)ש(
 6ך , ברא יחמי מלין ים nhiloעל

 ע) וסוגה , צורה )כון hto ,יצר
 ם~וי וט) , כטקס סמחזכקיסממקריס
 סמ:מיד וסכת , גכד)'ס ט5מיס ניןסערך

nibtiDo, וסת)קיס, סיסורוק ג) כמקסר 
 כד כולס, וסכוגיס וסמיייסכשיכיס
 מהוכם נדו), כ"ס כגוף כולסהיעמדו
 כה)קיסס מתמו;יס קטגיסמ36ריס
 סטורו כמוט כמן הדימהקכריס
 וסיס סר~מ סוor~ 6 סכהויגיס,

 מעקמות סמחיס סיפם , ימדסמהכרס
 כממכס תח"חדו סימיו ומטכוססיככת
 6ת קוהו ממיס 6מן, וקנון6מח
 כסרך קלתו 6ח קלתו ומעמיך ,קלתו
 י165 )קמרי כסף , סוס סכם ע) ,כוס
os,)פסס 5ורתס קכ)1 ולהרי )ים מלין 

 סע5:יס יתהד ס:וחדכקיס(ממקריס
 כלכון יקמר מתדכקיס, סכ)היכמקריסם
nTpo. וערכם סדכריס גמר , עשה 
 ממקומות ככ) ככינורי )וטיין . סוסעטרך

 : גרדפיס( ס6)ס ספע)יסאכריס

 מסט כימים יקר סיס ס' ודכרט",(, כבור: יקר,,ק
 גמ65, סיס )6 ר") 6'(, ג' 6')סמול) ":י'
 ומיגו יקל ספו , סמע)ס מפגיוהכבוד , כמקינוח מיטוט מ5ן יכיסהיקר

 : ר ק י ויגו ן 3 כ ) וסוקן , ד כ כ י כ"ח )6יוכ וספיר יקרנכסס

 2 כטכע 610 , לבב רך , רטב 16 , שיג מחמה סו6 ירא : ן:ד-ל9ב , :ךא)יא(

 פורא: פסד, ירא-ם-קאי-סיפך, :רא"את,)יב(

 ומויין , ראה מסרב גנור כס .יראה
nSIDpס 61 ר ס סדמיק כח 

 קרור לע טיייו )גנך וממיר , סטלן06
 מצין כטורא , מטורא הכדל ; מ6דש

 (pb רוויו. כ)כ יר6ס ממפלסע5ס

 , מועמס כךמיוגו י5"ר )6 ססו6הפחד

 אימה כמנד) כפרטות סנד)ס)ועיק_
 ככזכש , ירא כפט) . גרךפיו(מיתר
 כו6 16 ; 6 ר י סכעכורו ס5יור סיסמס
 , סמ"ס טס 16 , ספטו) יחס עם)קמר
 )דככיס קרסיך ס' 6ת ליראה 06ט
 )יסובב 6ת'מסס יראו כלכר , כ"ג(י"ג
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אותיאיר

 כ"כ )הסלים וט אירא )6 , י"ר(ד'
 כ'(, ע"ס )כס עסיס יראו ו)76'(,

 , ק"כ( קי"ט )כס יראתיוממכפטיך
 , כ"6( ס' )היוכ יכה כי ככוך תיראוג6
 ; h~r) )"6 )מם)י מבלג )ניקס תירא)6
 ארסס כגיור סיס מס יער ס!"1יכ

 , יהב כום טס )קבך הצו ות, ,73מיוג1
 י"מ )כר6כית יראה כי tr~ci ל6כמו
 יגס , 6'( )כס 6נרס תירא 6י ,ט"ו(
 , 7'( י"1 )תסיס הכטח ")'ן 6גיאירא
 , סניור ל6 סיריוס סכת רק סינוורוים
 כי, סקיסור, מלת ולהריו 6,ויכף
 , י'( ג' )כרתכית 6)כי עירס כיואירא
 161 , ס 6 ר י ס מ; סמ:וככ מי63רויש
ohלטסות סמגיטס סי6 מאס סכסוכה 
 ירא כי , תלמיד 6ו )קמר , ך3ר6יץ
 ירא כי , ל'( י"ס )3ר6כיח 3!1טר)סכת
 סם לקבר וכן , ו'( ב"ו )סם קסתילקמר
 , ,'( ג' )כמוח מסכיה ירא כי ,ת"ס
 מ"1 )כר6כיח מהימס פרדס הירא6)
 יכוץ ,ולהג, טל כיעול מרט וככירה ,ג'(

 וסע!ס כלס"דסווגת
 סמורי

 כש , כת"ס
 )מכלי מסי )כיחס תירא ל6 ,נפ2)
 (lyr:1sc) rcl~t מ6ך ונירא , כ"6()"6
 , tr::1r כטוס סגפם מנייר , כ"ד(ע'

 )"ך )כר6כיה גפכו מפקס גגי ככסכמו
 , כייס , 6 ר גי ס3עכורס ס!יוריס .ה'(
 מ6ד טקס 6100 6 ל 1 ג ס טוס !יזר6(
 , סכה ת 6 ר י וסיף , לסרט יוכ)ונס
 כש , ת 6 מסימן יכוץ ar 5ערע)

 יליןאוריייד
 ימשט ויגסס , סכ6גוס כ3ר 6כךסיכתם
 ס' כטית ה!) הנויד כהית כיוירהס
 !יור כ( . מדשי: היים כעליוסמום
 סמורן סע,: כ' 50ייי וסמקוסספגע
 lrr נחקור 1)י , ולסו-2 ע)יגו גגע'!עכ,

 כ) וך6ו . מ": עם גקכך ו,ה ,ויכ)הי
'DDס' כ: כי סאון 

 ויראו :)יך נקד"
 ~פחד תירא 6ל , ו'( כ"ח )ךכריסממן
 מסע תירא 6י , כ"ס( ג' )מכליפחתות
 תירא ") מךנריסס , ח'( ")יסף:
 "ירא סוכ") )וכאון ; 1'( כ')יח,ק6)
 "ירא יכ עוד . מרוממות( ירקח :)את"

 מט!: 63מת יר6 סלינו וסוךמפני",
 טוכס 15 מלפסות )מגט רק ,כגורס
 ר: דכר 3טכור ן3ר 6יוס מו,רמטקס
 , סנורו טוס ט"י מססטולס )מטךסרו6ס

 3סר טליחס 1)6 ס6כ מפגי יראתםכי
 6!1ך "סר כל 61ח ; ס'( ס')דכליס
 6' )יךמיס נופגיסס תירא Sbחךכר
 כאדיס מפני יראו כי מלריס 1יכ16 ,ח'(
 מפמ ירא ו"ך)יסו , כ"1( כ"ס)מ"ב
 סמ,כמ כקרמת ויח,ק ולך ויקםכלעס
 ממצירו 6 ר י ס וט) . ג'( 6' 6')מסיס
 , רעם )1 כיעמס כעגור ל6 לגג17כעודו
bSn.כמ'ר6סו מסנטו , למס ירט 

 , מגפם יעמר כ,מת ילעס עלייר6ס1,
 ויסירסו וגו' דוד מלפגי סלילוירא

 6סר ס6)סיס ליראי , י"כ( י"ה)ס"6
 וטוך , י"כ( ה' )קמלת מלפגיוייראו

 :כלגס

 ירושח , ונחלה ירושה 3ע 0נעיש : עלה , חיה05
חקין
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אור יו"דאותירישז
 ד'(1 כ"6 )מ"6 לכותי נחלת 6ת י6תן
 . י"ך( י"ס )מכני קנוח נחלת ומוןכיח

 כנתי ט) 6ף נחלה סחכ6וכמקוס
 סמורם מירושה הנך) לכוח,גח)ח
 כסיל כירו0ס כן ו)6 , סמגחי) גחעחט)
 גס מפט) יורם פכן , סמוך'ם רגוןיגז
 ט' )דוריס משיך מורישם , ם 1 ל גט)

 )יסוסע יכר6) כגי מפגי אורישם ,7'(
 : ועוד , ו'(י"ג

 , כקריעות ס נ י ם י ס תורסישב : שהע , יקטב)יר(
 ירטי: דרך הוים וססכיגס ישב,6ך סע) 6) מתג) שכןפעל

 . חכוך כ)6 וסירס מרכס כעךססגגס י עצלה ישועה,)ט1(
 והצילני, 1:.ו:ין רדפי, מב)הושיעני ' "-

 מציל 61ין פורק , נפכי כריס 'qt1Pפן , כס סקוע 6100 מדרסוהישועה
 נ'(: כ' ו' )תס)ש מכיל טסיססההצלה

 Dlne ט, סססגט ס6מחיוס מןטטס : לכח , אר)טז(
 סמגכיל סדנל ריין , ונכהה ,וסנחיגס י'
 יורט )6 11 סננ)ס 6טר , ס6)סיסגנז ספוגו ססנדסי מיסר סקו מליין ,ישר

OD1)רק כמוס מרמק ט) סרך רק רכתו Sxs , נכהים כולס וטו"ב 
 מ' )מסלי דטח )מ651י וישרים)מכין סחי כין ק5ר סיהתר סקו 1ט6טוס,
 ססכד) טיס וס ומכין ,ט'( ונר מ5"ן , ונסח מוגמ1ח.גנביות

 , ס ר ס י ומסך . ורעת בינה נין%6ג1 מ)מ ומונס , 6מו 1SV נגדסטננע סמנו~
 ביסטול  טול,  ונחס, גססך .טקס, מטווגמ; סיnhro 6 סססגכ)ס*כמ
 ,  ססגיוויס nhro  ססגבלס לטייס  טייין  ישוח,  מליין ,  ססגיחיס  בוסריםולינן
  4סטיס יעול גבחותבערן סעיפי  ובר olho, בשבט ייסרסורך

'ff) :)'י 
ישתוחח

 יס מרסות סי64ס , סוסות עוקחס5יין
 סנירס סדכר כ6 ס)trhl 6 6חר,)רכוה
 וירשת וכפח , מפנותיו כימ)ס)יורם
 חחים )מען , י"מ( ו' )דברים ספרן6ח

 כמס , כ'( ט"ו )כס ספרן 6תוירשת
 , מ'( ט"ו )כך"סיח אירשנה כי6דע

 ח ס 1 ל י מוריס ייגס וכולס רכים,ועוד
 מלמוח סדכר סיפח רק , )כגיסלכוח
orנחלה סורקת נגד , 6מר )רסוח 

 )6 , )כגיס לכוח ת ) מ י רקכמולס
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 78 יזאור יו"דאותיקיר

 מכו6ר ו'(' מ"י )יסעיסיסתמיו :סנור: נשתחוה,ל"(
 מססחמויס, פחהססססנייס ': "-:-יי
 ץסנד פס) טססו תמתחו 6) יפש)6ף והסעד , עקמו סךכר יכבד%משיזחוה

 )6) מעכסן % 6) , ט"1ffn 0 )סם)מ1 רק , עקמו סן3ר יככז)6
 SCD סעססו 5ך 61) , 1 מ ת ס י 61מל כפט.)ס , מגוניי עדרך )שיוימומח
 : )מו סנן 1 61מר 6ף יסנדו . חוע)ת פיוס )ספיגכשנייח

כנףאות
%,Da~ ,כגוף ימי5ח ,ט3 63 עכו נכי;טטיפס מדם: דסץ 

 ממורס , הדיח פע) מסם ינו) .חמיך
 , ונקרס סמתיכס ן3ר )מסיר ספע1)סע) סז3ר 1))נן קוקום ספעו)ס עיץ ,נכס

 קורך וקין סמגוקס. מע5ס תרם, כוס ע) Ttrn 63 תכןסמכ31ס,
 כ6ר: וי מוכגיס מע5מס גי ,כמם)יס סמ!יין , רחץ פט) )טוסת ,כגןיס

 : הדר , כבודיב(
 מ5ז וההדר , סמט)ס מ5והכבוד

 והדר. וכבוד , וכגסססיוס'
 ע"י 7 1 כ כ , 1'( ח' )לסריספעטרסו
 מגויס ידי ע) וסדר מפגימי,%ש

 ~1DO 16 , ממ61רח שסיםכממוגם
 . מס( כסירוסי סכ6רתי סקומס)ע"ס
 סנרי6ס מ5ז hte ז 1 כ כ ס , ס'א5)

 ר ז ס 1 , סג5חייח 6זמ ט)סמיוסדח
 )מרקס רק כסס וסמופתיס סגם'סט"י

 סעסתרת כעכע סגסגת כקמת כיעיגיגו,
SDממתגיס כסקי כו))יס )!חייט מוקיס 
 610 6סר סגם )גד , ססגי6ות פניקיסס

 , ט)) כנתי , ג5מי כנתי , מסדרמינוי

 יתסךל 6נ) , קנוע מק חמת גחוןכלחי
 : )גו כסל טיני 6סר )פמגוכס

 מס עטיין , חקל כנגין כץ%ל6ח : ןןן י ס% , כץ%

 חנוק 16 וסשונגו נסכנחומנגין ote~Dho סכנת ט) מווטלוכן,
 ססכימ , סדרס 6100 , סגרמח סחכ)ית 6) סג5רכיסוססטמ)ס)ומ

 61מלי , hto % )חכ)ימ ס6ט5טילק רק חסר 6ין נו כ 1 ס ס6מרי ,סחכ)ימ
 מסר אין טד שתכמהו ט) סכ) תסוכן טש מסתחף וכוס סבר'ס,שמכנית

לק
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אדד כ"ףאותלריקא74
 , ל"מ י'  לממימ י"ר, י' סיר"  בשו"ע, ל,  ומן כפטל .  בונן .לירי  סוירס,וק
 עת ככלור ינוקר )"6(, י"ג סם סעח כעגת רק כתנ"ך מקוס כסוסגמ65
 : תוער סעעיס )0)סס מזוטנים )עסיסנהו,

 ס)6 , ג'( י"כ )מ"כ חטחס וטכוסוסס : גבש , כום)ד(

 נכלי )ס יחן , 1 ס 1 כ מ יק . 1 ט י 3 גמ טממגו סגדו) סכלי סו6 כוםלהרשד"ל
 פרטס)כר6כית ט)כף הצום ):קות'וןח; סגניעיס תוך 6)סופכיס

 : )ממסוכים גתן כממגו ' כ"מ( מ' 0כ;וכ , DO(' מכנסת ור6ייחו ,סקסגיס

 ממס 6ך ממט, 610 סכ'ב'ullqh. שקי:כזב,)ה(
 היכף )כררו טפסר 6י ,כן מסר,,%סק יזזז
 )סיין . וכססמטו.ממומעיו )6ור(trhl הוכ) , סמ)י16ח מפך כו6השקר

 מיהר הבל כסכר) , כדכדנו ככחכגו מס כ:) , היכף )סחנרר 1 ר ק0
 : כלריטה( ממגו דכרגו 0ס . כי ,גרדפיו )סמוך רג)יס )1 60ין S"rn סמ)י5וסוכן

 : כח חיל נסגד) נד3וגו בארנום : און , כלם)י(

 : סרטה , ומש , וסך,י(

 כסור6חו , מכחש כחד סס:)נבדל
 , מץ)חו זנך וסחירתסע)מס

 ל6 מגידו , י"מ( ג' )0"6 ממגו כחד1)6
 ממני תתהד 6) , ט'( נ' )יסעיסבהדו
 יקמר והמכחש , י"ך( )"מ )ירמיסדבר

 , כחש מפט) . סלמת ספך מלחודכר
 י5תן 6100 ממט סגג,ר סרס ע)יורס
 , )ווסת 16 מס' וכסירם כהססס

 )6דס o7bo סחס)טח ט) ,והמרסה
 כידנר )סיוח יוכ) ופעמיהכעקכס,

 ינ5ט )מען , סלמת רססו ש ס מ ר מס
 : ומרעותיומחסגח1

 עבר עפע) )סכדי)ו יסמיק כלהפע) ' י'י צגיי סס ,סיימי , 088 מסט)נינייי : ענר , נלה,ח(
סמכתתף , גרדסיו סרסר כלה נסנדל דנרטבבד

 סס~
 : כמקוח

כלא'"
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 : שזלה , שלי)ח(
 כלי, יקר6יס וכר כגדי סרטך")לדעת

 כסכהמסו היכיס כס כסיןמפגי
 . שלמה 16 שמלה יקבס ום) ,3סס
 sp נכר כלי 'סיס )6 ס"ס דטחיולפי
 )ןכריס 6כס שטלה ג3ר ירכס 6hStסס
 כדהרי מנער ;י ס;ווגס , ס'(כ"כ
 וקבוע טזוי מסוס hl.1a ככ)מו")
 יפיס יותר סיו סגסיס כגןי O)OI ןלסור
 יותר רהכיס סיו גס , ~otr)bk נגדימן

 פגזי תנכס )6 וכוך6י . ככ"מכמכי5ר
 )גוי )ס תיגס כי , וחפ6רח )גו'6יכ

 ))כום ס6סס ט) ס5יסור רק ,והפקרת
 מגין 6'( ג,ט )דף נגויר ;מ"מ , וייןכלי
 סג6מר כממחמס ויין כ)י onh ת)ככס)6
 וצן , וכו' 6סס ע) גכר ;)י יסיס)6

 , חס)חגס )יחד ידס מפסוק יכהןחרגס

 וט' כ16ויית6 דכחינ מס יט)קיימת
 3מדרפ סו6 וכן , וכו' )יחן ידסגרס
 וק , שפור ס)הס יזיס נמסוק ,מסקי
 לתורס 67כס ~rrr) ס" )ש"ח נקנוסכחך
 נכל כני יסיס )6 מכוס 5י5יח))נום
 יסיס )6 ת65 כפ' מת"י וכס ,וכו'
 )ו ים סגכר , וסכתם וכו', 57י5יתגו)ין
 סגכורס ע) )סורות 16ת1 סיפיליסכריס

 סמיפיס וכןכליס , סכגדיס ,וקת ,וכךומס
 גויס וכלפס , ננסס )ה כניס סמםשתו

 1;4 . ככס )ה , סנגדיס סמסותפ6רתס
 כ) בו)) רק , דוקך סוגד :) מולסתיגו

 , ותם')ין , חגית חרם , ו5מיד 56טןס ,;)י
 וכו' כ)י ס י ס י )6 כתן וט"; ,וכדוכס
 ocb ח ) מ ס 561) , )עיכס דרךכנוייו
 לכוגיס ;מס (nhr וסנן , ס כ ) ח;קיכ
 כד"ס קי"ג דף כסכת ועיין , מ,")זכרי
 : פכח ס) כגריס 6)1 עניך rn~DDוממת

 ירסיסו מקמי נכנע % , כ"ע(כ"6
)זס"3

-( 

 3י, 4צי מדין ויכנע , י"3(
 36) . רסיס ושד , כ"ח( ח')סופעיס
 ס ע ג כ ס יעיןענה

 סגי
 , ט5סצ נסכת

 גס וטפס, עוגי עיתימטכעו
 לר סמסככ 6חר ט5ס ס5טרסותכ4

 )תסים מ6ז :7 נעניתיסעיפי,
D~tp(ftO , ג.מ )יסעיס נענה ייסם 
 , ס'( כ"מ )סם יענה טרי5יס ,מ"ר ,י'(
 עד ויכגיעס יספי)סילק

 ושלמט: חמס,סיחו

)""עשי:
 ממחחפיס, ס6)ס ot)aoהפעלים

 וסופקות סכגיטסכממיס
 יכד4 מ6ת רק , והנענה הנכנע3ע5ס

 . סס5טרשס כיחס ממגו ידוכרמהנכנע
 עסה ע ג כ י , מעגי 16 סקס ,סספ)
 ס3ס פסס , וסנפיר סגנור ,סוס
 סוס יסו33 )6 וכסרס , ס ע י ג כס

 נכנע כי סר6יח . ע י כ י ס כגוףסעף
)hnbע"6 עסמ נכנע ס יסג , ע)סגי( 

 טפש , מנסן מ~ס כנף 3ע)ינוף . mu ' משר , ש4ף)י8(
3טטטסח
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 מעור ס6מוו ורך למרי דכרנמטטפח

 למות סיוגק טע5מיי 3סרש ף י כנעל
 ייכסו )נלי מקיימחס כסיל , סטוףמנסר
 מסם וסומר" סרך ס,0 סע5ס ,וימלו
 , עצה )קר6 נ6מ5עותו וסע5מתלדדיו
 יטו מרקס סעף כ) כמכסס סי6וסיף
 נוצה ורכ כנפים גד) , ף נ כ כטפירג)

lhprnt~1"נ'( )סם הנוצה מ)6 , 1'( י , 

 6' )ויקרץ בנצתה מרקתו 6תומסיר
 ס6נריס סמכס1ת ת 15 1 ) ס .ט"ו(

 כידות , וסגוף ס5ו6ר 3יןסמ3די)יס
 "6כרוח" סגקר16ח מן , כ6ןסס6דס

 5י יחן מי , ג'( ט"ו )ימוקדו) האבר6וך
 ט5 יס%6 , 1'( ע"ס )חספס כיחסאבר

 ואברותיה , י"6( )"כ )וכריסאכרתו
 וסגורת , י"ר( ס"מ )חס)יס חרוןכירקלק
 מן , 60)1 סכי3ותיו 3ר6סיכןסנדקות
 ט) סוסתך כן סט) כנפים,סנקר16ת

 , 6רז קנוי ע) וכן , וקנוחיו סכנד ף גכ
 מכנף , ס'( כ"ד )ס"tDD~ 6(כנף
 כנפים סרסי , ט"ו( כ"ד )יסטיססקרן
 בכנפיהם סגכיס , כ'( כ"ס)סטת
 : מלפרטם רכו , צוד ורכים ,)סס(

 . );ך ומוכן , כו )מתכסות סטסוי3דכר : לט י קשה)יב(
 ומכסס כמליט ר3ר 3כ) 610ולוט י.י
 לוקיו );ק יל06 )נ4 , שמתרכססע5ס ענק , נסור,וחס מכקקפיס ולוטכסה

 , ט'( כ"6 )ס"6 ככמוס לוטה סי6סגם , מס 3דכר וסת:טפ~ת י 1 ס יכ
 : י"נ( י"ס )מ"6 63דרחו פגיו וילט ס1י סכ מליין מכסה , יכן)ו 013רק

ן י כמדתי ספליי 6ף 03 ס ס כ ת מס : לבוש , שמות)יג(
 כסותם לכיס וכק קדרות, סריסאלביש-

 , קטכיס ע) ס 1 נ ) , ג'( ג')יסעיס )מות חפור מהלבוש כיגיססההבדל
 : ס6ויס על ק ם1 מורס והכסות , ס כ ) ת מס

 ואויל, . כסיל סגקוbto 6 'מכמס( : אויל , ישיל)יד(
 וכטור , סמכמס נזרכי סמסחסק610

 הנור ילך, נמכך כי , כלסריס קירינסס "וי וגססך סחכמס מדרכיהנלוז
 , מחיי טל כסירוסי )סיין , אולי ממלח 6ף , כס מסרגךסחטטגיס

 : גש( מ מש"ת במטס חס כשטסגי מסל )ס"ט זלם מתמ"ס כיפיוזט

 חחכ6 טוב וכל טצ סי6התקוה י 28סה 141מם
כסמלן
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 כסלם כ6לסיס ויסימו , רך( ל"6)6יו3 ס)6 סכטמת 610 והכסל ,לסמקוס
 ן : 1'( ן')בכ כסלי וסכ טמתי 06 רעס, ע4חג6

 1 נ 1 ר ס כן hS , סכוטס נלכסרגם : קנז , שעם)מז(
 מנסס, וממתק סכקט מסךססו6 סחפטיח בסוך כעס מגדר דירנוכגר

 כמכס ממגוחתס 1ת65 תחרג,מסנפם סווגך Sh י651 ו6יגו סגוס6וכלכ
 , פמד 16 ימדון רי3 ע"י , יברכיוס עוד סכדי)1 )מטן לק . ס ט כ יבטליו
 : מססכוחוכרומס 0תעולרוח לק 6100 , כגדרו נקמר ,סרנז

 כב) כפלים ס' מיז )קמם כי , ט'(כקו : פי-שנים , ~D:je)יז(
 ססטוגס ילייר , 3'( מ' )יסעיסחט6חיס ספי , שנים ופי , כפלים כין סכו)יש

 סעיגיס ם)מר6ס ס6ף , כסול כדברסיס טד יחרכס כסכמות מליין ,שנים
 66 , כלמת 610 לרוך 5ך , קלרסו6 6כל . כסיס ממס מכיס 3וביסיס
 ס:וגמ כן , ירכו )כל וגכטימו)כזיק טל מליו סכמות סגקכטל מורסכפלים
 : סייטת ורכ סכמ~ח מטע סיס )ממוח סיריטס rh וכפלת It)PD ,מליו

 : 94קיר , ייקפד)יח(
 . ככל"ס ונ' כ' עם מהלוסהסקור

 סמוק טל סרמ3מ"ןוכתב
 bfft )סמות 6חכס יגרס נרי כלסכבלחו

 ועל , 1 ל.מ ס כ יקמר סטחיד על ,6'(
 כמ15ת כפסוק th(o , 1 מ ) ס כסטנר
 מורס ססנ' וסי") . מדבריו מ,רסלילם
 , 6מר רכר סעידה נתוך סיטכס דברעל

 : הסיס-שיאת ' ושר)ש(
 סכלימס על YhD-il נעול קומרמצאנו

 יכפר כלח , יחסר שמיכלסל
 הסאתו המר פרי כל ו(ס יצקתטן

 ככר סכדי)ס קמען , LD כ"1)יסטיס

 )יוד מזמור , י"ס( 3' )יסטיססיין )טרזן כקומו וגו' 15ריס כמעלזתוכ16
 , כ'( י"6 בתכלס סי3י6 גחן קליו3כו6
 וסל , 13)1 )פגי כתס31ס חורבככר
 oi)b ככוך וימי , כי ממלת ונגול ,6מר דכי ססלמח 6מר סגטסס דכר עלמורס
 סלמס 6ח סמ5ריס ויר16מ5רימס

 : כולו להרי , י"6( י"ג)3ר~ית

 וסרס , כיסף )מון מ6 , כפר ,6מרגו
 יוכימ מסורקתו מכפרה" ממתשמר
 טת טל ר ט כ מ ס טמכססומדיין
 סמלית , הסאת הסר מחל"כ ,סחוט6
 יער ס)6 טך ~מלי סמט6ספרת

 : טוךויפקד
כפר-
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 תחת טין יפס, תחת גפם סמתחתכ,י ממין סו6 , תחת . ל'( כ"6)סמ1ח : תמת , כשר)כ(
 תחת לעולס ויעלסו , כ"ג( כ"6 )סםטין חמת כסף , סמתחיינ מין ילהיכפר

 : י"ג( כ"ג )כר6סית3ט סלע יוסס בפר 6ס , סנוףשגס

 ככ6ר "דוח על 4 ויגידו ,5חקט3ד : סער כרה,)כא(
 ויקמרו , ס ר י סחפ סגתנו , חפרו46י סחחלח נכריה מליין , גוופיסכשבאו

 O~s כ"6 )כמוה ימק"א - מיס מ65יו לו סמסירס, נמר והפרמכריס,
 תכעס וכור , למ,-ו , כור 6יס יכרהכי )ר"ל , כ6ר ילחק ענדי ססויכרו

 )ועי' , טרם המר ולכורם , לגוקי;טפמ'ס סלך 61כימ)ך rh1 רות, לכססתחי4
 : הצב( כרה חפרלטי! ויכולו ססו6 כיוס וימי וגו' מנרלתליו

 : מנה כרה,)כב(
 טל כסור6חס גוסחחפיס וקנהכרה

 כ,ס גכדליס 6ך , מס נכרקנין
 ד3ר ממוכר מנחר סקגין מהןסכרה
 )ס1כע כסף טמר כחמסם לי ואכרה ,מס
 וממגו רט 6סונה כמיחס 3'(,ג'

 )דכריס מ"תס תכרו פיס וגס ,נקגתס
 )כר6כיח לי כריתי 6סר כקכרי , 1'(כ'

 טל '!דק כס61 קנין כן )6 , 6'(ג'
 ניודך, דין 6ף מקונס ירטת וכרסכרת
 קנתה ,ס סר , 1:דומס 6כס כקדום'כמו
 קנני ס' , ג"ד( כ"ח )תס,יסינועו
 גי קניהי , כ"כ( מ' )מסלי דרכואקסית
 קנה סס:) כ6 1)כ; , י'( ד' )רותלרכס
 קנה מנמס קנה , ככלייס יכייס טלגס

 : ס'( ד' )מסליייגס

 )מכלי לי" יל כת4ם , ט'( י'היביס : ששר , כוזוב)בג(
 ול6 ; ס י ר פ ט כ כ ח 1 כ והסופר ,ח'( סכותב , סופר וכין כותב 3ין סכדליש כ"1 )ך3ריס ~ct::b על וכהבת , נ'(נ'

 : מקוס כמס כותב חוקר סס חמש מן,וה טל וכתבתם , דכר טליפיס

 : מעיל , שקת)כר(
 : סכרין כל טל מלמעלס ט יטטש מעיל סחמחון, ס"כתונת

כ,ששס"ם.=44
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