
 או ין ורוה רני יגח, ננ אשי א~עק נושו ~היקלבאר 1" התרלרם כץנתשעו

 נל,=א" םןלעץ הקש, aybmb מ" מסינהדע
 41, ימא""י" יקשקש,

 הראשעהחלק
 נר6 6)יס Oiis ספקת נססי , ושות Osi ענין גו י01 אפוק

0016: 
 ג6)סיס "ייתם גטנין %ד מכס 6)יו סקנס 6טר גו מחילפ'ב

 : ורט עוגיודעי
 ססקח )מסיר גדי , ומנזית חמונס ענין גו יפרספ'ג

~llfifiI 
 : יגיס ס'

 יר6 גי ספקת כפסיל גיי , וחוס ומגיע ר5ס ענין נו 'פרספיד
 ! ס6)סיס 6ת %"!1 , י0ר6) 6)סי 06 ירעו , ?_;Tt:S %תסגיע

 המו ירגי) עי סהגתס 51ח ))מוו 6י0 יקרג %) גו י!סירפ'ה
 קיוט כעסו יתגלן ס6) גו יפרק גן מיוחיו ויסטרגמגמוה

 : גי' 'ר6 כי סניו מקס יסחר סיע סוא חס , י0ר6) גוי 46)י6)
 מלממס: 6'ס ס' מסקס )סם'ר גדי ובפוח, !6מ :onbt 6'ס ענין גו 'פרקפ'1
 : ממקומו ס' גנוי גרזך ספקה נססיי , מקוס טפין גו ילרםפיה : י)דחיך כיוס וקוי , כזן !ור lt~DD בנסיר , יקד ענין גו 'פרספ'ז
 : גשי ססמ'ס ספקת )סס'ר , (bb טמן נו 'ש0פ'ט
 יפ) , ,ehh נ6 אורס ספקת )כסיר 1ט)ס, ירר מנין גו 'שקפץ

 : הסיסמעליו
 6ת מקסים יסג ס6מנס גי ספקת )ססיי , יסג ענין ט ישםפ"א

e7h~נעמיס סיזט3י , סטרן על : 
 קומס , יון תרמס מקוס 006 מסק" )ססיר , ~enf ענין גו ישםפישב

 : מזויגיך ויסורוס'
 : ססו6 גיוס לנפיו ועמיו ספקת )מסיי , טמ,זס טנין גו יפרט5"ג
 זמות סגס6 ומות וט) מפקח )ססיר , 5יס מתוף גו יפרטפי'ד

 : קותו וגר ם)6 טפי ו6ף , מלמטיס טפו 6יסקתל6ס
 : עפו נסג ס' הנס סטת )ססיר , נ1נ טנין גו 'יו"פט'1
 פלטו 6טר סנה' ט) 11!גס וגי"ור , 1ור oa טחש גו 'שקפטשז

 : סג!ר6 כמע)
rteנמעכת )דגר וסחגמיס סנני5יס סגי6ס 6סר ססגס גו 'ג6ר 

 : וגמייוח גססחר גיהקת ומטקסמלנגס
 מקס ונגע ס', ופוג ספקת )ססיר , נגע נגס קרג טנין גו יסרספסוק

 : ויספגו כסריס נע , ~h(eto 6)לגרו
 : מ)6 ס' שיוד ;פקת איסיר , פ4 ענין גו יסרםפיתם
 : ווס6 רס מסקת )ססיר , רם עוין גו יפרשפ'כ
 ויפלס , פניו ט) ס' 1'פגוי סרקת כנסיר , סגר ענין גו יתוםפכ'א

 : מוזותנו
 : טסך o'rtlp כ) שיי ס' וגnpw' 6 נמסיר גימל, טוין גו יש0פכה
 : מעימו י!!6 ס' מנס גי ספקח )ססיר , ינוחם ענין גו יפרםפכ'ג
 והוגם 6)גס , פ' ויזך ספקת )ססיר , ס4כס טמן גו קי"פכ'ד

 : מקותי6)
 , י0ר6) גני נתין והגנת' ס"קח )ססיר , סכן ענין גו עיטפכיה

 : ס' ינודויטגע
 טויו (ollhn * ג'6 גבון )יגר סחוס )מן 6קר סנורך יגברפכ'1

 ו סמו ויתט)ס ית' מוו רמקו כגס 06ר גו0ייס !גזמ'וניסיהע)ס
 סנטמות )מרחיק חמיי נוסר !סיותו סגר 6ונק)וס טנין גו 'סיםפכץ

 יקרה 4 כדורס זג) ס' ירד ג0רגוס 0חרנס יפי ,פסגור6
 גו וייגוז , סגירה טוס )6 ס' סגוד סיס סנג)ס כי (1DtS ,זס'

 : 6)י ס' יגר וימי וגין סמתוס וגין נג!6חסמ)וס 6"ר3יןסססרט
 )גנת קמעכם רגעיו ותמס ספקת !ססיר , רג) עוין נו יפרקפכ'וה

 :מספיר

%ם2ש%,,%טא;%ש::
 )6 6טר ומק גגו) )ו י0 וכי , 6דס גני קג) קרור נו ייכויפל'א

 גג) יגיוו )6 ומהסיס גמוד גק!מ יגיזו הנפיס וי0 ,יטפיסו
 גמגמת מ6ר רג סוms~iw;' 6 כעטות פגוט וכי , ותמוריגיעם
nto)he, כ)ימודיס גמגמת ג)) 51וגקגו0 , סעגע גמגמוח ומטע , 

 סמונטיס סדכריסויוכזר
 ממ15"

 : 5ינעס וסם סמכמס
 , גסרגטית יקרס נמו סטג,יו0 גכטג,ת 64וח יהר6 5יך יניפל'ב

 80מר כמו תתנגחו )תעלס )חקור 6יס יסרוס לגלוכ(סיר

 דגרו ולמס , נפקו )סרגי) גדי סנריגוח מהגתות ט6רביס יי . בטק 11 0מ4 4)שס66דספשיתי
 : סודז0 כקר16 ולמס ש גחידועשטס

 , %)מח גחימס 1Wb עמתנה משנעות סכמות כו ייכיפליר
 : סגות ממםוסם

 , יתט)ס מס' ססגספס סרמקח )ג) גקג)פ סיפסר !ריך 6ין יחרפל'ה
 : פרקים גר06י 6)5 גם )דגר 6'! 6טר וסדגריס מדמוי,ומסרח

 . . : ס' פו' ספקת תסיר , סוים מ4 כו יפויפלץ : סגוליים טפו )טוגזי 6)6 נקמרו )6 סז%יס 6)סג) אי , קלס 6ף הוע %ע וגויל טיס י141ר !ד !ס 6י ט) ינערוכליו

 : fe וקושה 6מור', 6ח וריס ססק0 )ססיר , המוי מקת גו יפיפל'ח
m'9e1 קנו 6) ס' ויבתר ספקת יסויר , )כ כנין גו 'עי 
 : גי יגר ס' רוס ססקת )ססיר , יום טנין גו ישספ'כ!
 ; יקרך) '(SDD נפקו ותקור קסקת )ססיר , אס ענין גו יפיטפט'א
a'~eחש 5יע גי , מגי מי ש )סריו , ליעמי נו יסה 
 : קנפ'1 תחח )חסות ג6ח 6קר ס"קח )ססיר , גוף סנון גו יסוטפם'ג

 : 8)יו גי,ר6' ספקתדיטתע ,))ססיי ממט ש גו יבוספט'ה
 ספקך גיר ופס-וניו "1פע14 פכמאיו סגורך )דע0 נסיסוסשמץ

 6יך וגיהר , וכלזוזיו 6ר,ו וטנקי וגמ0רתיו גחגא"ונ11ע
 סגי ג)י יתעלס ,וסום6)ו

 )! יט גי )וטת סלמון )סיטיר וסספט)יוח
 : וכו' צמן (stv ומלזור , יק!4פ 6ת רופס ס9ס זג) 1פ4 , גוסלקלתיות
 )1 סוס6) 1)6 ש"מ שרפס ססמע י0' )ו 4600 נמס יגמרפט'ז

 : סדפיון 15 ליעיוןיו סוסי ג6 וססחגוננות ססטחג4ת 4 סום6) וגן , וסמיסוםסעטס
n'DDvwt גו fiD1 סייס ורברס טמינה גלע ויוקחו 6אק)וס 

 : סקי טלשחוג
 ויגור , נגז) סג) סס %) גהות )סס 6ין סמ)6כיס ל גו "מיפם'ם

 : (Otel וגורי סגוף געי ור6יס סיומת יוגן6'ן
a%ונפש סמ!וייר סטנין 6ג) נסי סנ6מר מטנק יגס ס6ממס כי 'ג6ר 

 : 13גסי6פיוו
8Ubייגי btabn) ית' מס' עסחקחס : 

 ס'6מינ ר16ן טס גילל , (et~hn ,ס6ת,ן קזצ'6 פיירפנ'ג
 : 6ותס ויירט סגורך גירי וידוי סגורך )ו ספיג גגוין,ומס ~61Dh ורשלני , זרדיך 6ת 61 סוייסני ע'ס רגיוו פ0ס ם60) מס ישוםפנ'ד
 מנמסך וסתוית , ינ' סגוי6 מט) (~optn ר41י 6ער מגויספניה

 :. %) גיויטפ סיחחכמת
 : ומיון ויחו וגין יתערס נינו ינסור )6 6יך יחרפנ'1
,rleot~hn) ש eng :mlh~tn 

 : מא%
 בתיוג גחלתי )ק% לוי 151ך , גגור6 סמקינוח ססג0 גיחרוןפניי?

 : מנינך יר' קמי ינואח נססם 1') ם6מיוגמו

N'ODסנגחג ס0ס וגסות , סגורך גכמרטמוח ייגר hSt % : 

 : שמו )מסלר16י
 ט) הדגר , סמו מס )י ולמרו פרס מקמו ט! סיס גו יקייםפם'נ

 : ופזי ניס לסיסענין
1'DDס' וכגוי ס' טס סו6 ענינים גסס סי 'ולק : 
 דגיי4 מב% י!6 , גרו6ס סחים כי י5מיוו סמווינו גי גו ייייטפס'ה

 יזיר h~)w נס אסתטים גרו6יס otsn סם יגורך דגריכי
 פרוכו גגור6 נ16 6טר ודגור 5מירס ג) כי ויניר , 6זס גניכזגרי

 : לפס 6חס ספירטו פותר 6חס כ)סרגוו גתו , !מפןרנן
 ומעט ס' וסר יפייס 61!גי ס' שעלס סתומות נעוין ט ,זגגפסיו

 : ומנוסס סגת וענין , וינסרטנת שי! 14ל , עוינו ומסו ססגיעי גיוס agtt ט,ינ ע) ט יזנופסיק : ע,ינס וישרס'
 וספקתי) סט;) סו6 קסם" גשרם סש)וסוסיס יוינת גיטיפסקה

 :וסברג)
e'DDר06ונס ומגס י%,ש ע"ס %י6 'קר16 ח')וסאיס גי גו יילי , 

 ויגש , פוע) עש thvpn %)ס טרפות מן e'nlts 5מייסחט
 : ספי)וסופיס ומיגר' סעגע ממוט ע)ס ולן "וע) גין ספרת 6יןכי
v'eרחל ססקס )ססיר , נמרקת סי6 טניס למס ט) רכג ת"ח גו ייגר 

שטח 1 א]ההתווה[ ח"א[ QtJWשרה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הפרקים כוונתשער
 : ועגיה סמרכן טס ומסי סמכגס מנשכח מכו ויבע ,שערגות
 כוגגד1ת ט")וה נ6רגט מקוס הכחוח נהנה 6'ן )ס,יע סביןפע'א

 הנלוח 3;3ת היופתנו  שכטפות תנפל ומס , יזכור8סר
 : יגויסריספרכמ

 1ח!;יו 5הד 6י" נומרח סו6 גלו סמ,י6ות ג' גו ייןפע'ב
 נקרץ כן וע) הנוטפו ,סדר נו צ'ט מס ג! ויזכור ,גמ)קיו
 : כקדם 5(ר סמדכרת סגפם מניל קטן עולסכ6דס

 : גק;1ת )ן' )קיימו טירתו )מה סכימיומ טיכס סקדמ1ת י'ג יגעיפע'ב

~tYD
 : דנויס נ(געכ כעו)סממויט גי סמזגרי0 י6'1ח ,,גוי.גו

n'yeדרכים כחמוס מיחוד מישהי בו יוגור : 

 : ררכים גסלטס סגודגרים דעת טצ nln$Jc כעול ענין 13 יזכורפעיי

 השניהחלק
 ע:ר,ס טחיחח1חכור

 ותם"
 16חם קסגי6 כפק נו "6'ן גמ1פה סקימומ

 נזף 11.6 גי , סנורך מקינוח ע!6ריסט'1
"(1 

 סו6 וגי גנ1ף גח

 גי ~ס )סם טחתג6ר 5חי וסקדמס ,6"י
 סט1~

 וקמר , קדמון ס61
 : מספר מן כמני ממלק פרקי ליעור יבונכן

 ר6טון מויט גטו)ס ס'ות יתמייג סנוגריס מססקדמוח 6ין יגלו אפרק
 : מכגכמות ואוצל 6חדזטס61

 טיסים גין סנ.ך6 מ,,6וח מהוועהו 'חמייג כנרגל גי גו יפויפ4ב
 : 3מ)"גיס ס(ינו;1;יס דעות סב מס ויוגדר , _tme; 16 מיססע1)ס

 "יום הנ"נ) הנעה מגות 5ריסט'ו סגיך 5(ר ntlhlo ג' גו ע6יפ'ג
 : מו1)הס סה"ת 1ספקוחס סור ק) סולגיס דגריס סם 6ןמז;תיס

 : ופרזיט סג)יס וחיט , 1nslm גענה ~cc ,נ"נ) ק מ גו יגהפיד
 : 1כנגי6'ס התניס )וטח ממגיס סט1ין גהפ'ה
 : מהחף סם וסמנך סמ!6גיס ע! ידגרפיו
 וג1הר,ס מסגי)יס סס גסס 6סר וסמ)5גים כנ)ג)'ס ג' יבקרוג'ז

 ,ט6 )6 גי וגנון , זני )ע"וח 16ג) )6 גי דגדוג ,גמש ,סנגרן
 :,;;טגס

 6ן ערגות עגומות קופת וכעהגי0 ה"נ) (npwo י( גי גו ישייפיח
 : רחוקם מפני 6ותס גסמטל6
 : סס רקטיס "גי 16מןיס 1') וחכמ,וו סנ)ג)יס, מוין גו ישיפ'ט
 , סט)י1ן מעולס "ועטות גגמות יתמוטט כ1ס' סעויס גי גו יוגרפא

 : טולס טל טציש מצר 8ומרס וכענין כיסורוחוידיר
 ס1גי)יס ס"ג).ש ס6מז , ת)קיס )נ' )ת)ק,ס ;ס סגמ61יס כי ימיפ.'א

 מכווים סנסמים וכסל'מי 4 כנלגליס נופי וכסני , סמל,כיסוסם
 :וגססדים

 , סג)ג)'ס ע) ומיחס סנמ)יס  חמס מל  יךיול סג,ו6 גראפ"ע
 : כו' ס' 6ת חיש מיס מפר וקמי- וטוט)
 ,נ' וחקקו 6ו3קדמ1חו סט1)ס גמז1ס 5דס גני יע1ח גי יגורפי'ג

otp)n, ססיל1סופיס רעח וסטני , סתווס מצמיגי דעות ס6תד , 
 ; ומאייניו 6ריסע'ו זעתוסט),ס'

 דטת ט) h(h יחקוק ססי)וס1פיס וטוח מג) רולס 5י11 גי גו תגיפיאר
 ר6'1חיו וסדר , נטוים ינתר ודבריו מאס מסוג )כיוחו6ריסע'1
 : וט ם6הר כסרס יגוב ג6טר מיכטצסכדי

 : ~eitu נפזמות tnh(w ע) מ"ת )4-יגעיו 8'ן גי ט יגפופיג'ו
 : ltfi1)DDI ה81ת גט8,ס מקמין טס81 מס סגיןפטץ
 גקזמהו אחריו וסנמסג'ס 6ויקק'1 יגרי )גט) rh)w עעוס סגי6פיז

 : סהמ)ס )ס 6ין ססנ1גית חהה,וטס קומרו בסחור ,סינוס
 נחוייג גי , גהד1ס ;,6מץ אוי "1ה,1 כממיס 8ריסט'ו ע) יינופייח

 ;ע!1 61'ן צמות טה ,ge' 1!6 עת ידע, סג1ר6 גי !ס6מין)נו
 י81 מעל וגופר גגם עוטו כו6. הים פעלו ק1דס ג' ייס 011 ,חמד

 : כפט,8ן
 סמ,י6וח ,ס ויי , גקזמות המקמין וגל t'wetlh ונד יוגופיט

 ;"טן גסגרח מיגר זגג מתג זרן ע) היס hl~JO מ5חסנמג6
 בג, יעחוו לפי גי 1יר6ס , סחה( מן וסקרו ס"מ" מן ממוסיתוייג

 : מזויןגגו11ח
 סיר; SD 'דגל סרג ונס , רוס ורפן מגזין כגועת ו)6ט'וימנו גטי פנס סעגטי,ס קסדגריס ט) מופח יגיל 6ריסע'1 כי וויפע

 : רקס גרעוןכטופס
 פט) סגורן כי 6ומריס סטו)ס קרמ1ח מחמיוי יט ג' גו יאיפכיא

 "גל למרח גטח ירט) 1)6 6חת גטח טיבט) h'h 6ןסטורך
 : טויסס מסיג וסול , המין 1יסיס סיסגן

 סמ1י5וח י;',י גי חקנו 6יר ומגריו 6ויסט'ו 1ני גו ייגיפכ'ב
 סטמיס ;oh ס(6)ס ס61ח 1גי5ר , חיוג זין עג 1מסגיסגסס

 ~ntD1r טדטת 6ג) סס4;ריס מטני 6מד טל פופת 6ע קדומים שסיויס
 : סס" נמוק ס.6מ1 קר6וי נמס מיק ויותר סספ'קוח ר3'אר
 סרו1ס גסס נ,סר מ6ז ושציוח 6,יסס ,חוס רצוי "קר סונרים "גירפנ4ג

 סDW10 66 שתי גיןאכריע

 , וסגפ)יס כחגונש מתיפח מסלים )ו ולקה ס;ויס גגוו1חפכ'ד
 ט) ומטן ס'רח )נ"נ) מהמח 5ויכט'ו נו (כנר מס ;כ) מונעו1סע1)ס
 ג'6 ממוס ס16ס ייע )6 סגבמי0 מס ג) 5מנס יי1עיס, טויו'ם וכסמסיק(

 6יס )גנ' נתן 6:4ון )ס' שמיס הטסים ג' מערמעע
 ושכסור סטכם גמד,ט )ס6מין יני5ה1 6;י כיגר'ס ג1;ן1ןפכ'ה

 :נקזמוה
 ג' 6מר ";ר ךגר'1 ט) חמס ס61 1כ' , ו'5 (ר:' ט) נו יינופכיו

 גס6 כתמח מ()נ 1גר"ת והגרן סג1י6 )נו( מפך 1גן16כ:מיכ
 6(סר1ת ס5מין "ס לדעת נ1ג) )6 כ. , גך)ריו נ)נ1) 1,ך5ה ,גג1ד1
 כמטקס סה,רס ס"מרס מ: ט! מיזגו , מיב ים 16 מקין 'כסיפח

 : הכפיר)גנח
 6ך , כחורם ))ו תת;ייס 1גר6 ;כעולס ג:"מין גי גו ייגעיפכ'ז

eh1 סהט.)ס 15 , כי1ה1 6מר' כטווס וט י5בז גי חמךtDPt 
 ("ת , 1ע1 (oslP חמ1ט נ) מגניה ט) 5ון יכו יוד ב"ר גמו!טד

 : כחורב הנע) נ6ה6מ1,ה
 כמ"מיניס מן היכ ט'ס שמס כ' 'הסנר מסמ1ו'וו ינים גו יוי,יפכ4ח

 ורטוט , טומרה )טוס 1ס6רז ("מר גטנ1י סע1!סגקדמוח
 : (קר עליו מח;כהם כייגפר

 , הג!כ כגד ככירן נמזמז גטכן :מיס ""מר מס גי גו יוגופכ'ט
 כלרסס ג) 1'1ג1ר , מבן h)h י5גר שעורס כי יומך11.5
 הכמיס ג"טר גי '6מר וגן , מ(! hlo גי 1!;,יס )חון כדימחמ,תס
 כו" סחז(ס וכקרןסחדטיס

 )6 גי 1') רג1היוו מקמר 1'וכור , מט)
 מפס שע"ס כ16הות 1ג! (n~cht ימי ((ח 6הר DStPO מן דגרנטחוס
 געת סיטחיו ססס כנו61יס ע) הג1ר5 נור גר5סיח ימי מ(;ה111)ח1

 : cun ),ורךס"1ה1ח
 וסמים ומשך 1ג1סו הוסד וט) , וט,יויס גיאית מלח ט) גו ידנופ'ל

 , נר5"'ח ממאס רגזת כמזוה :כ 1'ג)י , )מטס מלמעלססוח)ק'ס
 : לוס ומרומס סרטח וטן כהיים וטן חוסונריקת

 : כנח מלות טעם נו יג6יפל'א
 וס;')1;ופ'ס מעולס 18"' גו :'טמרו 1:ס , סנג1"כ ע! ייגיפל'ב

 : קנחנו גו סנ"מ'ןומה
 : ס'נ' סר מטסי טנ.ו ס) יי 'יניפל'ב
 : ס' מהן הני ניקמר מ1151 ;"(ר , )כסס"מ 5טר לוגית גנוי כ61 )פסך מהן ;ולח 6;ג' מס ג, גו יפויפל'ד
 סוני"יס ;"י מ,ג1,ה מ"כ בנויה נגרבה מטבוח נתיגע ג. יתמיפל'ה
 )" וט'ג.

 : הנג'"'ס r~l1Ic ;מ1 ;ווט 1)דעח גס )כגי "ים י.ג)

 : כננ61כ מעףפלסי
 סי6 מגרס סט)'ו,ס ר13ח, מטפח ע) ~(Hh כ"כ) כח ט! גו 'דגרפל'ז
 ? ס"ס מכלם וכ(פלי , נכו,ס פל חלוס  וסתיכוגס  ונכוססו

 כה וכי , סי)ירס אעקר מונח סכנה )ס יס וכי 3גנו,ס יוגרפליח
 ונכח סג6מר כמו כנכי6יס כסכרם מוקיס סמסטר וכחכגנורס

 : הכתםלכ3
 רגי11 מטס ננ51ח גמע)תפל'ט

~fu 
 מוט ג' , 1)6מריו לפנית טכיס ט)

 חוטטחברה
 1קר"

 : סמימס ס' תורחכדכתיכ ס(11י גתג):ח וסח , גס )כקמין "הה 8ומס
 גוונת תכריח 1יג6י , הקנון 61וכנ (U~D מדיגי ה5דס כינת יגפופ'מ

 : ושלכיח יגתו:ית וסחח)קססחורם
 : ברגע סוגי6יס מספח 1כ' , 1מח,ס 1מר5ס סמ)וס עין גו י"רפמ'א

 י"ן".:,",(ייגן,.2ן,4,[,.:נ,,.ו.,,יצג%
 : כעס לועס זסנס 6יקזימנ5ס1

J'DDמס) ירך ע) ג)ס סם וגי ננ1"כ ב) 1ח)1ס סנג81ס גטנין יונר , 
 : 8נך ומומת ימ,ק6) ו1גו6ח וסכרים 1סס1היס וכריס ורותכנדן

1'DDנ'ג_ ס,נו6ס גטניוי ot)rlh1 : 
 : עשה 6מת וטס סנגי6יס וגמזרגת נעולה עוז יוניפט'ה
ItUDנמ81יס פטולוה סיו )6 (טסו ס,נ.8,ס יסתרו 8סר סמע(יס גי יגבר 

 גמר6ס סיו ג)ס "ג) , הטס סמון ימטיג ג8טר ~o'hll)חוסם
 h)m fnth רות "וחי ותכל גיפרו Sh;lnt וט טגי"ר גמו ,סוגו6ס

 : למכיס גמר"וח'רוסלימס
 6ר('ס גנ1גס לסר גסמיס 1ג11ר1ח נ11)1ח ער.ס גנון ,)סיס 6מחייס olthe )סס)ינ נקמרו 6סר וכמ)י11ת מיתוג גסס)גת ידגרפם'ז
 יסחגסו )ג) ויזכיר , מסמעס גפי סינט מטיס 6)כ גי לוכ, וגדומםנגסו

 : כמסמפט ככס ס8גס 3דכריס לס6מיןכמתמנית
 ט! ג6ופרס ככהוגיס 'וגנו 6'ן 'ג6ר , מקוד סח1ט,ח יג וס61פט'ח

 יז , העי  p'h "גוס , ר,וניח 16 מקריח טגע,ח סעורך 611י
 טמעי ופ) , לזג ס' 1י5מר ,  16וס שכייס ויל כמו , 15ילחי111פרי
 6סס טס ותהי סוס לגיסו וע) ן1ד, 5ח ק!) למריו ס' גי גר6גן

owi~וחוק קס61 מם )מעוג יג'"1 יגיס זהוקיס ,וקוו ונוס , )גנגס 
 : ס"מחמן

ססקדמס
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 2 ב' הפרקים כוונתשער

 השלישיהחלק
 גי"וריס ספר ט) )סט)1ח )גו מלק 6(ו ט) סרג גאולותההקרטה

 : )הט).תס רגותיוו 111 6קרהת1ךס מחלי ג6מח כס 1Ch מיגגס cnunl גר6טית ממטסט)
 ל מיוח "רגע גיסות יהר;") זניי ויגיר מרגגס גמטטס יזל אפרק
 ,חנוע1חיסס 1סקטרס וס"ופניס וסח,וח סמרגגה וגוי יתר '"רנ!'נ:

 : מסר"סונס 3י"1ר )ח1ספח ספיח נ:1יגגה ימ,ק6) סוקס מס ,ינוופ'ג י סחי1ח סט)021
 קמרו גקגור , נ)נ,י6 6ופנ'ס תזגס h'ltP( גן יונחל גי גו יתורגויד

eotnDnl1נ;)וס ק(ירס גמר עג" 6גן גו ופי' חרכיך ;עין" 
 : מספיר)גיח

 , ג'ז י6ר6 6מר סכורות מקס (כסיג מס גג) ימוקם) כי תגיפיה
 וסט)יסיח , יה'וח :h~ht ומסויה , סירס רות ומנס 61ר6 גחתלס5מר

 ו מגוס סע),1וס סי6 מ"מ) גטין ו6ר1Dh 6 6סר סנ'ססטנס וגי , כ!ןככס ננסס כס  כ9רון רגעו דעת וס3סתס , חסמן כעין61ר6
 ההגמיס והמ(,)1 יסעיכ ר6ס ימנן") "ר6ס מס ג) גי גו ייגזרפ'1

 : גוי גן וס"' ט,ר גן ס"' סמקך "ת חרפו "טיס )(,י מס) וטע)
 גו ייג1יפיז

~DS 
 , ollc1 והמד( המר"מ ר"ת גה סיר 8סר סקנס נוגרס

 ונקהו גו ויואר , גדר) טנק )ו יט גי וייצמר סטטס יגסס 5hSך
 1טנ,ן , דמ1ק )רקיע ים גי 6מר אמס , ס' ין טס טפי, 1oplססמיס
 יגסס ו)6יעוור )" כי 61מר סמרכגס טין ימתוס כפרק וה ונסוף , חטמן ופ"סקסת

~fotilcn 
 גןמו 63 , אגר ממת יצחר 6מח מקס 6פי'
 ; גזג1רו)6

 מסני נססזיס סם 1כנ!:ד'ס סהו1יס ס:1(1ח גי 6מר גטין יחמיץפ'ות
 nch סלמה סמכי) היקז 1.וג1י , ~(CO "תר הורס מפוי )6מהמר

 v(otl חמ51 )6 הונס עי , מגע) גמו וכזור,: , סנוף לממר ווט8'ס
1rh)הו1"נ) גנון הרעם כחמס ט! 1'דנר , ,ורה גר' 'מ," )6 מממר 

 : גוייס 6)6 )געו)ס "מח' כס הקוט גלשון 6'ן ג' 1המטג),ו'"מר1סמסחס
 מהסיג מגז,) ממן הממר גי גו י"מרפ'ט

 הגור"
 חטך יסק נ"מר וה וט)

 : וגמשך נסחר (יעמון נו5 סגורך טיסים )6 ,סתרו
 ג' , 6פיסח1 נרם הוpir 6( ט01 מגע) ;' 1'"מר הטס ע) גו יינופ'י

 פפל  יוי לםימכפיו  ייור  כגךן פי וכן  סנויול  גורס  סו6 עיןכפינקר
 : מ"ר סוג ומס פ" 3ו ויוכתר , מפך ו3ר5 5י יושו ,"סו ,ס יעיסחטו
 מחג) תמיר סנכסל ססימח כמו , יחכמס יופם  פךירריהר בפס ובימלבוס  וסרטוס ככו1גות מלוף כי יוכזר כקזוס ~כוונתפי'א

ll?~D11)הו מגור1ח ועורס( : 
 מטנ 6"ר lhllh' סחים דגיי 1י;הוך גר1",1 ט) סם'י מקנחתפ"ב

 )גר" ס)" )6דס )ו טונגי
: 

 : סמ)י"יח וט הג)יח ג3קסחפי'ג
 מ6ד ס61 רמ1ק גי , כ"יס גרגור סנ)ג),כ 1גר"1 )6 ;י 'גשרפרד

 : יסדו( למכפיני  לטור יתקלס %11ס , ל(היס כלי ימט,ליסיסיי
  כמיס מליס מניטס כמו י:;נ1, ל, כ' ינמנטוס ייפ טל 3י ירירפבו'ו

  וסמק  מיפנים יוקר 1nhr 1);יוח געגע )מעה ס6ס ורזת)ממס
 ; קייט שכע יג6 גמגם כלוס גי ירעגז )זס, וגר1מס מסכליוחי
  מכסיליסיפיס  ,ס וגי , "דם גני געניני סג1ר6 יןיטח ט) גו יינופמ'ז

 : פ'1 כ!% נפיניי ימס סימ1,יס עניני ידע ל% כי%יצרים
! גרי וגי 6זם גזי געניני פני" הגורי וכי ,  לי:נהן נו ירעוזי'ו

 "י_
 : היק,ס )ס, ה כ. גדת )ק,ס ;

 eotlP יחוו,ס תסה  רק , כחרם %'סי לכל  ;וס 6י1נס גי גה(גמספיקק
 : יכו' פגיון דפס nss %! ירט1h(o גמ1פוי כי"1מס )ו ועלג רתע )ו ורע ,די; 1(6)ח סגורם גיריעחפיעם י טויס מפוח  פנס ויונקי% , יכ.ו  סיווגי טלמוהס ישורוןגסי

 גיזיטחפ'כ
 תגור"

 ו)" 6חח ססי6
 כהקריח 'וט ht~cl , חסהנס

 :  6ססר1חn~lhro 0 טס סי1חסערם
 : )'זיטת11 'י'טתו :ג'1 כגוו) וכסור( , סג1ר6 ידיטח ע) ג'ג ייגרפרא
 : וטויניי  ויכין ימגר'י %:יי ע1ט גו 'ינויטכ'ב
 ניגרי חגוי וגו' ונחיו גוו:ח סיחם  ימס %,ת  נמין ג'י  יירפכ'ג

 )למונח נועם 6'1ג "מפח 1ג' , ס6הריס ט) סעיף ומס6)יס61

 : ה"כטי"6 )כח (cut ,וסר 81מ1נח ,סמעת,י)'ס גס )6מו1ח עקה גהר 1"מ11ח , )6מונהו1 נוטס Ictih 61מ1,ח6ריסט'1,
 ונמס , ס1;'1ן טעם ומסו , ויהיה הזכיין טלין ע) גו יינרפכ'ד

,נס:
 : "ן: )נזי כננו"

 : הגית )הס ינוק: ו)" מ1ה)ט גרון ססי' סימר וגרי ,יכהור , 1)ת:)יח גדמה כ:: סט1)וח כינת יגעיפרה

 : )" 05 , וסטם הדיח ):: י: ": כמ"ח ט, יזנופכי
 נפיותי,1 לרקון הנעווה )(חי )נו סנה1וות סתמה :1תח גי "מופכ'ו

 :עו!מוח גקנ' סט1ג הגמד) )11 יסים גכגוךו 6;ר ווטו , גו,ה:ו1)חקון
 : המפח י1ג טטס 1י,כ1ר המנוח העפי 3ו יזנופכ'ח
 ס,%36 6,"י למונח יסחר החב ~הו 5גרכס ע) גו ידניפככם

 קלת יססי וטור , מ6הס ונטווסו סגכגיס רן ס"ין'"!וס1ךעהס
 : יכס מסדורום וכנ13םמטניס

 גיטוינו וע'כ ,  יכו'ס גהיוהס 1זחותס ntntfio למונח ע) ,זניפיל
 : ייסב נפתורל3ל

 , %4וח טעס לסים  נכין ל% כי  %הריס ,מיס ק יי גו יימיפל'א
 : יליים  סיירי 1'נ'6 מסגלותם יג0116

 לסי euDין יזוף  לכל3%ר וכי , ברר טל סוללוס hll)S יפלוט יי יבמיפקם
 כן גי ויקמר גן ),נוח  וטעה  ולמס  כן  ניי,

 : הירגנות ט) ויוגר , נוה ,דגן דרנה עעס המפת גסט1)ח,
 קמרו , 1!הרחי;ס 1כט11;1ה כהדוח )מסט סחורם גגו1נחפן'ג

 : הגגטירח
 : הוכל ל,  כלקלסםכ פי ע) 16 , );,חס פיוס ;"ומה );, כוסח סמ,1ס גי יימןפל'ד
 טט"ס ג:11 ");יס ).'D~tlJD 7 .גפר ";ר המ11ת ג) גו  יחקקוזללה

 ; חורה גיבוסגהנור1
 : טכמיסס וי,ג1ר כתורס יעזי יתגנח והם  הרפיון הה); מזוה 'וגןפל'ן
 , ט'1 סאגות וכס , המ"ח מן tJVO כמ"ק נעני;פל'ז

 טן:1,סס 1,ו;1י
 1טגוותס ס"ומוח ממנסני 111;ור , מקג1יחס כשהרהוטטס

 : רסס  דגרי:ז
 : וטוח ס)כ1ח 1סס  ה;)'ס' ייי9 פיח גו יייראפליח
 : טטמיהס ניגפי שטיס ספר וסוד , סרגיטי סם); מ11ת גו '1;1רפל'ט
 , מהמיטי סבן גו ,יגורפ'כו

 1ה1"
 : עטנ1י:ס ויגדר ריקין סטר מקוח

N'DDככסי המ"ק מקוה גו יסגור , 
 1כו"

 :,גרו  וכיובל  סטוייים מקות
 :  לכרייםוינסר

~'DD
 וגשר מ"סטיס ס' מנוח 1סו6 , כמגיעי סמ"ק מקוח גו יותר

 : t,1tltDD ויגדרקנין
 ס:מינ,, המדק מ11ה גו יוגרפמ'ב

 1כ1"
 טטמ,הב: וייקר  ימניע ספר  פ11ס

 סחטיעי, סמ"ק מ11ה גו יהורפ3ו'ד
 וסו"

 עעמ'סס: וינה 6סגס ספר מ11ח
n'DDטטמיסס ויגער עמרי ס' מתה  סטסירי,וסין ח)[ מסה גו יוגמר : 
 ויזר  כמרי סור פיסוח וסחיר עשר טיחי תדק מ11ח גו יהורפמ'ו

 : כיהויי  ייייריךרגיהז
 ה" מ1" גו ,הוופטיו

 : טטמ.סם 1'ג"ר קסרס 0לר מ11ת הס , "ג
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 זצ"ל הרב במשמרי ששר זרות מהמלותפירוש
 ז"ל. תבון ד' יהורה ב"ר שמואלשמר

 יגיזו  ולי מרין גמליי  ין ע)ס;חמע והמגע 'ג4ד ~?h 4י 'ש4. ור6'ת' סננוכ'ס מירס מלמר סוס סחגד סת6מר העמקםבהשלימי
bm~שגמות הגורי וגסטדר )ס11נ1 ק11ר מסני גו סמעייויס ר,ג 

 גסס ;מסמ"יס וצרוח סמכות ג,טונוו ימהו ט)6 טז מכומהנוספוטת.וח
 6הו סטר )מגר )גי n(uh כן ס) , ~P1'fiDlt סמיוחוות סחגשחגשי
 כתיורר גגונת' כיוקר ימגר 9mpo סגה ולו; , 0הס מפלות גותפרט
 )העסקתו וסקדיס קמרי סוס סמ6מר מעתיק 6טר 6)מריוי ,' יפויסר'
 וטעיית כננים ממסו סמקת גו )ג6ר סעד ס6מז סיעי , עעריסענ'

 המלתר מסרקי נפרק פרק כ) גננה גו טיוייע 6מר מסר וסימרופכטו)'ס,
 ססו6 מסטי מגסו)י י,סס,י ' נגף ו6גנ' 1מג0ו)וח נמוח כקושכגד
 "מד סטר )הגר למרחי גסטףקחי סמעייניס פסועי) עמס טזרךסירטון
 06ר ו5ח גפהיההי גס 0,סמט ורם פ4ו כל וכן  הורות, סחות גו6ג6ל
 מינין טס eP)h  ניערך 6,ר סורות ספלות וילו ינוכר לסטר6קדיס

 :חלוסיס
ponוגיויש  ויופג קשר כפלח ניר,"יום *גי יר0חיס 16 לשי  ספטחיייס הרסוס 6סר שפיות מש סיחר ots יטרגייס פיסע ס,ינוס 

 : סלעינ,ח פן ,ילתו15
 )קות  6ן  ירוטים h'(o גתלמוד "ו גי;נס )שבזת פ*% סם)ילויטמין

 : וסוג 5סט,ס ימיה ,חנעיס
 )6נ"נ' זני 0;ס oon הסניי, ,מ61'פ מזית סטיתיזהפין

 ממת גתי,
 6פח ממנח סג(ר17 וית"הח כמעמס 4יכיו, 3פי ת6דיס 16נגיגיס

 8פס (cten גל0,וס 8100 סמ]0 פן לינני סטרני לכון 5חריפ;כיס
 נפ51ות כוייס ~ולח? היניס פיס כנינו 1*)הנ1 גניניס פסס  ;יפלק"ו מערגי,  להן "הר נ'כ )מטניס פפל6גס ה6ר IJtCD nvhln וגן3ניניס,
 וקנחו. יכנר מסטל ים) מפנס )לשננו טממ,rtw 6 כמלח ,3)קו,;ו

 : נמעל פרטגזינו

rto"סססוק מור 16 600)0 מוו רניס לעניינים משתתפיח שיית ייגועי 
 כ"ח 3?טחקס ס!רכנו 61נחנ1 ק!חס ר? מסס מסמון ירפל6
 61)0 ס6:0)ם 6) )העירס סו1רגהי כן ע) התגיס כעמינש %)סג.6ס
 יכבל ;וניס לעוינים פ;סהפת פלס ;יי6 6'; גמזת , זרעוננותמה
 0פויכליס פפ'נ'ו ורר OIO גפייר ז'ל סר3 יודיפ וסני oer,סמפון
 ילינו "טיפ ותר ר3ר %ל ,0חס3ר  פוין דבר יל טל נופל יצוחו1401
 rhn~ ר?  pno. ~0 על רייס סחיי ל5 1.ל ;ירנ e'Dht היים,3על

 ולס
bWי5י; נס גלפ1)גו גתן t1Dh~ ופוייס Ph יחפן  ופן , להיו %ל 
 ויעז גלי; קליו  סיוררך 8ני רוקי כי 1'ל סרג סגי15 ל8 5יךסנדול
 רק וגל )6 6מ גמה ,גר ,כן 60חר, יודע וממנו 60מד )ו ~p'w  6ןסגין

nmhכינו גמר ג6מ נמה ולנס ג6ח סטנין טגן וקמר) : 
 לסודיפ שצרכי סומר 5הרי0. כנייניס  סני 6י; גמזת )10יש י'6םכשגי

t*DDגת?ום מסוף 6י0 6101 סוס )מיתר כלעסקתי כו סספסתי 
 ימ61 גבלן  ימין ו0ו6 ס;רט כו8 יכיס 16 ;,סיס פין וט חי 6הומרע
 הכפות סיפרו פס יפי סלויביס פן הויתו וסירה כספם 6הר רספפינו
 ע) 6מר נטזר )6 6יט  6מי , לו ים פרע  פרין  פין DS'שפינס
 גריו פל" נעדר )8 פסס  ;סיתרסגוגגיס

 1ל"
 hSt  3פססר סיביתו

.tbyגפסיר יסו51ס  וכנין , 0פ6פר סיס )ורפ ברן פניו , גסם ebai 
 יקרץ יתם לכלם nhV( ונס לו vnttw כחו 61מר 6חר לגל בוהןשנופר
 מפיהו, הכרו ככת ויכולתו יחו  ;יין רופס חכרו ~os 8הר סיטלין
 סגיו 6יס לפרדו 1פמ11 לו יעיעיס גסוועתו לו דומי thG(511יפיר
 סג)גיס פן 5תד מחפורים  פן "תר יפנין סנפ51ות כיסי יחפור5יי
  ס0עחקס ג81ס גי  ספיהי ס)p'PE 6 סחני ומענין סומ61מו. מרעיוגטנין
 סמט";'ס סט,ריס )ס,') )סוייטו ר6יח' 6ן וט מצד )סוז'עו ,ייןמני
 4 5סר 0נ5)ות (1PV סנ,גר  סיקורר לשיכם נתן 8יר  התכשולמ;

 גמ"מר pD~1  6ין גפיופ4( גו לפייסם נחןכלמר
  6;ר 6ה7' מסו"

nhvnoכוי פנינו לסרי mro'i גת(1מות 3)ג) )טפך ומסי סתופלח 
 תקומט גםנות 16 מקוס נ0וסיפו טוינורגים

 611 תגיע ,6 טנין גמור"
 סייחי % סענייניס 6) מדרום נתעמר 0יתס כונתי %) עמוק2מקו וי גי )י :,h(vst )מעמיק גוונתי 6ני גי גטחיהחו טפי שתג היו,מניע
 וגרוס, גיום'סי מקרסן מס  סיקדל מיו6מ' ונר גסס ~qt)w ד16''נ'
 סרב ינוס יכודיע ;ססס"ר מס ופיס גפה', יפסד סכל סיפסיריטנאו
 )ו הואלס מהמס 6'ם כ' טמן וסקס ph  נסרק 1'ל פרג כתת גיגו1-44
 '11ס'ס ר3ן גיח ק) ח'ווק,ח hG~" פ)ממס )6'0 )ג סרג טס )6מ,0
 , ירגיל  %מן שד'  יהרגפו עבו 6ונק)וס ג16ר עם ;גן ג) גו וסנרהטנ'נו
 מבני ,יר קינו 0ס'י על  ;נוטל דגר 6יי מ;ח51 סוג סוגל כמסאין
 o)th1 לו מלילפ רגר Sh ושתהגר פוכן ישיגו  3ילפייס מ"א ול55ום

 פויייו3טלילהת60יסילחפס
 כפוגליי

 גט)ממס6י;6ף עניות תיס
 )נדו סו6 כזומר ט)ממ0 גע) ק0;ס עיר מניות )ד ט) 6מר 6116ש
 'aeh וכן . ט'0 6ונק)וס ג16ר ע" תן כרקונו מנוה מפה )ס)חסר16י

 יקדך 711 מסקת )מסיר סר3 "וגרו ילד גסרק סו(כר נסטר חוכרסימורר
 ימות סגס6 ימות וט) ע"ע לצודיי 6דס ט(כר נ14ר 6דס ונסרעאטי

 מסג ג6)1 , ס' ח' טפין )יוזיע הגרו 6פר מי וגיהק 6שגמרה
 המנס bSNt למס וכרס  ;תוסט ו'3 סרג ט,כר מנס ג) גיסמיורל
 16 סברס מאוזרח )0וד,ח רגש מצה! 1יר "ך סי5,  כן ולן ~DCכבנין
  בפנין oon  סימ61 )מס )ס,גירס ;,רך טלין 6ט'פ 60מוו0 מסודותסויות
 לסור זכרי יר5סיניס סטטוס  ספין פוס זהי  וייר 8ים וסרסיסרס

 כהב מנ4 016 סיס ולו י5פוגס פתורות ליוד  ורגיכי מתורספס1ד1ח
 י3ר סיגין מי גי 1') סרג 00גיע 6טר 0טגוטס ט) סוגר 0י0 מס60הד
  )סימיק פס11רים פפורדט סספס 1Dh ס81 סיף טחים מס כלייון 8מר 15 טהזס עט טקד כ61 כסוקיס וגונח 'נמו. ;)6 עמעומיוחיוט
1hh~כוונסס, ?עתון פן  ליפליס כרי  ופעכייבו פסיכו  סיון מסנרו  
 53פס נוד  פורן סוך פיס יהר כווני פיגל? פי ;כל טסן51ין
 גור וסר? פרק כל גזות גו ייויע סער להא סתם6ר 03כל1חוו510
 נסטר oth:~1  3ספהיה, יתכייני0 לסני פכסולי0  נסן 161לסכגתתלפ נסתר"  ונסתרס מ0ס יהד כהת סגין )6 כי פטחיסס סריסוספ5פר טמיני מגנחו ופעה וכגלוחו נדר, ילסרון סרי טנוטח על למגירקומר
ntihwכ06ר פכ;ולי0 פ% כלו 8100 ביטכר גלפת 5והד יןנוס בנית פזרל5 ויני כנכעס.  יכרך פן  ויריקו נכוני בוגריו שים סירתו סיון 
 סכ)יס )ק:י et)ls)nl טטיוח כ1כי0 ויחס סגלים רונו לפויו 5סרישפר

 סליו כפעם עס  סין גל  סעיגי4ו כמלת גט,יו" )ו יימינו כיומ"גי)'ס
  למשחית 'S1T ורזוי מזן  ין כי וגטריית 3עכריח סל;ונות נססי  3זיטסו*

 ים סקלו סיפים ודירי יליון יסורי יפריס כספרי יפוגניםסר3רי0
 שו m~mu הכמזת כזלי סור לסטה.ק יוo)the 0 1אומ,1ה1,פל8גחו

 ]6 כן טי פעיי למגייס כדאי קיוו סכלו ונס מסס )וגר  עין סלחל6
  מגין כיס ס)5 פשי ור? פורס לרג 0מסנ0 סירו; לסחיטהו3סטהקחו סני למספר גסטססחו שגס פור נקלות נפלית נס פליי 3ססירע

 גדגריס 0נוכריס et)Jai גיער מ6ר  0ג0 כעגרי,ח גמגום נססענייויס,
"PhVטגרית פוס )1 )רמס גמ8מר וכן גמש, תוניס סיו ל5 0חינוקוח 
  פן ירג  סיניה היפיר פ:ייע הון פרפרי פפר מלס 61:1גכר3יח

 סכ4חו לגהת כרי גדיו יהר רוי כליית יגס פיח יון רום כ5ל1יסלי;י ?תלי
 י0עז-ום ערות לבלוס וכרי גו. היכנס הקני סיס טל5 לדבר ?דג ימרעז3
 סתרתי גיס יכבל לגלמי לפניסס יקריס 5סר יי0 וס;עריסססי8
 רן ופר יורפ ימס יילונו לסתכגר ל5 חגרי שכליס ליראי3ט1פי
 ולא px)1 סוחרי סייר  סכן כל 8רס גני לסגי otSl~)n  ;סן קירויל תהלת 11'ל גרן ין5 קיר thvn פל  ספי3יל  ילאו; פיכרתילסופלח
ivh~611 וש 0סי5  פ%סנסי )פי  אמהי ייסנ1לוס אילנו 1,)י . ;פפ 
 "כסגים נת0 פסיס סגין 1)6 ירט )6 שגזומו גונג  6ן ט3ועהו יליויו
 3יהר5ס יסיר ;גגם 1.ל ירכ כפיס ~ס כל וי0 פנו, רולס ג סכלוה יי06 ריי ירג  טייגיכ יסגוכס לנגד ריר לי  06ר ססו6 סנ6,וח ג0טר)טפח
 5ל סיוג 0י1רי. קורס  ולסהגונן  לסגין לו ;חיי טלית )הסוג מצוירחריג
 סנפנ6וס ~ella סמל,ס פיני מויין O')h-l פסנו נוווח' 8טריענין

 :  והפר nh~oגיטס(ס
 ע) ~hie  ואיי ייור כפלוס מתופס, יני שתימהי פיס מתפיסיהסין
  למחסו ריי סיבר לי3נס י,לסיו ושיי  ספל5גזתיוי ס1וריס פפפס'
 נו פלס יגל מאיריס ג8י ויון סלוניו פכח ,ינו 55ר ;;'  מיןגו יוריי גס סטרתם לאן יתר כו )פתך י1י5וחו גפ איר  יופהיסמורהו
 ס)מ1דיס מגמת גטה כונת ידע 0)6 מס לסי קטם  סמ6מר ובניןירוש?
 טל6 פפני לו 8סר סיפיליס נטמר גסה-ויו יטס סונגר  יפסורר ס)6גו,
 עיין )6 ג' יגינס 0)6 610 ונדע גמ"מר 0ק)יס  פפנייניס ופי'סגין

 : גסס יכ'יי6 מסוחף דעמ וגן ג),003
 גחן סטעס 6קר 6מל נספר גסטחקתי טסמ)סחיס עתקות קפת מודיטווקגגי

 על מלח מסם nnhe ידו, 5ל סוס מסער כיגיע מ' כ) ;יחקגסגר'
 סס ט) גמ)ת ס6מריס סטנייני0 גי וגרבוני o?"1 מוס וכחסימה 61,)י הוקע )6 גי זעתך ע)  אתרו ויו* לפי בנינו סס1* פליישוננו 1פ61תי טל סי5 סטריי  סגלסון פן)י כפי "ו לס. 3פסוnwlen) 0סטפחיס
 לסי גמה גבס סמ)זסיס סיודעיס, ס0 מעטים גו )טי וטוין %)סנוועיס

 כמסיין 'חקה, כרננתי ס)6 מסס )' נמצע 61ו)י גטנין גר6וי גסי16
 כמגחי גס גבוחי. ס'6 ומעט רעת מלס ou וז"ר טל מלח ו8קחרוג

 פס כפי סה4-היו עלת  סי81 תם ע) רגשגמק1מ1ח
 תלת ומסרה' סחו"

 גחוננו  מין ופפני ר5יס, ופקים סיפתי פויס פקוס פוחת פלסתפלס יסגתי eAt ספרבי, נלסון p'~e 5101 3לםוונו oto  יפנין פ1יס' יל5כלת
 מאת 16 6וח 6)'ן התן סלמתי ומופח 6)6 סס גו 6ין ר"י0 נעמןפאת

tnnneaנסיות קן 6מר PPIDI סס  PDID: סם0היו מופת כ)  התזרחי פיו%ד סם  פטכי0ם 5תר לכל  פיסיספד "פחי ס6ייו לתוית סס ורייס סילמתי 
 שלגחי,  לפדוח פירגד  טס מופח מצת וו;6רס ר0.6 מ)ח 6) ר6י0גמקוס
 פיס וכןפיס. נפוזר 1"41 מפרופות סרוג גופ* נפלת סהלססי פיכן נפלת  עמסיוגן

 יגיר 5וס גני (?~p נפ81 )כת ;ס כקון ;פחי ושתכין כפי
 סכם סס סו6 ק0ס ני (') סרג מגונח לי )ודפ ין ולתריגעלי, ספ  ואכמן גלשוניו  ;ס לו ירכתי ל5 כי סנפלפות גו ויוויכ יטקירותגו

wtp1 סס4"
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 3ג יום מהמיתפירוש
esשן שתשחט נעריו ש 'W1lbV ?461 6ח) ומהנה גג'ף. נhsi 
 סמקומוח גק,ח סקורם ,מ"ח היניס )6 חמר 6לרס וגן גוס,היונף יכיף )פ)ח קוימת טסיו'ד )סי 5ג) מ"ח )סני כלזיפנם "1פכמ"ת , סר6סונס גלוח )ס סוומס ס"מרח סגמ)ס וטניס גי'ח ס")'פגיזר קוזזת קנס ס0;יס טס6וח סמ)ס גי'ח 6)'ף מזי ע) ושנדרססש%ח
 למקמרו כיון 6סר )י תטמוז ו') סרג %%,תגול ו08ר %ר0 נ08רמטני6ס )סריסי ihnh ומ6נסיס . פגמ5מי סר6קונס ספות גמקוס הטימנו6ך

 חכה" 6ין ממח סמעחיקיס נורד( תקרס, סם סמ)ס י8ח,יכוו: : יונתו "מר ,מקכח וגונתי מסגי8ס p'm~it)סייטיר
OSD 

 ע) כלומר וכו' כקלס סנויס יעכדד 5יכס סדפר, תגובס עלס6ולס
 יגנו גס ולניגוח, 6יך גו סיח סערני חסון 6מר גוס וממגיס , כחס 611י

 שגות מקת ושת סילכי, );;זן 5הי הס גס נתפכיס 5יכיומ מקכ)פסוק וניח5ייך ליגות גט) htW גמ5וייך לואיס יתעיין, מקוייך סעורתממוס
 6מז גס'והו נמש 'מלע )8 706 סטטרס סמ8מרות מן )8מו פס810
 tv'ntlh נ"ר ונגר , מקרס מסס opcn~l טוס סו6 מסם חמן ,פסס
 מן ססונלין מס כסי מסם החד כל תכלת סמ6מרוח גססר מידוע3ססרו
 טפי ודע . סמ8מר ג,ס נתגרו רוגם גי סוס )ן e1)lh 61,י ,סני16ר
 , סמתגריס וקמרי )פני 6ער סתטחיקיס קמרי מגמרות גמ"חנמשתי

 כחס גן גי ~etinh 18 נקמרות )ומר )סס ראוי רסיס )י נרכס6ך
 , דגר ע) (nthetl 16 oth~n טנין סולח וסיף אטומות )0וןסערגיח
 ט"ו נטל ק)ומר זגג ע) נספר מסס 5ח1 0ג) ניתרות גמ)וסרו1יס
 su נפח מנס , מדגר , מרגיט , יומס ג11 "דם ג) למרן ,גק8מר
 טמור, טווי ל 5מע הן , עש וסוף סמינר סמי ס1וממ כנוףס6דס
 קמר tho , 16(m סוני כ) עטו חק6 וגן , ספיגות מקלס טויונוס
 מסוג וסוף וכקרס סיך ליגות פלו חס" וגן , ומחסע)ח 6'גוחספרו
 : גמם וסם קען 16 נדו) ססו6 ח60 וכן מיוין, גל וגן פסגות,6מד
 קמטחמ0ין nwc 0געס ענין נסוזיטן 5קזיס גג5ווס ט6המ')קום

 כמלות חלקו סססילוסו(יס דט . ממוסח חכמי סמידגסס
 סנפרדיס סענייניס תנו קמור 16 , מ)קיס )המפס כנפלדיםסגי.)יוח
 , ילמירפ , ופכג41ז ,  ומלבריל , ורפוין , מסוג ומס , חפשיסג)מיס

 : 0קמרוסו מסכפ'
 61מי 0ס61 מקקש,הסוג

 . מסו ט6)ח תתעלס , גמ'ן סווש רמס ע)
 קגטנ' יוער סגו)) סו6 סחוג חרו , 8מר מק חקקוס1וגן
 hto ססס~ג מטניסס סמונן גי , ספוג 5מחח גסוועק 6חדסמקיס סני וענין , וגט1מיסם גמר5וסן יגריס ט;' גו 0'חזמו נפיז'סנטו6'ס
 SGD זרן ט, כ1וממ , סמי,י!ח סקורות הקפי רני; וגריס גו))דגר
 )מיניבוס טייס ונע)' )מ'ניסס tn~ho ועקג' )מינייתו ס6י)נוחסגו%
 )תמר סוג סדינן גס , כ"ס )סס סוג 0,ותמ סנס , הממיס סססנס

o)hnitסוג סו6 ס6ימס עסג וגן כ5י);ות, מיני ויחר ולרמון ונגפן 
 ו)גיפס ולהסק ו)הרו.ןלערוג

 ולג'ו,"
 וגן , ס5דמס טטג תתינ' גסס

 , ו)תיומז %ו)) , עיייניס )סני כמין מקק , לסיג 0ר08ון חקבנטל : סייס געלי ממיני חוספס ולהתגר ו)0~ר ולסח )6דס 0ונ כות טייסגע)
Prnt(עטו י6מר.ס0וג 8טל 5ו ססוג חמס כמסווו 6100 סגול 
 , 8יש'ם רק מינין חהחיו יו)) טחנו סמיומד ומקק , גטקס)תו

 גיויסס סכוי טלין "וטיס גין מסוחפת מסוט ט) סמורם סכה מיוסוף
 ג0נ' תיומז טסות , ממין מקק )0ונ מסני כחק וגע, . ט1מייסגטנייניס
 סגיכן סנס , נט1תיסס דנריס טוי גו היפזמו 0ו;רזיס סוסו6יסקנסני
 מין סימר וכן , ),ומה "חד מ.ן ס8ומס עוגי וין , ),ומם מיןסו6
 סס וכן , נעלס ו1לח1 וסל סליו ס0ונ יאמר "סר ונענין ססונ.חהס המסוזי גערן ;;)יס סס 6)1 וג) , חייס )גע) מין ס6זס וגן ,)6י)ן
 ShG't מס) גררך "מר ען מימוק 016 גקיר6ס גי , גס1מיססוגייס סגי כן "יתרמו סנפרריס ס;ס81יס 30סני מלמוחד נעגין נכל)יסכלס
 "~תו )עוות ירמס יוג) , רולס סי' ססו8 מדגר מסו לוחוסיו08
htonקומח 16 ,מס , (זיוג m)u) hlon סנס , לילו .IS'ho וכ1וממ 
 סו6 וסליקן , סוג סוקרם סו6 מייס לגעלי וסע0גיס ס"י),ותסגים סנ4ומ סו6 סג0ניסס וסגו)) , מסו גמטנס המר טן 18הו ט)נסומם

 ג0ים6) וגן . פין סנקר6 סוtho 6((nt מיני רק ג~)) סטינו ממנומזוהי
shtn(מס מצמוק 0רו8ס רמון פן ט 

 סו"
 (SD 6ס מסו יזע ;0)6 ,

o'sn18 8י)ן טסות )ענות מס גס8)ת סיויע יסג) 1וממ 16 וותס 
 רמון וטן , סוג וסח סנ0ו5ין 0ג0;י סגו% סו6 סליתן , רמעופסו"
 11,הו וע) טויו ספוג וינמר ססוגיס חמת מ0ו7ר סו5 מינ.סטכס עמרני מ8)ו 8חד סג) ספק וחן , מין וסוף 0נסייסס מיומוסו6
 פרסים גין תשותף מסות ע) כמורס htx נתין "מרו Osl~t ,גטקס

 נכ% 6ין גסס ומחנף ולילן המס געל ולוקס , גע,ן מתותיםoVth י:4 :צ,:געב12ס:2,,:שנח"מחי5סמס נשג :זג בגמי
 0י0 0ג8רו תמס וסיו81 , 0ר5טון )מק סוקרן גן ט) , סכםנמק

 , כ% מין וקינו סוג ט540 מס ססו8 גמענס "חי דגר ע)גנ6מריס
 ולוג ממנו )מטקס גערן מין 0סו6 ומס , ג)) סוג וקינו מין כסוףומס
 ilSU ינ80 שמטון 15 ר8וגן 6וס מגני גמש , חהחיו חטרגערך

~)DD)I 1ופמ ו0סו6 טום 6100 סו6מס hWt )גע) שומר סרגי otth hlontI סר6סע סנס ,ים hw זגר כ% מין וקינו סוג סו6 סט,ס( , 

 )6טר נעיך חוג )סניו 8סר נטרן מין hte מייס וגעה סנומחויש מס%שפיש מחל וג) , כ)) סונ וקיוו מין ס" ס6יש שאשמהלון
 מש , ס8תרון ושין סחין סו5 עיקר ג, סיג hG'(t וממין ,סימיון alc~1 ססוניס סוג סנקר6 סו6 עור כ) מין סכינו AID~1 ,תמכיו

 , סקרוג נסוגו )ו סה0וחף סמין מן גע,תס סנמ)קיסot)tnen 6חי גי %יש':גהטצ מ:ג:יהצ:4יהמבדיל
 "סו6 נענין , ,מ)שס חינין ס,ר4'6יס סס פדגר וחיגו ומיגריימלק חייס קגע)י , סקרונ הגס ישק hn(eot ממינין סס סוח)שסוסתיויס
 סס'1 %ר ממגרו ומלק ס6מד גשו סמו)קיס וסס , וומ)ק "מדוגר
 'וגיל גמא נקטרת ס'6 למחסו, (eiD ומח , ס1זויס מן גלו 6הדדגר
 זגר קיגד) )6 , )1 טומי 0כו8 ניגר ממגרו 6מז ג) יוכר גינתרויוני
 גנך כמגרל , יפקרייס  ועניניו הכונותיו נקות רק ענפ' נזיר )6פיכו

 : olh וס5מד לל1 סס6חדמכנר
 "יוייט מלאחי חמיי ואגנו 8הו )מין נמ81 708 סנסרד מאהמעלה

 חע(ס h'Dt , )מסוד ועטר )ג1ג ונונח )8דס ~png ,טרמו
 ססימ )מין טש סי8 קס0נו)ס 610 ומגהר , )עלמו )6 ממין מיןגסוגרח
 גמעו טסיו מחכ;גח ו0'8 מסוו נהסרס 1)8 ע"ע טודסת )6 גינתרסנוטנו
 סו8 וסחין סת,ן ט) נטו5ס סס,6גומר

 נסו"
 צומק י) גומרו , טניס

 יחסיך )6 גי , 6דס גחטגורת מכס כ) גהרך )8 , ,ומק ג) ט)olha ויני 'תססן גן 6יס ג) ע) ס,וחק ש'נט6 גסו כי , תוחק 6וס וג)78ש
 טמור, עורג פג) קמרך 18 , גסטגורח מגס 8ים סג, גוהרן לחוזקעי

 : עורג סו8 תמוי ג) %מין טח1זק טד 'תססן )6גי
 כו)) יוסר , )חין 16 )כונ סנת81 סופרי גהי טסוPPn 8'?הסקרה
 , עקמו מ0ניסס גלמי D11ta מגנחי , תיוהד יותר 16 פסנו-
 מינין סני וסול , גסס וג'611 שרול שגס וסיווג otlht1 1WID~1כצגן-
 סיגרים פקת "1 גו נמה קסום פסדגר נפרז ג)ח' מסמיו מקרסס6מז
 60ינו וסמום וספהס, סעויל מן נפרד מאייי גחמות , גסס נמנהטסות
 :  ג6זס  ןירכיוקג קיי ונשקו לחלח ויפקד טח ימ61 נפרד מקיט ומקני . ס06 מןנכלר
 , b~nh טמוא סני גיור 'ett)h אמגר סמום סממטס ענין םל"י"ישחר

 וסמטחיקיס ר,מהגריס חזסוס עמות ס0;' 1161 ומוק. גיר מ)ומוסס
 י"מ , סזגריס מגתי et)hGln (,8 מלח טחי הביסס t~tnuw, טחנומגני
 6) ר0'ס ומש , גזל מ)ח ט) סעתיקוס ת"י מ)ח רכ'ס, ומקח מ"ית"ת
 כמקמר סס סותמו , סנזגיס סמה h('o סטחיקו ס6היוניסוכממגריס )פני 6קר )מעחיקיס מ51ח'ס , גזר מ)ח ~סו8 ס6מ7 , תוקמ)ת
 ממוגר חתי וסו6 , ט1מייס גטניימס נמורס סוי5ס סדגר ע)מורס
 , מעכי) חי "פור "1 מדגל מ' קסו6 6יס גן כאתרך , מגי')מסוג
 )8ן , סענייניס ג"כ )פני )8מד טר"יח'ס דוגי קיני מוק מלחוממנם
 מקס וסין , נטרנים ר0'ס מ)ח תוק לקח 6) וט מפני סעתקחי .מק(

 סוגר ט) מורס מאמר שו8 , וסנגורם ממוג ממוגר כמקמר טס"סוטתם
 סכומן סוכ , צומק 18 מי ht~r 8וס גן גומרך , ע,מייס 60'נסגדגריס
 וגיונ6 ויוחקו ומקקח'ו יגדר עמיחי , מעוגי )0ון 6מר גסס ומטןגניניס גניתי ס6)ס סמכות ומ0נ' , )6דס טומי קינו ססור"ס טיקרוסם
 : מאפרוח סע0רס ,ג5ר התתיל טמוא סטגעס 8)1 0ג6רתי ושחר .גסס

DYpnיודיע )6 סוגר טכו8 "קשו otrn 60מעצמו יו81 זגר נו , 
 ע,ע'סס נו60'ו מק) ~ס עםטיוייע מין , מיויס סני כו6 ס,ס גח6ר 0סו5 ממס סמוקק81מר

 וסו"
 יודיע 0)6 ומין , סט1ס ג))

 כלומר כענס 6'ט וכה , מע"מ יונף דגל 6)6 כ)) עיפו (hnrמקוס
 : גנוטhlny~ 6( 6 דגר 0כ51 כטקס מהו וימאיס , ע1ס ם) פרעיזנו

 מקקוסוהכמה
 ס0ו"

 , מפנו גמה כקו 0י0וטר "סער ס6י דגר ג)
 , וסמ6מר'ס וסמ:וס וכומן ר,מקטס ~כנוף וס0עמ וסקוימספר

 סגמס ומקקו , מחרד ימס , פחוגק כמס , מינין ):נ' נה)ק'ס 5,סוב)
 פיו יחקגנו הפיח גגו) ג6תנט'חו 0'ונמ ס5פ0ר פס ג) 0סו8כתח7גק
 תם קסו6 סתחפלד ככמס וחקק! , נתוכח גגו, ."גי מקדי מטר מצקיוסגי
 : סהג,ילססו6 סגיג 8סרמ)קיו פיני nDntGW סגלים 0יוקס גגו) מתו יני י6מנטוח hing שסר0"י

 ג)ומר , (otrth יקמו גסם 5טו o~tzi ש מ6 גגפהשיכות
 ט) ~htr( טחת יערס גסס 8:ר וכס נפריס סס 6ן ,כ(רעיס

 , סתגונו" מן וווכחם וסקור וסחוס וגגגויס גמכמ0 810 6'ך ו8י60'ם
 יקרן o"tinh סונים ,לרגעו ;חצן סמ'גוה קסום סע)'וןוססוג
el~h)מן נ'ג נפרק חמ61ס ממוחס וקולס , סנס r)ne Itrh~ , 0וי 
 סגר וקני , סס 5ין ג8י0יס יe~s (80 6טר מהגונות "ס טסו6קתק;ו

 : ויגוש גמקוס תפונס גסעסקתיטמרי
 וגלש, סני גין ימס 6100 סמער0הו מקקו , יהסש~רףההצטרפות

 ונס , כקמל "ג יסקס מסס 6מ1  כ) יכפר געגעוכי
 tDiD~ (6 וי)קמ , סגל 8) גסקט גו וקמר מ0ניסס )ר05ון י)קמס'הם
 6"ד כ) י8מי 6טר סדגריס וסני , סרמסון 6) גסוס גו ניקמישני
 סמ41ופיס 'thS, קהו סנ501יכ וסס ס0ומ סימם גכ)) סותר 6,מסס

 , סימם מצותיות 8הח סחר 5) מטניסס "חד ג) נסקם וטקס ,ומ,טרן,ס
 יורם טס מטניסס 6חו )ג) שסיס ושין , )סס ומרומס וטס 6)גמו
גינ'סס כי ועגי חזון , סנירוף ממיני נמין מגרו ע) מטרף סיותו מצדעלו
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 זרות מהמלותפ"4וש
 ס6ד1ן ג' , ס"מר ט) גסקט מסס 6חד ע! יו י6מר %י יח0גי,'סס
 )8מז ת8ר ג('יקת גט,מ1 ססו5 וס'מ0 , )15ע עגו וסטגי )עגי16ון

 מתמ"ר סיותו ס8הר ו:ס , "ו,ןסה," מתו5,י סיוהו מןבס0
 המ6מך נ,ס מקק hsn סחגמ.ס מן יי: . 1סגן ה6ג 1גן , טנד סה61ג,מס
 דנר 5) גהקק ע!מס מהות ה,מר 06ר 0הס ומקקס , סמ!ערפיםרק

 גנוו) , )ו וסךומס כ6)ס סיהכ מ6והיוח 183ת 06 גט!מס 6ם6ח,-,
 סכפ) 1גן , מדגר גרו) ס61 ט118ם , [ו)חו Sh גסק( ו6מרחקמסוחו

 : )יגיכפ)
 , ממיכ!אטר

rhd 06ר סמונג) סומן 6) סזנר 'מ0 0סו6 סמתי 
 עס וחג),תו חמ)הו עם חמ)תו חסיס ו5סר מ!י8וחוסקוס

 ב hilInlot)'ht1%n 2ב%:"בונ,צשש
 , מקומו 6) סמקרס )ג;ף 'מ0 0סo)h~ 81 מקקו , האנהטאסר

 מגי א)? יע" "נ (ייכו סטוין ט)מ1רס
 :!א ינךנ%ך ע,

 מים ג1ף 1;) גגיח, מ6מון :י1גן מס רק סגיח 8י;1 ה6וס ג' געיר,16
 "1ח1 כו))1ח מסוה:1ח יג1ת 6נות )ו 1י0 )גיו ג. מי1מד i~Gh1 6וס)ו

 כר"וגן הר8(ון, מן ורמוק נד1) וק!הס )ר6סון וקרוג קטן ק,חסח1)חו
 סמ:מ( המקיפו ס61 "גגיח ה5ויר קעמ סו6 סר8טון ס6נה מ0,, דרןע)

nvc)מג)י) 1גמדיוס טגמדיוס וכמ!ר 0גה!ר גגיח ס61 וגענורו נופו 

 ת1ך 16 רמ י' קוומר גטו)ססטו)סי1סו8
in.I1b11.ilh?it1 

 מ[ו!חו 18 מ8ויר "וה1 סמ;יפיס ס(עהיס ג)ומר גו סמיוחו סו6סר8טע
 ! 1)11)ח1 ,1 יו)) מווס ה61 ס5מד1ג)

 מ)ק.ס )נגח סמוגג)יס הנוף מ)קי htra סמ!ג מ;קו , המצכ -נואט
 ":ר סמקוס מןמונג)י0

 ס1"
 וסוו , ע!יסס מ1נמיס 18 גו

 ע) ג"זם וסנמס, סמ!נ !ד ט) "וס )1 יק ג1ף גיכ! ' גו4 !ג)נמ,6
 וכססיס וסיגיגס יי"סיגס געמיזה , רגיס מ,ג,ס )1 שי; מס)זרן
 :osrn:ol והנג גר5( סמ1גג)יס ח)קיו גי , פרקין ו0כנ1 פניו ע)11")1

 כמ;ום מן מ!ק )נכמ המ!ג'ס מ5)י 6מד נ:) 6מד ג) יסיס מ);יו1(6י
 )וכת גט!מס סס0 סה)קיכ יקוגו מ!גו 1גטי0וס , ע)יו מ1נמ סו066ר
 : ג:עקקס מ,ג (Dlir סומס סעחי 1גגי , סמקוס מה)קי 6חריסממךס
 , לוטאטר

 ויקר"
 ג.ף 8) הגוף ימס hloe מקקוסו , סק,ין מ5מר

 כסעתק סמונח כקיעחק תמנו חלק על 16 פעהו עלמוגח
 כסעחק גטחק מקיף כסיסיה 0עתו על מוגח 8מר נוף 6ל סגוףיחם עי מורס סלכיפס כי , זיין כלי 1לכי(ת וסגעילס כלניעס . כדסמוקף
 כסhlh: 61 ג[ס ג'ו,5 ט) מורס וסוע')ס , 13סמ1קף

 ומ"
 1גן ' ס:11 מן

 , ס6י);וח וק)יפה גע%ך"גסמס p'p' 0סוח ממינ'ו 1'0 . ו"ן ג)י)גיכח
 : הננד כלכימח ר3וגיזממגו

 וס(הנוהו וגר 5) מ7נר סע,ס %ח טסו6 מקויס1 שרתפעי,מאטר
 על ענייניס טני כין סולך פכו6 עוד וכל , עגין 8לטגין

 והס סהגועס מ'גי סס ססוג (ה ונויני , מהפטל ססו8 נו י6תרדכוות
 : וססע;קס וכסעהנוח והההוך וסלתיח: וססס0דסכויס

 6;ר סיחס טל גדנקוח סשעל סעקק ססו5 תשקוסו , שיפעלמאמר
 ע) ח3ק והלק דכר דכר סתחפעל כ13ף יחחד0 כע3ורו ס61 5טרנעועל כי , 0יתפעל כטת סמהפעל 3דנר טיתמד0 מס מלקי Shלו

 חלק נ) 6ל ססעל זחק הם 05 , סתתסעל יי 36יז 5שר סעגיןזגקזת
 ממסחלק חלץ 36 ימסיו 6ל געקק כו5 6'כ , ס6מר מלק 6ל יחסו נלתיגנתחד;

 נמחפט~ טיתמז"
 סתהסטל סגוף סליכח כדמות , מעע מפט

 : 1ססנעק ססקג.ס עעינ' מין גנגדו ,ט וסחנועס יסע;נוח עתיגו עיןק) כי , 0יפע) שוג כמיני 0יחפטל כוג ותיגי , גו סיתמיס ממס חלק חלקע3

 האל"ףאות
 טסו!רך מס ו') סרנ מס0 1:ר , רגיס )ט1יינים מטיח8 ט0איש

 15 פרט' גמקוס 5'0 6101 8מר טנ'ן גו ו'ס , כ1,מו )ן'6)'1
 מ6מרו , ,ס ה גע), מכ5ר 1)6 ס~ס ממיו 'סיה ט)DPh1 5" ,8מר
 ג(יחמגר 6101 , נ'כ 8מי טוין ג1 1יש , סנמ!18ח G'h' , סממ1ר"יס סנלג 5י0 ע;יחי סמין 1מ[ס , נטיר ע6 "מז גו 0סר!ת )טזר, )86י(
 , ססי8 סחכווס גע, עוינה 'היס ס,פ"'1ח מסחגוו1ת תג1נס !bh "י(מ)ת
 וגגר , מ)חמה גע) מ)ממה, ph ה' וגן , ממס גסל ממס, 6יט6מר

 81ני סמין !ס 1כרתי למס כס ווכרתי כ!ס ס(ער 3עחיחח 013שי?רכהי
 : סר61ס יר%ו וסס ס81ח גסעחעם גו טמ0חי)6
 סמ1ר10ח מן )מין מזטתי1 , מ6ג) ג[רח.1 , 0ח1ף מ0ק) ע) טסאכול

 עןל, (hto,t נמך2"וןמםן מ4:קג;2%םעך2גוציס טיס0יד טד ותחססט , תמיר סניכס כג:ר b,l)a טכססרעות
 י5מיו כקי)ו:ו;יס ו5ו)ס , ירוע ממנס וסנגנס סמ)ס ו5ס שמןשטר

 גהק גומרס , גמ8מר ע)'ו h~r7 קהו6 גענין יקל ע)נ5וול

 ש15וס וגיס ע) ו:ו6 ג,ומר , גמין מ)וקיס וגיס ע) סנ6מרס0.ג
 עשס פ)יסס 0גחנו סס , מ"מרות ע0רס קר16 ומ,ס , 6מיממין
 : 6יג1ח מלח גר6ס ג~ס ס6רגוו וגגר , מ6מרוחן
 ספי)וסופיס ק!ה סס!ריך מם )פרסס ח,ריגנו 161)0 , טניוס 'יועאמח

 . 1[[)חס ר.מיומיס סשזיס גנסו) , סג)יס גגעו) זגריס)ס6יין
 , ט;ר ג1 "5ין רגר ה51 6מת , % 06ר ססג)יס ג0ער סמטנספירט
 ומס , כפמוח סנגגד סניר מ0רון , ו(קר , מסרון נ1 י( וסזגו1
 סקר גסס 8ין וגויס גמס ג. ו0קר , גסעיר טסוא גמס גקויןטסו5
 ס%ויס כיגרי , 6מת 16 5תתי שסו* מסס ג6הי )ומר ר16י61ין

 18 8תת 6100 גמ6מר ומו)סי'6מר , גסס 1גי8,1 וס18סרסוסחמנס
 סת,י6וח 1יכיס ט)')ס 16 ח'1ג )ד3ר זגר גו[ר סמ6מר ג(יסיס6מח'
 ג0יסיס 6מחיוח טסס וג8מ1נומ גדטוח י6מר וגן , 1)מ8מר1)נ1רתו
 סו6 ס6מח וככ)) , ס(כ) גסם טי"תין )תס תוס )קג) מון מסססנמ,6
 , מכס טכו6 ר6ונן ט) ג"מרן סר6(ון מס) , סמ!י18ת )ו טי(וסמס
 שיסיס עי , מרגיט ג)תי מסס 8מד נמ!6 )6 06 8מח סו8 ,מרגי0 ג)חי מייס מגע)י 8מד 6'ן ו6מרך , תיס ר5וגן נמ,6 05 6תחס61

 סמ%ין ט"מ1נת י6מר ונן , ע)יסס גנ8מר ט!מס גפ!ייני0סנמ!8
 סומ!6 ט'סיס טי , גן ומ!6יס גט,מם סס 08 5מח גרורי,ס(סגוגגיס
 : סס81 סמ8מין 0ג) ע)יסס טס6מ,ן גפו )0כ) מוןגס0
 )ט1ן 6הר ופמגיס , גוייוים 8מח ממ)ח סמעחיקיס גנו3ואמתים

 81ני , 6מח 3מעוס 0סו6 סתיס תן גניגים לסס טיססטוני
 )כני ח6ר "סס , ספי)וסופים (0מוס מ8מחיס מ!ח רק לפר0 ג6חי)6
 )6 , 6מחח0 ס(ג) 0'נ[1ר 6מח'1ח 81מונ1ח גיטומ סממויקיס016

 ! וסמסור0תיח סמקו3לוח 3ססיספיע

 : רגיס )טון 118ח מת,ו ועקיחי , 6יג1ח גמ)ח פרטחיואנה
 נו') ערני ג)כ1ן הנקר6 מס גמקוס קמחי1 סמס,ס מ,1אסטיס

 גן פיר(1 הטרוך גפ)  0מ61הי מס,י , 8יוד'יונ)טו
~'uh גן פיו0קיו ועג'1 גו ;יר;ו כן )5 ספרד:הגמי : 

 קיר8ים וספי,1ס1פיס , יג1) גע,ין י17ע ע!ינס , תלמודיח מ!סאפשר
 teh,(h )6 16 5פשר , ימ61 ט)6 51ק(י h)ntr "6ס"רסזנר

 ("מר סמטנסכדגר'
 גר6"

 סה6ן;ר )1 6;ר ההג)'ס (ער
 , tDinh 1ס(קו ה6מת גין יוין . וסגע) 1ס.-18ג , נש(קר ס8מחגי; 6מ,עי סו"

 , "קר ס8יוו הו5 (ה5מח ג"י 0ס61 , ר3רי1 ג[ס 0חר ט!מ1וס~5
 6מ!עי :גימסס סספגיס כ' , tpiDh גיניסס I'hr הפגי0 קניג'6ר
 50'11 מס ג) הו5 סחס )1מר ~h'h , ה;הר ני,יסם 0ין וס;1רסמ1ס
 סמ1כיס היו 5)1 מ5מיין ו(נ' מס, )6 פ1טי וסו6 קר ט"יו1 0"'י(רקר,
 ה61 06ר סו6ח סג)ו'ס יסחירס סרגי( 1)8 ססו8 ס(ער גר6ט ס"נ'1ג"1ח
 1)פר( עמוקוח מגמ1ס מ)" מ5מר )סטחיק ט,מו 1סגויl'rh1 , 0"וסג)
 סמ)ות )פרמ )ו סיס ודי , 3סס ומהרו!יס ספי)ו10פי0 גש 06רמ)ות
 סג)וח חוטפח סיס , וסגע) סר18י וג'ן 6מר1 גס , ססמ1ן גפי8טר

 כ6)ו וסו6 , 10ניס ספ1ג'ס [1נות ג,ן 8מ!טי "מד זנר יס,ס 6יך גינד1)ס,
 חס , וסטמר1ח ס)וגן וגין הקר 1נין סמס ג'ן 6מ!עי :ס61 דגר ע)8מר

 מ11ג גיגר טסו6 , הפי)וס1פיס 8,) 6מ!עי סו6 מס יייטמוממיעוק
 סיקג)ו )כפגיס רק 5מ!עי 5ין רגל סוף , סספני0 ססס ק!ווחמ(ני

 יקכלו ל6 געל כתסומו ט(ס 6101 , וסנמגע וסר18י וסח0רוןסתושסת
 מודיט ט6יגס סמכמיס מן י0 וסנס . tpinh גיגיסס 61,ן וח0רוןתוססח
 , v)m 06 ר16י "ם סו" דגר סגל 6ומריס 6ך , ס"פ0רגמ!י16ת
 ~h'h רגר , כ)קס ע) הדני'0 מ)קו ספי)וסח'ס מן סמ8מח'ס51ו)0
 יקר6ס1 ג)) סימ61 60'6 1זנר , ממ1'ג 15 סגרח' Jt~thlpt 'מ,06)6
 ט)5 81;קי hintc (";טר 1דגר ,ומנע

 'מ!"
 )6 , 6פטר יקר6וסו

 טס ממ,ו וע(ו , מפ(רי גמקוס 8פ0ר נ6מר 1פעמיס uinb~,סטמוס
 , "מד יגר עי 1ס 8חך 1? ג6יס טמוח ועוגר 61ס(ר , 8פ(רותספע)
 ססו6 ס0ער גר08 0מ!6חיס מפנ' , נגי6ורס סמ(גה עטוח גסס~nfYi; מ)ות סש3; ען ה;)י(ית כע)ה הי6 5;שר מ)ת ,[6ח וממ1ייג. סכוח'וכן

 וסי6 , ק1טר גמק01 טטס והו6 6)ג0ון D(P גי , הוס גקערטייס קסי6 ו8ט'פ , סג)וח פ'סו יגרי חמ)ח גסס )קייס סמל1ה )פר0;חגר
 1")1 , ק1טר גמ)ת ר; סתיור ל* , סמהגי) סעסס ג(ערכר6טונס
 ג(ערט"גר מסטיותיו "5ג)ס ס51 , ו5)ג0ון 1trht 6מת ר') ,סט)(
 סמ6תר דגרי סעחקת 1געקר ססו' ג:ער 11niwp 161)0 , סמ)ות)ג15ר
hSסמטייניס !') % כענ.'נ'ס ג8)1 1:גותו יייעח1 ומישט0ג)וחו מיטי ג()0ס ל, 1יי , סמ8מר מן גדו) ספי מגי)1 סיכ )" ג)0מנ6וס סייתי 6)1 ה8מח הי גי , עמו טהטירוחיו מס רק מסס 6מג 6נ)ס : 

 טעמית )ענו)ס טס גג)) וסו6 , סערגי מ):1ן ט6)11ס1 וס"אופק
 סעולפ תרכ! SD עוכרת 6מד נמקוס ל(וכנים נטרךמדומס

 ו)מ!י , ססו6 גמ;וס )טוכו.ס סנר6ס )ה,. , );ויס סט1)סוח1)קח
 וסןועכ סדרופי סקוטכ סגלגל קעכי קגי על נענרו פיוחד ש6סעיס ג6מ!ע סמס)ן סשיס יו חהת סטוגויס 6~(ק 161)0 , מסססנ0חר

 סטולס 6ופק וסו6 ,ס3פוני
 סס מי סו)'ת ג6וח ננ"ר וסנם , סמוגריס מן גח טסאשעויה

 , נפרע ספס וס  סופס עי זע3סמן~יס
 תפרי

 עפר ינעס
 ! סנת וס ושח ס6תחי סמגס יגי t'?Gt' סח)ןמן

כרל
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 4ד זרות מהמלותפירהש
 הבהת%ת

 : ייפרי'נ1י6 1נ3ש , ס1') וגערגי , ntsth גפ)ת פיטחיו טבדיבדל
 מר6ס )ו Phn )נ41 וס %ר ש eths סת6ר פשת , ומזהירונדיר

 וכ:סס וסמיס (etnv , סמר8'ם ג3 ת6תריו וור8'ס 6וס1)6
hsl'n0ס 6ין ו60!יר 60ט יסוד וגן כגסיריס ס8גמס תן גסס( 
 )סוגניס נרהס סטמינ, גנ3נ) 4טי סעומייס 0יכג,ס 8ור ופ'גפר6ס,
 יסוז 61מרי , רגיס efiJ)1 8מרי וסו6 , מסס רמקס עסג6יז

 מר"ס )סם 6ין 'ג'כ טספיס מפני ,רמ0 נ4ס )וני נס , ס18ירויסוד 50"
 ו)6 ו0"מרוס, נ6יס ג'; מקרס טמוח וווסר 1גסיר4ח , ט6מרווכפו

 : ת6יר טסו6 גגסיר ט6מר 0מסגס כד3י'1
 , מוייס סני 610 סטקי גי , סכקר ממיני %ז )מין קס יאבמל

 ר16גן ע) כ6מרך , 6תח כ:וחו 6פטר טסיס גזגר סקרס6מד
 ש6סקר , 6מח סיוחו טמפטר טקר כו8 יוטג קס61 גטעס טומדט610
 ג5מרך , 6תח 0יוחו 8פ"ר ס8י טקי וססני , ססי6 געח )עמוד )וסיס

 ימזוסו כמין ווס , 6);סנו גמזח 0מרוגע 1)ט 16 , טטומיסקס"פ'ס
 : סונו 3טס סקי סמו נט6ר י4ר8סון וסמין , 3עלנסס
 : גמוטיס סמוטגת ו1ורחו ר 0ך לה8ר , מנוס ננור טסתבנ:ת
 ;ו)) ס1ורך, )פי חךסתיו , סס גמקוס חגרחיו מ6מר שעור,נ:על

 , גסו )גז 8תד ))ד תז0 )ו יסיס , !טיטור מיס )! טי" דגרג)
 טם טרגי ג)טק יס גי , גג,ף )דיין eins~ 18 , גטטמ נזזין )טגי16
 , ")טחס חכ)ו) 5חח מ)ס lwdh ת61י ovsn- , 6(1 גא) וסו56חז

 טטוליס גמקומוח גחגתי גס , סיג))ס 80)1 מ)ומ סחי )מגלוכו1לכחי
 : לקנר טבוריס נטליכמקום

 גי ג6תרו , 6דס נ:י גתקוס סססחקס גחח)ס )גתקומו( טפפיוב,שר
 כך 61מר , 3טר כן כסרגי טסיס נמקומחת ווס , גטר כלססתי"
 : מ0ס נס6ר 15)י כי פ)יו ו0טירוחי , 5דס גגני )סמ)יפויסגפשי

 הגימ"ל%ות
 י1י6ת ~hfor סמזס )גגנוניח חה)ם סונמ טס גגוהיח , גלגלגבטמח

hthn16 סוטמ3 כן ו8הר , וג)יטחס ממקומס ס"יי0 מן ח)'4ו 
 , נ)נ) ט) )ע)'1,ו ו"6)ווסו , נגנוניס 0ריס 8מר , ססליס)נגנוניח
 , ססו* 110 מן גו טסו6 סמקוס ע)יון סו6 0נוגריס סנגווויסמפני
 גיד נ'כ Sh~tn וסו* , נג:ונימ נ'כ טקר5ו0ו סעוגי 6מי)מטן

 : ססוכרגו כעגיגיס תןסעיל1סוסיס

גס~
 ס,גג וסו6 5מר נ)נ) ס) געגיו קגוע 'ט"נ)ג) ש% י4"

 סכו;ג מן גזו) 0ו6 8ן , גטוס גגו;ג גו כסו6 0נ)נ) מן מ)ק ;זמוח5ן
 וגו 0גוגנ נוס6פ810

"40 
 סתגונס מכמי קנמ ממ,ו,גי גמ)ק וסכוכג קגוע

 : כן "כ61 נ)נ) טים סגוגגיס גחוועח סנר5ס 0גרמ ס0ני6ס6מלו
 סס רמקיס סט,טס ק,ו,ת, וסט רמקיס ט)טס )1 סיס מ)ס ;, סו6גוף

 51מור וסניס ומט0 מע)0 י*ס 0ק13ות וטט , וטמק ורמ83רך
 נסס מ)ח , 6חד ינר ע) וס 6מר .~ס ג6ש טתוה וגוף ונטס וטמ6).ימין

 8ני נסס, ט0ו6 סטרגי לסון זופס ססו6 ומפני , י1סגע נטפיס6רפיח
 : נוף גמ3ת נמ3וריו מטתתע ו'ל וסרכ , כסמסתתס

 גקרפיס עגיגיס סגי נו טיס למ6מר סס טמגוסו , מגזר  ינור סס3זרה
 ר16נן כ6יון , ע)'ו נעו6 וסטני נוס5 ס6מז סנגע ,גג41ס

 0מ6מריס tShn 8מד כ) , נססד 0ווס ג) , מי 016 ג) ,חכס
 נוור מ6מר סו6 וגר סו4 , סווס )ג) 00ססד ונט)יטי , )6זססמייס וגטני , )ר6ונן סחגמס גר6קון טנוור מסני גדס, ספ')וסהיסקור8יס
 ק!י6יס גע)מס וסגורס , ננו)יס טקור6יס סס וח;ס ור"וגן , )דגרדנר
 ט6חו 6תרח נורס 6) )מניס כסיגינ4( ו0ו6 סקדמס 8מר גמקוס16ח0

 וס)סס ג~רוח סחי טיסיו עז , ~tabl(o מגגו4 6מד כי6מגגו)יס
 נטו6 ו0ו6 ג6חח נו60 0ו6 "חי0ס י'1 תטוח4 ס6מד כנגו) ,גגויס
 0ג3ו)יס נ' , 1וממ מי וג) תי 6זס ג) ג6מרך נגד)יס. וססניס :ג5מיח
 ט)יסית נ~רס )סו)יד כזנ 0גויות ג' ומוגרו , ו1ומת והי "רס0ס

 טני 0ס טגממרח סנטו6 ונטו6ס , 0תמוגרוח טג6מח 0,וס6ס;וס%
 18 וקור6ים , 3עו)ם גמו)ז0 וגר )ו 6'ן סמטוחף כי , 0נגד)יסנגו)יס
 יונים , 0קזמס , 6מרח גורס )סו)יד 0נגונות 0נוווח מג' 5מתכ)

 סחיסן גין סיו)יזו קזי "מרה 6) )חגיס "סקן,מוס ססו6 גסס1כורות
 וסגורס , מרניט 8רם סכל 3מסלנו טחגרגו סטניס כסוליד , סליסיחנוי0

 טעס06 )סו)יו 0ממוגרות ססהים מן וכנורס , חו)זס קור5יסכמח')זח
 , גמס),ו מי 6וס ;) ;נויח , ס;ע~ס ר.סקזמ0 חקר8 גחו)וס (hrtיו6

 סגגו) יקי5 סכו6וסנוט5
'pf, 

 61טר , גמס)גו ג5זס ,
~hw  ס0ו6 ו0נטו6 , 1וממ מי ג) גנולח ,' סגזו)0 ס0:זמס מקר6גחוייכ ימוי 

 גחו)דס וגר )ו ס6ק וסגגו) , נמט,וו ;נוממ , 0גזו) 0ננו)יקר6
 : גתס)נו כמי ס6מ1טי, סנגו) נקר6 סר8סויות ס0קזמוחסמסחת)סחי

 , 0ירמ ג)נ) עי כט)'ו:יס ):מיס טמוח ; יגלגל,םגקגק
 נקר5 , סו;ס )פוי ו;ג)גל מ6מרו , ו)))נו)ס )טנו)ס)0ס וסוט6י

 , tah ומסגג מנ)ג) ססופס סרומ גסג.ר גן 0דק 0וס 16 סדק0*נק

 ! גפו)ם טמיור יו* נלני 1'ל"מרו ..

 גו רו1יס , ל0וכו חףן ייצאגלגל
 , סעו)ם מריז מרכ!ו ט*ין נלני

 : יסכרמ כן נ)נ)ש פים סתכויס "כמי ק1ה ג'ג6מר1
 ח6מר י6)1 , 0ט1ס טס ססו6 גסס תמ)ס נגור מ:וס טסגשכוות

 גו ר31יס , לס15ר סתס נטמוח כיחכיס וסעמוס ,נופנזח
 ופו)ח גו רוניס , ומנטיפיס סגקמס מ)ת וגן , )ו ס)י)ס סקסגטהות
 6וחו מסימיס ג)14ר 6וחו גפנטימ"ס סיס , נטס ק0ט0 0פ8מיניסישפ

 הטם , גטסג8מווחס
 וני

 ! וס 6מר ו0 ג8ש סמ4ח

 טס"שזוח מסני חס , ו1ג% )טמיס מיוחו טס סו6 , חמ'שיגשם
 5ייספ'ו ודעח , גו0 מיק ת4ן נופיס 6רגעס סס80רגפס

 פרגג 1)6 סיסוווח פ6מד 6יוס ו,ג6ס טסטפיס 6תריווסנמטג'ס
 6תי, ווט6 ט)ו סנח8 חומר 18 %ר הומר טלו סמפי פכ,ס,16 1)6תו,חס
 : 0יד1עיס )6רגעס מפיש כ)ופר , ממיפ' גק( 610 6'ג b'1nhi ,ור1610יס

 ל"רז דוו4*דרן
 )6 נ,מ61וח נהרש הכמס, גל6 סמתמגמש מן לגח פסהטדברים

 ומנסי)וס , זמיווס );י רק nthllno )סי bSt ססכ))פי
 , )0ם 6תחות ס8ין סמספיקיס 0מ6תר'ס ממין וגריס גווג 8זסגני

 : סכ)יפ מגמס ט5ינס כ)ומר , סזגריס מגמת חגמחסנקר06
 גגר 610 וג*יס , גקנחס 16 תייס גגע)י נפ,6 %ח סם טרמהכח

 16 , לפ% י*יו  %ו גמנ6 דגו כ) ג)ט יימס טגויזוע
 גנפקו מיזמס כ6יפ , ססיגו כ5טר גמופיו 0טינ טגגר זגוטידמס
 נפרזש ,ת%1ס זגריש סירגינ 18 , סות61וח מן :יחו 18 טר6%זס

 וגי6% מרת נ%) עד ונגסו בערסו וסחיס קיויו ע) עי,יס 1:חיגנסיס קתי סעגפייס ס6יגריס ע) מוסף !)1 6יט סידמס גמו , גדמיונווימ3רס
 זמיתיס סמ)ופוח כי , וגטיש( גסקי1 סעו)חו סנח ווס , סומוטוחנ6)ו
 מסני 16 קינtlDW: ,,4 כטינ0 געס שוק וס גי כפ')וסופיס 16מריסג';,

 : סיקילס נעת 3סמל1תיסם 18ח1 סמערידיס . סחומיסערדס
 : 0כח ,ס )פעו)ת טסדטי1ן
 גו יפ ג16ם סמוטנע לזפח סטס 3מקש %מר , טשותףדעת

 כי , )מוי זוך ע) tns1e )זטחס b',b 016 8'1 מ146ז3ריס
 : %ס ג" נש6 1400 גפגור מסוחף וקר16 גו, וגיה6ממ)קיו מ6מי יוהר 0ו6 טס;) ;יויעת , יודעס סיס ט63 טח ס,ס יוגור)6

 קי0יו )6 0חכ) 6וחס טנוור וממוטת דעוח ג4מר , שכליותדע1ת
 : ג5מחות מסס ט)מסס תס ג'ט מטורסמות 16 %דמקוג)וח

 ותס גג)ניס 60)סיש גט,יניס )016 טיט סיייעות , %לה'ותדעזה
 : ntto)h דטות נקר16ח , מסססלמטל0

 הה"א%ות
 טק4ו6יס גמגפס ססניון מן גויגס מועו סמפיטיס קא סהוהגיזן

 סנדוו ועתס 6תומ"גיס מ2%
 : 0טג) מ)6גת )קל8ס ל6וי 0יס ךעס' ו)פ' , 0מזגר גמ'60דס
 ט)6 ,ור0 ג)ג"1 סנח0ווס דגר )ג) ח6ר סס 610 כווס , יהויההווה

 )תוועס "ס וססויס 0וו0. 0קזום סדנר llhf נ8 ע'ג גו,0יחס
 , תווע0 סענס כצ6מר יע מם 0)ווס )גגוט גג6ו 6100 3מומךס0הס
 psno גר6ם גסמו 1') סרנ טוגר וימו , סטגט גס' 8ריסע'ו ס0)יעגמו
 ומן ג)6 סח6וס ס%רס גגע) ס,ויס )ג6 טס 16 , ממ5מיופטני

 : 6מח ס0ו6 ע'ונו גס41 *ריסע'ו טג6רגמו
 וגקנח , חרא דגר' גיינס סמזגריס גזגרי ממ" ג0ס"6ין סג6י יגלי מיגריס גו ססרפו , ט!כגיס o~on ננוו פע) ססו;זיוה
 גין "),ק 6ין , 0זי6'ן ונערכי 16)ונ6'ר ג)ש t'11PG וסו6 ,סחנ"ס
 גו0 גנ0 ו0פרגי , רפס )ן' גין.ף רק 0סרט גו0 ו0טגרי סערגי)סת

 : 6כחנו עפיג1 וכןכעניז
 0ירג פי)וסופי ttihV סד6קון )חמר סס . יתיח מ)ס סי6היולי
 6וחו וקוי6יס ג6)'1 ס0'1 טנו ו8ו)ס , כנ"יים ו;ן , סו6 )טיןמ"יוס
 ספעחיסיס תן )פוי ו6סר 8ני וגס , 0נו1ריס ג)טון ס'8 ס8ין6'ו)י

 וגמק4הות , 0מקומוח גקנת 0י6 ;6קר סומווס מסס e))hGוכממגייס
 גג)) מומר עוין )סוייעך ,רין 6ני ועחס , ר6"ון גמומרפרסוו0
 מולס מ)י 0י6 מומר נמ)ח ססעחקנוס 0מ)0 זע גפרע. ר6טון הומרוטנין
 גנרו) , ג6י"יס 16 גמין מ)וקות נויוח טמקג) 6מד וגר ע)גטרגי

 6.ן וג)יס 51תיס וגרו:יס ומ"ט ומרגות סגיגיס סגפח ממגוטעועי
 מ1ד 15 1ורוחיסס מ1ד גיניכס וס0גד) סה)וק 8ך , גר~) ג)סמספר
 מ)11 ג)יס ממ:ו טעוס0 סיו% גיי 0מומר עמן 610 וגן , 5הריסמקריס
 ט6)וו ע'ג , 0ממ"גח מ)6גה גגת ימיסו 6טר גג) מספר 6ין0,ורות
 ססס6)ס נד ע) וסוטס ח%קוח. נורות )קג) מוגן דגר );) מומרסס
 ק610 גוף גמני16ה יפ 6ם , 6מת ,ורס רק מקג) ס6יוו )דגרפס

ססה
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 זרוה מהמלותפירוש
 "6ומויס סגוגמס יש אא % טנר% עמ1 , 601יס סעיןאוג

 0זעח וס )טי וי,קרך , ט)יו 8טר ספג חמס מין *מי ע4ן0סעוסאש
 ג)ס חופר סי0 ט8)1 , ס6הר מ1מר ,ו)ת תומר ת0ם 8הי )כ))ס6מין

 מגרו ,1רת ומ;ג) ,ורחו מ:נס 6מד כ) 0י0 מסוחף ו,0ס ר1גס מותר16
 , 0ט,י סה)ק פן ג'ו גפרק ו') 370 ט63ר ;פו , גתמר עפוסתסוחף
e)t&כחומר ע,ין Itrh~a 6ג,יא טקג) 0מזומ0 "ו 0וח"ג 0זגי כו 
 %רו 0פ')וטופיס ג' ד וסעפר ו0פ'ס וס6ויר ס% ט0ס 0יסויוח6רגע
 ח6ר סמוס1 , הומר גט) 16 גממי' 0עחקנו מ1תר )גט) ה6ר כ:סיו)י
 : 00רח03 נד על ר6קון ס6ינו סתתצר נשקוםססמוס סוו)' גת)ח ג'ג טעקו )י וכמוופ0 , טני ilrh1 16 מומר גי))ג)

 כסגו)וח, גנגד סרוג ט0ס מסוי 6דס מגני ו)פמוחיס )סג)יס טסהסון
 ווקר5ו , 6יס טגגני )מקוגיס נוזטיס קמוח ו0ימ.ד'ס1ססגו)1ח

ot1%*OPIW'D) , סג,)0 ססס סעמיס מג) סג1)ס תע,ין והגו)וח 
 : 8ים גנימג)

 לו טוקר8 0מקרס פן סרומק גמג)יה ססו6 לתקר0 מטוחף טםהפך
 )6 , גסס וגיו,6 וטקר ג8מח 6מ1טי גיוי0ס l'hG, 0ספגיס פןיט , גסס וג'611 וסמרוח ג!1גן "הד ,SD 6:1 ימו)ו וק,י0ס ,ספך

 6מ,עייס קג','סס 1פ0ס . ג'ני0ס Dinh' כ60פטר ט6מי 0תס3י)ג?3רי
Ot?~)ס,וגריס PW וגין סקר וגין , 0מר6יס יתר ו0קתרוח 0)וגן 
 , 6' מ6תר ססך hf~n 0מ6תריס מן גת8מר י6תר וכן , 0יוסרסמס
 ע) טניסם ויכו3ו , ehru~ '6 ג6הר htVS 0סן ג6מד סנטו6גטיסי0
 , tuinh כגיניסס ספגיס ט1יו 0נ:ו5יס ויסיו כ))י גסיכיסנוט6ס
 , סמר6וח ק8ר ימנ"ו כנ0 , טמיו מר6ס ג) 1גן מו6ס כ1ג6פרך
 )גן ס0ו8 סגגד כ6מין , ס:י0ם :יג,גו 8סטר Ph' 0פ60וגעיסי0
 ק,ת כ6מרן , ח)[י ~:thet גת6מר )עויס וי1ז;ו , טמור 0סו6סגגד

 , מרג) ג)תי ע, יגוגו ו)עו)ס , סמוריס סמו"יס ו;4ה )גניס0מר6'ס
 61ינס 0טעס פק3לח סמכתPhc 0 , מה1ק0 וסחכפ0 פרס כהכתםכמתרך

 יb'h 1 תג'ר1 6ה 6הז סמוהריס 0פ8מריס eS1h1 , מהוקס 1)6 מרס)6
 כ,ווק וי,דק , 6' 1געח hG11 '6 ע) 60חר ו,גוג ס"הז י1דק ט)6עיקל
 מ"'יג טס6' מ6ת,ייס "ני 0ם 0ס1הריס וטנין , תקג) וג,חי מקג,ט)
 מ)ח נחגר, , כ0," סנוט6 מן ככו6 כנ;61 "ע) וס6חן ))וס6גסו6
1hh)ןרענ ןילןינ%ז":4מנםץםסנג שש:1הויח 2נ 
 ג0(גיס 6,1 , 6מ1עייס ג,וי0ם טיט ג0;גיס )6 6יוס וס0עזרסקוין
 וכעורון 0ר6וה וכ:כ)1ת 0הגמס . כסוהריס 1)6 , 6מ1טייס גיני0סס8ין
 , )קויין מקג) כ) ט, )ט1)ס וככ~נ 80מה 1יה);1 . וטטדרו קוין 6)1ג)

 , 5;:יס )גור סניטו 6הר גרתוגן פ0ס 6' ית61 ס)h'h 8 גוס01דמיון
 . 0גדו) גר18גן 0"חר ,יג~3 60' י,ד; רוג) ר6וגן חגס ר16גן גןע)

 ה;ר6 כ:ומריס וסעו)ח . 0גיה) rJtD~ 16 מקנ) ג)חי ע) קניסםויג,גו
 , כקער מכווח ט"י,ס t'Dh סע,יניס 6)1 גג16ר tn)nho .סחיר0

 : רגיס דנריס )0גוח מהוס)ת גו סים)מס
 נטו6 גס :hGt)t בימוג טז 6חח גורס כ0תכסן 810 , בש"ההחהפך

h1Vm16ע,'ן ו0ו6 , גגתה)0 ,1דקח ס:6ר0 עס נום 
himגגצ1ת ortntbln)r ג) ג6מרן , )וום6יסם פ3וי)יס 18 סנו)ות 
 6דם 11תק ג) הי מיגיס ג) כח0;ג1 , 1וחק 6זס ג) 16 מרניעמי

 געיווג כרגגס ס6הח . רגיס מיניס ' 00יגגא , שכניההיכבה : יגהמ)סו'1זקו
 )ורח סהססר עד ונכמוגס מ0ס כמורככ ט0ורככ0גמרדים

 ירי:ת , וסרגם  וימיס יהופן  6וקייפיל וג)עו כסנונגי'ן תסס 6'ג)
 כ)גנ0 וה)יהס סדס ס)ימוח  מ8רגע0 יפורככ כטי *1 וערוגפ1ג
eclיפ~נו טל5  סכנית סרגגח ו60מרח . 1סטמור0 ס8ד1מ0 סמירוח 

  ת,יויס כמורכג  ת:ל ירך על כגית , הגרו ג1ר ס6' יוסס 5ךסנסררש
 : נ0ס 1גיו61 0היג0  וכן וכ(כו:סו, חגרו ג1ר 5חד כל יוסס ירפפיסע1יס
 , גו )כגנם ר16י ס6ין גזגר ע1תו 6ת "יכניס 610 , חוריסההרס

 יגנסו ס)6 סט1עו )סי טענ,נו , )ר16ח Sh '0 '0יסו פןת6מרו
 , לי15ס1 ריוי  ס6ין מ0 1)ר6ות , גו )סכוס )0ס יחוי סמיוגפקוס
 : סורס )סר* ,  סלפ4זיס סיופ יוהם נתגהי  יפיין ע1פו עוכניס פייל גן ופ) , גו )טיין 1סס ר,וי ס*ין נוגר 9יעו blG גו יפכ4ןולפי

 הזיי"ןאות
 : גר.1י  גמלת כי'ת ג6א ג6לטמשהר
 טפתיו ס*חר, פי י5תר  פן פסיטי וסגס , חי5 ייר5 ה5ר עסכ!ךיהר

 : יססר ועננליון

וועיוי
 ולפרב לתס'ט סיו%ש טיר5ים ספ1ש 4רי ס%

  1ופ'י
. 

 תס ייחשיפ נר% וי* ,  סיסר;יס מן ל5תד Pb)D'1 גוועס סיייוק1וס
 ~r?eo תן ליס'רו סיוג לין , סרו6ס סרס טנגפוי

 ס9ור5'ס סי1ופים סגרעיי יו1)סרפ
 סלופ1ו"

 : לפפי'ס

 יייזי"יץ%4ייץ
 ו0ו)ן רמג tnwnns )נטס ח6ר טס hto שחיי 1t1hSחיודית

 לש מ)וזס מו"ן או6 גנקויס עי%1ל
~bw' 

 : סתהש"
  ontta פנו)פ ספתסיתו  נסם סו6 ס6,עוווסטחודד

 1פ1י
 ופ%

 : יפטס  6ין יודפ סתסגוריפ צתכפת . כנ9ורס פרגטוס
 'ho פמהר 6גר 5' לכל פים י5רגפפ . הפעס 0יקיס  המשוש,חוש

 4%ו ססוופ 4,יט - 0עע וכ)יו , ~Dtbl כמוס .  )סעו)חוג)י
 4זפיטי . ס)סון וכ)יו סעעם ותוט . מתיריס וכייו סרית anf .60וון
 : וססעס ונשץ' וסתם 5(ף' וסיגט סליירגייו יו ספילין4אפ עכ5רו גפו , סנק( uh' כל וכייו  יפטוס הועסו*

 מעעס 1') רגאיוו קקו6ו תס טס% 1'ל סלג 6פר , הטבעיקכטת
 tghll כ))ים 0ס גר8טיח סגתעקס ט0סודוח גו0 יו01גר6קיח,

 ינסיגסו עגע גו טי" תס כ) געויני חטיין וסי" 0ענט תמגתתפרקיס
 ספר  סר6(ון . כס )6ר,סי'ו  סנפי6יס סססריס סם 10*תיחכפס יפוי %פסוס .נללפ,-ייי, ותהסוויס פלייייס כל(  ינספיסכ)ו%ר
 סעמיס ססר וסעגי . יעגעייס  סעמגש 3גלל פרגר סייפיסעפע
e)tp~1ע) גמוגס יסודוח ו6רגע וסכוגגיס שגיג)יס טניני ט) פדגר 
 וס0פסד ס0יס ס:1ה ע) מדגר 00וי0 6יגוח סטר 1סט)יגי . ג))זרן

 רגריו  ססתיפ 6וקוח ססר ו0רג'טי . פרע' ירך ע) ומסוחםוהיווחס
 (oshin גמזוט'ס וק1חס  ttt)DO ג5יר ספתתוסש  ויפגיניסגמזריס
 וג6יכוח גמסוחס תדנר וסמ[ולים 0תו,6יס ססר ו0ממיסי . וג.סג6רן

 פזיליס 1סלונס מזנליס מייס )ע4 מקרס גכ) מיגל ח,יס(D?' ספי וכטגיעי . "פמ כ) גע,ינ' מדגי ס1ממיס ססר וסטטי .פ1י6וחס
 8יס סנ סנפע גגמ1ת תדנר 0,עט ספר ו0"ת'ו' . 6גריססוגחוע)ח

 פ!ן *ינו סספרים  סנ45 מפס מ1ער תטע רק  סלקיס ר*סילרייית גפרמח רומס 61יני . 0יקי)ס וע) כסינsu 0 מדגר וגו סרעזרן עי 0תום געניני מדנר וסמותק 0חוט ספר ו0חטיעי . ג,) דרךע)
nhw60ש:וס כסירום דעחו  5חר )פ:ך וו0 תת5תיס,  תל9 ול 

 : 03 3כחוכ סתורס 31תכ1כתסרהבונ0
 סכ)ייס זגליס רק עגט גו ;ttEV גמ0 מדנרח מגתכ ה%להוה,ו;כמת

 3ר8 ט0סס מ6פגחס סרל'ת ג5וס נצינס ג,רנו 6(ר  הטרברים,יקלק : סמגס  ס6מר מס ס' קו16 )6ליסע'ו ס;ר כrha 61. סמיפס ססרי וטרט . 3ו )חוקיס פעטיס Vh 0סג) ומיייעותס:ג) מטעו)ות קסס 8מריס וטניויס וכתן6גיס תה,מךוטרויס
 פת!9יס סנגריוח  פן 3ו "יהמדס מס ג, חמיד 31ג-06ע1)ס

 "ע4ו מהס )ת)וק  6ין  פרריס e'tlD ייתס  סי,ים  ידופי:ספנים
 תן ט'נ גסרק מו0, גע) גטס תפנו י0יס ג0חמגרס 8ך קיווהו)רוג
 : ססם גמ)קיס 60מונ0 ג)ומר 0ת)ק IDb(n טויס גהג 60'סת)ק

 ממ)קחו חקר6 מוסח ע)יו טג6ו תס ען סמ,)ק , ס1פתיתכ!1ולק,ש
 פיתר thmI יוס גו  ט6ין ד3ר ג)ו' פמרי פנין ענ'ינושם : מויחיחממ)קח

 4צפפי
: 

 : נימ', ג6ות סמג61ר גגנוויח 0פך 6101 0ג)ג), קטג1.19 ו;חגתי כקוג0 0טטוי 140 נ)ג! ק, 0ההחון יייח יסהגלגל,
 גתקרכ ספ'1 מט6ר חה)ק 8מד תמין )גח חזטחיו טם , טין1מלק

 סחלמודייס וכת 0כ61 3חגתס ימלקו ססיגוסוסיס ככת כס.תיומד
 ח;ר6 ג)ט סכחהו מן 6' ג) , סנקגות1גח

 מ"
 )ממר ירמיקו )6 מע,

 : רכזת כתזת טל 3מקוס רניס תיגיס על elhט3גי
 , מנכ') סנ'פ , יד1עיס טגע0 0מטרחיס , הנבוכ.ם הכוכביםהטשת

 גקר6יס כגס%יס וסמפנס , ו0ירת סספס מסםוכםניס
 : להנועסס סנר5יס 1פגוכס כן גקר5ו , סנגוכש יגוככיםהתסס
 : פ4ו 0לורס גנ5 פפנו נעמס סולס ס0נוף לפי פוב5ל ססהטר
 , 45,ם ילפז ס'י גירגי 510 וסנווית שערית , פסייליס ייי ספלהיס ומיני o~t)tns כפפכות כלס 5זיוריס  ילל נסטחצב
 סו , hi1D 16 תקור ט4ו עטיהי . ת9ור )כס טים 0פפר תןומי:יס
 , ספ[4ויס ייני %י כולל טפ סתיו ספנרייס גסיריס ו') סיכ%ון

 : כויליס יותר ייחריס נך6ס41
 ללושר , י14 תז לו ס6ין לפי 5תרסי , 6יכח  כפית סישיוח0

 . סכ61 סיוגס יו סייע'כ ניגורו ר*י געץס רגר פייוס6ין
 6הר נמטגתי , )0 )חח )ו סר,וי , הוס לנסעו טיתן 6הרתיוכן

 : 0ערגי):ון
 , ממקס יקי6 ), 6"י מטט0 זמהו ט) 6חד מטע0 6יס כ"יעס0חקה

 :  גיו,ף ויליו))ו גכ'ף בירני פ%כ*'ס, וגפרכי , רניג,ו גלי1סי4ו5יס ענין ו0ו6 , גקיר ?מוהו ועק0 כ)ומר , סקיר ט) מחוקסמ6מוו

 הטי"רזאית
 nwsP , nnha ין' ,  3פנין תלויות סונות פרגי4זפלות עתי ימ9ום ססמתיו גלסוננ1  סין וג) יגיס )טניניס מטאף טססנע
 וגל , 1י יר5י . וס ר6י 1ל6 , סגי'ת חתת וטו'* סעיית תתהטח'ח
  סיסיג)ו ג)סוננו יכיו מ0 ר6ס , רגיס )טויניס פטוק( תטויסס6'

 , י3פ פ)ת סי6 פבריס י%ת גפלי ספר3יוח ספלות ט3סהיספניניס
 יה)וח עהי יןלושסיס כ,חוכ3י

~lthSt 
 תכם 8תר כל פניניס

 יגפ י5תר , ts~O סתיניס סס מסס עוכ לנו י1ריך 161יס ,פסותסת
oin~o)וסשפ ספוג עגע יקר5ו וסר1ס6יס , ועפיוס ויוס סינוי לכל 

סעאי
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ה זרות מהמלותפירהם
 , 0מיני0 מין נ0 טיטלם חי1נס גי טגע ויקרet1)h~I . 6 ומגתח0ענטי
 : עגע יקר6 יסנ0ו )6 חמיז גיגר )מ61 ;מ ו;) , :nSPP~D 16 פוע)תחמס
 ס63יס )סוט6 . מסענע סיג6ו סטנייניס סס , טבע'יםע3י3'ם

n)hiw360דס מתט : 
 : סנו'ו נ6ות יי"י0 ,ה?הפעאה

 היך'ךאררצ
 ל0יות ר,רוג ,~Sp , כלט1ננו כגר גמ)6 )6 ו06 סכגר יער , סקליער

 )חת0 6ומר וגור גור ג)ומר ייטזג0 )ג,ו 061 , נדר עניןע1ינו
 גדגסו'ת )גז גו6'1 ס'1'ן גמ)11 (oniP 0מ)0 ו"ס ג;רנ' ו,מ,6 .)1

 ע) 16)0 סו6 ו6ו)ס , )טטות נזר ג)ומר ס(0 געניין ורוניס ,סי)'ח
 ססו6 )י כפדופס 6הד 3וע מינו %6ס יס 6ן , %ר סלוג פיתחנור
  מן וג~ר OCO סנדר פס ססר6 פר , תגרו ספך סס6תר סיגרוסיט  ססריס נמ)ח 16)נו כגמ,6 רט )ס:וח ),ודל נמומז טמוסו 6,)סגגד

 בויר ופס וייד'י. וס3,9 0"פת ;whn(it ססוג ר*)1 לפוסי 0טוג..סנמו)
 מס0 6' מכ3 יגנו , וטוו" סקקר ו)מ6מ'נ' סרט )טוי' ומט)סמסנקס
 יעד גמלת 0יחוד וס ג)שנוו מ,"תי )6 ו6וי )טרטו. 0ר16' ;סיגניניס
 16מר , לו3  לפסוס נדר 3, כטכר1ון יטז 6) עוג מ)ת )חגרוסו,רגחי

 גס . רע מ)ח 6)יו 6מגר רט )עטוח ,ור גו וג"6ר1ם , קוג,עי
 6ומר רט מ)ת Sh' ו6תגר סגנד מן 6גנס 0רם מוור סטו)סגק6גנ0
 : תרע וגין סטוג גין )כגוי) מ"מד, מטק) ט) , רט ומ'טז , רעייעז

 יופר 16)1  ג19ש רגיס מקריס מקג) 6חו זגר כ"י0יסז;1דדזדוה
 טעימז  י6מר , סותו גו 1ופ1* ס,תר  פן ג"תדר6וי

 , סהימדוח otnh~p 0מימד מן ס0יOSt;;Ot 6 , ססו6 3מקד0ימז0ו
 %ן , 0ט0 ליתוד מסורסמת מ)0 0י6 6ן , גס 0ר6וי יוחר ימיזומ)ח
 פלפ לכל ר16י פורפ טיל t')tDhnD יפד3ריס 161ל , כו 6חריוספתי

 סיי51 יד , סיסיס 019 וס ג"י סיסיס  מ?רס ath פל ספיתוותיור"
 , מימי סתיחזוס מג)תי 16)0 6ט0ר 6י  כק)וח פג1תי ג6רןמשוות

 : גסוס סחיסס לקג) ר16י0 5,)ס ס"רןגי
 0י6 , ממנס וסמגוון סחורס עקרי טסס )מ1וח 00 , ההורהיסודיה

השגש דגי%
nthfiD 

 סס יביס וכיו% nhhtr~ "גמולגשוק "ך0 מי
 : (mv~nt מועיני0 כסטיסיס ויט% , 0תוספורי
 , )מד0ו 16 , זטח ~p(tO גמקו0 , וו)ה0 6ו , אמת הרעתהועי5הו

 : תוטל9 על מורס )נלס 3ו פרכי  ויסון , חוטלת סגיססכי
 ן יט  5וסני לינהיל , נ*61  פנין ספנינו יט פמית )נ1ר דבר  יםישות

 פל וסר5יס , 138תינ1 יחלו סזר כינו (te~hin דבריסכלופר
וס

 פד3ר'ם רס י118ר h)w ויי , h)nA זיו1רוסיסס 0שסו? סוי
o;~inw0סדנר מני16ת 0דנל  ייופ  וכן , "תכוסיוס נפ1* 9סוי כלופר , פס יסנו 8סר 6ת ריי, יסיס  %יפוו : 

 הכ"ףאות
 ;זור, 1נפס סמשום'ס, )זעת מקי6 %,ן hwt , ענע 41% ססמי

 0גזור סרג0 נמנ6 610 מטיס ג1סע ו6מנס , סרטיה0;'9
,anthotטו(וג hft)~t , ספילוסופיס 16) גו 0נרנס יגזי hton  וומקמי0 ססי6 ס,קוזס מן סיו81יס סייריס סיוי0 כל )?ייתסיתוכו נסי 

 , ירורי פפנו ויגוור , בוויס htoD יגוף  פסל% טיסיס מ)ק 6יוסעז
 : ת6ריס ,כדוריס

 ג6ר0 סנפ51 יכת כיינ0  ביוריס סערגי פן ס6לתיו , תדיתיי טסביווו
 ו"מר ,  ג6סין יוראיס וגעליו נגו6ס. פררך לfill~nDC 6יגיד3ו

 קסס ספ)ת מר3רי1 יכנותי )תיפן, 1') סרג טכתג m)hnכונויע
 גמ)ח סמ)0 וסמ)סהי , קוסס גט)י1 וס0 , ס0ו8 )גמ טס 610ג)סוו,ו
 : ידופס לסיכס ל6 6ס נכריי  1טון כ1לית0 ר8וי 6ין כליו))ו ייפ1י מס כי ,  יססס וכן סרו6ס יר6ס ממני ,קס0
 : גפרס כ1ינו , כם כסס של5 נניר  טסביהף
 נ6רנו ויגר , תתד רגר פי וס "תר וס ג8יס ספות , ישקרבוב

 :  ייל נפלס י3י'ס ג15מ ס?רפלת
 ישינו גמ9ס פ14 ייפר 6' רנר לפט1ס ייולת ג1 טיס ר3ר כלוךוץ

h~octutuגכת, יס51 סריר סועל htS1  יסו5,  סרגר גלת 
 ל;תוג סיודע (e7h , גסוע) פופלו יסו6 9ליו י"פר פובסו1ת810
 סיו, ילופר , בלת כוחי ילד6ו כוסנ  סוייוגעעס

 וכיפס לכתוי. גכתי
 : כס1על כוח3 יקר6 כותכטסו6

 'בכי) גס "טר ג6זס 6סר );ת נרדפ'0 סמות , רבר' כח , טרברכח
 סג)י כת 6וחס וקר6נו , 3ה~0יס מוטני0 ס"י,ס סכ))יס יזטוגכ

 וסמתנריס 0מטחיקיס ו6ו)ס , גטיני ר"~י יוחו h~ot , "ג) גמ16
 : וייליי4ייל יסגפי  1גפי1פ1ת , 6תריסס  נפסכתי whl , מקני) מי );חוניוחר ר6וי וסיס , מדגר מי טסו6 ס6ז0 גגור גחגו )סוי 6סר טמוומגמ
 לו טיייס ל5 יייס,  טבו י5רס ייסג ייו לבי ס0 י14 סשער,וווז

 ]מפחרעת[ ח"א[ בוטכים]כןחיה

 שיטכלשר פ% וע 'hts, גן  יססו טפר יכ5סר נגי , ידיי0  סאג1
ohn6ויטמ'י סיני_10מ ס4ויהן 1%פ1 , יופס טיתשנ פפס  . 

 : ס51ש  נפיס ס1יש וסויפיס וסירגי 0פ3רי ,  ס19רוגערגי
  ויק) יי61 ירגר פוכו 610 יפנפ טפלי פיינס , פבעיההבגה

 : עקייחוע)יו
 וסוף סג)יון מטמן 60' , עניוי0 1טיי סספון 1SD  פסוסף טםהנלית

 , מין עס 4ור חג4ח , ר6יחי,קן מג)ם %) , 4מן 16)"עור
 ש כי , יו3ר לוויס פיליי  בייז יכלית 4אשר , וחללית סק(כליר ז h:fi)n לו יס נסס לכל גי w~nh סו5  יפין ופ,ס , ויי01  ייכלייגר
  ג)6 יונס תג)יח יק ססג) מטס0 מ)גז 0מל6גוסי גס פגפיוגר
 , טט1י ליל mh)n)o סגות פשרגי  פיר htwt , ופסייסו (1mh~itססן
 ht)D"  ססי1אס1כפו

  לם~ס( פימר  לספסזס כיסייסי פסלי גסתיתת
 3ו ר%ס חוקר, י4י סבליס ליל י45יצ וOh1-4 פ11ייס,  נג,ור5מר
 0:ום ירפ  ס)6 דגי ortg 6וס 6'ן , געוין ס6יס נני כונחחג)יח
 תכיר סי4סי סתל?  9 פטר ס%ס ויירי 0יוי, כפפטס  כווסותן4ת
 ג41ק פ1ס ספזיפות 3רו3 פייו סוספתי  51ני ,  יפין פוס סכיתפלי
 ג6טר חג)'ח  יק ספר3י  בלסון ו5ן , ניור 1סוספס כונס תייס6ופר
  סוי ו0,תר כפות סוףטסיתר מפני , ?~ptt מ,1 16 יס6נס %ז סו6 טסחופו ו6מרו , ס6'גטנין

 7115 דגר 1ס0 סנופס 1Wht , כונס
 ככל כווש סוף ססוי %יר 5ל סכפ1ס ס,ף פן ססוט"ל 16 , סוףטסכל

 : יפויוהטר
 : 450ף ~tanh) mh , פיפס ננור ססכטות
 פיש t~wv ו*נחנו ו'ל, רגוס'נ1 גרגרי יחע , ימו העוהכרה

 : ספנין פוי , פ1ירתיש , פוירסות  וין , 6פטרנפיס ס46ף ג6וס נ6רפ% י9ק ס% 5פטר ס6י רנר 3ינייןסכרת

 הלמ"ראות
 וסי0 . 1י0 )גיסת 'קי6 , 10וס 33ט) %ר0 תו) , צורהשיעח

 : )גיטס גנגר ,ורס ספטע יור6 וספסדסמפנו
 פניש יסג6ר , גז 0פסתפסיס פ6גדס ייפת ליפ4  סי5צים

 : יגרי  פ6פר3פלס
 ס0לב,ודים

 נודי
 , טפוסי0 1מית

~snst 
 mn)net ודע . סרג04

 61יסיות , ולמודיות , עגטיוח מיגין, סלססבפופתיות
 ג"נ ס)מוו,וח מן 161)0 ' , סמי'ת ג16ס 63רנוס 0wtt~)htט3עיות
 סגו))ח Oll)bt ומקמח , סמ"נ~נ,ח ומגמת ו0מדות סהטגור~תחגממ
 כנקר6ת סנג,ן ומ;פת , ס;הגיס ומטסטי 4:גוגגיס סנ)נ),םחגונת
 ,  סמין וס פל נרריי0 ספיס וסרגליות וספוייוס 11פ1ריוס .מוסי9'6
 יע ע9'9 וגנר ס6תריס, ימיני0 לסגי  ופלירת כמרג)ח ט0ו6עסוי

 : תברו פיס6תר

 המטאות
 , נט)מיוס "נרו ~tsn(o )מגמח וטרט טקר ע0א )0סו ט0טגסטי

 : ח)מי ט0ו66ומריס
 גייפ 18 גפחנס  סיסכון נריך ;)ומר , פמזינם ח6ר טס0ד'ני

 : לו  סיייפן 16olh גמיגיו* )גזו טיעמוז )6 , גמזינ0 ממינו 6חויס euקיח31ן
 פמ כרגי 5*הת פל ס"לי פלת 599 פפי, פור רגר ססגוהרוז

,510tshn ייותו, כלופר סרנר פ!י6ת יויכי יחר ריויס 
 כלופר , סי5 פ0 ייאל כ"וס ntbt1D  סיויפ 5"ר פי) ררך טלגי

npwh1פיותו 1011 , פיי16ת : 
 mh 16 6)ין ונחן , ו6י0 "1 5וח גט1ין ,ד1ם כ)סוננ1 טויווםךפח

 ראיס , פיניס יני ירגר פל  סיר"יות געגור ו"מו0 ,מופס
 , Oth1~ סוגס וס6ירת , פופת גבס  ג8מתתס סעק ק6ין סה(קס0ר"יס יחדתי ג6פתות, 0יפנס לפמס וסר"יס כ6פתסס,  ספPhn  :9ת1?ס

DtnUC15פופת  סטני  ספין יםו su גלסון וכסןמגס  יכפברס לד 
 סכתגנו כפו פ9)י 1ט1ן  סו6 , ססוג תתס 6סר  פליפין  פסוסף ט0י!ין . : ;)ס סקנסים ו6מ,כ מ1סס ר6יס גמק~0 גתגתיוגתמ)ס
 סית, י~ס  בפנין ספין פוס י6מר כת,  3פגין וייפר 8יכות,נפלס
 )6פר" פין ספלס ת'ל 1)'ף,ו3יריי

 ועל wnhb,  ספין פל גליוננו
 טישפרו פר , י5חרונ,ם ספת3ריס וכרברי 1'ל רנזס,נו גינר' יפ!5 ,יכת

eihoווקר6ת 0ט01 גמ6מר חנוע0 , 6רגטס 6רי0ט'ו סמס , ההנועהטי3. : רגיס  נתות פל בפסום ר3יס  פיניס פל 
 , וסתון ,מ'חס ונקר6ת ס9מס גמ6מר וחנוטס , פסי וססויס
 4(י6 ס6נס גמ6מר ותנועס , ססעחנות ונקר5ת ס6יכות גמ6מרותוועס

 : 6יכות נמלה מסורסות סמ6מיות ותלו , סעתקססכוטת
 : י6ר0פמל"כת רי ס9יפ פפעסס  ט*ינו מס 610 , ממ)6גס ננ,ר ת6וטלאכותי
 hto1 , פרני  3לסן 610 וכן , 9יף- יל  ייוסי  60'6 )יגר ט0גכובע

 : פממיגססך
עייו עב
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 זרות מהמקתפירוש
 )וקוזס 0ס וס81 , פיס מלגנו )טגננו 36 סעהקנוס טיני" מפבורמ

 5) ממוס סיופים סקויס ג) 6סר סטנו)ס 0גח1ןס8מ,עיח
 סגז1ל )הון ים וגן , טייס גבס געגו)ס סס1גג כקו מן קיסיס מקק6י,ס
 מסטת טיסיס הלק וט 6' 6) ממרס ethil~o סקוס סג) ג6מ1טנקריס
 הומת טנו)ס לכל ומרכו , מכדור מוכו סי6 , קוים כלססכזדר

 : ח61יס )ג'סגורו
 קו 15 נגוף גוך וניטת וסנינו , כעור ימטם מג6טר גנוי טסטשטש

 ס6הד ירסין 1)6 , ג)) יחטרג1 ט)6 גטוין גטטמ 0טמ 16נקו
 סוס גיניס0 סיסים סו סמטסיס סני גין ייות יטיס 1)6 , מגרו6ח

 : ווכחו th 15?גו4
 גג) 6לי:טו יטה 6הר נמתגת ספי)וס1;יס מן גח טסלנשאים

I'fi1VV, 1מטפס י6ט עלמו ו5יי;ע( . "וו oth~n ס'1 ג' ,סיגים O~1Wt) כנרי8וח לסמירת נסליכסטיתטמל1 גזי , יופגיס )6 )מז'נס מון ס1)ג'ס וכס : 
 : סהכמיס מן גח טסימע1עוזלה
 כמסו ו') וכיב , ס6ם סחרן כמקג) יד1ט מחגוה )מילי סםשתכת

 מת"כ 16 מקור נתקוס , 3ו מידוע מן כקל יוסרכמכורו
 : ממוג גמ"ח סהי'ח ג16ח ג6רהיוונגר

 כסי, 6ריסס'ו מכס 6' גג) "3ר מיניה ממסת קסיקט יע הגדישאטר
l'~h%ח'כ'1 מכקזמוה'1 "מג1קס וס61 , כמופח' ססקק 

mfnnh, 0כמ3,קט וכא , ס1!1ה' מסקס 1ססנ' , סמ1(ח ספל ספיג נפם 
 וסכ)'"' . סננוח' מהפקח טסי קי16 , מפורסמות טיסיומסקזמות'1

 ס'כפין ;)ומר , מפיקוח ;כקזמות'1 וסוף , סספ1רי 18 הסנייססקק
 מן ג'ק המפורסמוה מן למטס cc1 , גסס ק'5מ.ן סי 6מחתס).?מון

 כמממרים מן כמין 1נוכ , סטווי 16 סכנזס סור וקר16 ,סמופחיוח
 )סרהיק 15 , וגי )עסק )ורוס ס5ד0 גוי ט) דהטיס סס[ט,סאן

 , שיו )כחקרנ זנו 6סגח ג)ג1חס )קגוט 16 ונר,מטסות
 מקמר יקיץ ממין מוס סכוך וסמ8מר , ממנו )סהרמק וגר סנ6ח16

 , מפתי מקמר ס,-6ס1ן ימין מקמר "נקרך גמ1 , סוורי 16מסגדי
 , מפיריי מסקס וכרגיטי , )אחי מקמר סטניומקמרו

"101 
 בסקדמו:י1

 כפר וערלו , סיס ~btlnXni 5מח ח"ן 'ויטיס טסם fuh יגר, )סנ168 דגי )6כ1ג סכוך הזמין קרנס , C~tDttC ג)ג דמיון מגי15הסקזמוח

 םסקזמ1תיו ס5' , מינים סנ' וסו" סמעטס, סכ[ט וסהמ'ט' .סעי
 , טלר ימ61וס סיסג ממסגי) גו 1גסיטיין 5מחיוה ג,נ)יכס יומוסעט6וה

 5ין ntwnh ,6 כקדמותיו ".ס'ו כסני וממין , מסם 6מת 15 0היכס15
 ,יטג 0)6 מי יעטס וגוס , גן גי וידמם , חו)דס מוליד מנורהגורס
 ממיני סי' כמין יס ספר וטס כלס. ככקס נהנ6י 3(י פינו ומיסטיון
 : 6)1 ג) גו)) ספר 5)1 ג, );גי )הגרסקזיס eG~lht' . ט1(י"טיק'6 ונקטו h'vcec)h ונטרני כעע6ס ספןססק0

 הנו"ןאורז
 גט,ין יסים ופטמים , ס:יע1ס מטפין סנ,מוס וגן , ס,עכ מעניןוקנחה

 : מוטט נענין מונח סם ,סמום
 ובטס hto ג6)1 )גח כנגני גק1ת ומ61ח חוועס סי8 , הגלגלנטיית

 : ההוטחומירך
 : ס5'ס0ר כמרס 'סמיוסו זחוח ntaio גנגסי0 גי , ו"מירהו ,מיתחו .סיס גס נ1מהי0 ס,מ,5ח מגח , צומחתנפש
 יסים 3ו מייס גגטוי 06ר פכח סם , חיה נפש 16 חיוניתנפש

 סג) ספק 8ין , 1סה11עסיכרגסס
 וק"

 : נגממת הים
 אטביל גס גו סיט ס"דס ,נפם טס , משכלת 16 מדברתבטש

 כיolho 6 טנפק ס(: ו6י1 , ממוסים )e'ttho 6 יזיעותקרעת
 וגס s~it)rt כדצ'ה? ;ה גס, ,ho(o סימוק ם)0ת ;' , ,וממח h'D1חי0

 ג) , נשוח סקס סרון5יס יקר16ם 1ע'ג , סטגל וגם וכחנ1עסכסרגסס
 )כחג') תגס סגח ט';ר8 טי , גפט1)תו 'ארוסו נפט יקר15 טגסגם
 , גמ6מי כסרהגס וי טל סנפם הצי יקר6וסו וספ')וס1פיס , מטגנךנ;פ

 זין וע) , סגלי הלק , כלגסי סכת טי;ר6וסו 19 גסטו)חוית6ווסו
 : 8' )גח הפקוח nt)f~a רק 6י,סכקמח

 יטל קו ע) ט1מד יסר קו "חרטם יויוח מסני 6' );) טסנצבה
 קו על טומר קו ויקרב , כוות לרדיו מסגי סוויוח מהייפיס

 סטמ SD עגמן סטם ויקרי , nho וו'וה גטמד1 ג0ימיק ניחסוניח
 סקו מן 6חח מ,קוזס גטס1,נ 6טר נט"ן ט"ו גס'טמד ננגסגוית

qnnycוממנם , כסטתיס ניהד יפר קו הכורם מקוס ס61 סטטהים לעגי 
 , ו,גכ ויה ויתרט1 סיחר גקעמ יסר קוגע,מס

"(1 
 כפ'!וסופי0 יתמר

 ~ויה ט) נ1ג גסס ור11יס , סטת ט) נ1ג סטה 18 קו ע) 11ג קורק
 הדשו וטנינס קעגיס 1מ)ח . ע'1 8,)ם יויס נ!3 מקת גי ,ננגס

 : קטג גמרת6ה'1
 : סוף 1))6 תג)יח ))6 חמיי סט6י1ת טניינס ונצח' ונצחיתנצלו

 הסמ"ךאות
 ורדפה: קמות וערוי, ערס כינין ימסובבסבה

 היסיג 04 טס טללית סטגס ונונס , מסטיג ונור יזש מםהשנה
 סמוטיס. גומי טיטיגכו מס סו6 הסיח ושגס נח1:י1, )6ג:ג)1

 כסג) סטנת גס ימס סוקרי,ססגח
 : ספרי

 נקא וגן , מ.והוי0 ימיויס לעיין alh מגני )מטו3יס ה8וסגולה
 3"רנוגא וכנר מסמיגים, ומין כמיוחזיס ממקריס ומגולות,סנו)ס

 : 8יכיח גמלה ס6)'ף153ת
 ססגזל וקוקס , יזטתו נגר סגולך סני; , והשהתפות ההבדלסגולת

  קוים ולרז  ס(סלררס הכמי 6סר יקוים מקרי כסוסטתחסוח
 ימס )5 6סו תסס והשוס ממגרו, וגז) טס6חז גממו , נגי)יסהסס
 , הפו עד סנדו) מודד ס3סס l?;O 1)8 המס עד טגיסס סיתדדס קו)סם
 מין ולכל 8הד, סו  ימדדט  15ר ססס  וחלקום  מהותיים  קיים וכרווכן

 : וססקתספוס מסגד) סנו)וח קרקס 5כר סס סנ11וח כהניסמ6)1
 : 6יג1ת גמ"ח y)ho גגה פרותיוסיג

 )ג) ורדפיס 0מ1ת הטח וקב, , ושוקיו ס";) מסוה ייעט)6 )מי סינתס רק-4וס ג6ורס: יורך )מיייועס :% טסשכל
 : ססססמיניס

 ממומר מן וגז) נפרד טג) יקטין , מיניס סני s)~o , האנוש'שכל
 סטג) , מי;.ן ם,י מטס 011 . נתומר vl(s , וסמ)5ג'ס ית'כס"ס

 סוגי ונמו , מ0גי)יס סכם גיס סכ:ג6ר גמר 1גג1גגים גג)נ)יס5טר

 : trih סג)נקרץ
 , 1סמ)6ג,ס ית' )סס נרדפים תמות , נברל ושכל נפררשכל

 : שמי מן ופיד גוירווסנר!ס
 הפועישכל

 מעיון סכרה ססמ5ס 16מריס וסוי)וס1פיס 6י,סס'ו ,
 גנמ,5ות כ)1ר1ת זוחן סו6 נפרד, סג) מגלת, h'hn)ומר

 קנחס , סנ)נ)יס מליעזת סגות 0סס הופרויס כהגריס מג)טדי ,סטפ)1ת
 , ',olh 1ג'מ מ,ממ סכפ)וח כנמ,6וח ג) 1ויוח ווחן טכו6מקמין
 סכ61 מפני ס,זס ,1רח גהת רק 5,י1 ,רין 6'ן גי יטמיןו6ריסשו
 , סיע) 6) סגח מן 11רח1 ססו6 גגה 07ho טג) גסו,י6 6מ1ר 16בג),
 סמחמדס1ח כנמלקות פ1ע) "סו" נטגוי סוט), סכ) קר15כ1 כוסכטג)
 סרג שומר סו6 ג' )י דוריס , ס1יחס כסה 1ורוחס גחת יוםיום
 ווחן ~hlo גטגור גן ~IDlhl גי וור6כ , 5יקיס ((מ1 גהגורו טסיו1')
 , ססו6 כ"ס 1') סרג מ)6 5נכ יורט וקיוי , כבניח סךטח ,ן'olh גני eth' 1יי,ח א, , כרטיה 5הת )(י 1פם גט)י ספרטיס כ)נורם
 : 11)חס 16 סמזרסוח גשרי 1') כהגמיס גזגיי סמכו ניו:ר6ס

 גי7יסתו ,רין ומתו )"ד גא כ5זס "'וטכ1 , יאשונותמושכלות
 :נ11)ח1

 ענעס t~prn סנ)נ)ים כמ8מיניס כמוסו סקס וט עשירי,לשכל
 נבג) וכהביטי , כטומדיס )כוגגיס 1ס"מיני , )גח גוגגי)טגטס

 , 6חד גיוס ג)Oitu~ 1 כטגטיח גחנוטה1 סמ;יף 1ס1ן , גו ג1כגקבין
 ספי)וסופים ודעת , ססי8  לסלו(י 3סכךח סמו כג)ג)יס יתרומקיף
 0חר6סו גמו , הנ4(ח1 ס3ח כ51 נדרו סג) קריך סנ)נ1יס )ג)כי

 , ה"טס )נ)נ,יס 6:ר סטג)יס 6'ג , סגני סהוק מן 7' ג(רקמיטחס
 ווחן 6הד טג) מגבהי h'hG )הויות כפילוסופי כסיון סגי5סוטון
 )חסעס סכוייי ג)ומר , טטייי ו;ר"1ס1 , ס0ן)יס (ct~thנורווח

 : כג)גנ': )חטעס8סי
 )ג16ר כניכם קג,חיס ותעמיס , הנאצל מהר );1ן , הנקנהדושכן

 nhb' מיסכתלום
 ס;וגס כסכל ט) מורס , ס')וסופיח ערנית

 )פי 1נמ61 נמ61 כ) , ית' ססס טי וט),תוח טוווח סנמ51ות ג,6דס
 : גו )יעת טלפנומס

 יטיס 0)6 עז 0נירו 6ת כ6' כימתן ובפטר , וימוגו. טיהטרגו 60פ(ר סגסמיס מכס, נפח סמ'ס גבוח "מפוסמיכות
 )חגיו סמון ס6מד 0יסיס ולע"ר , ג)) טמ1 יהטרג 1)6 נ11גיו.סס
 ונס , (תקו 16 שיר 8מר ג41 גינ.כס יסיס 6ן שחו ימחט1)6

 : מם1ס וקיץ סני געי סמיכ1ח נקוץ כט)יפ'כמפיס
 יסעו 6,1 , גן סיס ס)6 עת סיס )6 18 , הגבס ))5 גןסיס מתמיי טנינם גך, מטיוח יסור )6 16 נך סר )6 , יסור לא סרא

 : חגנס לל6 לעתיד יסיס סהמיד , כןמביות

 העי"ןאות
 , ט,יויס גשי כמקמר גוס ממנו וטמאו , מסגי ונוי קםלהעברה

 דגר מקרס סג) סוגרים מן סמ6מ')'ס ממונח ט)סלמן
 יכיו טסימיס סיס שניפטר 16מריס , גסס 3ג) ס ס'י וקפיר ,ט31ר

 שמעלס טחסיס )6ון סיס ופיר , ג8מ1ט 1t~scl גיריטסחט1היס
 מטע רק מסס יו1י6ו )5 כטנייניס גג) 5ומויס וגן , ססמיסוחקיך
 ס6מונס מן סמין וט , סר6מון כפן מן ע'ג גר' המפסו ג"קר ,מער
 גו סרחיג 6ך , ;יפיגדקזוק )" יקמר 6, טיענס )יגר סעגרס מלת וחומר , סכעגיס :ערקרקס

 ע)"
 : סגונס סעגיר ;)ופר גילוי,
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 6ד זרות מהמלותפירוש
 סג) וקנזס טגחוגו טנו) )עקץ טס במוסו סג'נ, מינו) ננדעגולה

 "ניס, כ0ו6 ג"עמ סס.3ג סקו Sh ממנם 0'6,1'0 0יסר'ססקו'ס
 : גהגרו 6הו ג) )ג,ר הוקרתנו כנס סעגו)ס, מתג, נקבית ס0י16גנק11ס
 )מוכו 15 ט,ין, סקוסו נמאס , רעה הועילהו , עניןו,וע'לוע

 : הנערת סיס הערכי עסין , היעלת ;לטס כי ,ענין
 , תרגומו סוף כי , ממת וסננור גקה)ק נמקוס , ממנו יסנכגסנעלה

 מורגל 'וחל טסו6 3טכול גבתלק )נירת רכלי 0כיגותיובנר
 : 13 וסמ;יס סח)מור ססתמש 3173כלגון,

 . נרבע )6 ג' דטחן ט) מקמרו , דעת )פי הקוס טמאיו רעת,על
 הכמתי כן "הר דטת, ט) 3173 טעיתי , ט)  בו כערכי כהוןומסני
 מס מטע יטתך ט) ועוין , ייוטס ס0י6 מרני , )ן, נמקת)סה)י(ו
 סה)פהי ;)5 ממס tfigl  4161 , גמקומו קחו רסוק, ט?ס'ונרוקו

 : טניינו סודטחיט'ט

  מתך" בנשייך:עי
')1PtIt;)htot) 1;1ס)41ומ%ג , 

 מס גסי ו0מ);תיו , ננקונ,ו מענין וט נמr 61(h )גי 6ת נחת.6מ.ג
 פ.ג פסם נס5ר  ולולי , עליו מלת גהסור , ;hto %ס לכי 15 ,תון
 : מנער 1ס גפסיהס ט'1 סטירותי וכגר , ירוסס ויתזויו טוינווכרכי

 סה"' ,2

- 

 כ.4ס קם , "",ים ישייניס ת"

nl'o)b: 
 , וננ'נ.ס טויני0 ממת וגנינו thI(m, גמלת 60)'ף נ16ח רוסועצם

 ,  כטלס  סכטתקגוס סמר מן כגנו כסי)קופיס , וווסתונחט)ם
 , כלמין כנינים ייהר גטנין לי גפו, זל, , 5הר  לענין 5תס סיתסמרסון

 : ייני  יסנין פן גנו לנרכסוסם
 : תל9 ופלת יתרה ג15ת סרכ)ויו סררי,עצם
 פרך ת%5ר , ליחס יוךף כיס  יפטת'9יס וטיפוסו , טוינו  'u~V-רוס

 ימס תימר וכן , ל;עיס 5) ;לצם נטרך ;!;יס 5לט;רס
 : ת;פים יל ילכיי כיח:  כל;יס ולט;וס

pnwגוף סטתז סך8בון טוסו מספון, פ1ר מסחפת מלס ?~:?W 
י

. 
: 

 [סטקיום עגיי ס.ז3)0 ייגרי יזומי ס0,3'!רי צ:סעטה"גןשעקימה) %ל סזך  לסון  כ;יטגו וכן , ירטו 631 סריס ממעתיק  לסקוס,

 ניל 5גל , (tnirr )ספור 5;:ר ;סיס ס9ל סגנין כלכונוסנמ)ו
~pilc פרותיסמ 5ליגו פהזו מ"פיי  פדותיסם, 5ליגו  כטתזו 5פרימוכן : 

 ;סו, סטותר %4ן ;ס גממו ס"עתה
"Pith פי( DU10 מיתוני , 

 1 וטו:יר ג!יכלי  1ל!ניסן עני רק וינו נעלננס ג:6כ1ת ל;י  151לג( ,,פדחוקיס ילשון הכפי כסי ס,"  וכן , סטתיר  ויימן יסוכר סופןגין

 , לגי טהיר שקיוו 15 בגר י)5  סופן י4ו ידפס י5 וגם ימ!5' )6'
 סיף ימיו , לג6 טטחיר מס  16 מפגו סטכר מס ס5רסכייומס , ייכוס כפלת טניגו 3ישימ כ3ר 5סר , rllnD כפס טי1מן;*סר
 כטקס סנזויס כלסר , לגו,  כטתיר )מ0 חח)0 610 ממנו כעגלפמ0
 פסול ופרגר , סיחר לתלן ור5; סהלקיס ליחד סוף סו, יזויעלז
 0מדומס סנקודס כיחס כומיון 0מהו)ק סומן 5ל  כיחסו סמדומסססו6
 6ל סטח0 'הס יני 110 . טח0 , יפיי1כיס יקריסו , סמהו)ק סקו6)
 נסקו סומן גי דיני0ס, גגן סס וטניס , סקו 6! ס:קוד0 ימס מאסומן
 סס.)וסוסיס פסנו חטטו 6.י.ת, נמלח ,קונו ג6ער סגמ0 מן 6' עיןמן

t~PD5מריים גכל וכפ;כתי : 

 הפ"אאות
 , סי)ו0וף ונור וממוס , מגסס 6סג" טגיט , תניח מפפלומ81ית

 גירוד גס1גמ65
 פילוסי
  רפיסם  סגה-ס סיחם 16)י ,

 וססזלוסופיס הסרגו,  6)  נלסונס כטתיקוס ט%נו פ3ני וסמתנריסוספטתיזיס
 16ל ולולס , כפור פיטרר יווס ול5 נמור ספרר יל נפסר 16)1פין vctlh', רפת כסי )בסר כל  טנין סו5 וי , 5תר" לורי סי9ילסר סנוס,י מסופר  גסטהוות והבג? 1,יחו טחתכן מס ח61ר 610נינסר :  כן  ו6יחכו ככיניס פרכי  ילכון תמגס3גו

 סנססר ימיי נפור סטרר 5ל ומיסדו  נמן פיטה- ~o)tw תדוטספ6מיניס
 טס מד.סו סמ6מיויס  6ך , כגר ללן ווססר דגר "ל )(;ר , פיניםטוי

 צ ב:'טק:1 ' ::טימן 5פווס סי" סין יתיר נס 1'ל סרג לפונת ;סי5  כנלעס נמונ,הוה1
 : ס;,וייסממיני מדכן,גיטש,ו'הב:,"

 : מספטלות  רכיס  ופפפליות .  כטרך'5ליויפתיטג על hinlo  לכנוי חוקר והפעלות , סס,,י )מקנ) טסהמתפעל
 : כי נפלת נ5רנויו וכגר , פט;ס לידי  סינף סדנו ס61 , בפעלרבר
 פלה (ewn שית ייטסקס ספריו eithe , גל;ייי יייטלרוות

 פלס גליותו פ"ע יל5 ,  כחויו סלי ירגר גי"ורטעניוי

 tptrn ססו5 )יייוט פ;יהפת ג!שיננו יויפי 4151 , י1ס  ללגין11)תס
 ספסורה, רגרכל

 ולפירוי
 יטמן פוס ומ'% , יפסחו יא  ;סו5

 : מפיוטו ((rb ינ% פס גו יגויר  גטניו יפור!, יפרואינש,
 : ל3ם 3,רנךגוךיגלוגגן ,  לוךגן  דס;ע .4ססיטוח ממנו וסרס , 6מי סו6 רק ון'ם מפריט  מזרגג ;ריי טויייפשהש
 סמוקים  סקזומיס סהכ%'ס 9ר5ו 5סר  יזיג'ס נאפיס ת51ר יוןר1

 : חי נפגן ססי'ת גלות יירסהיו וכגר , ייי  כארט1פו גסיי  יסטר 6מי כל  6ך  וולתו, טס פפנו ספתיוס 3פורכליספרו סלי ימם %סחל9יס תלן נכל  ס5פונסס כסכור , סיפו גפניייון טפס גו קרונים ונרך תרדי, טוס יקמרו , יהדקו 6ESבר

 ךתצך"לשודדן
 : ו0הוי'ך סתוויים 0ייכו3 גק1ת מסס וסורוסייס הד ,  חיט פין תודש ספלם כו%יס  סייו %וציד טסצאבאה
 ס"יגריס ,ולח ס6' מינים, סני מסחורם ר.ינ גיער , מבו"סח מכסחורין

rlh1)~גוה.ות ס,ורוח מן גס וגיו61 גהו:יס"(0מ . nf)r~t 07110 
 גס , סירוס  (SD פילוס גס 5;ר וסיף , כתו;  תו;נ )" 6:ר60מחיס
 וסופט e1h1 ספככלס כנפ; , 5' סיג תתם ידניים  פמין פיןיגרלו
 ס;"ו פורס 510 6סר סיוף סרנר ניט ;לי "טיס , יסורמסה-ית
 )טנין ""גסס ומדפו , 0סק ג)6 גוס טנין "3ו צמה נוט ,כ"מהיח
 סוג061 מ1ויח ,זרח קמרנו , דרך "ו חגרנו גטנ.ן סייחת ו:ו66הר

 )%ור, כלחל ט) ס6תד טסיהי .נגר , 0נגו"ס rlJl)rn תגונזושמקוס
 : ,ורם גן נס מקרעו ססרג' ,סגן 6חר ג[0נמ;גהי

 ללורס 1ס .5יר זפ יטיס  יפות , מ.;'ה וצורה , טבעיתצורן:
 סנ,כרת:ס,פסית

 ג)ק.ן ו0ו6 , סיסקו נם? פנומנים ביטא )1ור0 טס , סלאכוה'הצורה
 : סמקך גגי גח6ר ,חקר

 , ס"מהית גרורתו הדגר 14'עת תי;ר1% ,  במהית פערי וגל  ססציור
 סכת סוע)  טסימיון כ%י  י,רס,  כביפס  סככלי מכח מועלוסוף

 , כגיגיס ממנו וכגח מ13רס מעגין )וס סט גור סערכי ט;0 וכן ,סמדמס
 : גסס 1גי611 , מכוייר , יכייר , מכייר וע;יה' למריו ג;) 1מס;ח'61ני

 , )חרס ממפן סס) שתעמוד צין ו)11י, הגול נסנין , הצטרפותצרוף,

 : ימ,עי4 נוורק טסיהי וממנו , 6יג,ח גמ)ת ,מ,טי;,ן 0וסר;וח,16;ני י);י)הון,ס11 0נר,0 גמרנו מ,ויע:(',גניטס

 הקרקףאות
 : ניס  ספדגר במקריס 16 סמקכם מקב) מ יי01מקנקל
 , סתכ3ורח חתמי 3;י מקח , ופרברים שאינם וקוים , מדברים,וים נ.יס: טניינסנמלת ג'5יניהקרכוה

 מדגר: סחנו קו'קי"וסו :י:בשעי,י: שי ןהם:םייהיסנ:יךן'עינ,וישיימוגי
 מרומס סעו)ס מרג, ט) ס1גרח גר1)0 גטגו)0 סונר )[ו טס השוה,הקו
 , נעת שיח ס) 0טו)0 6ו;ק עגו)ח ט) ט1מדח )מסרג ממאת'
 );ד וכמלי וטונו %ר סטו)ס הני חמ'ד , 0ע,)ס (uinh גסךו1:0
 ין וט3 ן 1ס פסגי חחחיו סטומדיס 5כ) otiv ועיכז וסיום ,דרומו
 ג)ס.ן 6ין גי ג'16ר, )תוססת סטורך ג"מלע סמסל סרג גיסוס.1

OtDIQ;)te~כל ילופר , סוס י9עכיס פצוי  ;רתכו ו:61 , סנו)סג6מ,ע סממתן ג!סונו מוסיף 6101 , כיוס מאס 16 400: סקו רק ettp~ 
ofhi1'~01 1ס 5י 5ל פפםpD  סיים. כלס ססו5 סן פן טיסיי 
 : ירפתי ככר  אופקופבין
 : 5.יהז גפלפ ססג5ר פיוטר פקי ט)1מקום
 : ממוג גמ"ח 0חג6רכוקור
 גנ)נ) מיומם )נק11ס ש0 610 , סחגונס הגמ' גר' עיגנת מ)סקומנ

 ול, מטופס  תיגס )6 מוגז ט)שגג
 nlwlP 6,0  6ך , פלגי

olrn)1 ו"י , המיר 6הדnrb  גילור תוססת פגלסי : 
 ייבע גכל סוס סגיג חנוטת פתנומטיס ליס טינלנ פסכייו טסס'לוסוסיסרע

 יפילו;ושיס 5!ל כן כיוו וסויר , פה)ופט גלוי סוף רגרסגיי
 גלן ככייס ספתנוטס ייליל יט כן טיול 51תר %5ר,לפן,ס חי-י טופרם וסי, , פרכוי יגקורת יורן יי, ינלנליס 5לגפרך

 ססיt'wh1 5 1ס למגנת  סייסירך  וירלרון , Dntrn יכנו סל,נ1119ת טסי ספי
  יהלזסו 5חר כרור  יאי  סוף , רוטל ככלכפו

 גרפיוגי
 , ח51יס לרני

 יעוסו וי91% יתריס ריציתם פסני  מתייס ;גי סטגולז חלוןפרופות נסני  וךלפ חי5יס בכיי כן וס ~o)lJP להלץ  טנופי, סוס גל,תחרם
 תניע לן ואי , ג0,כסי4סס משג סכיני ית;וג , גטפ,ל' 5תר סל וגזומו  ליפינך ישתו פתעט)

 )קורס כל תפיי  כלל מפס נפתעים  יריי
 וגיק)'ס . סי6 גס וחייג יחגוג יעת מיוידע חיוט אדור סעחטטל

יייוי
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 זרהש מהמלותשירוש
 ,קודס ג) ח0יס , )מק14טסו6סק מ)שו כ) עיס1ל1 עד 0קפוסגזוי
sg16 , נ;דן סממספ ס6הר גסעמ עג%ס ס רי גגו סכו~ר 0עמ ,Sסכיי עמ .It-ea~ , % 16 גזו)ס ~'pp 

 געיך סנקויס מקס )פי ,
 טס סמחעיס י6קי קגועיס טנסם סנקיוח סתי מ,גי ,סקעניס

 , קטכים נקו6יס ססס 0נשזות "חי , כ)) סגגו 1)6 ממק,מס((1
 ממערג וס6תרת )מערג ממ~רמ סי6 סיומית סג)נ)יס חוועתופ%ר
 ),ז 61"ר , זרום ),1 ה6מי ,סון %ו ס6מז סקועג יסיס ,)תורמ
 וסטוגנים , זרופי קוענ יקר6 ירוס ),ד ו6פר נפוני, קוטג יקר%6ון
 03ס 0קרוכ יר6ו 16 , ס3י3ס כ3 סקעכיס טני סיר6ו 06 סטהם סקדמחר,
 )סס יר8ס , ירוס )11 16 נפון )1ד )ו סקרוגש ססוגניס ו6ו)ס ,פ6ד
 מ0ס ויע,ס , חתיי )ו ס;רוגיס ו0כוגגיס ס)י,0 ג) סמהזסקועג
 ,",ן )ני ססו;גיס ו6נמנו . )ו סקיוגיס וסכוגגיס ס)י)ס ג)ס6מו
 , סג'גו רג'ם וגוגגיס תמיד ס)')0 כ) ס1פוני סקוקג )נו ohNסעו)ם
 סכוכג סו6 פ6ד 3ו קרוג 18 גו ,קוזס פי6 ס;ועג סנקודחוסגוכג
 סכוגגיס וג) . מקוס טי,ף גו יגירו )6 , סימ11ענ'6 סמ)מיספסורפיס
 ~ס גן וס) סגיגיו, יסונו רק 6)יו געין ומ,גס פקותס י;)ו(ולמו
 : סדרומי לנד ספוכגיס36  סדרומי 0עוסכ מססט וכן , כ3י13ת 0יס 0עכי 3פנ, תי0 610סכדכנ
 , ח61'ן )סני סעגו)פ מו)ק יטר )קו טס סו6 , עיגית OSDקובור

 6לגסון 6100 0יסר סקו וסהש מרכוס( ט3 עוגר 6100 ספקו8ין
 קר,ותיו 5רגע , מטס מקיפו גטגו)ס סמקיף פקו מרוגע, ג) כיס=וגע,
 געגו)ס, 0סוגג סקו רגיע מותך סמר,גע מנ)עות 1)ט 1ג) נקוזוח)6רגפ
 וס כ) , othin )טני יטנו)ם מוחך יקר קו hts א%ס1נו כן6ם

 נמקום ט"מו 6לככון טירס ל0תסכי) , סתטכורת כמכמחפכ61ר
 , וו)חו 16 סיוגע 18 סעגו) רומג על ועוגר 0יוקר מן נועס קו ,קיעו
 ורגוחינו , יטר קו )4תר )1 ה:יס סיו"ר תן ,וטס קו ג6מרו סג)וחור6ס
 3פגי 0מרוגע חתק כגגדס 6חרת לווית "חת מווית כתרונעסעוכר 0יטי ס;ו 6)גסק קר6ו סמלוגע 8) גערך רק 18גסון קר16 )6ו')

 וס;חיס , נ1גס מומותי1 "' מטרסס 8חח מג) ס;ו;יס כו,סמסו)כיס
 )עיס סס 5'ן געג1ל  ו6ו)ס , ננג0 חני מסס 6מח כל סתוסגת ע)6ער
 ;יעלור 4עגולס תיותוס כל , סעגולי רוהנ על עונ,י 1,מר , כלימייסר
 עוגר )ומר )1 וסיס , 8ורך לענו)0 "8ין רחג0 ט) עוגר 610 19לים

 : כמקומו ;יעמוד מס 16 0ענ31ס תרכוע3
 וק"ין מקוס עוין 6יגוח גמ)ת גי6ו,ו גגו , טקרה על י,שאמויה - 3גי6ול עכע ס3יו טטיתי וגכר שני1ן 3מדס, 15 3מ63כס 18 להכמסי טג6דס סעגמ סקור6יס 0ערגי 3סון *חר נסם נמסכהי ן קנינ'םקבי:

 טיחע מ:רס סיט )סוייע )גו ,ליך ועחס , גט,ם רק טמידס)1
 טי"ו) מג)תי 0מחממס 0גו9 ט) ימו) ססו6 גחוס , 8מ,ען ג)6גס1ס
 טד גטנס מו)ו 6פטר ס6י מקר0 ויט , 6מר מורס ס0ו8 נע1ס)פניו
 0)וסעיס גגוסות ו0מרוק ג)0ט 6מר, מקרס .6100 גע1ס )פגיוסימו)

 מירהן 1)8 )סע ס6'ן , גסס 0מר06 מ) עד לסס מ) ""ינוסממורקיס,
 ען ח) מקרס סו6 ס)0ט 0,ס , )0ס מי08 ט6'ן סגסיריסגגופוח

 שנש עצן ןען:ב%וצנך:י יצ שנןצ,:"י : כו כיונא רכיס וכןתקרס,
 )6 גענין ס)וני, גטנ'ן ק1ר ,6מל , גו )עטוח 0ר6וי כ) גיגר)עטוס
 , סיגר )0גין "וס סכ) )י8וס גענין טמחיו הן , %ורן כ) גועסס
 610 טכן , סדגר )סגין סג)1 יז גסחק1ר , סחס מקנר ס6זס6קר6
 )0נין טכ)ו יד טחק1ר ס8רס ויקר6ו גע1מו, ססורט וס 0עיגי)פע
 , גסטחק0 0טרגי 6קך נמטגחי ומני , לסו6 גדגי A.P_nסיגר,
 : wwn ט83 תס וים ססי3, ירת"ר גגי6ור, רוגס ותקנחי טוינו, 0עגנץ )טון גע)י ע3 טיקטס ר6יחי כןו6מר
 )ימיון ספק גמסוס קסר , ספקוח יחגמר געגין , קשריםקש,רן

 6ומו רו06 8דס מין סקטור סיגר כי ,טגיניסס
 ס% מס סויעת ט0ו6 , פססק גי18ר כטנין סספר וספל , יויעא8

 : נודעסיס

 הרהשאה:
 : מופת כמ3ח סחג*רסרשחש

 ג6יס כסמהו , וסגרמי ממו"ג מ)ח עס 0וס גמממי ויוטס 'ייעראוי
 : ס6)'ף ג16ח 6פסר גמ1ח נ6רנוס וגגר 5מו, ע1ין ע) (ס 6מכ(ס
 ייע0 ' חרד91 ,יק נדק , סללל 6מל )סמטך ו0וט6) , ידועררף

 ;ן ט) מסס ,ק"ל the(' , 0סמטך כמ)ח רוגס טסעייוחי פיע3 481 , סמ;ותוח גק1ח טמטחי וממוו . ורופ0ו ט)וס גקט ,נרזפס
 : ט)יוסעירהי

 ט0יו ג1)תיס יח~)ו סגוגגים טכמוח מ6מיניס סכופויס סיורדהבית
 קסיו וג8טרוח סכוגגיס )טסעוטיס

~'DPI) 
 וס.ו )סמס,

 נג061 דרן ע) 0עחידוח יוייט,ס 000 ו60מרוח e'DSiDSמוטניס
 : טמססויינרו

 געו)ס טיט )%מין מוכומיס סנפרדיס גע%יס-0מ%יניס
 סע,מ1ס יפ1ועטו גסס , נמ,6 מכ) ריים , רמקיס 15רותק

 3%ס %ס ,?1Y , נתס וס )ססרד 16 וס עס וס )0תתגר גגו8סססם
 גסס דגר חין 16)ם 0סס סרמע'ס 6הי. מפין וכ)ס , גע,ס ונפוגמתערג

 ב ע"ו ריקות ריקיס6ן

 השיןאות
 פן פקר8וס ונלמס )פנינו, 6סר חזסוסו , סמדות 3מגמח פסונשבות

 וכן , סגריס , סמזות מ)קי ק4ו6יס 0ערגי טג)"וןגעגוי
 מ)ח 6) מימסיס וסס ורגש, כט)יס ק)ס 5מד יסיס פ)8 סמווייסמ)קי

 )גורוחיס 16 )סקזמה:יס 16 )ט6)וחיס חסגורח 5ותריס ,חסגורת

 : גםוגיו1"
 מן מטגימ גטנין 6דס, גנ' שת ע) '6מר מט"9 ססהשגהה

 )0ס ט6פ"ר 0מי0 ו)טמיס ו)0עמיזס 1וגס )סס ו)סמ,י%6.מ,ימס גגוו6יס 0סס גסטגחח ססע6)ס 1ד ע) ונ6מר .סה)ונוח

 a7hW ס61 , גי:יסס ססט6)ס נד ע) ססחוף סגח טסי6סספנמוח גטתי וסדמיון . 60ין 'וטגי ג) 6) סטנימ סגס! ממגון 6מר ,)עמוי

 ג ?4חינו, ץ'ג ,צצן ש: ישג4עצגסווצןש%4נ
 , )זמיון 6מר )יגרסט6י)וס

 ופה"
 פמות דגר ט) זעחס )ג)4ו ;טיינו

 6טגם )6 , גיס מבנמיק )6 , 6ותריס )מ16מס ימטגוס 1)6גפי,יסס

 "יא,חןשלכות
 אז~
 , ם)מי1ת סחי , חגצק":42ס 46ניגת ,

 מ5יגריו 6' ג) ונהג גג)) גשו מ~נ סיות וסוnm)d 6ס8מי
 ר8טון יקר6 , סר5טיו ט)מוחו ו:0ו , )סיוח ט8,פטר סעוג ט) ,גפרע
 ס)מוס סו6 וס*הר , )טני כסנעס ו0ו6 , המ)ס )6דס נמ61 ססו6מןני
 , ntbt~no מ:ס )זעחו )8יס ס6פסר מ0 כ) ו0סכ)ח ס;גח ו0ו6 ,)נפק
 יקר י6מרון ווס , ני מג) ג6מרונס )סמ181 %חרון ט)מוחו 610ו~0

 : סחס ס6יססנמהו
 0ט)) סוחקח ססו6 , 0))פ sivl מע1ין שס8) , ממיי "עיישול15ת

 ממ)ות גס וגיו61 )6 % י0יס חס , "ו))ח גויס 16 םו%:מיגר
 כי)ו , סרגס )6 ג0סס 61מרך , חגס )6 ר18גן כ*מרך ,ססרחקס
 וי6מר , מססס סרגו'ס וגגנ' , מר6וגן 0מגמס ר6:ונס גגורססרהקת
 mss1:1 ט)י)ם יקר6 ממנו ו0סס סו))וח, גורות גמקוס סחסקו))וח

 : ג61'וגסור'ק
 וג'611 סגסמס ממיני )מין גטור )7גר, סס , רגיס מיניס סטתותשם

 וס 6100 ס)קון גססגמת )ו 0וקס tShD 6מז ג) , ימיס phגו,
 ספ6 ג)סון תמ)ס מוטמיס סמוח 6ח0 יס )סון ג) וגן , המ)0ססס

 )"יגו' טפות ססס , )6'גריס ורג) ר6ט סו6 סמין ומוס ,1נמי16ת
 : תייסגע,י

 יסי0 1)6 , טוניס )מיניס פם 8מת מ)ס (anw~ , 610 hinnr,טם
 גסס )0קזיס ר"וי מ0מיניס8'

 ססו"
 גו, (wth יוחר 1ל6 ס6מר מן יוחר

 מטוחפת ס0י6 , ג)סו1נו טין גמ)ח ' מסוח9 סס יקר8 ממנו 0סס(ס
 גו וגיו,6 0גוסוח 41י"0 , סמיס ו)טין , ;רמוח י)י ט0ו8)עין
 ענין ג6תר ,יסי0 ססו6 גסס )0קוימו ר16י סמי,יס 6מי וכקי0יסרגיס.

 , )6מר מושאל ht~a סטס יקר6 , )ר6סון גו טיימו6וע,יניס
 סי7ועים )"יגריס ר5ט~ן מסס 6מי טג) ורג) גי6ט , )ר";וןItrh?OV וסו"

 , נ1נ דגר ג) ו)ר6ט , 0מעס )ר6ס מוס6) מסס 6ח1 וג) , מי'ס'
 סדומס געג1ר )סס סקס (0 0וב") , וסהינ0 סכס8 1)רג) 0מעסו)רג)
 סע)יוניס סמ)קיס וסוג) סתו0ו סגח)קיו CGO( גסיוהו ס6זס)רג)
 ע)יו,1 )סיומו ,1ג זגר ג) ו)ר6ס סמסס 1ר6ס Shntt 0ר6ק וגן ,ממ;1
 )6 מייס גע)י )6גרי ר6פוניס סמוס ססס )ומר ורמוי . )רג)יוונו"ת
 מסס 1מן6) , וגמט)ם גומן קוזמים עגעייס זגריס כסס מפני ,גספך
 עגעייס )זגרש סוס6)ו 05 וין , 60זס סיטסס 0מ)8גוחייס)רגריס
 )סס טר18י מ)וקיס 6יגריס נמס tttbV 16 , 0"ס מגע)י פחוחיס6הריס
ש6'ן קוזס ט0ו6 וח6מר , רג)1 8ו l)'hw ר6ס ס6יס י6מר ט8ס ,טס

~tsthS 
 סמיומייס סמוח )טוס סרג0 ,ורך סיסיו 6'גריס

 )ו סוס וי6וי ססמוח, קטס סוe~hn 6 1עה , )וזס ;'"כעו
 מייס גע)י ג) י') , גמין לו , סדהויס ו6יגריס 6יגריוטמות

 סו"6)ו גן 61מר , מ00 סו8 8סר תייס גט)י )6יניי סמיח)0קדיס ר8וי וסיס , גע'מ t'bel,; מייס געלי ט) מ)ק טסמממ , גמ)וקס עמוטסס
 , )סס גספך סדגר טי0יס )6 , עגטייס וס6ים עגעייס מרגריס)וו)חם
 מ6הו, סוס8) 1)8הר סי6טון, כס סחס י6)יו ססו6 סעעס מ,יט,ויע טד וטעס סנס גמגלו טנמנ6 , מוס") טס גג) טימ81 )י נר6סוכן

 י6מר ו6ס , )גר51יו 0קס )סמירח ססוס6)ס %מרנו ססגמסכמ)ח
 סטס )סמירח ר8סון טס טסיתס גססך, 0יס ססדגר 6מרת )6 )מ50ומר

tthe1))ו0 ט) וסתסוגס . געיניו ,0געחו חייס גט)י )ס1נח 4:וט6)ם 
 ,מ61 זגר 6י(ס , גרו6יו סטס ):מירח סס סימ0 6ס , )ו "נ5מר0ו6
 , ס0ו6 גטס טיקר" עד ו1,0ח1 געיניו 076 גן סגעח גו סיימסגס
 ר";ון סס סיות0 עס ו6ו)ס , וסננ0 גסגטס 0סס פמירח 8יוס)6
ג0גטח מ6י )סמור 'ר,0 )6טר 60יס סמייח ונמ61 , 0עין npsoil)ס1נס

~'ue 
 סוס6)ס כן ע) , ממ1ו עיני, יויו )" חמיד נסקגמחס

)פפירע
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 7ז ורוה מהמלותפירוש
 : ס0ק6ל0 מזד סר%ון עם מסוחף יקר6 מטס ונס לנרוחים, 0ססהכמירח
 יומר , סיפוק מ1י מחאו וזוכם , ג'כ מתקף וט , טסופקשם

 סכ61 כסס ס6מד סדכר ד0;ור6 , סדנלש י6חד ריטון סםססי0
 סמונם ;מ)" , 6הד ממין סס סדגריס מסני )1גדמו

~tOV 
 ר"טין טס

 מסיפוק 1ד ט) טס וסורס , גמוטיס כמשגת ,אחו ט0י6 ס6דס)ח6ר
 , גחוט'ס כוסגס ק' )ו נימס ג' , גדמיון כנר6'ח סדמיו"ס)1ור0
 עיצםטןבימינ%גן:יסא בטים2י%צ%44 יגיע ס' ותמונח תמרו ו0ו6 0י3'ס' ht,(b . ט.מ )נגד ממווס6מר
 , ויגירסו ידטסו טגן מס ממנו כ%מל0ניע , יגיע 0' וחמוסת 6מרגן
 6מל 1') סרכ וקוטם , גחמונתו סתווית סמתוג0 כע3 עיוועיסכמו

 : סטוק 5ד על טסםכק)סחס
 כקמם , 0סו6 )וגו וט 6הר ,ס גויס תמוחיקרץ ט)ס0 6ו סמנת סני 6' )וגר גטי0י0 , ?ה אחר זה באששפה
 קמרנו זטנין , 003 וגיו61 , 7151 אמס וממס ' וסיף וחרג ,ונזר
 נגס מיד ונקרץ 1nho גבס 0זגר סנקי6 נ)24ר וט, 6מר ,0ג6יס
 גימד פיקרס תגופיס, טמות )סעחיקו שכמחי ונגר , 1DG טווס0ו6 שנוי סופגי) סח6מר טז ססו6 גזגר תנוי מום קנתחדס גלתי60מר

 גבח סג'1 געת סחג6ר , גגי 0ן ק) מן מסוו טנגנס ג)יעך ו סוס יטעם , 60מר כטס קקר16מכף
 chn , גנזכו סער כמו rb( רק עטורנו נתלול 6,1 ,המתער

 : ככד ממנו כגיתי וכגי ,טעריס
 גלות טגיינם סחכ6ר , סיטוריס כעלי כפוזם נמ;דמד המתיזשיעורים

 : סיטור כע3 כפלחסבר'ס
 , 0ט4ו סער 0ססוק, 16 סס"6)0 וי ס) , מסימף טס , מלעי)שער

 סער וו0 5מר , מסמים סטר , ומספוק ססס6ל0 נד ס)ונקמר
 מגיע ססולס סך6ם ממקום כלומר , סטמיס סטר וזס 6מר ,סבתיס
 6הן'ס, )עכיגיס כקרעו והדסו ,  6)סיס פל%י  יו  העללים עיורריס36יל
 , 6ה,- 3סיוח קרובים טניגים 16 , "הי כענין מדכריס פ6מריס ;כתקר"י
 )כ6 סטיר כגי כר יתגמדו סלועי כמו כי , טכיניסס 3רמיון ,טער
 6מר ממנו , 0סס סענייניס גו יהנהנו כסס סזגריס קנון כן ,ו)61ה
itGS)מדגר , משר מקמר .16 , ממסר 6מד תתק , סטר סעפתי 
 יקמר ותמנו , גן let~fnuo )סטנו 6) 0ספייס 4:פעחיקיס , 6ח1גטנין
htotט0ס,מ:ער , "מח מגח קסם סדגריס ע) 'קמרו וגן , נדו) סטר 
 סח6חזס גטג4ו , 0ומנעוח מגח גמקוס , 0ימנטוח מטען הקמר ,6תד
 טי61 סו קמרו , 6מר )לגר 0;6י)וסו ורגוהינו , סנמנטוחנענין

 : 6100 כמין )ג) *מז )סייחו נטר סרמיס סך קריו ,הקער
Yelwרגוהינו וקלנו , ימים טפע גי , מיס וספעח , פ6מרו ננגר ;ס 

 גנו וממזו , זס יוסעח , ארוג דמים סמקירס ס6ס10')
 tnhns ומממקו , גסס נמז0 סמ"סיעין , עונם )סם Dtg~t ,0טפעט
 , מוגר )onth 4 מדמו 1ד ט) 06 , %רוגליו ס"ס nhino )ערי, טססוס
 זעח )ן' , ט)ו)יס וסם ע"ס טיוחו גי SD 16 , סמדוס כטפי זעת)פי

 סגת סו6 ג' , 0סס טוג טאט 0ו6 מ,'6וסס, מסג' כנ' ע) ,הפיסע-1
omhtinקמרו וכן , סמ)ס סמ)5ג'ס סגח סו6 ססופע חס , וטמידחס' 
 סרג סוזיטנו וגנר , סג)נייס מן וגן , תשהו hino(; מן"סופט
 טנמ,6 סמקוס1')

~lfillfil 
 מקור טמן כי המרו וסוף סטס, ספע עמן

 , מניot~nol 246 היים סמיקות כ! , כמניסוח ;פע כופל ,סייס
 : ו') רנותינו תסטו סמו גניניס סטנין מוסלגורנו

 יקרע , טקוטוחהשקע
~'fiUD 

 גמועים סרומ גסיגקע , סגיו) גלע;

 ססו6, סמקוס מן מ"ק טיטקיטו , %ס ססמונס ג%ן קיעטו מנקעסיס מי ג0(פעוח 16 , 6100 סגקע א ),6ת כי' סקרן מןמקוס
 , סנסקע (olpt 0קקט וקרקס , 60ין פי פחימח , סאן.קימח קי% וסתורם , ערים 16 עיר סנסקט גמקום סיסים פעמיםויוזמן

 : מקיר מפיקח ירן 16 00;6)0, דרן ע) , 16חו סאן4טח

 וקרייךושיין
 וטפסר , מ)6ג4?יח 16 עגעית גמוטיסו פמוקגח פורת מי"ג קטהצר

 : כמ63כותייח מזע610036
 ו0ו6 , ותורהך מ:פע'1 ינוו , מסורס נגור ט0ו6 יווע ענינוולזרדי?

 נ'כ סו6 , יוסר ממס )6דס פסמורס )4חעסס, מרח גין טקסמנות גין גסס טרי% לי ווו% . ונרווחי מזותי מקותי , )מדוססס
 ;סו6 חורט, , מוח וייג מ16ח ספ סגו)) ספר נקרץ וט מסג' ,סור6ס

 : סתורות ;)בו))
 , ומ01 פולג גמוגס , מעטם גסס סים סמ1וח 0ס , מעשיותתזרתן

 מעסות הסרס כפסס חספס ל6 מלוח כן גס טכ1)ל61פסר
 , נמ61 פססם כ"מונס מטטס, נסס ספין סתורוה )0ו1י6 ,מעטת
 סגח מוו סי6 11)חנ h(ol ס6ע ט60מווס נ'ג ולסקר מהודט, 1)6 רג,)6

 : סוי ע) 6חריס h(og ל יכיס )5  ע11חופה
 : גורס גמ,ס סתג6רסהזלתה
 סו גו והעירונו , טס גמ"ח וגרעונו מספוק ,ז ע) מסוחף קסתמונה

דגר
 מדו"
: 

 סע)יון SJbJt )חנועח "ס , 'ימיחתנועה
~frw 

 גיוס כ)1 נעומס
 וכ) , סחטו;יס שריונית חוועחו 0י6 , טעות גיד טס661מד

 , חנוטקו 6מר ,מסגים 00י6 גח,ועחו יחנועטו גחוכו 6טרסנ%)יס
 חגוטחס מפך זסי6 סתגועס ל0תגוטע יכריחס כי , מכרמית כטין לטס4זי5

  ייו%,  עז סימאה גתגונוח ע0ונמ מס לפי )עעיג, ממערב טסי06ר1וגית
 60מרוניס מן 5חי ס6מר זמו )מסרג ממורע 0'6 חוועחס %גס
 סר6סון )ג)נ) "סר 0סי" סח,וע0 חסים , גו 6)0י0 יום 6סר6'ס
 יחר ושנוטח , טלסס מסחנועס ממסרת יותר תנועס 03חגועט ל0סנורם

 16 מהרמח טסיותס' , יופית ג'כ נך,ר6ח סטיון סג%) עססג)ג)יס
 : 0עס !0 ממגו יסנט )6כמוכרה

 ירך פ) (1Dh וג6תריס , ס"ס 0:3 כמיוחזח ס0'6 ג)ה~ר ,גייהוז סחנוט0 טס יקמר סמקומ,ח 610ח 0חווטס סט) סס,' סמ"ק"גרא ססקזמוח מן נסקזמ0 סרג אמר וגנר , גו נמסת טסיך 0מ6מר6) מסמיניס החד כ) לימם סגרך , סונוח כת5מרוח מיגהםסיח ססחנוטס געגור ג, , למקלם המקוס גוף )הגועת ;ם מקוטיהתנועה
 6) ס,יותסו 6)יסס י*סרך וס"הריס' , סחם שכועס תין6 וסוףכ)),
 0,מית0 חווסח 16 סםיור npim כקמרן , פויס ג) ע) גו קסו6ממין

 6ך , סקנס חנועח מו , מקומית חנועס מקוס גב) '6מר )6 גיגו, "חמני סמ5מר מן סמין 6) בי"סס יצטרך )6 , )גז סחסח,וטס נ5קר סמקימיח CDIJn1 6ך , ו00פסד ססויס חוועת 16 ,ו00סוך
 : יספיק סהססוועס

 . גמקר6 מ6ז מענין ב[אוךיילהוספה(
 6) גנגוי שיעסיק גו יסחמ"

 : em((t פיררוי5% ויפפפיפ ,  פס כנלוי  בקלוף 5גל , ייפי פכ4' ג'ו 4  גיס יוגרסוף ומפשריי .  קיווי מלוף פוס ג4  5הת חגונס ע) יקנט מטו ')ן6ג) , יפתגם יל6 סעכעי ירכר  סו6 , ומתמידיי .חמיייי

Q9waבע"ה צדק מורה הרב של , זרות המלות  פירוש . 
4ר--ןףא8!4418848,4י-4 - - - - - 4 4 4 8

 במפרו הרב הביא אשר הנ"ךפסוקי
ח פרקחלק פרקחלק
 וסגין כמיס :ם%:ן  שצולם:ג0,ן חיפי";,'תס וכו' 5פ ולגיס וירוגם אמי* "וחסתחן י ג ), ג , ס ג 6!0יס נר6ני6"ימ סיס ידגם ריי )י סיןחיפףבראשית

נפיטס )ים קר6ונמסך
 וס' 0' ת,תסוח מ66 סקיי  מין'1

one'n~p)ivltt":פל'אלמ" ""א מן 

 פרקחלק פרקק
 ג6 וגו' ס' וטו ,גג
 סס מילעות'1 5תח וי,מ יםיג לי  תפוס ס6דס ויקרץ נו6
סס וכו' וגיר וופ1מי פ1ם, לג  ורני סוי

סס גייסו  נ5  כקלסים יסייסס לי
 סס  יען ט% כיפס
פס סנייפ פ'נ' ו;י;תוס;ס
 יד 5 גין ת;סיי י' ;ווסס
ויל ;י 5 גוי: ;יף כע%פס
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 9מ הפסוקים מכוםמורה

 6ק ש0וופפסישי
 מול ומנס ו6ר6 גע קב 6י,סיש חגוי 06 וספכח0 נ% ג פנדים יין עובששו 06 מ לם ק

~20 ס)גוסשתטוס b l t h )  5וגירטת"ך 
 ס'יו5ס6וחע 6'1 גסס וייצימססו"יץעיס0 נ 00,גנ

 ק*ק סקס ע"נ 66 0ני0 ונססגוג) נגע 6י, תנע)סוינס6ס ו נ כפעי"ס,פה0וטסריסויגש,

טס יכרוגיסונ1ג0
 0ס 0מת מיתי 6פר סח,ססי6
 לנ 076 'ד'וימות
 3 6 '157 1ל6 18%ת פ'ו'ס6סר

פוג כדתיךתתכוססח
 גפחימס מע) ומסג) מיזעמוז
ס,נ ס' ירן יתכן)6
 ) ג ס5רט0 ,כ) סי6,גי

נ6ג וגו, רומנס ע)וכטו)ס
 גסחימס ס61 מפסיס ממשס)6
 66 ניסיי 6)יו דמם)6

כפג פפיס ככנותךוכסיתי
טס גקמי0 6י מלייכ)

מי מ6 כ ס' יד ט4סי0ס  מזג י3ןפס  כהוךוינימני
%ר3 %יעסו י'ילטופ
מפ כפ . סקיי ,ליוייבר
 מו6 רילי  כפוי פלופי5ס 9 נ %ילודו סטיילוסערן
 כג6 גו 63 'מר5) 6)ס' ס'כ'

vr~n
 פ6 )ט ג נסיע ס' זני0ה)ח
 טו ג ,וווים 0:6 לךקת
 תג )0 כיג'חיוגסך
 )ח6 11 שייסלך
 ע6 לפייס5רכיכ גי כנ 6 סקופ! 6) 5טוגס6)ך
 on~DS 4מ0 שג"שוגיח

יושל
 כע3 6ון ימסשניו
 פס3 דגרו עומס סרוסגי
 3ע3 וניל כ' יום גו,)גי

 3נ3 גלו ג) פ) רוחי5טפון
 כע3 3טתים משתיםונחתי
טס למטן ימסומסמס
טס ס' 3ט0 יקרץ לעד ג)וסיס

D~P
 31 נגרו os:h זגוגה6טר
 0נ6 ג6)ומס סו6ומסק
 )! כ יונק )6 מי וגר לרסיסס'
 )3 סריס יוקל ס"סכי
 מג3 6ון חומם ע)וגג

 'כ 6 ירגיש גיח ע)ורותחי

 יג 6 נו מסמו ערי גן ע) ע hQ) 6' ססמיס ס' 5מר יגס יג 6 ס' יקמר מוסטתס
 מם ג וגרוש וריס )גג) ושהחי מו 6 רגני שדוס וסקרן גע ג יושגו1ה%יסס
 ג)יומקו

 ים 6 מטססס ~D'DG 8) ונע כי 1ג נ וסמטסרי0 סתחקי:יס0ס סתמית 1ג"
יחזקאלירקניהמחג גו?) )סם ספי)6101 גי מוסס)טיס, וג)נ,חיןגבע כוכ6םרססמיססהיט,ס"ם הרגי שמיס רוססכי

הלתיגו סתמית ו0חמ1גסס 46 ס' דגר יס' ננד 6ג16הסןהוסעייעוריס
 סג ")סיס מילוח 61ר6 )גג גגסנ 16יך גערםמג6 מת).1וימי
 מ36 ס' זני סיס סיססס שקי וער ג' כ66 קר6 קומרקו)
 1נ ס' יו כליו ותסי )מג תפמפם סיר6 6) מ6 ס' רום 06 מגןחי

נס סערם ו8י18ס:סרוממגגכמ בקו מק)ניגיג מא'ס,נויכגמר  1ג מיום ליגע ומוח ותהוגספגג 6מ סקי גי נס6 6) הזמיק מ11")
 ג6נ בכנס 016 ימיתסס וקום סקו י66 סירן מוג ע)סיו:נ
 גג י"ס רגו ורג)יסס )ח ג מלר סטיר סיוט וחסין יני יגנ ):גת כ5ס)וימתהס
ניגג ג*ן"עיש*טגאשי"יט41 תג כע גי ונו,ניסגעיןנהס0ק)) מו נ עו) ני אנו0,כס מ,18 מס יפ6 טיניכס מרותט6ו סס כוסיסס המח olh חדי תפג כפכו תטלו )6 וטהרי 1ג לחריט oStDnתמכיי
טס 5הוחס 6) 6טס מגיות יגג היים מיס אור טוגו eth' ג6 .טמע o')th 611סקומ
טס פוויוח ,גנפיסס וסניסס תו6 ס' דגר רהו "חס מזור ג6ג 6ני 6חך גמש חטגורכי
 ג נ 66, סמיוסמר6יסו ודמות6)ע )גסיועיסג%י ונתחי 66י0"רכוג:יד ג טס enc ntao יסיד 5סר 5) מו ג , )ט ג )י:י5) סייחי ממדגר יגג שמי סנקר6ג)
סס ל)161ס,ג ומהיות תו6 )ני )י מומס )ע6 )כ, 6) יסיכו)6
 ס דטס סחיוח ו5י8 ,דנ לסרט סתם מכפיס ).ג נגדו סמיםוופס

 ,ג )6רגעחן 5חד ודמע מעג יהגודדו נונס וגיח יגנ נר5סיהוסו גג ומע:יסס סמופוים מיחס )1נ חנו onth 6(1 סלית געג ממיס נעו יי'*י גנ 6הזג"רן ושסלופןנגע חסו ס"רןוסנס 8ח רעיתי גיסס,ו11ר16רוגר6מבך
'mnh1 יסיס גהר 0נ '1ס)1 רעמו "סח 6)6יט מס יו ג 'מש )זועtlhD: גג 
00 יגטיסן 6זגעח ע)טס ממס לכ' )6כי מוג נזק זונרפ'

פס פינים מ)15ח t(onu ני,)נ גס'וי6תרו)6סו6 כמטו6גג מ06רמוזיסיס)מדטיס
פס וג)כחסמיהי)כוס"וסושנ% %ט)וקער מג גיו)טר0ךוניו

סס סר1מ 6:ריסיססס ע)6פק 6ו0ן מומס גי6יומג) 96ph'7"סזס  1נ )עופחס ינטלו וס15סניס ,ג נ 5גוחיכס "ת יגרתי )" ניסס ימד יטמרו לפיכס 5ניקי8
 ?.ln_ למכיסס'

 סמיס רוח גיטס ס,ס כדגו 6ח "ש כי מ ג )מוריס לפק )י
"t)rth) 

 סנ
'D'X

 גג ,גטתדם יוגו גלגחס )ו6 גסס.)יסס סגעיסוני ט,6 מ,גחס ,ור 6)
 1ג ר,מיוח ר6ט' ע)ורתות מנ שלסיס כלס כיטס 6ניכס 8גרסס 6)מגיטו
0ס מסיר 5ג1 כתריס נדג גחגשש חכם יחס)) Sbגעג *זן ס' נמסכי

 66 כגסך זמשסס יחרג) גולח 5ס ק'0ס עסי 46סקטיגו
 ג! נ 6מ1, 5י0 כפרמםדמום נס6 ס' זמון מ5י,סם יטעי י61 ,יק'קרוג
נו גמו5ססק:0 מו6 סמור וטס וגחטוחוסס ס"מנחמגס*כיאפי סג מטס) כטיןא" )ו6 מניס מלו יי"ך )6 מיפס טיו.כס )סמיסט16

ot~ht'מזי ",י 08מוגרולטיפ סד6 5)סיגסכגוי הס' 0נו מו6 ת'ננ)מסתרועס'ע) ס0 ס' ננוד דמות מרקס ס'6 נ6ג , כ6 גפ'סס 6חס קרוג"ם גסיך יגר 

 נסתתמת[ מדממןלמסיה
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 10י הפסוקים מקושמורה

06Sno) ס0 י3כ,ונני י'ס'0 אוף גם נ 'עטס 6סו כ) גי יועת'עט ימ1ס1 רגל מג6 ג"יוט 
 מגנ קמיי6 מן מי ע) קרניתטס 610 גגה טסים מסטס גגייי0 ירגע ג6 ותתדחסו סגיומסגם
 קם זנק) 6נ' 6)' (Oh1 מתן יד 6 0גסמס מן ס6זס ומותר ;ג '( נ 6'ט דלגי ט) טיוח ג' יג נ '6מע )6 גקיוט'1סו
 מוג קדוט 5מד ו6טמטטס ס6דס 3ו' רום גג ג 1)מ,מ 61'ן מטן 6יןטס ונ6)מ נחעג כ'6ף
 מס 3 6ו)י גין 6דס ק,) ויטמע ;ג ג m(b מסגן ')ד עוגטס 6ין filncsn מקפנו גי6 רט' Dnhאונ'
6מס  ייסתותמסלימר,מ 6ס)כ תקן עסי ;כויינ)יןמס 6 ו'כ3ווו י"פעו Db ג) מתוגיו עפון מטןג3
 מוג ור06 עינין פ:מ )ג6 ינהר מתמ"ס sb גפחימס 6ור ר6ו )6 וטסם גסתימס ט)11ת ?c~1~א, מו מז 6 ,כמע 16ון 6)ס' סעס גג נ , נפ 6 גלמים ~h(eto גי גו ג 6רן סו6 יקמר )ס)ג גי כג ג אגירתי 1גרח'ו6ס
 מ6ג ;מרטיט וגויסו יגנ Dhin' ,ס ר5ס )גד פג t~ho 6 גגוטוח )6מו,ס0 )סויס0 ויק,רעם גי 6ערי6ימי 01"יטגגלי6) ג"תימס,6)ד מסיס מס רסוק ס כ נוגגיגקר ימו גרןנחג ימיו רסעיסמדוס
 מג ורדם סייסי וקויגגם העטם מס יתמרקו מו3י מקוחבמיס סייטםטס גגיתו מפנו מסגי
 ע6 סעורך גמי ויטגט ;גנ מעפ גס o'Ght קטום עיר ;גג טמעתין 16ן (~DDטס סמו גטנו ימותוט

"ייא )ע6 )ימינו חנם )גטס ,נממזר "פקס כן suטס תסג מ)16עע',יו א"ן' . .6)ד סגרו) קסם ehטס נגונם 6)י )6יגיסס גיטס מיס נוסט ימסונס
 מס( ג 'יפיסו עני ס' זעו '))ככת שג יופין ~ofnc טו9;ירוחק0 ישנו עשל ע)וזז
 ס ג מטחתויס )ך ססמי0 ייג6 מ6 "פש ihatanוסיום מג6 גסיו ממס )תח,ח"ס 037 יטשש6
hiOמסג סו"מעי"סאיכהטס גנפיך ותרסס ידג טמיר נוגס 6),ס 
 קל'ס,ונ,)?פסס השייםשיר '6ג )גדווי1 מסטו.ס איקחי4ף, פוג ג:ו)יסonhntpסענ רטש טייס יקח נ5ג Osvt עמו נ6מסגן

 ם'ם )גבנ ,י,מ ב: 1
6)ע יוד 6ח 6היי)סמ)יך )נג: שיון4:)סהסנייני"יגנ6 סיס, מנטיקופ 'כקניגנ 6ווטרמס גי46
 גגג,חיג,ט)וססגירו גגו 6סי6בהלשמ"מ3 )נג 6מריךורהס מחגוי6)ע מימי )גג' .מו9)6

ננ6 גני ט)מסwht גי ז יק יםנענוש יי גינ גי גמיי 6פי י' גני 6)דוסמקמסע6י,סע61
6ג חג,יחס6יא6חאסתר מ1כ יטנפו עיטיו696כ3 רטויג6  61 ס)מס 05 ס'1.גד)5גגי3רסמ,ג0 י,6כי מגג גרמיתממנ,יסטס 6ופ)ויגף
 פסג עוור גן1_(:יסו נג6 סמקן מסי ,61סיגרקרזלת ס,btn~hD 6 סדקתויסגחו )י6 מס ייניותייסוו6יג ממנו וע1)16)6קס ג6ג טר ועגי5נייטנפ מוג )גי גסתיויפח
 6ם" )ע1יוינ6דניאל גתג עופיח (OSWוספדן גגו 3י,  6 ימגש רגש)6

עם
טס מ' רופ פל'סייס פס3 יחוי%  לרנ'5לגלויןטס סטתם תמת מיס ;)5ין יג% פור יו1 ל% פפרובי
פס 'ס,י0 קו) סקטיגוואמר 1ג מ)"כ'ס ס"מ6)ס' י 6 תגפס סרגם ר6כו)גי גסנ 6) ג6תחייגרגי

m)nsכס ,טריפ %ס לגסס %כייסורות מגג 510  תלםריישל .1 פיסו כגר  6טר6תטס ל'לס פיון
 יולסיס גפל5יי ot)tp)nויייו פמג  כסב ילפף  ישרין מס% ישני 5יי ושפרסיעט פ4ן  פלשך פ14  'ט06
 פגג טספמ לי%4  טס גמווי סייס יו% כס ג מיסו 'OD  הכלפפן יםסם %ל 1wtoib  גלמן

 טפריורש  יוסף  רפאל רבי להחכם המפר  בשבחש41
 חקוקה ספר עליומלתו בסשה דבר הלאאלהינו
 רבוקה ובפרקיו מורהבתוך ישנה גם חרשה חכמהוכל
 nplb1 מבולקהובינתו בתיו תועה אנוש כללפנים
 רחוקה פרצה כמוומסתריו דבריו הם פלאים רואיםלכל

 בריקה בו אין אשר מקוםאלי מרחה ספרו נגעלבאופן
 כאבוקה והאיר  הזהיראוי מבואר ומרפם אשר  וה יוםערי
 וחשוקהו טזוקקה צחפהאמרתו אברבנאל הלחק רון הרב בשרנגם

 ומתוקה סביבותיופרישתם וקרשקש ואפח-י שוב שםרבי

 רחוקה ררך בכל פחתבכל תרשו חושים צאו אישיםראו
 לפוקה לכם יהיהולמה ריפיון עצלה בלי פורהקנו
 הנוקה מצוה צפוןהתביפ ורמות ער גיל תלכדו יהביום

 . לצרקה ומוריה ומאנדבות כגשם זאת אלהים מתתהלא

ש
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 5טם זכה אשר פמפום בטן להורם דעזרנ* עמדי הנץ אשר שכיר ה' חסף רשמרפים,חטי
 ספרים לאור הוצאתי יתברך ובחסרו , השנשא ומלון המלאכה ביפיבה2רא5,

 מעשי , ר,עקרים ספר , 5א*"ם שיה" מלב"מ טרגאון בישר עם ואהובים נביאים ? יקריםרבים
 מ8ר , ישראל תפארת , לעתים בינה , הקמח כר , בחיי רבינו , יהה*ה נפוצתןה',

 ממפ"ם, הנאון טויתי עם לוש*מבשם הפצטע ספר מאד, מעה העמודים ווי תיקל ,הברעע
 , משניות ספרי מלבד , דבש יערות ספר , חכמה ראשיות ספר , ל5 למזל"ט אלמים ביתספר
 בהעתקת שהם , מחורים , מדרים , חומשים , שרת , מפרשים , זהר , המרשים ,תישור
 * לפורטם קשרך אשר ויקרים רכש ספרים ועוד , ומליצה דקדוק ספרי , רוססיאש8ת

 משממם נבכים מהיה הזה ספר הדפסת , ונכבדה רבה מלאכה שבמי על העמסת*מתה
 מהרב המר פירוש עוד זנוכף , ההוא הספר נתפרסם אחרי בקרוב נכתבו אשר טפרשט נ5 עם ,%

 , מח"ב יזם לפרק פירוש והוספתי , ז"5( לנדא רזם הרב י* מכן נדפס )אשר ל5האברבנאל
 לנקותו , להטלאכה פאר לתת כחי בכל התאמצת* עלי הטובה ה' יכי . חדשים שומיםמפפרו

 תחזינה בו קורא כ5 עיני כאשר , הדפוסים ברבות בהמפרשים, ובפרט בו, נפלו אשרמהשניאות
 ללמדו למבין יק5 אשר עד , במפרשים והן , הספר בפנים הן , והעטרה הפסקה סטני ובציץ ,שישרים
 אותו על דבר לכל , המפרשים להארבעה מקום לתת השתדלחי גם . בהמ2רשים עיון בליכמעת
 האותיות הלסדרי תודה אתן הזה ~בדבר , לעמוד מעמוד לחפש המעיין יצטרך ש5א , בעצמוהעמו

 בעתרי הס אשר נ"י, גרינבערג פינחס ור' , נ"י מווילנא גרשון ור' , מתארשא מי יוספואהן זומאר'
 רוה'ם כבור המנהו בהשנהת , עצלתים בלי כחינה כ5 ובתיקון , כיאות הסכר בסדור , באנינהועסקו
 שלמה ר' בדפוס המאשינען מנהל את לשבח אזכיר וכן . רי יעקצץ טאיו* יוסף טורניר ובקינמיר
 * שלי[ בדפוס הנדפסים הספרים בכל ההדפסה הדור על להשנאו המתאטץ , ני מי-לנשילק

 הספר ויראו יבימו תצפינה עציהם אשר , צופים כהודה העדה אלומות אשא כי אפפואקנה
 . שמי תכרו אוב וע5 , עם15 בעד לעמל פרי יש אך כאמרו ,  הששע בהרפסה הזהטק4

 ואתקן , הייעצי אנא , לתקן עור ' הנצרך דבר אטה תמצאו באם , מבינים קוראיםאולי
 דורשי מספר ואדע אראה אשר עד , והער מספר אך הדפסתי לא כעת כי , אי"ה השניהטהרפסה
 * דהה הנקרחם8ר

 * )קיק ברכתי את נא גרן , הש41שי בחרשווארשא

 גאלימאןיצחק
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