
 <ג

= 
 שנ

2 
0 
]9[ 
 ם-

ωο- 
}.-. 
= 
0 
> 
1+ 
 םב

μ.} 
5 
= 
+ 

σε 

Ω 

τι. גז θονννϑνιενν 

 ו
+) 
+ 
7 



ΒΕΜΟΝΕקו 6485 פס אסז  

ΓΗΟΜ ΤΗΙΘ ΡΟΟΚΕΤ64805 סא 5ווק5  

υΝΙΝΕΗΞΙΤΥ ΟΕ דסהסאדס ווטהההל 



 סוטוט260 Ὀγ ו πἰθιπϑὶ] זסחוע6

 וח 2010 צשוזח זטמסוהס זזסחו

οἱ Τογοηΐοו חועפזפוזץע  

 הזזס ://\וצוצ.הז6חועס .סז/5/06!|0618 זה ט/ז051810008|ו



7 



 ירפס

 ה שדחה תכדוה

ταתירבע ןושלל ןוי ןושלמ םיקתענ  

ὃνרדו  

 ל'ז שטילעד ץנארפ ראסעפארפ םכחה

 הרשע םיתש הרודהמ

 אינאטירבב שדקה יבתכ יקיפמ תרבח ידי לע סםופדל האבוה

 תוצרא ראשבו

οὐ 740 
ΓΞ 5] 

 ןילרב

 ק"פל אפרת תנשב

1901. 



 ארוקה לא

 תינויה החסונה לע הרסונ ךינפל איהש השדחה תירב ירפס תקתמז

 רונש ןהב ןיאש תא ,תורחא תואחסונו .1024 תנשב ררוועזלכע ידי לע הספדנש

 הלועמה החסונה האב ,ןינע יונש ןהב שישו ,ןקיתעהל ןהילע ונדפקה אל ,ןינע

 תדנש התוחפה החסונהו .רפסה ףוגב םיִנמאנ די יבתכ לש .ןתודעב תמיוקמש

 רפסה ןוילגב האב הנמוה

 ה ףוגב התוא ונחנה ,תורחא תואחסו רפס

 תואצמנ ןהש יפ לע ὩΝ וכותבש תובתה יכ

 :)) ןויצהו

 .המה םינורחא תפסותש תנתונ

 םוקמבו ".השטמל

 ,קפכ םירבדה ואצמנ אל םינושארה די יבתכב יכ זמור ((. - -

 לע םירבד תפסומ ררוועזכע תחסונש

 זמור (. - - -) ןויצה .םינורצ הפ ונמשו

 .ךכ לב ΤΙΝῚ ךניא ריד לבתכב

 תעדהו



 ררדפ

 השדחה תירבה ירפס

 שש ₪ שי שש שב הרתמ לפה כוש

 Σὰ ש ₪ ₪ 2 ₪ שנ וסרט ברכת בה

 225 2 שי כו ΞΡ תתושבב

 "ב
 שש יש ששי שש ה ב ה וסת ו

 חילשה סולופ תורגא
 ו ו ו של

 ש 2 292 < רב ב ו  םטלתנהו הלא הושארה

 ΡΥ: ἘΞ ב רומה

τ2... שש  

 ב ו תי εν ו הרכה כא

 שש 0 ας, ΤᾺ בב

 ΗΝ . םיסלוקההלא:

 < .הש 2 τος םיקלנטסמההכא,תנושארה
ΞΠΕΡ ΡΘΕ ΟΝ ΡΠ ΤΟΙ2 יש 3: 8  δ 

 ἐς τὸ ον . + סויתומוטהלא הנושארה

 2. ₪2 בש ג ΤΎ ἘΠΊ ΞΕ א תמה
ρῆθεοςוו 0 5  

πο τον25. שם  Ἐφ 

 ΝΣ ΡΝ רב בבר בכ δ וש

ἜΤ ΕΠ Ὁ ᾿ς ΞΕΡῸ ὨΣῚΝ 

 (ΟΣ, ὙΠῸ סורט יל תרגצה

 )יער, לח" בו

 . 2 < +: + - תרלשה יךנתהרכ תגושארה תרגצה
 Ἐπ . . .' .התרלשה ךנחויכוהלנשה הגאה
 2 שי | יה רלשתיךנתררלדתהטלב התמלא

ἢשש ב כול  
πο δεν; φίνς ₪ ἘΠ. ΞΕ ΟΝ 2 ΠΣ 





 א

ΤΩ Ἐν השודקה הָרשְּבַה 

"ΕΘםֶהְרְבאְדִּב דּוְדְִּב חישָמה ששי תדלות : 
 בקעיו בקעידתֶא דילוה | ἘΝ קָחְצִיתֶא דילוה םֶהְרְבַא
 ץֶרָפ"תֶא .דילוה הדוהיו :ויַחֶאדתֶאְו הָדּוהְיתֶא דילוה

ΠΣ ΠΤדילוה ץֶרֶפּו  [ΠῚ ΤΆΤΤΕΙΝדילוה  
 ἫΝ דילוה בֶדָניִמעְו בֶדָנִמַעְתֶא דילוה ἘΠῚ :םדְדתֶא
 ὟΝ דילוה ןומלשְו :ןומלשדתֶא דילוה ΠΟΤῚ .ןושחנ
 דילוה דָבועְו תּורָמ דבועחתֶא דילוה זעבּו בָחְרַמ זעב
 : דילוה ἼΡΩΠ דוד |ךְלֶמה דודתַא דילוה ישיְו :ישידתא
 םעבהר-תַא דילוה המלשי :הירוא תשאָמ המלשדתא

  אָסֶאְו :אָסֶאדתֶא דילוה ΠΡΣΝῚ היבָאהתֶא דילוה םַעְבַחְרּ

 םֶרויְו םֶרוידתֶא דילוה ΘΕ טפשוהידתֶא .דילוה
 דילוה ἘΠ םֶתוידתֶא דילוה ּוהיזִעְו :ּוהיְזְעְרתֶא דילוה

ἸΝΩ͂Νדילוה והיקזחיו ּוהְיקְזחְיתַא דילוה וחַאְו  ὮΝ 
ΠΌΝΘῚ ΤᾺΣדילוה  ἜΡΟΝ ΩΝ δ μα ΠΝ ΠΌΝΟΝ 

 :לָבָב תּולָ תַעָל ויַחֶאְדתֶאְו ּוהָיְנְכְיתֶא דילוה והישאיו
 2 לָאיִּתְלַאְש תֶא ּוהָיְנְכי דילוה הָלְבַּב ἘΠῚ ἢ ירחאו
 -תֶא"דולוה לכפדה :לָבְבְרתֶא ΤΙΣΙ לאיתלאשו
 דילוה םיקְילאְו םיקילֶאדתֶא דילוה דּוהיִבָאְו דּוהיִבַא

 ΕΣ דילוה ΡΠ קודצדתֶא דילוה רוזעו :רוזע תא
 רֶזָעְלֶאתֶא דילוה דּוהיִלָאְו :דּוהיִלֶאתֶא דילוה ןיִכָי

 רזעלאו 1

ΝΟ 

14 

15 



-* 

- 

 ב א יתמ 2

ἜΣ ΝῚבקעוו :בקַעַתֶא דילוח ןִּמו ןֶּתמדתֶא דיליה  
ὙΠלעב ףַסוידתֶא  ΓΞ ἫΝ ΘΠעושי דָלונ  

 דוד"דע םֶהְרְבַאְדִמ תורדההלָּכ ΠΡ :חישְמ ארנה
 רֶשַע הָעְּבְרא 533 תּולנְדע ΤΊ תורד רֶשָע הָעְּבִרַא
 :תורד ὝΦΣ הָעָּבְרַא חישְמַהְדַע לָכְּב ΣΝ תור

ΠῚעושי תדלִה רכְד  ΤΠםֶיְרִמ  ΠῚ ὮΝ 
 חּורַמ הָרָה תאַצְמְנ היִלֶא אבי םֶרָמְבּו ףסויל השְראמ

 הפרהה -תתח הָבָא אלו קידצ שיא עב ףסוו :שדקה

 ἽΝ ΤΠ ΓΝῚΞ בשח אוה :רֶתָסַּכ הָנְחְלַשֶא רַמאיו 3
 ΝΌΟΝ דודדַּכ ףסוי רמאיו ΡΞ ויִלָא ΓΝ הוה

 שְדקַה ΠῚ הָּבְרַקְּ רָצונַה יִּכ ἸῸΝ Ὁ תֶא תחממ

 אוה יִּכ עושי ומָשדתֶא תאְרְהְו 15 στο איה :אוה +
 תאלמל ΠῚ תאזלָכְו :םֶהיִתאטַהְמ ומעְדתֶא עישוי 9:

ΓΝ -רב  τ ΩΝ ΠῚהגה :רמאל איִבְָנה דָיְּב  
 ושורפ רָשא לא ὭΣ ומַש ּואְרַקְו ןְּב תֶדְלי הרה המלַעַה

 ᾿τ והָוצ רָשאְּכ שעוו ותְנְשִמ ףסוי ץקייו :ּוָמַע לֶאָה
 ἜΣ ידע העד אלו :ותיִּב לֶא ותשאדתא ףסָאיו הֶוהְי ₪

 :עושי ומשדתַא אְָרְקִיו (הְָרוכְּבדתֶא) ןּב הל

 -תיִבְּב עושי דלונ רָשאַּכ למ גה סודרוה יִמיִב יהוו

 :םילשורי ΠΡ ΓΝ םישּונמ ואביו הֶדּוהְי םֶחְל

 -תֶא ּוניִאְר יִּכ דלי רֶשֶא םידוהיה Ἴ ΓΝ ΤΩΝ ל
 סודְרוה עמשכ ὙΤῚ :ול תוחְּפשהְק ΝΞ חרב ובְכוּכ +

ΣΝ םיִלָשּורָידלָכְו אּוה דרחיו ὈΠῸΝ ἼΡΩΣ 
 םתא לַאושיו םַעַה ירפוסו םינהכה ישאָרְדלָּכתֶא להקיו /

 הדוהי προ ΓΞ Ξ ול ורמאיו ΡΠ דלּוי ΠΡῚΝ רמאל +

 הדיחו ץֶרֶא םֶחָלְתיִּב ΠΙ͂ΝῚ :איִבָנה Ξ בּותָּכ ןכדיכ
 ΠΣ רָשֶא לשומ ΝᾺ ךֶמִמ יִּכ הָדּוהְי יִפְלַאְּב ריִעָצ דנא

ὭΣ ΩΝםישּוגִמל סודרוה אָרְק וָא :לֶאְרְשִי  ΤΕΞרקחיו  
 תעדל |



 3 ב יתמ

ΤΡῚΣתַעָה  ἼΩΝבֶכוּכַה הָאְרִנ : ΠΡΟΣםָהְלדתיִּכ  
 ןּואְצְמִתיִּכ הֶיָהְו ענה רבדדהלע בַטיִה ורקח ּוכְל רמאמו
 יהיו ΣΌΝ ἘΒ יל"תוהְתשהל הֶאבָאְו 6 ὩΣ ותא

ΟΞּואְרְדרָשַא בֶכוכַה הנה וכליו ךלמה ירבדדתא םעמ  

 -רַשַאל לטממ דמעיו ΝΞ ΩΝ דַע םֶהיִנְּפל לה חו 5

 הָלּודּג ΠΣ ּוחַמשיו ΞΞΊΞΙ ΤΙΝ וארו + דליה םש ה
 ומא םירמ"ע דל יהדתא ּואצמיו התיבה ואכיו + דאמד ד

 םֶתורְצואהתֶא ּוחְּתפִ ולדווהתשיו םָהיִנָּפִדלַע ולפיו
 2 -- ולַחב ווציו :רמו הָנובְלּ בַהֶז ΠΣ ול וכירקיו

 3 םה + ΟΝ Ν ΤῊῪΞ 9 סודרוהדלֶא בוש

 ל με νὰ הֶאְרִנ ΠῚ ךאְלמ [ΤῊ םֶשִמ וכלה
 המירצמ ּףְלְדחרְבּו ומָאדתֶאְו .דליהדתא | חק םוק רמאל
 דתֶא שקְבְמ סודרוה 3 יל לא ΩΝ םאְדע םטדחיה

 ומאחתֶאְו דליהדתַא חקיו םקיו : הָּתְחַקְל רַעָנְה שָפָנ

 5 סודרוה ל 2 שוהה + המרובה הלל

 םירָצִממ רמאל ΩΣ Ξ ΠῚ ἽἼΞΤ ΓΝ תאלַמְל
 9 םישו גמה וב ΤῈ יּכ סודרו - אריו = ל

 ΤΣ רָשֶא םיִדְליַהדלָּכתֶא ΣΤΡ חלשוו דאמ ףצקיו
 רָשַא תַעָק ἘΠ ΠΡ. ΝΞΟ ָהיֶלּובְגדלֶכְבּו םֶהְל

ἘΣ ὙΠרָמָאְנה םקוה זא :םיִשּונְמַה  ἘΞז ּוהימְרי  
 < םירורמת ΞΞῚ יהנ עָמְשנ ΠΟ לוק :רמאל איִבְנה

  ὙΤῚהָכַּמִמ  ΓΝ ΕΣםַחָנהְל " εξ ονּונְניִא יִּכ !

 הֶאְרִנ ה ה וה ἜΝΘ ΠΣ פודרוה תומ ΤΙΝ יהי
 הק םוק ΤῸΝ ΠΝ ΤΌΞΟ ΝΣ ףסוידלֶא םולחכ
 ּותמ יִּכ לאְרש ץֶרֶאדלֶא בוש ךלו ומאדתַאו דֶליהדתֶא
 -תֶאְו הליהדתא | הקיו םקיו :דֶלִיה שָפְנתֶא םישקַבְמַה

ὮΝףלמ סולְכְרַא 3 ועָמְשְכו :לֶאְרְשְי הָצְרַא אביו  
ΓΤםודְרוה תַחַת  ΤΩΝתבלל ארייו  πὸהצו  
 ᾿Γ ולחב ן*

+, 

 ו --

- - 



 נ ב יתמ /

 םיִאיִבְנִה יפדלע ΕΝ גה רָכּדַה תאלַמְל תָרָצֶנ תארקנה
 ול ארק ΤΩ יִּכ

 רָּבְדַמְב אָרְק יהו ליִּכְמַמַה ןֶנְחוי ἘΓ םַהָה םיִמָיְּ
 : אובְל הָבְרְק םִיִמָשַה תּוכְלמ יִּ ובוש :רמאל ה וה

 ריִעָּב בָשיַו אביו ἐπ תוצְראדלָא ול ליו םולָחב

ΠῚ 9לוק רמאל איבה וה לע אָבִנ רֶשֶא אוה  
μω. 

- 

- = 

3 - 

4 - 

- ὧι 

- 6 

 - ΡΟ τ הוה ΤῊ ונפ רָּכְדִמב ארוק
 םיִבָנַח ΘΝ ויְנְתָמְּב רוע רוז םיִלָמְג ἫΝ ושּובל
 ה הדּוהְי-לָכְו ΟΦ ΤΌΝ אָצִּתַו ΡΥ שבדו
 יהיו :םֶתאַטַחתֶא ודותיו ןדריפ ודיילע ּולְבשיו :ןדריה
 לָבָטִהְל (ΘῈ םיקודצהו םיִשורְּפַהְדִמ םיִּבִר ותואר

ΒΡ ΠΝ"טלָמהְל םֶכְתֶא ליִּכַשַה ימ םיִנועּפַצ 8  

ΣΡיּואָר ירפ ושע 59 :אבְל דיִתָעָה ל  ΠΩΣ 

 יִנָא יִּכ ּוניִבָא אּוה םֶהְרְבַא רמאל םכפפלב ּובשחתדלַאו

ἫΝםיִקָהְל םיִהלֶאָה לוכָי הָלֶאָה םיִנָבִאְהְדִמ יּכ םֶכְל  

τὴςםיעָה שָשילפ נה טעו בכ כאל  
 ὭΣ תַרָכַי בוט יִרֶּפ הָשע ὉΣΝΚ ἼΩΝ ץַעדלְכ הָנהְ
 0 דו הָבּושּתל םִיִמַּפ םֶכְתֶא לבוט יִכְָא ןה :שֶאְּב

 לבטָי ἢ ὉΠ ויִלָעָנ ΓΝ יתנטק "ὮΝ כמ ΟΠ ירחא

 ὍΣΩΝ ΠῚ הָרְזִמַה ודָיְבּו :שאְבּו שָדק - חורב םֶכַתֶא

 ὮΝ שָאָב וָּפְרַשְי ץמהדתֶאְו ורצו - ΓΝ ףסָאְו

 ΠΣ הָנִדרִיַה ליִלָּנִהְִמ עושי אביו :הָּבְכְת אל
 ΤΣ יִכְנָא רמאל ותוא שח ΠῚ  :ודָיילַע לָבָמהְל
 ויִלֶא רָמאִיַו עושי ןעיו :יִלֶא ΝΞ התאו ΤΣ לבטהְל
 ;ול חנו ΠΡΊΝ אָלַמְל ἜΝ הָואָנ 95 יל הָחיִנַה

ὙΠῸםיִמְשה הָגְהְו םִיָמהְִֶמ לַעְיִו רהַמָיַו עושי לַּבְמְנ רָשַאַּכ  
 % 6 הָחָנְו ΠΣ ΓΤ םיהלֶא חּורדתֶא ארו ולדוחתפנ

 5 ΤΥ ΩΝ ידיד יִנְּב ΠῚ רמוא םיִמָשַהְדִמ לוק הגו
 זא

.. 



 5 ד יתמכ

 4 ὙΠ ןַמְל ΓΦ עושידתַא חורה ΝΣ זא

 9 הָלִיִל םיִעָּבְרִאְו םוי םיִעָּכְרִא ומוצ ירחא יהיו :ןטשה

ὩΣ ΟῚשנו  ΤῸΝ1 =ַתֶא ם םיהלַאָקזָּב םא רמאיו הָּסִנַמַה  

 .+ןַה רמאו עמ :םֶחְלְל ΤΠ הלאה ἘΝ רָבּד
 אַצומ"לָּכְדלַע 3 םֶדָאָה ΠΥ ודבל םחלהדלט אל בּותַּכ
 5 ἂν ּוהָדיִמַעיו ש שדפה ΡΟΝ ןמְשה ּוהאְשיִו + הָוהְייפ

 ΠΝ םיהלֶאָהְ 3 ὮΝ ΤῸΝ רַמאיו : שקמה תיָּב גְנהתַנִּפ

ΠΕΣםיפכילעו ךלדהוצי ויָכָאְלַמ יִּכ בּותָכ יִּכ ו הָטַמְל  

ἘΝןֶבָאְּב ףגִתְֶּפ  τοדועו עושי קא רמאיו  

 5 ןָמֶשה ΠΘῚΝ : דיָהְלֶא הָוהְי תֶא ΠΡ אל בּותָּכ

 21 תוכְלממ לכת Ὁ ΠΝ דאמ ּהבְנ τὸν“ ּוהָאְשיו

 ὃ דקתדסא הָנְנִתֶא ΤΡ תאזילָּכ ΤῸΝ ΤΩΝ :ןֶדובְכ
 10 ἽΞ ןָמָשַה יִנְמִמ רוס עושי ויִלֶא רָמאו :יל הָוחְּפשתו
 : דבעַת ודבְל ותואָו הָוחּתְשֶּת יָהְלֶא הָוהיל  בּותָכ

ΕΝ11 : והּותְרשיו םיִכָאְלִמ וילא וש הָנַהְ ןטשה ונממ  

 "19 לֶא ליו ןנֶחוידתַא ἘΣΘ יִּכ עושי ַעַמשַּכ יהו
 18 םוחַנירַפְכַּב בָשיו אביו .ΓΤ אציו :ליִלָוה ץֶרֶא

γεν ἫΝתאלמל  :יִלֶּתְפִנ ןּולָבְז לּובְנּב םיה  +: 
 5 ןּולְבז ΠΣ : רמאל איִבְנַה ּוהָיעשי יפדלע רַמָאְגַה
 = םֶעָה :םיוגה ליִלָּג ןדריה רֶָבַע ἘΝῚ ΤΊ יִלּתְפִנ הָצְרַאְו
 רוא תֶומְלַצ ץֶרָאָּב יִבְשיִ לּודג רוא ΝΞ ἼΦΓΞ םיִכְלהַה
 ז אירק ארקל עושי לֶחַה איהה נ ΣΤ : םָהיִלִע הנ

 18 רה אוב הכמפ ןל םיִמָשה תּוכלמ יִּכ ובוש רומָאְ

 םיִחא םיִשְנַא יִנָש ΤΙ אר ;ΣΤ דידלע וכלַהְתַהְּב
ΝΣ ΠΡΌהָדוצְמ ל ויחֶא יִרדְנַאְו סורְמְפ  

ὉΞםיִנַד יִּכ  ΣΌΣ9 םָכְמיִשַאַו ירא וכל םֶהיִלַא רמאַו  
 50 כליו תורמְכִמַה ΓΝ ΠΡ ΘΙ + םיִשְנָא ינודל

ὙΤῚ ΣΙΝ21 םיִרָחֶא םיחא םיִשְנַא יִנָש ארו םֶשמ ורבַעְּכ  
 בקעי-תא
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ἼΔΕΙ [Ὁ ΞΡΣ ΤΝןֶנֶחוידתְאְו  ΓΔΑ ΓΙםֶהיִבַא יִדְבזםע  

 ובזעיו ΣΩΡῸΝ ΝΡ םֶתורְמְכְמדְתֶא םיִנכִתְמ הָמִהְו <
 : וירחַא וכלי ΣΝ ΤΩΝ .הינָאָהדתַא הרהמ

ΞΘ} 23לכב עושי  προ ὙΠרֶשָכיו םֶהיִתּיְסְנְכְּב  
 תּוכלמה תרושב  ΝΕ ΤῚהָלָחַמ"לָּכ  ΠΡ ΟΞםַעְּב :

 -לָּכ תא κὸν ואיביו אירוס ΓΞ ΝΑ ועמשו 3

 םידש ΓΝ םיִבואְכַמּו םילח"לֶכְּ םיִנָעִמַה םילוהה +

ΠῪ ΞΡ:םינמה ויִרָחֶא וכלוו = :םָאָּפְרַו םירבא כ  
 πὶ םילָשּורימו םיִרָעָה ΠΩΣ לילָנְהמ םיגמה

ΣΟῚןדְריל : 
 םַש בשוו הָרָהָה לעיו ὩΣ ץימָהדתֶא ותואְרֶכ יהי

 : ΤΟΝ ἸΔῈויְדיִמְלִּת +  ΠΡרמו םרזו ויִּפתֶא :
 ירשא :םימשה תוכלמ ἘΠ 5 חורה ὋΣ ירשא

 לשריי הָמָהְיִּכ םיוָנעַה ὮΝ : ומָחָנ Ἐπὶ Ἧι τὸν םיִלבַאַה :

: ΡΞ" םָהְיִּכ ΓΙ Ὁ םיאמַצהו םיבעְרֶה יִרָשֶא ἘΝ 
 םֶהְדיִּכ םיִנָמָחְרַה יִרָשַא  ἘΞםהדיִּכ בָמְל יִרְב ירשא

ὙΠῸ:םיהלָא 5’ םולש .יפדר ירשא :םיהלָאָהְדתַא  

- 

- 

- 

 םהל ו הק ללב םיפדרוה ירשא :םהָל ארק
 ורְּבדְו םֶכְתֶא ופדְרְו ΘΠ םֶכיִרְשא :םִיִמְשה תּוכְלַמ

 ἘΠ ΤΡ |: ידּובָעַּכ עֶרדלָּכ Ξ םֶכיִלָש
 ἽΝ םיִאיִבָּנַהתֶא ּופדְר Ξ᾿ 2 םִיְמָשִּפ בר םֶכְרַכְש

ὙΠםֶכיִנְפְל : ΝΠ ΠΡ ΒΝהָיָה חלֶמַהדָאְ  
ΠΕΣךיִלשַהְלדמַא יִּכ לפל דוע חלצייאל ןה חֶלמָי הָּמַּב  

ΠῚ ΠΝםָּתַא :םֶדֶא יִנְבל סָמְרִמ  ΤῊΝםלוע-לש  
 τι םיקילדמ ἫΝ ἘΣ :רֶתָפִת אל רהט ᾽Γ ריִע
 ריִאָהְל הָרוָמַהְדלַעְמִא יִּכ הָפיִאָה ΤΙΣ ותוא םּושְל

 םֶדָאָה יִנְּב ונפל םֶכְרוא ΠῚ ןַּכ :תיִּכּכ רָשָאדַלָכְל
ΣΡםֶכיִבָאְ תֶא ּוחְּבְשְו םיכוטה םֶכישעְמ ּואְרִי  

 םימשבש
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 ז וא ΠΤ ΩΝ רַפָהְל יתאָב יִּכ ומדִתִלַא :םיִמָשַּבָש

 ו τως יִּכ רַפִהְל יִתאָב אל םיאיבנ ןה יִרְבִדדִתַא

  ΝΞרמא  ὋΝאל ץֶרָאַהְו םימשח ורְבַעייִּכ דע םֶכָל 8
 םִיִקְי ΟΝ דע ΠΡ דֶחֶא ץוקדוא ΤΙΝ דוי רבע
 תונטקה תוצמה-ןמ תחַא ἜΣ רָשֶא שיאה ןכְל !לפה

 .- ןוטק והומְּכ תושעל םֶדֶאָה ינָּבִתֶא דָּמליִו הָלֶאָה
 קוד ΠΣ תיא דָּמְליו השעי רַשַאְו םיִמָשַה תּוכְלַמְּב ול

Ν᾽יִּכ :םִיִמָשַה תּוכְלַמַּב  ἊΝדאל םִא םֶכְל רמא  
 אל םישּורפהו םירפופה | תָקְדַצְמ ΠΕ ם ָכְתְקְדַצ היהת

 ἽΝ יִכ םֶּתִעַמְש אלַה : םיִמְשַה תּוכְלַמְּב ואבת

 :ןיד תיִבְל אּוה ביה ΠΕ ἜΝΙ הַצְרִת אל םינשארְל
 2 אּוה בָח ὩΣ ו ףצק ΟΝ Ὁ Ξ 55 רַמא יִנָאָ

 ןירְדָהְגַסְל אוה בָיַח אקר ὙΠ ΟΝ רמאי ἜΝΙ תיִבְל
 3 ὮΝ ἸΞ2 :םגהינ שא ΞΘ אוה ול ארק 55( רָשֶאְ
 רַבְּד ΝΡ שידיּכ .ΓΞ חָּבְזִמַהדלֶא τς“ םירהת
 ΒΞ τῷ | הָּבְוְמה י Ξ 5 ὭὭΞΊ ΩΝ םָש חנה :ךָמַע ביר

 רהמ :ּנְּבְרְִדִתֶא בְרְקַה אופ 19 יִרָחֶאְו ΤῊΝ יִנּפדתֶא

 שיא ףריִגְסידּפ ותא ְּךְרּדַב ףְדועְּב ףָכיִר ש שאל הצרְתַה

 Ὧν ּתְכְלָשֶהְ רטושל ּףְריִגְסי טפשהו טפשה"לֶא ביר
50 ὮΝ דע םֶשַמ אצַת אל Ἢ ἊΣ ἼΩΝ ἸῺΝ ΣΝ תב 

 ἽΝ יִּכ ὩΣ ה הטּורפהדתֶא תמלש

 לָכִּתְסִמַהדלָּ םֶכְל רמא ינָאְו :ףָאְנִת אל םיִנשארֶל

 ! ףְלישכת :ΘΝ :וּבְלְּב ּהָפֶא תש ּהָתוא דמחל הֶשאְּב
ΟΝ τὸ בוט 3 Ὁ ךלשה) התא רקנ עמי ΤῈ 

 םאו ΩΣ אלא πΞ 5 תדרמ ּדיִרְבִאַמ דַחֶא דכאו

ἜΝ ἽΝ ἫΝ τ,ונלָּב 1 תדרמ דרב  ΤΞלֶא - 

 ΤΣ ותשאחתַא חלשי יִּכ שיא רַמָאְנְו : םנהינ

 הל

τον 5 ΓΘ τץצק  ΠΡῚΝבוט יִּכ ָךְּמִמ ךלֶשהְו  

- 
/ 

]- 
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ὩΣ ὙΠ 4 οεםִנאָהְו :ליעמהדתֶא  ΠΝךרד ומע תֶכְלְל  

Ὁויה יתמ  

 ותשאהתַא ַתַלָשְמַה םֶכָל רמא ΠῚ :תּותיִרָּכ ΞΘ ּהָל 85
 ὮΝ חקלהְ םיפאנ ידיל .הָאיִבְמ תּונְ רָבְּדלַע יִתְלּב

 יִּכ מש דוע :אוה ΠΝ השאל ול הֶשּורְגַה 88
 הוהיל {πον רקשל עַבָשִת אל םיִנשאַרְל רַמָאְנ

οιאל הָעּובָשַלָּכ עָבְשִת אל םֶכְל רמא יִנָאְו :ףיְתועְבְש  
 םודָחהיִּכ ΓΞ אלו :הָמַה םיהלֶא אָפְָכדיִּכ םיִמָשִב 5
 ףא 5 ךְלַמ תירק איה-יּכ םיִלָשּוריִב אלו איה וילנר 86

ΤΙתחֶא הרעש ךפַהל לָכּות אליִּכ עָבָשּתִחלַא ףשאר  
 אל | אל ןח ! ןה םֶכְרְבְד ΠΝ : הרחשל וא הָנְבְלְל גז
 רַמָאְנ יִּכ םּתְעַמְש אּוה ערהדמ הָלֶאלָע רֶתּויהְו 88

ΤῈ 99ןש תחת ןש ןיע תחת : Ὁומַמוקְתתדלַא םֶכְל רמא  

 ΝΣ 82 ולדהטה תינמוה יחלה"לע דוא הָכמהְו עשר
 ךִתְנְמְּכְתֶא תחקלו ףמע ΞΡ ץפקי רֶשאּו :תרָחַאָה 10

 תּולל אָּבַהְו ΠΣ ףְּתאמ לאשה :םִיִנָש ותא ἘΝ למ 43
 תְבַהֶאְו ΠΝ 9 םֶּתְעַמְש :ויִנָפ בשּתִדלֶא ממ 9

 -תֶא ּובָהֶא םֶכְל ΠΝ ינו +ףָבְיאתֶא ָתאְנשְו ΣῚΡ יי
 (םֶכיִאְנשָק  וביטיה םָכילְלקְמ תֶא 1912( םֶכיִבְיא
τולָלּפְתַהְו  ἼΣΞויקת ןטמל :םֶכיִפְדְרְְו םֶכיִביִאְכִמ)  ἘΞ 

 םיערל ושמש חירזמ ΚΠ ἫΝ םימָשַּבְָש םֶכיִבָאל
 5 :םיִעָשְרֶהלַע ὩΣ םיִקיִּדַצַהלַע רִטְמִמּו םיבוטלו
 םיִסָכִמַהְדִמִ אלה םֶכְרַכְשדהַמ םֶכיְבְהאדתֶא ּובָהִאתא

 -המ .דַבְלַצ םֶכיִחַא םולשל ּולַאשתדםַאו τ תאזחושַעי וז
 םימלש ὙΠ ןכְל : תאזחושעי םיסכמה"םנ אלה םֶכָחְבַש 15

 : אוה םלַש םיִמָשַּבַש םֶכיִבִא רָשֶאּכ
ΤΠ 6םֶכְתַקְדַצ תושעמ םֶכָל  ΞΡו םֶדֶא יִנָּכ  
ΠΡ ΤΙΝῚ ΠΡרֶכָש םֶכְלְריִא ןָּכְדסִא יִּ  ΓΙםֶכיִבָא  
Ε ΟΞ 2ךתושעב ]  ΠΡῚΝעיִרֶּתִַלַא  ΤΞΡרֶפושּכ  

 רשאכ
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ΝΞםיִפָנַהִה ושעי  ΓΡῸΣΞ ὍΣןַעִמְל תובחְרֶבּו  
 ואַשְנ הָמִה םֶכְל Ἂς רָמא ἸῸΝ ΘΝ πὶ םֶתוא וללחי

ΠΝ ΟΞ ΩΝךִתושעַּב  ΤΡῚΣףלאמש עדִּתִדלַא  
ἘΠ ΤῸ» ΟΝ ΤᾺרַתָסּכ ףְתְקְדְצ הָיְהִּת ןעמל  

 יו :דַמְ (יולַּפ) אוה םיִרָתְִמּב הֶארֶה ְיְבִאו
 םֶדָמָעְּב ללַּפְתִהְל םיִבָהאָה םיִפְנְחַּכ ΤΟΝ ללַּפְתַת

ὙΞΞיִנְבְל ּואְרי ןעמְל םיקְושה תונפְבּו תיִסְנָכ  ΠΝ 
ἸῺΝיִנָא רמא  ΞΡיּכ הֶּתִאְו :םֶרָכֶשתֶא ּואָשְנ הָּמַה  

 εἰ לָלַּפְתִהְו ΤΊΣΞ ִתְלד רגְסּו ΤΥΠΙΞ אוב לַלַּפְתִת
ΠΝ ΤΞΝῚ ΟΞ ὋΝ ΤᾺטה םיִרְּתְסַמַּכ  

ΠΡΌΣ ΟἿ)םוגַּכ ּוטְּפַטָפִת ד לא םֶכְלְלַּפְתִהְ :  
 ימדתדלַא םָתַאְו :עַמָש ּוניִרְבד ברָּב םֶבָבְלַב םיִרָמאַה

ἘΞΞ ΟΣ ΕΞ ὙΠ 5 τονונממ ּולאָשִּת םְרַטְּב  : 
ΞΡאבְּת :דַמְש שדקתי םִיִמְשּבְש ּוניִבָא ּולָלַּפְתִת הפ  

 :ץֶרֶאְּב Ὁ םיִמָשְּב רָשַאַּכ ךְנצְר "ΤΡ ףָוכלמ
 וניתובח"לָע .ּולדלחמו :םויה ּונְלְדִּת ונפח םֶחְלתֶא
 ידיל ּונאיבְתְלַאו :ּוניִבָיחְל ונחנא"םנ ּונְלְחְמ רֶשאַּ

ΠῈΣ)הָרּובְגַהְו הָכְלִמִמַה ףל יּכ)) עְרָהְדִמ ונצָלַהְתדִא יּכ  
 ΞΡ ּולָחְמתִִא יִּכ :((ןמִא προς יִמְלועְל תְראְּפִתַהְ
 סאו :םומשּבש םֶכיִִא םקלדמג לחמי םתאטה"לע םדא

ΠΤ ΝΟיִנְבְל  ΣΝםֶכיִתאטַחְל לחמידאל םֶכיִבאדסְנ : 
 םיִנָשִמַה םיפנְחַּכ םיפעז ּויְהְּתִ"לַא ּומּוצַת יִכְ

 םֶכָל Ἃς רמא ἸῸΝ םדָא יִנְבְל םיִמָצ תואְרהְל םֶהיִנָפדתֶא
 } ףשארדתַא τ םוצת 2 ΠΩΝῚ : םֶרְכַשדַתֶא (ἽΝ הָמַה

ὙΠῸיפ :םֶדָא נבל םַצ הֶאְרְתִִאל רשא יְנָּפתֶא  
 (יולָּגַּב) אוה םיִרָתְסִמַּכ הֶארֶה ּףיִבֶאְו ΠῈΣ ּךיִבָאְלְםא
 ὮΝ ץרָאְּב תורצוא םֶכְל ורצְאְת"לא :ּדָלַמְ
 לבא :ּובָנְנְו ΤΙ םיִבָּנְג בקרו םֶס ἘΠῚ םולכאי

 ורצאת
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 -אל ΞΡῚ ὃρ רשא םִיְמְשּב תורָצוא ΞΡ ּורָצַאַּת
 םוקמב יּפ +ּובנְנ אלו ּורתְחִי אל םיִבָננְו םֶש םּולְבאי גו
 ΤΣ ףוגה רנ :םָכְבְבְלִִסִנ ΠΤ םש יב םֶָכְרְציאהרֶשִא =
 דלָּכ הָעְר ךניעדמאו .:רואו .ְפּנילְּכ הָמימְת ניעְדהסַאְו 58

 ΞΡ ְּבְרְקְּב ὍΝ רואָה ךשַהְייםאו ὭΣ ךפונ
 יכ םינדַא יִנָש דבעל שיא לָכּו אל : ףשהה 34

ΝῊΡ,וא רחאָהַתֶא בהַאָיו דָחֶאְהדתֶא  ΓΞדָחֶאְּב  
 ΠΝ םיִהְלָאָהתֶא דובע ּולָכּות אל רַחֶאְקדתֶא הָוְבִו

 ἘΞ ΕΟ ּונָאְדִתְ"לַא םֶכְל נא רמא ןפילע :ץממַה =
 שָּבְלִהַמ רמאל םֶכְפּונְלּו הָתְשָנהַמּו לָכאנְהַמ רמאל
 :שּוּבְלמהךמ רֶקָי ףוגהו ןוזמהדמ ΓΤ איה שפנה אלה

 אלו .ΤΣ אלו ערה אל ΤΠ וארו םימשה ἘΣΤΟΝ וטיִּבַה <
ἘΌΝ >אלַה םתא לָּפְלַכְמ םיִמְשַּבַש םֶכיִבָאְו םיִמְסַאְל  
ὉΠ Τ᾽לכי ותלארב םֶכָב יִמּו :דאמ םֶהיִלְע םֶתיִלַעִנ  

 ונָאְדִת ΠΩ שובללו : תַחֶא ΤΡῚΣ ותָמוקדלַע ףיסוהְל 28. /*
ὅ9..אנוננובתה  ΠΩΣ ἀπάταςולמעי אל | :תוחמצה  

ΝΡ,םֶכְל רַמא יִנָאְו ווטי  Ξדאל ורָדַהְדִלְכִּב המלש-םנ  
 םיִהְלֶאָה שיבלמ הָכְּבִדבִאְו ΠΡ תַחאְּכ שובל היה 5 ?*

 ΤΡ ךלֶשי רֶחְמּו חמצ ΡΠ ἼΩΝ ΠΡ ריִצְחתֶאא
 ונארתדלא ΞΡ . : הָעמָא ינטק םֶכְתֶאהיִּכ ףא רותה 315

«αὶ 89לכאנזהמ רמ  ΠΡΌΣ Τὶלָּכתֶא יִּכ :שְּבְלַזהְמּו - 
ΠΡאלַה םיוגה םישָכְבִמ  ΣῪיִּכ םִיִמְשַּפ רֶשֶא םֶכיִבַא  

 ΓΝ ΠΝ Ξ ושרה דא : הָלֶאלָכְל םֶּתַא םיכירצ 3?

 ןָכְל :הָלֶאלָּכ םֶכְל ףסונו ותקדצהתֶאְו םיהלֶא תוכְלמ 44
δέκα,דידי ול גנאדי אּוה רַחַמ םוי . רחמ ם םויל וגאדתה  

 | ו :ָּתְעָשְּ הרצל
 טָּפְשִמַב יִּכ :ּוטפָשָת אל ΩΝ ןטמל וטפשתדלַא 7

 םידדמ םֶּתִא ΟΝ הֶדפְבו ὭΣ םיטפש ΘΙ͂Ν רש
 דמי



11 ἸΏΒ 

 ὃ ΤῚΣ ןיִעְּב םֶסְקַהְדתֶא ΠΝ ΠῚ הָּמְלְו :םֶכְל דמי
ὭΣ ὍΝ ἘΒῚ ΡΝ.)לֶא רמאת יאו :טיִּכַת אל - 

ΤΙΝריִסֶאְ יל הָחיִנַה  ἜΣ ΘΕ ΩΝהרוסה הַגהְו  

ΠΣ Σ5ףנֶחַה  ἼΘΙהְריקַהדתֶא הָנושאַרְּכ  ἜΝ ΤΣ 

 | דלא ΣΤ ןיעמ םֶסָקַהדתֶא ריִסָהְל ΤΙΝ ΤΙΣ ΣΤ ןכ

ΡΩΝ ὉΠוכילשתדלאו םיִבָלְּכל  ἘΞינפל  

 : םֶכַתֶא ופרטו ּונָפּו םֶהי ἘΞ םּופמְרִידְִפ םיְריִַחַה

 הַתּפיְו וקפד ּואַצְמִתְו ושרד םֶכַל תו ולַאָש

 ΠΤ קפּדַהְו אָצִמי שרדהו לָּבַקְי לֶאשה-לָּכיִּכ :םֶכְל
 9 ַתַנְ םֶחְל ὭΞ ונָמִמ לאשי ר ὯΝ שיא םֶכָּב ὉΠ : ול

 םַּתַא ןח :שָחְ ולְָתַַה גד ממ לאשי יִכְו ΠΞΝ ול
ΠΡ ΘΝ Ὁ ΟΡ ὙΠםֶכיִנְבְל תובט תונָּתמ  ἘΝםֶכיִבָאהיִּכ  

 ,ἜΣ : ותאמ םיִלָאשל בוטדדא ןפי םיִמָשְּבְש

4 

- 

 < הםָנ םֶהְל ΤΩΣ םֶדָאָה יִנָּב םֶכְל ישעיָש וצרת רֶשֶא לכ
 8 התפב ואב : םיִאיִכְנִהְו הרתה תאזיּכ םֶּמִא
 ἽΝ םיִּבְרְו ןודבאָה דרה חּורְמּו חַתָּפַה בָחְר יִּכ רָצַה

 ὉΠ םיִטַעָמּו םייחה דר | קצומו הַתָּפִה רצו :וב אבי
  ἼΩΝוהואַצְמי :

 םיִבָאְו םָּבְרְקְבּו םישְבָּכ שּובְלִּב םֶכיִלַא םיִאְּבַה
 אש ₪ | ₪ יראה יִאיִבְנִמ ΞΡ ורמשה

“Ὦ 

 | תוא ּוריִּכִּת רָּכַה :הָמַה  ἘΝῚ ὩΞ9 τב םיבָנע
 τ הָשע בוט ץַעְלָּכ ןִּכ :םינקרּבהְדִמ םיִנָאְת וא םיצקה

 לכּוידאל בוט ץע :ער ΒΞ הָשע תָחְשִּנַהְו בוט ירּפ

 55( : בוט יִרפ "ΓΟ אל תַחָשִנ ץַעְו עָר יִרֶּפ תושע

ΝΠ ΩΝבוט ירּפ השי  ἘΣ ΓΞ ןָכְל :שֶאְּב  

ΞΕ --יִנדַא יל רַמאַה"לַכ אל : םֶתוא  

 א ןוצר הָשעָהְ"םִא יִּכ םיִמָשַה תּוכְלַמָּב אוב יִנ
 ינדא ילא ם םיכ ורמאי אוהה םויב הָיַהְ : םיִמְשבש

 ךמשְבו Ἐπ ἜΝ מְשְבּו ὌΝ) ἭΡΩ אלה ינדא

 ..י.ווופ%י

< = < 
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 אל םֶלועְמ רמאל םֶּכדהְנָעֶא זֶא : תומר תואָלְפִנ ּוניִשָע 38
 -לָּכ ןֶכְל :ןוא ילעפ יִנָמִמ ורוס םֶכְתֶא יִּתְעְדָי 4

 ὉΠ שיאל ּוהמדא םֶתא ΠΟΣῚ πον ΣΤΟΝ עמשה
 ἜΘ םָשֶגַה דריו : רוצההלע ותיִּבתֶא ΓΞ ἼΩΝ % אש
 יִכ לָפָ אלו אּוהַה תִּבַּכ ועו תוחורה ובשני םיִלַחְנַה גי

ἼΘ᾽ >אלו הָלֶא יִרָבְּדתֶא ַעָמשַהיִלְכְו :רּוצַהדלַע  ΠΣ" 
 : לוחה"לע תיִּבדתֶא ΠΞ ΣΝ רַעָּפ שיִאְל ΠΤ םתא

 ועְגָּפִו תוחורה ּובָשניו ΟΣ ופטשיו ἘΣ דריו גז
ΓΞ. 38יהיו .: הֶלודִּג ותְלַּפִמ יִהָּתַו לפיו אּוהַה  δι: 

 ָה ןימָה םמותשיו הָלֶאָה םיִרְבִּדִהתֶא ἼΞῚΡ עושי |
 6 ןוטלש שיאְּכ םֶתוא דָּמְלְמ הָיָה יִּכ :ותְרותילע 1

 : םיִרְפּופַּכ
 שיא הָּגַהְו :בְר םעןומה ὙΠ דיו רֶהָהְד5ִמ דרו 82
 לכמות הָצְרְּתִִא ΠΝ רמאיו ולדוחתשיו ΝΞ ערצמי שמ

 יִכִנָא ץַפִח רמאיַו ובדעעו ΤΩΝ עושי הלשוו +ינרהטל 9
 האר עושי וילֶא רָמאו :ותָעְרַצ הֶאּפְרְנ ΣΣΞῚ רהט + +

 ὟΝ ΤΣ [ΠῚ ןהפהלֶא הֶאְרַה דל שיאְל רַפְסְתִלֶא | +
ΩΝ] 3 ἼΞΙ 5ואבָּכ יִהָיַו :םֶהְל תּודִעְל השמ הָוצ  
ΘΤΣ ΒΞ ΟΝשנו  ΤΌΝולדגחתו דָחֶא הֶאמדרַש  

 הָכָנ אּוהְו יִתיִבְּב בָּכְשמְל לפָנ ΣΤΡ ינדא :רמאל <
 אבָא ΤΌΝ עושי ΤΩΝ ΝΟ דע הָנְעִמּו םירָבא ד
 ἜΝ יתלקנ ΣΝ רמאו הֶאְמַהְירש עו :ויתאפרו +
 יִּכ +ירענ ΝΕ רָבִּד אָנְרְּכִד קר יתרוק לַצְּב אֶת 9

ΣΝיִשְנא ידי תַחַּת שידםְנו הֶלָשַמִמ תחפ רַשַא שיא  

 ΞΡ אָבּו אופ ΠΙΡῚ ךלק| ךל הול יתרמו אָבְצ
τὸדלֶא רמאי ּהמָתִיו עושי עמשיו :הֶשַעְו תאז- השע  

 דאל לארשיִּביסנ םֶכְל ἋΣ רמא ἸῸΝ ΤΙΝ םיכלהה
 ואבי ΕΞ םכְל ΩΝ ὍΝ“ :תאוָּכ הָּבַר הָנִמָא יִתאַצַמ וג

 חהרזממ
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ΓΒΕבְרעַמִמּו  ἸΞΘῚםע  ΠΊΩΝבקע קחְציו  
 13 "לֶא ושְרגי הָמַה תיכלמה נב לָבָא : םיִמַשה תּוכְלַמְּב
 א 18 רַמאיו ΣΦΙ קורחו הללוה הָיְהִּת םָש ןוציחַה ךַשחה

 ΝΕ ךלדהָהְי ןּכ ףְתְעמָאְכ Τῷ הֶאְפהְדרשדלא עושי
 + τὰ דתֶא אְרִיו סורְמָּפ הָתיִּב עושי אביו :איִהַה הָעָשִּב ורענ
 :15 ףרתו ΣΤῚΣ עעו : תחדק תלוחְו בָּכשמְל תְלפִנ ותומח

ΘΙ ΤΙΣΙ ΠΥΡᾺורשּתו  ἊΝיהיו  ΠῚ16 ּואיִבִיו בְרַע .: 
τὸςםידש יִזּוחַא םיכר  ΠΝ Ὁויפ רַבְדַּב  
ΝΞוז ּוהָיְעַשְי רָּבּד רֶשִא תֶא תאלַמְל :םיִלוחה"לָּכ תֶא  

 : םֶלָבְס ּוניִבאְכַמּו אָשָנ אּוה ΣΤ רמאל איִבָנה
 18 רבָעל וציו ויתפיבס בר םע ומה. ושי יתוארש יהב

 19 ἼΩΝ םיִרְפופַה דחא ייְלֶא שעו ΣΌΣ ἼΣΟΝ םשמ
ΤῸΝהָכְלֶא יִכר  ΤΙΝלֶא  ἼΩΝ ΣῊ ἜΝ ΟΞ20 ולא  

 םֶדָאָהְְְּבּו םינק םימשה ΝΣ םירוחהשי םיִלְעושל עושי
 גג דִֶמ ΠΝ שיאָו :ושארה תֶא חיִנהְל םוקמ ול יא
 הָנושארְּב ךלאו יִלדהָחיִנה יִנדַא ΤΌΝ ΤΩΝ םידימְלּתַה
 28 חַנהְו ΤΙΝ ךל עושי ΤῸΝ רָמאו :יִבָאדתֶא רפקל

τοרבקל ם  ΣΤ ΩΝדריו  ΠΌΝΠ ΟΝ5 ודריו  
 3 כ רשָאדדע םָיב הָיָה 512 רעס הָּגהְו :ויִדיִמְלַת

 3 וריי ויִדיִמְלַת ΛΝ וש ו :ןשי אּוהו ΠΌΝΩΝ םיִלג
 9 םָחיִלֶא ראו: ּונְדְבָא ΣΝ ינעישוה רמאל ותוא
 ב גו תוחורְּב רַעְנִיו םקיו םֶּתִא םיִדְרֶח המ הָנּומָא ינטק

ὙΠῸהָבִר הָמְמְד : ὙΌΣוז אופא יִמ ורמאיו םישְנָאָה  
ΤῸΝ ὉΠ ΓΤ ΠΣ ἼΩΝ ΝΠ98 יהיו : ןועמשי  

ἼΣΟΝ ΝΞΣינש ּוהושְנפו םיִרְדגה* ץֶרָא"לֶא םּוה  
ΩΝםיִאְצי' םידש יזוחַא  ΠΩהָמהְו תורָבִפַה  ΩΣ) 

Ξ [ . ,םישרגה וא םישנרגה א'נ 8, 28 . 
 דאמ
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 :אוהה ךְרדַּכ רבעל שיא לכָידאל ἼΩΝ דַע ,דאמ
 םיהלֶאָהְדִּב עושי לו ὉΠ רמאל םיקעצ ἘΠῚ הָגַהְו 39

ΡΠ ΓΝΖΙ͂ 90ונתוטעל  ΝΞםשְו :תַע  ΠΣםיריזַח  ΒΞ 

 ἜΝ רמאל םידשה ΤΟΝ ּוננחְתיו :םֶדִמ קחרה םיער ו
 םֶהיִלַא ΟΝ : םיריזחה רֶדַעְּב אובְל ὉΣΊΩΣ ּונָשְרְנִת 88

 ἜΣΘ רַעְתַשה ΓΙ םיִריִזְחַה רֶדַעְב ואביו ואָצָיַו וכל רש
 ופונו :םִיְמּב .ותומיו ΠΝ דרומההןמ םיִרְיִזְחַה 88

ΟΣתא לפָחתֶא ּודיניו הָריִעֶה ּואבי)  ΟΝהשענ  
 עושי : תארקל הֶאְצְי ריִעָהדלָּכ ΠΡ :םידשה יזוחאל +

 :םֶלּובְנִמ רבעל Ὁ ושקביו יתא םֶתואְרְכְ

ΤΥ 99וריעדלֶא אביו רבעוו הָנְאְּב   ΕΠ ΡΠ 
 הָטִמַהְילַע ΞΘ אּוהְו (ΘΞΝ ΓΞ שיא ΤῸΝ םיִאיְבְמ
 ΒΝ הָכְנלֶא ΘΝ םֶתְנַמָאתֶא עושי תוארּכ יהיו

Ὁףיתאטה ְלוחְלְסִנ יִנָּב קזח : ΘΝ ΠΣםירֶפופהְדִמ  
ΤΩΝ 4םֶתְבשְחְמדתֶא הֶאְר עושי :אוה ףדנמ םֶבְבְלב  

Ὁרמאיו  προובשחת  ΠΡלקה חמנ יִּב : םֶכְבְבְלְּ  

 τὰ :ךלהתה םוק רמָאדסא ִיְתאטח דלדּוהְלְסנ רמָאָה <
 הלסל ץֶרֶאְב ומשה ולחשי ἘΝ ΞΘ ןּועְדַּת ןעמְל

 ּךתֶטמתֶא אָש םוק םיִרְבאָה הָכְנְדלֶא רמאיו םיִאָמָחל
τותיִבְל ךליו םקיו :דָתיִּכ"לֶא ףלדדלו : ὉΠ ΠῚ 

 Ὁ ןתָנ πῶς םיהלָאָקְתֶא וחש וממותשיו ּואְר
 אריו םָשמ עושי רבַעּב יהיו ΣΝ נבל הֶוָּכ ל

 הָכְל ויִלֶא רמאיו יִּתַמ ומשו םֶכָמהְדתִיִבְּב בשי שיא

ὝΝ τὸהָגהְו ותיִכְּב ּוּבְסְהַּכ יהי  :וירחא דליו םקיו  
 :ויִדיִמְלַתְו עו שידסע ובסיו ּואָּב םיבכר :σοι םיסכומ

τםכְכִר לכאי עודמ וידימלתדלֶא ורמאיו םישורפה וארו  
 ΠΝ רָמאיו עושי עמשיו :םיאטחהו םיסכומהדםִע 13

 םָּתַאְ : םילוחה"םא 5 אפרל םיִכירְצ ΣΝ םיקזחה 1
 ואצ

5 



 15 ם יתמ

 יִּכ ΓΞῚ אלו יִּתְצַּפַח ἼΘΙ רמָאְגש אוה המ ּודמלְו ואצ
 ΘΝ ΟΠ ΠΝ ΩΝ יִּכ םיקידצהה תֶא ארקל יתאָבְדאל
 מאיו ΠΡ ΤΌΤΕ ילו δὰ : (הָבּושַתְל)
 Ξ ףיִדיִמְלתו הּכְרִה םיִמָצ םיִשּורפַהְו ּונחְנַא עודמ
 הָפִחַה יִנָּב ὍΞΡ ΤῊ עושי םֶהיִלֶא ἜΝ :םיִמָצ
 הקלו םִאָּב םיִמָי הגה םֶהָּמִע ןֶתְחָה דועָּב לָּבִאְתִהְל

 : הָשַדַח תיִלַטִמ םישמ ΟΝ ןיא :ומוצי ἸΝῚ ןתחה םֶּתִאַמ

 ΣΤῊ ΠΡΘΟΙΤῚΡ היולמ קתָע יִּכ הָלְּב הָלְמַשדלַפ
 ועְקּביִרֶּפ םיִלָּב תודאנְּב שדחה ןיי םיִנְתּונ ןיאְו + העירה

 ὟΝ םינ תונ לָבָא ודבאי תודאנהו ךפשי ןייהָו תודאנה

 : ורמשי .ודחי םָהיִנָשּו םישדח תודאנָּב שדחה ןייה

ΠῚרּבְדִמ אּוה  Ἐπהָלֶאָה םיִרְבִּדִהְדִתֶא  
ΠῚםיִרָשה דחא  ΝΞרמאיו ול-וחפשיו  ΠῚ ΠΩΣ 

ΚΡῊΣ ἘΞ ΠΙᾺםישו  ΤῊΣ ΤῊΝםקיו : הָיִחתְו  
 ו םִּד תַבָ הָשֶא הָגהְו :ויָדיִמְלִתְו אוה ΤΙΝ ךליו עושי
 יִּכ :ּודְגְּב ףנְכְּב ענו וירחאמ (ΤᾺ הֶנָש הרָשָע םיִתֶש

ΠΝענָאדא קר הָבְלּב |  ΤΩַעָשְוא : ἸΒעושי  

ΠΡῚΝ ΚΤיקזח רמאיו  ΡΤ ἼΩΝ ΤΞ 

= 

 3 ΓΡΞΓΟΝ עושי אביו :איהה הָעָשַהְדִמ הֶשֶאָה עשו
 הָמוהה ἘΣΤΙΝ םיִלילַחב םיִלְלַחְמַה תֶא ארו רשח

 הָנֶשְי ךא הדליה הַתַמ אל יִּכ הפמ ורוס :רמאיו

 םשִמ ΣΝ ואיצוה רֶָשֶאַּפ יהיו :ול וקחשיו איה

  אצתו :הרענה םֶהָּתַו הְדָיִּב וחאו הָתיִּבִה אבו
ΠΡעושי רבעוו : איהה ץֶראְהְילֶכִּב תאזה  

 םיקעצ הָּמַהְו םירוע םישנא ינש ΤΙΝ וכליו םשמ
 וילא ּושּגְנ התיבה ואובְכּו :  דֶודְִּב ונח םירמאו
 דש יִּכ ΠΝ םיִנִמָאְמַה עושי םֶהיִלֶא ΠΝ םירועה

1. 

τῷ 

 29 עעַו ΣΝ [1 ΤΌΝ ּורָמאיו תאז תושעל ידי לאל
 וה לב



ῶΕ 
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 ו

 טי רתמ 0

 הָנֶחְקְפִת :םֶכְתְּמָאְּכ םֶכְל יִהָי רמאיו םֶהיִניִעְּב
ὈΠῸΣשיאל עדָויְִּפ ּואְר רמאיו עושי םֶּכְדרַעְנִמ : 

 : איהה ץֶרֶאָהלֶכְּב ועָמשדתַא ּועימשה םֶתאַצְּב הָּמַהְו 8
ΤΩΣּואיבה הָּנִהְו ואָצָי  ΤΟΝזּוחַא םלֶא שיא  

ΠΡ ΠΡ πιὸ םלֶאָהְו דשההתא ἘΔ Ὁ 88 
 :לֶאְרשִיַּב ΓΝῚΡ הָתַאְרְנְאלְ םלועמ ּורמאיו םיִשְנַאָה ןומה
 ΓΝ אוה שָרְנִמ םיִדשה רש ΤΣ ΤῸΝ םישורפהְו :

 דָּמלְו םירָפְּכַהְו םירָעָהְדלֶכְּב עושי .בָסִמ  :םידשה
 הָלַחַמלָּכ אָּפְו תוכלמה תַרושָּב ΡΞ םֶהיִתיִסְנֶכּ
 ויִמָחְר ּורַמְכְנ םיִנמַהַהתֶא ותואְרְבּו :םֶעָּב הָודְמְדִלָכ
 םֶהָלְִיִא רָשֶא ןאצּכ םיִחְדִנְ םיִפְלַעְתִמ ἘΠῚ םֶהיִלִ

 םיִלַעּפהְו ריִצָקַה בר רַמאו ויְדיִמְלַתְל רבי וֶא + הע ו
98 

10 
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 םילעפ Ποῦ ריצה בלא וננִחְתַה ןכְל + םיִטְעמ
 :וריצקל

ΠΡ ןחיו וידימלת τῶν םיִנָשדתֶא ויִלַא ΝΣ 

 תוחורדלע ןטלש  ΠΝה אופרלו םשְרְנְל
 הָוְדִמלכו :+  ΠΡןושארַה םיחילשה רשַע םיִנש תומש

ΠῚ ידְבַוְדַּב בקעי ויחֶא יִרדְנאְו סורטּפ ארְקנה ןועמש 
 בקע סכומה יחמו אמות יִמְלָתְדרְב םופְליִּפ :ויִחֶא 3

 ΠῚ יפה ןועמש | :יּדַת (הָנְכְמַה יּכל)ו יִפְלַחְְּב
ΠΡΊΝותא רפמה אּוה : ΩΝרַשַעָה  

 -לֶא םיוגה ךְרְדְדלֶא רמאל םֶתא ἽΝ עושי חלש הָלֶאָה
ΟΝ ΞΕןאצה"לֶא וכל  :ּואבָּתִלַא םינורמשה  

 רמאל ארק םֶכְּתְכְלְבּו :לֶאְרֶשִי תיִבְל רָשַא תודְבאָה
 םיִלוחַה תֶא ואָפְר :אובְל הָבְרַכ םיִמָשַה תּוכְלַמ

 םידשה ΓΙ םיִתָמַה תֶא ּומיקָה םיִעְרצְמַה תֶא ורהט
 ἘΞ אלו בָהָז וחקתהאל ΓΙ ἘΣΤῚ םֶּתַחקְל םֶגה ושר !

 יִתָש אלו ΤῊ לימרת אלו :םֶכיִרּגְהּב תֶשחְנ אלו
 תונתכ

--- πο, ΒΝ 



ἘΤ וכ 

ΣΤ יד לַעּפל יּוארִיִּכ ΠΡ אלו Ὁ.) אלו ΓΘ 
 : ἜΣΘרֶפְכ  ΠΟ ΝΞ ἼΩΝןוגָה אוה ימ ושְרּד

 : תיּבְהלֶא םֶכָאּובְבּו :םֶכְתִאצ דע ובש םָשְו הכותב הול
 3 וילע אוב תִיַּבַה ןונָהְדםא הָיַהְ :םילשל ולדולאש
 6 : בּושָי םֶכיִלֶא םֶכְמּולְש ןּוגה ּוניִאדסאְו םֶכמולְש

ὮΝלָבְְידאל  ὈΡΩ͂Νָתאָציו םֶכיִרְבדְל עמַשי אלו  
ΓΞםֶּתְרעְ איהה ריִעָהדְִמּו אּוהַה  ἜΣΤΩΝ 

 5 םידָסץֶרֶאְל לקי יִּכ םֶכָל .יִנֶא רַמא ןִמָא :םֶכיִלְנר
 חלש יִכנָא ΓΗ :איהה ריִעָהְדִמ ןידה םוָּב הָרמַעְו

 םימּורע ὙΠ .ןכְל םיִבְאְז ןיִּב םיִשְבְּכ ΠΡΟ םֶכְתֶא
 ז םֶדָאָה יִנָּפִמ םֶכָל ורמשהו : םיִניִּכ םימיִמְתּו םישָחַנּכ

 םיִטושּפ םֶכְתַא ἸΞῚ תּוירְדָהְנפְל םֶכְתֶא ּורְסַמי יִּכ

 ἜΣ .ּואָבּות םיִכְלִמּו םילשמ Ὁ ונפלו = : םֶהיִתסְנְּ
 9 יא וגָאְדִתִדלַא םֶכְתֶא ΤΕ יִכְו :םיוגלְו םֶהְל תּודַעְל

ΠΩהָמּו  πατῇןתָש -  ΠΡ ὩΞתֶא איהה  
 ( חור יִּכ םיִרְבַדְמַה םָה םהֶא אל יִּכ : ןורְּבִדִת רֶָשַא

 ὝΠΝΩΝ ΠΟ הֶאְו :םֶכיִפְּב רָבִדְמַה אוה םֶכיִבִא

 ותימָיְו םֶתובָאְּב םיִנָב ּומְקְו ונָּבִדִתֶא רפמי בָאְו תָוָמל
 | החמה ימ ש ןעַמְל םֶדֶאדלְכְל ΘΚ םֶתייהְו :םַתוא

 תחא ריעב םכתא ΘΠ ΕΝ ΣΦ אוה ץק תעדדע

 לבה אל ΞΡ .יִנָא ΠΝ ἸῺΝ Ξ ΓΝ ריִעְל וסונ
 דימלפת ΥΝ תש אובידיכ דע ΚΡ יִרָע רבעל
 תויהל דיִמְלִּמל לד «τ ןדָאדלע דָבָעְו וברְדלע הֶלַעַ

 וארק ΓΖ τὸ ἀνα וינדאָכ תויהל דָבַעְלְו ובר

 ואריִת אל ΞΡ | :ותיִב יִשְנַאְליִּ ΠΝ לובזללעב

 םֶלָעָנ ןיִאְו הלא אל ΝΣ הָּסֶכְמ רֶבּד ןיא יִּכ םֶהיִנְפִמ

 ז ּורְּבד ּךָשחַּב םֶכְל רַמא יִנָא רָשֶא תא ΣΡ אל רֶשֶא
ΓΗΔ ΣΙ ינימשה ΡΝ שָחָלי רֶשֶאְו ΝΞ 

 "לאו 3

μ- 
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 ולְכוידאל שָפְנַהדתֶאְו ףוגההתֶא םינרהההןמ ּואְריִתְִלַאְו 2
ΘΈΩΝ Ὁ ΣΝ לָכּוידרַשַא ΓΝ ואְריִּת ךא גרָהְל 

ὩΣ 9:הֶנְרַכְמִת אלה |: םִנהיִנב ףוגה"תַא  ἘΠםירפצ  
  ΝΞםֶכיִבַא יִדַעְלַּבִמ הצרא לופת אל הָנַהְמ תחאו :

 ואריִת"לא ןכְל :ןְלָּכ תונָמָנ םֶכְשאר תורעשדםנ םַּאְו 3
 ἘΠ רָשא"לָּכ ןה :תובר םיִרֶּפצמ ἘΠῚ הנה
 :םיִמָשְּבְש יִבָא ינפל ΕΣ .ובדהְדוא םֶדֶאָה ינפל

 נפל ὌΝ ἘΣ ובדשחכא םֶדָאַה ינפל יִּב שחכי רֶשַאְו 5

 םולש ליטהל יִתאָב יִּכ Ξύστον :םיִמָשַבְש יב

τὶ 1אל  ὯΝיִּכ םולש ליטהְל  ΞΎΤΕΝיִתאָב יִּכ  

Ὁויִבָאדתֶא בהאָה | :ותיב ישנָא שיא יביאו | .+ חתמו  
 ותבו ὍΘ ΤΙΝ בָהאָקְו יל ידכ וניִא יִָפמ רֶתוי ומאדתאו

ὁרתוי  ΒΡובולצחתַא חפידאל רַשַאְו :יל יִדְכ ועא  
 הפ ἐς τοι אצה 0 0 % ירחא 11

 הק ΚΣ Ἐν Ν 2( םשלי איב לבק רמה נחל :
 הקשמהו ΠΡ קידצ Ὁ קידצ םֶשְל קידצ לָּבַקִמהְ ו

 םשק םירק םימ םופ קר הָלֶאַה סיטה דהַאדתַא

 :ורכש דבאידאל 9 ἘΞ ὋΝ רמא ἸῺΝ דיִמְלִת

 ויִדיִמְלִת רָשָע םינשדתַא תּוצל עושי תולְכָּכ יהיו
 תיִבְּב עמש ןֶנְחויְו :םֶהיִרָעִּב ארקלו πῦρ םשמ 2

 :ייְיִמְלִתִמ םינק* חלשוו חישֶּמה ישעמדתַא רהפה
 ןעיו :רַחאְל הָּכִחְנםִא ΝΞ אוה ΠΝ ייָלֶא רָמאַו

 םתְעִמש רשָאתֶא ןֶנחויל ּודיגה וכל ἘΠῚ רמאיו עושי

 ,ויִריִמלַת דיפ אינ 11, 9
 רשא-תאו |

. 



 יב

19 δ יתמ 

  ΟΡ ἼΩΝ ΓΝῚםיִכְלַהְמ םיִחְספו םיאר םירוע 5
 םיִנָעְו םיִמָק םיתמּו םיִעְמוש םישְרְחְו ΘΠ םיִעְרצִמ
 :יִּב ΟΞ ΝῚ ἼΩΝ שיאה ירשאו ἃ : םיִרָשּבְתִמ
 תודאזלע ם םַעָה ןומה -לֶא רָּבדְל לֶחַה עּושוו ּוכְלָה הָמַה

ΠΡרמאיו  ΠΡ.םֶתאַצְי  ΠΩΣתוארל  ΠΡ 

ἼΩΝעני  ΠῚוא  ΠΡשיאה תוארל םֶתאַצי  
 םיִכְלִמַה יִּתְבַּב םיִנְדִע םיִשְּבלַה הגה םינדע יד ὭΞ שּובְל

ποτῷ ΒΝ ΩΣתוארל םֶתאָצִ  ἘΝשיא תוארל  

 יִּכ :איִבְממ אּוה לודנףא כל + א רמא ןַכֶא איִבְנ
 וכו ּדיִנָפְל י ΝΡ הלש יויו ויִלָע בותכ כ ὮΝ אוגה הז

 ] ξ᾿ | 2 “4: ו

  ἼΞ ΤΊ-ִּנפל  ὮΝרמא  Ἂςאל םֶכָל  Ὡיִדוליִב τῶν ו "Ὁ ור

 לדני םימשה תוכ למב | ז ΡΝ ליִּבְמַמַה ןנחוימ לוד
 םימשה תוכ ΞΡ הונשו | ליבט ו - ןָנַחוי -תיפתי : ונממ

  2 ₪ ₪ τ=ש ורצו מה -

 : םיאיבנהדלכ ב :הופטחי םיק הֶתִּמַהְו הקוח דוב הֶשָּפַתַנ

ΓΙוצרתדםָאְו 7 ;חוידדע  ΠΣל אוה הנה  | 
= =- - .΄ 

  πονשא י : אובר דיתעה  τῷ τςעָמשי משל יר םינזא : =
. 

  Ὁ ΧΙםידליל אוה המוד הזה רודה -תֶא הָמדַא :

τ ונללה : רמאל םֶהיִרְבַהְל ΒΡ ם םיִקְוָשַּב םיִבְשיה 

ἘΞΡםֶכְל ווק םהְדְּפר אלו םיִליִלַחְּב  ΤΣאלו  
 : ורָמאיו הָתש אלְו לָכא אל אּוהְ ןנַחוידאָבְהִּכ :םֶּתְדַפְס

 ΠΣ םירמא ἘΠῚ הָתשְו לָכא 7 אבו :וכ דש

 המכְחַה הק גו ם םיאטהְי םיִמָכומ בהאו אבסו ללוז שיא

 ברדרַשַא םירעָה היכוהל לָחַה זא : היִנָבְּב
 ן דל ווא ΤΣ τὸ וא :ּובָש אלו ןָכותְב ושענ ויָתורּובּ

 | ד ו | +

ἝΞב  ἃ ὑπתו 5 אמ האפ  ὮΝומ תג מ מ ושענ  = Ἐרוצב ור  

10( 

11 

 πον ושע ובגה יכ ה

 + ו 5 ינא ΩΝ :רֶפִאְו קשב ּובָש רָבְכְ"אלַה ושענ ןידיצב

 הי ַשָטַמְּב אב ו
 5% פ5<

2% %- 
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- ὮΝ 38םֶּכִמ ןודיצו רוצְל לקי ןידה םויָּב יִּכ םֶכְל : ΤΙΝῚ 
ΘΠ ΒΞהַמְמורְמַה*  ΘΟ ΠΣיִּכ יִדְרּות לואַש"דע  

 הָּתַע יִּכ ּושָעָנ םודְסְב ול ּךָכותְב ּושַעְנ ἼΩΝ תורּובָגה
ΠΡΟΣ ΓΙΤΩΣ Ὁלָבִא :הֶזה םויהדדע  "ΩΝ ὋΣםֶכְל  Ξ 

ΞῸΞ >םודס תמדאְל לקי ןידה  ἐἼΡהָנָע איהה תַעָּכ  
 תְרַתְסַה יִּכ ץֶרָאָהְו םימְשה ןודָא יִבָא ΤῊΝ ₪ עושי

 ןה :םיִלְלשְל םֶתיִלְנו םינובהו םיִמָכִחַהְדִמ הָלַאתֶא 6
ΞΝןוצר הָיָה ןכ יּפ  ΣΤΡלפה  ΓΝ ΠΕ)יִבָא  
ΥΧῚבָאָה יתְלּכ ןָּבַהדתֶַא ריִּכַמ  ΓΝῚריִּכַמ  ΤΩΝ 

 -לָּכ Ἐπ ὉΞ :ול תולנל ἈΠ ΕΠ ἼΩΝ ןֶּבַה יתלב 38
 -תֶא ὈΞῸΣ ὍΞ :םֶכְל חיִנָא ינאו םינועטהו םילמעה 99

ὋΣינפמ ודמלו  ὍΣ Ξעוגרמ ּואְצִמּו יִכְנָא חור לָפְשּו  
 :יִאשמ לקו םיִעָנ לע יִּכ :םָכיִתשפִנְל 80
 בי ΓΞ םויפ ΠΏ ןיּב עושי רֶבָע איהה ΓῈΞ ול

 ואְרִו :ּולָכאיַו תליִלָמ ףטקל ולחיו ּובַעְר ויְדיִמְלַתְו :
 רָשֶא ΓΝ םישע ךיִדיִמְלּת הָגַה ול ורמאיו םישורפה
 תֶא ΩΝ אלָה םֶהיִלֶא ΤΩΝ :תָּבַשַּב הָשָע אלי

ΠῸΣ ὍΝוישְנַאְו אוה בער רֶָשֶאַּכ דוד : ΝΞ ἼΩΝ 
 נא ἼΩΝ םיִנָּפַה ΠΩΣ לכאיו םיִהְלֶאַה תיִּבדִלֶא

ΠΡ :אלה :םדְבְל םיִנָחְפל קר לכָאְל ייִשְנַאלְו ול  
 תָבְשַקְתֶא םיִנָהְפַה ּולְלַחי תותְּבַשְב יִּכ הָרותַּכ םֶתאְרַק
ὁ5.2 הפחשי יִּכ םֶכְל רמא יאו :ןוָע םֶהְל ןיאְו שדקמב  
 יִּתְצַּפַח דָסֶח רמָאָנְש אּוה-המ םֶּתְעְדִי ולו ו בו

 אוה םֶדָאְָהְדִּב יִּכ :םִיִקְנה תא םֶּתְעַשְרִה אל הַבָו אלו 8
Ὁםַשָמ רבעיו : תָּבַשַה ןידאדסנ  ΓΟΣΞΙ͂ ΓΞ ΟΝ 
 רֶּתְמַה ּוהּולָאְשיו הֶשְבָי ודו שיא םֶשדהָנהְ : םהְלש 1

- 

1 

ἢיממורת יל  

 אפרל :
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 ἜΝ :םיִרְבִד תלילע ΤΣ ּואְצִמִי ןעָמְל תֶּבַשּב אפרל
 רבב ἘΣ ἽΝ" שבְּכ 2 םדא םֶכָּב שיָה םֶהיִלַא

 שָבְּכִַהְדִמ םֶדֶא רקידהמו :ּונָקַעָיְו וב קיזחיהאלו תָּבשּב

 טשפ שיִאָהדלֶא ἼΩΝ :תָבַשְּב הָבּומ תושעל רֶּתִמ כל

ΞΟ ΠΕΣ.תָרָחַאָק ודָיְּכ בָשִּתַו אָּפְרִתַו הָתִא  : 
 עושי עדו  :ודְבַאְל ויִלָע ּוצָעְיִתִיו םישורפה ואציו

 :םֶלּכ ΝΒ בר ὩΣ ΤΠ ΤΙΝ ךליו םשמ רסיו

 6 רשא תא תאלמל ΕἸΠΕ אלש םֶהילַע וצו םֶּב רַעְנ
 3 הירי רבייתרחב קדבע Ἢ : רמאל איכנה ּוהָיְעשי רָבּד

ΠΩ͂Σישפנ  ΠΡויִלָע יחור  ΘΕ ΟΣאל .: איִציי םוונל  
ΣΝ"ולוק ץּוחַּב עַמְשִי אלו אשי אלו : γ ΠῚאל  

 : טּפַשִמ חַצְנְל איִצוידדַע הָנְּבַכִי אל ΠΣ ΓΙ רוכשי

 םלאְו רוע שיא וילא אָבּוה זֶא :ולַחִיי םיוג ומשלְו
δםֶלֶאַה רָּמִדַַו ּוהָאָּפְרִו דש וזָחֶא  ὩΣהֶאְר : 

 ועמשיו τ ΤΥΤῚΞ ΓῚ יִכָה ּורָמאיו םָעֶה ןומָהלָּכ והָמְת
 -לעדםָא 5 םיִדשַהְ"תֶא Ὁ ΠῚ ןיא ורָמאיו םישורפה
 םֶתובְשְהַמדתֶא עדי עושיו :םידשה רש לּובְזלַעַב יד
 בַרְחַת ΟΝ Σ ΟΣ ΠΡ ΞΟΠ הָבְלִמַמדְלָּב ΣΝ רמאיו

 ןמָשַהְו :ּונוכי אל םנצעְ"לע ם ἜΡΙΣ ἃ תיַבְו ריִצְלָכְ

ΓΘ) ἸΌΝ Ὁ ΕΝןוכת הָכְביִאְו ומצעדלע  

ΠΡΞΟΣΝםַכיִנְּב לּובְזלַעְבְּב םידשַהדתֶא שרְנמ נאדו  
 חורב ὈΝῚ :םֶכיִטְפש ὉΠ הָמַה ןָּפְדלַע םֶתַא ושרי ימְּב

 - ΠΣ ΠΡ םיִדָשַה 2% שרָנִמ יִנָא םיהלֶא

 בה תיִבְל ΝΞ שיא לָכו דיא ו :םיִהְלָאָה תּוכְלַמ
 רובְגהדתֶא הָנושאְרְּב ,ἜΝ ב ויִלָּכתֶא לזגלו 4

 ידְננל אוה יתא ΣΝ רָשֶא לפ "ΕΞ ΤΝ ΓΘ רַהאְו
 רמא ὋΝ ןָּכְילַע .:רֶזָפְמ אּוה יִּתִא םִנַכְמ ּונניִא רש
 אל הּורָה תּודנּדַא םֶדָאְל ΓΟ ףודנו אָמַחלָּכ םֶכָל

 חלסי |

1 1 
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 םֶדָאָקְְְבְּב הָּפְרִה ἼΞῚ ἽΞ ἽΝ לכו :םֶדְאְל חַלָסִי 3

ἀπεאל שדקה חורדתַא ףֶרֶחְמַהְ -  πο:דאל ול  
 בוט ץַעְל ּורָמְא וא :אָּבַה םלועלדאלו הָּוַה םֶלועָב 38

1 ῳ 

- [| 

 Ξ ΓΙ ּויִרָפלּו תֶחְשנ γε ΤῸΝ וא בוט ּויְרְפל
 רָּבדְל ὌΞΩ הָכיִא םינועְפָצ ידלי :ץַעָה רַנ ויְרְפְּב

 שיא :הָפַה רָּבדִי בקה תַעְפשַמהיִּכ םיִעְר םֶּתִאְו בוט 3
 ער שיאו בוטָהדתֶא איצומ בוטה ובל רצואמ בוט
 הָלַמַלָּפ םֶכָל רַמִא יִנאְו :עַר איצומ ערֶה רצואמ *

ἢ ΠῚ ΥΝ ΠΡῸΣ»ּונִּתַי םֶדֶאְה  ΤῸΝםויּכ ןוּבָשֶח  

1 

= μα. 

- -1 

40 

41 

 ΘΠ ךיִרְבִּדִמּו ΡΣ ךיִרְּבִדִמ 9 :ןידה א
ὍΣ 3ונְצַפִח יּבִר ורמאיו םיִשּורְּפַהְו םירפופהְדִמ םיִשָנָא  

 ףִאְנִמּו עְר רוח םֶהיִלֶא רמאיו ןעיו :ףדידלע תוא תואְרְל =
 הָנַּי ΓΝ ΕΝ יתְלַב ΤΊΣ אל ΓΝ תוא ולדשקבמ

 םימָ הָעלָש נדה יִעָמְּב הָעִי הָיָה רָשַאּפ יִּכ :איִבָנַה

πον"9 תוליל  ΠῚהָשלֶש הָמְדֶאָה בֶלְּב םֶדָאְהְדְּב  
 ἜΣ טּפָשַמְל ודמעי הָוְנִנ יִשָנַא : תוליל השלשו םיִמָי <

 דהנהְו הָנְי תאירכְּב ובָש םה יִּכ הֶּוַה רודה

 רודהדםע טָּפָשַמְל דמָעַּת ןָמיִּת תַּכְלַמ ΣΡ לודָּג הפ
 תַמְכֶחִַתֶא עמשל ץֶרָאָה תוצקמ הָטְב יּכ ונָעישרתְ הזה
 הֶאְמְטַה ΠῚ ΠῚ : המלשִמ ΠΣ הפדהנַהְ המלש
 ΕΘΝ הָיִצ תומקמִּב טמשְּת ΘΝ ּהָתאַצ יִרָחַא
 יִתיִּבְלֶא ΠΝ רמאת ἽΝ :אָצְמִת אלו חונמ ּהָל

ΩΝותא הָאְצְמּו הֶאְבּו םשמ יתאָצְי  ΠΕאָטאְמִמו  

 תורָחַא תוחור עָבֶש ΠῺΣ ΠῚ ךלַּת רחַאְו ;רְדְהַמּ
 אוהה םֶדֶאָה תירָחַא הָתִיַָהְו םש ּונְכֶשְו ואבו ΤΡ תועְר

 :הֶָזַה ערה רודלדםנ πὴ Ι3 ותישארמ הָעְר

ΓΞ ΤΩΣ ויחֶאְו ומא הָנהְו ὩΣ ןומָהלא רָּבדִמ ὉΠ 

 מא דגה רמאל ייל דנו ΣΌΝ רַּבְדְל םישקבמ םַהְו
 ךיחאו



  ἜΒΑיי כי 29

ΤΙΝῚםיִדמע  ΓΞ ἃםיִשקַבִמּ  μὲνו  ἵειרמאיו  

 ודָי טו :יִחֶא ὉΠ יִמּו יִמִא איה Ὁ ול ΠΩΣ שיִאָהְלֶא
48 
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 ὅ0 ןוצר πὶ ַשעָה לָּכ 5 ;יִחֶא ἫΝ הגה רמאיו ויָדיִמְלִתִדלִע

ὯΝיִל םָאְו תוחָאְו חֶא אוה םִיִמְשִּבְש : 

 19 -לַע בָשיו תִיָּבַהדְִמ עושי אציו אּוהה םויב וה

 (Ὁ בָשוו ΠΡ ΟΝ דדו בר םע ןומָה ΤῸΝ ילַהָקיו :םָה

 8. ἼΞ1) ΞῚ :םָיַה ΤΕΣ של םיִדְמע םָעָהדִלְכְו ּהָּב
 ערקו :ערֶזל ΝᾺ ערוזה הגה רמאל םיִלָשִמְּב םֶהיִלַא

ἘΝדידלע ערוה-ןמ  ΤΥΤῚּוהְלְכא ףועה ואביו : 
 ΠΡῚΝ םָש ןיִא רָשֶא םיִעָלְפִה ὈΡΘῸΣ לּפָנ ὍΝ שי
 ὙΠ + הָמְדַא קמע ול ןיא יִּכ חמָצל רַהַמִיו הָמְרַה

ΓΡῚΞרַשָא שיו :שרש ולדיא יִּכ שָבייו ברציו שמשה  
 ὝΝ Ὁ :ּוהְכַעַמיַו םיצקה ּולַעוו םיצקה ןיִּב לָפְ

ΠῈΣןפיו הבוטה 0  ΓΝ ΠῚ ΒΞהֶו םירעש  

 :עָמְשי עמשל ΘῸΝ ול πῶς Ὁ :םישלש πῇ םישש

 \ םיִלשְמּפ ΠῚ הָמְל ודְמאיו םידימלתה ΤῸΝ וש
 -תֶא תעדְל 15( םֶכָל יִּכ רָמאַיַו ןעיו ΓΌΟΝ רבת
 : ולחשיש ימ ΞΟ ΤΡ אל םֶהְלְו םיִמשה תּוכְלַמ תודוס
 :τα ולדששדהמ ὩΣ ול ןיִאָש יִמּו ףידעוו ול ןתע ןתנ
 ל םֶתאְרב יִּכ םֶהיִלַא ἼΞῚΝ םיִלָשִמְּב ἸΞῸΣ :ּוָמִמ
 םֶהָּכ ΟΡ :ּוניִבָי אלחףא ּועמשי אל םַעְמְשְבּו ואדי

ΣΦ ΓΝואְרו ניבָתלַאְ עומש ּועָמַש תֶרָמאָה  

 ἢ ἼΣΞΠ יינְאְו הָוה םֶעֶהִיבְל ןמשה יִּכ 1 ΘΠ ΟΝῚ ואְר
 :ΓΞ 53( עמשי ייזָאְבּו ייִנִעְב ΓΕΒ עשה יי
 םֶכיִנְזִאְו הָניִאְרת יִּכ םֶכיִניִע ὮΝ םתאו : יכ ΝΕ בשו

 ז םיקידַצְו ΟΝ ΩΣ םֶכל ὋΝ ὮΝ ρος : ΓΝ ΙΔ ΤῚ יִּכ

 יאר אלו םיאר םֶּתַא רָשֶא תא תארל ּופְסְכְנ םיִּבִר
 + םֶּתַא ΞΡ εν אלו םיעמש םּתַא ἼΩΝ תא עמשלו

 אנחוטמש

1 -- 



 Ὁ ןש
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ΝΣרבדתַא עמש שיא"לָּכ :ַעְרִזַה לשמ תא  
 2353 עּורָוהדתֶא ףַטֶחְו עָרָה ΝΞῚ והָניִבָי אלו תוכלמה

 םיִעְלְפַה םוקמדלע ὉΠ ΤΙ דידלע עָרְנַה אוה 50
 = ןיִא ולו :הָחְמְשְב ὉΠ דימו ΣΊΤΩΝ עמשה אוה
 הָפיִדרְו הָרָצ תויהבו הטל ק קר םּוקוו ὙΠ שרש

ὃ:רָבִּדה לַלְנִּב  ᾿Ξאוה םיצקה"לא עְרְנַהְו :טנרב  

 רשפה:"פפשהומ םלועה תַנָאדְו ΣΤΡ תא עמשה

 המדאה"לע ערזגהו ול הָיהְידאל ΕἸ“ רָבדַהדתֶא וכעמַי 38
 יִרָפ השעיחףא ותא ןיבמו רָבּדהדתֶא עמשה אּוה הבוטה

ΠῚ ΤΟΣםיֶמִש הֶאִמ  ΠῚםישש  πὸםיִשלָש : 
 המוד םימשה תּוכְלַמ רמאיו ΙΝ לָשַמ םֶהיִנְפל םֶשיו ל

 ΓΤ יהו :יִקְרָשְּב בוט ערו עְרֶו ΟΝ םדָאְל 9 |
 ἘΝ םיטחהה ]9 ןינוז ערזיו וביא אביו םינשי םישְנָאה

 ו וארו יִרָּפ שעיו אַָשרִה הרפ רשאכו :ול

ΝΣ:תיִבְה"לַעְב יִדְבַע  ΤΟΝ ΤΩΝערזאלַה ּוניִנדֶא  
 שיא םֶהְל ὮΝ :ןץנוה ול ןיאמו ֶּדָשְב ΠΡ בוט

 ךלנחיִּכ ץפְחַתֶה םיִדְבַעְה וילא ורמאיו תאז ΠῺΣ בָיא

Ὁםֶתְשרשו ןינוזהדתא וטקלתְדַּפ אל רמאיו :םֶתא טקלְנ  
ὩΣ ὃדע דחי םֶהיִנָש ולד םֶתא והינה :םיטחההתֶא - 

 וטקל םירְצוקְל יִפְרַמָאְו ריִצְפִה תַעְּב הָיָה ריצה
ΠΥ͂ΟΝןינוזה"תֶא  ΤΡתֶאְו םֶפְרָשְל תודְנִא םֶתא  

 לֶשֶמ םֶהיִנָפל םֶשָ : ירָצואְק ופָסִא םיטחה +
ὌΠ Το (5) המוד םיִמָשַה תוכְלמ רמאיו ΤΙΝ 

  ΤῸ ὮΝםיִעורוה"לכמ ןטק אּוהו :ּוהַדְשְּב ערֶזְו שיא
ὌΝ ἜΣ הָיָהְו ΓΤ אּוה 512 πῶς ΠΟΝΘῚ 

 דוע אשיו ;המשב וקו םימשה ףוע ואבי 3

 ἊΝ ראשל המוד םימְשה תּוכְלַמ םֶהיִלַא רָמאיו ולָשִמ
 ץֶמָחְיִּכ דע חמק םיִאָס שלשְּב ןמטתו τῶν ותחקל
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 % ןומהדלֶא םיִלָשָמַּב עושי רֶּבּד ΠΡ ΟΞ לכ

 30 ΓΝ תאלמל :רֶבִּד םֶהיִלִא רָּכִד אל לָשַמ יִלְבְכּו םַעַה

ΟΝהָחַתפֶא רמאל איִבְנה* רֶּבִ  ΡΞהָעיִבִא יפ  
 :6 םַעָה ןומָהדתֶא עושי חלש זֶא : םֶדְקיִנִמ תודיח
 טל ΝΞ ּורמאיו ויָדיִמְלִת ויִלֶא ּושְניו הָתיִּבַה אביו

 831 התא ערוזה םֶהיִלַא ΤΩΝ ןעיו :הָדָשַה Ἢ לשמחתא

 38 ΡΠ אּוה הֶדָשַהְו : םֶדָאָהְרִּב אוה בוטה ערה

 : הָמַה עַרָה יִנָּב ןיִנּזַהְו ἘΠ תוכְלמה יִנָּב בוטה עדזהְ
 89 םֶלועָה ץק אוה ריצכַהְו ןָמָשַה אוה םַעְרְז ΩΝ בָיאַהְ
 40 ןינוזה וטקְלי רשַאְּכ הנהו :םיִכָאְלִמַה ὉΠ םירצקַהְ

 ו םֶדָאְקְרְּב ΠΣ םֶלועָה ץקל הָיִהְי 15 שאְב ופרש
 תולָשְכִמַהְדלַּכ ΓΝ יתוכְלממ וטקלו ייִכָאְלִמדְתֶא חלש
 42 םש שָאָה ΓΝ ΩΝ 7 :ןואה ילַעּפדלַּכ תֶאְ
 8 שָמָשּכ םיקידצה ורה זִא :םיִַשַהקָחְוהלְלַַה הָיהִּ
 :עמְשי עמשל םינא יל ὝΦΝΝ Ὁ םֶהיִבַא תּוכְלַמְּב

 4 δα ΓΞ ןומט דָציאְל םיִמְשַה תּוכלמ המוד דוע
 יִלְרשֶאילָּכדתֶא ἼΣΟΣ לי ותָחַמְשְבּו ὙΠΟ שיא ואַצמ
 4 םיָמָשַה תוכלמ הָמוד דוע :אוחה הָדָשַהתֶא הָיָה
 6 אָצְמ רָשָאַכְו :תובט תייִלָנְרִמ שמְבְמִה רחס שיִאְל
 יל"רָשָאילָּכתֶא רכְמו ךלֶה ΚΡ ΠΡ" תחא תיִלְנְרַמ
 רשֶא תרַמְכִמְ םִיִמָשַה תּוכלִמ המוד דוע ,:ִּּתִא ןקיו
 48 רָשַאְכְו : הָכותְל ἘΌΝ םינוש םינימו םיל הָכְלְשָה

ΠΝ ΤΩΣתפשדלָא ּהָתא ולַעַה  ΘΠוטק ליו ובשיו  ὟΝ 

 : וכי שה םיעְרָה תֶאְו םיִלָּכַה דותל םיבוטה םיִנִמַה
ΓΤ 15ּוליִדְבַהְו ואי םיִכָאְלְמַה םֶלועָה ץקֶל  τς4  
ΟΣםוכילשהו :םיקידצה ךותמ  ἜΡΓΟΝ59 שאה  
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 עושי םֶהילַא רמאיו :םינשה קרחו הֶלְליה הָיְהִּת םֶש
ἜΝ ΤῚΝ ןה ולא ּורָמאיו הָלְא"לָכְתֶא ΠΣ ὃ 

 ΠΊΕ םימשה תּוכלמל דַמְלִמ ΠΕΣ 55 ןָּכילִע םהילא

 : תונשי ἘΠῚ תושְדָח ורָצואַמ איִצומה ΓΞ ΣΞ שיאְל
ὙΠῊהָלֶאָה םיִלָשִּמַהְדתֶא רָּבְדְל עושי תולְכְּכ  

 תָסָנְכַה ΓΙ͂ΞΞ ὈΠῸΣ דמליו וצְרָאלֶא אביו :םִשַמ רבָעָיו <

 תאזה הָמְכְחַה ΠΡ ןיִאִמ ּורמאיו ּוממותשיו םֶהְלש
 ὯΝ םש אלַה ΠΣ Ξ אּוה ΠῚ אלה :תורובנהו =
 אָלָה ויָתויִחאְו :הְדּוהיו ןועמשו יסויו* בקעי ויִחְאְו םיִרִמ =
 םֶהְל יהיו ;הָלֶא-ֶלַּב ול אופיא יאמי ןק ּונְּתִא 55 הז

 אלדסִא (ΓΞ איִבָּנה ןיא םֶהיִלַא עושי ἼΩΝΟΣ ב
ΝΞ ὁרסח יִנָּפַמ תובר תורּובג םש השעדאלו :ותיִבְבּו  

 : םֶתְנומא

 ז תֶא הָניִדְמה עבר-רש םודרוה עמש איִהַה תַעָּב
 ליִּבְטמַה ΠΡ אּוה ΠῚ ΠΣ ΟΝ רָמאו :עושי ΡΝ ל

ΩΝ:רוענ  ΤΠם  ἸΞῸΣיכ :וב םילעפ תוחכה  

 רהפה ΓΞΞ והמישיו ΤΌΝ ןֶנֶחוידתֶא ΦΕΙ סודרוה
ΓΝ ΠΤ 5323ויחֶא סופליִפ : Ξרמָא  ΤῊΝ ΠΡ 

 Ξ ןמָהָהדתֶא Ἀπὸ ΠΡ שקכו τὸ איה הֶרוסא
 τς" דקרְתַו סודרוה ֶדַלִה ם םּוָּב יִהָיַו :ּוהְבָשַה איִבְנל
 ול עַבָשִו :םוחרוה יִנִעְּב בטיפו םֶכותְּב הָיְדּורוה
 ἫΝ הָמְש ΤΩΝ :ךל ןּתאְו ךשפנ לאשת"המ רמאיו
 ἫΝ הָרָעָּכַּב הפ ΤΙΣ רמאל לאשתו ָהיִפְּב םיִרָּבִּדַה

 הַעּובְשה רובעפ ךא ΞΡ רַצִו :ליִּבְטַמה ΠΡ שאר
τὸשארדתא אשיו הלשיו :ּהָל תַתְל הָוצ ומע םיִּכְסִמַהְו  

ΤΡ ΠῚ τἱושאר"תֶא ּואיִבִיו : רהפה תיִבָּב  ΤΠ 

 ,ףסויו וא"נ 5

 ונתיו
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 5 ּויְדיִמְלַת ושְגו : ּהָמִאדלֶא ּוהָאיִבִּתַו הרעה ידיב וניו

 3 יהיו : ץושיל ודיִעְו .וכְליו ָהּורְּבְקיַו ΤΩΝ ּואשיו

 ΠῚ םוקמדלֶא הָיִנָאְּב םָשִמ רסיו תאזחתַא ועמָשְּכ
τ τ . 5 :יי |  

 πάχος וירחא וכו םַעֶה ןומָה ועָמשיו ותא שיאיִאְ
 מהו בְר ὩΣ ΤΩΣ אָרַַו עושי ΝᾺ :םיִרָעְהְדִמ

 : חל יהו :םֶקְּב רֶשֶא םישקחַה"תֶא אפרו םֶהָל ויעמ
ΠΣ ΩΣ בַרֶח םוקֶמה ּורָמאיו ויִדיִמלִּת וילא ושָעִו ΞΖ» 

 תונקל םירמכה"לא וכלי םַעַה ןומהדתֶא הָחְלַש םויה
 : ּונִת תָכְלְל םיכירצ םִנִא םָקיִלֶא רָמאו :לָכא םֶהָל

 ז ὯΝ יִּכ הפ ὍΤΑΝ οὖς ורמאו :לכֶאְל ΠΡ םֶּתַא
 8 ὍΝ םואיִבַה רמאוו :םיִנְד יִנשּו םֶחְלְדתורְּכַּכ תֶשמַח

  ΠΡוציו  γῶν ὈΣΤΩ͂Νתַשָמַהדִתֶא הקו אשדה"לע 9
 הָמיִמְשַה ויִניִע אשיו םינדה יִנָשדתֶאְו םֶחָלַה ה

 םיִדיִמְלִּתִהְו םידימלתל םֶהְלַהְדתֶא ΠῚ סרפיו ךְרְבָי
 םיתותפהןמ ּואֶשיו ΞΘ םָלְכ ἸΌΝ :םָעָל ּונְתְנ
 תַשְמְחַּכ םִיְלְכאָהְו :םיאלִמ םילס רַשָע םיִנָש םירָתוגה

 5 עושי 'ץאיו :ףטהְו םיִשָנַה ךְבְלִמ שיא םיִפְלַא
 דע ὉΠ ἜΣ ΟΝ ΒΡ רבעל ΠΡῚΝ תְדְרְל וידיִמְלַתְּב

ἢ πρινםָעָקתַא : ΠΡהָרָהֶה לעו םָעָקתֶא  
 הָיְנָאָהְו :הָמָש ודבל אּוהו בֶרָעיהיַו ללַּפְתהְל דֶדַּב
 : הְדגְנל ַחּורַה יִּכ הפרש םיִלָגַהְ םָיַה יִצָח דע הָאְב
 ךלהמ אּוהו עושי םֶהיִלֶא אביו תיִעיִבְרֶה תְרמָשַאָּב יהיו
 : םיה ינפדלע ּךְּלַהְמ ותוא ּואְר םידימלתהְו ΤΕ Ὸ ΣΝ ונפל
 ΠῚ :דַחָּפִמ ּוקָעציו אוה החּורדהַאְרמ ורמאיו ולַהְּביו

 : ואריִתִ"לַא אּוה ΝΞ וקזח רמאל םֶהיִלַא רְּבדִיַו עושי
 אָנהְוַצ ΠΝ אוה הָּתַאְדבִא ΤῸΝ ΩΝ סורטפ ןעיו
 29 ךמ םורמָּפ ΠῚ אוב רמאיו :םִיָמהדלִע ףילא אבָאְו

ἢ ותארכ ὙΤῸ עּושידלא אזבל םימה ינָפלע ךלהיו: ΤΌΝ 
 הורה-תא
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 רמאיו קעציו עפטל לָחִיַו אָרייַו איה הָקָוָח יּפ חּורֶהדתֶא
ΣΝ 3ומ"קזחיו ודידתֶא חלשיו עושי רהמו :ינעישוה  

 - םֶה בל קַלַח ןכ ΡΠ הָנּומָא ןטְה ויִלא רמאיו :

 ילדוורתשיוושננ הָיָה ישנאו :הָכְכֶש חורה הנה <
 םָיִהדתֶא ּורְבַעיו ΠΝ םיִהלֶאְדַּב לָבַא ורמאיו 4

 שכ

= 
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 אוהה םוקמה ישנא ותא ΤΣ :דַסיִנִג הָצְרַא ואביו 9

 -לָּכ תֶא τ ἀπὸ םֶהיִתוביִבְסדלָּכדלֶא ּוחְלְשיו
 Ὁ) ΤῺΞ ἘΏΞΞ ענק קר ממ ישקַבִּו : םילוחה =

 : ועשונ םיִעְנְנה
 Ἂν םיִשּורּפַהְו םירפופה עושידלֶא ּואָּב א

 .ΓΞ תֶא םיִרְבַע ףידימְלת עודמ ורמאיו :םילשורימ +

θ τι ןעיו Ν᾿, םֶהיִדִי םילמנ ἘΠ יִּכ ἘΝΓΙΣ 
  ἘῸΝעודמ  ΘΙ͂Ν ὩΣןעמל םיהלֶא תֶוצמחתַא םירְבע

 רמאל הָוצ םיהלֶאָה יּכ :םֶכְתְלְּבִ  ΞΞ-תֶאְו ךיבָאדתֶא
 רַמאָה םירָמא םֶּתַאְו :תַמּו תומ ומָאְו ויבָא ללקמו מא \

 דובכּב בח וניא יל ΤΣ הֶתַאשדהמ ןֶּבְרְק מאלו ויבָאְל
 :םֶכְתַלְּכַ ל םיהלָאָה רבּדְדתֶא ּורָפִּתַו :ומאו ויבָא

 ל (Δ :רמאל והיעשי םֶכילִע ΝΞ ΞΟΠ םיִפָנַה 1
 והתו .ΣῊ קחר םָּפְלְו יִנודְּבַּכ ויִתָּפְשְבו ויִפְּב הֶזה +

ΣΝתוצמ יתא  ΘΝםַעָהְדלֶא ארק : הדמְלמ  
 אָמַטְי הסה סנְכְנַה אל :ּוניִבָהְו ועמש ὉΠ רמאיו
 דתֶא אָמַטְמ אוה ΠΕΣ אצויה"םא יִּכ םֶדָאְהדתֶא

ὁ ΤΙΝתְעְדְיַה ורמאיו ויִדיִמְלַה יִלַא שנו  Ξםיִשורפַה  
ΩΨ 9עַטמ"ַלָּכ רמאיו ןעיו :ובדולשָּכיו הזה רָבְּדִהְהִתֶא  
ἼΩΝרוקָע םימשּבָש יִבָא עט אל  ΕΣםֶתוא ּוחינה  

 ἼΣΩΝ רע ךירדידיכו םירועל הָּמַה םירוע םיכירדמ
"ΝΞ ויִלֶא רָמאיַו סורטּפ ןעיו : תֶחָשה"לֶא ὈΠῸΣ ּולְפָנו τὶ 

 אל ΩΝ ὩΣ הָנֶדָע עושי ΠΝ + הָּוה לַשָמַהדתֶא ּונְל
 וליכשת
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 דָרוי הָּפַהדלֶא אָּבַהְילָכ יִּכ ועדִת אל דועה :וליִּכְשת
 ἃ הָפַהְ"ְוִמ אַצויַה לבא :תואָצומְל םשמ ךפשיו שְָרְּכַהלֶא
 9 םלהְדִמ יִּכ :םֶדָאָהתֶא אָמטִמ אוהו בלהְךמ אָצְו
 תודע תובָנְג םינונז םיפואנ תוחיצר ער תובשקמ תואָצ

Ἣνםיפודנו : ΤῸΝםֶדֶאְהְתֶא םיִאָפַטמַה םה  ἘΝ 
ΠΡῚΝםֶדֶאָהדתֶא אָמַמְת אל םידי תַליִטְנ אלְּב  : 

ΝΡהָגהְו :ןודיצְו רוצ תוקיִלָנלֶא רסיו םֶשָמ עושי  
ΓΤ» ΤῸΝויִלֶא קַעְצִּתַו םֶהָה :תולּובְגה -ןמ תאָצי  

 ἜΣ האמ ΤΙΣ .רתכ כ דודה ΙΝ יִנגָח דמאל
 5 ממ ושְקבינ ויִדיִמְלַת ּושְניו רֶבָד ּהָתִא הֶנעאלְו :דש
 אל רמאיו ןעמ :ונירחַא איה תָקְעִצִהיִּכ הֶחְלש רמאל
 τ᾿ ἘΠῚ תיִב ἰῷ -ἰς תודְבאָה ןאצקדלא τος יִתְחַלַש
 5 רמאיו ןעיו ΕΣ ינדא רמאתו ול ּוחְתשתו ΓΙΝΞ איה
 ""?חיעצ נפל ἘΠ םִנָּבַה םֶחְלְדִתֶא תחקְל בוטדאל
 םיבלָּכַה יִריִעְצְניִּכ ΒΕΝ ינדא 15 רמאהו +: םיִבְלַּכַה
 ΣΝ :םֶהינדַא ןחְלשדלַעַמ םיִלָפִַּה םירָורָּפַהְדִמ ּולְּכאי <

 נְוצְרָּכ דלה ּךְתְנמָא ΠΣ ΤῸΝ הילא ΠΝ עושי

  ΝΕםשָמ עושי רבעיו :איִַד הָעְשַהְדִמ ּהָּתַב 29
 τος יאביו ΤῸ בָשיו הָרָהָה לעיו ΟΣ םידְלֶא אביו
 ΣΡ םיִמְלא ΟΡ םיִחְסְפ םֶהָּמִעְו בר ἘΣ ןומָה

ΠΩΣ ὈΞῪושי ילנרל םּוליפוו  ΝΕ ΟῚוהְמְתיו  
 םיִאיִרְּב םיִעָמקַהְו םיִרָּבִדְמ םיִמְלֶאָהרתֶא םֶתואְרְּב םֶעָה

 יקְלָאתֶא ΥΣΙΦῚ םיאר .םידועהו םיִכָלַהְּכ םיחְספהְו |
 ורָמְכִנ רמאיו ויִדימְלתדלֶא עושי ΚΡ :לֶאְרְשִי
 ןיאְו םימָו תשלש ΤῊΣ םֶדְמָע הֶזיִּכ םָעָהְקַע ימחר

ΠΡלכַאּלידמ  ἩΡΝῚםיִכעְר םֶחְלַשְל ץפה  ἘΡΣΓῚΒ 
 38 דיד רָּבְדַמַּב 1( ΓΝ םידיִמְלִּתה ויָלא ΤΩΝ +ךְרדּב
 ΤῸΝ עושי ΠΝ :הָזָּכ בר ןומָקחתֶא ַעיִּבָשַהְל םֶחְל

 המכ

17 

20 

 τῷ ₪9 אף

4 



 זפיוט רתמ 90

  ΓΞםינטק םיִנִד טעמו עַבָש ּורָמאיו םֶכָל םֶהָל תורְּכִּכ :
 עָבְשדתֶא חקיו :ץֶרֶאְל ובשיו םַעָה ןומָהדתֶא וצָנ <

 -לֶא .ןפיו סרפיו ΤΊΞ .םיִנְַּה ΓΝῚ םֶחלַה תּורְכּכ

- 

 א

= 

7 

Ὁםידיִמְלִּתַהְו םידימלתה  ὍΓםַעְל : ἼΩΝ.ועָבשיו םֶלָכ  
 : םיִאְלִמ םידוד העבש םירתונה םיִתותּפה -ןִמ ואשיו

 ἘΠῚ ΣᾺ דב שיא :τις תַעברא ל :

ΠΝםישורפה  Ἐπ ταιו 0-2 כ  

 בֶרָעָּב ἘΠῚ “ὌΝ ןעוו :םיִמַשַהְדִמ תוא םֶתואְרַהְל 9
 ורמאת רקבכו :םיִמשה ּומְדֶא 9 הָיָה חצדםוי ורָמאת +

 םֶּתִא םיִפִנֶח םִיְמָשַה ּורדקתהו ּומְדָאדיִּכ רעס םויה
 ;ּוריִּכְת אל ὉΡΩ͂ΣΙ תותאו םִיִמְשה יִנָּפדתֶא םיִריִּכִמ
 יתלּב ΠΣ אל תואו תוא ולרשקבמ τοὶ ער רוד

ὃתואדםא  ΓΙῸ"יב :ול דיו םֶבְזעַַו איבָנה  
 םֶהְל םִּתִא תחקל ּוחְכש ΠῚ םָיה רָבַעְלֶא םידימְלתה
 םישּורפה ראשמ םֶכָל ּורָמָשַהְו ואְר ὈΠῸΝ עושי רמאיו
 רביע ּורָמאיַו םֶּבְרְקְּב הכו הכ ּובָשחִּיַו :םיקּודַצַהְ
 םֶהיִלַא רַמאיַו עושי עדו :םֶחְל ὍΣΩΝ ּוְחְקְלדאלֶש
 םתִחַקְלְאל רָשֶא םֶכְבַבְלִּב ּובָשְחִתִהִמ הָנִמִא נק

ὩΞΩ͂Ν 9אל דועה + : םֶחְל ם  ΣΦΙּורְּבְִת אלו  ΓΌΩΝ 

 םיִלָפ הָמַכְו שיא םיִּפְלֶא תַשָמָהְל םֶחְלַה ד תורְכִּ
 םיִפְלַא תַעְַרֶאְל םהלה תורְּכַּכ עָבָשדתַאו :םֶתאְשְנ
 Ὅν אל יִּכ ּונִבְת אל ךיִא :םֶתאָשְנ םידוד הָמַכְו שיא

πὲ5 םֶכיִלא יתרמָא Ξ ΤΌΣםישורפה ראשמ  

 ראָשמ ΠΡΌΣ םֶהָל ἼΩΝ אל יִּכ ὉΞΙΤῚΝ :םיקודצהו
 : םיקודצהְו םישּורפה דומלמדסא יִּכ םֶחְלַה

 .אלדנמ א"'נ 15, 9
 רב

 מ
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: ἈΝ סופליפדלש ןירְסיק ΓΝ עושי אּובְּכ ὙΤῚ 
 אוה Ὁ ΠΝ יִנָּפ יל םירמאדהמ רמאל .ויְדיִמְלתחִתֶא
 שיו אוה ליִּבְמִמה ΠΡ םירָמא שָי ורמאיו :םֶדָאָהְּב
 ךמ ΤΙΝ וא ὙΠΟ םיִרָמא םיִרְחַאְו ον םירָמא

 5 ΤῸΝ ומ יל ורמאתדהמ םּתִאְו םז ָהיִלא ΓΝ :םיִאיבְנַה

 םיהלָאְדִּב ַהיִשָמַה אוה ΠΣ רמאיו סורְמָּפ ןועמש ןעיו

 Ξ ΠῚ“ ןועְמש ΤΟΝ ויִלֶא רָמאיו ןעו + םייח
 : םיִמָשַּבַש יבאדםִא יִּכ תאזדתֶא דלדהְלִנ א אל םדו ₪ רָשְב

 5 ΤῊΝ הזה רּוצהדלַעְו סורְמֶּפ הָּתַא יִּכ 17 ὮΝ" ינאי

 9 ל ןַּפִאְו :ָהיִלָע ΤΊΣΙ אל לואש ירעשו יתלהקדתֶא
] 

 ץֶרָאָהְדלִע ἜΝ רָשֶאלָכְו םיִמשה תּוכְלמ תוחתפמדתֶא

ἽΩ ץֶרָאָהְדלַע ריִּתִּת ἬΝ ΟΞ] םימָשַּמ הָיָה ΣΝ 

ΓΕΘ אל רָשֶא יְדיִמְלַתִלַע ΠΣ ְזֶא :םיִמָשִּב הָיַה 
  ΕΝלֶחַה איהה תַעָהְדִמ :ַחיִשָמַה אּוה יִּ

 םיִלְשּורְ תֶכְלִל אוה רצ 5 וידיִמְלָתְל חיה עושי

 הנע  “πὸ ΠΣםירפופהו םינָהּכה ישאו םינקזה
ὈΡΞῚ 2 ὙΠ᾿םוק יִשיִלְשה  ὙΠΡῸῚ ΟῚלחיו סור  ΓΕ ὩΣ 

 : ןֶפיו : תאזָּכ ףךלחיהידלא יִנדַא ךל ἘΠῚ רמאל וּבדרָעְנל

ἼΩΝלושְכמ ןמָשה יִלָעַמ רופ םורָמָּפְל  τςיי  

ἼΞ2יִרְבדְל  ΓΙ ῸΞאלְו  "ΞΡםיְִלֶא ; ΠΝעושי  
ΝΣ ΝΣ שחכי ἽΝ תָכְלְל ΥΞΒΓ שיא ויִדָמְלִתְלֶא 

 - דבאת ὃν ἜΣΩΝ ליצהל 0 .- + :ירחא ךלָהְוובּולַצהתֶא

 -המ יכ +: הָנְאְצְמִי אוה ὭΣ 3. ושפנ דָּבַאְמַהְו ונָמִמ ישָפִנ

ὍΣΤΙΣ תיחשהו םֶלועָהדלָכְדתֶא ΓΦ Ὁ םֶדֶאַה ΠᾺΡ 

 τ אובל דיתע ם ΝΠ 5 יִּכ :ושּפנ ΓΞ ΘΝ ןתידהמ וא

 :והשַצַמְּכ שיא"לָכְל םלשי זאְו כא Ὁ ויבָא דובְכְּב
 ὭΣΘ ΝΣ ὮΝ הפ םיִדָמְעְּב שי יִכ םֶכִל ὮΝ רמא ןמא

 :ותּוכְלַמְּב ΝΞ םֶדאָהְדְּבתֶא ּואָרְיִדיִּכ דַע ΠΡ םעַט
“εν י%- 

= 
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ΚΡזי התֶאְו סורטָפהתֶא עושי ול חקל םיִמָי תַשש  
 הָגִתְשיו :הובֶנ רהדלע דֶדְּב םלַעיו ויחַא ןֶנְחוידתֶאְו בקע :

 :ּוניבלה ΝΘ ויִדְנְבּו שָמָשַּכ ויִנָפ ּוריהזיו םהונועל

 :ותא םיִרְבּדִמ ἘΠῚ והיְלֶאְ השמ ΤῸΝ ּואַרָנ הנה

 הפ תויָהְל Ὁ בוט יִנדַא עּושידלֶא ΠΝ סורְמָּפ ועו

 השִמְלּו תחַא τ ΓΞ“ שלש הפ .ΠΣ) ΤΥ בוטדםא

Ὁלַצַה רואךנע הנהו רּבְדִמ נדע :תַחֶא ּוהְיְלַאְלו תחא  
Ὁ»ךותמ לוקדהוהְו  πὶרֶשֶא יִדיִדָי יִנָּבִדהֶז רמא  

 ולפיו םידימלתה עמָשַּכ יהיו :ןועמָשפ ויָלָא וב יִתיִצְר
 ומוק רַמאיַו םֶּכַעְִו עושי שנו :דאָמ ּואָרייו םֶהיִנֶפִילַע
 עושי יִּתְלְּב שיא ּואְר אלְו םֶהיִנע ּואָשיו  :ּואְריִתִדלַא
 אל רמאל עושי םֶהיִלע הָוצ רֶהָהְדִמ םֶּתְדְרְבּו :ודִבְל
 םֶדֶאְהְדְּב םק"סֶא דע הֶאְרִמִה רַבְּדִִתֶא שיאָל ּודיִנַת

 πο רמאל ויִדיִמְלַת ּוהָלאשיו ΣΤ םעמ
 עושי ןעוו :הָנושאַרְּב אובָי אוב ּוהילא םירְפופה םירמא |

 ὟΝ בישָהְו (הָנושאַרַב) אביי והלא ןָכָא םֶהיִלֶא רָמאיו
ὙΤΎΞΗ אלו ΝΞ Ἴ2Ξ ּוהָיְלֶא םֶכְל ἊΝ רמא לב ָבַא :לכה τ 
Ὡς םדידלע הנע םדֶאְהְדְּפדְג: ἸΞῚ םֶנצְרִּכ ובדושעיו 3 

 : םֶהיִלֶא רָּבּד ליִּבְטַמַה ןֶנְחוידלע יִּכ םיִדימְלַתַה נוצה
ὙΠῸןומָה"לַא םָאובָּכ  ὩΣשניו  ἣνערכיו שיא  

 הָכְמייִּכ ἼΞῸΣ אָניםֶחַר ינדא רמאו זודְנָנ יפרבדלמ
 ΟΝ לָּפנ אוה תובר םיִמָעְפִהיִּכ ער וילחו אוה ח
 ךיִדיִמְלִתִדִלֶא ותא איִבָאְו :םיָמַה ךותדלֶא תוכר םיִמ בפי
 רפח רוד יוה רַמאיו עושי ןעיו :ול אפרל 5 אלו

ἃלתְלַתּפּ הָנּומָא  ΠΗ͂Σ ΤΩΣםֶכָּמִע  ΤΩΣאָשֶא  

 דשה ΝΡ עושי ובדרעניו : הָנַה ὌΝ ותוא ּואיִבַה םֶכְתֶא
Ὁרענח אפרו  ΠΡΌושְנו : איהה  ΤΩΣ 
 ונלכי אל ὉΠ עודמ ּורָמאיו ודַבְל אּוהו 0

 ושרגל



35 ΓΙ ΤΙ 

 50 5 םֶכְתָנומָא רֶסח יִנּפמ ὈΠῸΝ עושי רַמאיו :ושרָנְל
ὋΝ ΩΝ ἸῸΝםֶכְּב שידסא םֶכְל  ΠΡῸΝלדרחה רְּרְְּכ  

 ומוקממ קָעְנְו הָמָש ΤῊ ΙΣΤ הֶזַה ΠΤ ΟΝ“ םֶּתְרמַאְ
 גו "ὮΝ ἽΞ ΝᾺ" אל הוה ןיִּמהְו :םֶּכִמ ΚΞ ἼΩΝ רֶבּד ןיאו
 29 רמאיו ל לָגַה ץֶרָאְּב םֶרְבָעְב יהו | :םצְבּוהְלַפְתִּב
 :םיִשנַא ידיּב רָסְמַהְל ΝΠ Ξ ΤῊΣ עושי םֶהיִלַא
 8. :דאמ ובָצעתיו םּוקָי םוק יִשיִלָשַה םַּבּו והנה

4 ἮΝ} ΘΕ ΟΝ ἩΣΡῚ ΘΙ ΒΞ ΟΝ ὩΝΊΩΞ ὙΠῸ 
 תיִצְחמְ תֶא םֶכְּבִר ןח אלַה ּורמאיו לקשה תיִצְחַמ

 :לקשה  15} ἼΩΝעושי ותא םדק הָתָיַּבה ואובְבּו 36
τ יִמָמ ץֶרְפה יִכְלמ ןועמש ּךּתְעדדהִמ רמאיו לאָשל 

 וא םֶהיִנְּב תֶאְמ סמו כמ  ΓΝםורטֶּפ רָמאיַו :םירֶזה 5
  ΤΟΝתֶאְמ  ἼΩΝ ὉΠעושי ול  ἸΞΓῺΝםיִנְּבַה אופא

 גז לּושְכַמְל םָהְל הָיהְנאלדרַָשַא עמל םֶלּואָו :הֶּמַה םירוטפ
 ְכְלָשהְו םָיהלֶא ךל  πεῖןושארָה גּדהתֶאְו וכות"לָא

  ΠΣ τῶνחַּתְפִּת רָשָאְכְו והָאְש  ὙΕΤΌΝוב .אָצְמִת
 :ףדי לעו ידי לע ּחְלְקֶשְו חס ותוא אריתְסא

 18 Ἢ ΤΩΝ עושידלֶא םיִדיִמְלּתַה 3( איהה הָעֶשַּב
 2 חלי וילא עושי ארקיו :םִיִמְשה תובְלִמְ לדה אופא

 + ἜΝ םֶכָל ἫΝ רמא ΤῸΝ רמאה .: םֶכותְב והדימעו סה
 :םִיְמְשַה תּוכְלמדלֶא ּואבָת אל םיִדְלָיַּכ תויָהְל ובושְת אל

ΘΈΣΙ ΟΞ 13»ומָצַעדתֶא  ΡΞלודגה אוה הָוה  + 
 5 יתוא יִמְשּב הָזָּכ דָחֶא דלי לְּבְקְמַהְו :םִיִמְשַה תּוכְלַמְּ
 6 הָלַאָה םינטקה"ןמ דֶחֶאדתֶא לישְכִמַה :לּבַקִמ אוה
 ,9ַעָבְמְו וראָוצהלַע בָכְרְחַלּפ πο ול חונ Ξ םינימַאמה
 ז םיִלָשְכִּמַה יִּכ םילשְכִמהְדִמ םֶלועְל יוא :םִי תולוצמב |

1 

 אובָי ו ποὺς - רַשַא אּוהה שיאל יוא ΩΝ ּואבָי אוב

 8 ּהָתוא ץצק ףלגר וא די דלישְכִת"ִאְו :לושְכִמַה
 ךלשהו 8
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 תויקמ עטק וא חַפפ םייחל אובְל דל ביט ָךֶּמִמ ךלשהו
τὺ τםילְגר יִתְשדוא םידָי  ἼΣΟΣםלוע שא-לא : 

 τ בוט ָךְמִמ ךלשהו ΠΝ 5לנ ΠΡΆΞΩ ףניצדםאו
 ּךְלֶשתְו םיניע ἘΦ ףָל תויהְמ תא ןִעְּב םייחל אובְל

τὸיִכ הָלאַה םינטקה דחא .וְבַּתְִּפ ואר :םנהינ שאדלָא  
 ἘΝ ינּפדתֶא ΤῊΣ םיאר םֶהיִכָאְלִמ םֶכְל ἋΣ רמא

 (: דָבאָהדתֶא עישוהל אָּב םֶדָאְהְדְב יִכ) :םיִמְטְּבָש ג
 דָחֶא ΣΝ םיִשָבְכ ΠΝ שיאְל יָהייִּכ םֶכָּתְִדִדהִמ 1

 ּךלֶחְו «ΟΠ הָעְשִתְו םיִעְשִּתַהתֶא "ΞῚΣ אלַה םֶהִמ
 Ἂς רמא ἸῸΝ ΝΣ רשֶאּכ ΓΤ :דַבאָהְתֶא שקבל 1

 ὮΝ הָעַשַתְו םיִעָשּתִה לַעַמ ךֶתּי יִלָע ΠΣ כל
 םימְשַּבַש םֶכיִבָא ΞΡ ןוצר ΣΝ ΞΟ ΣΝ אל 4

“ΠΝ ἽΝ 5יִכְ ; הָלֶאַה ו  ΡΤ 

0 

ἘΠῚ 3 ὡς 1 5% ΒΝ ἘΣ 5 ΕἸ. «Σῇ 1 כ 
τς ἐξ - 
0 

% 
 ? ה
ἫΝ 
1... 3 

5 - 5. ἘΓῚ ε ἃ .יג Σ Δι: 
 4 ך :

 ΜῊΝ :ֶבמְבּו יו - חיה ΠΡΟΤῚ עמְשי אל 18

 ΠΤ ΩΝ ץֶרָאָהילע ΤΡΝΓ ΘΝ לפ םֶכָל ἪΝ רמא
 | :םיִמְשּב הָיְהְי ἼΡ ΤΌΝΟΣ ּוריִּתַתְרָשַא לכו םִיָמְשּב

 ץֶרָאַּב דָחֶא בל ὙΠ Ὁ םינש םֶכָל ὋΣ רמא דועו 19
 יבא ΓΝ םֶהָל אבי אוב Ὅν τὴν רָבְדדלְּכְ"לַע

ΟΞ 30םוקמלְכְב יִּכ  ΟΝהשלש וא םנש ופְסאי  
 ול ΠΝ ΘΒ וילא שניו :םֶכותְּב ὋΣ םש יִמָשְּב 31

τςילאָטְָ םיִמָעָּפ הָמַּכ ינדַא  ΌΠΩΣ ἫΝעַבְש דעה ול  
 עַבְשְדִע ΤΡ רמאדאל עושי ΤῸΝ ΤΩΝ + םיִמַָּפ 39
 תּוכְלמ המוח ןָּכְילַע :עַבָשְו םיִעְבשדדע יִּכ םיִמָצַּפ 38

 וידע ןיּבָשָחְל דרוי הָיְהַש םֶדָו רֶשְּבּדְלַמְל םימשה
 רשאכו ו
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  ΠῚ ὝΝΣῚאָבּוה בשחהְל  ΞΡםיח הָיָה רַשֶא שיא >
 ᾿ κתרשע  ἼΣΞ ΘΕΌΝוצו םלַשל ולדהיה אלו ףַסְכ <

 ולדרשַאלָּכתֶאְווינָּבְתֶאְו ותשאחתֶאְו ותוא רלמל וי
 : ὅν ὦרמאל ול ּוחתשמו וינָפלע דבעְה לפיו אְֶנִי 

 םלָשַאְו ףפא .ילדד ןראה  τῷינרא למ :ומָהְו : לפה ,
 ָבָעָה  νὰדָבָעֶה או + ובוחהתֶא ול לחַמיו והְרמְּפיו אּוהה = -
. παρ ולדבח .אּוהו ויִרְבָחִמ דָחֶא אָצִמיו ἜΡΟΝ 
, παν רָשֶא תֶא םלש רמאל והקְנְחִיַו יפדקְזחיו םירניד 

 רמאל ונָממ שקביו וילגר יִנָפל ּורבָח לפיו :יל בח ₪
 ילְדראַה  ἼΞΝהָמְלַשַאְו  ἼΡליו ןאמ אוהו :לפה 80
 " ὙΠῸםיִדָבַעָהְו :ובוח"תֶא ולדםלשיש דע רֶמְשִמּכ %

 הָשַעִנ רָשאדתֶא ּואְר וירבה  ΒΝודינו ואביו דאַמ
Ὡς ודא ΤῸΝ אָרְו ΠΡῸΣ ΘΕΟΣ ΠΤ ΝΟ 

  ἼΩΝול  ΠΡῸΣיתלחמ אהה בוחה"לּכ"תֶא 25 דָבֶע
 םחרל דילעדסנ הָיָה אלה .:ינממ ּתשקפ"רָשא ןעי ךל 58

 לע  ὝΦΝΞ ΤΊΣΙינאדיִתִמחר  ὁ ΤῸΣוהנתינ ויָנדִא ףצקיו %
 ;ובוחדלָכתֶא םֶלָשייִּכ דַע :םישְנוה דְָּב  ΓΞΞהֶשָעִי 86
ΓΣΞ ויחֶאְל שיא ולחְמִת אלדסא םיִמְשְּבִש ΞΝΓῸΣ םֶכָל 

 (םֶתאטחדלע) םֶכְבַבְל :
19 5 ΡΠ םיִרְבִּדַה תֶא רָּבִדְל עושי תולְכְּכ יִהְו = ₪ 

 2.וכליו .:ןדזריה רֶבַעְּב הֶדּוהְי לּובָנ"לֶא אביו ליִלָּנַהְדִמ
  ΤΙΝםיִשּורֶפה ויִלַא שו :םַש םָאְּפְרִיו בְרדסע ןומה 8

 -ַלָּכְילַע ותְשֶאדתֶא חַלָשְל שיא לָכּויַה ורמאיו ותופנל
 :רָבד  ὈΠῸΝ ἜΝרצה שארמ יִּכ םֶתאְרְק אלה

 הָבְקִו רב  ΝῚΣ-תֶא שיאדבזעו ןָּכילַע רמאו :םֶתֶא
  ὙΞΝומָאתֶאו  ΟΞייְָו ותְשַאְּב ’ ὈΠῸΝ;דַחֶא רֶשָבְל

 רכִחרֶשַא תַאְזַכְלדָחֶארָשְּכְדםַאיִּכ םינש דוע םַיִא כא
 דרְפַדלַא םיקלָאָה  ΘΝהָמְלְו ויִלַא ורמאיו  ΠῚהָוצ

 : 8השמ

 שו ₪

 של

- 
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 םֶהיִלֶא רָמאיַו :ּהָחְלַשְלּו תַתיִרָּכ רֶפַס ּהָלדתֶתְל הֶשמ 8
 םֶכישְנתֶא חלשל השמ πὰ היה סֶכְבְבְל שק ינפמ

ΤΟΝ ΤΩΝאלש  ΤῸΝ ματαףאנ תרחא אש  ΝΠ 
τםידיִמְלַּתה וילֶא ורמאיו :(אוה ףאנ הָשּורְגהתֶא אשנהו)  

ΠΙῺΝתחקל בוט אל ותשאדתֶא שיאָה טפשמ  ἐπῶν 
 הָוה רבדה"תא לָּכַק ἘΝ ΟΞ לכו אל םֶהְיִלֶא רמו וו
 ודלונ רָשַא םיסירס שי :םֶהְל ἸΌΝ ΤῊΝ םאהיִּכ 1

 שיו םֶדֶא יִדידלַע םיסְרפִמַה םיִסיִרְס שיו ΒῺΝ ןֶסְּבַמ 15
 יִמ םיִמָשַה תּוכלמ ןעמל םֶמצַע ופרס ἼΩΝ םיִסיִרָס

 ןַָמְל םידלי ויִלֶא ּואיִבִי וא :לָּבַקְי לסל לכיש 18
 : םידימלתה םֶבדרָעְנו לֶלַּפְתְִו ΤῚΝ ם םֶהיִל םישי

 יִכ ὋΝ אובמ םּועְְמְּתִלַאְו םידליל ּוחיגה ΩΝ עושי ו
ΠΡ ΝΟ τὸםיִמָשה תּוכְלַמ :  ἘΦרבעו םֶהיִלָש ויִדיִדתֶא  

 (בוטה) Ξ᾿ רמאוו ויְלֶא Ὁ שיאדהנהְ :םָשמ 16
τבוטה המ  ΟΝהֶשָעֶא  ΠΝםֶלּוע ייח : ἼΩΝויִלֶא  

ΠΤבוטהדלע יִנְלֶאְשִּת  ΞΊ ΘΝאּוהְו דֶחאְדםִא יִּכ  
 : תוצְמַהתֶא רמַש םייחל אובְל ּדצְּפָהְ"םאְו םיהלאָה

 הצרת אל ה הָלֶא עושי רָמאוו הָנַה הָמ לא רָמאיו 18
 ἌΞΙΟΝ ἼΞΞ :רקְש דע ΠΣ אל בנְנְת אל ΤΊΣ אל ו
 רּוחְּבַה ΤΟΝ רָמאיַו :ומָּכ ךערל ּתְבַהֶאְו ךֶּמאדתֶאְו 30
 רַמאיו :דוע יּתְרַפַח הָמּו יִרּועָנמ ΩΦ הָלָאדלָּכתֶא יו

 דשְכְדדתֶא רכְמ ףל םלש תויחל ףְּפַחְדִא יא עושי
ΠῚ ΘΝ Ὁ ΠΤףל  ΣΝתְכַלֶהְו םלָה בוש םִימְשּפ  

ΣΥΝ 2ךליו בָצַעְתִיו הֶזה רֶבְּדַהְדתֶא דּוחְּבַה עמָשָּכ יהיו  
 ὮΝ וידיִמְלִּתִלֶא עושי רמאיו :ול וה םיִּכְר םיִסְכְ יִּכ 33

 0 .בוט יִנָאְרְקִּת .עּודַמ א'נ 19, 11
 רמא <



81 5 ἘΣ ΤΙΞ 

ΘΠ תּוכְלמדלֶא אוכל רישָעְל השק ὩΞΡ Ἂς "ΚΝ 
 אּבמ(טקמה בקְנּברבעל לַמָגל לקנ םֶכְל רמא יִנָא דועו 34
  ΝΣתאז םֶעְמְשְּכ םידימלתהו :םיהלֶאָה תּוכְלמִדלֶא 5
 םָבְַּבו :עָשּוהְל לכו אופא ימ ּורמאיו דאמ וממותשה >

 עושי  ἘΠῚ ἼΩΝםיהלָאָהמּו רָבְּדַה אָלְּפי םֶדֶא יִנְּבִמ
 ןַה ויִלֶא מאיו סורטפ ןיו :רֶבְּדילָּכ אלפי אל 47
ἘΣΤΙ ΠΟΙΟῚ ךירחא ךלע לפה"תַא ּונְבָע ונח 

 רמא ןמֶא םֶהיִלַא עושי רַמאיו  ΝΣםיִכְלהַה םֶּתַא םֶכְל 8
ΝΌΣΟΣ םֶדָאָהְרִּב בשי רשַאּפ הֶאיִרְּבַה שדחְתַהְּב יִרָחַא 

 םיִנָשלע ּובְשִּת םֶּתַאדםנ ודובְכ  ΩΣטפָשְל תואָסָּכ

 םיִנָשדתֶא  ὌΞΩ: ΩΡזָע רָשֶא שיאילָכו :לֶאְרְשי
 בִאְו תּויָחאְו םיִחֶאְו םיְִּב  ὩΝῚןַעַמְל תודשו םיִנְבּו תֶשאְו

 חי אוה ימש  ΓΝםיִּכְר םלּואְו :שְיי םלוע יִיחְו םירָעש 9
 םיִנושארַהֶזִמ  ὙΠםינושאר םיִנורֶחַאָהְדִמּו םיִנורָחַא :

  Ξרָשֶָא תיּבלַעַּב שיאל םִיִמְשַה תוכְלמ המוד 90
 םיִּכָשה  ἼΞΞ+ומרַכְל םילעפ רכשל אציו  ῬΘΕΝῚםִע ?

 כ δῶ זפ | -

 3 הָעָשַּב אַ :ומְרַכְילֶא םחְקשיו םויל רֶניִד םילָעּפַה
 + רָמאיו :קושּפ םיִלָטְּב םידָמע םירחא ΝΣ תישיִלָשַה
 טפשִמַּכ םֶכְל ןִֶּא ὍΝ יִמְרְכילֶא םֶּתַאםִנ ּוכְל םֶהָל
 5 ἼΘΙ שנ ΓΡΨΨΕΙΒ ἘΣ תיששה .ΠΡ סנ אצה :וכלו

ἈΕῚ ΠῚתַעָשּב  ἜΣ6 םידמע םירחא אָצִמו הרָשָע  
ἼΩΝהָמְל םֶהיִלֶא  ΠΝםויהלָּכ םיִלָטְּב הפ םיִדָמִע  : 
ΤΩΝוכְל םֶהיִלַא רָמאיו שיא ּונְתּוא רָכְשדאל יִּכ ול  

 בֶרָעְב יהיו :םֶכָל 1 םֶכְרַכְשּו םֶרְכַהדְלֶא םֶּתַאדִנ
 ןַתְו םילעפהרתֶא ΝΡ ודיקָּפלֶא םַרָּכַה לַעָּב רֶָמאיו
 < ואביו :םיִנושארּב ΠΟΣῚ םיִנורֶחַאְּב לחָה ΠΊΣΤΙΝ םֶהְל
 רעד שיא שיא וחָקיו הרָשָע תַחֶא תַעָשְּב םירָּכְשַּגַה
 וס רֶתוי וחקי יִּכ םָשָפְנְב ומד םיִנשארֶה אבְבּו :דָחֶא

 וחקיו

- 

6 Ὶ 
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 ונוליו םתחקב יהיו ΠΝ רָעִד שיא שיא םהדסנ ὙΠῸ וג
 יִכ ἫΝ אל םיִנורחאה ΠΡ :רמאל תֶיַּבַה לַעַבְלַע 15

ΠΟΘ ΓΝתָחֶא  ΠΝםֶתִא תיִושֶה  ΣΝ Ὁדתֶא ּונְלְבַס  
 אל יִעְר ἘΠ דַחֶאדלֶא רַמאיו ןעיו :ומַחְו םויה חרט 13

τοῦךל ךְלָשתֶא חס :ימע תקספ ריד אלה ךְתא יתינוה  
 לָכּוא אלָה :ומָּכ ןורָחאָה ΠΡ ןּתֶאְש ינוצר יִנָאַו 5

 בוט רָשַא"לַע ΤΡ ערפימִאה יִנוצְרּכ יִלָשְּב תושָעל
 ויהי םיִנושארֶהְו םינושאר םיִנורָחַאָה יהי ןַּכ +: יִנָא 6

ΣΝ (םיּברחיּכ ἘΠῚםיִרָחְבְגה םיִטַעָמּו םיאורפה ) : 
ὙΠῸ 17חפיו םילשּורי עושי תולַעּכ  τονםיִנָשדתַא  

ἜΣ 18דרדִּכ םָהְל רָמאיו םּדִבְל : Ὁ)םילע  πο ΡΩΝ 
μὰוהעישרהְו םיִרְפופְלְו םיִנֶהּפה ישאָרְל רֶסַמָי םֶדָאָהְדְבּוב-  

ΓΟותוא תוּכָהְלּו ופ לַתָקְל םיוגל ותוא ּורְסִמו + ; תומל ₪  
 ἸΝ :םּוקי ישיִלשה םויָכּו ותוא בלצלו םיטושב 9

ΠΣוילַא  Ὁ ὮΝול ּוחּפְשּתַו ָהיְנְּבִיבִע ידְבַז  ΞΡ 
 ויִלֶא רָמאתו ךְתָשָק5ּדהמ ΤῸΝ רָמאַו :רֶבְּד ּונָמַמ גג

 דָחֶאְו ךץמיל דָחֶא הָלֶאָה יִנָבְדינְש ּובָשְו אָנְרֶמָא
 תא םֶּתַעְדְי אל ἼΩΝ עושי ןעיו :ְתּוכְלַמְב ףלאמשל 29

 Ἂς ἼΩΝ סוכההתֶא תותשל ὑπὸ לַכָיַה םִּתְלַאַש רַשַא
 זרמאוו ΟΞ יִנָא ἜΝ הליבמ לָבָטָהְלּו ותותשל דיִתַע

 הָליִבְטּ) ּותְשַת יִסוכתֶא ]1 םֶקיִלַא ΤΩΝ :לָכּונ ולא 25
ὋΣ ἼΩΝידי ןיִא ילאמשלו ינימיל תב (ּוקְבַּטִת לָּבְמִנ  

 רֶשָאּכ יהו יִבָא ΠΝ ὉΠ ןכוה רשַאל ἘΡΞ ּהָתְתְל "9
 ΝΡ עושיו :םיִחַאה ינש-לֶא וסַעְכיַו הָרָשָעָה תאזחועמַש 5

ἮΝרמאיו  ΣΝםֶהָּב םידר םיוגה יִרָשדיּפ םֶּתְעִדְי  
 יִכ םֶכיִניִּב ןכ ἘΠῚ ἜΤΟΣ םּתאְו :םֶהיִלע םיִמְלש םילודנהו 26

 ἘΠ ΝΤῚΣ ΕΞ :דָבִ - יה יֶכְְרְַקּ שארל 4 38
 אל ,
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 -תֶא תַתְלְו תרָשְלדסא יִּכ ὙΠ ἼΩΝ ןעמְל אָב אל
 9 וחירימ םֶתאַצְּכ יהיו :םיּבְר תחת ΕΞ ושָפִנ
 30 םיִבְשִי םיִרְועדינָש הָגְהְו :בְרדםַע ןומָה ΤΕΣ ךל

 דוח רמאל ּוקַעְצִיו רבע עושי יִּכ ועמשיו ףרדה -
 גג ּוקַעָצ םהְ םַתשַחַהְל ὩΣ םָּכְדרַעְנִו :דודְדַּב ונינדַא ג
 35 ארק עושי דמעיו + דב אנ ΣΙΝ ורמאיו דע

ἘΠרמאיו  ΡΤ.85 ולא ורמאוו :םֶכְל הָשַעֶאְש  
 3 ענו ּורָמְכְנ עושי יִמְחְרְו :ּוניניִע הָנְחספת ΣΝ ּוניִנדַא
 :וירחא ּוכְליו םֶהיִניִע וחקפנ םאָתַּפּו םֶהיִניִעְּב
 91 "לֶא יִנָּפדתיִב ואביו םיִלָשּוריִל וברק רָשַאְּכ יהו = א

 2. ΩΝ : םיִדיִמְָת -ןמ םינש עושי חלשיו םיתיזה רה

 Ὁ תא ואמת םש םכלוממ רט ἜΡΓΟΝ“ וכל ֶה
 3 ἼΩΝ :יִלֶא ּואיִבָהְו םֶתא ּוריתה ΠΩΣ רֶיַעְו הְרוסַא
 דמו םהְל ΤΣ ΠΝ םָתְרמִאְו ἼΒῚ םֶכיִלֶא שיא
 + איִבְנַה דִיָּב ΝΠ תאלַמְל הָתְיָה תאזלֶכְו :םֶחְלַשְי
 5 בכר ὋΣ ךל אוב ךּכְלמ הגה ןויצתבל ΤΩΝ :רמאל
 6 ושעיו םיִדימְלִּפַה כליו : תונתַאְדְּב Ὕ 29( רומָחדלע
 ז ריָעָהדתַאְו ןותָאָהדתֶא ּואיבַיו :עושי םֶתא הָוצ רָשאַּכ

 8 ןומְהֶה ברו ΤΣ והבישויו ΠΤ ὭΞ ΤΙΝ םֶהילַע ומישיו
 יפיע ּתַרָכ םירחאו ךֶרְדְהדלע םֶהיִדְנּפתֶא .ּושְפ

ΘῈΣיִנָפַק םיכלהה ה ןימהו :ךרדהדלע םּוחָטְשיַו  ὁ 
ΝΥΝῚדוְדדְבְל אָנעָשוה רמאל  ΝΞ ΤΠםֶשְּב  

ΠΤ10 םהֶּתַו םיִלָשּורְי ואבְּב יהיו :םימורָמְּב אָנ"עָשוה  
 וו אוה ΠῚ םעָח ןמָה ּורָמאיַו :הֶז ימ ΤΩΝ ריִעָה"לְּ
 12 "לֶא עושי אביו ;ליִלָנּב ὮΝ ΓΤ עושי איבה

 םינוקהו םירְכומַהלָּכ ΓΝ םָשִמ שָרָשַו םיהלָאָה שדקמ
 תובשמ-תֶאְו םיִנחְלְשַה תּונחְלַשתֶא פה שדקמב
 8 תב יִתיִב 5 בּותָּכ ןה םֶהיִלֶא ΘΝ ΣΟΥ יִרְבמ

 הלפת
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 ἘΔ :םיִציִרֶּפ תרָעְמל ותא םֶּתְמַש םֶּתַאְו ᾽Ν הֶלַּפִת 4
 תוארַכ יהיו ΝΒ שְדקִמַּב םיחְסּפּו םירמ ויִלא 18

 τῶν ἬΝ תואָלפנה תא םירפופַהְו םיִנָהּפַה ישאר

ΘΙ ΓΝῚךןֶבְל אנדעשוה םירמאְו שְדְקִמִּמ םיקעצה  
 רָשַאהתֶא ΠΕΣ עמשַה ΤῸΝ ורמאיו :םֶהְל רחיו דוד 8

 אל .יִכָה יִכנָא עמש םֶהיִלֶא עושי ΠΝ ΤῸΝ םירמא
 ΝΑῚ םֶבְזַעַ :זע ּתְדסי (ΘΛ םיִלְלוע ἘΠ םֶתאְרְק
 ὃν בָש רקּבַכּו τῷ יִניִהדתיִּבילֶא ריִעָל ץוחמדלֶא
τריִעָה  ΝΠארו :בַעְר  ΠΡברקו ךרדהדלע תַחֶא  

πῶςםיִלָעָה יִתְלִּב הַמּואַמ ּהָב אצְמדאלו  πον ΝΟ 
 הָנַאְּתַה שָביִתַו םלועידע ΤῈ ΤΡ  היהידאל .הָתַעַמ

 השבי ΤΕ ורמאיו ּודְמְתִיו םידימְלתה ואו :םאָתַפ 20
ΤΟΝ 91רָמאיו עושי ןעו :םאָתַפ  ἸῺΝ ὈΠῸΝרמא  

ἊΝשל  ΠΎΓΓΕΝאלו הָנומָא םֶכְּב  ποτםָכְּבל  
 הָּוַה ΤΟΝ ורמאת ףאו ושעת תאזה הֶנאַּתַה הֶשָעמְּכ

ΤΡΙΣῚ ΝΟΌΣ 5ךותילָא  ὈΣῚרֶשַא לכו 119 הָיָהְו  
 אביו : םֶכְל אבי ΠΣ ΩΝ םֶּתַאְ הקפת לאשת 28

 ({{Ὑ םַעָה 2( םיִנְקּפה ישארו םש דמלוו שּדְקַמַהְלֶא
ΤῸΝתּושָר וזיֶאְּב ורָמאיו  ΠΣהָשע  ΠΝימּו  ΤΡ 

 ἜΣ םֶהיִלִא רַמאיו עושי ὩΣ + תאזה ΓΦ א

 ὭΣ יל ותא ּודינתיסא ἼΩΝ דָחֶא רֶכְּד םֶכְתֶא הֶלַאְשֶא
ὋΝ >םֶכָל דינא  ΝΞתושר  Ὃςתַליִבִמ :הָלֶא הָשע  

ΠΡובַשָחיו םֶדֶא יִנָבִמדםִא םיִמָשמַה הָתיָה .ןיאמ  
Ὁרַמָאְו םימשמ רמאנדםא :רמאל םבָבְלְב  ΣΌΝ,עודמ  

 םיִאְַרְי ἘΝ יִנְּבִמ רמאנזםאו וב םֶּתְנַמָאָה אל אופא
ἼΣΟΝאיבְנל ןֶנָחוידתֶא םיבשח םֶלָכיִּכ םַעָה ןומַהדתַא  : 

 ἜΣ םֶהיִלֶא ΠΝ ὭΣ אל ורמאיו עּושידתַא ונעו 27
 -הַמ לָבֶא :הָלֶא ΠΌΣΝ יִּכ יתושר המ < רמא אל ₪

 םכתעד

7 - 

8 - 

ν 

 של זיפ
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 ἽΝ ןושארָההלֶא שנו םיִנָב יִנָש ולו הָיָה שיא םֶכְתָעד
Ἔִתְּפֶָח אל רמאיו עו :ימרָכְּב דבעו םוה ךל  

 ἜΣ ΓΝΙ͂Σ ἽΞ ΤΙ ינשהדלֶא שעו | + ךליו םחנ ןכ"ירחאו
ΟΝןעיו  ἼΩΝםֶהיִנְשִמ ימ :דְלָה אלו ינדא  
ΠΩΣורמאוו ויבָא ןוצרדתֶא  ΤΟΝןושארֶה  ΩΝםֶהְל  

 ומדקי תונוזה| םיִסְכומַה םֶכְל ὋΣ רמא ἸῸΝ עושי
 ? םֶכיִלַא ΝΞ ןֶנָחוי יִּכ :םיהלָאָה תּוכְלמדלֶא אובל םֶכַתֶא

 םֶה תונזהו םיִסְכמהְו ול םּתְנַמָאָה אלו ΠΡῚΝ ךְרְדּב
 ןימַאהל ןַכיִרַחֶא םֶּתִמְַ אלו םֶתיִאְר םּתַאְו ול ּוניִמְאַה

ἜΣלָשִמ ועָמש  ἜΤΙרֶשֶא הָיָה תיּכִלַעַּב שיא  
 לדְנִמ ἸΞῚ 32 בצחיו ול ΞΞΡ ὙΠ שעיו םֶרֶּכ עמְנ
 יהיו  :קוחרמ ּךְרַדָּ ליו םימרפדלָא והנתיו וכותְב

 תֶחְקֶל םיִמְרבַהלא ויִדְבְע חלָשיו ריִצָּבַה תע עיִּנהְּב
 5 ΩΝ ופה ΤῸΝ ויִדְבַעַּכ םימרפה וקיזחיו :ויִרָפדתֶא

 םיִכר םירחא םידְבָע חלש ףסזיו :ּולְקַפ הֶזתֶאְ וגר
 ז חַלֶש הָערַחִאְבּו 1139 ὭΣ םֶהְלְםִנְו םיִנושארָהְדִמ
 ὃ תואְרַּכ יהיו +. ΣΑΤΩΣ ינ ἜΞΩ ὮΝ וכ ונְּבִתֶא םָהיִלִא

 שרויה אּוה ΠῚ ויחֶאדלֶא Ὁ שיא ּורָמאיו ןָּבִהדתֶא םיִמרכה
 והּופָחְדיַו וב ּוקיזחיו :ותלחנב הָוחאְנְו  והנרהנו וכל
 יו לַעַּב אּובָייּכ הָתַעְו :ותא ּוגְרַהִו םֶרָכל ץוחמדלא
 עְרָי וילַא ּורָמאיו :םֶהָה םימרפל השָעידהמ םֶרָּכַה
 רשא םירחא םימרכל 15 םֶרְּכַהדתֶאְו םַדְּבַאִיְו םיִעְרְל

 : Ἐνרמאיו  :ותַָעְּב וירפדתַא ול  ΠΝיִכַה עושי ?
 שארל הָתִיַה םיִנוּמה ἸΌΝ ןָבָא םיִבּותְּכּב םֶתאְרְקְאל

5 τος ּונִנַעְּב תאָלפִנ איה תאז הָיָה: ΠῊΤ תאמ ΤῺ 
 בּפַתְו םיִהְלֶאַה תוכְלמ םָכִמ ו הקָתיִּכ םָכְל רַמא ינֶא | כ
 איהה ןָבָאְק"לַע לפנהו) :הירפדתא ΠΩΣ" ἼΩΝ יונל

Ἵνעַמֶשַכ יהיו (:והק קחשּת ויִלָע לפת רַשֶאְו  
 שאה

δ7ηχιὦ. 2-46 
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 םָקילַ יִּכ וב ויִלָשמדתֶא םישורפהו םינהפה ישאר
 איִבָנְל 5 םָעָהְדבְר ינפמ ּוארייו ושָפְתְל ישקכיו :רָּבִד 10.

 : ּוהָבְשִַח
ὩΘῚ 99בכ :רמאיו ןעיו םיִלָשָמְּב םֶהיִלַא רָּכּד עושי  

 הָּנִתַח ΠΡ» ἼΩΝ ἘΠῚ 3 ךְלִמְל םיִמָשַה תּוכלמ ΠΟΤ ל
 הָנְתַהַהְדלֶא םיאּורקַה ארקל ὍΠΩΣ ΩΝ חלשיו :ונָבְל 8
 ΤΩΝ רמאל םיִרחַא םידָבע הלש 5 ףסו :אּובְל ּובָא אלו 4

 יאירמו ירָוש ΩΝ יּתְכַרָע .הָגַה םיִאּורְקהְדלֶא
 םּבְל ותשדאל ἘΠῚ :הָנְתָחְהְילֶא ואב ןכומ לפה םיחובמ
 :ורחסמד לֶא ה ּוהדש τον הז םֶהְל .ּוכְלו תאְל

 : םונרהיו ἘΞ .ולְלעְתיו ויִדָבַעְתֶא ושְפֶּת םירָאְשּוהְו <
 םיִחָצְרְמהתֶא דּבַאִו ייָתואְבִצ חלָשיַו ךְלֶמה ףצקיו

ἘΠῚ 8וא :שאָּב ףרש םֶריִעדתֶאְו  ὍΝןָה ויְדְבעְילֶא  
 קה ἐπ םיואר ὙΠ אל םיִאּורְכַהְ) הָנְכּומ הָּנְהַחַה 9

 וארק ּואצמת ὮΝ שיִא-לֶכו םיִכְרְּדַה ישארל אנזוכל
 ופכאה םיִכְרִּדהְדלֶא ἘΠῚ םידְבעה ואציו : הָנְתְחהלֶא 0

 ΓΞ ΝΟ“ םיבוטדסנ םיערדסנ ּואָצְמ ΟΝ .לפדתא
τהֶנְתַחַה  ΞΘםיִּבְסְמַהְְתֶא תוארל ךְלֶמה אובְּכ יהיו  
 ΝῊ“ :הָנְתַח יִדְנְּב שּובָל נא ἼΩΝ שיא ὉΠ אְרַ ו

ἜΤΟΣ הָנְתַח ΤῸ ףילע ΓΝῚ הגה ְתאְב ΤΝ יער ΤῸΝ 2 
“ΩΝ 3םיתרשמל ּךלֶמַה  ΤῸΝםֶתאָשִ ייל ויד  

ΠΟΤ הָיִהִּת םָש ןוציחה ךָשהַהדלֶא ΤῊΝ םּתְכלשהְו 1 ως 
 :םיִרָחְבְנַה םיִטַעִמּו קה ἘΠ םיבר יִּכ :םִיֶנַשַה קרח 4
 ΣἼΞ“ ּוהָליִשְכִי ךיִא ּוצַעָיְתַו ΘΎΕΙ ולו 78

ΣῈ 6וחלשמו  τοςםֶהמַעְ םהידימלתדתֶא  ΝΣסודרוה  

 םיהלֶא ּךְרְדתֶאְו ΠΡῸΣ ΤῸΝ שיאה ὍΣ יפר רמאל
 יִנָפ ריִכמ דנא יִּכ שיא ΞΡ רּוגְת אלו תָמָאְּב הרות

 סמית רֶתְמַה ΡΣ Ὁ אז הדי ןכל סא וז
 םיקל

2 

- 

- 
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ΘῊΡרמאיו םֶתָעְרְדתֶא עדי עושיו| :אלדםא  ΘΈΣΙΣ 
 רָניִד ול ּואיִבַו סְמַה ַעְּבְטַמתֶא ינוארה : יִנוסְנתִדהַמ
 ימחלש οἷον רָשֶא בָּתְכַּמַהְו תאּוַה ΤΉΝ םֶהיִלֶא רמי
 ὉΠ ךכל םֶהיִלֶא ἜΝ ΡΟΣ“ וילֶא ΩΝ :םַה
 :םיהלאל ἼΩΝ תֶא םיהלאלו רסיקל ἼΝ תֶא רסיקל
 ּושנְנ אּוהה םויב : וכליו והחיניו ּוהָמַתִיִו ועָמְשיו
 ולָאשו םיִתְמה ΓΤ ןיא םיִרְמאָה םַהְ םיקודצ וילָא
 םיִנָבּו ΓΞ שיא ἫΝ ΠΡ ןח 5 : רמאל ותא

  ΤΕםֶּבִיְו  ὙΠּונתַאְו :ויחֶאל ערֶז םיִקַהְו ותשאדתֶא 5
ὙΠאָשְנ ןושארֶהְו םיִחֶא הָעְבְש  ΓΝ ΤΩΝול ןיִא ער  

 ὩΣ ἸΞῚ ינשה .םג (ןכדומְכ) :ויחֶאְל ותשא-תֶא בועו
 ;ΣΦ ΝῺ הֶתַמ םֶלָכ ירחאו : הָעְבַשה דע ישילשה
 5 הֶשֶאְל הָיִהּת הָעְבַשהְִמ יִמָל םיִתָמַה תּיִחְתְּב הָּתַע
 \ ΝΞ ΣΝ םיעט םֶהְל ΘΝ עושי ןעו :הָתְיָה םֶלְכְל
 :םיהלֶאָה תרובְנְ"תֶא אלו םיִבּותְּכַהְתֶא םיעדוי םֶכָנא
 ) חי יִּכ ΠΝ תה .אלו ὩΣ ואשידאל םיתמה תיחתב:יּכ

 אלה םיתמה | תִיחִּת | רבּדדלעְו :םִיִמָשַּב םיהלֶא יִבָאְלִמְּ

 ג יִבְָא : רמאל םיהלֶאָה יפמ םֶכְל רֶמָאָגִהתֶא םֶתאְרְק
ΣΝ ΤΟΝיהלאו  ΤΙΝ"לא נא אוהו בקעי יהלאו  

 ממותשיו םֶעַה ןימה עמ משו :םייחה יִהלֶאדםִא יִּכ םיִתָמַה

 % ΞΘ" יִּכ םֶעְמְשְּכ םיִשּורְּפַהְ : ותְרּוּתְדלַע
 5 ותופנל םֶהִמ ΠΝ םֶכָח ּוהָלֶאְשיִו וחי ודַעָויו םיקודצה

 רמאיו :הֶרותַּכ ΠΡ ΠΝ איה זיא יִּכר + רמאל

 ΄ἼΞΞΡ 2:8 ּדיָהְלֶא הָוהְי תֶא ּתְבַהֶאְו ויִלֶא עושי
τῦξ 3:הָוצִמַה איה תאז :דַעדִמדְלֶכְב  ΠΡΟΣ 

 :ומְּכ ךטרל ּתְבַהֶאְו ּהָל הָמד תינשהו :הָנּושארהְ
 : םיִאיִבְנהְ הרותה"לָב הָיולִּת הָלֶאָה ΓΑ͂Ν יִּתְשְּב

 -המ : רמאל עושי םלאשו םיִשורָּפה לַהְִּב יהיו
 ורמאת
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28 



 גכ בכ יתמ 44

 ΩΝ“ :דִודְדָּב ויִלֶא ורמאיו אוה Ὁ חישְמל ורמאת 48
 םִאְנ וַמָאְּב ןודֶא ΠῚ דוד ול-אְרִק יאו ם םֶהיְלַא 4

 :דיְלְנרְל םדַה יְבַיא תישֶאְדדַע ינימיל בש ינדאל הָוחְ
 לכָיהאלְו ΤῺ אוה ךיא ןודָא ול ארק ΤῚΝ הת <

 ךמ ופלדתֶא שיא דוע ברָעדאלו ἼΞῚ ותא תונעל שיא
 :ותוא לאשל אּוהה םויה

 כ :רמאל וידיִמְלַתְדלֶאְו םִעַה ןומהְלֶא עשירּכד א | 98
ὃלפ 52 :השמ אָסְּכִיִלַע םיבשי םישורְפהו םירפופה 5  

ΡΝ =תושָעַמ ּורָמשה קר ּושעו ּורמש םֶכְל  
 םירסא יִּכ :םישע םָנַאְו ὉΠ םירְמא יִּכ םֶהיִשָעַמְכ +

 ΣΝ ΠῚ םיִשָנָאַה םֶכְשלַע ΘΙ םיִדְבְּכ תאָשמ
 םֶהישַעַמדלָּכדִתֶא םישעו :םעְּבְצְאְּב ףא ἘΣΣῚ םיצור

ΓΙ ΠΡינבְל םֶהְּב  ΘΝםֶהיִלְּפתִִתַא םיביחרמ 3  
 םינשאר בָסַהְל םיִבָהִאְו :םֶהיִתויִציִצְד תֶא .םיכיראמו <

 ּולָאְשיַשְו = : תויְסְנְכ יִתְבְּב םינשאר תֶבָשְלְו תודועסּב
 ΕΞ יפר םֶדָאָה יִנְּב םֶהְל ΠΡῸΣ םיקושְּב םֶמלָשב

 ΓΙ םֶכיִרומ אוה ΠΝ יִּכ - םֶכל ΚΎΤΟΣ םּתַאְו 8
 ΓΝΞ םֶּכִמ שיאל בָא וארְהִתְלַאְו : !םללכ ΟΝ םֶּתַאְו 9

τὸםֶכיִבַא אוה דָחֶא יִּכ  ΩΝםָכְל ארפיילַא םג :םִיִמְשִּכ  
 יהי םֶכָּב לודנהו :חיִשָמַה םֶכְל דָחֶא ΠῚ 3 ΠῚ וי
 ליִפְשִמַהְ לפשי ΝΣ ΩΝ םמּורמַהדלָּכ : : תרשמל םֶכְל 9
 םיִשּורֶּפַהְו םירפופה םֶכְל יוא לָבִא ΟῚ ומצְעְדתֶא 1

ΘΈΣΙםדאה ינּפמ םֶּתַא םירְנס יִּכ  ΓΝםימשה תוכלמ  
ΤΠּהָב ּואבְתדאל םֶּתַא  ΓΝῚאובְל ּוחינת אל םיִאְּבַה : 

 םּתֶא םיִעְלְביִּכ םיִפָנִחַה םיִשּורפהְו םירפופה םֶכְל יואָו) 4

 םִיִניִע הֶאְרִמְל הָלְפְתְּב םיִכיִראְמּו תונָמְלַאָה יִתְּבדתֶא
 ): וטפשת דאמ רֶתָי ΠΣ טֶּפשמ תאו תחת
 םֶּמַא םיִבְבּוסיִּכ ΘΈΣΙ םישורפהו םירפופה םֶכָל יוא

 םיב

ὧι 

μι 5 
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 ותוא ושעת ᾽Σ יִכְו ΤΙΝ שיא רג ןעמְל הָשְּבּיִבּו םיב
 16 םירָוע .םיִעָהְנִמ םֶכָל יוא :םֶכְּכ םיִלּפּכ םהיִגְדןֶבְל
 ΞῚΞ עָבְשִּנַהְו ΠΝ תאזְיא לָכיִהְּב עָּבט ΟΣ םירָמאָה
 17 ἜΝ לּודגַה אוהדהמ יִּכ םירועו םיִליִסְּכ : בח לָכיַהַה
 18 בשנה םֶּתְרַמַאְו : בֶהּוההתֶא שדסמה לָכיִהַה וא בָהְּזה

ΠΞΙΩΞביח וילעירְשא ןֶּבְרִהִּב עָּבְשנהְו הָמּואְמ ןיא  : 
 19 חָּבְזִמַה וא ןָּבְרִיִההִא לודנַה אוהדהמ יִּכ םיִרְוָעְו םיִליִסּכ
 0 וב (ΚΞ חָּבְִמַּכ עָּבָשְנה ןָכל :ןָּבְר5ְַּההִתֶא שדקמה

 ו ןָכושַבו וב עּבֶשִנ לָכיהּ ΕΣ ΑΝ τεὸν -ῶκ לבש
 ₪ ויִלָע בשיבּו םיהלֶא אָפְכְּב עָּבְשנ םִיִמשַּב עָּבשנהְו :וב

στο ἪΝםיִפְנַחַה םישּורָּפהְו םירפופה  ἢ28  
 ןמּכהדתֶאְו ΓΙ ΓΝῚ אָתְגִַמַהדַתֶא םֶּתִא םיִרָשעמ
 ΡΠ ΓΝ טָּפָשִמַהְתֶא הָרותַּב תורּומחַה תא ּוחיִנָתו
 ַיִנהְל אלו הָלֶא תֶא תושָעְל ὩΞ הָיָהְו הָנּומָאַהדתֶאְו
 34 ה תֶא םיִננְפְמַה םירָוע םיניהְנִמ + הָלֶאדתֶאדםִנ
 25 םישּורפהו םיִרְפופַה םֶכָל יוא ΩΣ ΓΝ םיִעְלבּו

ΘΞΥΙΠםירָהְטמ יִּכ  ΩΝסוכהדתֶא  ΠΡ ΠΤץוחמ  
ΝΒ ΞΡלג  ἘΠ ΠΕשּורֶפ  ΝΣ26 הָנושאַרְּב רהט  

  םירָפופה םֶכְל יוא :ץּוחמדםּנ רֶהָמּת ןעמְל סוכה ךותדתֶא
 םידָיְסְמַה στο ΠΝ ΘΔ ΘΈΣΙΣ םישּורּפהְ

 "לָכְו םיִתָמ תומָצַע πο ὈΞῚΓῚ ץוחמ ΘΝ םיארנה =

 8 ΘΝ יִנָּב יניע הֶאְרִמְל םַתִא םיקידצ ΓΞ :הֶאְמְמ
 29 םיִשּורְּפַהְו םירפופה םֶכָל יוא :ןוֶאְו ΠΕΣ ΝΡ םֶכְכּות

ΘΈΣΙΣםֶּתַא םינוב יִּכ  ΠΣופותו םיִאיִבְנה  ΤΙΣתל  
 8 דאל ּוניִתובָא יִמיִּב ּוניְיָהְדםִא דמו :םיקידצה תורְבק

ΠΩΣ Ὁ ΠΡםיִאיִבְגה םד ךפשל : ΤῊΣג םֶּתִא  

 82 ןָכְבּו :םיִאיִבְנַה יִחְצורְל םֶּתַא םיִנְּבִש םֶכְמְצִעְּב םידיעמ
 38 ἫΝ םינועפצ יִדְלִי םיִשָחְנ :םֶכיִתובִא תֶאָס ἘΠ ּואְלַמ

 וטלמת

- - -- 



ἘΠ 48דפ גפ  

 םיִאיִבְנ םֶכְל חלש יִנְנה 59 :םנהינ ןידמ טְלִּמִּת 4
 ἼΞ םֶהָמּו ּובְלַצתו ΠΣ םֶהַמּו םירפופו םיִמָכַחְ

 אבי ןעמְל :ריִעְל ריעמ םּופדְרתְו םֶכיִתייִסְנְכִּב םיטושב 5:

 קידצה לָּבָהְיִדִמ ΚΞ פשה יִקְנ םֶדלָּכ םֶכיִלִע
ΠῚ ΣΤῚΣלָכיַהה ןיּב ותוא םֶּתְחַצְר רָשַא הָיְכְרְּבְְִב*  

 רודהדלע הָלֶאִלָּכ אבי אב םֶכְל יִנָא ἼΩΝ ΤΩΣ :חּבֶזמלְו =
 תלקפהו םיאיִכְּנההתֶא תֶנְרהַה םילְשּורְי םילשּורו + הזה 91

ΓΝייפ -תֶא ץּפקְל יּתְצַפִה |םיִמְָפ הָמָּכ | הלא םיחולשה  ἘΞ 
 ΠΈΣ תחפ היִחרֶפֶאהתֶא תַצְּכַכמַה תֶלגְנְרהּכ די
 יִנָא יִּכ :םמש םֶכְל בֶוָעָי םֶכְתיִב הגה :םֶתיִבָא אלו ₪

ΩΝדע ינוארִת אל הָּתַעַמ םֶכְל  τῶνורמאת  ΡΞ 
 ἘΠῚ םשְּב ₪ אפה

ω : -1 

ΝΥΝ ΡΩΝ /-שקמה  : ΡῈ,עושי  στ - “ὭΝῈ 
 הפ ראָשְת"אל םֶכָל ἊΝ ἼΩΝ ΤῸΝ הלֶאדֶּכְדַתֶא םֶתיִארַה <<

ἸΞΝ 55 באל  ΟΝםיתיזה רהדלע בשיו :קְרפִתִת אל  
 ΤῸ Ὁ ΝΥΝ ּורָמאיו םבל םיִדיִמְלִּתה ייְלַא ושגו

 עושי ןעיו :םֶלּועָה ץק תואו אוב תוא הָמּו תאז הָיְהִּת +
ΝῊ 5ואבי םיּבר יִּכ :שיִא םֶכְתֶא הָעְתִיִדְִּפ ואר םֶהָל  

 םָּתִאְו :םיִבר ּועְתהְו ַחיִשָמַה אוה ἊΝ רמאל יִמָשְּ
 ולְַּבִּתְדִּפ וא הָמָחְלִמ תועמְשּו תומחְלמ עמשל םידיתע
 ווג םוקי יִכ :ץקה ןיא ΤΣ ἫΝ תאוילָּכ הָיְִת יהי

 הָנה שערו רָבְדְו בָעְר הָיָה הָכְלְמִמִ"לַע הָכְלְמִמו יונזלע
 םֶכְתֶא ּוריִגְִי א :םיִלָבַהַה תישאר קר הָלאדִלְכְו :הָּנהְו 8.9

 ןעמל םיוגה"לֶכְל םיאּוטָש םֶתִיַיַהְו םֶכְתֶא ּותיִמַהְו הָרֶצל
τὸיִמָש : ἸΝῚשיא ּורְסְמּו םיבר ּולָשָכִי  ΠΡ ΤΩΝאָנָשְו  

5 

“Ὶ 
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8 ον 654 % 21 דכ יתמ μα... 

  | : ΤΟΝשיא " ΒΘ ΤΣ ΝΞםיִּכר ּועְתַהְו ומוקי :
   ΠΞῚ ΤῊ:םיפרה תַבָהא גופת עשֶפַה ?

 תַרושָּב אָרְפִתַו :ַעשְט אוה ץק «ΤΡ הָּכִחְמַהְ
 ΓΝῚ- םיגְהלָכְל תּודעל ץֶרֶאְהְלֶכְּב תאזה תוכְלַמַה

 םֶמשמ ץוקשדתַא ּואְרִּת רָשָאּכ 15{ :ץקה אוב
ἼΩΝ ἼΩΝארקה שודק םוקמְּב דָמוע איִבָנה לאָיְנ ד  

 רשֶאְו :םיִרָקָקְדלֶא ΠΡ יִשְנַא וס סונ זֶא :ןיִבָי
 הדָשב רֶשַאו :ותיִּבַמ רָבְּד תאַשְל Ὁ :גנהדלע
 תורהְל יואו :ושּוּבְלַמדתֶא תאשל הָתְיַּבִה בשי-לא

 הָיְהְת אלָש ּולְלּפְתִה ךַא :םַהָה .םיִמָיִּכ תוקינמלו

 Πρ ΤῚΣ הָיִהִּ ָאיִּכ ΓΙΌ אלו ΕΓ םֶכְתסְּמ
ἼΩΝָהומָּכ  ΠΣ ΝΟםלועָה תישארמ  ΠΕ» πρὶָהומְכְו  

 ; = ὌΧ אל ὩΠΠ ΠΟΣῚ ּורָצְקִנ אלּולו :ףסות אל

τα "ὩΣרַמאייִכְו :םַהָה םיִמָיִה ורָצָקי ירה עמל  
 םשדונה וא חישָמה הפדהנה איהה תַעָּב שיא םֶכיִלַא
 ὌΠ רקָש יִאיבְ ᾿ν יחישמ ּומּוקי יִּכ +: ּוניִמָאְּתִדלַא
 םיריחְּבַהדתֶא ἘΝ תועְתַה ןעמְל םיִתְפּומּו תולדג תותא

ὁ ΤΩΝ 12} םֶכְל יִּתְדַגַה שארמ: ΠΥΡῚ ἘΞ ἘΝ 
 :ּוניִמָאְתִרלַא םיִרדַחַב וגה ּואַצְּתִילַא רָּבדִמַב ונה םֶכיִלֶא
 ὩΣ ΠΥΡῚ" בְרָעִמַהְדדַע ריאְמּו ΓΟ אָצויַה קְרֶבַכ יִּכ
 ἌΡ םָש לֶלֶחֶה ΝΞ יי ΝΞ ΟΦ .ואוב
 ὭΣΠΕΡ םהָה םיִמָיה תרצ יר וא : םירָשּנַה
 םיִמְשַהְדִמ ּולָפ םבכובהְ הוא הע אל ΤῊ שמשה
 ו םֶדָאָהְְֶּב תוא ΠΝ זֶא :ּוטָמומְתִי םימָשה .יליחו
 םֶדֶאָהְדְּבדתֶא וארו ץֶרֶאָה תוחָפָשִמילּכ ּודפָסְו םיִמָשּב
 -תֶא חַלָשְו :בֶר דובְכְו הָרּובְנַּב םיִמָשַה יננעְ"םִע אב

ἜΣלוקְּב  “ἘΦויְריִחְּבדתֶא ּוצְּבַקְ לוד  ΣΝ 
 : םִיִמשה ΤΣ ΣΊ םיִמָשה הַצ קמ תוחּורָה

 הנאתהדזמו |

9 - 
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 ΠΞΩΣ ΕΝ רָשֶאְּפ ΠῚ לָשֶּמַהְדתֶא ודמל הָנִאְּתהְדִמּו 35
 ἘΠΕ ::ץִיקַה בורק יִּכ םּתְעדְי .היִלָע ּוחְרֶפּו 9

 ὯΝ :חַתָפַּב אּוה בורְקחיּכ ועד πον ΟΞ ΩΝ םֶכְתואְרְּב 84
 ויהידרָשַא ἜΣ הָּוַה רחה רבע אל יִּכ το ἊΝ רמא

 :ןורבָעו אל ΞΡ ורבע ץֶרָאְהְו םימשה : הֶלֶאדִלָב 5
 יִכָאקמ ΝΟΣ עדוי שיא ןיִא איהה הָעֶשַהְו אּוהה םויהְו ₪

 ןפ חנ יִמיִכְו וחבל ἘΣ יִּתְלִּב ןפה אלדמג םימָשה 91
 ימי ינפְל רַשָאַּכ יִּכ :םֶדָאָהְֶּבִדלֶש ואובדםנ הָיָה 38

 םיִשָנ ΘΟ םיִשָנ םיאשנ םיִתשְו םיִלָכא ויה לוכמַה
 ועדי אלו : הָבְּתַהְַלֶא ΠΡ אָּבְררֶשֶא םויהדדע םיִשָנָאְל 99

 -לש ואוכדםנ ΠΥ ἹΣ םֶלָכתֶא חמיו לּוּבַמַה אוכדדע
 דָחֶאָהְו דָחֶא ףַסֶאִיו הָדָשַּב םיִנָש ויקי וא :םֶדָאָהְדִּב 10

ἐν תחא] תחא ΘΝ ΘΠ תונחוט.םימש .+ בֶזָעי  ΑΣ 

 :םֶכיִנדַא אבָי הָעָש ΤῚΝ םיעדוי םֶכְניִא יִּכ ודכש ןִכְל 5
 ΩΝ וזחיִאְּב תיִכה וה לַעּב עדידול ἼΩΝ ועד האחת 48

 : ותיִּבדתֶא רתחל ΠῚ אלו ΤῸ הָּתַעיִּכ בננה אבי
 אובי ּומדֶת אל ἼΩΝ הָעָשְב יִּכ םֶּתַאדםִּנ םיִנוכְנ ὙΠ ןָכְל +

 ןובֶנהו זִמָאְנה דָבָעְה אופא אוה יִמ :םֶדֶאָהְדְְּב 5
τὴνודיקפה  ΠΣ. ΠΝתַתְל  ἘΠῚםֶלְכָאתֶא  

 ΠΩΣ ּוהָאְצִמִַו ויָנדַא אובָי ἼΩΝ דֶבָעָה ירשא :ותַעְּב 6
 :ולדרָשַאלָּכילַע ּוהדוקפי 3 םֶכְל ὋΝ רמא ἸῸΝ ΤΣ וז
 הָמַהְ :אובל ינדא רֶחאמ ῸΞ עַרָה ἼΞΣΠ רמאידםא] 48
 יִנדַא אובָי אוב :םיִאְבּופַהְ"םְע ΠῚ לַכִאְו ויָרְבְהתֶא 90

 ףסשוו τὴ אל הָצּוקְבּו הָּפַצ אל םויָּב אוהה דָבָעָה ₪

 :τας הָיִהִּת םש ΠΈΣ וקְלָחְרתֶא םיִשְיְו ותא
ΓΤםיִנְשַה : 

 הכ ΟΝ תומְלַע רָשעְל םימשה תּוכְלַמ ΠΡΟ א 25

 ןקמ שמח ΕἸΣΙ תארקל הנאו ןהיִתורתא יחקל
 תומכח |
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 3 תורנההתֶא תולי סְּכְה ΠΥ : תוליסְּכ שָמָחְו תומָכַח
 או ןָהיִלְכּב ןמש וחקְל תומְכחַהְו :ןִמש ΤΤῸΣ וחקלדאלו
 לכ ΡΣ אל ΤΣ .רחא ΠΡΝΡῚ :ןיתודנ

  ὁ ΠΤ Θ ΤΊΣהָלְיִלַה תוצח יחיו  ΣΟΦῊחנה הָעּורְת לוק :
 ז ןהָה תומְלַעָהלָּכ ורְרועְתה זֶא :ותאְרקל הָייֶאִצ ןַתְחַה

ΓΒΔ ΠῚתומָכִח לא תוליִסְּכַה הָיְרַמאתו :ןֶהיִתורנדתֶא  
ΤῊΣּוניִתורנ ּובְכִי יִּכ ןָכְנִמשִמ ּונל : ΤΟΣתומְכַחַה  

 לאש ה יּכ ןָכְלְו ונְל יש אלדּפ 15 אל רמאל
 10 ןֶתְחָהְו תונפל תוכלה הָּוַה יהו :ןֶכְל ΠΡῚΝ םירְכומה

  ΝΣ:תֶלְּדַה רַנָסתַו ,הֶּנְתְחַהְדִלֶא ומע תונכְנַה הָנאבּתו |

 ὌΠΙΝ ּונינדַא הנְרְמאתו תומְלַעָה רֶתַיִנ ּואְּב "הא
 ΣΡ אל ןָכְל ἊΣ רמא ןמָא רמאיו ןעו :ּונְלדחַתֶפ
 3 חתֶאְו םויהדתֶא םיִעְדו םֶכְנִא יִּכ ודקש 13 :ןָכְתֶא

ὍΤΙ (םֶדָאָקְְּב ּהָב אבי רשָא): יִּכ ΠΡῸΣ 
  ποτדקפו ויִדָבַעְילֶא אָרְק רשא קוחרמל עסנ שיאל

 5 םיתש הול םיִרָּכַּכ Ὁ ΕΠ "הל תו :ושּוכרהתַא םֶדיִּב
πο עַפַיו רהַמּו ּתְלְכִי) יפל שיִא-לָכְל תֶחֶא ΠῚ 

 4 ןמטיו הַמְדִאְּב רפחיו לה ΓΝ הקלו :תורחַא

 ! םיִדָבְעָה ΤῚΣ ἈΞ םיִכר םיִמָו ירחאו :וינדא ףִּ
ἘΠῚםיִרכִּכִה שָמָח הקלה שניו :םֶהָמַע ןובָשְח שעיו  ! 

 םיִרכְּכ . ΝΣ רמאיו תּורחַא םירְּכִּכ שָמָח אביו
ΠΣ ΠΥ ΠΝ םיִרָּכִּכ שָמֶח ΠΡ יִדָיְּב תקפה 

 יִּכ [ἸΌΝ 6 דִבָע תושעל תבימָה ויְנדַא τος רמאיו

 תַחְמְשְל אוב ףדיקפא הָבְרַהילַעְו תיִיָה (ἸΌΝ טעְמְב
 םִירָכַכ ΙΝ :המאיו .םירכבה קקלדסנ שעו :דִיִנדַא

τος רמאיו :ןַהְב יתחורה 23 ΠῚ ἼΞ ΠΕΣ 
  4וינדא

 : שָמָח שעיו ןֶהְּב רֶחְסיו םיִרָּכִּכ שָמָח הקלה שיאָה ךליו
 ז םי τον יוְרַה אוהדםנ ΟΦ ΠΡ קלה 151 ΤΙΝ םיִרָּכִּכ

- 

μι 

τῷ - 

5) 
- 
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 (ΓΤ ΩΝ רַעָזִמּכ ןמָאְגְו בוט דָבָע תושעל תביטָה ייְנדַא
 ἜΣ שעו :זינדַא תחמשל אוב דְדיִקפִא הָּבְרַהְדלַעְו ל

 שיִאהיִּכ ΤΌΤ ינדא רמאיו תחאָה רָּכִּכדִההתֶא הקלה
 :תְרֶזפ אל רשאמ םנכו ΠΣ אל ΟΝ רצק הֶּתַא הָשק

 לאה הֶּתַעְו ΠΡῚΝ ΤΊΞΞΤΝ ןמְמָאְו דלא אריאו <
ΠΈΣ ערה ἼΞΣΣ וילַא ΠΡΝῚ נא ןעו ΤΡΩ͂Ν 

  ΠΡ πανיִכְנָא רצקחיּכ  ἼΦΕΞאל  ΤΡיבשאמ סגכו
 םינֶחלשל יִפְסּכְִתֶא תל ΤῊΣ הָיִה ןכְל .:יתְרַפ אל \
 ןָכְדלַע :ותיִּבְרְתְ יִלדִרָשא ΓΝ הקל יתיוה יִאובְּב יִנָאְו 3

 רשָע ולדרָשא שיאהדלֶא ונתו רָּכְּכַה ΓΝ 9. ואָש

 ΟΝ ΟῚ ףידעוו ול ןֶתָע ולדשי רָשַא ימ יּכ :רָכְכִה 3
 לעלְּבה דָבַעְדתֶאְו ΣΝ תא 3 ּוָמַמ חלי ולדיא 6

 קרחו ΠΡ ΠῚ Ἐν ןוציחה ךשחַהדלֶא וכילָשה
 דלָכְו ודובְכִּב םֶדָאָקְדִּב אוב יִּכ הָיָה :םיִנשה

 יפְסֶאְנְו :ודובְכ אָפְּכִילַע בשָיו ומִע םישדקה םיִכָאְלִמַה +
ΘΝ ΟΞ Ὄπרָשַאּכ םֶהיִניִּב דירְפהְ  ΤΕהָעְרֶה  

ΓΞתֶא ביִצְהְו : םידּותעה =ןיִבּו. םישָבְּכַה  ΟΞ 
 -לֶא ךְלִמַה דמאי זֶא :ולאמשל םידּותַעֶה תֶאְו ונימיל *

 תּוכְלַמַהְתֶא ושרו ἘΝ יִכורְּב ἈΞ .ונימיל םיבָצְגה

 ΝΠ .בעְר יִּכ :םֶלועָה ἼΘΙ Ὁ ὩΣ הֶנָכיִמַה
 :יִנופְסַאַּתַו ΤΠ חרא יִנוקָשּתַו יִתיִיָה ΝΣ יִנְליִכַאִתַו
 ואבתו ΤΠ רֶמָשִמְּב יִנרכְבִתַו הלוח יִנּופַכִּתַו םורע

ὃיִלא : ὉΣῚּורָמִאְו םיקידצה  ΤΡ ὍΝבַעְר ףוניאר  
τςאָמָצ וא  ΠΡῸΣךֶתוא : ΠῚחרא וניאְר  
ἼΞΟΝΙוא  ΕἼΘ 29} ΠΣרַמְשִמּב וא הלוח דוניאְר יִתָמּו  

Ἂς ΙΝ ἸῸΝ םֶהיִלֶא רמאיְו ΓΝ" ךלִמהְו : ΤῸΝ אבו 
 יל הֶלֶאָה םיריעְצה יחאמ דֶחֶאְל םֶתישעָשדהמ םֶכְל
 יִלָעַמ ובל יאלמשל םיִבָצְגְהדלֶא ὩΣ רמאי ἸΝῚ :םֶתיִשָע

 םירורא
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 יִּכ :ויָכָאְלַמְלּו ןטָשל הָנָכומַה םֶלוע שאדלֶא םירּורָא
ΞΡםֶתְלַכָאְה אלו יִתייַה  ΣΝ ΚΣ ΤῊΝםֶתְיִקַשה אלו  

 םֶתיִפכ אלְו םורָע יתוא םֶּתפַסֶא אלו ΤΠ חרא :יתוא
ΤῊΝםהדסנ ּונָעְו :יתוא םָּפְרְפב אלו רָמָשְמַבּו הלוח  

ὙΠΩΝῚּוניִנדֶא  ΤῸוא בַעְר דוניאְר  ΝῸΝיא חרא וא  
 ΓΝ וא :ונְתרש אלו ΠΟ וא הֶלוח וא םורָע

ΩΝדָחֶאְל םֶתיִשָע אלָש"המ םֶכָל יִנָא רמא ןמֶא רמאל  
 : הָלֶא ּוכְלָהְו :םֶתישַע אל ילדסנ הָלַאָה םיריעָצהדְןמ
 :םלוע יִיחְל םיקידצהְ םלוע תַבְצָעַמְל

 ; הֶלֶאָה םיִרָבִּדַהדלּב ΓΝ רבדל עושי תולְכְכ י יהיו ונ
ἼΩΝםֶּתַא :וְדיִמְלַתְדלֶא  ὉΠםיִמזי דוע יּכ  ΓΕ 

ΝΞםֶדָאָהְְבּו  π᾿בֶלָצַהְל : ΠΡםיִנָהּפַה ישאר  
 ΝΒ ומשּו לודגה ןהפה רַצחְלֶא םֶעָק 20( םיִרְפופַהְ

ὙΠΟ ἸΝΣΡῚעושיחתֶא שפל  ΠΣורמאיו :ותיִמָהְלְו  

  1 ΝΟΣהָיְהַתְרַּפ  ΠΡםֶעְּב : -
ΓΞרקּתו :עְרצִמה ןועמש תיִבָּב יִניהְדתיִּב עושי  

 τ קצּתו דאמ ΠῚ תחקרִמ ἼΞ ΠῚ ΞῚ τὸς ולא
 ורָמאזו וסְַכו םידימלתה וארו :לכָאְל וּבְסָהּב ושאר
 ΓΝ ΠῚ תאזה תחסרמה יִּכ ΠΣ ΣΝ המדע
 ) מאיו עושי עדיו :םיינַעְל תַתְלְו בְר רחְמְּב רֶכְּמהְל

 ΠΡῸΣ בוט הָשָעַמ אלה הָשַאָקְתֶא ּואְלִּמ הָּמְל םֶהיִלַא

ΤΩΣםֶכְכְרקְב יִננִא יִכְִמְו םֶכְתִא תעילְבְּב םיינַעְה יּכ  
 2 ἜΣ תאזה תחקרמַהדתֶא הָכְּפָש ἽΝ יִּכ :תַעְִלְכְּב

 טנָחל  ΠΩΣ ΤῊΝ:תאז  ἋΣ "ΩΝ ἸῈΝםֶכְל 23
 -תֶא Σ םֶלעָהלכְּב תאזה הָרושְּבַה אַרְקִּת ΟΝ םוקמ

 דָחֶא ΤΡ :ָּל רול ΕΘ איה הָתְשָע רֶשַא
 ישאְָרְד לֶא תוירק ד שיא הֶדּוהְי ומשו  רָשָעֶה םינשמ

 ולרולקשיו םֶכְדיְב ְּרְסִמֶאְו יל ּונְתִתְדַדִמ רמאיו :םינהפה
 םישלש 4"
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 ΝΎ וכ יתמ 2
 \ וי :

 רפמל ΠΡ שב איהה תַעָהְְִמו :ףַסָּכ םישלש
 םיִדיִמְלּתַה ושני תוצמה גחְל ןושארֶב יִהָיו :ותוא
 :חַסָּפַההתֶא לכָאְל דל ןִכְנ הפיא רמאל עושידלָא
 הפ ויִלָא םֶּתְרַמַאְו ΟΝ ἄπο הָרְיִעַה ּוכָל רַמאי

ΩΝיתע ונּפִר  ΓΤ}חַסֶּפִהתֶא הָשְעֶא ּךִתיִבְבו  ἊΣ 
 ΓΝ ּוניכיו עושי םּוצ ἜΝΘ םידימלתה ושעיו :יִדיִמְלַת

 םֶלְכֶּאְבּו :רֶשָפָה ΠΡ ΓΝ בפ בַרָעְב יה :חַסְפַה
 ובָצעְתיו :ינרְסִמ םָּכִמ דָחֶא םֶכְל Ἃς רמא ΤῸΝ רמאיו ג

 ןעיו :ינדא אוה יִכנָאָה ול רמאל שיא שיא ולחיו דאִמ
ΝΟ,לָבָט רַשֶא שיאה  ΤΟ ΓΝ ὋΣאּוה הָרְעָּפַּב  

 שיִאל ἸΝῚ ויִלָע בּותְּכַּ דלי ולה םדאהְְּב זה :ינרֶסמי
 אלש אוהה שיִאְל בוט םֶדָאְהְדִּב ᾽Θ" ודיזלע רשא
 אוה ΝΠ יפר רמאיו ותוא רסמה הֶדּוהְי עו :דֶלונ

 תֶא עושי חיו םֶלְבְאְּב ὙΤῚ ΣΙΤΊΩΝ המ ויָלַא מאי
ἘΠῚולכִאְו וחק רמאיו םידימְלפל ןפיו סרפיו ךרֶביַו  

ΠῚאוה  ΓΙΡῚ : ἘΠ)פוכהדתֶא  ΖΞ.רמאיו םֶהְל 12  
 ΠΡ ΠΙΠ תיִרְבַהְדסּד יִמָּד אוה הֶזיִּכ :םֶכְלָּכ ΠΥ͂Ρ ותש
 םֶכְל דמא ἊΣ :םיִאְמָח תָחיִלְסל םיִכר דַעְּב פשה
 ἽΝ אוהה םויה דע הֶוה ןֶּפְגה ירפמ Πρ הֶּתְשֶא אל
 :יִבָא תּוכְלַמְּב ὉΠ אוהו םֶכָּמַע ותא הָּתְשֶא
 א + םיִתיִזה ΟΝ ּואציו ללהההתֶא םִארְק ΤΙΝ יהיו :

"ΩΝיִּכ הליִלַה יב ּולְשְּכִת םֶכְלַּכ םֶּתַא עושי םֶהיִלֶא  
 ךְלַא ימּוק ירחאְו :ןאצה ןןיִצופתו ΓΝ ΤΩΝ ΠΣΝ בּותְכ 9:

 δυξος םנ ול ΡῈ ΤΩΡ ןעיו :הָליִלְנִה םֶכיִנְפל
Ἢ 5ןמָא עושי ויִלֶא רמי : םֶלועְל לֶשְּכָא אל יִנָא סֶלּכ  

 ᾽ΣΙ Ν םֶרָמְּב הזה הֶלילב יִּכ דל ὋΝ רמא
 םִא םַּג םורְמָּפ וילא ΩΝ ΤΟΣ שלש 3 שָחַכִּת *

ὋΣשחכָא אל ל תומל  ἽΞּורָמָא ןכו  ὮΣלָּכ - 
 .םידימלתה
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9 συ» ןכדירחא : םיִדיִמְלִּפַה ΠΝ ΝΞרַצְחִלֶא עושי  
 הפ םֶכָל ּובָש םידימְלִּתַהדלֶא ἼΩΝ יִנָמְשדתנ אָרְקִנה

ΝΣדלא  πονםורטָפדתֶא ותא הקו :יִּתְלְלַּפְתִהְו  ὅτ᾽ 
 38 םָהְל רָמאַו :גומְלְ בַצְעַהְל לח ידסז יִנְּב יִנָשדתַאְו

 89 "τ :יִמע ּודקָשְו הפ ὙἹΩΣ ΓΥΘ ΤΣ יל-הרמ יִשָפַנ
 לָכּוידסִא יִבָא רמאל לֶלַּפַתִיו ὌΞΟΣ לפיו םִּתִאַמ טַעַמ
 יִּכ יִנוצְרְכ אל ךא תאזה סופה ילָעַמ אָנ"רַבְעִּמ תויהְל

ΣΉΝ ΣΝםידימְלתַהדלֶא אביו  ἼΩΝ - ΝΘ 
ΘΕ ΟΝםֶכּתְלְָכיִב הָיַהְאל הגה  ὋΣ πρῶהָצְש  

 חּורה εἰ וס ידיל ἈΞ ללּפְתִהְו ודקש :תֶחֶא
ΓΒΕלֶלָפְתִו תיִנָש ולדתְכְלָל ףֶסויו :הָפְר רָשְּבַהְו  : 

 יִתְלְּב ἜΣ רבעל תאזה סופה לָכּות אלדסא יִבָא רמאל
 48 םַעּפַּב םּג םָאְצְמיו אביו :נוצַרֶכ יִהָי ּהָתִא הֶּתְשֶא םִא
 4 תֶָכְלְל ףַסויו םחיִעְו :תודבְּכ ὩΣ יִּכ םיִנשי תאוה

 אביו :הָּוה רֶבְּדַּכ םעָּפַהְדדוע ורמָאְּב תישילש לָלָּפַתִ
 הָעַשה הגה ὙΠΟ דוע ומּונ םֶהיִלֶא מאיו םידימְלתַהלֶא

ΠῚםֶדאְהְדְבּו  ΠΏ)ומוק :םיִאָמַח יִדיִּב  πον 
 ΠΣ רָּבְדִמ ּונְדוע : ברקו ךלה ΤῊΝ רסמה הגה

ΠΣרָשָעַה םיִנָשִמ דָחֶא  ΝΞכר ןימָה ומעו  ΓΞ 
 ותא רַסמַהְו :םֶעָה ינקו םיִנָהּפִה ישאר תאמ תולקמבו

ΤῸשיאְה רמאל תוא םֶהָל  Π ΩΝ ἫΝאּוה  
 49 יפר Ἢ םולש ΠΝ עושידלָא שננ דימו :והושפת
 0 וש ΓΞ הָמילַע יִעְר עושי ויִלֶא רָמא :ולדקַש

τοῦςםֶהיִדְידַא ו  ΣΟהנְהְו : ותא ּושְּפְתִו  Δ ΠΝ | 
 -תֶא Τ וברח ףלשיו ודי τ עושי"םע ἼΩΝ םישְנאָה

ἼΣΣןהפה  ΟΥΤΩΣץצקיו  ΝΙΝ5 עושי ויִלֶא רָמאיו  
 ברח בֶרָח זחאלָּכ Ξ πον ךְּבְרַחתֶא בָשֶה
 % τ הֶּתַע לאשל יִּתְלַכְי אל יּכ ְךְּבְלְּב רמאתַה :ּודְבאי
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 :םיִכָאְלַמדלָש תונוינל ΟΣ םינשמ רתוי ילדהוצו יִבָא
 : הָיִהִת היה 93 םיִבּותָּכַה ּואָלָמְי אופא הָכְכיִאְ
 ץירפדלַע תאַצַָכ םַעָה ןומָהדלֶא עושי רַמָא איהה הָעְשּב

 בשי ית Ὁ יִנשְפֶתְל תולקמְבּו תובְרָחַּב םֶתאְצְי
 תאזלְכְו ΕΞ םֶּתְקְזִחַה אלו םוי םוי שדקְמּב דָּמְלְמּו ₪

 םיִדיִמְלִּפַה ּוהּובָזִע א םיאיבגה יִבָתָּכ תאלמְל הָתָיָה
 עּושידתַא ּושפִּת ἼΩΝ םיִשָנָאָהְ : וסוניו םֶכְּב הז

 ותיִבְּב ּולָהְקִנ ὮΝ לודגה ןהפה אָפיִקלֶא והָכיְלוה
 דע קוחרמ ΤΙΝ ךלה סורטפּו :םינקָוהְו םירפופה 5

 םיִתְרָשְמַה לָצַא בָשיו הָמיִנָּפ אביו לודגה ןהפה רַצָמל
ΤΙΝ Ὁ 9םיִנהּפה ישארו :רֶבְּדַה תיִרָחֶא .הָיִהי המ  

 עושיּב רקָש תּודע שקְּב ןיִרדָהְנַפַהדלָכְו םיִרְפפַהְ

 רש ידע הָּמָש ΝΞ יִּכ ףאְו :ּואְצֶמ אָקְו ותימָהְל 0
 רקש ידע ἢ ὩΣ הָערָחַאְבו :ּואָצְמ אל םיִּכר ₪

 םיִהְכֶאַה לָכיַהְדִתֶא סרַהל ידי לאל שי רַמָא הֶו ורמאיו
 רמאיו לודגה ןקפה םֶקִמ :םיִמָ תַשלָשּב ותונְבְלְו 9

 םיִשְנָאָה ּךְבִדּודיִעָי הָז-המ רֶבִּה ΠΡ אלָח לא
 ול רַמאיו ודנה ןהפה עו שירחה עושיו τ הֶלֶאָה
 πον םא וגל רמאתש ΘΠ םיִהלאּכ Ὃς דעיְּבְשמ

ὁעושי ולא רָמאיַו :םיהלֶאְקְְּב חיִשֶמַה  ΠΡΊΩΝ ΠΡῸΣ 
 ןימיל בשי םֶדֶאָהְְְּבְתֶא ἘΝῚ הָּתַעַמ םֶכְל רמא יִנָאְ

 לודנה ןהפה ערק ΟΦ .יִנְנַעְםִע ΝΞῚ הְָרּובְגַה <

 שקֶבְל דוע Ὁ ΠῚ אוה ΠῚ. ΠΝ ויְדְנַבִד תֶא
 םֶכָתְעִהִההַמ :ופוחג ד תֶא םּתִעַמַש ΠΕΣ אלה םידע 6
 והכי ἜΞΞ וקרמ :אוה תֶוָמ ד שיא ΤΩΝ ּונָעַיו ד
 Ὁ אָבְִּה ּורמאוו :יחלהדלע ּוהְּכִה םירחאו ףורְנָאְב 5
 ץוחמ בָשָי סודטְפּו :ךֶתוא הָּכּמַה אוה ימ חישְמַה 69

 הָתֶאםִג רמאל תחֶא הָחְפש יִלַא שנתו רַצְחְּ תבל
 תליה

 יי 4

 Ὁ לג
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 τὸ אל רמאל םֶלָכ יִנְפְּב שחַכִו τ ΣΙ עושידמע יה
ἜΣתאההַמ  ΤΩΝאָרּתַו רעָשַה הַתֶּפלֶא רבעי  τι 

 ἜΣ הָיָה ΠΡῸΣ ΟΝ םישנ ַאָל רָמאתַו תְרָחִא ותוא
 τὸ יעדי אל רמאל עבו שחְכְל ףסוו :יִרָצְנה עשו
 93 ורמאיו םַש םידמעה ושניו ןָכדיִרָחִא טַעָמּו : שיאהחתֶא

 = ףנושלדסנ יִּכ םֶהָמ ΠΗ͂ ἜΣ לָבִא סורָמְּפדלֶא

 4 רמאָל ַעְבָשהְלּו ושָפְנתֶא םירָחהְל ΠῚ +תוא
 τὸ רפזיו : לונה ΝΡ οὶ שיִאָהדתֶא ὭΣ אל
 םֶרָמְּב רמאל ויִלָא רָּמד רָשֶא עושי ΤΙΝ םורטפ

ΝΡםיִמְעִּפ שלש יִּב שָחְכְּת לונְנְרִתִה  ΝᾺהֶצּוחַה  
 :יִכְּבַּב ררָמִי

 ΟἿ ינקו םינָהּפַה ὌΝΤΟΣ ּוצעּויו רקכה תונפְל יהיו
 2 ὩΣ והכיל ותא ΤΟΝ  :ותיִמָהל עושידלַע םָעָה

 5 הָדּוהְי ארו  :ןמְנֶהַה םוטְליִּפ סויטְנּפדלֶא ּוהְָרְסִמו
 ףסַּכַה םישלָשהתא בֶשיו םֶחָניִו והעישרה יִּכ ותוא רסמה
 + יִקָנ ΣΤῚΣ יתאָטֶח :רמאל םינקוהו םינָהּפה ישארדלֶא

ΜΌΝ ΤΩΝ ΤΠהָּתַא תאְלְ  ΠΝ5 ךְלשיו  
 ὁ ישאר ὙΠΡῚ : קָנָחִו דיו ἸΒῚ לָכיהַהדלֶא ףַסְּבַהתֶא
 ןורָאדלָא ותתְל ּונֶל ןוכְנהאק ּורמאיו ףַסָּכַהדתֶא םיִנָהּפַה

ὝΠΟ 9 ᾿Ξובדונקיו ּוצעּויו :אּוה םיִמְּד  τ ΤΙΝ 
 8 ΠΡ אוהה ΠΡ ארקִי ןכדלע :םירגה תרובקל רצויה
 דָיְּב ΝΟ ΠΡ אלת א הזה םויה דע םִּדה

ΠΤ"ףָסְּכַה םישלש וחקמ איִבְגַה  ΠΝרשֶא רֶקיה  
 10 רצה ΠΟ ΟΝ םֶתִא ותו ΣΌΝ יִנָבִלַעְמ רק

ΝΞהָוצ  ΠῚעּושיו : יתוא  ΠΩΣו1 יִנָפְל  
 τος אוה הָּתַאה רמאל ןמָנְהַה ὙΟΝΦῸῚ .ןמָנָחה

“σ᾿ -- 

ΥΩהירו  
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ΠΣ 00ופ  

 םינהכה ישארו + ּחְרמָא הָתַא עושי ΟΝ םידוהיה +

 :רֶבְד ΤΡ ἈΝ .אּוהו םֶתְנְמש ייִלָע ּורְּבד .םינקזהו
 םיִדיִעְמ ὩΠ ΠΩ עמש דיִאַה סוטֶליּפ ייָלֶא רֶמאו
 :דאָמִדדע ןומְנֶהַה מתיו דָחֶא ἼΞΤΕΙΝ ὙΝ אלו : ב

ΠΟΣῚםֶעְל ריתמ הָיָה  ὙΠ ῸΞΞתא דָחֶא ריִסָא  ἽΝ 
 ומשּו םֶסְרֶפִמ ΕΝ םֶהָל הָיָה איהַה תַעָבּו :ּוצָּפְחָי

 סוטְליפ םהילַא רמאיו (ΘΠ רָשַאַּכ יהיו :אָּבִאדרַּב
ΩΝ2 ריִּתַאְש ּוצְרִת  ΓΝעושיחתאא וא אָּבאְדְרַּכ  
ΝΠעדי יִּכ :חישְמ-םשְּב  ΩΝופ םֶתְאְנִפִמ  
ΠΩΣ +ויִלֶא חַלָשתַו ןידה אָפְכלַע ּותְבְשְּכ יהו  

 ΠΡ ורובעב יּכ הוה קידצַּכ די יהא רמאל ותשא

 -תֶא : דכאו" אָבַאְדרב תֶא םֶהָל השל ἘΣ ןימהדתַא
 וצרת ἘΣΘ ימדתֶא ἘΣΤῸΝ רמו ןומנהה ןעיו : עושי +

ὌΡΙΝΕ 5אָּבִארַב תֶא .ּורָמאיו םֶכְל  : ΠΝםֶהיִלֶא  
 ונעו חישָמדםָשְּב אָרְכִגַה עּושיל הָשַעֶאהַמּו סוטליפ
 דוע קו הָעְר הֶשָעְ"הִמּו ןומנקה ΝΣ :בלָצַי םֶלְכ
 ΠΡΊΝ ליעוידאל 3 סוטליפ ΓΝ יהָיַו : בֶלָצַי ורָמאיַו
 יניעל ὙΤΤΤΙΝ ץחרו םימ ΓΙΡῸ הָמוהְמה דוע הָתְבְר יו

ὭΣΤ *קידצה םדִמ יִכְנָא יקְכ רמאיו  ΠΤונעו :ּואְר םֶּתִא  
 םֶהָל ריִּתַה זֶא :ּויִנָּבלַעְו ὍΣΣ ומִּד ּורְמאיו םָעְָהדלָכ
 ותוא רפמיו םיטושב הָכַה עושי תֶאְו אָּבאדרְב תא

 -תֶא ןימנֶהְל ἼΩΝ אָבַצַה יִשְנַא וחקיו ?ןבלשהל \
 ἘΞ תא γῶν ἸΌΝ טָּפַשְמַהְד תיָּבִד לא ον עושי

 :יִנָש ליִעָמ ּוהְפְטַעַו ויִדְנְּבתֶא ותוא וטישְפוו : דּודָנַה +
 ונימיּב (.ΓΙ ושארדלע ומישיו תְרָטַע ושעיו םיצק ּוגְרְשְו 3

 :םידוהיה ְלִמ :ἢ םולש רמאל וב וצַצולְתיוויִנָפלּועְרְי
ΠΣ ΩΝ ΤῊΣ ΡΞ"יִרָחֶאְו :ושאר-לע ּוהָּכִו  

ΩΣ 



 571 ןכהכ

 -תֶא ּוהָשיִּבְליַו ליִעָּמַהְתֶא ותוא ּוטיִשְפִה וב םָצְצולְתַה
  ּואָצְמִיו םֶתאַצְב ὙΤῊ ; בלצְל ּוהָליִבוו ויְדנְ
 -תֶא ול תאָשְל ותא ּוסנָאְו ןועמש ומשו ינירוק שיא
 3 םוקמ ΝῊ ΝΕ.) ΝΟΣ םוקָּמַהְדלֶא ואביו :ובּולצ
 םעָטיִו תורורמּב ךּופמ ץֶמח* תותשל ΤΌΣ :תֶלגְלְ
 8 וקלחיו ותוא ּובְלָצ רָשֶאְּכ יהיו ΤΡ ΠΣ אלו
 רַמָאְנרַשַא תֶא תאלַמְל) לוג ּוליפיו םֶהָל .ויִדְנְבדתֶא

ἘΞוקלחו אינה  Ἢוליפי ישובלדלעו םְֶל  ΟἿΣ 
 % ותָמָשַא רבדדתא ומישיו :ותוא ּורָמְשיו ΠΡ ובשיו
 = !םידוהָיה ךְלֶמ עושי אוה ΠῚ ּובְּתְכִַו ושארל לעמִמ
 8 :ולאמשמ דַחֶאְו וניִמיִמ דַחֶא םיִציִרֶפ יִנָש ותא ּובְלָציו

 39 ΤΩΝ : םשאר ד תֶא עינו ותוא ἘΠῚ םיִרְבַעָהְו

 . עשוה םיִמָי תָשלָשַב ּוהְנבּו לָכיַהִַהְדתֶא סְרהַה הָּתַא

ΕΣםיהלַאְהְדִּב םאְו  ΠῚ ΠῸΝבּולָצהְִמ  + ἸΣῚוו  
 ὉΠ םירְפופה ὩΣ םיִנָהּפַה ;ὌΝ  ּוניִעְלַה
 45 עישוהל ΞΡ אל ומָצַעְלּו עישוה םיִרָחָאדתֶא :רמאל

 בולָצה זמ ΠΕΣ ἈΠῸ אוה .לאְרְשי ךְלִמ(דבִא)
ΤΌΝוב : ΓΙῸΣםיִהלאָּב  ΠΩ͂Σ4 ץפַחדםִא ּוהַטְלַפָי  

 44 ἘΣ" ּוהָפְרַח תאְזָכְו ΤῸΝ םיהלָאָה ֶֶּב רַמָא יִכ וב

 4 דלָכְ"לַע ךשח יהו : ותא םיִכָלָצְגַה םיצירֶּפה
ΝΠןמ  ΤΥתַעְבּו :תיִעיִשְתַה הָעשַה דע תיששח  ₪ 
ΠΡῸΣלוקְּב עושי קעזוו תיעישתה  Ὁ)ילַא .יִלֶא  
ΠΡוז ועמשוו ::יִנפְבַע הָמְק ילא ילא אּוהו יִנתְקְבְש  

ΟΣאוה ורמאו םש םידמעָה ד ןמ  ΝῊלֶא - 
 48 אלמיו גופְס ΓΙΡῚ ὕ םֶהְמ דָחֶא רהמיו  :ּוהילַא
 49 םיִשָנָאְה ἜΣ + והקשיו Τὴ םֶשִמ ץֶמח ותא
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ΤΠ ΤῸΝול  ΠΧועישוהְל  ּוהָיְלַא אובָי ד םא  
 םימ ּואָצִיַו ועְלַצַתֶא רקדו תיִנָח \ חקְל רחַא שיאו))
 אַצִּתַו לדג לוקְּב ארקל ףיסוה עושי +:((םדָו
ὁהָעְרֶקִנ הָגהְו : וחור  ΓΞ Ξהֶלַעמְלמ לָכיִהַה  ΠΡ 
 : ּועָקַּבְתַה םיעְלְפהְי ץֶרָאָה שערתו םיִעְרְק .םיִנָשל
 תמדא δ םישודקה -ןמ םיִּכְרְו (ΠΕ םיִרָבְקַהְו <
 ואבו ותָיחְת ΙΝ םירְבְקַה ΙΒ ΝῊ  :ּורוענ רֶפָע *

περ» ας,השודקה  ΤΗΝהֶאְמַהְרשו  
 םֶתואְרַּכ עּושיד תֶא םירמשה ותא ἼΩΝ םיִשְנָאַהְ

ὩΣ ΩΝרָשֶאתֶאְו  ΠῚדאמ ּולָהְבְנ  ΤΩΝ 
ΠῚ Ἰ5Ὲ Ὁרֶשֶא תובר םישָנ םשְו :םיהלָאְדןֶב הָי8ְה  

 תואר הָנַהְו ותְרָשְל ליִלָנַהְדְזִמ עושי יִרָחַא ּוכְלָה

 בקע םָא .םֶיְרִכו תילדנפה םָיִרמ ןָכותְבו :קוחרמ
Ὁבֶרָעָב יהָה | :יִּדְבַו ינֶב םאְו . ΝΣשיא  ὋΣ 

 : עושי יִדיִמְלִּפִמ (ΝΠ ףסוי ומשּו םיִתְמְרָה -ןמ
 סוטליּפ וציו עושי תיונתֶא לאשל םוטְליִפדלֶא שנו 3

ΡῈ:ול : ΠΡῚּהָתוא ךרֶכיַו הונה תֶא ףסי  
 ולדבצח רֶשֶא שֶדָחֶה ἼΞΡΞ ָהְמיִשיו :רוהֶמ ןידְסְּב
 :ול ךלמ רבקה חַתֶּפדלַע הוד ΙΞΝ לגו עַלָּסּ
 לוממ םש תובשי ּויָה תַרָחַאָה [Ὁ תיִלּדְגַמַה םירמו

ΠΕΡΙ 5יהיו  ΓΟ.ולהקיו תֶּבשַה בֶרָע  
 ורמאיו = + םוטְליִּפד לֶא םיִשּורְּפַהְו ΟΞ ישאר
 ΠΕΡ ὙΠ ּונְועְּב אּוהה תיִסְמה ἼΩΝ יִּכ ונְרַכְז ּוניִנדֶא
 Ὲ "ΞΕῚ Ν) ΠΝ ΞΡ ΘΝ םוק םיִמָי תָשלש
 והָבְְ ΡΣ וידימלת ואבי ישיִלָשַה םויהדדע רָכָקַה

ΤΩΝתיִמְרְתַה הָתְיְָו םיִתְמַהְדִמ םקיהנה םְָקילֶא  
ΓΟΥΥΙΝΙהָנושארֶהְוִמ העְר : ἜΝסוטְליִּפ םֶהיִלַא  

 :םֶתְעִדְ ὝΝΞ ּוהּורְבַס ּוכְל רָמשמ ישא םֶכְָל הוה
 וכליו |
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 ודימַעוו ןָבָאָקדתֶא ὭΣ רבה יִפדתֶא ּורְכְסִיִו וכְליו

ΤῈΣרֶמָשמהתַא : 
ΤΥריִאַהָשְּכ תָּבַשה יִאְצּומ  ΠΝתָּכָשַּב  

 דתֶא ת יארל ΓΝ םִיְדְמּ תיִלְדְַּפַה םִיִרְמ הָאְּב
 דרי ΠΡ ךאְלַמדיִּכ הָיָה .לודָנ שער הָּגִחְו + רָבְהַה
 :ַהיִלִע ΞΡ חַתְּפהְדִמ ןְּבָאְהדתֶא 5. שנו םיִמשהךמ
 ולָהְּבּו :גְלֶשּכ ]55 ושּובְלּו קָרְַּה הֶאְרִמְּכ ּוהֶאְרַמו
 ἽΝ ךֶאְלמַה ןעיו :םיתמּכ ויהיו ΤΕ םירמשה
 עושידתָא ΤΣ ןה ,ןאְריִתִלַא ןּתא םיִשֶנַהדלֶא
 ὝΦΝΞ םֶקיִּכ הפ ּוְנִא אוה :תושקבכמ ןִּתִא בֶלצִגה
 :ןודאָה םֶשדבַכֶש ΟΝ םוקָמַהדתֶא הא הֶנאּב רַמָא

 τ הָגהְו םיתמהְדִמ םק יִּכ ויִדיִמְלַתְל ΡΣ] ὙΠ הֶנְכְל
 יתְרַמִא הגה ּוהֶאְרִּת םֶשו ו הָליִלְנה םֶכיִנְּפל ךלוה אּוה
 הָחְמְשְּבּו הָאְרִיִּב ΞΡ“ הָנאָצִּתַו הָנְרַהַמִּתַו 1129
 ב תוכלה הָגַה :וידיִמְלִּתִ"לֶא רֶּפַסְל הֶנֶצרַתְו הֶלודנ
 םולש (ΠΝ ΤῸΝ ΠῚ עושי ΠΥ ויִדיִמְלִתְד לֶא

 רמו : ול ,ןיומתֶשתו ריִלְנִרְב הקחאתו הָנָשִנַו ןכְל
 וכלי ΤᾺ πὲ πὶ .הָנְכל ,ןארית-לא שו ןָקיִלַא
 םישָנִא הנה ןְכְלָב ὙΠῸ ינואר ΒΟ הָליִלָנַה
 ΓΝ םיִנֶהפַה ישאָרְל ΤΡ הֶרְיִעָה ּואָּב רָמְשִמַהדְזִמ
 5 ףָסְכדּוְתיו ּוצָצִיִתִו םינקְזהדםע ילָהְק : הָשָעִנַהְלָּב
 ἈΞ אָגדּורְמִא : רמאל אָכְצַה יִשְנַאדִלֶא 2
 עמשידסאו :םיִנָשַי ונחנַאו ותוא Ἰ32 הליל וידיִמְלַת
 :ּואְריִתִלַא םָּתִאְו ּוהְסיִפְנ וחנא ΤΩΣ תיִּב רֶבִּדה

ὙΠושעו ףֶסֶּכַהתֶא  ἜΝΘםֶהיִפְּב ּומָש  ΝΕ 
 : הָוה םויַה דע םידוהיה ΓΞ תאזה הָעּומַשה

 ΟΝ רֶהָהְדלֶא הָליִלְנַה ּוכְלָה םיִדיִמְלִתַה רָשָע יִּתשַעְו
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 רמאל םֶהיִלַא רָבדיו עושי שנו :םֶּכִל קלָח רָשַא 5
 ὮΝ“ ּוכָל םֶּתִאְו :ץֶראְּבּו םיִמָשּכ ןֶטְלָשלָּכ יִלְדְזַתִנ 19

 ΝΟ םֶתא םֶתְקַבְמּו םיִדיִמְלַת ושעו םיוגהילָּכ
 -לָּכְדתֶא רמשל םֶתא םֶּתְדַמְלְו :שְדקה ΠῚ ןּהְו +

ὮΝםיִמּיה"לּכ םֶכִּתִא יכנא הָנִהְו םֶכְתַא יתיוצ  τ 

 ΣΎ ה



 םוקרמ ἘΠῚ השודפה הרושבה

 בּותְּכַּכ :םיהלָאַהְזּב חיִשָמה עושי תַרושָּב תלחָת
 πὰ ΣΤ ΤῚ ΤῊΣ ΞΡ יִבָאְלמ חלש ὍΣ םיִאיִבְּנּב

ΚΡּוטָּפ רֶָּבְדִמב  ΤῊ ΠῚ ΤῊו :ויָתולְסִמ  
 תַחיִלְסְל הָבּושְּתַה ΓΞ ארוקו רָּבְדִמַּ לָבט הָיָה
 5% י ִנְבּו הָדּוהְ : ץֶרֶאדלָּכ ΤΟΝ אָצִּתַו :םיִאָטַח
 :םֶתאטַהדתֶא םיִדוָתִמ ןדריה רהב ודידלע םֶלְכ 3"
 ולָכָאַמּו ויְנְתַמְּב רוע רוזאו םיִלַמְ Ἂν שּוכְל ןֶנָחּוי
 ז יִרָחֶא אבי אוב רמאל ארק ΠΣ שָבְדּו םיִבְנֶח

 ףךורשהתֶא ,ריתהל טרכלמ יְנמק רט ὙΡο קס
 םֶכְתֶא לּפְּמְי אּוהְו םָיָמַּכ םֶכְתֶא ΡΞ יִכְנָא :ויִלָעְ

ΠΥשֶדְקַה : ΘΝ ὙΠῸעושי אביו םֶהָה  
τ Ὁליִלָנַּב רָשֶא  ΞΕיהיו :ןדריּפ ןֶנֶחּוי ידיזלע  
Το» τ ἫΝםימָשה ארו םִֶּמַהְוִמ .הֶלָע  ὙΠΡΕ ΤΡ] 

ΠΥהָּתַא םִיָמְשַהְִמ לוק יהיו :ויִלָע תדרי הָעיִּכ  
 2 חְּורַה ..ואיצוה ΕἾ δ πἶκὸν αν Ἢ =ההשאו יד נב

 ὃ ּוהָפְנ ןטשהְו םוי םיִצְּבְרַא רָּכְדַמַּב םָש יהיו :הֶרְּבְדַמַה

 ירחאו :והותרש םיִכְאְלַמַהְו תויחה ὩΣ" יהיו

 תרושְּבתֶא ארו ΠΡ לגה עושי אָּב ΠΡ רַנְסַה רָשֶא
 5 תּוכְלַמ ΠῚ תַעָה הֶאְלִמ :רמאיו םיהלֶאָה תוכְלמ
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  וכְלַהְתַהְּב יהיו :הָרושְּבַב ונימָאַהְו ובוש םיהלֶאָה
 די-לע
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 ןועמש ΤΙΝ ירדנאו ןועמש הגהְו אר ΟΣ דָידלע
 ΕΞ רָמאַ  :ּווה םיניד יִּכ םִִּב ΠΝ םישרפ

 רהמ ּובזעו ΤΟῪΣ יניד םֶכְנּתֶאְו ΤΙΝ וכל עושי וא
 םשִמ טַעְמ ΤΊΞΣΞ יה :ויִרְחַא וכליו םֶהיִתְרַמְכִמְדִתַא +

 הָמַהְד םַנְו ויחֶפ ןָנְחו תֶאְו ἸΞΙΓΞ בקעידתֶא ארו
 םֶהיִלַא ΝΎ ὙΠ + תורמכמההתֶא םיִנָקַתִמּו ΤῊΝ ל

 וכלוו םיריכשה ד םע ΠῸΝΞ םֶהיִבָא ἜΞΙ ΩΝ ובזעו
ΤΙΝואביו  ΒΞ ΟΝתיִבְל תָּכַשִב אובל רַהַמִיַו םוחנ  
ΓΕΙΞΕΊ 3:הָיָה יתְרות"לע וממותשיו : דמי  προ. 

 םש הָיָה שיאו : םירפפכ אלְו ןוטְלַש שיאְּכ 25
 :רמאל קעזו וב הֶאְמִמ ΠΤΎΟΝ םֶהְלְש תֶסְנְּכַה תיִבְּב

 ΤΙΣ ΠΝ ּונדיִבָאהְל ירצְנה עושי τοΊ ונלהמ ּהָהֶא +
ΠΝ Ἢ <רמאל עושי וכדרעְנו + םיִקלֶאָה שודק  πον πὶ 

 לודג ΡΞ קַעְזיו הֶאְמְטַה חור ּוהבְחְסיַו : ונָפִמ אצְו 3
ΝΝΝ +ולהְכו : ונָממ  ἘΣוהעְרְד תֶא שיא ילאשיו  

 ἜΝ רשא הָשְדַחִה הָרותַה איקדהמ ΓΝ רמאל
 ;ול תועמש ΓΤ הָרּובְנִּב אוה הָוצְמ הֶאְמְטַה תוחּורְל

ΝΕ <ליִלְגַה ץֶרֶא תוביִבְסדלֶכְּב רהמ ועמש  : 
 ןועמש .הָתיִּב ואביו ΓΞ ΡΞ ἘΩ͂Ν ירחא יהו *

ἘΣ ΤΥבקע  ΓΟ ΠῚ ΕἸΣῚהָכְכָש ןועמש  
ΓΉΓΙΝ Ὁורָּבְדיו ורהְמיו תָחּדַּפַה  ΠΣ τςוחאיו שעו  

 תַרָשַתַו םאָח תחדקה ΠΥ ףרתו ΠΡ ּהדָיְּב
 -לָּכ תֶא ΤῸΝ ּואיבִו שמשה אּובָּפ בֶרָעְב ὙΤῚ :םֶתוא 8:
 ὙΠ ּופְסֶאְנ ריִעָהלְּכְו :םידשה יזּוחַא תֶאְו םילוחה 3:

- 

ὃתיּכה חַתפ : ΝΕרֶשֶא םיכר  ὙΠםיִיקַח .םילוח  
 τῷ םידשהדתא ןַתְניאלו הָּבְרַה םידש שרגיו םינוש

 -לֶא ךְלי אצו ΤΣ דועְּב רקפב םָכָשיַו :ּוהָעְדי יכ =
 ןיעמש ΤΙΝ ופררִמ ἘΦ ללַּפְתִו הָּבְרָח םוקמ *

 םישנאהו

 -ְ'('הה'''..ן'[''' ו ו >000ֶ

ΝΡ וי ירו ריר, רוש σὰν» 
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 81 םֶלָכ ΠΡ ΤΌΝ ורמאיו ּוהָאְצְמיו :ותֶא רשא םיִשְנאַהְ
ΞΟךֶתוא : ΞΕ ἘΠῚ ΝΣ38 יִרָעלֶא הָכְלְנְו  

ΠΊΞΙתאו רובעב 9 םָשדםנ אָרְקֶאְו תוברקה  
859. ΠΣ ΣΟΙ ΞΕ םֶהיִתיִסְנְכְּ ארק יהיו ΣΝ 

 אוביו :םידשה  ΤῸΝויִלָא תו ערצמ שיא 40

 ול רֶמאו ויָּכְרבִדלִע עַרְכיו  ΠΊΠΤΩΝ:ינרהטְל לַָכּות
 41 ΣΝ ΠΝ רמאיו ובדעניו ודָי חלש עושי ΤΣ םחריו

ἼΞ᾽ ὍΣ ἢ ὝΠΟתעְרָצהְו  ΠῚ12 דרעְנו :רֶהְסיו וגפמ  
 44 ΣΤΟΝ ΠῚ ΤῸΝ ΩΝ :הָצּוחַה ואיצוהְל רחמיו וב
 ΓΝ ךקרהטל ברקו ןהפההלֶא ΠΥ לו רֶָבְּד שיאְל

ΒΊΒΟΝΣ ὁ 

  ΠΡ ΓΝ ἼΩΝאוהו :םֶהְל תודעל  ΝᾺארקל לָחִו 15
 הברה  σον ποςדע רָבְּדַה  ΣΝדו אובל לכיזאל

 הָּבְרַח תומקמְּב ריִעָל ץוחמ בָשיַו םעָה יִניִעְל ריִעְדלֶא
 ביִבָּמִמ וירְבְעְדלָּכִמ ויִלָא ואביו :

 ἘΞ ועמשיו םּוחנ רַפְּכְלֶא תיִנש אביו םימימ יהיו ב
 דמָעְל םוקמ סָפֶאְדדַע הָרָהְמ םיכר ּופְסֶאיו :תְִּבַב אּוה

ΞΟ ΕΝחתַפה  “ΣΤויִלֶא ואביו :רֶבְּדִהדתֶא םָהיִלַא  

 :הָעְּבְראְּב ּוהָאְשיו םיִרְכִא הָכְנ שיא םיאְשנ םיִשְנַא
 םוקמ גָנהדתֶא וריסיו ὩΣ יִנּפמ ΤῸΝ ΤΡ ּולְכְי אלו

ἫΝורתחו םֶש הָיָה  ΠΩΣודירוינ  τσ τς 

 עושי תואר ὙΤῚ :םיִרְכאָה ΓΞ} ΠΡῸΣ בָכָש רֶשֶא
 ּךְלּוהְלְסִנ יִנָּב םיִרְכִאָה הָכְנַלֶא ΩΝ םֶתְנּומָאדתֶא
 ורמאיו םיִבָשי םירפופהדןִמ םיִשְנַא םשְו :ףיִתאטה
 לסל לכָי ימ הָלאְּכ םיפוחנ רפי יִּכ ΠΡ ΤΙ :םֶּבִלְּ
 וחורְּב עושי עדו ΠΡ םיִהלָאָה םא יִּכ םיאָמָחל
 ובָשָחִּת עּודמ םֶהיִלַא רָמאיַו םֶבְבְלְּב םיבשח 15. 3
 ! ὩΣΊΣΝ ΠΡ ΟΝ רמָאָה לֶקְנה הָמ :םֶכְבְבְלִּב הֶלֶאְכ

 דבְכְשמתֶא אש םוק רומָאיא תאמה ְלחְלְְ
 ךלהתהו

Ὦ = ὅν σι - τ פיפ 

- 
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 ןְלשה ולדשי םדאהְדַב יִּכ ןועדת ןפמלו : ךלהתהו וי
τץֶרָאּב םיאְטְחל חלל  ὌΝדל :םירְבאְה הכְנַלֶא  

ἜΝ ὑπאָש םוק  ΞΘ ΓΝםקיו ְתיִּמְדלֶא ךלו  
 והמְתיִּכ דע םֶלְכ יִניִעְל אָצוו ובָּכְשִמתֶא ΝΘ םאָחּפ
 ויארהאל םֶלועְמ רמאל םיהלֶאָהתֶא ּוחְּבַשיַו םֶלְכ

 -לָּכ τὸν ואביו םָיַה ΤΟΝ ΝᾺ בשיו : תאְזָכ 3
τיהיו :םדמליו םַעָה  ΤΊΞΩΞיולדתֶא ארו  ἘΡΙΤῚבש  

 :ויִרחֶא ךלינ םקיו יִרָחֶא הָכְל τὸς רמאיו סכָּמַה תיִבּכ
ὙΠ 5ותיִבְּב בסה רָשַאָּכ  ΞΕםיִאָטְחְו םיִסְכומ  ΟΞ 

 ἘΝ םיִכְלהַה ּויַה םיפר .יִּכ ויְדיִמְלִמִדםִעְו עושיחםע
 םיִסְכּומַהדםִע לכא ותא ואְר םיִשּורפהְו םיִרְפופַהְו 6

 לָכִא יִּכ םֶכְּבְרְלְדהַמ ויִדיִמְלִּתִַלֶא ּורמאיו םיִאָטַחְַ
 עושי עמשיו : םיאטחהו םיסְכומַה ὩΣ אּוה הָתשְו ד

ΝΣםיכירצ א םיקֶזחה  ΧΕאל םילחַהדסַא יִּכ  
 :(הָבּושתל) םיִאָטַחַהְדםִא 5 םיקידצה ארקל יתאְב

 םיּבְרמ ΤΠ םיִשּורפה ΤΏΡ ΠΡ יהומלתו 8
 יִדיִמְלַתְו ןֶנחוי ידימלת שמ ΤῸΝ ורמאמ ואביו םוצְל

 ΤῸΝ רָמאיו :םיִמָצ ΟΣ Ν ףיִדיִמלתו םיִמָצ םיִשּורָפַה 19
 ΠΩΣ ןִתְחֶה דועְּב ΘΝ הפח יִנְּב ּולָכו ΤῊΝ עושי

 םימי הנה .:םּוצְל ΒΥ אל םֶהָמִ ןֶתָחַה תוויָה יִמידלָּב 20
 ןיִא :םֶהָ םיִמיַּב ומוצי ἸΝῚ ןֶתָחַה ΣΙΝ חַקְל םיִאָּב 1

 ἸΞῺΝ 5 πος | הֶלִמֶשלַע שד דִַּב ΠΡΌΣ רפה םֶדֶא

ΠΡ:הָלְּבַהְדִמ שֶדָחַה ויולמ  Σ ΠῚןיאְו :הָעיִרְהַה  ΠΝ 
 שָדָחַה ןייח עמבי ןּכמָא יִּכ םיִלָּב ΓΞ שח יי ןתנ
 שדח ןיי לָבַא ּודבאי תודאגהו ּךֶפשי ןייה]ו תודאנהדתַא

[ΠῚ 5תָּבַשַּב ורְבְצְּכ יהיו : םיִשָדִַח תודאנב  ΓΞ 
 ורמאיו :םֶּתְכְלַב תלילמ ףטקל ΡΟ ΡΠ תודָשה א

ΤῸΝהֶאְר םישּורָּפַה  ΠΌΤםישע  ΓΞῸΞתא  ΩΝ 
 אל |

εῷ זיפ 
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 5 רָשַאתֶא ΓΝ אל יִכָד ὈΠῸΝ רָמאו :הָשַעְי אל
ΝΕ ἼΩΝ ויִשְנַאְו אוה בַעְרְו: ΕΓ ותיִהְּב דִוְד ΠΩΣ 
ἊΝ לָכאיו לודגה ןָהפה רֶתָיְבָא יִמיִּב םיהְלֶא תיבדלא 

 ןתיו םינהפלדסַא יִּכ הֶלְכִאְל ןתנ אל רֶשֶא םיִנָפַה םֶחְל
ΓΙ תָּבַשַה םֶהיִלִא ΩΝ ותֶא: ἼΩΝ ΘΟ ΓῺ 

ΤΣ ןכל ἘΞΌΝ רובצפ םֶדָאְה אלו םֶרָאָה רובע 
: ΤΣ Ὁ םִנ ΘΝ 

 ודָי ΟΝ שיאדםֶשְו תָסָנְּכַה תיִּבדלֶא אובו בֶשיו
τοῦול ּוברָאְו  ΤΙΝῚ ἜΝואצמי ןעָמְל תְּבִשַּב  

 ידי הָשְבָי רָשֶא שיִאָהְדלֶא רמו :םיִרְבִד תולילע ויְִע
 ביִטיִהְל תָּבַשּב רֶּתִמַה םָהיִלַא רָמאיו + : ךְוְסַּב ΩΣ םּוק

 טּכו ἸΞῚ :ושירחיו תיִמָהְל וא שָפְנ ליצהל עְרַהְל וא
 טל רמאיו םֶבְכְל ישקדלע בָצְעְתיו ףעזּב םָהילַא
 ואָצִיו :תֶרָחַאָּכ בֶשִּפו ΝΒ ודי טשפיו ךדידתֶא טשְּפ

 םיחרוה ישְנַאְד םע Τὸν ἘΣ ΤΡ ὙΠ םישורפה

 דָידלֶא וידימלקדםע םֶשָמ Ὁ עושי ;ודְבַאל
ὩΣהדּוהיִמו :  לילגההןמ .ברדםע וירא וכלמ  

 ΤᾺ ἫΝ תוביִבָּפִמּו ןדריה רֶבַעַמּו םודָאְמו םילָשּורימו
 : הָשָע ΟΝ ΟΞ ΓΝ ΩΦ יִּכ ΤῸΝ ΝΞ 5 ןומָה

ΠΝול ןִכָהְל ויִדיִמְלִתִדִלֶא  ΠῚ ςםַעָה ינָּפמ הָנטַה  
 | ולָפָניִּכ דע םיִּבְרְל אָפְר יִּכ ::והּוקְחְדְי אל ὝΣΝ ןעַמְל

ΤῸΝןֶתואְרְּכ תואָמְטַה תוחורהו : :וב עּגְנְל םיִעָגְנַמַהְלָּכ  
 : םיהלַאְדְּב אוה הָּתַא רמאל הָנְקַעְצִתו Ὄπ ΕΣ ותא
 :ותוא הָניִלִנְתִדאְל ד ₪ ןפמל דאמ םָּב דַעַ
 :ויִלָא ואבו ῬΈΕΙ אוה ἜΡΝΟΣ אָרְקַו ΤΟΝ לעוו
 הָיַהְ :ארקל ἮΝ ΓΤ שיא רָשָע םינש ןמ מ

πεתֶא  πον"ןופמש- תֶא הָנְכִו "ה . πὺξ 
 םורטפ 8

 ו

ὧι 

συ 

- 

σ 

5 
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 הָגְכִיַו בקע יחא ןֶנֶחוי ΤΙΝῚ ידְבְוְדִּב ΞΡΣ ΤΙΝῚ :םורְמּפ וז
 תַאְו ΤΌΝ תאו ΤΌΣ ΓΞ אוה שוגְריִנְּב םֶשְּב םֶתא 18

 בקעיתַאְו אָמותְתֶאְו יִּתמ תאו יִמְלִּתִדִרִּב תאְו סופְליִפ
 שיא ΤΉ ΤΙΝῚ :ינפה ןועמש ΤΙΝῚ ידְדתַאְ יִפְלַחְדְּב ו
 ףסויו הָתָיְּכַה ואביו :ותא ריִנְסִה ἼΩΝ תוירק ל

 :םֶחְלְ"לָכָאְל ףא ּולָכי ΝΞ דע ףפַאְתַהְל ὩΣ ןומה
 :ותעדמ ΝᾺ ΤΩΝ Ξ וכ קיִזְחַהְל ּואָצִיַו ויִבּורְק ומשה 21
 ומ לּובְזלַעַּב ΤῸΝ םילָשּורימ ּודְרָי רֶשֶא םירפופהו 3
 ארקיו :םידשההתַא Ὁ אוה םידשהדרש = 28

 לכי ךיא רמאל םיִלָשָמְּב םֶהְל ἼΞΤΙ ΤῸΝ םֶתּוא
 ΤΟΝ ΟΣ הָכְלִמַמ הָקְלְחְנִאְ :ןָמָשה שרל ןָטֶשַה גו
 -לַע קלָחְנְיםא ΓΘ : איהה הָכְלַמִמַה מעל לָבּותדאל =
 םמוקתי ןמָשהדמִאְו :אוהה תיבה דמעל לכוידאל ומְצע 6
 שיִא ןיא +וצק אָבִיִּכ דמעל לכוידאל קָלָחְְו ומצעדלֶא יז

 Ἔν“ אלדםִא ויִלָּכדתֶא לזנלו רובנה תיִבְל אובל לכי
 ὮΝ ἸῸΝ“ :ותיִּבדתֶא ΠΡ רֶחאְו רובגהדתַא הָנושארְּב 5

 -לָכְו םֶדֶא יִנְּבְל ּוחְלָסִי םיִאָמַחַהְד לָכ .יִּכ ἘΞ נא
 ךיא שדקה חורדתֶא ףדנמה ךא :ופדנְי ΩΝ םיפּודגַה 329
 «ΤΩΝ ΠΏΣ ΠΝ אשי ונועְיִּפ םֶלּועְל הָחיִלְס ול 80

 ץוחמ ּודמעיו ויָחֶאְו ὮΝ ואביו .1וב הֶאְמִמ חור
Ὁ9וחלש  τονןומהו :ול ארקל  ἘΣול .ביִבָס ובְשָי  
 :ְךְתוא םישקבמּו ץוחב ָחִאְו ףִמִא הגה ויִלֶא ּורָמאו

 ον" טפו ἸΞῚ ΣΥΝ יִמַא ἘΠῚ יִמ ἘΣΤῸΝ ΙΝ ןעיו 88
ΘΙΞΨΙ >רמאוו ּיִביִבְס  ἫΝ ΠΥῚרָשאילָּכ יִּכ ::יִחֶאְו  

 :יִמִאְו יִתוחַאו ἘΝ אוה םיִהלֶאה ןוצר השעי
 - זימה ויל ולהָקיו ΘΠ ΠΕ לַע προ לָחו בשו 4

ΤῊῚ ΞΤῸΣבשיו  ὭΣΤ) ΒΞ ΠΌΝΞדִיילָע דַמוע  
ὈΝῚ 3םֶהילֶא מאו םיִלָשְמְּב הפרה םדֶמְלְו :הָשָּב  

 ודמלב

, 
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 :ערֶזל ערוה אצָי הנה עומש ועמש :םֶתֶא ודָמַלְּב
 ףוע ואבי ךרדה דיהלע ΠῚ לפיו ועְרֶזְב והיו
 עַלָפַה םוקמהלע (ΡῈ רָשַא שו :ּוהְלְכִאיו םִיִמְשַה

Νדאל יִּכ חמצל רהַמינ הפרה המדא םש ולדיא  
 ΟΞ ΞΜ שָמְשה חרֶזּכ ὙΤῚ ἘΠῚ קמע ול-הָיַה
 ולעִו םיצפה ΓΞ לפג ἫΝ שו :שרש ולדזֶא יּכ
 -קַע לָפָנ ἼΩΝ שו :ירפ (ἸῺ אלו ּוהְכַעִמִו םיצקפה

ΠΡΊΝשעיו לַדְנְו הלע ירפ ןתוו הבוטה  ΠῚםיִשלש  
 ὌΝ Ὁ םֶהיִלַא רָמאיו :הֶאַמ ΠῚ םישש ΠῚ םירעש
 ישנו ודְבְל ותויְרְּב יהיו = :עָמָשְי עמשל ול םִיְנְא

 -לע ו דולאשיו רשָעִה םינשדםע ותא ΠΝ םיִשְנַאַה

 תוכלמ דוס תעדָק ΡΣ םכְל םֶהיִלַא ΩΝ 3 : לָשָמַה
 ! וארִי ןעמל :םיִלָשְמְּב לפה םֶהָל ץוחּבַמ שאו םיהלֶאה
 חלְסְנו ובּושיִדּפ ּויִבָי אלו עומש ועמשו ועדי אלו ואר
 | הזה לָשָמַהדתֶא םֶּתְעדַי אל םֶהְל רמאיו :םֶתאטַחְל
 + חתֶא ערז ΝΠ ὙΠ :םֶלָּכ םיִלָשְמַהדתֶא ּוניִבָּת ךיִאְ

 5 רָבְּדַה םָּכְַעַרֶ ΟΝ םה ΤῊΝ ΤΥΤῚ דודלעו :רֶבְּדַה
 ΟΣ רֶבְּדִהתֶא ΝΡ ןטשה ΝΞ דָיִמ ותוא םָעמְשְכו <

 םיעָמשה םה עַלּפַה תומקמדלע םיִעְרְגה ἸΞῚ :םֶכְּבְלִּב
 שרש םֶהָלְיִא ךא :ּוהָחְכִי הָחְמָשְּב רֶהַמּו רָבְדִהתֶא
 : הָפיִדְְו הָרָצ ΝΞΞ ןּפ"רַחַאְו ודמי ΠΡῸΣ קרו םֶּבְרְקְּ
 < םיִצְקה ןיִּכ םיעְרְגה הָלֶאְו :ולַשָכַי ΓΙ רֶבְּדִה ללב

ἘΠרֶבִּדִהדתֶא םיִעְמשה : ΤΌΝ.םֶלועָה  ΣΡ ΠῚ 
 יפו רָבָּדַהְדתֶא תוכעְממּו תואָּב תורחא תואתו רָשעַה
 םַה הָבּוטַה ΠΝ Σ םיִעּורְזה .הֶָלַאְו  :ולדהיהי אל
 הָז-יִרְפ םישעו ותא םיִלְּבַקְמּו רָבּדַהדַתֶא םיִעָמשה
 רמאו =; :חַאַמ ΠῚ םישש ΠῚ םירעָש םִיִשלָש
 ΠΡ ΤΠ הָפיִאְה תהּת םשְל רוה ּואיִבְיַָה םֶהיִלַא

δ᾽אלו  

 כ
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 ἜΝ םּותָס רֶבְּדְדיִא יִּכ :הְרונמה-לע ותולעהל אלו ל
ΠΡ. ΓΝ 28זִנננ אלו  ἽΞῚלָּכ :רואָל אצי ןטמל"םא 3 - 

ἼΩΝ 34עמְשי עמשל ול םיִנָא : ΠΌΝΟםֶהיִלַא  
 הָּכ םידדומ ΩΝ ἼΩΝ הָדִמַּב םיעמש ἘΣ הָמ ואר

 ול-שיש ימ יִּכ :(םיִעְמשַה) םֶכְל ףסוי דועו םֶכָל דמי <
 :ול רָשַאתֶא םַנ .ּוָּממ ΠΡ ולְדֶיִאָש יִמו ול ἸῺ ןותְנ

 ךילשמ םֶדָאְכ איה םיִהלָאָה תּוכְלמ רמאיו 6

ΠΡ ΝΞ ΣῪחמצי ערזהו םיו הלל םקְו בַכְשְו :  ὙΠῸ 
 תֶא ΠΣ ΠΟΣῚ ָהיְלאמ ץֶרֶאָה יִּכ ἘΣΤΙ אל אּוהו א

 ΤΝ ןֶכדיִרָחַאְו תלבשההתֶא וירָחְאְו הנשאר אָשדַה
ΓΙΏΓΙΤ 39רֶהַמִי יִרָּפַה לַמָּג רָשַאַכו : תֶלבָשַּב הֶאְלִמִה  

 הָמלֶא רָמאְמ = τσ :ריצק לַשָב 5 למ הלשל 80

 : הָנְליִשְמִנ לָשִמ ΤῈ םוהלֶאָה תוכָלמתֶא המ
 ΟΣ“ ןטק אוהו הָמדַאְּב ער ἽΝ לדרחדלָש ὍΣ ו

ΘΠ Ὁרשא  ἘΝלדו הלעו וערוה ירחאו  
 ונקי ἜΝ םיִלודֶנ םיִפְנְע הֶָשָעְו תוקְרָיִהדלֶּכדלַע

 ΤῸΝ רָּבּד הָלָאָּכ םיכר םיִלָשִמְב ΕἿΣ םִיִמְשַה ףוע 88
ἜΝ ἘΞ ἼΞΥΤΗΝ 4אל לֶשַמ יִלְבְבּו :עמשל ּולְכָי  

 םֶּתִא שיא ןיִאְו ומַע ΤΏΡ תּויְהְּב ΠῚ םֶהיִלֶא הב
 תונפל אוהה םוויּכ ΤΣ : לפָהתֶא םֶהְל רֶאְבִי 5

 -תֶא וחיממ :םָה רֶבַצְדלֶא הָרְכִעִנ םֶהיִלַא מא בֶרָע 6
ΤΠהָיְנָאְּב ותא ּוחְקיַו םֶעְה  ΟΝהָיָה  ΠΣתאו  

 ופטשיו ΤΡῚΣ הָרָעְסִדַחּור ἘΠῚ ΤΙΝ ּוכְלָה תורחא 31
 אוהו :הֶאְלְמ טַעְמּפְדרֶשִא דע ΓΕ ךותדלֶא םיִלָגַה 88

 וילא ּורמאיו ותוא ּוריעיו הנאה ירחאּב תֶסָּכַהְדלַע ןשי
 ַחורַּב רַעְנִַו רועו :םידבא ּונָחְנַאְו ונל גארת אלַה 5 39

 הממד ΠῚ חּורָה ךשִּתַו ἘΠ סה םָיהדלֶא רֶמאיו

 םֶתרסַח ΤῊ ὈΠῸΣ םידרח הָּמל םֶהיִלַא מאו :הָּפַר 10
 הנומא
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 יִמ ΤΟΝ שיא ּורמאיו (ΠΟ הֶאְרִי וארייַו :הָנמַא
 :ול םיִעָמש םָיִה [ΒΩ חּורָה Ὁ) ΩΝ אוה אופא

 ΝᾺ אוה ΣΕΥ ץֶרֶאדלֶא םָיַה ἜΣ ΟΝ ואביו
ΓΝשיאדהגהו  ΠΊΩΝוכ הֶאְמְמ  ΝΞותאְרקְל  

ΓΞדאל םיִּתְבַעַּב םִנְו םירְכָכַּב ובָשומו  :םיִרְבְקַה  
 םיִלָבְכִּב ּוהּורָסַא הָּבְרַה םיִמָעְפיִּכ ;ורְסֶאְל שיא לבי
 שיִאְו םיִלְבְּכִהתֶא רָּבשיַו םיִתבַעְהִדִתֶא קו םיִתבַעְ
 םירְהְּב Ὁ הֶליִל דיִמָת אּוהו :ושְבְכְל חפ רַצָע אל
 ὁ ותארכ ὙΤῚ :םיִָבַאָּב ומַצעדתֶא עצפו קעצ םיִרָבָקַב
 ז ΠΌΝΟ 571( לוק קעזו :ול וחפשיו ץריו קוחרמ עּושידתֶא
 םיהלאְּב דעיִּבָשמ יננה ןויְלָע לאְּב עושי דל ילדהמ
 הֶאְמְטַה חור אצ ויִלָא ὮΝ" אוה יִּכ ΕΝ אל רָשֶא

 ןוינל רמאיו ןעיו ףמשדהמ ותא לאשיו : הֶנַה םדפַהְדְִמ

 םֶחְלש וקבל דאָמ ΛΝ ןחתיו :ּונְחְנַא םיִּבְריִּכ ימש
 ΠΣ םש הָיָה םיִּבר םיִריִזַח ΠΣ :ץֶרֶאְל ץוחמ"לֶא
 : נחלש רמאל םיִדשהדלֶכ ולדוננחַתיו : םיִרָהָה דַרומְּב

 תוחור ּואציו םֶהְל הנ :םֶכותְדלֶא הֶאבנ םיריוההדלֶא
 -לֶא דֶרומַהְהִֶמ רֶדעֶה רַעְּפְשיו םיִריִזחַּב ואביו הֶאְמִמה
 ἘΠΕῚ ἘΞ ΞΕ ἘΞΞΞ םיִּפְלאָּכ םַהְ םיַה

 תוארל ΝΡ תודָשבו ריִעָּב רָבּדהדתֶא ודיגיו םיריזחה
ΟΠ ΝΩ͂Νוחַאד תֶא ּואריו עושיחלא ואביו  

 -בוטו םיִדְנְּב שָּבְלַמ בשוי אּוהְו ו ΤΠ ἼΩΝ םידשה
 קר הֶשָעְנ רָשָאדתֶא ΘΝ ΠῚ םֶהָל ודיני : וארייו לָכש
 :םָהילּובְגִמ רוסל ול ּוננחתיו :םיִריִזָחַה רַבדִתֶאְו םידשה

ὙΠῸהיִנָאָהְדלֶא ותדרב  ΠΡהָיִה רַשֶא שיאה ולא |  
 רמאיו ול קינה אלו τῶ תָבָשְל ותתל םידש זּוחַא
 תולדנה"תֶא םֶהְל דגה ךּתְחְפְשמלֶא תיִבְל בוש ייל

ΤΌΣ ΣΝאְרְקיו ליו ו הוה ףל  ὝΡΥΞםירָעָה  
 תולדגהדתא
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ΡΣ ΤΩΝםֶלָּכ ּוהַמְתִיַו עושי ול הֶשָעְדרָשַא : 

 ןומָה וילא לחקיו םיה ἼΣΟΝ ΤΌΝ רבעל עושי ΞΨῸ גו
 ישארמ ΠΝ. ΝΞ הָנהְו ΤΌΣ ΤΕΣ - לַע אּוהו 2 22
 ἽΠΠΟΣ ; וילנרל לפיו ותא ארו ΝΣ ומשּו תֶסְנְכִה 28

 ΝΣ תומל"דע הָתְלֶח הנמקה יּתְּ רמאל דאמ ויִלא
 והא לו ἘΠΥΠΓῚ עשְות ןעמל ΠΡῸΣ Ὁ םישְו אָאוב 5
 בוזְּב ΠΩ הָשאְו :והקַחדיו בר ΠῚ ויְרָחִא ּוכְליַו <5

ΘΝ ΓΞ 36הרשע  ΠῚאיהְו  ΓΝ)תַחַה הָּמְרַה  “Ὁ 
 ליעוהל אלו ּהָלְ"רֶשִא לפדתא הָאיִצוהְו םיִּבַר םיִאפר

 ΣΦΩ͂Ν ἘΣ יהו :דאָמ הָתְלַָחִמ ΓῚΣΞ ἘΝ יִּכ גז
 יִכ ודְנְבֶּב ענתו ייְרָחַאַמ ὩΣ ןומָה דותְּב אובָתו עושי 38

ΠΊΩΝ 39ָהיִמְד רוקמ שבייו :הָעשְואְו ויִדָנְבְּב עא ךא  
 עושי עדי עָגְרְבּו :הָעְנְנ אָפְרִנ יִכ ּהָרָשְבִּב ןֶבְּתַו םאתפ 80

 ימ ΤΩΝ םֶעָה ךותְב פיו וטממ הָאְצְי (ΠῚ יִּכ ושָפִנְּב
ΜῈ) 81דנה ויִדיִמְלַת ייִלַא ורמאיו :יִדְנְבְּכ  ΠΝןימָהְהְדתֶא  

 תוארל :ביִבָס ὉΞῚ ::יִּכ ΣΡ ΠΝ ΠΝ קחוד 3
 ΠΣ יִּכ ΠΤ ΠῚ ΠῚ הֶשִאְהְו :תאז ΠΡῸΣ רָשֶּאִתֶא %

ΠΟΝΩ͂Νלפתו אבְּתו הל הָשַעְנ  ὍΣΣ ὉΞΡתֶא  
 Ἴ הָעישוה ּדַתְנַמָא ἘΞ ΤῸΝ ΠΝ :תָמָאְהדלָּכ 4
 ΤΡ ΞΡ ּונְדוע : ךעננמ תיִיָחְו םולָשְל יִכְל <

 הֶתִמ ּךּתַּב ּורָמאיו תַסְנְכִה שארדתיִּכְמ םיִאָּב םיִשָנָא
ΓΒ 6רָבּדַהדִתֶא עושי עמָשְכְו +: הרומהדתֶא דועדחירטת  

ἫΝורָּבד  ΤΩΝשארדלֶא  ΝΩ͂ΤΟΝ ΓΞקר  
ἘΠΣΏΩΝΙ͂ ὅτותא תכְלְל שיא ןתָנ אלו  ΤΡסורָפ  

 אריו תֶסנְּכַה שארזתיִּב אביו + בקעי ΤΙΝ ןֶנֶחּויו בקעי] ₪
ὃνרמו אביו = + לודָג לוקְּב םיִלְלִמהְו םיככה תמּוהמ  

 ΠΝ ΠΡΟ אל הרענה ּוכְבַתְו מָהָתְדהַמ םֶהיִלַא
τאיצוה .אוהו ול וקחשיו :איה  ΡΞ ΤΙΝחקיו  ΝΥΝ 

 הרענה

 שכ

7 
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 רדֶההדלֶא אב ותא ΣΝ םישְנִאְהְו ָּמאתֶאְו הרעה
ΓΦ. ΟΝדיִּב זחאיו  :הרענה  ΠΣרמאיו  

ΝΟ ΤῸΝהדל ושורפ יִמוק  Ἂςאָנ ימוק דל רמא : 
 4 הָרָשָע ΡΤ ΝΠ ּךלַהְתִתו הדל הָמְק דימו

ΤῸהָמַש ומשיו  ΠΡ ἢםֶתוא רַהָחו  ἽΝ4 רמאל  
ΚΠ ΟΝלוכאל ּהָל תַחְל וצו שיא רֶבּרַה  : 

 ;ויִדיִמְלִּת וירא וכליו וצראדלֶא אבו םשמ אצמ | ו
ὙΠῸתֶּבַשַה םּוְּב  ὈΠῸῚתיִבָּב דִמלְל  γι: ΓΟΙΞΙ : 

ΡΞהמּו הֶלָאְּכ הָוַה שיִאְל ןיאמ ורמאיו ּומָמּותָשיַו  
 -לַע הֶלְאַּכ תורובג ושענ רָשָאדדַע ול הָנתְוה הָמְכְחַה
 ΤῊ ΠῚ יסויו בקע יחַאו םיִרָמְּב שָרֶחָה אוה אלָה :וידָי
 ;לושְכִמְ םהל ὙΠ הפ ΣΝ ויָתיִחַא אלהו ןועמשו
 וצרָאָּבְדבִא יִּכ הָלְקְנ איִבְוה ΓΝ עושי ἘΣΤῸΝ רמו

ΓΞῚ5 הְרּובְנלָּכ םֶש תוטל לכי אלו :ותיִבְבּו ויבר  
 6 המתיו :םַאּפרַו ὨΤῸΣ ὙΠῸ םָש םיִטעמ םישלח קר
 ביִבָּפִמ םיִרָפְּכַּב רבעיו ΣΝ ןורְסָהדלע
 םֶתוא לשל לָחִו רָשָעָה ΘΝ ארק  :דמַלְַ
 5 וציו +: הֶאְמְמַה תוחורדלע ΠΟ םֶהָל ןּתיו ᾿Θ .םינש
 וחבל לקמ יִתְלּז ךררל הָמּואַמ וחקי"אל ἼΩΝ םֶהיְ
 ילּועְנ תויהלו : הָרוַחַב תועָמ אלו םֶחְל אלו לימרת אל

ἜΝ Ὁּשְּבְלי אל תּוָּתְכ  : ἼΩΝאי כ םֶהִלִא  
 ּואָצַתִהיִּכ דע ובדובָש תומוקמה דחַאְב שיִאדתיִּב ואבָת

 םכילַא ועמשי אלו םֶכְתֶא ּופְסַאַידאל רָשַא-לָכְו :םֶשִמ
 םֶהְל תודעל םֶכיִלְגַר תופָּכ ἜΣΤΙΝ ΤΣΣ םַשמ ּואצ

ἫΝ [5 Ν)רָמא  ΞΡלקו הרמעלו םדֶסְל  ὙΠ δῖ 
 19 :הָבּושְתְב בושל וארקיו ּואציו = :'(איַהה :ריִעָה ד מ
 τῷ : םּואּפְריו םיּכר םישלח ןִמְשַב וכוסיו םיּפר םידש ושר

 4 מש עדו 9 ועמש סודרוה ְלִמַה עמשיו
 רמאיו
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 וב םילעפ Ξ ΟῚ᾿ םיתָמָהְִמ רוענ ליִּכממה ןֶנְחוי רמאיו

 -יִּכ ΤΩΝ םיִרְחַאְו אוה ΤῸΝ יִּכ םיִרָמא שיו :תוחכה 5
 ὮΝ“ םודרוה עמשיו :םיִאיִבְנַה דחַאָּכ וא אוה איִבָנ 6

 ךמ םֶק אּוה τον ושארזתֶא יִתאָשְנ יכנָא ἼΩΝ נחי
 ןנָחּד תֶא שפתו πὸ םודרוה אוה יִּכ ΟΡ וז

 סופליפ תֶשֶא הידורוה 3 רהפה תיִבְּב ּוהרְסַאַיו
 סודרוהדלא רמָא ןנחוי יִּכ ἸΌΝ Ὁ ול החקל ΩΝ ויחֶא 18
 הָיְדורוה ותוא םטשתו :ךְל ΓΟ הָנְנִא ΤΙΝ תשא 9
 ןנֶחויתֶא ארי םודרוה יִּכ :הָאְצְמ אלו ותימָה שבתו 30

 ויִלָע רמָשיַו אוה שודקו קידצ שיאדיּכ עדי רָשָאּב
 םייה יהיו  :ותא ַעמָשְל ול ברָעו הֶָשָע* הָּבְרִהְו 91

 ותא תֶדָלַה םיְּב הָּתפְשמ פודרוה ΠΣ רָשֶאַּכ רָשְכִמַה
 τ אבָחְו :ליִלָגה ישארלו םיִפְלִאַה τι יודל +

 םיִּבְסִמַה יִָעְבּו םודרוה יִנִעְּב בטיתו דקרתו הָידְורוה
Σרמאו . ἼΣΩΣיפִמ ילאש הָרְענהְדלֶא  ΤΙ 

 ילֶאְשִּת רַשֶאיַלָּכ רמאל ΠΡ עבו Ὁ ןתֶאו יצפחת 5
 ΡΝ רמו אָצָתַו : תוכקמה יצְחידע דְלְדתֶא יִנָממ <
 רַהַמִּתְו :ליִּבְטמַה ןֶנֶחוי שארהתא רמאתו ΝΩ͂Ν המ 5

 יל ןפתש ינוצְר רמאל לאשתו ּךְלֶמהדלֶא אובְָל דאמ
 ךְלמַה בצעתיו :ליִּבָמִמה ΠΡ שארדתַא הָרְצהִב הע 36

ἽΝאל ומע םיִּכְסִמַה רּובְעְבּו הָעּובשה רובעב דא  
 םיִחְּבַטַה דַחֶא למה חלש דימו Ὁ ΠῺΞ ביִשְהְל הָצְר יז
 תיִבְּב ושארדתֶא תרְכיו τον :ושארחתַא איִבָהְל ּוהּוְצִי 38

 ΤΣ הָרָעְגהְו הרעל והנפוו הָרְעִפּב ּוחאיִבִו רהפה
 ὍΡΩΝ ואשיו ואביו וידיִמְלִּת ועָמשיו + הָמִאדלֶא 39
 עּושי"לָא םיחילשה ּולַהָקו : רָבּכַּכ הימישיו 80

 ץש שש

 .ךובָנ א'נ 6, 90
 ודיגיו

 ו-2
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 :ּודָמְל ΟΝ ΟΞ ΓΝ ּושָע רָשָאדלָּכדַתֶא ול דינו
 ΠΡ םוקמדלֶא םֶכְּדַבְל םֶּתִא ואב םֶהיִלַא רֶמאיו
 ΓΤ ΟΣ םיִאְציִהְו םיִאָּבַה ὙΠ ΘΞῚ יִּכ טָעִמ וחונו
 תוברָחָה תַחַאילֶא ΤΌΝ םֶשמ וכלי :לּוכֶאְ םֶהְל
 וצוריו םיִּכר ּוהרָיִּכַו םיִאְצי םֶתוא הָאְר ןומָהָהְו :דדְבְל

ΓΙῸויִלֶא ּופְסֶאו םֶתוא ּורְבַעַיו םיִרָעָה לפמ םֶהיִלְגְרְּב : 
 םָהְל ויִעָמ ומָהִיו בר ὩΣ ΤΠ אריו עושי אָציו

ὙῊ 5ןאצּפ  ἜΝםֶהְלְרִיִא  ΠΡלָחִיַו  προםֶתּוא  
 שנו בורָעל .םויה הפר ΝΞ יהיו ΣΠΞ םירְבד

ΤῸΝדאָמ דר םויהְו בֶרָח םוקמה הגה ורמאיו ויָדיִמְקִת : 
 תונקל ביִבָּפִמ םיִרָפְּכַהְו םיִרָצָחַהְדְלֶא ּוכְלְיְו םַתּוא חלש

ἘΠ ἘΠῚםֶהיִלֶא רָמאיַו ןעוו :ּולָכאיָשדהַמ םֶהְלְדיִא יִּכ  
 ΠΡ תונק 5:5 . ויִלֶא ּורָמאיו לכָאְל ΠΡ םָּתַא ּונּת

 ΓΞ םֶהילא רַמאיַו :לַכָאְל םֶהָל תַתְל רִֶד םיִתאַמְּב
 יִנָשּו שָמְח ורמאיו ּועְדָיו וארו ּוכְל ΞΕΡῸ שי םֶחְלדתורככ
 -לַע רַבָל הַרבַח הָרְבַה םֶלּכ תבָשל םֶתוא וצו : םיִנד
 0 :םיִשָמָחְלְו תואָמְל תורוש תורוש וכבשו :אָשְדַה קדי
 אשיו םיִנדַה ינשדתאְו םֶחְלַה תורְּכַּכ תֶשַמָחַתֶא הקיו

ΤΥהָמיִמְשַה  ΤῊםהלהדתא סרפיו  ὭΣוידיִמְלָתְל  

 5 ἼΩΝ :םלָכְל כ קלח ΘΠ ΤΙΝῚ םהיִנְפל םושל
 3 םיִנָש םילס אולמ םיִתותְּפַהְדִמ ּואָשוו :ועָּבְשיו םֶלְכ

 תֶשָמִחּכ ὙΠ םֶחְלַהְדִמ םיִלְכאָהְו :םיִנִדהְדִמ [ἘΣ רֶשָע
5 ΓΞ στ᾿ ויִדיִמְלַתְּב ץיאה ΞΡ ΥΙΝῚ שיא: Ἐκ 

 ותְלשדע ΤῊΣ ΓΙῸΣ םוה ἼΣΟΝ ונפל רבע
 :ללַּפְתִהְל הָרהָה לעיו ΩΝ וחלש ΤΙΝ יהיו :םָעָהדתֶא
 : הֶשָבִיִּב ΤΡ אּוהְו ὩΣ ךותֶּב הֶאְב ΠΌΝΙ בְרָעְהיהיו
 5 תֶעָּכ יהיו םדְנְנל הורה יִּכ םָמּושְּב םיִעָגִתִמ ΣΝ אריו

 םָיַה ΞΟ ּךְלְהְתַמ םֶהיִלֶא אביו תיִעיִבְרַה תְרַמָשַאָה
 לאויו
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 םיה ינָפִ"לע ΠΤ ותא וארו :םֶהיִנָפל רובעל לֶאְויו 49
δ0והּואְר םֶלְכיִּכ .:ּקָעְצִיו אוה חּורדהַארמ ּורָמאיַו  ὈΠΞῚ 
 ὃν ΝΥ .יִנָאהיִּכ ּוקְזח ὈΠῸΝ ΠΝ םּתִא רֶּכ א

ΤΡ ἘΝ 51םֶהיִלַא  ΠΡ ΠῚ ΠΝםמותשיו הָכְכַש  
δּוהָמַתַו רתוידדוע םֶבְל :. ὌΞΟΣ ΝΞ.תורּכְּכְ"רַבְדְּב  
 ואביו ὈΠῸΝ ּורבַעִיו :םֶבְבְל ישק ΞΘ םֶחְלַה 3

ἼΘ᾽} ΠΝ +מ םֶתאָצָּכ .יהיו  :הָשְבַיהְדְלֶא ּובְרְקיַו - 
 ἜΤ ביִבָּפַמ אּוהה רָכְּכַהדלֶכְּב וצוריו ּוהְרִיִכיִו הָיִנֶאָה 5

 Δ ΩΝ πο ΟΞ ΟΝ ΓΙΣΞΨΩΞ .םילחהדתֶא תאשְל
δ6אּוה יִּכ  ΣΝוא םירפכהדלַא אבי רָשַא םוקִמ"לֶָכְבּ  

ΘΠ ΟΝתודשהזלָאְו  ονתוצוחּפ םילוחההתֶא ומש  
ὍΠΩΣודנּב ףִנֶכְּב קר וש ול  ΤῊלפ  ἢ ἫΝ 

 :ועשונ וב
 Ν םירפופהןמ םיִשָנָאְו םישּורפה ויְלָא ּולָהְקיו 7
 םָחְל םיִלָכא .ΤΌΤΕ םֶתואְרַּכ יהיו :םיִלשּוריִמ ּואָּב ל
 יִּכ :םֶתֶא ּוחיְכּויו הָליִטְנ ΝΞ ΟΞ ΓΊΝΩ םיִדָיְב 3

 -תֶא ּולָטָנ רשאדדע ΘΝ אל םידּוהיה"לֶכְו םישּורפה

 ΠῚ :םינקזה ּורְסְמָשדהַמְּב םֶזְהֶאְּב ᾿ΡΊΞΕ Σ םֶהְיִדָי +
ἫΝ3 םיִלְכִא םֶנִא קושהךמ  Νהֶליִבִמ  ΠῚםיִרָבּד  

 םידכו .תופפ תַליִבְמ ּומָּכ ν᾽ ΞΡ ἫΝ םיִּכִר
 םירפופהו םיִשּורָּפַה ותוא ּולַאְשיו + (תוטמו) תורויו 5

 -יִּכ ΘΠ תְרפמ ἘΞ םיִנָהְנ םֶנִא ְדיִמְלַת עודמ
 םָהיִלַא ΩΝ ןעוו  :םיִדָי ת תֶליִטְנ ΝΞ םֶחְל םיִלְכִא <

 הוה םֶעָה .בּותְּכַּכ םיפנחה םֶכיִלַע ּוהיעשי (ΝΞ בֶטיַה
 יתא םֶתֶאְרְי והתָו :יִָפִמ קחר ובל יִּנדְּבַּכ ייִתָפָשּב +

ΓΗ͂Ν >םיקלא תוצְמתֶא םֶּתְבָע כ  :םיִדְמלְמ םישְנַא  

 ,תּוריִהְזִב א'נ 7, 8
 קיזחהל
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ΣῚΡתְרַפַמְּב  ΘΝהָלֶאָכְו תוסכו םידּפ תוליבָמ)  
 ὮΝ םתלטב ΠΕ םֶהיִלַא רָמאיַו - :(םישע ΩΝ תובר
 5 :םֶכְלש ΘΠ ΩΝ ּורָמְשּתָש ἘΞ םיהלֶאָה תֶוצִמ
 ἸΩΝῚ ὍΝ ללקמּו ΡΝ ΓΝ ΩΝ ΩΝ ἼΞΞ רַמָא הָשמ
 מאלו ויבָאל ΝΣ שיא םירָמא םמִאְו ΩΡ תומ
 אלו יל הָנָהְנ הֶּתַאְשדִדִמ םיהלאל הֶנֶּתִמ ושר ןֶּבְרִ
 ἊΝ ורָפִּתִ :ומאל ויִבָאל ΠΡΊΝ דוע תושעל ול וחינת
 הָּמרַהְ םָתְלַּכק רשא םֶכְתְלְּבִ τὸν“ םיהלָאה פל
 םֶהיִלַא רָמאי םַהְלכלא ארקיו :םישע ΩΝ הָלַאְכ
 רשֶא םֶדֶָאְל ץוחמ רֶבּד ןיא ּוִבָהְו סֶכְלַּכ ילא ועמש

ἘΝותוא אָמטל  ΝΞםיִרְבִּדַהְדִא יִּכ ופרקדלֶא  
 ΘΝ רָשַאלָּכ : םֶדֶאָהתֶא ΝΘ הָמַה ּונָמִמ םיִאְצויַה
 ΠΟΤῚ הָתיִּבה בָש רֶשאַּכ ὙΤῚ :עָמשי νον ול

ΟΣרמאיו : לָשמַה רד ויִדימלת  ΤῸΝףַאַה - 
 ךותדלֶא אָּבַהְדלָכ יִּכ וליִּכָשַת אלה ΠΣ ירְסח תא
 יִּכ וּבְלְב אובידאל יִכ .טָאְמְטְי אל ול הצּוחמ םֶדָאַה
 : ΣΝΣΓΙ ΟΣ הקמה אָסְּכַה תיִּבְדלֶא אָצַיַו ושְרְכִּכְםִא
 יִּכ :םֶדֶאָהדתֶא .ΝΘ אוה םֶדָאָהְְִמ אציה רמאיו
 הנ ףאָנ ΓΗ͂Σ תובָשָחַמה תואצי ובלמ םֶדֶאָה 33

ΣΙΝ Ἢןיעו תּולְלּוו הָימרּו הָעשרְו עַצְּב תַבַהַאְו בונו  
ΠΡתּולְכִסְו ןודו ףודנו : ΓΞהֶלֶאָה  ΞΡ 

 םֶשמ םקו 8 ?ותא תואָמַמְמּו תואָצי ןה םֶדֶאָה
 πον אל הָתְיְבַה ואּובְבּו ןודיִצְו רוצ תולּובְנילא ול דלי

ΣῊהָשא יִּכ :רַתָפִהְל לכָי אלו שיאל  τῶνחור  
 ΝΣ ועָמשדתַא ΠΣ הָנמָקַה הָּתְבְּב הָסְנְכִנ הֶאְמְמ
 אָקיִנָפ ּהָּתְרְלמ ץֶרֶאְו ΤῊΣ הָשאְהְו :וילנרל לתו

ἼΩΝממ שָקַבְּתַו אירוסל  τοּהֶתַכַמ דשה"תֶא  : 
 יִּכ ΠΥΡῚ עבְטל םיִנָּבל יחינה ושו ΤΟΝ מאי

 בוטדאל

₪ ₪ 1 

- 1 

12 

19 

₪ 1 

2 1 

σ. 1 

17 

45 1 

19 

20 
21 

22 

22 

24 

20 

26 

27 



τὸח ז םוקרמ  

 :םיִבְלְּכה יִריִעְצְל ἸΣΣΩ͂Ι ΡῚ םיִנָּבַה םֶחְל ΓΙ בוטדאל
 םיִבָלְּכַה יִריִעַצדםִנ לָבָא יִנדָא 9 ΤΌΝ רָמאתַו ןעַתְו 38

ΘΝ 9ןחלשה תַחַּת  ΠΕΡרַמאיו :םיִנָּבַה םֶחְל  πῶς 
 ΟΝ" אבו ָּךִּתְבִמ דשה אָצָי ךְלדיִכְל ΠῚ ΤΙΞῚ ללָנֶב 80

 רֶשהְו הָטְמַהְחלע תֶבָּכָשַמ ΠΡ ΟΝ אָצְמִּתַו ּהָתיִּב
ΝΣ 81אביו ןודיצו רוצ לּובָגמ אָצִש ביו : הָנַמַמ  

 ויִלֶא ואיִביו ΟΣ ΩΣ לוב ךותְּב ליִלְגַה םָידלֶא 82
 -תֶא Τὸν םּושְל ול ּוננחתיו םֶלֶאְו שרֶח הָיָה רָשַא שיא

 ויִתועְּבְצֶאדתֶא ΟἾΘΝ ןומָהָה בקמ ודְבְל ותא חהקיו :ודי 88
 ΝῊ ΤΣΟῚ“ המימשה טביו :ונשְלדלע עו קריו ויִנְזִאְּב 4

δושורפו חּתְפִא וילא  ΠΡוחתפנ עגְרְבּו  ἽΝ ΣΝ 
ΣΝ 86ונושל  ΠΕΣ ἼΘΙאלש םֶהיִלַע וצי :הָרּורְב - 

 וממותשיו :עימשהל וברי 15 םריהְז רָשָאּכְו שיִאְל ודיג יז
 אוה ΘΠ הָפָי הָשָע לפַהדתֶא ּורָמאיו דאמדדע
 : םירְּבְדִמְל םיִמְלאָהְדִנ םיִעְמְשְל השע

 ח -המ םֶהָל ןיִאְו בְר םע ץֶבָקהְּב םֶהָה ἘΞ יהו 8
 ורַמְכְ :םֶהיִלֶא רַמאיו וידיִמְלַתלֶא עושי ΚΡ ולכאי 2

 םֶהְל ןיאו ימע ᾽ΤΩΣ Θ תשלש הֶזְייִּ םטהְ"לע ימָחר
 םֶהיִתְבְל םיִבעְר םֶתוא יחְלָשְּב ΠῚ : לכַאְל םחל 3

 ונע :קחְרָממ ּואָּב רֶשָא ΓΞ שידיּכ ְרְדַּכ ּופְלִעְתי +
 ὟΝ יִּכָשַהְל שיא ΞΡ ןיאמ לא ּורמאו ייָדִמְלַת

ΠῸΝ 5רמאיו םֶתוא לאשיו :רָבְדִמב הפ םֶחְל  ΓΞ 
ὁַעַבָש ּורָמאיו םֶכְל שי םֶחָלְדתורְּכַכ : ὈΣΤΩ͂Ν ἈΦ 

 ΤΊΞῚ .םֶהְלַה תורְכְּכ עַבְש ד תֶא חו ץֶרֶאְל תֶבָשְל
 :םעָה ינפל ּומישיו םֶהיִנְפל םושל ץק כמ ἽΝ סרי

Τםינפק םיִנד טעִמ םֶהָלו  ΤΊםָהּפְל םושֶל מאו  
 םיתותפהדןמ ּואשיו ּועָּבַשיו ּולְכאַו :הָלַאדתֶאדםַנ 8

ΠΣ 9םיִפְלִא תַעָּבְראְּכ םיִלְכאָהְו :םידוד .הָעְבַש  
 םחלשיו



 וו

 τι ח סוקרמ

  ὙΡῚ ΠΡΟΣדלֶא אביו ויָדיִמְלִּתִדִע הָיִנָאָּב 10
 אָחּונְמְלַד תולילג :  ἸΝΝΡῚומע חַכְוְתַהְל .ולחיו םיִשּורְפַה

12 ΓΦ  :ןעמל םימשה דְןִמ תוא ותאָמ ולאט נפתו 
ἽΝ ἸῸΝ תוא ולרשקבמ הֶָוַה רודהדהמ רמאוו וחורְּב 

  Ἂς:הָוַה רודל תוא ןָתְנידִא םֶכְל  ὍΣבש םֶהיִלַעִמ 18
 הָיְנָאְּב דר  ἼΣΟΝ ΠΩΣ:םִיִה  ὙΠῸ ὩΠῚתחקל 14

 הָיַהְדאלְו חל םֶדְָּב  ΠΌΝΞ ἘΠῚםֶהְלְדרַכְּכםָא יִּתְלַּב
 ּואְר רמאל םֶתוא רַהֶזַו :תַחֶא  ὙΦראָשמ םֶכְל 85
16 ἸΏΝ הכו הפ ּובָשִחיו :פודְרוה ראָשמּו םישורפה 

 ןיא םֶחְליִּכ לע ּוהָעְרְלֶא שיא  ΣΌΣגז רָמאיו עושי עדיו
 אל דועָה םֶכְל ןיא םֶחְל דיִּכ לע ּובָשִחּת-הַמ םֶהָל

 םֶכְּכלְו ּוניִבְת אל ּוליִּכְשַת  ΟΣ ΣΙ Ὁ ΤΡםֶכְל 8
19 ὝΕΣ ּורפזת אלו ועמשת אלו םֶכְל: ΣΥΝ ּואְרִת אלו 

 שיא יִפְלַא תשְמָחל םֶחְלַה תורָכַּכ תֶשָמָחתֶא יִּתְסרֶפ
 םינש ּויִלֶא ורמאיו םֶתאַשְנ םיתותפ יאלמ םיִלָס המכ

  ΣΡיִאְלְמ םידוד הָמַּכ שיא יִפְלִא תַעּבְרַאְל עַבָשְבּו 20
ΤῸΝ ΠΝ הָעְבַש: ΤΌΝ ּורָמאיו םֶתאָשְנ םיִתותֶּפ 
ΤΟΝ ואיִבִיו הָדיַצ תיִּבדְלֶא אבו :ּוניִבְת אל יא 

28 “ἜΣ דִיַּב וחאמ 8 ΤΡ ול ונחת רוע שיא 
 ויִלָע ויִדָי םָשוו ויִניִעְּב קריו רֶפְּכַל ץּוחמדלָא והָכיִלויו

 והָלְאְשה  ἼΩΝרָמאיו טָּבִו :הָּתֶא הֶארַה ויִלָא אֶרְאֶה 
ἜΣ העל ἊΣ 6 םיִכְלַהְתִמ יִּכ םֶדֶאָה נָבְתֶא 

- = 

τῷ - 

τῷ ΌΘ 

τῷ σι 

 6 רמאיו ותופ-לא 1 -- : קוחרמְלדע בטיה לפה
 :(רָפְּכַּב שיִאל רָבְדתְִלַאְ) ἜΞΩ" ךותדלא אבָּמ"לַא

 τ ןירפיק ירָפְכְילֶא תָכְלְל ייִדיִמְלִתְו עושי אצוו
 ἽΝ ייָדיִמְלִּתתֶא לַאְשּו ךְרְדַב ὙΤῚ םופליפ-לֶש
 8 ורמאי ὭΣ :יִנָאדיִמ םֶדֶא יִנָּב יל ΩΝ ΤΙ םֶהיִלַא



 Ὁ ח סוקרמ 78

 דָחֶא םירמא םירחַאו ּוהָיְלַא םירמא שו ליִּבְממה ןֶנחי
 יל ורמאתההמ םּתִאְו רמאל םֶתא ΟΝ :םיִאיִבְנהְְזמ 99
 דעו :חישְמה אוה התא וילא רָמאיַו סורְסּפ ןעיו יִנָאְדיִמ 80

ἘΞ 1םֶתרּוהְל לח :שיאל ויקצרכד יּתְלְבְל  τὴν 
 םינָהּפה ישארו \ םינקוהו הרה «ΤΌΣ םֶדָאָה הְֶּב
 םוק םיִמָי תֶשלָש ΠΥΡΌΣ גרֶהַיו ּוהָסֶאְמְי .םירְפופהְו

 והָחְקיו םֶלְכ ἫΝΞ - רֶָבְּדִהתֶא רֶּבּד אּוהו :םּוקָי 33
 דיל טפו ויִרָחֶא ןפו :וּבדדֶעִנל ΠῚ סודָמַפ 38

ΤΊΘΕΙ ἜΣלעמ רוס רמאיו  ὋΞףכל ןיא יּכ ןמשַה  
ΠΣ 91ירבְדְלדסא יִּכ םיהלֶאְה  ἘΣΤῸΝ ΝΣ ΤΌΝ 

ὈΤΩΡ ΤΟΝםֶהיִלֶא רמאיו  ἔπ ἘΠῚשָחַכִי ירָחא  
 ἘΠῚ רָשָאלָּכ 3 :ירחא לו ובּולצהתא אָשִיו ושְפנְב 80

 ינעָמְל ושָפִנ דבאת ἜΝ לכו הָנְדְּבַאי ושָפְנתֶא ליִצַהְל
 םֶָאְל ןכְפהַמ כ ΓΕΡᾺ אוה הָרשְבַה ןמְלו ₪

ΠῚ Ὁ ὅτםֶלּועְהלָּכדתֶא  ΠΡ.)שיא ןתידהמ וא :ושָפנ  

 הָפְרָחְל ול יִרָבְדּו ἫΝ ΤΟΝ שיאה יּכ :ושָפנ ןוידפ 58
 ךְּבְל «ΠΕ הָיְהְי ΝΥΝ הָוה אטוחהְ| ΝΟ רודב

ΘΝםיִשודקה םיִכָאְלמַהדע ויִבֶא דובְכֶּב ואובְּב  : 
 Ὁ םיִדְמְּב שי יִּכ ὩΞ ὋΝ רמא ΤῸΝ םֶהילַא רמאי 9

 תוכלמ ּוארייִּכ דע ΠῚ םַעָט ּומעְטידאל ἼΩΝ הפ
 ΠΡ םיִמָי תֶשש ἘΠΕῚ : הרובגב הָאְּב םיִהְלֶאָה

 םִּדבְל םלָעיו ןנְחויתֶאְו ΞΟ ΓΝ סורטְּפדתֶא עושי
 ויהיו ὙΠ וריהז :םֶהיִניִעְל הָּנַתְשיו ΕΞ ἜΤΟΣ ומע 8

 ןיבלהל ץֶרָאַּב סבוכ לכי אל רשא ῬὼΞ לאל םינפל
 ὋΣ םירְבדמ ויהיו השמו והָילא ΤῸΝ אְרִ :םֶהמְּכ +
 תויהל ּונל בוט יִּכַר עושידלַא רמאיו סורטפ ןעיו :עושי 5

 תחא השמלּו תחא ְל תוּכְס שלש אָזהָשַעְנ הפ
ὁוהילַאְלו  ΤΙΣּולַהְבְנ יִּכ רפְדְו-הְמ עדודאל יִּכ : 

 יהיו
- 00-/₪/₪0/0/0330 33 8/8... ῸΡῊἧἧἠ οὐ 7  φῳῃῳΨΦ“  ν. 
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 79 מ םוקרמ

 ἋἫΒ ΠῚ רמא לוק ןֶנָעָהְדִמ אצנ םֶהיְלְע ךכוס ὯΝ יהיו
 ואְרְדאלו הכו הפ םאָתַפ ּוטיִּבַַו :ןּועָמְשת ΤῸΝ ידידי
 רַהָהְדְִמ ΤΡ τοῖν πο ΣΥΝ יִּתְלְּב שיא דוע
 םּוקיחיִּכ דע ּואְר רָשָאתֶא שיִאְל דיגה יִּתְלְּבְל םֶריִהַ
 םֶכָבְלִּב דָכְּדַההתֶא ּורְמְשִו :םיתמהדןמ םֶדָאָהְןְּ
 והְלְאְשִיַו :איה"המ םיִתְמַהְדִמ הָמּוקְתַה תעדל ושרחיו
 אובָי אוב ּוהָיְלַא יִּכ םירפופה םירמא ΠΡ רמאל
 הָנושאַרָב ΝΞ ὙΡῸΝ הנה ἘΠῚ ἼΩΝ ןעיו :הָנושארְּב
 רֶשֶא אלַה םֶדָאָהְדַּב לע בּותָכִדדִמו לפַהדתֶא בישו

ΠΣ ΙΓ"רמא לבא + :סָאָמְִו  ὋΣםֶכְל  ΝΞΓΩΣוהָיְלֶא  
 ואובְּכ יהי = = εὐ ΞῺΣΞ םֶנוצְרִּכ ול ּושעםנו
 םיִחְּכּותמ םירפוסו םתּוביִבְס ברדפע ארו םידימְלַּתְדלֶא

ΩΣויִלֶא ּוצורו ּוהָמָּת 19 ותא םֶתואַרְּכ םֶעָהדלְכְו  
 ΩΝ םירפופה-תֶא לאשיו :םולשל ולדולָאְשיו

 יתאָבה יּכר רמאיו םָעְהְִמ דָחֶא ןעיו +םֶהְּמַע םיחְּכְותִמ
ΤῊΝםוקָמדלֶכְבּו . :וּבְרְקְּב םֶלֶא הּורדרָשַא יִנָבתֶא  

 וינש ΣΡ וריר דריו ותא ץצרמ אוה ּוהוחאי רֶשא
 :ּולכָי אלו Ὁ ΤΏΡ ΟΝ ΠΝ ופונ שבי
 הָיהֶא ΤΡῚΣ ΠΡΌΣ רַפָח רוח יוה τὸ: רַמאיו ןעיו
 והאיביו :יִנָּפְל ותא ּואיִבַה םֶכְתֶא אָשֶא ΤΩΣ םֶכַמַע

Ὄπרשֶאּכ יהי  ΠΝלפיו םאְתפ חּורָה ּונָצָצורו  
 םיִמָּי ΠΩΣ ויִבָאתֶא לאשיו : וריר דריו ללוגתיו הָצְרַא
 תוכר םיִמָעְפּו = :וירּוענ .יִמיִמ ἜΝ תאז ולדהַתיה
 לכידםא ἪΝ ודיבָאְהְל םימְּבִדסִנ שָאְּביִנ ותא ליפה
 -םִא רמאל עושי ΤΌΝ רָמאיַו ונעו ὙΌΣ םהר לכות
 -תֶא דליה ἘΝ ןיו :ןימַאמה לכי לפ ָּתְרְמָא לכות
 ןורְסָחְל אָנרֶזָע יִנדַא ΤΌΝ ἊΣ רמאיו יִכְבְּב ולק
 חורב ὍΣΣ ΤῸΝ ץּפקְתִמ םָעָהְתֶא עושי ארו :יתְנמַא

 אמטה

 65 שס 3

10 

- 1 

12 

 1 שכ

14 

1 σι 

16 

. 1 

 1 סס

19 

20 

28 

24 

20 



Ὁ םוקרמ 80 

 דלֶאְו Ὁ אצ ףוצמ יִנָא שרחו םלֶא חור רמאיו אָמְמַה
 יהיו אצו דאמ ותא ץצריו קעצו : דוע ובדאובל ףסת 36
 והְריִעָנ ΤῊ עושי קזחמ 9{ יִּכ ΤΩΝ םיִּכְרְו תמָכ גז
 ויְדיִמְלַת :ּוהְלָאְשיַו התיבה אָּב רֶשֶאַּכ יִהְו :םקֶ 38

 ונלכי אל ּונְחְנָא עודמ רמאל םךבל ἸῸΝ םֶחייִהְּ
ΕἸ 39רָמאיו  ΝᾺ ΠῚ ΤΣ ἘῸΝאל  ΝᾺיִּכ  “ὮΝ 

 אלו ליִלָנּב ּורבַעַיו םשמ ּואציו : םוצְבּו הלפתב 80
ΠΣΝ 81יִּכ :שיאל עדָוהְל  ΠῚרמאל ויִדימְלִתתַא דמלמ  

ὈΤῸΝיִּכ  ΤΙΣםַדָאְְַָּב  ΙΝיִדיְּב  ἘΞ 
ὙΥΙ͂ΝῚ ὙΠΥΥΤῚ 8:םוקי ותומ  ΡΞישילשה : ἘΠῚאל  

 אביו : ותוא לאשל ּואְרִייַו רֶבִּדַה ΓΝ ּוניִבַה 38
ΓΞ ὙΤῚ ὈΊΓ ΕΞ ΟΝםּתְחּכְוְתִה הָמ םֶהיִלַא רֶמאיו  

 ימ ΤΥ ּוקָשַעְמַה יִּכ ושירָחיו :ךְרִדַּכ והערדםע שיא 8
 ὮΝ“ רָשַעָה Οὐ ד לֶא אָרְקיו בשיו :םֶהָּב לונה <

 ןורַחַאָה הָיַהְי אוה ןושארַה הזחל ץפחיהיּכ שיא םֶהיִלַא
 והקּבחיוסְכותב והדימַעו דֶלְי חיו :םֶלָּכ תַרָשִמּו םֶלְכְל 36

ἼΩΝ 51דָחֶא דָלָי יִמָשּב לפקמה .:םֶהְל  ΠῚΞלָּבַקַמ אוה  
 רָשֶאהתֶאְדםִא יִּכ ΤῊΝ לָּבַהמ נא יתוא לָבְְמַהְ יתוא

 שיא ּוניאְר יצר ΤῸΝ רמה נחי ןעיו :ינחלש 38
 ןע ּנָאְְכִ ּוניִרָחֶא ךלוה ּננֶאְו ךִמשְּב םידש שרָנמ

 יִכ ּוהֶאְלְכתִיַלַא עושי ἜΝΙ :ּטיִרֶחֶא ךלהדאל ἼΩΝ יי
 ובד רָּבִדְל הָרַהְמְּב לכי יִמָשּב הָרְיבְנ ΠΣ שיא ןיא

ΠΡ 40לכ  ἼΩΝלָכ יִּכ :אוה וטל טרצל ּוְנִא - 
 ΒΝ חישָמְל ΝΞ יִמָשַּב םימ סוכ םֶכְתֶא הָקֶשַּמַה

ἸῸΝ ₪רמא  ἊΣליִשְכַמַהְדַלָכְו ורכש דבאידאל םֶכְל  
ἬΝםינימאמה םיִנטקַה  Ξול בוט  ΓΤבָכְרחַלָפ  

 התא ץצק ףלישכת דדידסאו :םיּפ ךלֶשֶהְו וראוצדלע 9
 םִידָי ὩΣ ἢ תּויָהִמ עָטֶק ΠΙΝῚ םייחל אובל ΠΡ בוט

 ךלתו
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 4 םֶשְרָשֶא : הָּבְכִת אל ΩΝ שָאְה"לֶא םהיִנ"לֶא 5(
 9 ֶלְנְרהםִאְו :הָּבְכִת אל םֶשֶאְו תומה אל םָתְעְלוה
 ΓΒ הָּתַאְו םייחל ΚΡ ףל בוט ּהֶתא ץצק ְּליִשְכַת

ΤΡ ΡΠםילגר יִתש  ΤΡ ΓΙרשא שאַהְ"לֶא םָהיִנל  

 46 אל םִשֶאְו תּומָת אל םֶּתָעְלּוּת םָשרֶשִא :הָּבְכִת אל

 4 אובְל ףל בוט ּהָתא רקע ךְליִשְכַת ΤΣ ΓΝ :הָּבָכַת

 םיניע ἘΦ ἢ תויָהמ תחא ןיע לַעַּב םיִהְלֶאָה תּוכְלִמְּב
 4 םשֶאְו תומָת אל [ΠΣ ΟῚ םשרָשֶא :םוהינל ךלֶשְתו
 49 הָלַמְב ,ΕΚ חַלִמָי שָאְּ שיִאילָכ יִּכ χὡ אל
 0 ּונקַתִּת הָמּב לָּפְת הָיָה הלָמהדםאְו חַלַמה בוט :הַלִמ
 ?םכוניב םולש יהיו םֶכְּבְַקְּב חַלָמ τ ותוא

 10 דריה ἜΞΩ הָדּוהְי לּובְנדלֶא דלי ἘΦ םֶקו
 5. ושְנִו :םַעְפְּב םַעְפְּכ םדִמְלְיַו ὩΣ ןומה ויִלָא דוע ּולַחָקיו

ΤΌΝּוהְלֶאְשיִו ותופנל םיִשּורְפה  ΤΩΝשיא לָכּוַה  
 3 םֶכְתֶא ΓΝ םֶהיִלַא ΠΏΝ ןעיו :ותשאהתֶא חַלשְל
 4 :חְלָשְל תַתיִרּכ ἜΘ בּתְכְל ריִּתַה.הָשמ ּורמאיו :השמ
 δ םֶכְל בתָּכ םֶכְבַבְל ישק ינפמ ὈΠῸΝ ΝΟ עושי ןעיו
 6 הָבְהְנ רֶכְז הָאיִרְּבַה תושאהמ לָבִא :תאזה הֶוצִמַהדתֶא

ΝΞםיהלֶא םֶתא : ἸΞῸΣשיאדבזע  τ ΡΝ ἸΝΩ͂Ν 
 + ἸΞΓΕΝῚ דֶחֶא רֶָשְבְל םֶהיִנָש ייָהְו :ותְשאְּב קבְדְו ומא
 9 תֶא 9 :דָחֶא רָשָבִדמִא יִּכ םִינָש ΠΣ םִנִא אופא

ΠΤ ΩΝ10 וכושיו תיִּכַּב יהיו :םדָא ונדירפי אל םיהלֶא  

 וג ַחְלשמה םֶהיִלא ἼΩΝ : תאזזלע ותא לאשל ויִדיִמְלַת
 135 הָשאְו : ָהיְלָע אּוה ףַאנ ΓΤ הקלו ותשא-תֶא

 :איה ΓΕΝΣ ΙΝ שיִאְל הָתְיְהְו הָשיִא בזעת
 18 םיִדיִמְלִּתַה ּורַעְגְו םֶהָּב עַּגְי ןעמְל םִיִדְלִי ΤΌΝ ואיביו
 4 םֶהיִלֶא ἼΩΝ ול ערו עושי ארו ΣΝ םיִאיִבְמּב
 תּוכְלַמ הָלֶאְל יִּכ םעְנְמּתִדלֶאְו ὍΝ אובל םידְליל וינה

 םיהלאה 6
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 ἫΝ לָּפַקְי ΝΟ ἼΩΝ לפ םֶכל יִנֶַא ΠΝ ἸῸΝ :םיהלָאָה -
 תשיו םֶקְּבַחיו δῷ אביאל ΡΣ םיהלָאָק תּוכלמ
 ΠΣ τῊΡ ותאַצְּב ὙΠῸ : ָכָרְבִו ὨΤῸΣ ויד
 יכִר רמאל ותוא לֶאְשַוייִנָפל ערכיו ותארקל ץר שיא
 עושי ול רַמאו :םלוע ייח שָריִאְו הָשָעֶא הַמ בוטה
 אוה| דָחֶא ἘΝ יִּכ בוט ןיא בוט יל ΓΚ עּודמ
 περ אל ΠΟ אל תוצמהְדתֶא עדי ןה :םיהלָאָה
 -תֶא τ קשַעָת אל רֶקַש דע הָנְנִתְדאל .בננְת אל

 הָלֶאדלָּפתֶא יפר ὙΌΣ ἼΩΝ ןעו :דָמאדתֶאְו יבָא ג
 ויִלֶא ΤΩΝ ּוהְבָהֶאִ עושי ובדָּכיו ::יִרּעָנִמ יתְרמַש 31

 ΡΣ ןתו ךל"רָשַאדלָּכְַתֶא רכמ ךל ּתְרַפָה תַחַא
 :יִרָחֶא לו בּולַצַהדִתֶא אָש אובו םיִמשּכ ΣΝ לה
 הָיָה בר ןוחהיִּכ ול דלי ΞΕΡῸ ΤΙΣ רָבְדַהדלַע ולדרַציו

 הָשְקִי הָמַּכ ויִדיִמְלַפדְלֶא ἼΩΝ ביִבְס עושי טָּבִמ :ול 2
 ולָהְבּו = + םיהלֶָאָה תּוכְלַמְּב אובל םיִסָכְנ יִלָעְבְל 4

 ὮΞ םֶהְל ΩΝ" ןעיו עושי ΠῚ וירְבִדִלע םידימְלּתה
 תוכְלַמדלֶא .אובל םליִח-לַע םיחטבל השק הֶמ

 ריִשָע אוכמ טַחַמַה בֶקְנִּב רבעל לַמְגל לָקְנ :םיִהְלֶאָה 36
 ורָמאיַו םמותַשהל דוע ἘΦ :םיִהְלאָה תוכְלַמד לא 30
 עושי בדו :ַעֶשּוהְל ταὶ אופאהימו ὙΤΊΝ ΟΝ שיא צד

- = 

8 = 

9 - 

ἷῷ Ω 

προ ὁ. 

 םורטפ ליו ערבה" Ἢ" אָלַפ אל ל 28
 ΣΥΝ τὸν לפהתַא ּונְבַָע ὍΝ 11 יִלַא רמאל

 ὮΝ שיא ΚΝ יִּכ םֶכְל ΝΣ רמא ἸῸΝ רמאיו עושי ןעיו 39
 -תֶא וא .ויִתויִחְאדתֶא וא ויָחְאדתֶא וא ותיִּבדתֶא בע
 -תֶא וא .יִנָּבִתֶא וא ותשְאדתֶא וא ומאדתֶא וא ויְבָא

 ΠΩΣ ΠΡ אל ΩΝ :הָרושְּבַה ןעמְלו Ὅν ויְתודַש 80

 םיִּתְּב הָּמַהְּכ םיִמָעַּפ הֶאַמ תופידרֶהְלֶכְּב הָוַה ןמזּכ
 םיחאו
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 יח אָּכַה םֶלּועְלְו תודשְו םיִנָבּו תומא ΓΡΤΙΝῚ םיחַאְו
 םינורחא ּויָהִי םינושארַהדְזִמ .םיבר ואו : םלוע
 םֶתולַעְּ ףְרּדב יהו : םינושאר םיִנורָחַאָהְו
 םיִכְלוהְו םיִלָקְבִנ הָמַהְו םקינפל ךלוה עּושיו םילשּור
 רֶשַעָה םיִנָשתֶא ּיִלא תַחקְל ףַסייו הָדָרָחְּב וירא

  ἘΠ ΠΡ ΠΝּונָחְנֶא הגה .  רמאל ּוהָרְקְי רשָאתֶא 3
 םיִנְהּפַה .ישאְרְל ΠΕΡ םֶדֶאָהְדִבּו ΠΡΌ םילע
 ולַתַהי / : םיוגל ותא ּורְסִמיְו תימֶל ΠΡ ΠῚ םירפופלו

 ישילשה םויבּו ὙΠ ΒΞ 4 םיטושב ΥἹΒῊ וב
 ΜΙ יִנּב ןֶנָחויו בלע γον וברקיו : םוקי םוק
 לֶאְשָנ רָשָאדתֶא ὉΡ ΠΣ ונח םיִצָפַה 5 ּורמאיו

ΣΡםֶכְל הֶשָעֶאדיִּכ םֶתִיִואְדהַמ םֶהיִלֶא רַמאו  : 
 דָחֶאְו ךנימיל πον תֶבָשְל ּונְלְדהנִּת ΤῸΝ ּורָמאיו
 םֶתָעְִי אל עושי םֶהיִלַא מאו :ךדובְכְּ ףךלאמשל
 ינא ΩΝ סוּכַהדתֶא תותשל ולכותה םֶּתְלֶאַש רַשֶא תא

ּ τον ורמאו :לָּמְטִנ ὋΝ רָשַא הָליִבְטַה לָבְטַהְלּו πο 

 הָתש Ὁ τ ΩΝ סוּכַהתֶא עושי םֶהיִלַא ἼΩΝΟΣ לָכּונ

 תָבָש ἫΝ ::ּולבָמִת לָּבמִנ ἋΣ רָשֶא הליבטהו ּותשת
 ןכוה רָשֶאַל ΡΞ ΤΩΡ ΤΞ ןִא ילאמָשלו יִעמיל
 -לֶא םועָכְל ּולַחִיַו הָרָשַעַה תאו עמָשּכ יהיו :םֶהְל

 ΠΣ םֶהיִלַא רָמאיַו עושי םֶהָל ארקיו  :ןֶנְחוו בקעי
 םידר םה םִיִגַהְדלַע רַרְּתַשהְל םיִבָשָחָוה יִּכ םֶּתְעַדִ
 ὩΞΞῚΡΞ 15 הָיְהִי אלו : : םֶקיִלְע םיטלוש םהיִלודְנו םֶרְּ
 : תְרשמל םֶכְל הָיְהְי םֶכְּב לדג תויהל ץפָהָה"סִא יִּ

δὴםֶדֶאהְדִב יִּכ :לפל דבָע הָיָה שארַה תויהל  
 תַתְלְו תַרָשְלְדםִא יִּכ ּוהותַרְשְי ןעמל אָב אל אוהדמנ

ἘΞ ΞΟ ΩΝיהיו וחירי ואביו : םיִכר תחת  

 הָנִהְו ΞῚ םע ןומָהְו ΤΌΘ אוה וחירימ ותאַצְכ
 ימיטרב 6*
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 שקבְל ךֶרָּדַה דוילע בָשְי רע שיא 93 ימיטרּכ
 רמאיו קעצְל לח יִרְצְּנַה עושי אוה יִּכ עמו ΤΠ וז

ΝΟΣ 48עושי דִוְדְדְב  ἘΣאּוהו ותשחהל םיִּבר ובדורעניו  
 רמו עושי דמעו ὉΠ דודה Ξ קעול דוע הָּברַה 9

 :ךל"ארק םוק קזח ΤΡ ּורָמאיַו רּוַעְל וארְקִנ ולדוארק
τὺעושי ןעיו :עושידלא אבו םקו ויִלָעמ ותָלמָשתא ךלשיו  

 רה וילא רמו דשא הרתה ולא רמאי
ὅ2ינובר  ἼΩΝהָאְרֶא : ἼΩΝעושי  ὭΡΩΝ ΡΠ ΤῸΝ 
 :ךרדב עושי ירחא לוו ויניִע וחקפנ עַגְרְכּו ךל העישוה

 -תיִּו יִנּפתיִּבדלֶא םילָשּוריל וברק רֶשַאַּכ יהיו 1
ὙΠויִדיִמְלִתִמ םינש חלש םיִתיזה רהדלָא : “ὌΝ 

 םֶכָאבְּכ הָיָהְו םֶכְלּומִמ שא רֶפְּכַהדלֶא ּוכְל םֶהיִלַא
προםֶתאָצִמו  ὋΣרּופָא  τῶνבשיא  πὶ ΤΌΣ 
ΤΟΝ Ὁשיא םֶכיִלַא רַמאידיִכְו :ּואיִבָהְו וריתה  προ 

 ἘΣ רהמ אּוהו ול ךירצ ןודאָק םָּפְרַמִאַו תאז ושעת
ΠῚ +ּואצְמַו וכליו :  ΕΝ ὝΣΙΙלע ץוחּב רַעָשַהְ"ַלֶא - 

ὙΠ ἘΝ ἢםש םידמעהדךןמ םישְנִאְו :והוריתו  ΤῸΝ 
 ורמאו ΣΤ ΤΌΝ ריתהְל םֶתִיִשָע תאזדהמ םֶהיִלַא

τרָשָאַּכ םֶהיִלַא  ΤῚΝריעההתֶא ואיביו :םֶהָל וחיו עושי  
 ΒΞ :ויִלָע בָשיו םֶהיִדְנְּבדתֶא ὙΌΣ ומישיו עּושידלָא 8

 τ ΘῈΣ ὙΠ םירחאו ךךדה"לע םֶהיִדְַּבתֶא ושר
 ויִרָחֶאְ ונפל םיִכְלהַהְ : רה ד לע ὙΠΟ םיִצְעָה 9

τὸהָוהְי םָשְּב אָּבַה ךורָּב אָנעשוה רמאל ּוקַעָצ : ΓΞ 

 אָנעשוה ΠῚ) םֶשְּב) הָאְּבַה ΣΝ דִוָּד תּוכְלִמ
τעושי אבמ :םימורמב  πὰρ δὴארו שקמה ה  

- -5 

“ΓΞ םֶתאַצַּב תרַחַמִמ ὙΤῚ +: רֶשַעַה םינשדסע Ὁ 
, 

 תוארל אביו םיִלִע הלו ק קוחרמ הָנֶאּת ג וריו . ו יניה
3 

 הב-אצמיה



 ΒΡ אי םוקרמ

 ἜΝ Ξ הָּב אָצְמדאְלְו ΤῊΝ ברקו יִרּפ הָבִהאָצְמיַה
 ΤΟΝ רמאוו ןעוו :םיִנאָּת ΤΡ הָתָיָה אל יִּכ םיִלָע

 ועָמְשיו םלוע-דע Ἴ ΓΞ לכאיד לא שיא הָתַעַמ |
 ΓΞΓΟΝ עושי אביו םִילָשּורְי ואבו :ּויְדיִמְלִת |

ὩΣםינוקהדתֶאְו םיִרְכומַהתֶא םֶשָמ שָרְנְל לָחִ  
 ירכמ .תובָשומחתַאְו םיִנְחְלָשַה תּנָחְלְשתֶאְו שדדקמב
 τὴ .יִלְּכ תאשְל שיאְל חינה אלו τ ΠῚ םיניה
 תיִּב יִתיִב 3 בּותְכ אלָה םֶהָל ἼΩΝ דמו :שדְכִמַה

εἰνתרָעמ ותא םֶתיִשָע םּתַאְו םיִמָעְהלָכְל ארק  
 לבנת םיִנְרַּפַה ישארו םירְפופה ּועָמְשִמ + םיִצרָפ |

 םָעָהדלָּכ ὝΝ ןע :יינָפמ וארו יּכ ודימָשַהְל ותא
 ΤΟ ΟΝ אָצִמ בֶדָעָּב יהיו ΕἸ ΟΣ םיִמָמּותשמ

ΟΝ וארו ἼὭΞΞ םיִרְבִע ἘΠῚ ὙΠ : ריִעָל 

 ΞῚ ΡΝ ἼΩΝ םורְטְּפ רכז :ָהיָשְרָשִמ הָשְבָי יִּ
 ΠΝ עושי ןעיו :הָשַבָי ּהָּתְרִרִא ΔΝ ΓΝ הגה
 ὋΝ רָמא ןמָאדיִּכ :םיהלֶא תַנּומָא םֶכָב ΝΠ םֶהיִלַא
 -לֶא קַתָעַהְו אנה הָוה רֶהָהְ"לֶא רמאי ר רשאי םֶכְל
 ורבד הש יִּכ ימאים יִּכ ּבְבְלּב ק קָפְס ΓΝῚ ὩΣ ךות
 רַשא לפ ἜΣ רַמא יִנַא ΊΞ ΟΣ :רַמָא רש ולהְיַהְיְּ
 יכו :םֶכְל יהיו ּוחְכִת יּכ ּונימָאה םֶכְתַלְפְתְב לאשת
 םֶכְבבְלַב ἼΩΝ ΓΝ שיִאדלֶכְל ὍΠΩΣ ללָּפתהל ּודַמַעַת
 :םֶכיִעְשְפְל אּוהיסג םיִמָשַּבְש םכיִבַא חלְסִי ןעמל ּויִלע
 הלֶסידאל םיִמְשַּבַש םֶכיִבָאִא ὍΠΩΣ -- םֶּתַאְ
 אוה ὙΠ םיְלָשורְי ואביו ובושיו : םֶכיִעְשְּפל
 םירפופהו םינהפה ישאר ויְלַא ואביו שדקִמּב ךלהֶתִמ

ΠῚ ΤΩΝ ἘΣΣῚהשע הָּתַא תושר וזאב  πον 
 ןעיו : הֶלַאדְתֶא תושעל תאזה תּושרָהדתֶא ἪΡ ΠΣ ימו

 ΠΝ רֶבְּד םֶכְתֶא הָלָאְשִא יִנָאְדִנ ἘΣΤῸΝ ὝΒΝ עושי
 םתאו

= 1 
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 :הָלֶא ΤΩΣ ἊΝ תושר וזדיִאְּב םֶכְל רמאו ינובישה םֶּמַאְ

ὃ0םימשמה 170 תַליִבָמ  ΠΡΟΣינובישַה םֶדֶא יִנָּבִמִדםִא : 
ἘΠῚ ἸΝΦΡῚ 81אופַא עודמ רמאי םיִמָשִמ רמאנדםא רמאל  

 ὈΣΤΩ͂Ν וארו םֶדֶא ינֶפִמ רמאנה וא וב םֶתְנַמָאָה אל 38
 רמאיו ונעו .: תַמָאַּב (ΜΞ ןֶנחוידתא ּובָשח םֶלָכיִּכ 98

 ὩΣ" ןָפיסא םֶהיִלַא רָמאיַו עושי ןעיו ὍΣΣ אל עּושידלָא
 : הֶלִא הָשע Ἂς תושר וזחיאּב םכל ΩΝ אל ינָא

ΠῚ 19י דָחֶא שיִא רמאל םיִלָשַמְּב םֶהיִלֶא הבדל  
 Ἵ ּוהנתיו לּדְנמ ἸΞῚ בקי בצחוו ביִבָס ὙΠ שעיו םֶרֶּכ עַטְנ

 ον דָבָע חַלָש דעומלו : םיקַחְרְמְ דל םימְרְכדלֶא :
 והזחאיו ΤΕΣ ΤΕ םימרפה ΓΚ תחקל םיִמְרּכַה 3
 τν τῆς στὸν- חלשל ףַסי :םקיר וחלש והְּכִו 4

 : הָפְרָחְּב ו והָחלֶשו ושאר ּוצָחְמ(ּו םיִנָכֶאְב ּולקְס) ותאו

Ὁותאדםנו רֶחֶא חלשיו ףסיו  ἸΞῚ ὉΠםירחא םיּפרְל וש  
ΘΠ ὁופה  ΤΡ ὉΠΟΥ͂ןַּב דוע ולו  ΝΕובָהֶא  
ΓΙרַמָאַדיִּכ הָנרַחאְּב םֶקיִלַא ותא-סנ  ἜΡיִנָב  
τ τםימְרפַהְו  ΕΝ ἘΠῚהָזהְנה .ּוהַעְרְדלֶא שיא  

 והְזחאיַו ΟΡ ΤΠ הָשְרִיהְו ὙΠ ּוכְל שרויה אּוה
ὉΤΤῚץּוחמדלֶא ּוהכילשיו ותוא  ΠΕΡῚ ΞΡהמ - 
ΠΣ:אלה םֶרְכִה לעּב  Ν᾽םיִמְרּכַהתֶא דָּבַאְוְו  ἘΣΤῚ 
ἸΟῪ τὸאלה : םירחַאל םֶרָּכַהתֶא  ΩΝבּותָּכַהדתֶא  

 הָוהי ΓΝ :הָנּפ שארל הָתִיַה םינובה ΝΟ ןְבֶא הזה וג
ΠΤ 15וארייו ושפתל ושקבוו זּוניִניִעְּב תאָלַפנ איה תאז  

 לַשְמהדתַא רָּבִּד ὈΠῸΣ Ξ ּוניבָהְדרָשַא ןש םעָה יִנָּפִמ
ΤῚΣ 1וילא ּוחְלֶשיו = :וכליו והחיעו  ΟΣםישורפהדמ  

ΣΝ τὰורמאיו ואבו :ורָבְדִּב ותא שפתל סודרוה  
ΤΌΝיפר  ὍΣרּוגָתדאל הָּתַא תַמָא שיאחיכ  ἜΣ 

 דתֶא הֶּתַא הָרומ תַמָאָבּו שיא יִנָּפ אשת אל יִּכ שיא
 ךרה |

- 

 ל
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 ןִּפְַה ΓΝ ΓΕΊΤΩΝ סמ תת ΠΣ םיהלֶאָה ךרד
 -המ םֶהיִלַא רָמאיִו ΠΕΣ ΩΝ עדי אּוהו ΤΣ אל"םא

ὍΣΣרֶכִד יִלֶא ּואיִּבַה  ΠΝםֶהיִלֶא רֶמִאיו ואיבָו  
 ורמאיו ὉΠ יִמדלֶש γον רַשַא בָּתְכַּמַהְו תאזה הרוצה
 ὝΝ ΓΝ םֶהיִלֶא ΝῊ עושי ןעוו :רֶסיִקיִָש ויל
 םיהלאל ὉΠ םיהלאל ἼΩΝ תאו רַסיִקְל ּונּת רסיקל
 םיִרְָמאָה םיקודצהךמ וויְלֶא ואביו :ויִלָ ּוהְמְתִיו
 ΞΩΞ πῶ יִּבְר :רמאל ΤΡΟΧῸΣ םיִתָמַה ΓΤ ןיא

ὋΝול ןיא םיִנָבּו הֶשֶא חינהו שיִאהיחַא תומָי יִּכ  ἘΣ 
ΤΙΝםיִחֶא הָעְבַש הגה :ויחאל ער םיקהְו ותשאהתַא  

 חקיו :ערֶ] וירחא ריאשההאלו ΠΝ השא ןושארַה חקיו
 ;יִשיִלָשַה ὩΣ ןכְו Σ Ἢ חינה האלו תמו ינשה התא

Ὁ הָנרַחַאְו ΣῪ ἘΣΤΙΝ ּוריאָשַהְאלְ הָעְבַשַהיִלָּכ ΠΡῸΣ 
ἅπαςהָתַמ  ΣΌΝ ὩΣהֶתַעְו  ΓΞומּוקְיָשְּכ םיִתְמה  

 :הֶשאְל ΠΡῸΣ הָעבשל 5 השאל הָיִהּת םֶהָמ ימל
 םֶּתְטְדְי אל ἼΩΝ ἘΩ͂Ν םיעט אלָה םֶהיְלַא עושי רָמאַ
 םֶמּוק תַעָּב 3 :םיִהְלֶאָה תרובנתא אלו םיִבּותְּכַהתֶא
 ויהָידיִּכ הָנאָשְנִת אלו םיִשָנ ּואָשי אל םיִתְמַהןמ

ΣΝ ΩΦאָלַה מוקש םיִתְמַה רבּדדלעו :םִיִמְשַה  
 ויִלֶא ΤΠ ΔΝ ΓΝ הֶנְפִּב הָשמ רֶפְסְּב םֶתאְרַק
 יהלאו ΣΙΝ יהלאו םֶהְרְבִא ΤΟΝ ὑὸν רמאל םיהלֶאָה
 יִהְלֶאד םִא :יִּכ םיתָמה ΤΟΝ ὌΝ םיהלָאָה בקש
 -ןמ ΠΝ :הָּבְרַה םֶּתִא םיִעּוט 135 םייחה
 יִּכ ארו םֶהיִלַא ברקיו םיִחְּכַוְתִמ םֶתא עַמָש םירפופה

ΞΟΠלָבְ הָנשארַה איה- המ והלא םֶביִשֶה - 
 ΣΟ תִצְמַהלַכְל הָנשאְרָה עושי ותא ןעיו :תוצמה

Σ᾽הָוהְי תא תְבַהְאְו :דָחֶא הָוהְי וניהלָא הָוהְי  
ἼΞΞΡΣΞ ΤῊΝלֶכְבּו יעּמלֶכְבּו ףשפנילֶכְבּו " 
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 הָל הָמּדַה תיִנָשַָהְו :הָנשאַרֶה ΤΊΝΟΣ איה תאז דדאמ
 ,ἼΩΝ :הָלאמ ΠΌΤ הוצִמ ΤΙΝῚ מכ דערל ְבְְַו 5

ΤῸΝרפה  ΡΩΝהָּפָי יכר   ΠΙΞῚדָחֶא םיהלָא  
 -לָכְבּו בָבְל"ַלֶכְּב ותא הָבָהַאְלּו :ודְבְלַמ דוע ΓΝῚ אוה
 ָּךשֶפִנָּכ ַעַרָהְדתֶא הָבַהַאְלּו דאָמלֶכְבּו שָפְנלָכְבְו עדמ

ΠΟῪהָנָעְדיּכ עושי ארו .:םיִחְבְה תולעדלָּכִמ איה  
 םיהלָאָק תּכְלַמַמ הֶּתַא קוחךדאל ויִלֶא ἼΩΝ תעדב
 :הָלֶאָש ותוא לאשל ובלדתֶא דוע ברָעדאל שיאו

 םירפופה ΤΩΝ ΤῈ רמאיו ןעיו שדְהִּמַּב דָפלְמ עושיו +
 שדקפה חורב ὮΝ" דוד אלה :אוה ΠῚ חישְמה יִּכ 3

 םדה ΤΞΝ ΓΝ דע יִניִמיל בש ינדאל הֶוהְי אנ
 אוה ךיִאְו ןודָא ולדארק ומָצַעְּב דִוָדְהְוה :יְלְנהֶל +

Ὧ 3ותא עמָשל םֶעֶה בר בהָאְו : ἼΩΝםֶהיְלַא  
 ךלהתהל םיִבָהאָה םירפופהְךִמ ורָמְשה םֶתא דל
 תֶבָשְלְו ΟΞ םֶמּולַשב ּולָאשיִשְו תילט יפוטע
 : תודועְפּב םינשאר בָסֶהְלּו תויסנְכ יִּתְבְּב םינשאר
 האְרְמְל ΠΡΕΙ͂Ξ םיכיראמּו ΓΌΟΝ ἜΣΤΙΝ םיִעְלּפה

ΘΝוטפשי דאמ רֶתָי 57( טֶּפָשמ הָמַה : 

 םַעָהִד תֶא הֶאר אּוהְו רָצואָה ןורא לּוממ .בשָי עושי
 ὉΓ םיִּבר םירישעו רַצואָה ןורָאְּב תועָמ םיִמיִשְמ

 ἊΝ תומּורפ ΤΠ ןפתו ΠΡῸΣ הָנָמְלַא אבֶּתו :הָּבְרִה +

 םֶהיִלִא ΠΝ .ויְדיִמְלִּתדלֶא ארקיו ΤῸΝ עבר ןח
ΩΝ ἸῸΝתאזה הָיִנַעַה הָנָמְלִאַה יִּכ םֶכְל יִנָא  ΓΟ 

 ְתנ םֶלָּכ יִּכ :רָצואָה ןורָאדלֶא םיִנְתְנהדֶלָּכִמ רֶתו
 ּהָלירֶשַא"לְּכ Τὺ ּהרפְחְממ איה םֶהְלש ףדעָהְדִ
 : : הָתִיְחְמילּכ תא

 דָחֶא לא ΩΝ שְדְקמה-ןמ ותאַצְּב יהיו
 :הָלֶאָה םינינבַחְו םיִנָכִאְה ופהַמ הֶאְר יִּכר ויִדיִמְלְהמ

 ןעיו
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 םיִלודָנה םיִננְּבַהדתֶא ΓΝ ΤΙ רמאיו עושי ותא ןעמ
 :קרְפְתִת אל ΠΝ ἸΞΝΤῸΣ ןָבֶא רֶאְשִתִדאל הָלֶאָה
 סורְמֶפ ּוהְלֶאְשיִו שדְקִמה ליממ ΘΓ רהדלע בש
 ול אָנְרַמָא ΣΝ ΞΡ םהְו יִרדְנַאְו ןֶנֶחְויְו בקעיו

 -הֶשָעִת ἼΩΝ תַעָה ΝΞ תואָה אּוהדהַמּו ΓΝ יִתָמ |
 םכְל ּורָמְשַה םֶהיִלֶא ΤῈ עושי ןעו + תאזלֶּכ הָּב
 : רמאל יִמָשּמ ואבי םיִּכְר יִּכ שיא םֶכְתֶא הָעְתִידְָפ

Ἂςתועָמָשּו תומָחְלַמ םֶכָעָמְשְבּו :םיִּפְר ועתהְו אוה  
 ΝΞ אל דועו תאז הית :ויָהְדיִּכ ּולָהְּבִתִדלַא הַמְחְלִמ

 הְָָו הָכְלְממלע הָכְלִמִמּו יואל וג .ΘΗ .:ץקה
 תישאר הֶלִא :הַמּוהְמּו בָעְר הָיָהְו הכָו הפ שער
 םֶכְתֶא ΤΌΣ םֶכיִתשְּפְנְב ּורמשה םֶּתִאְו םיִלְבַחַה

 םיכלמּו םידיגְנ יפלו תיְסִנכ ΤΣΞ םֶתיִּכְה תירדהְנָסְל
 ו אְרֶקהְל הָכיִרָצ הָרשְּבַהְו ὩΣ תודעל ינעמְל ּואְבּות
 םֶכְתֶא ּורְסַמּו ּוכילוי Ἔα : םיוגַהְד לכל הָנשאַרב
 ὮΝ רֶכְּה יִּכ ּורָּבְדְּתִדהַמ ּובָשַחִּתִדלַאְו ּונָאְדִתִלַא
 דאל ἼΩΝ ןעי ּורְּבדִת ותוא איהה הָעָשַּב םֶכיִפְּב םשיי
 -תֶא רסמי חֶאְו :שֶדְפַה חורדסַא יִּכ םיִרְּבדְמַה םֶּתַא
 ּותיִמָהְו םֶתובָאְּב םיִנָב ומקו וָּבדתֶא בָאְו תָוָמְל ויחֶא

 3. "דע הָּכִחְמַהְו ימש ןעמְל לפל םיאוטש םֶתיִיְהְו :םֶתוא
 ὌΝ םמשָמ ץיקשדתֶא ּואָרת יִכְו ΕΥ̓ΘῪ אוה ץק תַע
 ארוקה ולדאל ἼΩΝ םוקָמַּב דַמע ΝΞ. ὌΝ רמָא

ἸΝ 5)םונ  ἸΘῸΣלַע רָשַאְו :םיִרָהָהדלֶא הָדּוהְי ישא - 
 ΕΞ רֶבִּד תאָשְל וב אבָידלאְו התיִּפַה דרידלא 251
 יואְו :ושוכלמ תאשל הָתִִּבְה בשידלא הָדָשַּב רֶשאְ
 רֶשֶא לְלַּפְתַה ἫΝ :הָמַהָה םיִמַָּב תוקינימלְו תורָהְל
 ΓΝ ויהי םֶהָה םימָיה יִּכ :ףרחב םֶכְתַסּונִמ היהת"אל

 ἽΝ הָאיִרְּכַה תישארמ ָהמָכ הָתְְהְנְאל ἜΝ הָרְצ
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ΚΞ 0 -םיהלֶא  ΠΩ͂Σ "ἢהָיָהִתִדאל ָהומְכְו  ΤῊΣילּולְו  
 ןעמְל ἫΝ רֶשָּבלָּכ עשוייאל םֶהָה םיִמּוַהדתֶא הוה .רצק

 ἜΝ ἸΝῚ :םיִמָהתֶא רצק םֶּב רַחָּב ἼΩΝ םיִריחְּבַה גו
 דלא םָש ὙΠ וא ΤΠ הפדהנה שיא םֶכיִלַא רמאי

 ונְתְנְו רקש ἘΞ) Ἣν τὺ ὩΣ יִּכ - :ונימָאּת 3
 :ּולְכּודםִא םיִרְיחְּבַהדַתֶא ἘΝ תועְתהְל םיִתְפומּו תותא
 ΤΠ :לפחתֶא םֶכְל ὙΠ שארמ הנה ּואְר םֶּתַאְו 5

 ΤΠ ΠῚ שָמָשַה ךשחֶת איהה הָרצה יִרָחֶא םַהָה םיִמָּיְּב
 םימשה ΡΥ םימשהדמ ולפי םיִבָכּוּכַהְו :ורוא הינידאל 5
 הָרּובְנִּב ΣΦ ΝΞ םֶדֶאָהְְּבִדִתֶא ἸΝῪ ἸΝῚ :וטטומתי 36
 ויִריִחְּבדתֶא ΚΞ Ὶ ויָכָאְלְמדתֶא חלשי זָאְו :דובְכְבּו הָּבִר גז

ΚΞΝ 38מו :םִיִמַשה הצקדדע ץֶרֶאָה הצקמ תוחורֶה  

 .ΓΞ ָּפְִ בטריטכ רָבְדִה ὈΡΈΣΤΗΣ אָזּודְמל הֶָנאָּתַ
 םֶכְתאְרְּב ΠΝ 19 :ץיקה בורק יִּכ ὩΣ ָהְלָע 39

ΤΟΝ ὉΤῸΣ 30חַתְפַּב אוה בורקהיִּכ ועד : ἊΣ ΩΝ ἸῸΝ 
 :הָלֶאדלָּכ ὑπ ἫΝ דע הוה רוחה רבעי אל מ
διץֶרֶאְהְו םיִמָשַה  ΓΞתֶע-ךא  :ןורבעָו אל יִרְבְדּו - 

ΚΞאל"םנ עדו שיא ןיא איהה הָעָשַהְו אוהַה םויה  
 ודקש ואְר :בָאָה ידעְלבמ ןּפה .אלדסנ םימָשה יכאלמ ₪
 ףךלוה שיאָּכ ΠῚ :תַעָה ΤΩ םֶתָעְדִי אל יִּכ וללַּפְתִהְו 4

 שיאְקּו ויָדְבְעְל ΓΦ ןתיו ותיִּברתֶא בע רֶשֶא קחְרְמל
 Ξ την ישח :דלשל τὴν רעושהדתֶא ותכאלמ"תא 2

 צחבהוא בֶרָעָּבְדבִא ΓΞ לע אובי ΤΩ םֶּתְעִדְי אל
 א :רקפב וא לוגנרתה תַאיִרְק תַעְּבְדבָא הֶליִלַה 86
 םכל ᾽ΤΩΝ Ν תֶאְו :םיִנָשי םֶכְתֶא אָצְמּו םאתפ זז

 :ודכש לפל רָמא ננה
 ישקביו ΝΞ תוצמהְו חַסֶּפִה גחְו םימזי דוע יהיו 14

 :ותימהְל הָמרַעְב ΩΡ םירפופהְו םינהפה ישאר
 ורמאיו

>. 
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 יהי : םעָּכ הָמּוהְמ הָיְהֶּתְדַּפ גָחָּב אל ּורְמאו
 -לֶא 58 ערצמה .ןועמש תי נה תיִבְּב ותויהּב
 ἢ ךז דרג תחקרמ"ךפ הָדָיְבּו הָשֶא אבו ןָחְלְשַה
 רֶשַא שי :ושארדלע קצתו ךפה-תֶא רפשתו דאמ

 ἘΝ הָיַה :הָמדלַע המאל ּוהָעְרְדלֶא שיא םיִמָעְרְתִמ
 רֶתויְּב ἼΞΩΠΡ תאז הָתִיָה היּואְר יִּכ : תאזה הָחְכְרַמַה
 רמאיו :הָּב ּורָעְנו ᾽Θ תַתְלְו רֶניִד ΓΝ שלשמ
 ΠΡῸΣ בוט השעמ ּהָשְפנ ואְלִת הָמְל ΠΡ ּוחיִנַה עושי
 ולכות וצרפשכו :םֶכָמַע 'דיִמָת .םיינצה ὉΞ = "מע

 ὮΝ ΓΝ ΤΩΙ םֶכְּתִא הָיהֶאדאל יִכְנָאְו םֶהְל ביטיִהְל
 :ותְרּובקְל ἜΡΓΩΝ ךוסל הָמדִק ΠΡῸΣ ּהָדָי ΝΡ הָיָה

ἊΣ ΓΝ ἸῺΝרָשַאּב יִּכ םֶכְל  ΝΡתאזה הָרושְּבה  
Ὁ Ἐν ΟΞ ΣΝאיה הָתָשַע רשאהתֶא  ΠΣ ἜΘ᾽ 

ΠῚ ἐπרָשַעָה םיִנָשִמ דָחֶא תוירקדשיא  
 11 ὨΠῚ :םֶהיִלַא ותוא רסמל םינְהּכַה ישאְרדלֶא 21
 ΓΝ שפביו 9 ולד תֶתְל ΤΩΝ ΤΡ םַעְמְשְּכ
 ΓΞ ἼΩΝ ןושארֶה םויּפ תוצמה גַחּב יהיו :ורסמְל
 -תֶא לכָאְל ץפחת הפיִא ו וילֶא ורמאיו חַסָּפַה
 8 ΠΝ וידימלפמ םינָש חלש  :ןיִכו ΠΡ חהַסֶּפַה
 םיִמ תקפצ אשנ שיא םֶכְתֶא ἐδ הָריִעַה ּוכְל םֶהיִלא

ΞΡלַעַבְל ורמָא הָמָש אובי רשאבו :ויִרַחֶא  ΓΡΞΙהפ  
ΠΝןולָמָה היא ברה  Ὡςחַסָּפהדתֶא םש לכא  ἜΣ 

 5 הָנְכומּו הָעֶצִמ הָלּודְנ הָיְלַע םֶכְתֶא ΓΝ אּוהְו .יִדיִמְלַה
 16 ּואַצָמיו הָרְיִעָה ואביו ויִדיִמלַת ּואציו :ּונְל ּוניִכָה םשו
 וז אביו בֶרָעַּב יהיו . :חסָּפהְדתַא-ּוניִכַיו ἘΠῚ ΩΝ רָשָאַּכ
 18 מא ἸῸΝ עושי ἼΩΝ ּולָכאיו- בפיו .:רֶשָעֶה םיִנשסִע

ΞΡ ἊΝדָחֶא  ΘΟ, ΞΘלכא אּוהו  ἜΣ ἸῺΝ19  
 20 עי = :אּוה יִנָא יִכָה הֶז ΠΝ ΠῚ ויָלַא ורמאיו בצת

 רמאיו
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 ἋΣ לבטה אוה ἼἸΟΣΠ םיִנָשמ דָחֶא םֶהיִלִא רַָמאיִו

 ἫΝ ΩΝ ΤῊΣ בּותְכַּכ ךלי לה םֶדאְהְדִּב ןה :הָרָעְקּב :
 שיאל בוט םֶדָאָהְְּב רֶסֶּמי τὸν τὴν אודה שיִאְל

 ךְרְבִו ὉΠ עושי קיו םֶלְכְאְב יהיו :דֶלונ אלש אּוהה +
 ΠΡῚ :יפּונ אוה ΠῚ ὍΝ וחק רמאיו םֶהָל ןתיו עצְביו <

 רָמאיו :םֶלָּפ הָנֶמִמ ותשיו םֶהָל ןתיַו ΤΞῚ סוכהדתֶא +
 \] :םיִּבְר דַעְב ἼΞΩΣΙ הֶשְדַחַה ΓΞ יִמָד ΠῚ םֶהְל

ὮΝ:רמא  ἪΝהַתָשֶאאל התָש םֶכְל  τῆνפה ירפמ  
 תוכְלַמְּב שֶדָח ותא הָּתְשֶא רַשא אּוהַה םויקד דע

 -לֶא ּואצַו רלההדתא םִאְרְק יִרָחַאְ : םיהלֶאְה +
 ילשְּכִת םֶכְלְּכ םתֶא עושי ΘΝ ΝΎ :םיִתיִוה רה +

 :ןאצה ןיצופתו ΠΡ ΤῸΝ הָּכִא בּותָכ יִּכ הֶּוה הֶליִלַּב יב
 : הלילה .םֶכיִנְפל דלא םיתמה -ןמ ימוק ΤΙΝ דא

ΤῸΝ ἼΩΝ >םּורְמּפ  ὩΣלֶשְּכִא אל יִנָא םֶלָכ ּולָשְּכיִִבִא ; 
 הָלִיִלּב םייה Ξ ἪΡ ὋΝ רמא ΤῸΝ עושי ΤΌΝ מאו
 יִּבד שָחַכְת ΣΝ םִיָמַעַּפ לוגְנְרַּתַה ΝΡ םֶרָמְּב הזה

ὩΣ ἼΩΝ רפדל ףַסויו ץמאתה אּוהו :םיִמַעְּפ שלש Ὁ 
ΠΤתומל ילע  ΤΟΝורְמִא ןכְו דְּב שחכאדאל שח  

 יִנָמְשדתַנ ּהָמְשּו ΤΙΣ רַצַחְדלֶא ואביו = + םֶלָכְִ 8:
 ;לָלַּפְתֶא ἼΩΝ דע הפ םֶכְלדּובְש וידימְלתדלֶא רמי

 לח ןֶנחויד תֶאְו בקעי ה תֶאְו ΘΕ ΩΝ ותא חקיו =
 -דַע ילדהְרמ ישפנ םֶהיִלַא רמאיו : גמְלו םמותשהל |
 לפיו הֶאְלְהְו םָשמ ὍΣ רבע :ודקשו הפדודמע תו *

ΠΣ ויִלָעַמ “ὮΣΕ ΠΥ לַכּוידמִא "ΩΝ ללָּפִתִַו הָצְרַא 
 יִלָעַמ אָנירְבַעַה לָכּות לפ ἘΝ אָּבַא ἼΩΝ :תאזה
 תֶאדמִא יִּכ הָצּור יִנֶא ἜΧΩΝ אלדְךַא תאזה סוּכַהדתֶא
 ΘΒ ΟΝ רַמאַַו םיִנשָי םֶאָצְמִו אביו :הָּתֶאדִרֶשַא
 ודקש :תֶחֶא πον דקשל חלי אליה ןשיתה ןועמש

 .וללפתהי |
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 הָצַפַח איה חורה (ΤΠ ΤῈ ידיל ּואבַתְָּפ ּולָלּפְתה
 ΣΕ ΤΣ ורְמָאְּב לָלַּפְתִיו רופל ףַסיַו :הָפְר רָשְּבַהְ
 40 םֶהיִניִע יִּכ םיִנָשָי תיִנש םָאָצְמַיו בָשיו :הֶּמַהָה םירָבּדּכ
 41 רמאיו תישילַש םַעּפ אבו :ּוהְנַעיִדהְמ ועדי אלו תודְבְּכ
 ךב הנה הָעֶשַה ΤΙΝΕΣ ילדבר ּוחונו דוע ומונ םֶהיִלַא
 45 רֶָסומַה הגה ΓΞ ומוק :םיִאָטה (ΤΣ ἼΘΙ םֶדֶאְה

ΤῊΝּונְדוע : ברק  ΞΘאּוהְו אָב הדּוהיו  ἜΝ48 םיִנָשִמ  
 ישאָר תֶאַמ תולקמְבּו תובְרַחְּב בר ןומָה ומעְו רֶשָעָה
 44 {ἘΠῚ 1( ותא רסימהְו ΘΠ םירפופהְו םיִנָהּפַה

ΓΝּוהְקָשֶא רָשַא שיִאָה רמאל  ΠῚותא ּושְפִּת אוה  
 רַמאַָו וילא Ὁ אּוהְו ΝΞ ΚΠ : למלא והכיִלוהְו

ΞΕּוהְשּפְתִיו םֶהיִדְיתֶא ובדוחלשיו :ולדק שנו יִּכִר : 
“ΠΝ:ובְרִחדתֶא ףלַש ולצֶא םידמפחרמ  ΤῊ4ז דָבָעְדתֶא  

 םֶהיִלַא ΩΝ“ עושי עמ ἘΣΤΙΝ ץצקיו לודנה ןָהּפה

 תולקמְבּו ΓΞ ὋΣ ὈΓΝΝ ץיִרֶּפִלַע תאַצְּכ
 49 שִּדְקַמַּכ .Προ םֶכְלְצֶא יתיִיה םוי םוי ינאָו :יִנשֶפְתְל
 :םיִבּותְכַה ירבִד תאלמ עמל לָבִא Ξ םּתְקזַחַה אלו
 50 ףטעמ יִרָחֶא ךלה דָחֶא רַעְו :וסּונו םֶלָּכ ותא ובזעיו

 65 שפ
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 ₪ "תֶא בזעיו ΣΝ ּוהזחאיו ותְוְרְעתֶא תופַכְל ןידְסְּב

Ὁ ΤΠכיל :םרָע םֶהיִנְפִמ סו  πὰς % 
 םינהפה ישאְרְילָּכ ויָלֶא וקַהָקיו לודָנה ןהפהדלֶא עושי

ΘΡΟΝῚםירפופהו : Ἴ2 ΘΕדַע קוחרמ וירחא " % 
 םיִתְרָשְמַהדםע םָש בָשַּ הָמיִנּפ לודגה ןהפה רצחל
 5 דלָכְו ἘΞ ישארו :רּואה דָנָנ םָּמַחְתִיו
 :ּואְצַמ אלו ותימהל ץושידלע ΤῊΣ ישָקְּב ןירְדָהְנּפַה
 % םֶהיִרְבּד ּויָה אל לָבִא רקש תּודָע וב ּונָע םיּפר יּכ
 ὅτ :רמאל רֶקָש תּודע וב ונעו םיִשְנַא ומוקיו :םיְִכִמ
 8 ידי הָשַעַמ ΠΣ לֶכיִהַהְתֶא סרֶהֶא ἊΝ ΠΝ ותא ּונעמש

 םדא
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 ὮΝ ΩΝ רחא לָכיִה ΤΩΝ םיִמָי תשלשלו םֶדֶא
ὁ9ידי השעמ  ΓΝΊΞΓΣ ΘΝאל  ΠῚםֶתּודַע  ΓΟ 

 רמאל עּושידתא לאשיו ἼΞ דמעיו לודנה ןהפה םקָיו 60
 שירָחֶה אּוהְו :ְדֶּב םינע הֶלִא ΠΡ רֶבִּד בישמ נאה 1

 ותא לאַשְל לודנה ΓΞ דוע ףַסויַו "31 בישָה אלו
 ὮΝ“ :ךְרבְמהְדְּב חישְּמַה אוה הָּתַאַה ΤῸΝ רמו 0

 ןימיל םשוי םֶדָאָהְְּבדִתֶא ואְרת םֶּתַאְו אוה ὋΝ עושי
 לודנה ןהפה ערקו :םימשה יננע-םע אָבּו הָרּובְגַה 68
 הגה ΤῚΣ שקְבְל דו Ὁ המ .רמאוו ὉΠ תֶא <

 בָיחיִּכ םֶלָכ ּוהְעישְריו םֶכְּתְעדִדהִמ ףּודגהדתֶא םּתְעַמְש
 ὙΠ וינָּפתֶא ּופחָיו ופ קרל ἘΠ ולחיו :אוה הָתִמ 5

 תוּכַמָּב ּוהָוחִא* םיתְרָשְמַהְו אָבְנה וילא ּורמאיו ףרֶנֶאְב
 רַצָחֶה תיִּתְחַתְּב סורְטֶּפ תיִהִּב ὙΠῸ :יחְלהדלע 6

οἵןהפה תוחפשמ תחא אבָּתו  ΠΣםורמָּפִתֶא אָרְּפַו  
 ָתיִיָה ΠΕ ὩΣ רמאתו וּבטֶּבִתַו אוה ἘΠ יִּכ

 ΓΝ אלו עדַא אל 'רמאיו שחכיו :עושי ירצְנהדםע <
 אָרְקִו םֶלּואָהְלֶא השחַה אמ תֶרָמא ΣΝ המ

 τὰ πεν ἢ דוע רַמאּתַו הָחְפַשה ὙΠ ΠῚ :לנְנְרִתִה 69
τὸםֶש  ΠῚאוה  “ΠΝםֶהָמ  ὉΠΞῚתינש םַעָּפ : ὩΣ 

ὩΣ 13. ΤΙΝםש םיִדָמעה  ΤΩΝלֶא  ΘΒםִגָמִא  
 :םושְלַּכ דָנושְלּו הא ילילאפףא 5 םֶהַמ ΠΝ התא
 ἘΣ אל רמאל עבשהלו ושפָנ ד תֶא םירחהל לה

ΤΩΝ τםעּפ אָרְכ לננךתהו .:םּתְרַּכִד רשא הוה שיאָה  
 עושי .ול-רמָא רֶשֶא רֶבִּדַהד תֶא ΘΒ רפֶזְו תינש

 םיִמָעִּפ שלָש יִּב שָחַכִּת םימעפ לננרתה אָרְקִי םֶרְמְּב
 :ךְבּו וכלדלע שו

1 1 

 .והוכה א"'נ 65
 יהיו ,



 98 וט סוקרמ

  ὙΠῚםֶהָּמַעְו םיִנֶהפַה ישאר ורהמיו רקפה תונפל 15
  ΘΠ-תֶא :ּורְסַאִיַו ץַעְוהְל ןירדַהְַפַהדלְכְו םיִרפופה

 םַשמ ּוהכילויו תש  ὙΠל  ὈΝΌΡῚ τותוא 5
πον ויִלֶא רֶמאַַו ועו םידוהיה ְּלָמ הֶתַאַה סוטְליפ 

  ΠΡΊΩΝ:ונְטשְל וברה םינהפה ישארו  ΕἸΘΡῚטיפ 3 +
 « πονהֶאְר רֶבָּד בישָמ ּנִאַה רמאל  ἘΠῚ ΠΩΣונָע

  3ּהָמְתִַו דָחֶא רֶבַּדִדףִא דוע בישָקדאל עשו 5
6 ΣΌΝ םֶהְל רָטופ הָיָה וגחְּב גח "21 : סוטְליִּפ 

 שיא יהיו :ושְקְבִי שא תא דָחֶא  ΝΠז דרב םשְב
“ΤΩΣ תַעְּב חצה וחצר רֶשַא םידרומהדםע ΟΝ אָבַא 
 שָקַבְל ולחיו ןומָהֶה לעיוי " πονםעְפְּב םעַפְּכ םֶהְל :

 םכָל ריִּתַאָש םֶכְנוצְר רמאזו םוטְליִפ םתא ןעיו <= 9
 עַדָי יִּכ :םידוהיה  ἼΩΝקר  ΠΡיִשאְר ּוהּורְסִמ 10

 תֶא ּותיִסַה םיִנְהפַה ישארו :םינָחּפה  ΠΌΤוג יִּתְלְבְל
 יִּכ םֶהָל ריּתַה  ΝΞ ΖΝרָמאיו ןעיו םוטְליִפ ףסיַו 12

 הֶשָעֶאָש םֶכְנּוצְר אופָאדהְמו םֶהְל  ΩΝ ἜΝםיאְרק
  τםָהיִלֶא רָמאִיַו ותא בֶלָצַה דוע ּואְרְקיו :םידוהיה 18

 םוטְליּפ  ΝΈΝ ΠΡהָעְר  ποτ ΤΙ ἘΠῚ ΠῸΣרקל
16 ἜΡΙ םַעָה ןוצְרִּכ תושעל סוטליפ לאו :ותא בלצה 

 אָּבִאדרַּכ תֶא םֶהְל  ΓΝῚםיטושב הָּכַה עושי  "ΒΝותוא
 רַצָחָה ךותדלֶא אָבְַצִה ישא ּוהָכילו ; בֶלְצהְל 16

 וז ּוהָשיִּבְליִו .: דּודְגַה"לֶּכדַתֶא וקיִעזו טָּפָשִמַה תיִּב אּוה
 ןמְנְרַא  ΠῚודרטעיו םיצק תרטע :  וכְרְבְל ּולַחי .18
 םולש רמאל  ἪΡהָנהְּב ושארדלע וכו :םידוהיה לִמ 19
 יִרַחַאְו :ול ווחפשיו םֶהיִכְרַּכד לע ּועְרְכ וב קרו 30

 ןָמְגְרַאָהְדתֶא ותוא ּוטיִשְּפִה וב םצְצולתְה  ἜΣ-תֶא

Ν 15, 8ןומָהָה אשיו  ΟΡ ΓΝ 
 וידנב וי גט



ΘῚΡ 6וט  

Ὁ 31אּוהְו רַבָע דָחֶא שיאו :ותא בלצל ּוהאיצויו  ΝΞ 
 סורדנסכלַא ἘΝ .ינירוקה ןועמש .ומָשּו הדשה זמ

 דלא ΤΚΞῚ ἸΌΝΤΩΝ תאָשְל ותא סא סופורו לש
ΝΡ) 39תותשל ולו : תֶלִגְלִגה תק אוה םוקִמַה  
ὙΦ 15 51חֶקְל אל אּוהְו רמָּב : ὙΤῚותוא ּובְלָצ רָשַאְּפ  

 שיא חקידהמ 75 ΤΌΣ ּוליפו םֶהָל Ὁ קְלַחִי
Ἢזרַבּד בתְכִמ :ּוהבְלְצִו תישילשה הָעָשַה התו : שיא  | 
 ΡΝ :םידוהוה ךְלִמ הָלְעַמְל בּותְּכ ותַמְשא יז
 אמי :ולאמשל ΠΝ ונימיל דַחֶא םיצירפ ינש ותא 38
 ותוא 532 ΘΖ. ΠῚ :הֶנָמְנ םיעשפהתַאו רַמאַה בּותַכַה 39

 לָכיִהַהְה תֶא ΘΠ התא חַאָה ורמאיו םשאר 5{
 הָדְרּו ףךמצעדתֶא עשוה :םיִמָי תָשלָשְּב ותוא הָנּובּו 80
 | םירפופה -םִע םינהפה ישארדםג ןּכְו :בולצה דןמ ו

 עישוה ΤΙΝ תֶא ּורמאיו νι ον שיא וצצולתה
 לֶאְרְשי ךְלִמ חישָמה :עישוהל לַכּוי אל ומָצַעדתֶאְו 82

 םיִבְלְצנהְדסנו ΤΩΝ הֶאְרִנ ןעמְל בּולְצהְדִמ הָּתַע דר
 ףשח הָיָה תיששה הָעָשַה תויְהְבּו :והופרח ותא 3
 תיעשה הָעָשְבּו :תיִעשְפַה הָעָשַה דע ו 4

 ןמ .םיִשָנַא ועמשו יִנָּתְבַ 8 א יִלֶא ושורפו 90
 ץרו :ארוק אוה τον τον הגה ּורמאיו םש םידמעָה 0

ΠΝאליו םֶהַמ  ΕΘץמח  ἘΝῚוהקשיו הָנְקִלַע  
 עשיו :ודירוהל ּוהָילַא אביחםא ΠΝ חינה רמאיו יז
 (ΠΡ לָכיִהַה תֶכרֶפּו :ושְפְנתֶא ΠΕῚ לודג לוק 12( 85
 ΠΣ ΠΝΠ רש אריו :הטמל הֶלְעַמְלִמ םיעְרק םינשל 39

 הזה שיאה ןָכֶא רמאיו ושפִנ הֶאְצִי הָכְָכ וקַעְַּב יִּכ דַגְנִמ
 קוחרמ תופצ םש ὑπ םישְנדםְנְ :םיהלָאַהדְִּ כ הָיָה 40

 בקעודלש ὮΝ םֶיְרְמּו תיִלִדנמה םָיְרִמ ὩΣ" ןָכותְב
 ריעצה
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 ὋΣ ליִלָּגַב ותויהּב רֶשָא + תימלשו ἜΤ ΟΨῚ ריִעצַה
 ותא ΩΝ תוכר תורחַאו ΤΠ םגְו ויִרָחַא וכלה
 רע .רשא ὌΞΟΣ עיגה בֶרָעַה תַע :םילשוחי
 ית רה : ףסוי אביו :תָּכִש ה יִנּפְלָש םויה אוה היה תָּבש

ΣΟדבְכָנ  ἼΩΝםי הלאה תּוכְלַמְל אּוהדםנ הָּכִחַמ הָיָה  

 : ושי ΓΕΤΩ͂Ν לאש םוטְליפד לֶא אבו קּוחְתיו
 הֶאַמַה רשדלא ΝΎ תמ רשַאְלַע סוטְליפ מתיו

 ןיו ןכ"יּכ הֶאְמַה רשדיפמ עדו :עְָנ ἼΒΞΙΙ ּוהָלָאְשו
 ותא ΤΡ ןידס ΠΣ אּוהו :ףסויִל ΤΌΣ ותַפּונדתֶא
 ΝΣ עַלֶסַב בּוצָח רָבְכְּב ּוהמיִשוו Ὁ ἘΞ ּוהָכְרְכִיו

 ואַר ᾽ἜΡ ἘΝ ὩΣ Θ תיִלְּדְנִמה םיִרמו :רָבּמ8ַה חַתּפדלע
 πο םשוה ΟΝ םוקָמַהדתֶא

 םיִרִמ ΤΡ תָּבשַה םּ ὩΣ ΝΣ יהָי
 ךּוסְלו ΠΡ םימס תיִמלְשּו בקעי םִא = תיִלְּדְנִמַה
 דלֶא ΝΞ םָּכָשַה ὝΞΞ ΓΞ ἽΝ :םֶהָּב ותא

ἘΠῚΞ ἽΣΡΠהָשֶא הנְרמאתו : שמשה  ΠΝ ΟΝימ  

 ואָר ןָטיִּבַהְבּו ΞΡ חַתַּפ לַעַמ ןָבָאָהְתֶא ּונְלדִלְנ
 τὸν הָנאבְּתַו :דאָמ ΠΡ) ΠΡ יִּכ ןֶבָאָה הָלְלְנְנ הָנהְ
 הטע אּוהְו ןימימ בשי דָחֶא רּוחְּב הָניִאְרִתַו רֶבַּכה ךות

 : דלא ה :  πον “ὮΝ הֶנְממותשתו הָנְבְל .הֶלמש

 תושקבמ ἸΌΝ בֶלָצְגה ΤΣ עושידתֶא הָנֶמַמותְשִת

 :וב והָביִּכְשַה רָשֶא םוקָמַה הֶזהָּנְה הפ ὩΣ ΒΡ אוה
ΓΘ ἸΠΝῚה ךלוה 5 םורטפלו לשל ןֶּתְגהְו  

: ἘΞ ἝΝ רֶשֶאַּכ ּוהָאְרִת ὈΨῚ ΠΡ ΣΙ ὩΞῚΞΡ 
ΤΊΣ ןַתְזְחַא 3 רָבְכהַהְדִמ ΠΡΘΌΣΙ תאצ ;ל הָנְרַהְמתִו 

 רשַאַּכ אּוהו)) :ּואַרְי יִּ שיאל בד ודיגההאלו זו ןוהַמַתְ
 םירמדלָא הָנשאַרְב הֶאְרִנ תְּבַשּב דָחְאְּב םיִתְמַהְדִמ םק

ΠΡ Ὁ} ἼΩΝ ΓΘדַנַתַ ּדְלִתַ :םידש הָעְבַש  
 םישנאל /
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 ὝΨΕΣΙ םיכבו םיִלְּבַאָתִמ םַהָו ומע ּויַה רָשַא םיִשְנָאְל וג
ὉΔῚ 1הָל ּונימָאָה אל ָהיִלַא הָאְרִ יח יִּכ : ἸΞ ὙΠΝῚ 
ΠΝ Ὸםינשל תֶרָחַא תּומְדִּב  ΓΞ ΤΥΞ ἘΠםיִאָצוי  

ΡΠ ΠῚ ΩΣ 1אל םֶהְלְְִו םירָחֶאְל דינו  
 ΠΤ רֶָשַעָה יִתָשַעְל ΠΝ הָנרַחֶאְבּו - + וניִמָאָה 4

 רשֶא םֶבָבְל ישקּו םֶתְנמָא ןורֶסֶח ΤᾺ σον םיִּבָסִמ
τוניִמָאָהְאל  ΣῚΡםיתְמְהְדִמ רוענ אּוהו : ἼΩΝםֶהיִלֶא  = 
 :הֶאיִרְּבַהדלְכְל הָרושְּבַהתֶא ּואְרְקְו םֶלָּהילָּכלֶא וכל

τὸאוה לבו ןימָאמה  ἜΝ ΣΌΣןימָאְדאל  ΘΝ: : 
 םידָש πὸ םינימאמהדלֶא ּווְלי רַשא תותאה הָלֶאְו וז
 םהיִדיּב ואשי םיִשָחְנ :ורבדי תושדח תונשְלְבּו ימשב 18

 ΤΙΝ ומישָי םילוחדלע םקי אלו תומה ות"
 אשְו ןודָאְק םֶּתִא רָּבִּדִדִרְשַא ΤΙΝ ὙΠῸ :םֶהָל בַטיִ 19
 וארקיו ּואָצָי הָמַהְו :םיהלאָה ןימיל בשיו הָמְיִמְשַה יי

 רָבְּדִהדתֶא קזחיו םֶהָּמַע ΠῚ ןודְאֶה ΠῚ" תומקִמה"לֶכְּב
 ἸῸΝ) וירא תואָּבַה תותאָּב



ὃ 

 םֶקּול יפילַע השודקה הָרושְּבַה

  ΟΝ ΤΙΝםישעמה רופס רָּמַהְל וליאוה םיִּפַר 1
  ἜΝּונָכותְּב תימלשב ּוָמָאְנ  ἜΝΘל םורסמ 2

 רֶשֶאְו הֶלִחְּתִמ םֶהיִניִעְּב םֶתֶא םיִארַה  ὉΠרֶבְּדַה יִתְרָשִמ =
  ΠΌΤבמיה םיִרְבְּדהילְּכ רחא רקחה ינאי בוטל

 םֶרְַסֶּכ םֶכְתְכְל םֶתיִשאַרִמ  ΠΝ ΤῸΝסוליפואּת :
 םירמָאָה טשק עדת ןַעמְל  ἼΩΝןָהּפ : ּתְדָמְל + 5

 סודרוה יִמיִּב הָיָה  ΤῸΝ τὸνהְדּוהְי [ ΠΣתֶרָמְשִּמִמ ומש
  ΤΣ Νהָשֶא ולו  πον ΓΗ͂Ν ΓΏΞםהיִנשו :עָבְשיִלֶא

 לָכְב םת יכלהו םיהלֶאָה נפל םיקידצ  ΓΊΝΩהָוהְי
 עַבָשיִלֶא 5. דָלְו ןיא םֶהְלְו < : ויָתְפִחְב  ΠΡῸΣז םֶהיִנשּו

 יהו  :םיִמָיב ּואָּב  ΡΠרֶדְסְּב םיִהְלֶא ינפל וָהכְּב 8
  ΠΟתְרטק ריטקהל  ἘΡתדובע טָפְשַמָּכ ולרוג 9

  ὩΣ ΞΖלביהדלא אביו  ΤᾺΝםיִלְלַּפְתִמ םָעָה לַהְקלָכ 10
 ףאלמ הגהְו :תְרטקַה תַעָשְּב ץוחב  ΠῚוג וילא הֶאְרנ

 ןימימ דמע  ΓΙΞῚארו :תרטקה [ ΓΞלָהְּביַו וְאִימָה 
  ΠΡΕΣ:ויְלֶע  ΝΣוהָיִרכְז אָריִתִלא ךֶאְלמה ולא 18
ΠΥ ןּפ ףל ΟΣ πριν עבַשילֶאְו ּףךֶתְלּפת הָעַמְשִנ יכ 

 ומש  ΤΡףלדהְיהְו  ποῖוחמש םיִּכְְו ליו 14
5 ΠΣ אל רכשו ןייו הָוהְי ינפל היה לדני + ודְלּוהְּב 

 1 לארשי יִנָּפִמ םיּפרו ΩΝ ןַטֶּבִמ אל שדקה חור
τὸבישי  

 כ

συ 



 א םקול 100

 ΤῸΝ חורב ייִנָּפל ךלי אּוהְו :םֶהיִהלֶא הָוהְילֶא בישי - ד
 םיררופה ΓΝῚ ΘΒ ΟΡ תובָא בל בישָקְל ותְרּובְנְב

 רַמאיו .: החיל ןָכּומ ἊΣ דימעהְל םיקידַצה תנובְתְּב 8
 ΤΣ הֶזַה רָבְּדַהְתֶא ἈΝ הָמָּב אמה הירְכְ

 ויִלֶא ΤΩΝ ךָאְלמה ןעיו : םימיב ΠΝ יִתְשאְ יתְנַקֶז 9
ὋΝדַמועָה לאירבנ  πὸ" Ἔνθα ἮΝרד יִכנָא  

ΤῸΝ 0תאזה הָרושְּבַהדתֶא רש : ὭΣאלו םֶלָאְנ  
 -יִּכ ΓΙ ΠῚ רֶבּדַה םּוקָי ἽΝ םויהדדע ΞΡ לָכּות

 וליחוה םֶעָהְו :םֶדִעְומְּב ּואְלִמִי םהו ירבדל ΠΝ אל ו
Ὁהירכְול  ΠΡΌΣאל ותאַצְב יהָיַו :לֶכיִהְּב ּהמהַמְתַהִּכ  
 ומְרָיַו לָכיַהַּפ הֶאְר ΠΝ 5 ועדיו ὈΠῸΝ ἼΞῚ לכי

 ביו ותדבע ימי ΝΟ רשאּפ יהיו :םֶלָאְנ ינדועו םהְל 98
 עַבְשיִלֶא רהתו הָלֶאָה ימה ΠΣ יהיו :ותיבילא ₪

ΡΩΝ 5רמאתו םישְדָה הֶשָמִח אָּבְהְתִתו ? ΓΞיל הָשָע  
ΠῚיִמיִּב  ΤῊΝ ΓΒםֶדֶא ינְּבִמ יִתָּפְרַחדִתֶא ףסאל : 

 לַאיִרְבְגְתֶא םיהלֶא חלשיו יששה שדח יהיו 90
 הֶלּותְּבְדלֶא :תֶרָצְנ ּהָמְשּו תחא ὝΣ ΟΝ היל ךֶאְלמה גז

 הָלּותְּבַה םשְו דוד ΤΣ ףסוי ומשרשָא שיאל הָשְראִמ
 τ םולש ָהיִלַא רמאיו הרדחה דאְלִמַה אביו :םירמ 98

ΠῚ ΓΝ 29ּךּמַע  ΠΥ)(הָתוארַּב) איה :(םיִשְנַּב תַא  
 ὌΝ“ :תאזה הָכְרבַה הִמ הָּבְלִּב רמאתו ורֶבְדל הלהבנ 30

ΠΡםיהלָאָק נפל ןח תאְצְמיִּכ םירמ יאריתדלא ךאְלמה : 
ΠῚ ὭΣ) 1לדג אּוהְו :עושי ומָשדתֶא תארו ןּ ּףדליו  

 דוד אפְּכתֶא ולְרִּתי םיהלָא הָוהיַו אָרְקִי ןיִלְעְְבּו היה
 ןיא ותּוכְלמְלּו דַעָו םלועל בקע תיפ"לע ךלְמּ ובא 99

 הוה ἼΞΤΙ ΠῚ ךיא ךֶאְלִמה"לֶא םָיִרִמ רָמאתַו :?ק א
 חור ΤῸΝ רֶמאיַו ךֶאְלִמה ןעיו : שיא תעדי ΡΣ יאו =

 ןפילע ΤῸ לת ΤῊΣ תרובו ΤῊΣ ΚΕ שְדְקה
 שודק
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 86 ἼΠΩΤΥΡ עַבָשיִלֶא ΠῚ :םיהלָאָקְדְּב דוליל ἼΩΝ שודק
 ּתְנְזְּב 13 תַדָלְל ΠΤ איהדסג «ΠΩΣ πον שא
 ;רֶבְד"ַלָּכ םיהלֶאמ אלפייאל יִּכ :יששַה שְדְחַה הלה

ὍΣ ὩΣ. ἽΝאציו ּדְרבַדּכ ילדיה הָוהְי תחפש  
 רַהַמִּתְו םִהְה םיִמָּיַּב םֶיִרִמ םֶכּתַו :ךֶאלמה הָתִאַמ

ΠΡῸΣאבו :הֶדּוהְי ריעדלָא הֶרֶהֶה  ΓΞ40 דֶרָבִּתַו הירכ  
 41 םיִרְמ תַּכְרְּבדתֶא עָבָשיִלֶא ַעַמְשָּכ יה :עַבָשיִלֶאתֶא
 :שךפה .חור עַבָשיִלֶא אלְּמתַו ָהיִעַמְּב דלה דקר
 45 ורבו םיִשָנּב ΤῸ הָכּורְּב רמאתו לדג לוקְּב ארק

ΓΞיליהמו ּדנֶמְב  ΝΞלוק יִּכ גיִלַא הֶאָּב ינדא  ₪ 
ἜΝΘ ΝΞ ἼΠΞῚΞהָחְמשְּב דקר הָנהְו  ΡΠיִעָמְּב : 

 4  תֶאַמ ּהָלרַבִּד רָשַא אל ΝΠ יִּכ הָנִמִאְמַה ירשֶאְו
 4 יחור 5[ :הָוהְיתֶא ישְּפִנ ΠΤ םירמ רָמאּתַו :הָוהי

 4 התַעְמ הוה יִּכ ΤΩΝ יִנעָּב הֶאְר רשא יעשו יהלאָּ
 ₪ שוחקו ידש יל הָשָע תולדְנ יּכ :תורדה-לָּכ ינורשא
 0 הֶשָע ΓΞ זויִאְרִי לַע םירוד רודל ודסַחְו :ומש
 2 םֶתואְסַּכִמ םיִביִדְג ΘΠ ᾿Ξ תומְזְמְּב ΝᾺ רזפ 93

ὉΠםיִלָּפַש : ὈΡΞΣῚ5 :םקיר חלש םיִריִשעו בוטדאלמ  

 δὲ ἼΙ ὝΡΕΞ .ּוּמַחרְתֶא רכזל ודע לאְרָשִּב ךמת
 % םיִרמ בָשִתו :םלוע-דע ועְרְְלּו םֶהְרְבַאְל ּוניִתובאדלֶא

ΠῺΣהָשלֶשְּכ  ΘΠּואְלְמו :ּהָתיִבְל בָשֶּתַו  ὅτ 
 58 ָהיָבורְקו ΤΌΘ ועמשיו 113 דָלִּתו ΓΤ עַבָשיִלֶא ימי
 8 םויּכ יהיו :התֶא ּוחמָשיו ּהַמַע ודִסַהדתֶא הָוהי ליִדְנַההיִּ
 ΣΙ ΩΝ ואָרְקיו חֶליהְדַתֶא למל ואביו ינימשה
 80 ול ארק ןנחוי יִּכ אל רמאתו ἸῸΝ ןעתו :ויִבָא םשדלע
 6 :הֶּוה םשּפ ומָש ΟΝ ּךִּמְחַפָשִמְּב שיאךיִא πὸ ורמאיו
 9 לאָשיו ול ארי רשא םשה הָמ תַעַדְל ויבְאלֶא וזמר
 6% .ΓΞ :םֶלָּכ ὙΠ ומש ΣΤΡ .רמאל γῶν בכי חול

 ויפ

ὦϑשכ יש5  “ὁ5-00  
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οὐםאָתּפ ונושְלּו ויפ  ΤΊΞῚ ἼΞΤΙלפתו :םיהלָאְהדתֶא  
ΠΝכשילָב"לע : “ἘΦῚ ὩΣלָכְּב הָלֶאָה םירָבּדַהלָּ - 

 -הַמ רמאל םֶּפִלְַלֶא םיִעמשה"לָכ ומישיו :הָדְוהְי יִרָה 9
 ΠΡΌ עמו:  ΝΡ הָוהידדוו ΤῊ ΡΠ ΠΥ אופא יז
 יִהְלֶא הָוהְי ךּורְּב :רמאל ΝΞ ΡΠ חור ויִבָא היִרכְז 68
 Ὁ ΓΝ :תּודפ ול הלשיו ומעדתֶא ΖΞ יִּכ לֶאְרשי 9

ΚΠ τὸדוד תיִבְּב הָעשְי  ΣΥΞΣויִאיְבְניפְּב רָּכִּד רֶשָאּפ  
τιלָּכ דימו ּועבְיאְמ הָעושי  :םֶלועְמ רשא םישודקה - 

ΡΝ τὸתירְּבדתֶא רֶזְלְו ּוניִתובְאדבְע דֶסֶח תושעל  
τהָעּובְשַהתֶא :ושדכ  ἼΩΝניבא םֶהְרְבַאְל עַּבְשנ  
τὰונליצהל  ΡΟםיִמַתְּב ;דַחְפִדיִלְּב ודבְעְל ונתתלו וניביא  
τὸהָקְדְצְבּו  ΞΟונייח יִמילָּכ : ΠΕΝῚדליה  ΝΞןוילע  

 תורוהְלו ויָכְרִּדִדִתֶא תּונָפְל ךלת הָוהְי ᾽ΠΣ - Ν זז
ΤΊ τניִהלֶא דָסֶחְּב :םֶהיִתאטח תַחיִלְסּב ומַעְ הָעּושיה  

τὸיבשיל ריאָהְל :םודָמִמ הנה ונדקפי םֶהְּב רָשַא וימָחְרְבּו  
 :םילָה לא ועלגר"תא יכלו תמנה שח

 ותאְרַה םוידדע תורְּבדִמב ὙΠ חּורָּב קזחיו דליה לדני 0

 :לאְרשידלֶא
 ב סוטסונוא רסיק ΓΝ תֶד אָצִתַו םֶהַה ΘΟ יהיו 2

 ןושאר הָיָה הֶוִה דקפמהְו :לָּבַת יִבָשידלְּכְַתֶא תונמל 9
 דַקָּפְתהְל םֶלְכ וכל :אָיִרפְּב טילש םוינירוק תויִהְּב 5
 ἘΝ תֶרָצִג ריִעַמ לילָנהדמ ΠΡ ὩΣ לעיו :ןריִעְל שיא +

 דוד תיִּבמ הָיָהְיִּכ םֶהָלְדתיִּב ΓΚ דָוָד ΣΡ הָדּוהְי

 איִהְו ול הָשְראָמִה םִֶיְרְמיםַע ἬΕΙ :ותחפָשִמַמּו <
 דלתו ΓΤ ΠῚ אְלְמִו םש םֶתייִהְּב יהו ΠῚ ד <

 -אל יִּכ סּובָאְב ּוהְביִּכַשִּפַו ּוהְלִּתַחִּתַו רוכָּבַה הְנֶּבדתֶא
 איהה ץֶרָאָּב ὙΠ םיִערְו :ןולָמְּב םוקמ םֶהְל הָיה 5

 ΠΣ ΟΣ הָלְיִלַה תורָמָשִמתֶא םירמשו הָרָשּב םיִנל
 הנהו
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 םֶהיִקַע עיפוה ΠῚ דובְכּו םֶהיִלַע 31( ΠῚ ךאלמ הָּגהְ 5

 10 ἬΝ ΙΒ םַהיִלֶא ὝΒΝΝΝ :הָלּודְג ΠΑΡ ואְיו ביִבָפִמ
 רֶשֶא הָלּדְנ הָחְמש םֶכְתֶא רָשְבִמ ונח 5 ּואְריְִלא

  τ ποθ ΠΣעישומ םֶכְל דלי םויה יִּכ  ΩΝאוה 11

 חישּמַה  ὝΣΞ ΤΊΝΙ:דו  ΠῚתואָה כל  ΘΝןואָצְמִת 15
 םאָתְפּו :םּובַאְּכ בכשו לָּתְחְמ דלי  ὍΣ ΠῚדֶאְקִמַה 18

 םיִרְמאָו םיהלָאָהדתֶא םיִחְּבשְמ םהו םִיְמְשַה אב ןימה :
 44 :ינוצְר יִשְנַאְּב* םולש ץֶרָאָבּו םיהלאל םיִמורְמַּב דובָּכ
 15 ורָמאו הָמימְשַה םיִכָאְקמַה .ΣΤ ΟΣ ולָע רֶשָאּכ יה

ΟΠשיא  ΤΣ ΤΟΝםֶחְלתיִּב דע אָודהְרֶבִעְנ  ΠΝ > 
 8 ּואְצְמִיו ואביו ּורָהַמְו :הָוהְי ונעידוה ΩΝ ΠῚ הָשַעַמַה
 :ּובָאְּב בכש ΝΥ ΠΟ ΓΧῚ ףסוידתֶאְו םיִרמדתֶא
 וז :הָוַה Στ ΟΣ םֶהיִלֶא רָמָאְגה רֶבּדַהדתֶא ּועימשיו וארו
 18 םָהיִלִא ּרּירֶשַא םיִרָבִדַה לע המת םיִעָמְשהילָכְו

ΟΣ ΤΣםיִרמו  ΠΣ19 םֶבָשַהְּתו הֶלֶאָה םיִרְבּדִהתֶא  
 20 ὯΝ םיִחְּבַשַמּו םיִלֶלַהְמ םֶהְו םיִערָה ּובושיו :הָּבְלְּב
 ὮΝ) ΠΝ ΕΞ ּואְרְו ועָמָש ΟΝ לפ- לע םיִהְלֶאָה
 גו לומיו ὩΣ הנמש רעל תאלְמּפ יה :םֶהיִלֶא
 םֶרְַּב דְאְלַמַה ἘΝῚ) τὴς םֶשָּכ עושי ומש ארק
 ₪ ּוהְלָעַו הקמ תרותְכ רה יִמָי ואְלִמִו :ןָמְּבַב הרה
 58 הֶוהְי תרּותְב בּותְּכַּכ ΠῚ יִנָפל ודימַעהְל םילָשּורי
 גו 5 ביְִקַהְּו :הוהיל שדק ארקי ָחְר ἼΦΕ רכז
 5 ΓΙ) Ὁ ΠΣ יִנָב ינש וא םירת ἘΝ ΠῚ תרות תוצַמּכ
 דיִסָחְו קידצ שיא אּוהְו ןועמש ומָשּו םִיִלָשּוריִּב שיא
 9 ולו יילָע ΤΡΙΣῚ שדקה ΠῚ לֶאְרְשי תַמָחְנל הָּכִחִמ
 ὮΝ" הֶאְרְיִבִא דע תֶוְמהֶאְרִי אל 5 שָדקַה חורב הֶלְנִ

 .ּהְרֶהְט א'נ 9, 99 =  .ונוצְר םֶדָא יִנְבְּב א'נ 2, 4

 חישמהתא
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 ואיבה ὝΦΝΞ ὙΠ ΦΈΡΟΝ חּורְב ΝΞ + הָוהְי חישמ וז
 ὙΠ :הרותה תֶקְחּכ ול תושעל עושי רעגההתַא וירוה 38
 רַטְּפִּת ΠΩΣ :רמאיו םיהלָאָהתֶא ּדָרָכִ ויִתוערז"לצ 29

ΤΞῚΞ ΤΊΖΥ ΩΝ 90םולָשְּב יִנדַא : ΝῪΞתֶא יִניִע - 
 ריִאקְל רוא :םיִמַעְקִלָּכ יִנָּפל ָתונִכַה ΔΝ :דְתָעשְי 81
 םיִהְמִּת ומאו ויִבָאְ" :ךמע לארשי תרָאְפתְו םיוגה יניע ₪
 רמאיו ןועמש םֶתוא רבו ΤΟΥΣ ΘΎΝΝΟΣ םיִרָבּדַהלַע 91

 םיברל הָמּוקְתְלְו לושְכַמְל דָפּומ הזנה מא םיִרמלֶא
 ןעמְל 5 רתחַּת ךשַפִנְבו + הָביִרְמ תואְלּו לֶאְרְשיְּב <

ΠΡΌΣ" ἜΝ 6הֶאיִבְנ הָשאְו :םיִּבְר בָבְל תובָשחמ  
 הָאְּב איִהְו πῶς טָבָשמ לֶאּונְּפִדתַּב הנח ἘΦ הָתְיַה

πρυξ τῶν ΠῚ ΒΞַהיִלּותַב יִרָחֶא םינש עַבְש ; 
 ΦΩΤῚ ΠΡ אלו הָגָש םינמשו ΣΞ ΝΞ הָנְמְלא איהְו 87
 םֶהָּתו ΩΝ הֶליל םינּוטחְתְבּו םוצְּב םיהלָא"תא דעתו 88

 יִנָאְּב ΤΌΣ רָּבִדתַו ΠῚ ΤΡ תודחל שנתו איהה העשב
 ΓΤ לפהדתַא ΞῚ : :םִיִלָשּוריּב ΠΡΟΜ םיִּכְחַמַהדלְכ 89
 רעגַה לדו ΤΟῪΣ ΤΩ τ לֶא הָליִלְגַה ובושיו הָוהְי 40

 :ומע םיהלֶא ΕΓ הָמְכַח אָלְּמִמ (חורְב) קח
 πον גחְל הָנָשְב הָנָש πὸ ΕΠ ויִרוה ּולַעְו 1

 ולעמ ΤΡ הָרָשָע ΘΓ .ותּויָקְּב ὙΠ * :הַסֶּפַה 4
 רתויו ובושיו םימָיה ּואְלִמו ΓΙ טּפֶשִמְּכ (םילָשּורְי) 3
 -םִע ΤΩΝ :ּועְדי אל ויִרוהו* םיִלָשּוריְּב עושי רַעגַה 4

 ἽΞ .ּוהָשְקְבְיו םוי ΤῊΞ :ּוכְלימ אוה םיחְראָה לָבָח
 םיִלָשּורָי ובשיו .ּוהֶאְצִמ אלו  :םיִעְדיִמהְו םיִבורקה 45
 אּוהְו שדְקְמַּב ּוהֶאְצַמַו םיִמָי תשלש ץקמ יהיו :ושקבְל <
 -לָכְו ΩΝ לאשו .ἘΌΝ עמשו םירומה ותְּב בשי וז

 ,ומאו ףסויו א"נ 2, 48 = .ףסויו א"נ 2, 8

 םיעמשה
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 4 יהיו - :ויָתבּושְּתְדלַעְו ולכשדלע ּוהָמְּמ ותא םיִעְמשה
 ΠΡ Ὁ ὯΝ ΤῸΝ רָמאתו יממותט 9 ותא םֶתוארִכ
 :דוגשקְּב בלדתַבְצצְּב יִכְנָאְו דיּבָא הגה Ὁ תשע הָכְּכ
 495 םֶּתְעַדְי אלה יתא םֶּתְשקְּב ΠῚ הָמְל םֶהיִלַא רָמאִַ

ΠΝרֶבְּדַהתֶא ּוניִבַה ל םֶהְ :יִבָאְל רט  ΣΝ5  

 59 עושיו 1 הלאה המדד תא ὑδ τὰ הָרָמְש מאו
 ΣΝ ἜΡΟΝ ןהְבּו הָמוקְבּו הָמְכֶחְּב לד | ךלה

ΓΞ ὙΤῊ8 רסיק םוירכיט תוכלמל הָרָשָע שַמָה  
 τς :ברדרש סודרוהו הדוב ןמְנֶה סוטְליּפ סייטְנפ
 הָנוכְרַטו רוטי תונ ידמדלע עברזרש םופליפ ויחאו ליִלְּגַה

ΟῚעָברדרש  ΡΞ ΝΡםילודגה םיִנָהּפַה יִמיִּב  
ΝΕ]ולָא רַכּד הָיָה  τας τὰץ  ΓΤ ΘΙ ΊΞרָּבְדַּמַּב ; 

 תַחיִלְסְל הָכּושִּתַה תליבט א | חורה רָכְּכילָבְּ אביו
 ארוק לוק איִבְנה "ΤΣ ירבד רַָפְסְּ בותָּכַּכ :םיִאָמַחַה
 ΝΣ איל :ויָתולְסִמ ורשי ΠῚ ΤῊΣ ונפ רּבְדִמְב
 םיִסָכְרֶהְו רושימל בֶקָעָה ΠῚ ὌΞΟΣ הָעְבִו רַהלָכ
 ΝΣ :םיהלָא תעושי תא רָשְּבִַלָכ ἘΠῚ :הָעְקְבְ
 יִדְלָי םֶּתַא «Τὴ πὸ לָבְטהְל .םיִאְציִה םָעָה ןימָהדלֶא
 :אָּבַה ףִצְקה יִנּפִמ טלָמַהְל םֶכְתֶא ליִּכָשַה ימ םיִנועּפִצַה

 רמאל םֶכְשֶפִנְב ּומדְּתִדלֶאְו ΠΩ ישתל יואר יִרפ ישע 15
 םיִנָבַאָהְִמ ἼΩΝ םֶכְל רַמא ὋΝ יִּכ ΣΝ אוה ו

ΠΡᾺΠםיִהלֶאָה 55:  -- ὩΣ9 רֶבְכּו :םֶהְר באל םיִנָּב  
 ὮΝ ἼΩΝ 4 הי םקפ םיצ ית ΝΠ שרו רש-לע ןהגה ם םש וד

 שא ₪ 9 ספ

συ 

ΟΌ 

 כ ו הנק /

 10 םָעַה ןומָה והלא : שָאְּב ἼΣΟΣ עד בוט יִרֶּפ השע
 τ דרָשַא ימ ΤῸΝ רָמאיַו ןעיו :הָשַעַנ אופַא הָמ רמאל
 ΙΪΞ ΤῊ ול-רשא יִמּו ולְדיִא ἼΩΝ ןִּפי םיִּפש תונָתִּכ ול
 12 ΤΌΝ ורמאיו לָבְטַה םיסכומ"םנ ואביו :אּוהדסנ השעי

 יבר

-1 
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ἽΞ 3השַעַנהַמ : ἼΩΝםכסַחמ רוי ּוכְנּת"לַא םֶהיִלַא  : 
 רַמאיַו הָשענ"המ ונחנאו רמאל אָבְצַה שנא והְלְאְשיַו +

ΟΝםֶכְרַכָשִּב םֶכְל יִדְו וכשַעַּתְדְלַאְו שיא ועְועִַתְדלא : 
ὙΤῚ 5הָכַחְרָשַאַּכ  ὈΣΙῚילוא רמאל םֶּבְלְּב םיבשח םֶלְכְו  
ΠΡ 6ןעיו :חישָמה אוה  ΠΡלבוט יִנָאְַה םֶלְכְ רמאיו  

 יִתנטק ΝΣ ΒΘ קָזְחַה אוב אופ לָבִא ΟΞ םֶכְתֶא
 שפה ַחּורְּב םֶכְתֶא ΞΡ אּוה ויִלָעְנ ךורשדתֶא ריּתַהִמ

 ונָנִדִדִתֶא ףפאו 3( ΓΝ רבָהְל הָרְזַמַה ודָיְבו :שאְבּו גז
 :הָּפְכִתאל ἼΩΝ ΝΞ ונפְרשי ץמהדתַאו ורָצואדלֶא

 :םַעָהתֶא ἼΣΗ חיכוה ΓΞ םיִרָחַא םיִרָכְדִּב ןכְו 18
 רָבדִ"לע ודיזלע חכּוה רֶָשָא ΠΡ ΩΣ עבר"רש סודרוהו 19

 πῶ ἫΝ ערהדלָּכְדלַעו פליפ ויחַא תַשֶא הָידורוה
 ΓΝ ἜΣ תאזחתֶא םנ ΠΡ τ ΟΞ ΝΣ ףיסוה :םודרוה 30
 עושידםנ ὩΣ ΟΣ לָבָטַהְב :רַמְשִמְּב ןְנחוי 31
 דריו :ּוחְּתַפנ םִיִמָשה ΠΡ ללַּפְתִמ אוה יהיו לָּבַמְנ 33

 םימשהְךמ לוקדיהיו הָניִּכ ףוג תּומְדְּב שֶדְקה חור ויל
 לַחַה עּושיו :יִתיִצְר ּףִּב ידידי יִנָּב ΠΝ רמאל 5

 ףסוידְכְל בָשֶחָנ אּוהו ΠῚ םישלָשְדָבּכ ΝΥ והשעמ
ΠΡ Ξ ΠΝ 34יִּכְלַמְדֶּב יולדְֶּב  ὙΠΞףסוידופ : 

 ΓΓΙΟῚΞ ΕΣΞ יִלְסָחְדִּב םּוחנְְּב ץומָאְדְּב הָיְתִתַמְדְּב 5
 ךּב ןְתויִדְּב :הָדייִדּב ףִסיִרְּב יעמשָּב ΠΡΌΣΘ גד
 ἽΞ ΞΡΩῚΞ Ὁ לֶאיִתְלַאְשְדִּב ὈΞΞ ΤΙΞ אשיר 5
 רֶזָעיִלָאְרְּב יִסּויְרְּב :רַעְדְּב ןֶדְמְלַאְדִּב םֶסוקְדִּב ידא 3
 פףַסויִדַּב הָדּוהְיִּב ןועמשדּב :יולְרֶּב ΓΙ ῚΞ םיִרויִדְּב 30

Ὡ)7 3 81הֶּתַתְמְדַּב אָגַמְדִּב הֶאְלַמְרִּב :םיִקִיִלֶאְדְּב  ἽΞ 

 ἼΞ ןומלשְךּב ועפְֶּב ἼΞΙΣῚΞ ישוב :דודְדַּב ןָתָנ 35
ΠΤ 38ץֶרָפְרַּב ןורצֶחְדֶּב םֶראְרְּב בֶדְנִמַעְדִּב  ἽΞ 

δהדוח  ΞΡΣΣῚΞםהָרְבַאְדִּב קָחְצְִדִּב  ἽΞ ΓΞ 
 רוחנ
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Ὁ Ὁ Ξ. ΕΓ)5 :חַלֶשדֶּב רֶכַעְְֶּב גלָּפְְִּב  
ΕΣםשדְוֶּב דשְכַפְרַאדְזְּב  ΣΡ Ξ ΠΡ86 ב  

 δ τξ ניק 0 ΤΠ ךונַחןָּב חלשּותמ
 :םיהלָאדְֶּב ΘΝ Ξ ΓΞ שונא

 4 ּוהָאְשיו שךקה חור ΝΟ אּוהו ΓΤ בש עּושיו
 5 ΣΝ אלו םוי םיִעָּבְרִא ןטָשה והסניו :הָרְבְדִמַה חורה

ΠΊΝΩיִרָחַאְו םֶהָה םימיּכ  ΩΣ ΠΤ ΩΝ8. רמאיו  

 -- Ξ ΟΝ ἼΣῚ᾿ הֶּתִא םיהלֶאָקְדִּב םא ןֶמְשה ולא
 7-5 אל Ξ בּותְכ ₪ עושי ותא ןעיו :םֶחְלְל התו

 ἐπ: ὦ תא דָחֶא ערב והארזו 5( 8 ומשה
ΤΌΞΟרמאיו  ἸῸΝ το ὉΠ ΤΌΝהָלָשמְמַה"לָּבתֶא  

 רָשֶאְל ΠΡΌΣ .ידָיְּב ΠΡ) ΓΞ Γ2Ξ3 תֶאְו תאזה
 8. 7 ןעו :ףְלְדהְיִהְי לפה יִנָפל הוחתשתדםא ΠΙΠΣῚ :ץֶּפְחֶא
 הוהיל בּותָכ ΟΞ ןמשה יִנָממ רופ) ΤῸΝ ΤΩΝ עושי
 םילשורי והאב :דבעפ ודבל ותאו ΠΡ וַהְלֶא
 ἼΞ םא ΤΌΝ רָמִאיַו ΘΠ גנ ΓΞ ΟΣ והדימעוו
 ו ויִבָאְלַמדיִּכ בּותָכ יִּכ :הָטַמ ΠῚ לפָנ ΠΙΠΙΣ םיִהלֶאָה

 ו ןָבָאָב ףנתְַפ ΡΝ םפָּכְילע יכו :ִרְמָשְל ךָלדדצו |
 12 ΓΝ הָפִנֶת אל רַמָאְנ ןה ויִלַא רָמאיו עושי ןעמ :ָלְנִר
 13 "דע ממ ףרוו הָסַמדלָּכ ןמשה תולָכְכּו :דיָהלֶא הוהי <

 14 ועמש אָציו לילְנהלֶא ַחּורַה תרובְנְּב עושי בשיו :תַע

 τὸ Ἐπ והלְלהיו םֶהיִתיּיִסְנְכִּב דִמְלַמ ΝΥ ;רָכְבַהלֶכְּב
 16 ἼΔΕ ΩΣ ΠῚ םָשדלדנ ΝΣ תרְצְנילֶא אבו

ΘῚΞתְּבַשַה  ΓΞ ΟΝוז דתו :רֶפפַב ארקל טקיו תֶסנָּכה  
 דתֶא אַצִמִיו רָפָפַהְדִתֶא חַּתְפַיו ΝΞΟ ΡΣ ἜΘ ול
 ןשי Ὧν ΠῚ יִנדַא חור :וב בּותְכדהְיָה ἼΩΝ םוקמה
 « בֶליִרְּבְשנְל שבָחל יִנחְלש .:םיִונע רשבְל יתא חשְמ |
 ארקל .

55 
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 םיִצוצְר ΠΡ ΠΡ ΓΞ םירועְלּו רורד םיובשק ארקל
 -תֶא לֶלָּנ רָשַאּכ ὙΤῚ :הֶוהיִל ןוצְרדתנש ארקל ה 20

 תיִכְּב ἼΩΝ τ ὙΣῚ ΞΦῚ ןזחה ד לֶא ּוהבישינ רפָּפַה
 ΝΈΟΙΣ םַּה םֶהיִלַא רַמאיַו ὈΓΡῚ :ויִלֶא תואָשְנ תָסְנֶּבַה 31
 ἘΞ ΤΟΣ ּוהָמְתְו ּוהְדיִצָה ἘΡΞ) ΕΝ הָוה בּותְּכַה 35
 רַמאִיַו :ףסויִדּב אוה הֶזאלַה ּורמאיו והיפמ םיִאְציה ἢ ןח 38

 -תֶא אָּפְר אפר הגה ΦΏΤΩΝ יל ורמאת ןַה םֶהיִלַא
 ןכיהשע םּוחנירַפְכִּב הָשַעְנש ּונְעִמָש ΣΝ לכְכּו ךִמְצַט

 םֶכְל ἜΣ רמא ןמָא רמאיו : ףתדלומ ריִעָּב הפדםנ 4

 םֶכְל דינא תַמָאְו :ותדלומ ץֶרֶאְּב יוצר איִבְנדֶזֶא 5
ΓΌΟΝתוּבִר . ὙΠיִמיִּב לארָשיב  ΤῸΝרַצָעָהְּב  

 לּודג ΞΡ יהיו םישדח הששו םיִנָש שלש םִיִמָשַה
 יתְלּוז הָגהְמ תַחֶאדלֶא ΠΡΟΣ ΝΟ ּוהָילַאְ :ץֶרָאָהלֶכְב 5
 םיערצמו ΤΟΝ השא ΟΝ ןודיצל ὮΝ הָתַפְרַצ יז

ὙΠ 53רהט אלו איִבָנַה עָשיִלֶא יִמְּב לארשיב  “ΠΝ 
 תָסְנְּכִה תיִבְּב ὍΝ לכו מראה ןמענ יתלוז םֶהמ 38

ΡΟΝ 9הָלַאָה םיִרְָבִּדהתֶא  ΟΣומוקיו :הָמח  
 ὮΝ רֶהָה בָנְזדע ΠΝ ריעל ץוחמהלֶא ותוא וחידיו

ΠΣ) 30אוהדדא :הָטְמ וכילשה ןעמל יִלָע םֶריִע  ὩΣ 
ὩΡΊΩΣ 91וכרדל ליו : ΤῊΣםּוחנ"רַפְכְדלֶא  ὋΣ 

 5 ותרותד לע ּומָמותְשיו :תותָּבשַּב םדמליו לילְּגַה ל
 חור וכו שיא הָיָה תַסְנְּכַה תיִבְבּו :ורָבּד ןוטלש רַבְּד 38
 ףלו ונלדהמ ּהקֶא :רמאל לדג לוקְּב קַעזו אמט דש א

 שודק ΠΣ ימ ΤΉΝ ונדיבָאהְל תאָביִּכ ירצה עושי
 ממ אָצְו םלֶאְה רמאל עושי ובד רעו = :םיהלאה 86
 ΠΕΡῚ :ול ערה אל ממ אציו םֶכִתְכ דשה והליפיו <

 המ רמאל ΤΣ ΟΝ שיִא ΤΙΞΤῚ םֶלְּכדכַע הַמַא
 הֶאְמְמַה תוחורֶל הּוצְמ הְרְיבְנְב ןטלשְבִדיִ הָוַה רֶבְּדַה

 המהו
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 ΠΣ :רָכַּכַה ΓΙ ΟΣ ךלוה ועָמְשְו +םיִאְצי הָּמַה
ΤΡ ΞΡןועמש = תָנְתחְו קומט הָתיִּב אב  תֶסָנְּכַה  

ΠΡΊΝתחדק  ΠΡביתו :ּהדעב וב ּועָנְפִו  ΤῊΣ 
 :םֶתִא ΓΤ ΤῸ ΓΤ ἘΠῚ ΠΥ ἘΠῚ ΓΙ רע
 ' ּויִלָא םּואיִביו םיִנוש םייִלָח םילח םָהְל רַשֶא לפ הָיַהְ

 אפרו ὩΣ דַחֶאלָב"לַע וידידתַא ἘΝῚ שָמְשה אּובּכ
 םירמאְו םיִאְרְק ἘΠῚ ΒΞ ּואָצָי םידשדםנ| :םֶתוא

ΤΩΝםֶנָתִ אלו םָּבְדרַעְנִו םוהלֶאָהדְזָּב (ַחיִשִמַה) אוה  
 ל אצי רקבה רואְכו :חישְמַה אוה ΩΝ ועדי יִּכ לחה

 ואבו והשקב ἘΣΣῚ ןומהו הָּבְרִח םוקמה לֶא ולד
 ןָה םֶהְל רָמאּו :םֶהָמ ריס יתְלבְל ובדּורצְפוו וידע

ὋΣהוס תורושָּבדתֶא תורָחַאָה םיִרָעְלְג רֶשְבְל  

ΘΟארוק יהו :יִפחְלְש תאול 5  ἘΣהס  
 : ליִלְנְבָש

 5 ἼΩΝ עמשל ΣΙ ןומָה קַחְּד ΝΘ יהי

 תנא ἘΦ ארו :רֶסיִנְנםי דידלע דמע אּוהו םיהלֶאָה
 םיִסְּבַכְמ םַהְו ὙΠ ἾΝΑΣ םינודהו םיִה דידלע תודמע
 איה ΟΝ ΓΝ תחאדלֶא ΤΡῚ + תורמכמה תֶא
 -לֶא הָשְּבַהְִמ טַעָמ וריבה ּונָמִמ שבו ןועמשל
 ותלַכָּכ יהיו :הִָאְה ךותמ םָעָהְתֶא דמו בשוו יה
 ודירוהו ἘΝῚ קמעְדלֶא רבע ןועמשדלא ΠΝ רָּבדְל
 הרומ וילָא ὮΝ“ ןועמש ןעי| :דּוצל םֶכיִתורְמְכַמַתֶא
 ΤῊΝ די פדלע ἽΝ הָמּואַמ ּונְזחֶא אלו (ὯΝ הֶלְיִלַהְלָּ
 דאָמ הברה ΟΣ ΤΞΡῚ ןכדושעו + תֶרמְכִּמַהדתֶא
 ΠΝ ΩΝ םֶהיִרְבַהְדלֶא די ἘΣΣῚ :םֶּתְרַמְכִמ עַרָּכִתַ
 ΣΌΝ ּואלִמִיו ואביו ΣΡ םהילא אובְל תיִנָשַה

= 

 יעז

2 

9 

4 

 שי

3-9 

 8 תֶא םורטָּפ ןועמש תוארּכ יהו :עקשלדדע תִנָאְ
 -יִּכ יִלָעַמ אָנאָצ ΣΙΝ רמאמ עושי ταν לפיו תאז

 שיא

1 τῷ 

4 
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 לפ"דתַאְו ותוא הָקיִזַחֶה הָּמַש יכ ἐκ אטוח שיא 9
τםינדה דיִצדלַע ומע רַשָא  ὩΣ 91 ἐν ἼΩΝבקַעידתַא  

ΠΡ ΓΝידבז יִנְּב  ἽΝןועָמשדמע ּורְּבַחְתַה  “ΝΣ 
ΣῊאָריִּתְִלֶא ןועמשדלֶא  ΠΩΣםיִשְנָא דּוצֶּת דוצ  : 

 וכליו לכהדתֶא ובזעיו הֶשָבִַהלֶא תויִנָאָהְדתֶא ּוכילויו ג
 שיאדהגהְו םיִרָעָה תַחאְּב ותויהְּב ὙΠῸ :וירָחַא 12

ΣΝ ὮΞלפיו עושיתא ארי  ΤΟΝוילֶא ןגְחתיו  
 την חלשיו .:ינרהטל לכת ץפחתדסא ינדא רמאל ו

 ממ ΓΙ םאתפו רֶהְט 35{ ΕΓ רָמאיו וּבדעעו
τוצו :תַעְרְצַה  ὙΌΣיִתְלַכְל  ἜΘיִּכ שיאְל  ποτῶν 

 ΝΞ“ ּךְתְרהטדלע 15{ ברקהְו ןהפההלֶא הארהו
ΓΝ 5השמ  ΤΣךולָה ךלוה יעמשו :םֶהְל  ἜΝ 

 :םֶהיִאולְחִתִמ ודָילע אפרהְלּו עומשל בר ὩΣ וצְכְקיו
τὸםויה יהיו : ללּפְתַמּו תורְּבְדִמַהדלֶא רֶס אוהו  
 -לָּכִמ ּואָּב ὮΝ ΠΡ יִרומּו םיִשּורֶפּו ΡΣ אּוהו 2

 ובדיהתו ἘΝ םיִבָשי םיִלָשּוריִו הדוהימו ליִלָגה יִרָפְּכ
τתרובנ  ΠΥהָטּמַב שיא םיִאְשונ םיִשָנַא הָגהְו :אופרל  

 δ ΡΣ תיבה ךותדלא ואיִבַהְל ושקבוו םירבְא הָכְנ אוהו
α9םָעָה ברמ ּוסיִנְכְהְל ףרה ואָצְמְדאלְו :ונֶפְל  ΡΝהָנְגה  

 :עּושי ינפל תיבה דותל ΘῈΣ ὙΠ ΓΞ ושרעדלע והדירייו
 ףלדוהלֶסג םדָאדןָּמ ΤῸΝ ΤΩΝ םֶתַנמָאתֶא ארו 30
 תובשָחמ בשחל םיִשּורּפַהְו םירפופה ולהוו : דיתאטה 91

 חלְסְל לכי ימ םיִפּדִג רָבַדְמַה πὶ אוה ימ רמאל
 -תֶא עושי עדו :ודבל םיהלָאָה ΡΞ םיִאָטָחְל 33

 םיִכְשח םֶּתַא ΠΡ ΤῸΝ .רָמאי עו םֶתיבְשהמ
 -םא ףיְתאטח ְּלּוחְלְסְנ רמָאָה לקוה המ :םֶכְבַבְלַּב 5

"ὮΝ >ןעמְל דא :ךלהתהו םּוק  ΤΡῚΣיִּכ  ΝΠ ΙΒ 
 הָכְנלֶא רמו - חלסל ΝΞ פל ולדשי

 םירבאה
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 -לֶא ךלו ףשרעדתֶא אָשְו םוק ΤῊΝ ינָא רמא םירָכאָה
 : ךלו ובְקַשמ ΓΝ ΝΡ םהיעמל םַקָיו רהַמְנ תי

ΡΠ ΟΣ ΟΝםיקלַאההתא ; ΠῚהָקיִזָחְה  τ6  

 יּכ ורְמאו הֶאְְ ΧΡῊ  םיהלָאָהתֶא :ּוכְרְבְו םֶלְּ
 37 ארו ΝΡ 15. יִרחֶא יהיו :םויה ּוניִאר תואָלְפִנ
 רמאוו סֶכָמַה תיִבְּב בשוי אּוהו יול ומשּו דָחֶא םכומ

Πρ ΤῸΝליו םקָו לפהתֶא בו :ירחא  ΣΥΝא  
ΟΣ"יול  Πρ9 םיסכומהְדִמ ברדסעו ותיִכְּב 51  
ΘΝםיִרחַא  ὙΠ80 םירפופה ּונוליו :םֶהָמַע םיִּבְסְמ  

ἘΠ ἽΝםָּתַא עמ וראו ויְדיִמְלִּתִלַע םיִשּורֶּפהְו  = 
 גו עושי ןעו τ םיִאָטַחהְו םיסְכמַהְ"םע םיתשו םיִלְכא
 ἜΝ יִּכ אָפרֶל םיִכיִרְצ ὩΣ םיִאיִרְּבה םֶהיִלֶא רָמאיַ
 ג ὯΝ יִּכ הָבּושְּפְל םיקידצה אורקל יִתאָּב אל :םילחה
 3 םוצְל םיפרמ 1.70 יִדיִמְלַת ןה ויְלַא ּורמאיַו :םיִאָטַחַה
 Ξ םישע  םיִשּורֶפַה יִדיִמְלִת םַנְו תונחְת םיָמאְו
 סא ּולְכּותַה םֶהיִלַא ΒΝ :םיתשו םילְכא ּיְדיִמְלַת
 35 םִמָי םֶלּואְו :םֶהְָמַע דש ןֶתָחְָו םּוצָל הפח יב
 :הָמַהָה םיִמָּפ ומּוצָי א ןֶתְחַה םָתאַמ ΓΙ ΟῚ םיאּב
 86 הָלָעִמ שיא ןיִא הזה לָשֶמַהִתֶא םנ םֶהיִלַא רַּכדָי

ὉΠ ὭΞ Ὁ ΠΡῸΣיִּכ יּולָּב דָנָּבְדַלַע  ἸΞΓῸΝ5(  
Ὁ ΣΡ ΤΠיּולָבְל שֶדָחָה תיִלָטמ הָושתדאל : 

ΥΝῚןַתנ שיא  ΠῚ"37 5 ןּכְםִא 5 םיִלָּב תודאנֶּב  
 באי תודאנהו ךֶפֶשי אּוהְו תודאגההתֶא עקבי שָדָחָה
 ̓ τὶ םָהיִנְשּו םישָדָח ΤΥ. ΤΙΣ ΤῊ ןתו לָּבִא
 ₪ שָדָח ΤῊ דוע ץפח ΡΝ ןָשָי ΤῈ ΠΩΣ רָשַאְו :ּורמְשי
 :ּונָמִמ םיִעָנ ΠΟΤῚ רמאי יִּכ

 6 רבָע רַמעָה תריפסל ΓΘ תָכשה םויב יהיו

 ןֶמא ּוכְרֶפִו  תלילִמ יִדיִמְלִת ἘΘΘῚ תודָשה ץּכ
 םהידיב
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 ΤῸΝ ΤῸΝ םישורפה-ןמ ΘΝ .:ּולָכאיו םֶהיִדיּב
ΠΡ)תא םישע םֶּתַא  τὴνעו .: תֶּבַשְּב הָשָעְי אל  

 דוד הָשַע ΩΝ תֶא םֶתאְרְַק אלה םֶהיִלֶא ἜΝ עושי
 תיִּבדלֶא ΝΞ רשא ותא ὙΠ רשאו אוה בָעְר ותויהְּב

 ויִשְנַאְל ןתנדפנו לכאיו םיִנָפִה םֶחְלתֶא ΓΙΡῚ םיהלָאָה
 :םֶּדַבְל  םיִנְהפל ΕΝ יִּכ ולְכָאְל ןוכְנ אל רֶשֶא תֶא

ΝΣםֶדְאַה -ןֶּב יִּכ םֶהיִלֶא  ΠΝ ὩΣאוה תָבַשַה  : 
 ΓΞ תיִּכִדלֶא אביפ תֶרָחִא ΓΞ יִהָיו

 ἜΣ ΝΣ .:תיִנָמה ודי ;ΠΣ רשא שיא ΘΘῚ דל
 ΣΡ תֶּבָשַּב אָּפְרִיםִא תואְרְל םושּורפהְו םיִרְפּופה
 םתובְשחמדתֶַא עַדָי אּוהְו :םיִרָבְּד תלילע ΤΟΣ ואצמי
 וּתַּפ דומעו םוק ΤΠ הָשְבָי רשָא שיִאָק -לֶא רֶָמאיו

 ΖΞ“ םֶכְתֶא הֶלַאְשִא עושי םֶהיִלַא ἜΘΝΗ : דמעיו םק 9

- ᾧῳ- 

- ₪ 

- συ 

 -ַב -

 שפ) ליצהל עֶרָהְל םא ביִטיהְלַה ΓΞ ΓΞ ד המ
 טשפ שיאְל רַמאו ὈΡΘῸΝ ביִבָס ὉΞῚ :דּבַאְקְבִא

 ΓΞ :תֶרְחאָּכ בָשְּתַו ודָי אפרו ןּכ ὍΣΣ ּףְדתֶא
ἸΝῺ)עושיל תושעלדהמ דחו ּודְסָוִו הָמָח : 

 -ֶלָּכ "ὭΣ לֶלָפְתַהְל הָרָהָה אַצִיו םָהָה םיִמָיּב וה
 ויל ΣΝ רקבה :ΓΤ : םיהלאל הָלַפתַּ .הלילה
 ΠΡ ארק רשא ἽΝ םיִנָש םֶקַמ רַחְבִו ייָדיִמְלִּתְתֶא
 -תֶאְו םּורמּפ ואְרְכםְנ ἼΩΝ ןועמש - תֶא :  םיחילש
 -רַּב ΓΝῚ סופְליִפ ΓΝ ΣΡ תַאְו בקעידתֶא ויחֶא ירדְנַא

 יִפְלַחְןִּב בקעה תֶאְו אָמותִד תֶאְו יתמ תא :יִמְלַּת
ΓΝןועְמָש ד  ἫΝתֶא :אָּנְַה ול ארכי  ΓΞ ΠΡ 

 :רסומל הָיָה ἜΝ אּוהְו תוירק"שיא ΠΤ ΤΑῚ בקע
ὙΠῸוידיִמְלִּת ןומחו אוה רושימ םוקמְּב דמעיו םֶּתִא  

 רצדםָי ףוחמו ΘΙ ΨΥ הוה "למ 5 ὩΣ להקו

ὍΣ ΠΡ אָפְרהְלּו ותא עמשל ΝΞ רָשֶא ΥΥΤΝῚ 18 
 םינעמה
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 םיִשְקַבְמ ןימָהָהלָכְו ἘἸΝΕ ΓΝ תוחורב םיִנְעַמַה
 :םֶלְּכ תֶא הָאְּפְרְו ותאמ הָאְצָי הָרּובְג יִּכ וב תַעָנל
 םֶכיִרְשֶא רמאיו ויִדיִמְלִּת לֶא ΡΥ τ תא «ΧῸ אוהו
 תא םֶכיִרְשִא :םיהלֶאָה תּוכְלמ םֶכְקיִּכ םיִּיִנעָה םַּתַא
 םויה םיִכּכַה םֶכיִרָשִַא ּוָּבַשת יִּכ םויה םיִבָעְרַה
 ἘΝῚ ΘΝ“ םֶכְתֶא אְנָשיִא םֶכיִרְשַא :וקחשת

ὙΠםֶכְתֶא  ἘΠῚןטמל עָר םשָּפ םֶכְמשתֶא ּוצָאְניו  
 םֶכְרַכָש ΠΡ יִּכ ΤΣῊ אוהה םויִּכ וחמש :םֶדָאָהְְִּ
 : םיִאיִבְנל םהיתבא ושע הֶוה רֶבּדַכְדיִּכ םִיַמָשַּפ בר

μεםכל  ἜΞΕΙΣΙםֶכְתַמַחְנ תֶא םּמְחקְל  : 

 םיקַחשה םֶכְל ἪΝ ּובָעְרִת יִּכ םיִעָבְשַה םֶכְל י
 םישְנַאָהְ"לָּכ ἘΝ םֶכְל יוא ּוכְּבַתְו ולְּבַאְתִת יִּכ םויה
 יִאיִבְנְל םֶהיִתובַא ּושָע ΠῚ רֶבְּדַּכ יִּכ םֶכְתֶא םיִחְּבַשִמ
 ובָהֶא רַמא ὋΝ םֶכיִלַא םיִעָמשַה םֶּתַא לָּבִא :רקשה

ΓΝ 

 98 ἘΠΞ לָלְקְמִדתֶא ἼΞῚΞ : םֶכיִאְנשי ּוביִטיָה םֶכיִבִיאתֶא

 9 יחְלַהלע ּףתא ΠΡ :םֶכיִמיִלְכַמ דעָּב ּולְלּפְתַהְ
 עָנְמְתְיְלַא ףְליִעְמדתֶא חקלהו תֶרָחַאְקְדתֶא םג וללהטה
 ὍΤΙ ּךְממ לאשה" לכו :ףָתְנְתְּכ-ַתֶא םנ ממ
 וצְרִת רשאכו :ותאַמ עַּבְתְתלא ΤΡ רָשֶא תֶא חקלחו
 -םִאְו ΟΠ ὩΣ םֶהְלישעּת 19 םֶדאָה יִנְּב םֶכְל ושיש
 םיִאָטַחַהד ὩΣ יִּכ םֶכְּדְסִח ΠΡ םֶכיִבְהא ד תֶא ּובָהאְּת

ΘΥΣΙΩ͂Νד תֶא  ΣΙΝהָמ םֶכיִבִִטְמְל ּוביטיתדםִאְו  
 ΕΣ ΩΝ ּוולתְדמִאְו :ןכדושעי םיִאָטההדםנ םֶכִדְסַה

ὉΠ ΞΡ ἼΡΩ ἫΝהָמ  ὯΔ ΒΕ.םיִאָטַחַה  
 : לָבֶא :הָולְמַה םֶהְל בשוי ןעמל םיִאָמַהַהְדְתֶא םיולמ
 םולשתל ἘΝΩ͂ ὈΝῚ וולה ἸΞΘΠ םֶכיִבְיאדתֶא ּובָהֶא

 דם 3 אוה בוט יִּכ "ἜΝ ינב םתייהו בה םכרכש יהל
 86 ἜΣ .רשאָּכ םיִנָמְחְר ּויָה ןכל :םיִעָרְלְו הָבּומ ייופכל

 םכיכא 8

19 

 - שכ
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 -לא ΒΦ אלו יטפָשִּתְד לַאְו :אוה םוחר םֶכיִבָא 91

 הדִמּו ἘΞ תנו ות :ּוקְנִתו יקנ ובָיְִחִת אלו ּוביַחְת 5
ΠῈΣהָעּפָשְמּו הָשּודְנו הָקּוחד  ΘΝלֶא   ὈΣΡΊΤ 

 ולשמ אשי :םֶכְל דמי םידָדומ םֶּתַא ἼΩΝ הָדִמב 99
ΩΝאלָה דּעְהדתֶא ףיררהל רש לָכּוָה םֶהיִלֶא  

ὦןיא .: תחשההלֶא םֶהיִנָש ולפי  ΤΟΣוכרהלַע הֶלַעִנ  
 הָּתַא ΠῚ הָמְלו ΕΞ ΠΡΟ םלש דיִמְלַּתִדלָכְל ידו 4

ΠῚןיִעְּב רשא םֶסְמַהְדתֶא  ΠΡ ΠΝ ΤΙΝףניִעְב  
 יל הָחיִגה יִחֶא ΠΝ לֶא רמאת ΤΙΝῚ :שיִּבִת אל ₪

 ΠΡ ΤῊΝ הֶאַר דניִאְו ףניִעְּב ΟΝ םֶסַקַהדתֶא ריִסֶא
 ףְניִצמ ΠΡῚΝ ΠΝ רפה ΠῚ ָנִעְּב רשא

ὙΠםסקהד תֶא ריסהל הֶאְרִת האָר 15  ΟΝןְִּב  
ΤΙΝ 18השע ּונְנִא בוט ץעדיפ  ΓΕץעו תֶחֶשנ  ΓΙῸΣ 

 ןיא יִּכ וָרַפְּב רַכִנ ΚΣ יִּפ :בוט יִרפ השע ּונְנִא 4
 -ןמ .בֶנַע ΝΘ ד ןיִא ףא םיצפה -ןמ ΘΝ םיִפְסא

ΓΘ 1בוטהדתַא קיפמ בוטה ובל רַצואַמ בוט שיא  
 תַעָפְשמִחיִכ עָרָהתֶא קיפמ עַרָה וכל רצואמ ער שיאו

 יִנדַא יל םיִאְרְק .ΩΝ ΠῚ προ :ּוהיִּפ Ὁ שיא | בל 6
 אָּבַה-ַלָּכ מא ὍΝ ΟΝ ΓΝ םישע םֶכְניִאְו יִנדַא 1

ἧςיִמל םכל דינא םֶתא השעו יִרָבִּדְַתֶא עמושו  
 קיִמְעָה πῶς ΓΞ 3 שיִאְל אוה ΠΟΤΕ  :הָמוד אוה 18

 הב לחנה ץרפ ףמשה אובְכּו רוצק"לע וודי רפחל
 עמש רֶשַאְו :והנבמ בוטדיכ* ועיגהל לכי אלו אוהה 9

 עקרקהדלע תב πὰ ἼΩΝ שיִאל ΠΡ הֶשָע אלו
 רֶבָש ΤΠ םאָתַּפ «ΒΒ לחנה וכץרפיו דופי ול ןיִאו
 : אוהה תיבה

Ὁ, 5ודוסי רּוצהדלע יִּכ א"נ , 
 יהיו
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ἢיהו  ΤΙΣינאְּב ויִרְבדדלָּכדַתֶא רָּבדְל ותולכ  
 תואמה יִרָשמ דָחֶאְל דֶבָעְו ΘΠ ΒΞ ΟΝ אביו םַעַה
 עמשדתַא עמָשיו :דאָמ יניִעְּב רֶקָי אּוהו תימְל הלה
 יתֶאְמ ὈΝΦῸῚ םידוהיה ינָקָזמ םיִשְנָא τὸς הלשיו עושי
 ולדונְנחתיו עושידלָא ואביו ΠΏΣ ΩΝ .ץישוהלו אובל
 בהא יִּכ :ותָשכַּב הָשָעַּת ἼΩΝ אוה יּואְר ורמאיו דאמ
 ΩΝ ךלמ : תָסְָּכַה תיִּבתֶא ּוְלְדהְנְב אּוהו אוה ונָמִע
 -רַש ויִלֶא חלָשיו תיְּבַהְדלֶא ברק רֶשָאְּכ יהו עושי
 -יִכ ΠΡ אָנְלַא ἜΝ יִּב ול רמאל וויָעְרדתֶא הֶאָמַה
 22 תאז רּובָעַכּו ΣῚΡ לָצְּב ΝΞ ΝΟ יתלקנ
 ΝΞ ἽΝ דילא אובל יואר יִתְבָשָח אל יִמְצַעִתֶא
 תחת ΠΣ .שיא ΘΝ ΩΣ יִּכ - :ירענ ΧΕ רֶבְד
 τ ΠΡ ΤΙΝῚ ΝΣ ΝΣ יִדָי תֶחתישיו הָלָשִמִמַה
 - : הֶָשָעְו תאז-הַשע :πο אָבּו אוב הל ּךְלֶהְ
 מֶהָהְלֶא רַמאַו ἸΞῸῚ ΤΌΣ המתיו ויִרָבִדדתֶא עושי
 - לֶאְרֶשיִּבדִִ :δ יִנָא רמא ΙΝ ךלהה
 תִיְּבַהדלֶא םיחולשה ּובּושיו :תאְזָכ הֶלּודְג הָנומָא
 ἘΠῚ :אָּפְרִנ (ΓᾺΡ הָלחַה דָבָעָהדתֶא ּואצִמיו

 ויִדיִמְלִּפִמ ὈΞῪ םיִעָנ ּהָמשּו Σ τος דל תֶרָחַמַמ
 2 ריִעָה רעשדלֶא ברק אוה :בֶר םע ןומָהְו ותא םיכְלה
 ΡΣ הָנַמְלַא איַהְו מאל דיִחָי ןּפ תַמ םיִאיִצומ הָגהְו

 3 וימחר ּורָמָכְנ ןודָאָה התא תואָרְכְו :ריִעַה םִעָמ םיכר

ΠΡ ἼΩΝ ΠΡῸΣודמעיו הממ עגיו שנו :יִּכְבְּתְִלַא  
 5 דְדועְתִַו :הָמּוק ΤῊΝ יִנָא רמא רענ רמאיו םיִאָשגה
 םלכ הָוָחֶא הדצרו :ומאְל ΤΏΡ רָּבִדְל לָחִיַו תמה
 ונָבְרְקְּב םק לודָנ איִבָנ ΤΌΝ םיהלֶאָה-תֶא ּוחְּבַשִיו
 -לָכְּב ΤΥ הוה רָבִּדַה אצו : ומַעְדתֶא ὭΣ םיהלָאָהְ
 ול ּודיגח ןָנֶחוי יִדיִמְלַת :רָכְּבַהְדִלָכְבּו הָדּוהְי

 הלא-לכ-תא 8*

σ: Ξι ₪ שו = 60 ₪ ἫὋἫἹ 
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 וידימלפמ .םיִנָש Πρ וילא אָרְקיו :הֶָלָאדִלָּכ-תֶא 19
 ἜΝ" אָּבַה אוה ΠΝ ול דמאל עושידלא םחלשיו

ΠΝ ΤΙΣΙ 90ואביו  ΤΌΝורמאיו םיִשְנַאָה  . ΠΡ 
 ὋΝ אָּבַה אוה הָּתַאַה רמאל ΤῸΝ ּוָחְלַש ליִּבְטִמַה

 םיילחמ םיִּכר איהה ΓΥΞ ΝΘ אּוהְו ον הָּכַחְנ 31
τ Σοὶתואר 1( םיבר םירועלו תוער תוחורמו  ΣΕ» 

 ἼΩΝ תא ןנֶחויל ּודיגהו וכל ΤῸΝ רָמאיו עושי ןעיו 22

 םיִכְלַהְמ םיִחְספו םיִאר םירע םֶתְעַמְש רָשַאְו םֶתיִאְ
 (ΣΝ םימק םיתמּו םיעמוש םישרחו םירָקטמ םיִעְרְצִמּו

 יהו :יִּכ לָשְכִיִדאל ΟΝ שיִאָה יִרָשאְו :םיִרָשַּבְתִמ ל
ΝΣלח ןֶנֶחוי יחולש ּוכְלָה  ἼΞῚΡןומָהְילֶא  ἘΣΤῚ 

 תוארל הָרָבְרִמִה םֶתאַצָי ΠΡ רמאיו ΠΡ תודאדלע
 תוארל םֶתאָצָי הָז-המ וא :ַחורְּב עו ΠΝ הָנֶהַה <

 תרֶאְּפת ידגּב .םיִשְּבְלִמַ ΠΣ םיִנדָע ἘΞ שובל שיאה
 הָוהַמ ΠΕΡῚ ΠΡ םיִכְלִמַה תורַצַחְּב .םיִנָנְעְמַהְו 36

 םֶכְל רָמא יִנָא ΤΠ איִבָנ שיא ΓΝ ΕΝ ΓΝ םֶתאָצ
 ὍΣ בּותַּכ ἽΝ אוה ΠῚ :איִבָנמ אוה לודָנדףא גז
 ἊΣ רמא יּכ :דונפל פרד ΤῊΣ יְנְּפל יִכָאְלַמ חלש 58

 (ליִּכְטמַה) προ לודָנ הָשא יִדּוליִּב שיא ןא םָכְל
 םֶעָק"לְכְו ΕΘ 5( םיהלָאָה תּוכְלַמְּב ןטקהו 39

 ὌΞΩ  םיהלָאָקְתֶא | יקידצה | םיִסְכמהְו םיִעְמשה
 תַצְעתֶא ּורפה םיִמָכַחִהְו םישורפהו {Ὁ תֶליִבְמְּב 80
 רמאיו)) :ודָידלַע ולב אלו םשפנד לע םיִהלָאָה 91

 -לֶאְו הָוה רודה ὍΣΩΝ ΠΡῚΝ ימלא התַע ((ןודֶאָה
 קּושב םיִבָשיַה םידְליל ἘΠῚ םיִמד το םֶה ימ 9

ΠῚ ἘΝ ΤῚאלו םיִליִלַחְּב םכל ונללה םיִרָמאְו הָזַלֶא  
 ןנחוי ΝΘ יִּכ :םֶתיִכְב אלו «ΠΡ םֶכְל וננוק םָּתְדִַר 38

 :וב דש םִתְרַמִאו התשדאל זיו לאל םהְל ליִּבַממה
 אבו
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5 = ΝΞῚלכא אּוהְו) םֶדָאָהֶוְב  ΠΡללוז הגה םֶּתְרַמַאְו  

 86 דלָכְּב הָקְּדִצִנ הָמְכְחַהְו :םיִאֶטַחְלּו םיסקומל 5 אבסו
 86 לכָאְל ממ שקּב םיִשּורפהְדִמ דָחֶאְ :ַהינּב
 31 ΓΝ ΓΙ ΞΘῚ שּורֶפַה ΓΞ ΟΝ אביו םֶחְל ותא
 ΞῸ אּוהדיִּכ ּהָעַמָשְּכ תאטח ΠῚ רָשַא ריִעָּב תַחַא

ΓΞתחקְרמד ךפ אָבְּתַו שּורָפַה : ΤΡ ΣΙ 
 ןֶתא .בּגְנִַו ייִלְנְרדלַע תועָמִּד דרותו ָךְכִּתַו וירחאמ
 : תחקְרִמּכ ΣΝ ךְסּפּו ויִלְנְרדתֶא קשִּתַו השאר רעָשּב
 הֶז הָיָה ולא וּבְלְּב רָמאיִו ותא ΝΠ רשא שּורָּפה ארי

ΝΞ)תענה איה וזיִאְו תאז איהדימ עד עדָי הָתַעיִּכ  
 ןועְמש ΤΟΝ ἼΩΝ עושי ןעוו :איה הֶאְמַח הָשַאהיִּכ וב
 יִנָש ΤΠ דָחֶא הָשנל ΡΞ יבר רַמאיִו דיִלֶא יִלדרֶבּד
 רֶַאָהְו תואמ שמח םירעיד ול בח παντὶ תובוחדילעב
 לַחַמ ערפל םֶהָל הָיָה אלָש יִנָּפִמּו :םישָמה םיִרעד
 ΣΡ ותא בָּבַחִי םֶהיִנָשִמ Ὁ ΝΥΝ ΠΕΡῚ נטל
 רתוי ול לחָמְש ΠῚ ἊΝ הֶּמְְמִּכ רמאיו ןועְמש עו
 -לֶא ΤΩΝ הֶשאָהִלֶּא ןֶפו נד ΠΕΡῚ ולא רָמאיו

Προיִתאָב הגה תאזה הָשֶאְקִתֶא תיארה  ΓΞ ΟΝ 
 יִלְנְרְדלַע תועמְד הדיִרוה ΠῚ ּתְתְנ אל ἌΣ ΤΣ םיִמּ
 איהְו תֶחֶא (ΠΡ ΠΡ אל הָּתַא :הָרְעשְּב בנו
 ןָמָשְּב הֶּתַא ;יִלְגְרְתֶא קשנל הָלְדָח אל יִתאָּב אמ
 :יִלְנְרהתֶא הָכְס תחקְרמְּב איהו ישארדתֶא Πρ אל
 41 ΓΞ ָהיְתאטה הל" ΠΡῸΣ) ΤῸΝ ὋΣ רמא ןכל

ΓΞ 13בהא אוה טעמ ולדחַלסנ רָשאו הָבָהֶא  
  ΤΌΣΟולחו :ךיְתאטַה ךְלדּוחְלְסנ ָהילַא רמאו 48

 םֶּבְלְּב רמאל מע םיִּבְסִמַה  Ὁאוה  ἼΩΝ ΠῚהלסידסנ
 לְהָמְאִים:   ΩΝַתְנמָא הָשאְהה לֶא  ΠΡְל 9

 :םולשל יכל
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πο 8ח דלֶא רֶפְּכִמו ריִעְדלָא ריעמ רבע ןָכהירַחֶא  
"ἜΣרֶשָעֶה םיִנָשּו םיִהְלֶאָה תּוכְלַמתֶא רָשְבְמּו ארוק  

 םירמ םיִיְלָחִמּו תועְר תוחורמ ּואָּפְרנ ἼΩΝ ΘΟ :ותֶא 5

ΤΙΣΙתיִלְּדִנִמ  ΟΝושֶרג  ΠΡםידש הָעְבש : 
ΝῊΞ ΟΝ ΠΥΡῚ 3פודרוה ןכוס  ΓΟתובר תורָחֶאו  

ΩΝ +ןומָה ףַפִאְתַהְּב יהי :ןֶחיִסְכַיִמ ּוהְתְרש  
 :לֶשִמְּב רָפַדיו ריִעְו ריִעְילָּפִמ ΤΌΝ ּואצַי רָשָא ברע

 דילע ערָוהְדִמ (ΤῈ וערזבו יערזחתא ΣῚΡ ΝΣ ערווה 5
ὁשיו :םיִמַשה ףוע והְלְכאיו סמריו דה  ἼΩΝלַפְנ  
 שו  :הָחל στο אל יִּכ שבייו ΠΏΝΝ עְלַָהדלַע ְ

ΤῈ} ΟΝּוהְכַעְמִַו ומַע םיצקה ּוחמצַיו םיצקה ותְּב : 
 ירּפ ΣῊ חמַציו הבוטה ΠΡΊΝ τ לַע לָּפִנ ἼΦΝ שוו 8

ΠΝימ ארק חל לפיו םיִרְעַש  ΩΝול םיִנַָא  

 לָשָּמַה הָמ דמאל ויְדיִמְלַת והְלֶאְשיו :עָמְשי עמשל +
τοםֶכָל רמאיו | + הֶזַה  ΕΝתֶא תַעדְל  ΓΙתוכלמ  

 ואְרִי אל םֶתאַרְּב Ὁ םיִלָשְמְּב םיִרָחַאְלְו םיהלֶאָה
 -רַבִּד אוה ערָוה לָשִמַה אוה ΠῚ ּוניִבָי אל םַעְמָשְבּו גג

Ὁדיילע רָשֶאְ : םיהְלֶא  ἘΠ ΤῊןכְ"רחַאו םיעמשה  

ΝΞועָשונ .ּויַמָאיְִּפ םֶּבלִמ רֶָבְּדִהדתֶא אש ןֶטשַה : 
 ΞΡ רָבְּדַהְ תֶא םיִעְמשה ὉΠ עֶלְּפַה-לַע רָשַאְ

ΓΙῸΣשרשְו  ΤῸתַעְבּו םיִעמְאִמ הָעָשְל קר םֶהָל  
 םיעָמשה ἘΠῚ םיצקה ןיפ לָפְנ רָשֶאְו :רוחא ונשי ןויסנה 14

 ויָתואתְו ΤΩΝ םֶלועָה תוגָאדְו וכמו שחל םיִכְלוהְ
 הָבּומַה הָמַדַאָּב רשִאְו :ומָל וושידאל יִרְפו םֶתא עָלְבְי 5

ἘΠרֶבְּדַהדתֶא םירָמשה  ἼΩΝבוט בֶלָּב ועמש  ΠῚ 

τὸקילדמ שיִאדןַא : תְלַחותַב ירפ םישעו  Ἢהָפַכְמּו  
 הָרונָמַהד לע יִכ ΠΏ תַחַּת ὙΠῸ אלו יִלְכְּב ותוא

 ךיִא יִּכ  :רואָהְדתֶא תִיְּכה יאָּכילְּכ וארִי ןעָמְל ὙΠῸ גז
 רבד |

5 - 
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 אָצְ עדי אל רש ὍΣ ןיאְו ΠΡ אל ἼΩΝ םּותָס דֶכּד
ΞΡ ΝΡּואָר  ΤῊΝןותֶנ ולדשְי רָשָאלָכ יִּכ ןועָמשת  

 בשח אּוה (ΡΝ Ὁ ולדשי ןִא רשָא-לָכְו ול ןָתָע
 ὙΠ ὮΝ ΤΟΣ ואבו :וטָממ הק ול תיל
 ἼΩΝ רמאל ולדדנו :םָעָה יִנָּפִמ ויִלֶא תָשְנְל ּולְכָי אלו
 ἜΝ ןעו :ףתואְרל םיִצָפַח םהו ץּוחְּב םידָמע ְָחַאְו
 ΤΟΝ ἼΞῚ תֶא םיִעְמשה ὙΠΚῚ ἫΝ םֶה הָלֶא םֶהיִלַא
 וידיִמְלַתְו אוה הָינִאְדלֶא πὸ םווה יהי :םישעו

ὈΠῸΝ "ΩΝהָמִִה וטושיו םָיִה רֶבַעְלֶא הָרְּבְעִנ : 
 הָדְרָי ΠΡ הורו ןָשייו בכשוו ΓΞ םֶתְכְלְּב יהי
 ושעו :הָנְּבַסְב והיו םיִמַה םֶהיִלָע ּופְמשיו םָיַהד לע
 רַעָנַו רועיו ּונְדְבָא הָרּומ ΠῚ ΤΩΝ ותוא ּוריעיו
 ΝΣ :הָמְמְד יִהֶּפַו יקפשמ םָידיִרְּבָשִמְבּו חורב
 -לֶא שיא ּורָמאיו ּוהָמְתִיַו ואְרייו םֶכְתְנומָא היא םֶהיִלַא

ΠῚםימַהדתֶאְו תוחורָההתֶאדסנ הָּוצְמַה אוה אופא ימ  
 םיירדגה ΤΠ ΤΟΝ ואב ורבע ;ול ּועָמְשו

ἼΩΝלוממ  ΡΟΣשיא ּוהָשְנַפַו הָשְּבַהְדלֶא לעיו  
 אל דָנֶּבּו םיִּכר םימָימ Ὁ םידָש ἼΩΝ דיִעָה ןמ אָצי
 : עושיחתַא ארו +םיִרְבְקְּדםִא יִּכ בשָי אל תֶיְבְבּו שֶבָל
 לֶאְרְּב עושי ּךָלְו ילדהמ לוד לק ארק ויִנָפְל לפיו

ΤῊΣממ יִנָא שקבמ  ΩΝאל  ΕΣהָוצ אוה יִּכ  
στ ΙΝשַפְּת םיפר םיִמָי יִּכ שיאָהְמ תאַצְל אָמְטַה  

 -תֶא ΩΣ 5. הָיָקְו םיִלְבְּכַּב רָמָשיו םיִקיִזַּכ ἜΝ“ וכ
 ΤᾺ לאשיו :תורּבְדִמַהְדלֶא ποτὶ דִיְּב ΠῚ תורסומה
 םיּמר םיִדָשהיִּכ יִמָש Ὁ רָמאיו ἜΤ רמאל עושי

 ον ΠΡ ΓΝ תוָצ יִתלבל ול ּוננחתיו* :וב ּוסְנְכְנ

 .ןנהתיו א"נ 8, 1
 םוהתה

22 

20 

91 
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 ול ὌΠΙΝ רֶהְב ΠΡ םיפר םיִריוָח ΠΡ ὈΨῚ :םוהתַה 88
 םידשה ּואצִמ +םֶהְל ΓΒ םֶכותְב אוכל םֶהְל הינהל 3

ΘΝםיִריִזְחּב ואביו אוהה  ΠΣ ΡΝןמ - 
 ΠΣ) ΟΝ ΓΝ ואר םיִערֶהְו ἘΣΘ םיַהדלא דרומה 4

ὙΠ ἸΘῸ 86תא תארל ואציו :םיִרְפְּכְבּו ריִעָּב רֶבְּדַה  
ἫΝםַשדּואצמיו עושידלא ואביו השענ  ΘΝ ΣΝ 
ἼΩΝּואצָי  ὍΘשָבְלִמ עושי ילגרל בשי אּוהו םידשה  

 ΤΝ םיִארֶה םֶהְל ּודינו  :ּוארייו לָכַשדבוטְו םיִדְנְּב 6
 לָּבָח ןומָהדלָּכ ΩΣ ושקבו = + םידשה זחא אָפְרִנ <

 ΕΣ ΤΕΣ הלוחנ הַמיִאְהיִּכ םֶּתִאַמ תֶכְלְל םיִיִרְדנַה
 ואָצָי רשֶא שיאה וטממ שקבו ΞΘ הִיִנָאָּב דר <

 :רמאיו עושי ותא חלשיו ותא תָבָשְל םידשה ונָמִמ

 םיהלָאָה ἭΡΩΣ ἼΩΝ תולדגה רפְסְו ךְתיִבְל בוש 89
 τὼς רֶשֶא תולדנהדתַא ריִעָהדלְכְּב עמשיו ול דלי

 יִּכ םַעָה ותא לפיו עושי בּושְב יהיו : עושי 40
 שאר אּוהו ריִאְי ומָשּו שיא הָגהְו :ול םיִּכְחְמ ὙΠ םֶלָכ 1

ΓΞעושי ילנרל לפיו .אביו  “ΠῚותא אובל ו  
ΓΞ Ὁ ΕἸ ΟΝ 9תַבָּכ ול הָדִיִחְי  ΠΣ ΕΣהנש  

 ץמָה ּוהָקְסַדִיַו הָמָש וּתְכְלְּב ὙΤῚ תּומְל הָתְטְנ איהו
 הֶאיִצוה ἼΩΝ ΠᾺΡ ΤῚΣ םיִּתַש םֶּד תַבְז הָשאְו :םַעָה 48

 איה :ּהָתאּפְרְל לכי שיא ןיאְו םיאּפרְל .הָתַיִחַמְדלָכ
ΤΙΝ. ΠΞῚבוז דמעמ :ודְגּב ףנְכִּב ענתו  ΠΟΤ 

 רמאיו םֶלָכ ושָחַכִו יִּבדעַנְנ ΠΤ עושי ΠΝ :םאְתַפ 5
 םיקָחד םָעָה ןומָה ΠῚ ולָצֶא םיִדְמעָהְו םורָטּפ

 עושי רמאיו יִּב עַנָנ ימ רמאת התאו ךתא םיִצָחלְו 46

 אְרתַו :הְרוב יִנָפִמ הָאְצְי ΩΝ ὩΣ יִּכ םֶדֶא יב 522 וז
 וינפל לפִּתַו הָדְרֶחַּב שנתו Ὁ ΠΡΟΣ ΝΟ יִּכ הָשֶאָה

ΝΞ ΣΙםָעָחדלַכ  ἘΠ ΒΡרשֶא תֶאְו וב הָעְגְ  ΠΝΒ 

 םאתפ

 ד שפ
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 העישוה ּךַתְנמָא יִּפַּב (יקזח) ΤῚΝ ἜΝ :םאְתּפ
ἘΡםולשל יכל  : ΞΡ ἘΣשיאו  ΓΞ ΝΞשאר  

 :הדומהחתֶא ΠΣ ΝΣ ΠῚ הָתַמ רמאיו תַסנְּכַה
 איהְו ןמָאהיקר אריִתלַא ול רמאיו ןעו עושי עמשיו
 ותא אובְל שיִאל חיִנַה-אלו הֶתְיִכִה אביו :עַשְות

ΘΈΡΕΙ ΟΞבקעילו  ΠΡ ΟῚהָמָאְלּו הדל יִבָאלְו  : 
 προ אל יִּכ ּוּכְּבְּתִלִא רֶמאַו ּהָל םיִדָפסְו םיכּב םֶלְכ

ἫΝוקחשיו :איה  ἐν»הָתַמחיִּכ ועדי - שאכ  : 

 בָשֶּתַו :ימוק הדְליִה רמאיו אָרְקו ΠῪΞ ΤΙΣ אּוחו
 ὙΠΕΡ :סיכאל ּהְל-תֶתְל וצו םאְתּפ םֶקִּתַו ּהֶחּור
 תֶא שיאל ΡΠ .יּתְלְבְל ὈΠῸΣ וצו .הָמאְו ָהיִבְא

ΘΝהֶשענ : 

48 

49 

50 

 9 ןָטְלָשְו הָרּובְּנ םֶהָל פיו רָשָעָה םיִנָשדלֶא ארק
 -תֶא ארקל Ἐπ :םייִלָח אפרלְו םידשַהלָּכ לע
 -לֶא ἐν רָמאיו : םילחההתא אפרלו םיהלָאה תּוכְלַמ

ὙΠῸםָחְלדאלְו לימרַת אלו תוטמ אל דךרדל הַמּואמ  

 תה :תָתְכִתָש םָּכמ שיאל הָיהי"לַאְו ףַסָכְיאלְ
ἈΞ ἼΩΝלכְו :ּואַצ םָשִמּו םֶכְלדובְש םֶש וב  ἼΩΝ 
ΞΡ ΝΟּורָעַנְו איהה ריִעָהְדִמ ּואָצ םֶכַתֶא  ἜΣΤΙΝ 

ἘΣםֶהְּב תודעל כלה : ἸΝΝῚּורְבַעיו  ἜἘΞΞ5  
 ΡΞ םיאְּפְרְמּו הָרושְּבַהתֶא םיִרָשְבִמ
 (ידָי"לע) השענ רָשָאדלָּכדתֶא עמְש ΚΞ רש סודרוהו
 :םיתמהְדמ רוענ 70 ΤΩΝ ΩΝ שיייִּכ וחור םֶעְּפִתַ
 איב Ὁ ּורָמָא םירחאו ΠΝ והיִלֶא ἸῺΝ ἼΩΝ שיו
 יכנִא ןֶה םודרוה רַמאיו : םינומדפה םיִאיִבְּנהְִמ דָחֶא
 עמש ὋΝ ἫΝ ΠΡ וילָעַמ ΣΡ שארדתַא יִתאשְנ

τὸνובושיו :ותוארל שקביו הָלֶאָה םיִרְבְּדּכ  
 וילא ἘΠΡῚ ושָע רֶשַא- = תא ולורפסו םיחילשה

 רפיו

2 

3 

= 

σι 

[- 

-4 

φ 60 
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 הֶאְרְקִּנַה ריִעְל ἼΩΝ בָרָח ΡΟΝ םֶּדכְל ὈΠῸΣ רסיו
 ΕΞ ΝΞ ΘΟ ּועְדָי םָעָה ןומָקנ :הָדָיָצִד תיִב וג

“Ξםיהלֶאה תוכְלמדלָט םֶהיִלא  τῆνος ΤῊΝ ΝΕ 
 שנְנ ὝΦΟΣ םיִנָשּו ברָעל ΠΕΒῚ םייהו : הֶאופְרְל ו

ΤΩΝםיִרְפּכַהדלֶא 55 םֶעָהדתֶא אָנדחלָש וילֶא  
 היפ ןוזמ אצמלו ןולל ּוניתוביִבְס ΩΝ םיִרָצַחהְ

 םֶהְל ΣΝ ΤῸΝ םֶהיִלַא ἼΘΙ ΕΣ ברח םוקמְּב 8
 םַהְל-תּורְּכִּכ ΤΌΠΩΝ יִּכ Ὁ ץֶא ּורָמאיו לכָאְל
 םַעָהלָכְל לָכאדהֶנקְִו ךלנה םָא יתלב םיִנָש םיִנדְ

 ויִדיִמְלִּתְילֶא רָמאי שיאדופלא ΓΙΦΌΓΙΞ ὙΠ יִּכ :הֶזַה 4
 הרשה שיא םישָמַח תורוש תורוש םֶתא ובישוה

 תֶשְמָחְתֶא חקיו ;םֶלְכִתַא ובישויו ןכדושעיו :תֶחֶאָה 5

 . הָמְימְשַה ויניע אָשוו םִיִנְדַה יִנָשתֶאְו םֶחְלַה תורְכּכ
ΤΊ.םָעָה ינפל םושל ויִדימלתל ןּתַיו סרפיו םֶהיִלַע : 

 םָהְל םירְתונה םיתותפהְךמ ואו ּועְּבְשיַו םלְכ ּולְכאַו וז
 ללַּפִתִמ .אוה יהיו :םיִלָפ τῶν /םיִנש אלמ
 ןומָה רמאל םֶתא לֶאְָשיו ויְדיִמְלִּת ויִלֶא ΕΘΝ ודבְל

 נחי .ורמאיו ונעו = יִנָאְדיִמ יל םירמאדהַמ םָעָה 99
 איִבְג Ὁ םירמא םיִרָחֶאְו והילא םירָמא שיו ליבטמה

 םֶּמִאְו םֶהיִלַא ΠΝ  :םינומְדְּפַה םיִאיִבְנהְדִמ דָחֶא 30
 ַחיִשְמ ΩΝ םורְמְפ ןעמ ינָאדימ יל .ורמאת-המ

 דינה יתְלבְל םָּוצִו Ὁ דיִעָה אוה| ΠΗ םיהלָאָה גו
 תַָעְל םֶדָאָקְדִּב ΤΊΣ רמאיו ΠΤ רֶכְּדהדתֶא שיאל ₪

 ּוהְסֶאְמ םירפופהְו םינָהְּפה ישארו (ΘΠ הפרה

- 45 

“αὶ 5: 

Ὁםוי םוי  ΣΟושפנתא 06 ץָפַחַ יִכ 1 :יִרהַא  
 אוה ינעמל ושפנד תֶא רדָּבַאָמַהְו ὍΘ ושפנ דבאת

 הנליצי
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  ΠΣ ΝΣםֶדֶאָה ליעוידהמ יִּכ  ΠΡםֶלועְהלָּכ תא 5 ₪ זיפ
 שיאָה יִּכ :ושפְנתֶא תיִחָשִהְו דָּבאְו  ΤῊΝיִנָא יתייָה

 אוה .הפְרָחְל ול יִרְבְדָ  ΠΕΡ πὶםדָאָהְהִבְל
 :םישודקה םיִכָאְלמהְו בָאָה דובְכְבּ ודובְכָּכ אבי רשָאּכ

 תַמָאְבּו  ὋΝרמא  ΞΡוז דאל רָשֶא הפ םידמעהךמ שי
 ( ΓῚ ὭΣדַע  ΝΣםיהלָאָה תוכלמדתֶא :

 5 וילֶא חקיו הָלֶאַה םיִרְבּדַה יִרָחַא םיִמָי הָנַמָשְּכ יהיו
 רֶהָה ιν לַעַיו בקעה ΓΝῚ ΣΡ תֶאְו סורָמָּפְד תֶא
 9 ושּובְלּו .ויִנָּפ ּונְּפְשיו ולָלַּפְתַהְּב יהיו :םַש לָלַּפְתַהְל

ΞΟΠםיִשְנא יש ההְו :קירְבהְו  ΡΞ80 - ותא  
 31 ΣΝ ותירָחֶאדתֶא ּודיגהְו םֶדובְכִּכ ּואְרִנ הָּמַה :ּוהָיְלַאְ
 88. וציקיו םיִמִדִרְנ ותא ΣΙ סורטפּו :םיִלָשּוריּב הָנָאְלִמְ

 ΣΥῸΣ םידמעה ΘΎΣΑΣ יִנָשדתֶאְו ודובְּכדתֶא וארו
ὙΤῊםֶדְרֶפַהְּכ  ἼΩΝ ὭΣעושידלֶא םורָטַּפ  ΠῚ3  

 תחֶא τ תוּכָס שלש ἈΡΤΊΩΣ הפ ΠΡ Ὁ בוט
ΠΩ}ּוהָילַאְקו תחא  ΤΙΝעַדָי אלו  ΤΙΣ84 דוע  

 ΓΞ םֶאובְכּו םֶהיִלְע ךכס 1(« הּגהְו תאזָּכ רָּבִדְמ אוה
 8 ἘΠῚ ΤΊ יִנְּבְדהֶז ὮΝ ἢ“ ןנפהדמ לוק הָנהְו :ודרחיו נה
 86 הָמַהְו ודבל עושי (ΝᾺ לוקה עַמְשהְבּו :ןועָמְשת וילא
 ὝΝ לפִמ םַהָה םיִמָיִּכ שיִאְל רָכְד ּודיגהדאלו ּושָחָה

ΕἾΝתְרָחָמִמ יהיו  ὩΣ87 "םַע אציו רֶהָהְדִמ  
 88 רמאל קנו םֶעָקְְזִמ דָחֶא שיא הָנהְו ΕΚ בר
 9 יִכ ΓᾺΡ Ὁ אוה דיחָי Ὁ יִנָבְדלֶא אָנְהְנָפ 3 אָגָא
 ותא ץצורמ ַחּורָהְו םאָתּפ קעַצְמ ΝΠ חור וב זחא

νὰ ΤΊ ΤΙ ΡΙΞותא אדו ומ ריסָל : ὦ40 שקו  

ΌΦΘ σ᾽: 

= ὧϑ 

 ΚΑῚ כמ הוהא יידע לתל מא סח רוד
 42 אובל .בירקה ἫΝ יהו ΠΡ ףְִּבתֶא אָבְה םֶכְתֶא

 והצעריו

5 
 ן-
 :  ἐςו
2 

1 ἥν. 
πᾷ 

5 
Οἷς ἃ. = 
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ΝΕ אָמְטַה חּורְּב רַעָג עושוו ּוהָצצוריַו דשה ΠΕΣ 
ΓΙῸΣ םֶלָכ ומָמותשוו :ויבָאְל והבישיו רענה"תַא 9 
“ὮΝ הָשָע ἼΩΝ לפילע םֶלָּכ םֶהְמַתָּכ ὙΠῚ םיהלָאָה 

  4ימיש : וידימלתְלֶא עושי  ΩΝםיִרְבּדִהדתֶא םֶכיִנְזֶאְּב

 יִּכ הָלאָה  ΤΩΣםדאָקְְֶּב  ΠΕΡ:םֶדֶאדיִנְב .ידיּכ
  5ּוניְבָה אל הָמַהְו  ΠῚ ΠΟΝΩ͂Νםָּתַעִדִמ םֶלָעָנ והיו

  46רָמָאמַהְד לע ותא לאָשל וארו  8 ἘΠלַעְמ
  1-תֶא עושי עד :םֶהְּב לודגה ימ בושָחל םֶבָבְללַע

  ΌΤΙ 1םֶּבל  τοὶ ΠΡῚרמאו = :ּולָצֶא .והָדימעו
ἴω קמ אוה ΤῊΝ ל הוה א לבקמה ΤῸΝ 

  Αἱ μοὶ 49הרומ רמאו ןח ןשי ו היה אוה
ΝΣ 9. ותוא אָלְכננ ףךמשּב םידש σὴ שיא ּוניִאְר 

  0ךלוה  ΕἼΣΩעושי רָמאיַו  ΤΩΝרשַא לב יִפ ּואְלְכִּתְִלַא
  ὉΣΝ 5:אוה ול ּוניִרָצְל  ΝΞ ὙΠימָי ובְרְק

  9הלשו | :םִיִלָשּוְי תֶכְלְל ינָּפתֶא םֶשו ותולָעָה
 דַחָא"לֶא ואביו וכליו וינפְל םיִכְאְלִמ  ἜΞΩםינורמשה

  8:םילשורי .םיכלה ּונּפ יִּ והְלְּבְ אלו ול ןיִכָהְל
 + וידימלת ןֶנְחויו בקע וארו  ΤΩΝהָצְרְתָה ּוניִנדַא

  ΩΝהָשָע רֶשַאַּכ) םלכאתו םִיִמָשַהְִמ שא דרְּתָש
  5(והילא :  ἸΒῚאלה רמאיו) םֶּבְדרַעְִו  ἘΠוחור יִנָּב

  6ימ לָש  5 ΤΩΝתושפנ דָּבַאְל אָב אל םֶדָאָהְִֶב
 :רַחֶא רֶפְּכלֶא םֶהָל ּוכְלַַו (עישוהל-םא יִּכ םדָא

ὙΠ שיא ולא רֶָמאיַו ךרדּכ םֶתְכְלְּב יהו δ 
  58ףירחא הָכְלַא  οὐ στ ΟΝ:ךַלּת  ΠΝעושי ויִלֶא

 טֶדָאָהְדְבּו םינק םימשה ףועְלּו רֶפְע ירוח שי םיִלָעושל
  ΤῚΝ 9םוקמ  ΠΡרֶחֶא שיאזלַאְו :ושאר  ἫΝךל

  ΤΙΣילדת יִנדֶא רַמָא אוהו  ΠΕΡῚרפקל הָנושאַרֶב
ἝΝ ΩΝ 
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 80 "תֶא רפקל םיִתָמל חנה עושי ΤΡῚΣ רָמאַו יִבָאדתֶא
 δι ἼΩΝ :םיהלָאָה תּוכְלמדתֶא עדוה דל ΠΣ םֶהיִתִמ |

 ילחהַחינה קר ΝΣ ΤΥ הָכְלִא ΠΝ שיא דוע
 5 םַשָה עושי ΞΡ ΕΠ בִיתִי:  ΠΝ הָנושאַרֶב

 תוכלמְל רֶשְכִי אל ייִרָחַא טיִּמּו השרחמההלע ודי
 : םיהלֶאָה

ΤΙΝῚלידְבַה הָלֶאַה םיִרְבְּדַה  ΝΠ10 םיִעְבש דוע  

 םוקמּו .ὝΦΟΣ Ὁ םִיִנָש ΣΡ םֶהְלְשיִו םיִרָחא
ἼΩΝאובל שָקְּב  "ὮΝ ὑποבר ריצקה ןה םֶהָל  

 הלָשיו ריצקה ΠΊΝΩΝ וננחְתה 15 םיִטִעְמ :םילפפהו
 חלש םֶכְתֶא חלש יִכנָא הָּנַה אָנוכְל :וריצקל םילעפ
 אלו ליִמְרִת אלו סיִכ ּואָשתְ"ְלַא :םיִבָאְז ןיִּב םיִשְבְּכ
 תֶיּבדִלָכְלּו ΣΤῊ שיאיםולשל ּולַאְשִּת-לַאְו םיִלָעְ

ΝΞ ἼΩΝםָש  ΤΩΝתיִּבל םולַש הָנושאַרְב  πῆ 
 אל"םַאְו םֶכְמּולְש ויִלָע ΓΙ םולָשדֶָּב ἘΦ יִּכ הָיָה

 ותְשתְו ולכאתְו ּובשְּת אּוהַה ΓΞΞῚ :בושי םֶכיִלַא
 ועָסְּתלַא ורכשל לַעופַה ἜΝ יִּכ םֶכְל ןתָע רֶשֶאְמ
 םֶכְתֶא Ξ̓ ּהָּב ΝΞ ἫΝ ריִעָכו :תֶיָבְל תִיַּכִמ
 םילוחה-תֶא ּואפְרַו :םֶכיִנ פל ומישי רַשָאְתֶא ּולְכִא
 תּוכְלַמ םֶכיִלַא הָבְרִק םהְל ורָמִאְו הָּבְרֶקְּב רֶשַא
 10 םֶכְתֶא ּולְּבַקי אלו ּהָב ΝΞ רֶשִא ריִעלָכְו :םיהלָאָה
 םֶכְרִיִע ἜΣ ΩΝ ἘΝ :םֶּתְרַמַאְו ָהיְתובוחְר"לֶא םֶתאָצִיו

ΟΣ ΩΝיּפ ועדת עדו קר םֶכָל והרע  ΠῚ 
 ו םיִּכ לקו םודסל םֶכְל ἊΝ רמא :םיִחלָאָה תּוכְלִמ
 18 ΤῊΣ ךְל יוא ΓῚΞ ךָל יוא :איהה ריִעָהְְזִמ אוהה

ΠΝתודובה יִּכ  ἼΩΝןָכְּבְרְקְב ושענ  ΘΝרוצְּב ושענ  
ΤᾺ)14 רוצל ןַכֶא :ּובָשְו רֶפֶאְו קָשְּב ובָשָי רֶבְכ אלָה  

 15 πὶ שא ὉΠ) ΕΞ תאו ΤΌΘ ןידַּכ לקי ןודיצו

 שכ
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 םֶכיִלַא עָמושַה :ידרות לואשדלַא ּףַמַמּורְתַה םימשה
 ΓΞ הב אוה יתוא םֶכְתֶא הָזּבַהְו עמוש אוה יִלֶא

ΤῊΝהוב אוה  ΟΝ ΩΝ םיִעְבְשַה ובושיו :יִנֶחְלִש  | 
 ΤΠ וניתחמ םיִעָנְכְנ םידשה ὩΣ .ּונִנדִא ּורמאיו הָחְמָשְּב
 קָרְּבַּפ לפנ ןָטָשַההתֶא יִתיִאְר םֶהיִלֶא רמאו :דְמשּב
 םיִשָחְנדלַע ךרדל םֶכְתֶא יתְמלשה הגה .:םִיִמָשַהְ
 :םֶכְל קיז אל ἜΣ ΤΟΞῚ ביאָה תרובנ"לָּכ לַעְו םיִּבְרְקִ
 יִּכ תוחורה םֶכיִּתְחַּת םיִעָנְכְנרַא ו וחמשתחלא ΓΝῚΞ דא:

Τρהָעַשּב :םימשב םֶכיִתומש ּובּתְכְנירֶשַא לַע  
 ןודָא ἘΝ ΤῊΝ רמאזו שפה חּורְּב* עושי ץֶלָע איהה
 םיִמָכַחַה .ןמ הֶלֶאד תֶא ּפְרִתְסה יִּכ ץֶרֶאָהְ םימשה
 ןוצר הָיָה .ןֶמיִּכ ἘΝ ןה םיללעל םֶתיִלְְו םינובוהְו

 5 ימ עדי ןיִאו יבָא תֶאמ ילרַפמנ לפה ךיִנָפלִמ +
ΤῊΣבָאְה ימו בָאָה  ΡΞרָשַאְו ןפה  ΕΠתולנל 57  
τירשא רמאיו םּדַכְל יִדיִמְלּתלֶא ןפו  ΟΣתּוארֶה  

 םיִאיִבְ םֶָכְל ὋΝ רמא יּכ :םיאר םּתִא ἼΩΝ תֶא :
 אלו םיאר םֶּמַא ἼΩΝ תא תוארל וקשֶח םיִּכִר םיִכָלִמּו

ἘΝῚדשא תֶא עמשלו  ἘΩ͂Νאלו םיעמש  ΕἸΣ 

 הָשָעֶאְיהַמ ΠῚ רמאיו ותופנל Ὁ ΠΝ םֶכָח הנה
 ךיִא הָרותַּב בּותָּכדהַמ ΤῸΝ ΠΝ :םֶלוע ὙΠ שריאו 3

ΠῺΝ +ףיקלַא הֶוהְי תֶא ּתְּבַהֶאְו רמאיו ןעוו  :ארוק  
 ףעדמדלָכְבּו ΤΙΝ ΟΞ ףִשֶפִנדלֶכְבּו ְבְּבְלְלֶכְּ

 תאזההשע ובישָה ןּכ ΤῸΝ רָמאיו :ומָּכ ערה תֶאְו +
ΠΣאּוהְו  ΕΓאוה יִמּו עושידלֶא רָמאיַו קדטָצהְל  

 םילָטּורימ דַרָי דֶחֶא שיא ΝΣ עושי ןעח יער
 והָעְצְּפדםִנְו ּוהָטישְּפַה םֶהְו םירדש יִדיִּכ 55( וחיריל

 חּורְּב א'נ 10, 21
 וכזעיו ,



 א
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 :םֶהָל ּוכליו םייחל ΓΞ דמוע אּוהו ותוא ּובְזעיו
 81 ותא אְרִו אוהה ךרדּפ דרָי ΙΝ ןהפ ΤΡ רקיו
 88 ארו שנו םוקמַּכ עַנָּפ יול שיאדסנ ןכו :וילָעִמ רבעיו
 88 אביו ךרדב τος ὙΠ הָנהְ לע רבע תא

ΤΟΣותא ארְיו  ΕΥ̓ ΠΝשנו  ΤῸΝ84 "תֶא שָּבָחַיו  

 ילו ותִמְְּבדלַע והביכרינ ןייו ןַמְשְּב םכוסיו ויִעְצּפ
ὌΝּוהַלְּכְלַכִו ןולמַהד : ΓΤאיצוה .עְסְנְב . Ὁ 

 תֶאְו ותוא ὈΞῸΣ רמאיו ןולמה לַעְבְל םַנש םירְנד
 טָמְלַשַא יִבּושְב Ὃς Τὸν איִצהְל דוע ףיסות רֶשֶא
 8 ὙΞ לפנל ער ינִעְב הָיָה הָשלָשַהְדִמ ימ התו :ךָל
 81 ויִלֶא ἼΩΝ דָסָחָהְדתֶא ומַע הָשעָה ΠΝ :םידדשה

 88 אביו םַעְסְנְב ὙΤῊῚ :הָתָאדסִנ ןכ"השעו ךל עושי
 ותוא ΠΕῸΝ אָתְרְמ הָמְשּו תחא הָטִאְו דָחֶא רֶפְּכילֶא
 89 יִלָנרְל הָבְשָי ἜΝ םֶיִרִמ ּהָמְשּו תּוחֶא הָלְו :הָתיִּב"לֶא
 40 ΠΡ ΞΡ הָעְנִי אָּתְרַמּו :ורְבּדְדלֶא עמשל עושי
 יתחֶא רֶָשָא ΤΙΝ ὭΣ םישְת ΝΟΣ רמתו שנתו
 4 ןַע :יִּבדְּדִמְתִתו ΤῸΝ ΝΟΤΊΩΝ ידבל תרָשל נתב
 תָלָהבְמּו תנֶאד ΠΣ אָתְרַמ אָתְרַמ ΠΡ ΩΝ עושי
 4 הָרחְּב םִיִרִמּו דָחֶאּב אָלֶא ךרצ ןיאו :הָּכְרִה םיִרְָבדל

ΞΡΓΞבוטה  ἼΩΝהל  ΣΤΥ 
  ὙΤῚותַלַכְכּודָחֶא םוקמּכ לָלַּפְתִמ אּוה  ἼΩΝויִלֶא 11

 לקּפְתהְ ונמל יִנדָא ויִדיִמְלִּתִמ דָחֶא  πρὸ ἜΝΘ-םג
2 ΤΩΝ ּולְלַּפְתִת יִּכ םֶהיִלֶא "ΝΟΣ ויְדיִמְלְתתֶא; ΠΡ 

 הָשַעי) ַּתּוכְלַמ אובת ףךמָש שקי (םיִמְשַּבְש) ּוניִבִא

3 ἼΣ ונקִח םֶחְלְדתֶא ΟΝ ןּכ םימשְב ומָּכ נוצר 
4 "ὭΣ םילחמ יִּכ ונתאטחדלע אָנדלַחְמו  :םוי םוי ּונָל 
 בָיחַה לכל ּונָחְנִא  Ὁ.ןויסנ ידיל ּונאיִבְּתִ לֶאְו (5

 ונליצהדםא  ΘΙרָמאיו  ὈΠῸΝםֶכְב יִמ 5
 ולדרשא
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ΤΩΝאָבּו ךלֶהְו בהא  ΤΟΝרַמאְו הָלילַה תוצָחּב  

 ΝΞ יבָהאהּכ :םֶחְלתורְכִּכ תָשלָש יִנולה ידידו ויל
Ἐπםושל לפדיא ילו ךרדהְךמ  ΞΡאּוהו  ΓΞ 

 ידליו תלדה «ΠΣ רָבְכיִּכ ינעינותדלַא רמאוו הנע
 רמא το תֶתְלְו םוקל לכוא-אל הָטִמּב ידְמַע םיִבְכוש

ὋΝםּוקָי ובהא ותווח-לט ולתֶתְל םוקי-אל יכ םָּנ םֶכָל  
 רמא יִנָאדנְו וּכְרָצְדלֶכְּ ולחות ויִנָפ תוזע רובע
 : םֶכְל חַתָּפיִו וקפד ואצמתו ושרד םֶכְל ןַתָעו ולאש םֶכְל

 :ולדחַתְּפִי קפדהְו אָצְמְי שרדהו לכקְו לֶאשַהילָּכ יּכ וי
 ἸΞΝ ΠΩΣ םחל ונּב ונממ לאש רשא בָאַה םֶכְב מו :1
 הָצְיִב ונלֶאשידופ וא :גךַה תחת (ὉΠ ולדןתיה גדדםאו 1
 תונפמ תַתְל םיִעְדִי םיִעְרָה םֶּתַאְדַה :בְֶרְלִע ולְדִּתִַה 15

 חורה תֶא ןפי םימשהדןמ בָאָה יִּכְדףִא םינבל תובט
 דש שֶרְִיַו םויה יהיו :ותאמ םילאשל שדקה וי

 והמתיו םלאַה רָפַדִיַו דשה ΝᾺ ΝΞ יהיו םֶלֶא אּוהו
τὖםֶהַמ שוו :םָעָה  ΤΩΝ ἼΩΝאוה םידשה רש לּובְו"לַעְבְּב  

ΘῈ 6שיו :םידשההתַא  ὙΠῸ) ΩΝולאשיו  Ὁתוא  
 ΤῸΝ רַמאיו םֶתובָשְתִמדִתִא עדי אּוהו | :םיִמָשהְדִמ וז

 ΓΞ ΟΣ תב בֶרָחּת ּהָמְצִעְדלַע הָקְלַחְה הָבְלִמִמִלּכ
 ןוכת ΠΕΡῚ :ומַצַעִרלַע קלַחְנה εν ןטשה-םגו :לפי
 -תֶא .ינָא שרנמ לּובְודלַעְבְּבָש םֶּתְרַמִא יִּכ וּתְכלממ

 םכיִנּב לּובְזלַעְבְב םידשההתַא שָרְנִמ יִנאהםאְו :םידשה 19
 : םֶכיטפש ὙΠ הָמַה ןּפדלע ΓΝ םישָרְנִמ םֶה יִמְּב <
 הָעיִגַה ΠΥ םידשההתֶא יִנַא שָרְִמ םיהלֶא עִּבְצֶאְּבִדַאְו 30
 ורצחהתַא רַמש רובְגַהְָשְּכ : םיהלֶאה תּוכְלַמ םֶכיִלַא 31

Ὁיקנו  τονםולש  ΠΡאובזסאו :ושוכר  ὙΌΣקח  
 -תֶאְו ובדחַטְּב ἼΩΝ וקָשְנתֶא .ὍΘ אשי ופְקְתּו יָּמִמ

ΤΡ 38לכ :קלח  ἼΩΝאוה יתא ּוננִא  ἜΝΙ πὴ 
 ונניא

 של

«ἢ 

 סמ

[20] 

μι ῷ 

8 - 
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.4 ΠΝ הָאְמִטַה -ַחּורַה --:רֶופמ  הוא ἸῸΝ  מפנם ΣΝ 
ΤῊΝ הָלְדטַקְבְל ΓΝ תימקמ 3 טטושת םֶדֶאָהְדִמ ּהָתאַצ. 

 אָזהְמּושֶא המאת זא אָצְמִת אלו  ΩΝ ΣΝיִתאָצְי
 רחאו ;רֶדָהְמּו אָטאָטְמ ותא אָצְמִּתיּהֶאובְכּו :םֶשֶמ 2

 תוער תורָחֶא תוחור עַבָש .הָחְקְלְו ךלת . ΠΡΟואָבּו
  ΘΙאוהה םֶדֶאָה תורָחא הָתְיָחְו םָש  ΠΡ:ותישארַמ

 הָלֶאָה .םיִרָבְדַהתֶא ורָּבדָּכ יִהְיו  ΤΣ ΠΝגז םָעָהְדִמ
ΠΝ) ΡΝ ןָטְּבה ירש ΤῸΝ רמאתו הָלּוקתֶא הֶאשְנ 

28. ἼΩΝ 9 ףַאְו ἼΩΝ |אוה ΠῚ ΟΝ. םידשָה יִרָשאְו 
 בֶרְסַעְץֶבַהְבּו :םיהלָאָה רב תֶא םירמשחו םיִעָמשה 39

 חֶּתְפו  ΒΞרודַה- רמאו  ΠῚאוה תוא אוה ער רוח
 תואדסָא יִתְלְּב ולְדָתָנ אל. תואו שקבְמ  ΠΡ(איִבְנַה) :

 80 ὩΣ" הָיָה -ןּכ תואְל ΤΠ יִשנאְל הָנּי :הָיָה:רָשַאַּכ יִּכ
 גג τΣ טָּפְשַמְל דמָעַת Ἰ תָּכלַמ .ΣΤῚΣ רודל םֶדֶאָהְִּ
 ץֶרָאָה תוצקמ ΠΝΞ יּכ םֶתוא ΠΡῸΣ ΤῈ ΠῚ רודה ישְנַא
 :המלָשמ לוד הפ"שי הָנהְו המלש תַמבָהְתֶאעמְשל
 82 יִּכ ּוהָעיִשְרִהְו ΓΙ רודהדםע טּפְשִמל ודמעי (ΠῚ יִשְנא

ἘΠּובָש  ΓΝהֶנ  ΓΡΤῚיא" :הָנּוִמ לדג הפדשי  
 לע וחמישי יִּכ הָפיִאָה ΓΝ רֶתָסּב םשל רתקילדמ
 % אוה ףוגה רֶנ :ורואדתַא תוָּבַה יִאָּבואְרִי ןעמְל הֶרונמַה

ΤΠןכְל  ΤΣהָמיִמְת הָיְהְתְדיִּכ " ὩΣרואי ַּפּוגדלָּפ  
 8 ἽΞ ךְל"רַמְשה ןפילע :ףפוניסנ ךָשְחְו הָעְר ּהָתוִהְכ

ΔΆΝרואה  ὮΝו  ΠΡ6 דא ולָּכ .ףפּונדםא  
το ΊΞ ΤΟΣ ΤᾺדגה ףל האי ולא ולָּכ רואי וא  

 81 שּורֶפ ּונָּמִמ ΦΙΡΩ ּורְּבַדְּב - = ΕἾΤ קבב

ΠΝםֶחְל ותא לכָאְל  ΝΞῚ5 ארו  :בָפוו התכה  
 ינפל  הֶנושאה .ויִדָי ΟΝ רֶשֶא  ּהמְתיַו. שּורֶּפַה

 | הדועְפַה :. . ΤῸΝ ΤΩΝהָאָדון  ןַה . ΠΣםישורפה 89
 םירהממ 9

-- 
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 |  אַלְמ ὩΞΞ ץוחמ הָרעְקַהְו םוכְהדתֶא םֶּתַא םירָהטִמ
 Ὁ“ רֶבְּד לַש וצוח השע אלַה םיִליִסְכַהד :עַשְרֶו 51{ 40

ΠῺΣ 4ּונְּחדלְבִא :וכותדתַא  ΠΡῚΝהָגהְו םֶּבדרַשַא תא  
 -תֶא םיִרָשעְמַה םיִשּורְּפַה ΞΡ יוא :םֶכָל רוהט לפה 5

 טפָשמהדתֶא םיחינמו קרי" תֶאְו םגיִפההתֶאְו אָתְיִמַה
 אלו הֶלֶאִתֶא תושעל םֶכיִלַעְו םיִהלֶא תַבָהַא תא

 - ובהאת יִּכ םישורפה םֶכְל יוא :הָלֶאדתֶא ὩΣ הינהל 1

 םכְמולְשְב ּולָאְשיִשְו תסנְכ יְִבְּב םינשאר תַבָשְל
ἡםישּורפַהְו םירְפופה) םֶכְל יוא :םיִקְושַּב  (ΘΈΣΙיִּכ  

ἘΩ͂Νםיִרָכַקּכ  ΣΝ ἼΩΝ23( םיִרָכִנ  ΘΝםיכְלהתמ  
 רמאיו הרותה ימָכַחְמ ἜΝ ןעוו :ועדי אלו םֶהיִלַע 1

ΤΌΝ 6הֶלַא דִרְבְדְּב 3  ΠΣיוא רמו :ּונָתאדםּג  
 Ξ ΟΣ᾿ םתא םיסמע יִּכ ὉΠ ὩΣ הָרותה ימכִח םֶכְל

ΝΠלבָּטִמ םיִדְבְּכ תואשמ  ὩΠΝῚםֶכְניִא םֶכְמְצְעְּב  
 םכְל יוא ΟΦ ΕΝ תחאְּבְ"םְנ תואָשמְּב םיִעְננ וז

 םֶכיִתְובָאְו םיִאיִבְנה ΤΣ ΡΣ תושָפְנ םֶּתַא םינובדיִּכ
ὉΠ 48םֶתוא  + Ἰ33Ὶםֶכיִתובַא יִשָעַמְּב םיצורו םּמַא םידע  

 רּובעּב :םֶהיִרְבְקִתֶא םינוב םִּאְו םֶתוא ּונְרֶה הָּמִה יִּכ 49
 םיאיִכנ םֶהיִלֶא חלשֶא םיִהלֶאָה תַמְכָח ΠΝ ὩΣ תאז

 רודהךמ שרהי ןטמל :ּופדריו וגר םֶקמּו םיחילָשּו 9

 :ץֶרָאָה דסוהְִמְל ךפשנ ἽΝ םיִאיְִנהַלָּכ םּד הזה
 הבמה .ןיּב גרַהְנ ἽΝ ּוהָירכְז םדדדע לָבַהְםִמ 3

ἸΞΝ ΓΞהזה רודהךמ שרד שורד םֶכְל ינָא רמא  : 
 תעדַה הֶּתפמְתֶא םֶתריִסַהִהיִּכ הרותה ὮΣΙ םֶכְל יוא ₪9
 ורברְב יקח ΝΣ םיִאְּבהְדִתֶאו םֶתאְבְדאל םֶתַא 8

ἘΠםישּורפהו םירפופה ולָחיו הֶלאָה םיִרְבּדַהדתֶא  
 ובְרֶאיו :הָּבִרַה םיִרָבּד Ὁ תושקהלו דאמ !תוא ררצְל 84

 ;םיִרְבְד ΠΡΟΣ ὉῸΣ ואצְמְ ןנמל ו והיפמ רָבִד רדוצְל ול
 לחה
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- χὰ ב > ὙΤὴהפדדע  ΓΞ ΣῚתובָבר ףַפִאְתַהְּב  ἘΣ9 דיִּכ דע  
ΜΝרמאל וידימלת"לא רּכדְל לָחיַו ּוהָעְרְדתֶא שיא  

 παν ΘῸ ἘΠῚ רואשמ םכיִתשָפִנְל ורָמְשַה הֶנושארְב
 םּותָס אלו הָלָגִי אל ΤΟΝ הָּפְכְמ רֶָבִּד ןיִאְו הָפְנַחַה
 רואָּב ךשחב םֶּתְרַּכד רָשַאדלָּכ 150 Ὁ אל רָשֶא

ΣΝלַעַ אַרְקִי ארק םיִרְדָחּב םָּתשחְל רָשָאְהתֶאְו - 
 םיתיִמָמַהְדִמ ּואְריִתלַא יִדידי ἘΞ רמא נאו +: תוננה

 לָכא :דוע ΣῚΡ םֶדְ לאלא ןק"ירַתאְו ףוגהדתא
 ודיִּב רָשָאְדַתֶא וארו ּואְריִת ΩΝ תֶא םֶכְתֶא הא

 םֶכְל רמא ἋΣ ΣΝ םוהינ"לא דילָשַהְל רחאו תיל
 םיִרְסִא יִנָשִּב ΘῈΣ שמח הָנְךַכַמִת אלַה ΤῊΝ ΤῺ ותוא
 תורעשדסנ םֶּתִאְו :םיהלֶאָה ונפל (ΓΞ ןֶהִמ תחַאְְיִאְ
 ΠΈΣ ὉΠ ּואְריִתְילא ἸΞῸ ῬῊΞ תונָמְנ םֶכְשאר
 םֶדֶאְה ΠΕΡ יב הָדי רָשַא ל ΒΝ רמא ינאו : תוצר

τῷ 

 .σ שיר = שכ

-1 

60 60 

Ὁ: 
| 0 57 ₪ 

 יז 5
ὩΣ τ᾿ 

"Δ 1 ₪ ו 7 זז 
,₪ 

τι 2 ΓΙ 
ἜΣ | τος ἫΝ = בש ΓΙ 

 ו

 לכו 8 ἘΝ ונפל שחכי אוה םדאה :ינמל יב
ΠΕ ἼΞ -ὖνםדאָהְדֶּבִ"לַע  ΠΟΘ᾽תֶא ףּדְנְמהְו ול  

 τ יִתְּבְדלֶא םֶכְתִא ּואיִבְי רָשַאָכְ 6 חַלָסי אל ΡΠ חור
 דוא :ואְדִתד לא םיטילשהו  תּוישְרה ינָּפלו תיסנְכ

 5 שדה חּורדיִּכ :ורבְדִתִדהמּו וקדמצת הָמְבּו יקדטצּת
 : רָּבדְל ןוכָּנַהדתא איהה הָעַשַּב םֶכתֶא ΓῚ אוה
 18 Τὴ יחאדלֶא אָנְרַמא יִכר םַעָהְדִמ ΤΙΝ ΤΌΝ רָמאיו
 14 0 לע יִנמָש ימ םדֶאְדְּב ΤῸΝ רָמאיַו : הָשְרִיִהדתֶא יִתֶא
 15 םָכְל ּורָמָשַהְו ואר 6 רמאיו :קֶלְחְמְלְו טפשל

 :ויִננק ΓΙ םיולָּת םִא םֶדָאָק יח יּכ ΣῈΞ עצְּבִמ

ἘΞ 1 

- νῷ 

  ΝΣרמאיו ולַשמ  τרמאל  ΠῚשיא  ῶνדָחֶא 16
 בשחיו :הָּברַה הֶאּובִּת הָשָע  ἸΞῸΞרמאל  ΣΝ ΠΏוז

 18 ὨΝΊΩΝ ἼΩΝ :יתִאובְּתדתֶא ףוסאל םוקמ יִלְדיִא יב
 השעא 9:
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 ΠΡ ΠΙΒΟΞΝῚ ἘΠ םילודג הנָבּו .יִמְסַא סרה הָשָעָא
 ΠῚ ךְלשי ישפנ ישְפנְל רמאְו :יבוטו ילּובילָּכתֶא ו
 םיהלֶאָהְו :ישישו יתש ילְכִא שפנה תובר םינשל הברה 30

 ףממ שרדו הוה הלילה םַצְעְּב ליִסְּכַה .הֶּתַא ול רַמָא
 רַצאָה קלַח הָו :הָיִחְי.יִמְל ךל תוניִכַה רשָאְג השפנדתַא ג
 וידיִמְלִתלֶא רמו . :םיהלאּ ריִשָעְי אלו .תודצא .ול 9

 אלו ולכאת"המ םֶכְשָפִנל ὈΝΊΠΓΟΝ םֶכְל רמא ינא 159
 ףוגהו ןוזמהךמ איה ΠῚ שפנה ;ושָבְלִתִדַדִמ םֶכְפנְל 38

 אל רשא ΡΞ ΣΤ ΟΝ ּוננוכְתַה :שּובְלַמהְְמ רֶקָי
 םיהלַאָקְו רַצואְו ΠΩ םֶהָל ןיאדםנו ורצקי אלו ועד

 םּכִמ ΠῚ :ףועָהְדִמ םֶּתַא םירְקיִדהמּו םֶתוא לָּכְלַכִמ 5
ΠΡΩΊ, ἼΩΝלָפּו  ΠῸΝ ΘΠותמוק-לע :תחא : 

 -המ .רתוילו ὌΞΩ אל תושעל ἜΡΙΣ טַעָמְדַה הָתַעְו <
 תוט ןאְו תוחמצה םיִנָשושָהדלֶא ּוננּבְתִה ΣΌΝ יז

 דאל ורְדָהילֶכְּב המלשדסנ םֶכְל המ יִנַאְו תוגרא ןניאְו
 הלא שיִּבְלי הָכְּכְדִאְו :הנְהְמ תחַאּכ שובל הָיה =

ὝΝ ΓΝהדשה  ΔΝותל ךְלשי רֶחִמּו ושי םויה  
 τὸν םֶתֶאְחִנ :הָעמָא ינטק .םֶכתְאדיִּכ ףא רותה א

 : תולדנּב וכלהתהלאְו ותשתדהמו ולכאתדהמ ושרדת
 עדוי אוה םכָיִבִאְו ץֶראָה ייוג םישקפמ ΤΟΝ ΤΌΞΩΝ יִּכ 30
 תוכלמ- תֶא ושר ךא :הֶלאְ ΕἸ םיִכיִרָצ ד יִּכ 81
 מפה רדַעָה אדיתדלא ΠΡΌΣ םֶכְל ףסונְו םיהלָאָה ּ
 -תֶא ּורכמ  :תוכלמה .תא םֶכְל תֶתְל םֶכיִבָא ΓΝ יִּכ 88

ΩΝםֶכְל ושע הָקְדַצ ּונְתּו םֶכְל  ἸῸΝ ΒΞולב אל  
 דאל בגג ἼΩΝ םֶליִעְל Σ אל ΟΝ םימָשּב רָצואְו

 םַש םכְרְצוא םוקַמְבהיִּכ ΡΩΝ אל ὈΘῚ ΤῸΝ בֶרְקי 34
 תורגהו ..םירונח ויקי םֶכיִנְתִמ = :םֶָכְבבְלְדםַנ הָיָה 5
 םיִנדֶאל םיִכַחְמַה םישנאל םימד ὙΠ םָּתַאְו :םיקלד 6

 יתמ

τῷ 

ἰὼ] 



 2 בי םקו

ΜΒולוחְתְפִי קפְדְו אובָי רָשֶאְכְו הָנְתִַחַהדְזִמ בּושי  
 ז םָאְצְמִי ואובְּכ ןודאָה τὰ שא םַהָה םיִדְבָעַה .ἼΩΝ : ענב

 57 םבישזיו ΝΣ יִּכ םֶכְל יִנָא רמא ןמָא םידקש
 הָרְמְשאְּב וא תינשה הְָרְמְשַאְּב אובדסאו :םֶתיִא תרשו
 ועד תאזו טקה םיִדְבַעָה .ירשא ןכ:אַצְמו תּושיִלשה
 ΓΞ בנה אבי ΠΡ ּוזאְּב ΓΟΞΙ .לַעַּב .עדי ולא יִּב
 ;ΒΡ ןכְל \ :ותיּבדתֶא .רתחל μνῶν τι Ψ .הָתַע
 ἽΞ אובי םֶּתְלְלִפ אל ἼΩΝ הָעְשְב 5 "םיִנוצָנּויָה
 הַמא ΠΡ ּונְלָה ΝΣ סורמפ רמאו ' : :םדאָה
 τῷ ןודָאָה הָמאיַו -: םֶדָאדלָכְל ὈΣῸΝ הוה לשֶמַהְדתֶא

ΝΠןמָאָּנְהןִכְסַה אופא  ἽΝ᾽ ΠΣ.ןודאָה והדיקפי  
 אּוהה ἼΖΣΙΙ ἼΩΝ -:ותַעְּב םֶתחְרֶאתֶא תַתְל ויִדְבְע"לַע
 םכְל דינא ΓΝ :ןכ השע ּחַאְצְמְו וינדַא אבי רשא
 5 רמאידמִא אּוהַה דָבָעְהְו :והדיקפי ילדשידרשא לכל יִּ
 םיִדְבָעַהתֶא תופהל :לָקַהְוד אובל יִנדַא רֶחאַמ ובְלְּב

ὙΠ אובו אוב :רּכְשלְו תותְשלְו לכָאְלְו ΓΕ ΤΙΝῚ 
ποאוהה  ΠΕΣ Ὁ ΡΞףסשיו עדי אל הָעָשְבּו  

 ἼΩΝ אוהַה דֶבָעָהְו :םיררופהדםע וקְלֶחתֶא םשְו ותוא

98 

89 

  »Ὲןוצר-תֶא  ΤΩΝהֶבִי ונוצְרכ הָשָעדאלְו ןיכה אלו '

 אּוה ΣΝ 9 .ּהָשָעְו עדיאל ἽΝ ΓΞ תוכמ

 שיא"לֶכ יִּכ ὈΥΏΓΩΝ יִּכ ΓΞ ΝΟ תוכמ .םֶהיִלִ ביה
  ΤΕ ἼΩΝרָשֶאְו הָּבְרַהיּוְמִמ שרי שורד הפרה :

 יִתְאָּב יִנָא . +רתוי ותאמ κυ הָּבְרַה ΤῊΣ ודוקפה
 יל שיו :הָמָעַּב רָבָכ יִּכ ἜΘΕΙ ΤΙΣΙ ΝΞ שא | הַלָשְל

 ;הָלְכתדיִּכ -: יל .רָצַיהמּו תחֶא הָליִבְמ לָבַמַהְל

 רמא ὋΝ ΤῊΝ םולש . תַתְל .יִתאָּבִש ΠΝ ם םירָמאה
 תיִבּב ΠΌΔΙ ΠΡΌ יִּכ ΓΟ ΩΝ יִּכ .אל :םֶכְל
 ἐπ ἤτὶ ע .םיִנָשּו . םינש ד לע השלש 2 יּוקְלֶחִי דָחֶא
 באה ,

1 

52 



Ὁ 134ולבטסה  

 ΓΞ לע םִאָה ΝΠ ΟΣ ἸΞΠῚ ἸΞΠ לע ΓΤ בָאָה 8
 ΤΠ תומחהדלַע הָלַּפַהְו ΠΡΞΙ ΟΣ תומָחַה םָאָהְדלַע תַּבַהְ

ὩΣ ΠΝ δ4לֶא  ΤΠתֶא םֶכְתאְרְכ םַעָה  "| 

ΞῈΠםֶשָג םֶּתְרַמִאְו ברעב הֶלע  ΠῚ ἸΞῚ ΝΞ : | 
 ΤῈ אב םה הנה ורמאת ΞΡ חור הָבָשְנדםָאְו 8

 | ץראה ינָפתֶא ןחְבל םֶּתַא םיעדי םיפוחה :אובָי <
 | : התא ונחְבת 8 יא תאּוה תַעָהד תֶאְו םיִמְשהְו

 πος וכ [- לדתשה ףכיר שיא"םע רשֶהלֶא
 || ףרסמי טפשהְו טפשה-לֶא ּףתוא בחסידְִפ ךרדב

 | ינאְו :אָלָּכַה ΓΞ ΟΝ ΞΡ" “ΠῚ ΠΟΘ לֶא 9
 הָטּורפַהדַתֶא ὩΣ ΠΡ ΡΩΝ דע םָשִמ אַצָת אל דל רמא
 | ?הנורחאה

 τον .ול ּוחיעו איהה תַשָּב םיִשָנִא ואביו 18
 ן ןטיו :םָהיִחְבְזַע םֶמִד םוטֶליפ ברע רשַא םיִליִלְּגַה 3

 ποκα םילילגהש ΡΝ םירמאה םֶהילַא ΝῊ עושי
 :הָוה רֶבדַּכ םָאְצִמ יִּכ ΟΠ ΟΞ :םיאטח ויה

 | םֶכְלְּכ םֶּתִאדםִנ ּובּושָת אלדסא ΕΞ ἫΝ ΠΝ אל 3
 | םהילע לַפָ ἼΩΝ ἘΠῚ רַשַעָה הָנמָש וא | :ודבאת +

 םיִמָשא ὙΠ ἘΩ͂Ν םירָמאה ΓΘ חלֶשְּב לדְנִמַה
 ὋΣ ἬΝ אל  :םיִלָשּוריִּב םיִבְשיִה םיִשָנאָהְלַּפִמ 5

ὃאשיו :ודבאת םֶכְלַכ םֶּתַאְדִג ובושת אלדםא כל  | 
 ומרְכְב הָעּוטְנ הָנָאְת ולדהְתִיה דַחֶא שיא רמאיו ולשמ

τהָּבשָקַבְל אב  ΟἽםרכההלֶא רָמאו :אָצְמ אלו  
 תאוה הָנאַּתַּכ ירפ שקבְל אָב יִכְנִא םיִנָש שלש הֶזהּנַה
 ΣΝ ΤΣ תיחשת הֶזהַמְל ּהָתוא ΓΞ יִתאַצִמ אלו

 ΓΝ הָעָשַה דוע ΠΣ ΠΡῚΝ ΝΣ ΤΌΝ רמאיו ןעיו 5
 יִרָפ הָשַעָּת ילוא :הָל ןמד יתמשו ָהיתְקועדרָשַא דע 9

 אלדםאו



 : תראה הָנָשּב πρὶ ּתִרכְו ΠΌΣΙΣ אלדםאו |
 [ΠΣ :דֶחֶא ΓΞ תיִבְּב תֶּכַשה ΟΞ דמַלְמ אוה יהי
 איהְו πὴ ΠΩΣ πο יִלָחְדַחּור ּהָּכ ΩΝ הֶשֶא]
 עושי ארו :הָפּוקְז המוק םוקל הָלְכְ אלו הָפּופָכ |

πον ΝΡהל רַמאיו  ΤῸΝםשיו :דִיִלִחַמ יִצְלָחַה  
 : : םיהְלֶאָהדתֶא ΓΞ דְדועְִתַו ᾽ΠΡ Σ היִלָע ויד

 ΜΡ תבַשּב עושי ΚΕΝ ΡΟΣ תֶסנָכַה שאר םפְכְו
ἼΩΝרשא םח םיִמָו תֶשש םָעָהְהַלֶא  Ἐπ ΠΌΣΟ 

 עו :תֶָפשה םויַּב אלו ּואָפְרִהְו ואב ΠΡῚΝ הָכאָלִמ
 תָּבַשְּב םֶּכִמ שיא ὝΠΟ אלה ΠΥ וילֶא רָמאיו ןודאָה
 :ותקשהְל ּוהָכיִליו סּובָאָהְדִמ ורמָחדתֶא וא ורוש-תַא
 ΠῚ הרס ןמָשה רָשֶאְו םֶהְרְבַאהתַּכ איה ἼΩΝ תאו
 ΓΦ םּיָּב ΤΠ רפת אלַה τὸν הָרָשָע הָנמש

ὙΤῊויממְוקתְמדלָּכ ּומָלְכִנ הֶלֶאְָה םירְבִּדִהדתֶא ורמְאְּכ  
ΓΘםָעָהְדִלְּכ  ΓΝ ΕΣ τ τον,ודי-לע תושַעְגה : 

 הַמ"ַלֶאְו םיהלֶאָה תּוכלמ ΠΟΤῚ הָמְל רמאיו

 τ ἼΝ לרחדלש ἼΩΝ אוה הָמ :הָנְלישִמַ
 םיִמָשַה ףועו לודָנ ץַעְק יהיו ΤΣΟῚ Ἴ25 ּוהמישֶה שיא
 תּוכְלמ ΓΝ ΠΡῚΝ ΠΌΤΟΝ דוע ἼΩΝ  :ויִפְנְעַב נקי
 הָשא :ἘΠῚ ΩΝ ראָשְל איה ΠΟΤ  :םיהלָאָה

ὙΌΣםיאְס שלשַּב  ΤΡולָּכ ץִמָחָיְרֶשַא דע : 
 ךליו דמו רובע םירְפְּכַכּו ΒΞ רבע

ΣῚΡוניִנדַא רמאל שיא ּוהָלֶאשיַו :םיְלָשּורְי אבל  
 אובל ּוצְּמִאְתִה םֶהיִלַא רָמאיו - :םיִעָשוגה םֶה טעמה

ἜΣ ΠΡῈΞרמאהיכ  Ἂνאלו אובְל ּושקבי םיִּבר םֶכְל  
ΕΞםוימ  ΟΝתֶלְּדַהדתֶא רַגָסְו תיבה לעּב םוקי  

ῬΠΙῚהפדלו ץּוחַּב דמעל  ΤΡῚΣונינדא רמאל  
 ןיאמ םֶכְתֶא עדיי ἽΝ םֶכיִלִא רַמָאְו ΓΙ ּונְלְהַתּפ
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 די גי םקול 1806

 (| ΞΡ ὙΠ 35 Ν אלה רמאל ΠΣ א ":םָּתִא 6
 ἢ עדוי .ננִא םֶכָק ἼΩΝ τς רמאיו :ּתְדַמְל ּוניִתובחהבו 21
 | םשו ΝΠ יִלָעּפדלָּכ יִנֶפמ ורוס ἘΩ͂Ν ןיִאמ םֶכְתֶא 38

ΠΡΟ ΠΣםֶהְרְבַאדתֶא יאְרּת רשָאְּכ םִיִנשה קרחו  |) 
 ,| םוהלַאָה תּוכלַמְּב םיִאיִבְוַהְדלָּכתֶאְו בקע קחי

 ן| ןופצמו בהעממו חרזממ ואביו : הצּוחה םישרגמ םֶּתַאְו 29
 ἢ .םיִנורֶהַא שי ΤΠ :םיהלֶאָה תּוכְלַמְּב ἸΞΘῚ םורדמו 30

ΩΝםינורָחא .וָהָייהַשֶא םינושארו .םיעשאר ויהי  ?+ || 
 | ויִלֶא ורמאיו םישורפהדזמ:'ּושננ אוהה םווּכ 7-- 4

ΤῊ: >< ἊΝ 88רמאוו :דגְרָהְל .שקפמ . םודדוה' יכ  | 
ὁשרמ יִנָנַה הוה לָעושַהְילֶא ורמאו וכל םֶהיִלֶא . πρὸ || 

ὈΨῈאבא ישילשק .םויבּו רֶחִמּו .םויה תואּופְר  ἡ -τν 
 | דאל יִּכ ותָרָחַמַמּו ΠῚ“ םויה דלא ךולֶה לָבַא :יצק 5
 || םילשּורי ::םיִלָשּוריל ץוחמ "איבְג..דבאי ΤΩΝ כת 84

 || םיִחְלשגהדתֶא ΠΡΟΤῚ םיאיבנהרתֶא תֶנְרִהִה םיִלָשּורְי -
 | ΝΞ יִנְּבתֶא ץּבקְל .יִּתְצפְה םיִמְטְפ ΠΏΣ ָהיְלַא
 | אל םֶּתַאְו ΤῈΣ תחת ָהיֶחורפֶאדתֶא תֶלגְנְרּתה ץָכקּת

 4 .רַמא יִנָאַו (ΟΡ) םֶכְל בע םֶכְתיִב .הנה :םֶתיִבָא 5
ΞΡאובדדע .יִנּוארְת אל האְרְחיִּכ  ε΄ ἼΩΝ δὴ : 
 | ?הָוהְי.םָשְּב.אָּבַה ךפ

 | םישורפה ישארמ דחא ΓΞ ΟΝ תבשב ואבב יחיו 5 14
 4 וינפל דַחֶא שיא הָּנִהְו :ול-םיברא הָמַהְו םֶחְל לכָאל 9

ΠῺΣ ΒΝ Ὁרֶמאַ עושי ןעמ | :םִָמִמ .- τὸς . 
 | γὼ אפרל .רֶּתְמַה רמאל :םיִשּורְפהדלֶאְו םיִמָכְחַה

ΠΟ 4ןעו  :והחלשיו .ּוהֶאְּפְרִו וכדזקאו  :ושירחוו  | 
 . לופי ורוש וא ורמָח רֶשַא שיאה םֶכְב.ימ םֶהיִלַא מאו

ὁועדי אלו :תבשה םויּ יתולעהל רהמיקאלו רַאְּבַהדלֶא  
 ἡ ותוארּכ םיִאּורקַהלֶא ולשמ אש :רֶבד .םישָהְל ד

 רשא-תא :
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 :םֶהיִלֶא ΠΝ שארְּב תֶבשְל" םֶהְלי ּורַחָּב רשַאתֶא
 ךפ שארְּב 0 ΓΤ -לֶא 6 ףתא אָרְקְידיִּכ

 ףל ארקה אָבּו .ΤΠ דָּכְכנ שיא ΠΡ ארק
 ה ל הָמְלְכּב םּוקִּת ἸΝῚ הֶזלי םוקמ הפ ףיִלַא רַמָא
 ΠΝ םוקמַּכ ΞΕ ΠῚ ךל אָרְכִַתִ יב ?ןירָחאָה םוקְמַּב
 עמ הֶלָע.יִבּוהַא ΤῸΝ רמָאְו :ΤΡ אַהקה"אבְי ןִעַמְל
 0 יי ΕΣ :םיִּבְסְמַה ו פל הובר ΠΣ ΤΠ המ
 :םמורי .ומצַעְדתֶא ליִפְשִמַהְו -לּפְשִי .ומצע  םמורממ

Ὁ.ַרֶשִא שיאָהדלֶא  ΝῊושעת יִּכ רמָא ול  
ΤΙΣא אָרְקִּתִדלַא ברע תדועְס וא םִירָהְצ  

 םג ΤᾺ ἽΒ םירישצה ינכט בורק
 אְרְכ הֶּתִשִמ הָשַעַתיִּכ ΔΝ  ?םולשְל.ףל הָיָהְו הָּמַה

ὩΣהֶשֶאַּפ ףךירשאו :םירועהו םיחְספהְו םיִאָּכְדְגהְו  
 : םיקידצה תּיחְתּב דל ".Εἰ יִּכ דְל-םְֶלַשְל .םֶהְלְֶיא

 רָמאיו הגה ΣΊΤΩΝ םיִּבְסְמַהְדִמ דָחֶא עמשוו |
 ὯΝ" אוהו ::םיִהלֶאְה תּוכלמב ἘΠ לָכאָה ירטא וילא
 ΕΞ ארק ליו ΤΡῚΣ ΠΤ ΠΣ ΠΝ :שיא -ויִלֶא

ΓΌΟΝרמאל. םיִאּו רקַהְדלֶא הָדּועְסַה תַעָל ודבַעְתֶא  
 ὌΝ לַצְנתַהל וּדָחַי םֶלְכ ולַחיו +ןָכּומ לפההיִּכ ואש
 שָקַבַא יתארל .אצֶא אלה ΤῸ הָדָש:ןושארַה ּויִלֶא

ΡΣ ἜΝרחאו  ΤΡΌΠΩΝרֶקְּבְדיִדִמצ  ἍΤ 
 השא:רַמָא ΠΠΝῚ :יננ ἘΞ שָקְבַא םֶתּוא ןחבל ףלה

 אביו : אובְל. ΕΞ אל  הָוה רָבְּדה ו יתחסל

ΡΥ ἼΣΩΣלעב ףצקיו .וינדאל הלאה םירבדה ד תֶא  
“ΝΣ ΓΞיִעָה תובחרדלַא- אָצ .רחמ -ודבַעְדלֶא  

 4“ יו

4 

 < םיִאָּכדְגַהבתְֶּוְ םיינעָהִתֶאְי הָנַה אבְהְו היְתוצוח-לֶא

60 ₪ 

10 

14 

12, 

 5 רֶשָאַכ ΣΝ דָבָעֶה רָמאיו + םיִהְסְפִה"תֶאְו םיהועהדתֶא
 3 ἼΣΟΝ ןודָאָה רַמאיִו .: םוקמ דנעדשוו .השענ ןּ:תינ

ἊΝ 
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 ןעמל אובְל םֶהָּב רצפּו תורדגהדלֶא) םיִכְרִדַהדְלֶא אצ

ΝΡ. 5:יּכ :יִתִב  ἫΝםֶכְל רמא  ΓΝםישָנַאָקְדִמ דָחֶא  
 -םע (ΠΣ : יתדועְס םַעְטי ἼΩΝ םֶהָה םיאּורְקַה 5

 ייִלֶא אובייפ שיא :םֶהיִלֶא רַמאיו ןפיו ותא םיכְלה 3 36
 :=תַאְו ΤΙΝῚ ותשאחתַאְו ומאחתַאְו ויבָאדתֶא ΝῊΡ אלו

ὙΓΡΠΝ ΤΙΝῚ ὙΠΝתזַהְל :לָכּויש אל ושפנתֶא"םנ ףאו  
 "לכו אל יִרְחַא אָכּו וכולצדתא אשי אל ΤῊΝ ;יִדיִמְלַת פד
 אל ὉΠ. ΓΞ ץֶּפְחָה םֶּכִמ ימ יִּכ :ידיִמְלִּת תויהל ₪

 ודי גישת :גשההםא תואָצוהַהדתֶא בשחיו הָנושאְר בש
 ;ויִארדְלָּכ ΠῚ ותלכְל לכוידאלו דסיידּפ :ומיִלָשַהְל 39
 | אלו תונבל לחה הָוה שיאה :רמאל ולונָעְלו ימּוקי 0

 הָמָחְלִמ תורָגְתַהְל םַה ךלִמַה אוה"ימ וא : תולָכל לכי 31
 רעל לַכּוידִא ץַעיִתיו הָנושארְּב בשי אלו רחא דְלִמְּב
 ἘῸΝ םיִרְשָעְּב ΤΣ אָּבַה תארקְל ΘῈΣ תְרָשַעְב

 שָקְבְל קוחרמ ּונְדועְּב םיִכָאְלַמ ולא חַלָשו לכ אלדםאו 9
 אל יקל בזעידאל ἼΩΝ םָּכִמ שיִאלַכ ἸΞῚ :םולָש 38
 ΓΕ הָיה הלמה ἘΝῚ ΠΌΤ בוט 1 6-טלק תויהל לכיש 84

| ΠΣ ΤΣ τον: אל ןמדל ὩΣ ΠΡῚΝ םנ :ןִקתִי ΓῸΞ 86 
 :עָמְשי עמָשל ול ΘΝ ΟΝ ימ 0

 הזה שיאה רמאל םירפופהו םיִשורְּפה ולח ו 3
 הוה ὌΦΕΩΝ אשיו :םִּתִא לכאָו םיאטחההתֶא לּפַקִמ

 םיִשְבְכ ΤΙΝᾺ ולדרשא שיאה םֶכָב ימ :םֶהיִלַא מאה 4
 πε ΠῚ םיעשתהדתַא שוטי אלו םֶהמ דָחֶא ול דַבָא

ΤΙΝ τον ἽΞΊΩΞ 5ואצמכ הָיהְו :זּוהַאצְמייִּכ דע דָבאָה  
ὁהֶקְמְשְּב ויִפִתְכ"לַע ונמישי ותא :: ΤῸΝ ἈΕῚארקו  
 ΓΝ יתאָצִמ יִּכ ὮΝ וחמש רמאל דחי וינכשלו ויְבְהאְל
 םימשב ΤΠ 'הָחַמַש 15 םֶכְל יִנֶא ΓΝ :דבאָה יישז

 אטוחהלע | |

  ὙΠῸוילא ברב  ΌΤΙעמשל םיִאָטַחַהְו ;

| 

| 

| | 
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 הָעָשַתְו םיִעָשּתִילַעמ ὭΣ בש רֶשֶא ΠΝ אטוחדלע
 8 ΠΝ ימ וא : הָבּושְתֶל ּוכְרמְצידאל ΣΝ םיקידצ

ΤΙ ΣΝ,םינומְּכְרִד הרשע  ἼΩΝןומְּכְרד ּהָל  "ΤΙΝדאל <  
 יִּכ דע ΟΠ שָּפחְתו ΓΞ ΤΙΝ אָטאַטְתּו רַנ קילדת

 9 ָהיִתונְכָשְלְוֶהיִתועְרְלאְרְקִתותוא ּהֶאְצַמַּכהְיַהְ :יהאְצְמה

 רבא ΤΟΝ ןימְּכְרּדה תא יתאָצָמ ἽΞ ἘΝ הָנְחַמְש רמאל
 10 םיחלַא יכָאְלִמ נפל הקמש ΤῚΣ םֶכְל .ὍΝ ΝΞ :יל
 11 שיִא רמאיו :ותאָטְַהַמ ΟΝ דָחֶא אטוחדלע
 12 יִבָא ויבָאְְלֶא ריִעַצַה ΩΝ ᾿Ξ יִנש ול ὙΠ דַחֶא

ΤΟΣקָלָחתֶא  τοῖς ΠΌΣΙΣםֶהְל קל יִל לפי  

 18 ΤῚΝ ὌΨΕΙ 1511 ףסְמ םיִמָ ץקמ ὙΤῚ :הָלָמְְַתַא
 םש רָופּו ΝΞΘῚ ללוז יהיו ΠΡΥΤῚ ΚΣ ΟΝ ךלו לפה
 1 ץֶרָאְּב קָזַח בַעְר הָיְה לפהדתֶא ותולכ יִרָחאְו :ושְכְרתֶא
 4 ΞΟ ΝΞ קפדיו ἸΡῚ :םֶחְלְירַסַה תויָהְל לח איהה

ΠΡ ΩΣתוערל ויתוהש-לא ותוא הלשיו איִהַה ץֶרָאְּב  
 6 ּולכאי רַשֶא םיִבּורָחְהְמ ונטְב ΝΡ ΩΣ :םיִריִזַח
 וז ΠΡ רמאיו ובְלדלֶא בשיו :ול .ןתנ ןיִאְו םיריזחה
 דַבא יִנָאו רוה םָיד לכָאָל םֶהָל שי ΡΝ יִבָא יריכש
 18 ἘΝ ויִלֶא רמאו יִבָאדלֶא הָכְלֶאו אָנְ"הַמיקָא :בָעְרָּב
 19 דוע ΡΠ יתלקת :ְִינָפְל םג םִיִמָשְל ὩΣ יִתאָמֶח
 9 ּוטְדע ויבְאדלֶא אביו םקיו :יִריִכש דַחַאְּכ יִנָמיִש נב

 ויִראָוצדלַע לפינ ΚΓ ויְטמ ΤῸ ὙΠ ויבָאְו קוחרמ
τ τδν τ δε ητοι.. ἼΣΝΝ ΠΝיי  ὩΣ21  

 הָעְבַ ὌΝ 7 הפיה הסמשהתא איִבַה וידבע

ΤΟΣ28 וחְבְטְו קְּבְרַמַה לָנַע ּואיִבָהְ :ויִלְגַרְּב םיִלָעְנ  
 % דבאָו יח תמ ΤΠ יִנָבְדהֶז יִּכ :חַמְשְנְ הלכאנו ְי

 9 ובושב יהיו הָדַשִב לודגה ὩΞῚ :המשל ולחיו אַצְמי
 רשאכ
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ΝΞ 36ברק  ΓΡΞΙΓΟΝתולחמו הָרַמְו לוק עמשיו + ΝΘ 
 ולאהמאינ ΠΊΣΤΕΙ תעדל לַאשיו םירעגה דַחַאדלֶא פז

 בש רשא"לע קָּבְרַמַה ΠΣ יבא חַּכֶמיַו ΤΙΝ אָבהיִּכ
 ויִבָא אציו הָתיִַבַה אובְל ןאָמִיו ול רחיו :םולשְּבויִלֶא 8
 ΒΡ ΠῚ הָוה ויִבָאְלֶא ΩΝ עו  :וּללַע .רּכְדיַו 9

 ּףַתְוצמתֶא יִתְרבָע .אל ימָימו ךתא דָבַע יִכְנָא תומר
 ΠΡΟΣ :יִעְרְיבְע שישָא ןעמל Ὁ ּףַתְנאל Ὁ התַאְו 20

 ΤΊΣΙΣ תונזהדםע דְתְלַחנְתַא לכ רשא ΠῚ אָּב
ὈΣΤΩ͂Ν 81מאיו .:קכרמה  ΤΌΝיב  ΤῸ ΠΝידע  

 שוש יואְר הנה ΤῊΝ לבא :אוה το ילדרשא לכו 5
 = ץאָצְמִה ἼΞΝῚ יחיו תמ ΓΤ יִּכ יילֶע משלו

 | -לע ןכס ולו הָיָה רשע שיא.דַמָאיִדיִמְלַּתְדלֶאסְּו . 6
ἸῸΝ ὙΠΟ ὙΡΞ 3ארק * :ויְניִנְלְחתַא .אוה רֶזפְמִדיּכ  

 ּףָתדִקּפ ןופשחי 5 ךיִלָע יִּתְעמַש .ΓΝ רמאיו ויְלַא
 ומלְּב:ןֶכופַה מאיו ::יל ןכפ דוע תויהְל לָכּות אל יִּכ 3

 חאל רדעל ΠΊΡΕΠΤΩΝ יִנָמִמ יִנדַא חקידיִּכ הָשָעַא המ
 | הָשַעִא המ יעדי: ץשוביינַא םיִחְתַּפהְדלַע רוזָחלו לכוא 4:

 | :יתדקּפִמיִתְרַפּוה םִא תַעְּב םֶהיִּתְּבְדְלֶא יִנּופְסַאְי ןעָמְל

Ν᾽ ὅםישְנִאָהִמ דֶחֶאילְּכְדלֶא ' ΠΌΣΟΝויִנדֶא םֶהְּב . 
ὁהַמַּכ : ןושארָהְדלֶא רַמִאיַו  ΠΕΣרמאיו :ינדאל בח  | 

 . בש רמו ΡΟ ΤΙΝ ΠΡ ΤΡ ὝΒΝΥ מש תַבְדהֶאִמ <
 . הָמאיו ביה חְּפַא הָּמַּכ ΩΝ ΙΝ ΟΝ :םישמח ּתְבַתְכְו ד
 | :םינמש בתְכּו ּףִרֶמשתֶא חק ἼΩΝ םיטח:רפ' תַאְמ <

ΓΠΞΩΣῚ 8הלועה ןכסזתֶא ןודאה  τα πο ὩΣתושעל  | 
 ?רואָה ינפמ ἘΓῚΓΊΞ םה םיִמּורָע הָּוה .םֶלּועָהדיִנְבְיִּכ <
 הָנְומַמְּב םיבָהא םֶכְל טקסיוטכליהמא ינאהםה ה 8

 תינכשמ"לא ותלְּכ תַעְּב םֶכַתֶא ּופָסִאְי ןטמל הֶלוְלש

τὸטעְמּב מגה  :םלוע  ΣΤלועְמהְו הָבְרהְּבְי אנ  
ΔΌΣ 2 
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 11 "לש הָנוממְּבְיםִא ןכְל ΠΡ ὙΞ ΣῈ לועמ רָעְזִמ טעמְּב
ΠΡῚΝאל ' ΠΝ ΓΝ ΘΝ ΩΣנְדיִקְפְי ימ  

 12 םיִנָמָאְנ םֶתייַָה אל םירחַאל Ἂν" רָּבּד5ִּדםִאְו +םֶכְדָיְב

 18 - ἼΣΣ ןיא = :םֶכְל ןתי ימ םֶכְל ἼΩΝ תא
 = חתֶא .בהָאֶה דָחְאְהְדתֶא ἘῸΝ 0 "םיִנדַא Ὁ דבעל

ΝΠוא  ΝΞ ΓΞתֶאְו ד - ΓΞ ΝΣולְכּות "אל  
 14 םירב הלָּכ ועמשיו ה תֶאְו ם םיה ילֶאָהדתֶא דבע

 :ול ועלי ףסכ יבָהא ἘΠ ΟΝ םיִשּורָפַהדםִנ הָלֶאָה
 5 ΕΝ "ΒΡ .םילדטצְפה םה םֶּתַא םֶהיִלַא רַמאיו

 | ה הב ןת םדאפ הבה יִּכ םֶכְבְבְלתֶא עדוי-.םיהלאו
 16 אה 5% ןֶנָחוידדַע (ὍΣ םיִאיִבְנִהְו הרתה :םיִהלֶאָה ינָפל
 ΠΡ דָיִּב שיאדלֶכְו םיהלָאָה תּוכְלִמ תרושָּב :הֶאלַהְ
 וז רָשַאְמ רבעל ץֶרָאָלְו םימו של לק γι הביאו

 18 "תֶא חלש למה Σ" = :הךּתהךמ דָחֶא ץוק לפי
 השּורְנההתֶא אָשְנהלֶָכְ אוה ףאנ תֶרָחַא ΝΣ ותשא

ἘΝ ΠΝשיא : אוה  ΩΣ19 שובל אּוהְו .הָיַה  
 20 ומשּו ןויבָא שיאו :םוי םוי חמשיו ὭΣΤ ששו ןמָנרא
 : תּועְּבְעַבַא ΝΘ אּוהְ| ותיִּב רעש :חֶפָּפ ΞΘ רעל
 21 רישָעָה ןַחְלש לַעַמ םיִלפנַה .םירורפה דףמ עפשל ואְתיו

ὩΣ]25 תַמ רָשַאַּכ יהיו  :ויתועבְעבא  וקליו ואָּב םיִבָלְּכַה  

 ΟΣ ἘΣ 6 ק יִחְלֶא םיִכָאְלִמה והּואשיו ןויבָאה

ΤΣאשיו דאָמ לודָנ ובָאְכּו לואשב יהיו ?רבקיו  “Τῆς28  

 קח ל ΓΝ קוחרִמ םֶהְרְכִא תֶא ΝΠ ונע

 % רֶזעלחתֶא אָנזחלְשו יִנַח םהרבא יִבָא ,ὌΝ קמציו

 Ξ יִנושְל-תֶא:דרְקְל םיִמַּב ועָּבְצֶא שאר-תֶא "לבשו

 5 Ὁ“ רכז “5 ὉΠ ΩΝ ה רָמאיו : הזה כ יִתְבְצָעְנ
ΠῚ} ΠΩ͂Σייִחְּב 3  | ΠΣ ΓΙ ΤῸΝ ΠΡ Εν Ἵν" 

 26 τὲ איִנַש אָלֶא דוג-אלו : הָבָצְעַמְב התַא ΠΣ אּוה
 ק יספמ
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 םיצפחה רובעל ּולְכּוידאל ἼΩΝ םֶכיִניִבּו ּוניִניִּב קיִספִמ

 רמאיו ΣΌΝ םשמ ּורבעי אל (Ὁ םֶכיִלַא הפמ תָכְלְל
ἸΞῚῈΝיִבָא תיּבְלֶא ותא חלשל ּּתֶאַמ ינא לאש יִבָא ; 

 דלֶא םק"סנ ΝΞΟ םֶקְּב πὴ יל םיִחַא הָשַמָה יִּכ
 השמ םֶהְל שי םֶהְרְבִא רָמאיו הוה הָבצעִמַה םוקמ 29
 יִבָא םֶהְרְבִא ןכדאל ΠΝ ΠΡΟ םָהילַא םיִאיִבְנַהְו 80
 רמאוו : ובושי ֶא םיִתְמַהְדִמ דֶחֶא םֶהיִלַא אביחסא יִּכ 81

τοςםיאיִבְנהְדלֶאְ השמ"לֶא ועמָשי אלדםא  ὩΣכ  
 :ּונימאו אל םיתמַהְדִמ דָחֶא םּוקָי

 םיִלשְכִּמַה ואביחאלש רַשפא יִאויְדיִמְלַתדלֶארְמאְו 17
Ν 5שיִאְל יוא 2  ΩΝהֶלָּתיִש ול חונ :ּואבָי ודיזלע  
 -תֶא ליִשְכָי רשָאִמ םָוהלֶא ךלשיו וראּוצּב בָכְרדַלְּפ

ΠΕ 8 πὶ 5אָטָחְיְיִ םֶכיִתושָפִנְל ורמשה  

 - יש

“τι 5שה ורמאו : ל ו  - 
 הָנּומָא םֶכְל התְיַהְל ןודאה רָמאיו :הָנִמָא ּונֶל ףסוה
 יִרָקָעַה תאזה הָמְקַשַהדלֶא ורמאת וא לדרהה רָנְרִנְּ
 דב ול רשַא πω ימ :םֶכְל עמשתו םָיַה דותּכ יִלָתְָשַהְ
 רהמ ויָלֶא רַמָאְו הְדָשַהְדִמ אבי ΟΝ הָעְר וא שרח

[51] 

--: 

 ΦΉΣ תחורא יל ןכָה ΡΝ רמאי ΌΤΙ :בַסָהְו הָנַהדהֶַשֶנ 5
 תותָשְלְו לכָאל :יתילפדמא דע ינתרָשו ΤΥ רח
 רָשֶאְזלע דָבָעְל ΠῚ םגְה :הָּתְאיִג ְתִתְשו ּתְלַכְמ

ΓΝ τὸותוצמ  ΤΩΝאל : Ὁירחא םֶּתַאְדםְג  
 ךיא םידָבַע ὉΤῸΝ ΤΩΝ Ὡς רָשָאילָּכדִתֶא םֶכְתושַע

 יהיו ΛΟ Ὁ ον לָטְמַהְתֶא קר יִּכ ἘΞ ליעומ גג
ἸΡΞῸΞ 1אביו :ליִלָנַהְו ןורָמש ןיִּב רבע אּוהו םיִלְשּורי  

 םיִעְרצְמ םיִשְנַא הרשע ותאְרְקְל ΠΥ ΠΝ רֶפְּכְדלֶא
 ודמעיו

65 

- 
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 1 .הְרומ עושי ּואְרְקיו םקוקדתא ּואשיו :קוחרמ ּודמעיו
ΕἸΣםיִנֶהפהְדלא ּואָרַהְו וכל םֶהילא רַמאיו םֶתוא ארי  + 
ὙΤῚםָתְכְלְב  ὙΠדָחֶאְו  ΠΡיִּכ יתאְרְּב  ΝΕ}5  
 4 ונָּפִלַע לפמ ג לדג לוק םיהלָאְקתֶא חַּבשִַו בש
 וז אלה רמאיו עושי ןעו :ינורמש אוהו ול ΠΤΡῚ וילנרל

 18 בשש יִמ אָצְמְנאל יכה :הָעְשּתִה ΓΝ ὙΠΟ הָרָשעַה
 19 וילא ἜΝ  :הָּוַה יִרְכִנה יתְלּוז םיהלאל דובָּכ תַתְל
 20 אמ ἐπί ΠΡ ּףִתְנמָא 2[ םּוק
 Ν ןעיו םיהלָאָה תּוכְלמ אות יִתָמ רמאל םיִשּורָּפַה
 21 εἰ ΣΝ האְרַמְּב ΚΊΞΩ אל םיִהְלֶאָה תוכְלמ םֶהיִלַא
 = הנח םיִהלָאָה תּוכלמ יִּכ םֶשהוה וא הפדהנה ּורָמאי
 5 םֶתיואַתַהְו םיִאָּב ימי םידיִמְלִּתַהלֶא רמו :םָכְּבְרְקְּ
 55 "םִאְו :וארת אלו םדָאְהְדֶב יִמיִּכ τῆν םוי תוארל

ΤΩΝ:ּוכְלִּתִַלַא הפדהנה םֶשדהְגה םֶכיִלַא  ἈΡΝῚ 
ΕΠ ΤΙΝריִאְיו םימַשה הצקמ קרבי רשא קרּבכ יִּכ  % 

 5 ἫΝ :ומיְּב םדמְקןֶּב ΠΤ שיִמָשַה .הצקדדע |
 ΣΤῚΣ רודּב םֶאְמִנ תּויָהְלְו הָּכְרִה לפסל ויִלָע הָנושארְּב
 6 הָמַה :םֶדָאָהְְב יִמיִּב .הָיהִי ןּכ חנ ימיּפ ,הָיה רשאכו
 -רַשַא םויהדדע םיִשָנֶאל ויהְו םיִשָנ ואָשְנ ּותָשְו ּולְכִא

ΠΗ ΟΝ ΠΡ ΝΞלובמה אביו  ΞΘ ΩΝ ΓΙ 
 ₪ ΣῸΣ רמו הנק התשְו לכִא טול ὯΞ הָיָה רשֶאְכ

ΓΒ)29 שא “2 םודָסִמ טיל אָציְרֶשֶא םויב יה :  

ΓΒםימְשהְִמ  ΓΙ80 םויּב הָיְהְי ןִּכ :םֶלְּכתֶא  
ΠΡ." ΔΕיכ שיא :םֶדֶאָהְְּב  ΓΟגג "לע אוהה םוַּב  

 οἷς“ שיאו םֶתא ΓΝ דרי לא תב וילכְו גנַה
 82 ῬΈΕΙ :טול תשֶאתֶא ּורָכְז ΠΝ בשידלא הרש
 δ נא : החי התא ἜΝ רשאו הָנְְּבִאי ושפְנְתֶא טלמְל
 ἘΏΝ תָחֶא προς גש ויהי אּוהה הָלילַּב םֶכְל רמא

 דחא ;
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ΠΝ דַחָי תונָחט ΠΣ ΘΠ ΣΙ דָחֶאְו ἽΝ. 5 

ΞΙΣ ΤΙΝῚ ΕΝ 86םינש  ὙΠהדשב  ΘΝדֶחֶא  
ΙΝ 51ונינדא תאז הָיְהִת הפִא וילא ורמאיו ונעו :+ בעי  
ἼΩΝםַש רֶנָּפִה רָשַאּפ םֶהיִלַא  ἼΣΘΙםירשנה  : 

ΞΡ 8לֶלּפְתִהְל םֶהיִלֶא  ἼΗΙחי אלו  
 ΝΡ אל רַשֶא תָחֶא ὝΣΞ הָיָה טפוש רמאיו :תופרְתַהְל 2
 ריִעָב-הֶתִיַה ,ΤΟ ΝῚ : םֶדֶא ἊΣ ΝΌΣΝΟῚ םיהלָאָהְתַא 5.

 ΩΣ .:יבירממ ינידדתֶא ΠῚ רמאל וילא אבו איהה +
 אְריִא אל יִּכְדםִנ ΚΡ ΘΠ יָמים  ΕΞ ἼΩΝ םוי
 τ טפשמהתַא הָשַעֶא .:םדָאְל םיִנָּפ אשֶאדאלְו םיהלַאָהְדתֶא

 ΤΠ ΝΒ ΒΞ יתא ΠΝ ΟΠ τ לע. תאזה חְנֶמְלַאָה 5
ὁםיִלַמּכ יִנְתַאְּכדְו : ἼΩΝרשֶאְתֶא ועָמש ןודָאה  τος 
τןיד  ΠΡוריחְּב טפשמ השעי. אל אהה םיִהלָאָהְו  
 ὮΝ ἊΣ“ +קָּפַאְתִי םֶהיִלַאְו הָליִלְו ὉΔῚ ΤῸΝ םוארקה 5

 ₪ֶדָאַהְִכ ךא הרהְמְּב םֶמָּפְשִמַתֶא ,ΤΌΣ ושָצְדיִּב םֶכְל

ΝΞ 9אשיו ףסייו :ץֶרָאְּב הָעִמָא אָצְמיַה  ἘΦ 
 םירחאו ΤΡ םיקידצ יִּכ םָשֶפִנפ םיִחְמפ םיִשְנָאדלא

 ΤΟΝ יל םושנא ינש :רמאיו םָחיִניִעְּב םיִזבְנ 0
 שרפה .דמעיו : :פפומ דָחֶאְו שּורפ ταν לֶלַּפְתהְל גו

 ִתָיְּכ ἘΝ יִּכ לע םיהלֶא ΤῚΝ רמאל ὈΡΘῸΣ ובל
 :הָוה סכמפ אלחסנו םיִפָאְגהְו םיקשעהְו .םילזגה םִחֶאָח

ὮΝ ΝΣ 13תֶא רשעמ ינא עובשפי םימעפ  ἊΝ ΟΝ ΟΞ 
τאלו קוחרמ דַמָע סכומַהְו :הֶנְק  ΠΝויניִעדתֶא תאָשְל  

 יִנא ילדחַלְס םיִהְלֶא רמאינ ובלדלע ףפותו הָמימָשַה
τאטוחה : ἫΝדרי סֶכָל רמא  ΠῚחֶזמ קּדצִנ ותיבל  

 :םמורי הליפשי .רשָאְו לפי .ושפִנ םיִרָמההלָּכ יִּכ
 םֶהָּב עזי מל ΦΡΥΓΩ͂Ν ὩΣ ΤΌΝ ואיבו 55

τὸםידימְלתה וארו  ΤΣῊעושי .םֶתא ארקינ 185  ΛΝ 
 מאיו
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 προ יִפ םּועְנְמְתִלַאְו יִלֶא אובְל םידְליל ּוינַה:רמאיו
 ז אל רָשֶא לפ םֶכָל .יִנָא ΠΝ ἸΏΝ :םיהלֶאָהְ"תוכלמ

  Ὁּהָב אביאל אה .דליִּפ םיהלָאה תּוכְלַמתֶא :
 -הַמ יבוטה יִּכְר רמאל דָחֶא-ןיצס והְלֶאְשיו

 עודמ עושי ויִלֶא. רָמאוו < : םלוע ייח :שריאו הָשַעֶא

ΣΝםיהלָאָה אּוהְו דָחֶאדָא 5 בוט ןיא בוט יל  : 
 בנְגִת ΝΟΣ ἢ אל ἘΣ אל ΣῚΡ הָּתַא "תּוצַמַהדתֶא
 רמאיוו :ָּמִאתֶאְו יִבָאתֶא ἼΞΞ רָקְש :ΤΣ  הָנְעְתִאל
 2 דוע .ΤΙΝῚ עושי עמשיו . :יִרּועְגמ יתרמש הָלֶאדלָּכ-תֶא
 יהיו םיינעְל קלחו ףְלדרָשֶא לפ"תַא רכִמ ΠΡ תַחַא
 -תֶא יעָמְשּכ יהו :יִרחא τὴ אובו ΘῈ .. “ΕἾΝ ו

ΞῈΣΣהמ .המאזו  τὸς ΒῈ3) ΕΝ τὸν - 
 טחמה ΞΟ ΤΙΣ רבע למל 2( 5. .?םיִהלֶאָה תּוכְלמ
 יִעְמשה ּורָמאיו =: םיקלאה תוכלמהלַא ,רושע אופמ'

ὋΣרָשֶא רָמאיַו :עָשְוהְל לכי  ΧΡΕΣאל םֶדָא יִנְבִמ  
  תֶא ּונְבְזָע ὉΓῸΝ ןח -םורמָּפ ἼΩΝ :םיִהְלֶאַמ אלפי

 -תֶא ΝΥΚΤΩ͂Ν וא ּותיבְדתֶא בַזע ἜΝ שיא ןיִא
 :םיהלָאָה תוכלמ-ןעמל וינָּבִדתֶא וא ותָשַאהתֶא וא ויָחא

 םֶכָל Ἂς רמא ἸῸΝ םֶהיִלַא רַמאיַו :ךירחא דל לפה

 ' םֶלועְלְו חוה םֶלועְּב 9 ΕΞ םֶהיִּתְחִת חקידאלו
ΠΝΕΙ͂םֶלְש : .- Τῶν ΠΡῚרַשַעְח םיִנָשתֶא  

 יִדָיִּב . בּותָּכַהדלָכְו המ -- םילע נה םֶהָל -רָמאיו
 | לת םיוגל ΠΕΡ 5 : אלי םֶדָאָהזֶּב לע םיִאיִבְנה
 והּותיִמַהְו םוטושב ּוהובהְו ἘΞ וקר ּולְלַעְמִהְו וב
 .- ΣΙ ּונזְּבַה 9 ἘΠῚ ;:םּוקָי םוק ישילשה :םויבו
 רַשֶאדתֶּא שדי אלו םֶהִמ לע הָזְה רֶבְּדָח יהיו הלא

ΔΈΝ ἜΞΩשיארהנהְו וחירידִלֶא ובְרכְּבדהְ =  
 רוע 10-

μὰ 

 - ב

5 = 

 - ש5

992 

94 

9 
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 לוקדתא עמשיו :הָקְדַצ לאשל ךְרוה דידלע בשי רוע 6
 עּושידיּכ ול ּודיגו :אוהרהמ תַעַדְל שרדיו ΞΟΠ םֶעֶה ּז

ΤῊ 88נח דודְִּב שי רמאל קעמ +: רביע  
 דוע ΠΡ אּוהו ותשחהְל ובדורענ ΞΡ םיִכלהַהו 89
 ואיִבָהל וציו עושי ΠΩΣ ΠῚ דודְדןֶּב עושי קעזל 9

ΤΩΝ αἱברק רֶשַאַּכ יהיו  ΟΝהצרתדהמ :רמאל . 

 ΠΝ :יִניִע הֶנְחַקְּפִת ἜΝ יִנדַא ἼΩΝ ךְלְדהַָשַָעְאָש 9
ὙῸΝ 48הָנְחְקְפִת  ΤῊΣםאַתְפּו :ךְל הָעיִשוה תְנומָא  

ΤῊΣ ὙΠΡΕΣלָכְו םיקלֶאָהְ"תא חָּבַשְו ךלֶח ויִרָחא ףליו - 
 : םיהלאל ὙἹΡῚ ואר םַעָה

 אּוהו ומ יִכַז שיאדהנה Ὁ ΤΡῚΣ רבעמ אובה = 19
ἢימ עושיחתא תוארל שפביו :ריִשָעְו םיסכומה ישארמ  
 ΠῚ : הָיָה ΠῚ לפשר םַעָק יִנָפִמ לכי אלו אוה 4

 .םשדיפ ותא תואר ןעמל תא ΠΡΟ ΟΣ לעוו ץֶרו
 םוקמהדלֶא עושי אָּב רָשַאַּכ ὙΠ ὉΠ ΩΣ ἼΩΝ וכרך 5

 רהמ דר יִמַז ΤΌΝ ΝΟ ΠΝ ΡῚ ΣΦΩ͂Ν אָשיו אוהה
ὁהָחְמְשְּב והָפְסַאְו דריו רהמוו :תיִכְּב .בָשֶא םווההיִּכ : 
τרמאל םיארַה"לֶכ ּונוליו  ἈΞאטוח שיא תיִבָּב ןולל : 

ΤΩΝ ΞῚ ἼΩΣ 8תיִצָחמתֶא ינדא יִנְגה :ןודָאָהדלֶא  
ἜΣ)םיִתְעַּכְרא ול בישָא שיא יִּתְקשָעְדסִאְוםיִנעְלְזַתִיִנָא : 

 ἼΦΝΞ ΠῚ תיל הָעּושְת הָתִיַד םזיה עושי ויְלֶא רָמאיו 9

 עישוהלו שקכל םֶרָאָקְדְּב אָב יִפ : אוהדםנ םֶהְרְבַאְְְּב 1
 רָּבִדַיַו ףסיו תאז-תֶא םָעָמְשְּכ יהיו 1דָבאָהְדִתֶא 11

ΠΥ Ὅν םיבשח ποτὶ םיִלְשּוריל בדק יִּכ ΣῈ 
  1.:םיהלאה תוכְלמ הָלנִת  ΠΌΝΟםירחהדמ דָחֶא שיא

 ארקה + : בשלו הָכְלִמִמ ולרתחקל הקוחר ץֶרָא-לֶא דלה 199

 םיכאלמ ΤΡ ותוא םיִאְנש ΤῊΣ ינו :ואפ דע םֶהָב ּורָחַס +

' | 
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 εὐ ךלממ שיִאָה ותוא ּונְסַאְמ רמאל ויִרְחַא םיִכְאְלמ
 ἮΝ ἈῊΡ וצו בשיו הָכְלְמִמַהדִתֶא ἹΡΙ͂Σ יִרָחֶא יהיו

ΡΊΞΕΙרש םהָה  ἸῸ)עדו ןטמל ףָקּבַהרתֶא םהְל  
 16 ἼΩΝ ןושארֶה ΝΘ :ורחְסִמְּב ἽΝ ΟΞ חיוךהדהמ

ΣΝוז ולא מאיו = :םיִנָמ תרשפ איבה לש הָנְמ  
 ΝΣ יי ΟΝ תחת בוטה דָבָעָה תושעל וביטה
 18 יִנָשִה אביו :םיִרָע ΟΣ ΟΣ טילש הָיָה ΣΡ טעְמְּב

ΠΣ ΙΝ ΠΝםיִנָמ תַשְמַח הֶשָע ּךלָש : ἼΩΝ19  

ΠΙΓΕΣאבו :םיִרָע שמָח"לע הָיָה הָתַאְ"ףִא  ἜΝ20  
 :רֶדּוסְּב רּורצ ΤῚΝ ΠΥ ΣΝ ἼΡΦ ΠῚ ףלדאה רמאיו

ΝΟאל רֶשאתֶא חקל הָתֶא הָשֶק שיא יִּכ ףתא  

ΠΩΣאל רָשֶאְדתֶא רַצְקְו  ἘΠῚדופילע וילא דמו  ₪ 
 הַשָק שיא ΝΣ ΟΣ ΤῸΝ ערה ἼΞΣΠ ּףִסֶפְשִא
 ΟΣ אל רֶשָאדתֶא רצוקו ἬΤΟΝ ὝΕΣ חקל
 ₪ ὙΠ .יִאובְּב ינו ינחְלָשל יפְסַּכתֶא ףתקאל הָמְלְו
 5 ואש םש םידמעהלֶא ἼΩΝ :תיִּבְרמְּב ותוא עבות

ὌΝהָנָמַהדתֶא  ὉΠῚםיִנָּמַה תְרָשַע ולד רַשַאדלֶא : 
 5 רמא ὋΣ ןה :םיִנָמ תְרָשַע ולדשו ΕΝ ΤΌΝ ורמאיו
 ΠΡ Ὁ ןיא πὐκὶ ול ןַתָע ול-שיָש שיאדלְב יִּכ םֶכְל
 21 ΣΝ םֶהָה יִביאדתֶא ΣΝ ΟΝ ΤΙΝ ἘΣ ּוָמִמ
 םֶתא ּוגרהְו ΠΡ ἘΠ ּואיִבָה םֶהיִלִע דלממ יִנוסָאמ
 5 רבעוו הָלֶאַה םיִרָבּדַה רָּבְדְל לָכִו :יִנָפְל
  יִנָּפתיִבלֶא ובְרְקְב יהיו  :םִיִלָשּורְי לַעַּו םֶהיִנְפל
 םינָש הלשיו םיתיזה רה ΚΠ רֶהדלֶא יִניִהְדתיִבּו
 80 הָיַהְו ונלוממ ΣΝ רֶפְּכַהְדְלִא וכל : רמאל ויִדיִמְלִּתִמ
 דאל ΤΡ ἼΩΝ רופא ריע םֶתאָצְמּו הָּמָש םֶכָאובְּב

ΤΣ 2581 םֶכיִלֶא רמאידיכו :ּואיִבַהְו ותא ּוריִתַה םֶדָא  
 ΠΝ יִּכ ןצ ולא ּורמאת הפ ּוהְריִּתַת ΠΡ שיא

 ךירצ 10"

 1 שי

6 - 
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 ΣΌΝ ἼΞΤ רֶשָאָּכ ואָצְמִיו םיחולשה וכליו =:1ל.ךירצ 82
ΤΙ 88ריִעָהדַתֶא  ΠῚםֶהיִלַא  ΤΟΣהָמְל  ΘΙ͂Ν ΠῚ 

 והֶאיִבַּו Ὁ דְירָצ.ןדִאְה :ΓΝ :רִֶעָהְַתֶא םיריתמ 81
 וילָע ּוביפְרְו רָיעְהִדלַע םֶהיִדְנּבִדִתֶא וכילשוו עושי-לא

 ΕὙΤΙΠ Ὁ» ἘΣΤΙ ΤΙΣ .ועיצה ּוְכָלְבּו +עושיהתא א
 םידימלפה ןומָהלָּכ ὙΠῸ םיתיזה רה דרומדלא ברקו ז

 | -לָּכ ὃν לדני לוקפוו הֶחְמשְּב "םיהלָאָהחתֶא ַחָּבַשל =
 םשּב אָּבַה ךְלמַה ו :המאל ּואְר רֶשֶא :תורובגה 8

ΠῚ 9ןמ .םישנֶאו  :םימורמּב דובְכְו םימשּב םולש  
 רַעּג יפה ΤΌΝ ּורְמָא םֶעֶה ΓΞ ἬΝ םישורפה

 ושָחִי הָלֶאמא םָכְל ἼΩΝ Ἂς מאיו ןעו + דיִדִמְלַתְּב 9
 ריִעָהדתֶאי אך ברק ΝΞ ὙΠ. ἘΣ םיִנָבִאְה 8
 הזה ךמוי ὝΣΣ תאיסנ ,ΠΡ ופ  :המאמ ΠΡῸΣ בה 5

 םיִמָי הנה יּכ :ףיְנִעמ רַתְסִנ ΠΕΣ ךמולש ךְרְדתֶא
ΘῈ.ףופיקהו דיְביבְסי הללופ .ךיביא רכפשו דִיְלָע  

ὙΠῸ ΓΝ] 4ץֶרָאְלְדדע וטרֶהְו :ףיִרְכַעלָּכִמ  ΤῚΝ.תֶאְו - 
ΠΞῚΞ ΤῺןֶבִא כ וריאשז"אלו  ἸΞΝΤΟΣרַשַא בקע - 

 שקמה ΟΝ" :אבמ | :ךתדקפ. תַע ΠΡ אל <
 :וב םינקה  תֶאְו םירכמה. תא םֶשָמי שרָנְל לָח

ΘΝ 46םֶתישע םֶּתַאְו הֶלַפְּתתיִּב יִתיִּב בּותְּכ ןַה םֶהיִלַא  
 | δ τ שדְקמּפ θεν יהיו :םיִציִרְפ ΤῸ ותוא וז
 |  :ידְּבַאְל ושקּב םֶעָה ישארדסנו םיהְפופַהְו םיִנָהַּכַה ישארו =
 , וירחא יקב πὰ לכי תושעל המ :ּואָצְמ . אלו 48

 : ותא עמשל
ΘΠ > 20אוהו  πρὸςכ רשְבְמּו שדְקמַב םֶעֶהְתַא  \ 

 | יויֶלֶא ΤΩΝ ΣΙ םע .םירפופהְו םיִנֶהְפַה ושעה 2.
ἢ: ἘΞ Ὁ ἘΣΤῸΝהָשע הָתַא- תושה  ΤΌΝ ΩΝומּו  

 םֶהיִלֶא רָמאַַו ןעיו .: תאזה תּושְרְהְדתֶא ΠΡ ΠΡΌ אוה 5:
 ינאהףאכ ,

Ν᾽ 
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τὰןנחויז תליבמ ;:יל: ּורמאָו רָבְד םֶכְלָאְשִא ו  

 רמאל ΤΡ ἸΞΣΤῚ ΤΣ ὭΞΌΤΕΝ ΠῚ םִִמְשִמַה
 :וב ἘΠ אה אל הֶז הָמְל דמָאְו םימשהךמ רמאנדסִא
 הל הוב כ םַעָהְִלָּכ Ὁ ונְלְקְס ΩΝ יִנָּבִמ רמאנדםִאְו

ΠῚ Φאיִבְנ (  ΣῊעושי רמאיו :ןיאמ ונע אל ונעו  

 השע ὋΣ תושר וזיִאְּב םֶכָל רמא אל ינאי םֶהיִלא

ΤῸΝחוה .לָשְמַהְדתֶא:םֶעַהְהלֶא חבד עו =.  
 ְךדְּב ליו םימרכ דִיְּב ὙΠ :םרְּכ עַטֶנידָחֶא שיא
 - דָבָע חלש דַעַמְלְו :םיִּכר םימָיְל קוחרמ

  ἜΣ ΤΙΣ:םקיר והחלו והכה םימרפהְו םֶרָּכַה .
ΠΡ ̓ Ξ’ ἽΝ ΩΣ וכיו..רחא ΣΙ החלש ἘΣ 

 2 ὙΦ וניו וע ותאדםִנְו ישיִלָש: הלשל ףסיו 18{.
 3 הָחְלָשֶא הָשָעֶאיהִַמ םָרְבַהְילַעַּכ רָמאיִו + הָצּוח ּוהפָהְדִיו

 1 יינָפִמ וארייו = ותא ΕἸΣῚ ΝΣ .רדידי :תֶא ἜΤ תֶא

ΓΝ ΠΣודחי וצעונ םימרכה ותא  ΠῚ “ΝΘשרויה אוה  

  ἢ:הֶשהיה ּונלדיהְתּו והנרהנ =  ὭΣΤל ותוא :
 לעְּב םֶהְל ΠΣ ΠΩ ΠΗ͂Σ יהנְרַהמ .ἘΞ ץוחמ
 םרכַתְדתא ןּתיו םֶהָה םימרפהדתֶא דָּבַאיַו אבי :םֶרְכַה
 םֶּכְטֶּבִמ  :הֶליִלָ :ּורמאָיַו םעְמְשָּכ :ὙΤῚ םירָחֶאל
 הָתְיְה.:םינובה ּופָאְמ ןָּבָא :בּותְּכַה .הֶז:אּוה הָמּו רמאיו
 ΝΥ רבָשי"איההיןֶבָאְהִהלַע ילפנה לפ" 5 שארל

ἼΩΝם םיִנהּפַה ישאר ישָקְבָי = :והקָחְשּת .ויֶלֶע לפּת  
 םַעַה יִנְּפִמ ּואָרייַו איהַה תַעָּכ וב םֶדָי חהלשל :םיִרְפופהְ
 ΣΙ לָשֶמָהְדתֶא רֶּכִּד םֶקיִלַע ΣΙΝ ועדי יִּכ
 20 םת .יִכְלהְּכ. םישְפַחְתְמ םיִבְרֶאְמ וחלש לדובר

 : ΜΞ הָרְרָשַהְדלֶא ודנְפהְ רֶבְדְּב ותוא ּודְּכְלִי ןעמְל
 רּבַדְּתהֶנכְנ יִּ.ּונָעדי יִבַר רמאל יהלאשה ומנחה
 .ΤΥΤΙ͂Ν ΠΕΙ͂Ν ΠΣ תמאב יִכ םיִנָפ אשת"אלו דַמַלְתּו

 בי ו הלא
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 עדוו ?אליפא רֶסיקְל סמדתֶתְל Ὁ רָּתְמַה :םיהלָא 28
 רָניִד .ינוארה ὙΦ ΠΣ :םֶהְל רַמאַיַו םֶהיִלְכְנדתֶא ,

 ורמאיו ὍΣ ἘΠῚ ימדלש וויְלָע ἼΩΝ בָּתְכְּמַהְו הרוצה
ἘΠῚ Ὁ 5רמו  "ΘῊΡ ὉΣ 5} ΤῸΝרֶשַאְתֶא  

“ΘῈ 30אלו : םיהלאל רשאתֶא םיהלאלו  Ὅξ᾽ודָכְלְל  
 : ושירחיו ּוהָנְעמדלַע ΠΟΤῚ ὩΣΠ ינפל רבדב

 = םיתִמה ΓΙ ןיִא םירָמאָה םיקודצהךמ םיִשְנִא ובְרְקִיַו גז
 ΠΝ תּומָי יִּכ Ὁ בַתָּכ השמ הֶרמ :רמאל והלא 58

ΤῸΝ ὈΣΞםיִנְבּו  ΡΝיקחו ותשאהתֶא וחֶא חקְלו  
ἘΝ Σ 29ןושארֶהְו םיחא הָעְבש ויָה הנה  ΟΡ 

ΤΩΝ 80ינשה ּהָתא חקיו :ול ןיא םיִנָבּו תמו  ἜΣ ΓΝ 
 ושע הוה רָבְּדִכְו ישילשה ּהָתא חיו : םיִנָבְיאל אוה 31
 ΠΡ הָנורַחַאְבּו :ּותומו םיִנָב ּוחינהדאלו הָעְבַשהְִִא 82
 הָיְהִּת םֶהָמ יִמְל םיִתְמַה תָיחְתִּב הָוהְו :הָשַאָקְםִנ 88

ΠΡ τ ΤΌΝ 4הָעְבָשְל  Ἰ ἘΌΝרַמאיַו עושי  
 םיכזהו :הָנאָשְנִתְו םישנ ואשי ΠῚ םֶלועָה יִנָּב םֶהיִלַא 86

 אלו םיִשָנ ּואשידאל םיִתַמה תֶיהְתִלְו אָּבַה םֶלועְל
 ἘΠ םיוש וּפ דוע תומל ולכו דאל יִּכ  :הָנאָשָנִת 86

 :הַמּוקְתה ὯΞΙ םֶחיְהְּב הָמַה םיהלָא יִנְבּו םיִכָאְלמל
 הָוהְיתֶא ואְרְקִּב םיתָמַה ומוקיש ΓΏΘΞ מְר השמד גז
 םיִהְלֶאָהְו :בקעו יהלאו קָחצִי יהלֶא םֶהְרְבַא ΤῸΝ א

 םֶלָכ יִּכ םייחה יקלַאהא יִּכ אוה םיִתַמַה י "הלא אל
 :ְָּּרּבד ΠΕΣ 3 םיִרְפּופַהְדִמ םיִשְנִא ונעו ול םייַח 89
 :רֶבְּד ותוא לאָשְל םּבְלדַתֶא דוע ּואַצְמִדאְלְו 40

ἢרָמאו  ὈΠῸΝךיא  ΠΣ ΤΌΝדוְדדֶּב אוהש : 

ὙΠῸ Ὁםיִלהְּת רֶפְסְּב רַמֶא ומָצְעְּכ  ΠΊΠΤΩΝ)בש ינדאל  
 דוד הנה :ףילנרל םדה ָבְיא תישָאדדע  :ינימיל ₪
 -לֶא מאיו :ּונָּב ΝΠ יאו .ןודֶא Ὁ ארק 6

 וידימלת א
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 יצפחה םירפופהמ ּורָהְוה +םָעְהיִלָּכ ΝΞ ויִדיִמְלִת
 ב ּולָאְשיִש םיִּבָהאְו תילט יפוטע ךָּכַהְתהְל
 שאר בֶסָהְלּו תְסְְכ יִּתְבְּב םינשאר תֶבָשְל םיִקְושּב
 יכירַאמּו ᾽ΓΌΟΝ ὭἜΞ תֶא םיִעָלּבַה  :תודועָסּב
 אָמ ἜΣ 512 טפָשִמ הָּמַה םִיְקִע הֶאְרִמְל םֶתְלְּפְתְּב

ἘΣו  
 םֶתובְדְנהִתֶא םיִמיִשָמ ΒΤ ΣΤ ΩΝ ארו טּביו

 ἘΦ וב ΤΩΣ ΠῺΣ. πον ἘΣ ἘΠῚ +רַצואָה ןורָאּב
 הָינעָה ΠΝ Ξ םֶכְל דיִנַא תֶמָא רמאיו :תומּורפ
 .בדנת ה הֶלֶאדלָכ יִּכ τοῦτο .רֶתוי {ΠΥ תאזה
 -תֶא ΤΣ ּהָרוסְחְמַמ איִהְו םֶהָלַש ףרעָהְמ םיהלאל

ΠῚ ΩΝ τοםֶרְמְאְּכ יהיו :הָיְמְל .ּהָל  
ΠΡΌΣאּוהָש  ὙΠרמאיו תונָּתַמְבּו תופי םינֶבאּב : 

 ןֶבָא רֶאָשִת אלו םיִאְּב םיִמָי ΠΥ םיִאר ΒΝ ΣΝ תא
 ΤΡ 5 רמאל ּוהְלְאשיו :קרפתת אל רֶשֶא ןְֶבֶאלַע
 רמאיו ΠΡ תַעְל תואָה אּוה ΠῚ תאז היהת אופא

2 4 0 
ει" 

. 

| ΓΙ ΠῚ ΓΙ 
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 ἫΝ ּורמאו ὩΣ ואבי .םיִפר יִּכ םֶכְתֶא ּועְתְיְדַּפ ואר

  ΚΠםֶהיִרָחֶא ּוכְלִּתִלֶַא םָּתַאְו הָבורְק :תַעָהְו :
ὙΠ ὉΠ יִּכ ותָחְּתִרלַא תומּוהמו תומָחְלִמ םֶכַעְמְשְבּו 

 תאז  ΠΣ ΝΣ ΠΝםֶהיִלֶא רָּבִּד ףָסִַו :דַעומל ץק
 הָכְלְמַמּו םוקי יוגדלע יג רמאל  ΠΡΌ ΟΣהָיִהְו

 הכו הפ לודָנ שער  ΞΕתותאְו ה רָבְדְו
 ΤῊΝ םֶכָב ΡΨ הֶלֶאלָכ יִנּפלְו :םִיִמַשַהְדִמ .תולדנ

ἘΞ ΟΝ ΓΘ ΞΡ םֶכְתֶא ΤΒΘῚ ἘΞ ΠΤ 
 :יִמָש .ןָעָמְל םידיִנְו םיִכלִמ ינפל :ּואְבּותְו :םיִאְלְכ
 יתלבל םֶכְּבְלְב ומיש ἀρεῖ : תודעל םֶכָל תאז"הָתיהְו
 ΓΞ םֶכל ןמִנ יִכְנָא יִּכ  זוקדַמְצִּת ΑΞ םינאד תו 5

 ₪2 | הד ;: רָבְדְלּ היִנפְל דל ולכוידאל ΩΝ הָמְכַחְ
 ביממוקתמ
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ΤΟΙ ΒΡ ΒΞ 6ידיד לע  ΕΘΝםֶכיִחאְוי  
 "לָכְל ΠΟ ΘΓ : םֶּכִמ .ותימָוםֶכיִעְרְו םֶכיְבורְקִו 11
 : הָצְרֶא םכשאר תרעשמ ΠΕ ΝΟ דא ΣΝ םדא 18
 ἽΝ רֶשֶאַּכְו :םֶכיִתשָפנ תֶא םֶכְל Ὁ םֶכּתְלַחותְּב 19

ΓΤועדת עדי םיִלָשּורְיד תֶא םיִבָּבּוס  ΞΡ Ξ 
 ἘΠῚ ἸΌΝ םיִרָהָהדלֶא הָדוהי ישְנא סוני זִא : הֶנֶּבִרֶה 21
 ומיפז הש ואוביה לא תוזרפפזרַשַאו ּואָצְי הָכותְּב 35
 תוקינימלו תורהל יואו : בּתָכַהילְּכ תאלמל הָמַה םֶקָנ 3

ΒΞהָיחִת .יּכ .םהָה . ΓῚΣהָלּודְג:  τς ἩΣΡῚ ΚΞ 
ἘΣΣῚ ₪בֶרַחדיפְל ּולְפִנ .: הזה  Ὁםיגַהלָּכְהלֶא  

ἘΠΕ]תותע ואלמוהרשא דע םיוגל- סָמְרִמ .םילשורי  
 זִלַעְו םיִבָכוּכְבּו ΓΞ שמָשַּב תותא ּויָהְו.-. :םיוגה 5
 וגומוו .:ויבדו םוה תָיִמחְמ הָכּוכְמּו םיוגל.הָקּוצמ ץֶרָאָה 6

 ΓΞ ΓΝ ΟΡ ΟΣ .תואָּבַה תדִחָחִמו ,ΓΙ ΝΙΝ םֶדָאָקְהְִב =
ὅτםימשה לוח  ἸΝῚ ἸΔΊΩΝ.םֶדָאָהְהְּברתֶא ארי  ΝΞ 

 הָלֶאָה םיִרָבּדַה לַחָחְכּוג 1 ΞΡῚ .דבְבְבּו הָרּובְנִב .ןֶנָעָב 38
ΝΡםכְתַלֶאְנ הָבְרַכדיִּכ םֶכישאְר ּואַשו" ודדועתה : 
ἼΣΤΕ 39םֶהְיִלַא  ἘΦ ΩΣזִלָּכ תאו הָנאְּתַהדתֶא ואר רמאל  
ἘΝ ΣΙ 0אלה םהרפ ד תֶא .םיאיצומ. םֶתא ואחת -יִּכ ..  
ΩΣ 81םרֶק  יִּכ : ΡΣםֶּתַאְהםִּג 15.  ΓΞהָלֶא  

 המא ἸῸΝ .+םיהלֶאָה תּוכְלמ הָבּורְק 3. ועד 8591{ 88
 :הָלָאדַלָּב ΞΡ הָּוַה הודה רבעי :אל יםֶכָל .יִנָא

 ὙΌΣ קח :ןורבע יאל:יִרְבְדּו ורבע ΚΥΝῚ םימשה 88
 תּוגָאדְבּו ןורְכשְבּו הָּתְשְמְּב םֶכְבַבְל רכְכי :םָבָל =
 תַפדומְּכ :יִּכ- ?םאתפ אּוהה :םויה .ὩΞ ὍΣ אָבּו הָיָחִמַה 5
 ὙΡΩΣΊΞΡ τ ποτ נפלט ה אוב 6

 -לָכמ :טלַמהְל חכדוהַצעָּתְִזעמְל ולְלפתהו ΓΕ ּלָכְב

 :םֶרָאָההֶָק ינפל םֶּתְבְָנָההְו .אובְל ΓΙΌΣ הלא <
 יהיו |

 סטפ
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 רֶהָהִקֶא 'אָצָי הָל לָבּו שקמש םֶמּוי"דִמְלִמ יה "
 τος אוב ומיפשה םַעָהלָכְו +ןולל םיתיזה רַה או
 ον ?ותוא'עמָשְל שדְקִמּב

 םיגהכה יִשאָרְו :הַסֶּפַה גח אוה תוצמה גַח ברקיו
 : םַעָה ינֶּפמ ואדי יִכ ΠῚ ךיִא ΡΞ םיִרְפופהְו
 ΤΙΝ" :אּוהְו תוידְק -שיא ארקה הֶדּוהְּב סַנְכָנ -ןטשהו

 םירשהו םינהכה ὌΝ ΤΩΣ ץעווו דקה :רֶשַעָה םינשמ
 ΕΞ ול- תֶת ול .ותאו .ּוחְמז שו ΟΞ ּוְרְסִמִי דא
 דאלְו רֶתְסְּב םֶהיְלַא ורָסמְל | הנאות שקְבָיַו ΩΝ חַמֶבו
 ובדחבק רשא :תוצמה םוי אביו :ןומהֶה יִנפכ
 וכל . רמאל .ןנַחויד תֶאְו סודֶּפה תֶא הלשיו  :חַסֶּפַה

 הפיִא וילא מא : הלכאנו הספה ד תֶא Ὁ ּוניִכָה

  ΝΣ ΠΡῚΝ ΤΩΣ - τל  ΠΣםיִאָּב םֶּתַא !

 ו

2 

 " וירא Ἔτη םיִמ :תֶחפצ .אשנ שיא םֶכְתֶא עַנָפּו הָרְיַעַה
τῶν ΠΙΣΤῸΝהפ תְִּבַה לַעַּבדלֶא םֶּתְרַמַאו :וב אובָי  

 הָסְּפַהְַתֶא םָשהַלְכא ΩΝ א ןולמה היא 5 ךלדרַמא
 2 ΓΝ הָלּודְנ ΓΙῸΣ םֶכְתֶא ΤΙΝῚ אּוהְו ' :יִדיִמְלַתְדַע
 Ὁ ἘΣΤῸΝ רָבד ὝΣΝΞ ואָצְמיו וכליו ΡΞ םש
 ΞΦῸῚ הָעַשה הָעיִנה רֶשַאְש יהוו < :: חַסָּפַה תֶא
 «ΕΞ םָהיִלַא רָמאו -:ותא םיחילשה רַשַעדםיִנְשּו :אוה
 ΩΣ ΞΡ .הָּנַה ΠΕ תֶא םֶכִּתֶא. לכָאְל יִּתְפַסְכִנ

ὋΣ ὮΝאְלְמְּידיִּכ דע דוע ותוא לכא אל םֶכִל  

 ז וחק ΟΝ ΤΊΒῚ ΘΊΣΙΤΩΝ ΠΡῚ םיהְלָאָה רב
πριν אל התָש םֶכְל ἊΝ רמאדיִּכ .יקלָח ΠΝ 

  ἜΞΩ ΠΩ͂Σהקו : םיהלֶאָה תּוכְלמ אובְתחיפ.דע ןָפְּגה |

 ןָתְה ἘΝ ΠῚ רמאיו םֶהְל ןתיו עַצְביו ΤΠ םהלה"א
20 "ΠΝ סוכה τ ΙΝ "ὩΣ ἸΞῚ ירכזל .ושע תאז םֶכְדַעב+. 

 ὍΙΞ ΠΥΡΊΓΙΣ :תיִרְּבַה איה. סוכה Ἢ רמאל. הָדּועְפַה
 ךפשנה
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 -לע ἘΝ יתוא רסמה"הו הנה ךא :םֶכְדַעַּב ךפשנה
 ויִלָע ץֶרָחָנ רָשאּכ ךלה ΘΝ ΠΤ ןה יִּכ ןֶחְלָשה 5

 ולחה ΠῚ :רַסָּמְ πον πῶς אוהה שיאל יא לָבִא
 ΡΣ“ רשא ὉΠ ΠῚ אּוההימ ΤΣ ΟΝ שיא רקחל

 בשַחָי ימ ὉΠ הָתֶיָה .הָביִרְמ ὩΣ" : תאו ל
 םֶהְּב םידר  םיוגה יִכְלמ םֶהיִלַא רָמאיַו :םֶהָּב ודנה +
 יכ ןכדאל םֶּתִאְו :םֶהְק ארו ἼΘΙ ישע םֶהיִטיִלשְו 5

 ימ יִּכ  :תַרָשְמְּכ גיהְנִמִהְו ריִעָצַּכ ΠῚ םֶכְּב .לודגה
ΞΘ 521ינוח .ינאָו בָסֶמַה אלה תרָשְמה וא  

 -דַע יִמִע םידמעה םה םֶּתִאְו :תרשמה ומָּכ םֶכְכותְב

ΤΏΡ ΤΗΝתוכלמה םֶכְתֶא ליחנמ יִנַא ןכל  
ΕΣ *ינליחְנה  ΒΝינחְלְשלע ותָשַתו ולכאת ןעמל  

 רֶשָע םיִנָשדתֶא טפשל תואָסָּכ-לַע םּתְבְשיִו יתּוכְלִמְּב
 לאש הנה ןועמש ןועמש ןודאָה רמאו + לארשי יִמְבש +
 דודעב יּתְלְלפִתה יִנָאְו :םיטחפ םֶכְתֶא תורֶזל ןמשה ול +

 הָבּושְתַּב בּושָּת רָשֶאַּכ הָּתַאְו ἼΣΩΝ הֶלכְתִיאל רֶשֶא
 תֶכִלְ פל ΤΡῚΣ ולא רַמאִוַו :ףיִחַאדתֶא קּזח 3

 רמא ἊΝ רמאיו : תֶוָמְל Ὁ3 םירּופַאה תיִבְל ὩΣ ףתא
 יִּב ּתְשְחּכיִּכ דע םויה 5(. ארקידאל םורטּפ ףל

 ΝΞ ΤῸΝ" רמאוו ΡΤ אל רמאל םיִמָעְּפ שלש 3
 םתְרפַהַה םיִלָעְח לימְרִתְו םיִכ דיִלְּב םֶכְחֶא יְִחַלֶש
 םֶהיִלֶא ΠΝ :לפ ὉΠ אל ΤΩΝ רֶבּד

ΠΕΣ ΒΝּוהָאְשְי םיכ ולדרַשַא  ἸΞῚליִמְרַתַההתֶאדָנ  
 דיִּכ :בֶרֶח ΓΙῚ ΤΏΞ᾽ ΤΙΝ ἼΞΩ אוה ול-ןִא רָשַאְו גז

 ΓΙ .בּותָּכַה יִב אָלָמִיש דוע ךיִרְצָש ΞΡ יִנָא רמא
ΘΕ ΤΙΝῚוצק-דע אָּב יִלַע בּותָּכַהדםְנ יִּכ הֶנָמְנ : 

ΤΩΝ 3הפדהגה ּוניִנדַא  ΤῺתובְרָח  ΩΝיִד םהיִלא ; 
ΝΑῚל  ΕΞ ΕΠΞוכל םיִתיִּזה רַהלֶא  

 וירחא
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  ΤΙΣגִסַיִתִלְמִידִיו:  אבו  ΩΝ ὈΡΘῸΝםֶהיִלֶא 40
 ידיל ּואבְת אלש ּולְלּפְתַה ( ΝΥ ΠῸדרפנ  πῆρג

 :רמאל ὈΡΘΩ͂Ν ὙΞΊΞ ΟΣ ערכיו ἸΞΝ עלְקְּכ קחרה
 42 דא תאזה .םפוכהדתַא ΣΟ 0-5 הרתה / יבא

 3 ךןמ ךאְלמ ΤΌΝ אריו ΣΥΝ ΊΞΓΩΝ יכ ינוצרכ יהידלא
 1 ללּפַתַהְל ףסוו ΤΌΣ ΝΞ תֶומיִלְבָחְו : והקזחיו םיִמְשה
 5 םקו ΣΡ םיררי םֶד יִפְטנָּכ יתָעְו יהִּתַו הָקְְחְּ
 :ןונמ םינשי םֶנהְו ΝῊ םיִדיִמְלִּתַהלֶא אבו ללפתהמ
 ὁ ּואבָת אל ולְלַפְתִהְו ימוק ּונָשיִת הָמְ םֶהיִלַא רמאיו
 ז םינשמ דָחֶאְו ὩΣ ןומה הּוהְו רּבדִמ ּונדוע ΡΣ ידיל
 עושיה לֶא ברקו םֶהיִנפל ךלה הָדהְי ארקנה רשעָה

4 

4 

1 

 4 התא הָקיִשְנְבַה הָדּוהְי עושי ולא ἼΩΝ :ולדקֶשְנל

 49 תֶא ּואְר ותא ΟΝ ΘΠ :םֶדֶאְההןֶּבִדִתֶא רסימ
 ₪ דו  :בֶרֶחְב ΓΞΙΙ וטינדַא ΤῊΝ ורמאו ΠῚ רָשא
 נאה תֶא ץצקיו לודגה ןהפה רדָבְצ-תֶא םֶהָמ דָחֶא
 ו ונזֶאְּב עו ופרה הֶּתַע בר ἼΩΝ עישי ןעיו + תיִנָמְה
 יִרָשְו םיִנְקּפה ישאר לֶא עושי ΠΝ  :ּוהָאּפְרִַ
 -לע תאָצְּכ רמאל ייְלָע ּואָּב ἼΩΝ םינקוהו שדקמה

 Ὁ זש

  ΤῈםֶתאָצָי  ΓΙ ΤΙΞ ὋΣיתיַיַה יִכְנָאְו :תולְקַמְבּו %
ὈΞῸΣםוי שדְקִמַּב  ΟΡםֶלּואו יִּב םֶכְדָי םֶּתְחַלָשדאלְו  

 % יתוא ושָּפְתִיַו :ףָשחה ןטְלָש ΠῚ םֶכְתַעְש תאז
 ףלה םורָטְפּו ὉΠ ןהפה ΓΞ .ּוהְאיִכְו והְכיִל
 ָתָי - ובשיו רַצָחֶה ךותְב שֶא ורָעְבדיִּכ יהיו :קוחרמ ויִרָחַא

%6 ΙΝ ΠΕ ּוהָאְרִתְו :םֶכותְּב סורְמָּפִנ בש ὙΠ 
 :ומָע הָיָה הוד םַּג רמאתו וב דִטֶּכִּתַו ΝΠ ἢ בשוי

  ΘΓ ΓΘדועו :ויתעדי אל השא רמאיו  ὩΣוחֶאְרו 7

 םדאְדְּב ΘΒ ἼΩΝ םֶהְמ ΠΣ ὩΣ רָמאיַו ΙΝ שיא
 69 רחא שיא םיִק תחא הָעָשְּכ רבָע ΤΙΝῚ :יִכְנָא םֶהַמ אל

 רמאל
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 ΤΌΝ ἘΣ ῬΌΣΞ ומַע הָיָה ΠΙΡῈΣ םֶנֶמֶא רמאל ₪9
ΘΒ.יתעדי אל םדאְרִּב  ΠΝ ΤΣרַבְדִמ ונדועו רמא  

διןפיו \ :אָרְק לוננרתהו  ΠΝבו  ΘΕ ΟΝרפזו  
 םֶרָמִּב רמאל וילא רָּכִּד ἼΩΝ .ןודָאָה רבִּדִדתֶא סור

ΚῪΡ 9םִמַעְּפ שלש יִּבישָחַכִּת לְנְרִתַה : ΝῊסוהמּפ  
 זתֶא וזחא ἼΩΝ םישנאתו = =  זיִכְּבּב ΔῊ הצּוחה 3
 -לַמ והָּכִו ושאההתֶא-ּופָחְיו :ּוהְּכַו וכ ΝΣ עושי 64

Ὁ) δּוהְלְאְשיַו  ΝΞΟ ΙΝהָּכַמה אּוה ימ  τ ΓΗ͂Νדועו  
 ינקז ΠΣ הקפה תיִהְב τον פרה םירחא םיפודנ 6
 ןירֶהָהְנס ἘΞ והלעיו םירְפופהְו םינָהּפה יִשאְרְו .םָעָה =

οἵםֶהְלַש . ὩΣ ΤΟΝהמאוו :וטלהדגה  הָּתַא הישמה  
 -אל לֶאְשַאדִאְו : ונימִאְת אל םֶכְל דינאדםא םֶהיִלַא 5
 ְךַב  הָיהְי .הֶּתַעַמ לָבִא יִנחַלָשִת אלו ΠῚ ּוביִשְת 9

τὸםיהלֶאה :תרובג .ןימיל .בשי םֶרֶאְָה  : ΤΩΝםֶלָכ  
 πρὶ םֶהיִלֶא מאיו םיִהלֶאָה τ אוה ΚΝ התא

 םיִדָע ἡ שקבל + דוע נְלדהִמ ורמאיו .:אוה ינָאדּכ םֶתְרמִא זו
 : ויפמ הונעמש ונינזאְב אלה
 גכ :ἴα 0 לֶא ּוהָכיִלוַ ΡΣ τ םתו = ₪
 םָעַהְדתֶא תיסמ ּונאָצִמ ΠΩΣ רמאל המט לע הכדל +

 ΤΡ אוה יִּכ ורָמְאִּב רפיקל סמ ΤΡ .ותוא .ענמו
 םידוהיה למ הָּתַאַה רמאל סוטליפ ּוהלָאשיו .: חישְמַה 3

ΡῈ +ישארד לא סוטליפ רַמאַָו . :ּתְרְמָא הָּתַא רמאיו  
 : הזה שיאָּב ΠΡῸΣ יִתאָצְמִדאל םַעָה ןמָהלֶאְ םיִנֶהְּפַה

ἘΠῚלָכְּב ודמלב םַעָהִתֶא אה .הידמ רבדל ּוצמִאְתִה - 
ΠΥ ὁלחה  ΟΣ ΤΊ.הנה"דעו  : ὙΤῚסומליפ עמשפ  

 הָשַאְַכְו Ὁ שיא אּוהדםִא לאשיו - םשדתֶא
Σסודרוה דלֶא וחלש אה  סודרוה תלשמממדיּכ  

ἼΩΝחמשיו - : הלאה םימיּכ .םיְלָשּוריְּב אוה"םנ הָיָה  
 סודרוה

 מ |

- 

₪0 
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 םיּכר םיִמָיִמ יִּכ עושי תֶא ותואְרְּכ .«ΠΝ םודְרוה

 תוא תארל וקיו ΟΝ עָמָשיִּכ ותא תארל ואתה
 ותא בישהראל אּוהְו .ותוא לאשל פרו ΠΣ רָשא
 10 רּבדל יקְזחְתיו םירָפופהְו םיִנֶהּפה ישאר ודמעיו :רֶבָד
 גג ΓΤ ויִתּואְבַצְו .אוה םודרוה ותא ,זָבִיַו ΠΩ ויִלָע
 :סוטְליּפד לֶא יהחְלשיו תיִרוהֶז דִנָּב .ותוא שבו וב
 5. ὮΙ ΠῚ םיִּבַהא םודרוהו םוטְליִּפ ושענ :אוהה .םויּכ
 18 חתֶא  םּוטְליפ אָרְקיו ΣΌΣ הָביִא םיִנָפְל
 44 םֶהיִלֶא ΟΝ :םָעְהִתֶאְו םירשההתַאְו םיִנָחְפה ישאר

 = הו םַעָקְתֶא תיסמָּכ הזה שיאָהה תֶא ינפל םֶתאבה
 -ַלָּכ הוה שיִאָּב יִתאַצְמ אלו םכיניעל ויִתְרְקַח .יִכִנִ
 15 (ὮΣ" :ותא םיִנַעוט ὉΠ ἼΩΝ  םיִרָבְדַהְזִמ המשא
 תֶומ אַטַחְְיִא הָגהְו ונילא ובושָה* 5 אַצִמ אל םודרוח
 ןד א הָיָה .ולו. +ונְריתאְו ונְרפַיִא ןפ"לע הזה שיִאל
 18 ם τον ΣΝ :גֶחֶה יִמיִּב דָחֶא שּובָח. םֶהָל
 19 אוהו ΚΞΝ ΤΕΣ תא וגל .רּתַהְו הֶז-תֶא ΠΕ ורמאינ
 ריִעָב ΠΣ ΩΝ ΤῊ רֶבָּדִייַע אלְּכַה תב הּוסָא הָיָה

 [ : ΠῚ" Ὁ.סוטְליפ ףסו  Ξ ὈΠῸΝ ἼΞΤῚץפָח 30
 ותוא בלָצַה רמאל ארק .הָמַהְו :עּושי -תֶא .ריִּתַהְל 1
 ;בֶלֶצה  ὈΠῸΝ ΠΝהָמ תישילש םעפ : ΠΩהָו 9

  ΠΕΡῚטּפָשַמִדלָּכ  Τὴוטרסיא ןָּכְדלַע וב יִתאָצְמְאל :
 .:ּונְריִתַאְ  ΓΒושקפיו 512 לּוקַּב וב  ΤΣבלָצִי 3
  ΠῚרַשֶא סוטְליִּפ רזניו :םינָהּכַה ישאר לוקו .םלוק 24
  ΠΣרתַַ :םֶתָשַקּ  ΠΡןּותנהדתַא  ΓΡΞΞםירּוסאה 5

ΙΓ עושידתֶאְו κ πῶς ΓΝ חַצְרְו דְרָמְדִרַבְּדד לַע 
 6 םֶשִמ ּוהְכילוה רָשָאַּכְו = :םֶנצְרִּכ וכ תושעל םֶהָל

εῷ 

|] τῷ 

= 

 : .ויִלֶא םֶכְתֶא יִּתִחְלַש א'נ 99, 5
 וקיזחיו



ΠΕΡ ον 108 

 שיא ןועמש ומשו .ΠΟΤῚ אָּבַה דֶחֶא שיא ּוקיוחיו
 :עושי ἘΠΕ תאָשְל בּולצה ד תֶא ייִלָע ומישיו ינירוק

 תודפס ΠΡ םישָנ ןימָהְו בֶרדםַע ןומָה ΠΝ וכְליו לז
 םיִלְשּורָי תו ןהילֶא רַמאיַו עושי ןפַו τὸν תוננוקִמּו 38

ΠΥΞΞΙΓΟΝ 39יִלָע  ἸΞΦΕΣ ΡΞןָכיִנְבְלַע הָניִכְּב : ἽΞ 
 םיעמה ירשאו תורקעָה ירשא ΤΩΝῚ םיִאְּב םיִמָּי הגה

 : וא ΣΡ אל ἼΩΝ םידשה יִרָשאְו ודְלִי אל רֶשָא 90
 יִכ .:ונפַּכ תועָבְגַהלֶאְ νῶν ולפג םירה הֶהְלֶא ורָמאי 81

 ἐξ הָשָשְ"הְמ חַלַה ץַעּב ושעי הָכְּכִדִא
 :ותא תֶוַמְל םיִאצמ עָשְר ΣΝ םיִרָחֶא ΘΝ ד םֶנְו 9
 ובלציו .ΝΕΡΌ ארקנה םוקָמַהדלֶא ΝΞ ὝΦΝΘ יהיו 38

 :ולאמשמ ΠῚ“ ומ ΠΝ עשרה יִשְנָאדתֶאְו ἘΝ ותא
ὍΝ 84םָניִא יִּכ םֶהְל חַלֶס יִבָא עושי  ὉΠ ΠΏ ΟΡ 

 | דמע ἘΣΤῚ :לָרג ויפו םַהָל ὙΠ ῬΡΙΤῚ םישע =
ΠΝ Ἢעישוה םיִרָחַאד תא רמאל םירשה ול דוניִעְליו  

Ὁושפנ  Κα Ενםיהלָאָה ריִחַּב ַחיִשִמַה : 
 ורמאיו :ץמח ול ואימו ושעו אָבָצַה יִשְנַא וב ּולַתָהיַ 86

ΠΝ ΤῺΝ 88אוה  ἼΡעשוה םידוהיה  ΠΡ Ξ)בּתְכמִדִנְו  
ΠῚול לַעָמְמ  Ὁ ΞΙ͂ΞΞימורו  ΠῚ ἸΞΣῚאוה  τος 

 ותא ףדג םּולתה עשרה ישנאמ דָחֶאְו = :םידוהיה 99
Ὁןעו :ּונָתאְו ךמצע עשוה חישמה הָּתַא אלָה רמאל  

 יפ םיָקְלֶאָהְה תֶא אדית אלה רמאל ובד רַעְנו רַחַאָה
 לומְנּכ ונְחקְל יִּכ טּפָשמַּכ ὍΣΟΝ הנו :ִָשְנָע ושְנָ ג

Ὁ ₪שיאָהְו  ΓΙדמאח :ער המואמ השָעדאל  ον 
 עושי רמאיו :ּךֶתוכְלַמְּ ְךַאבְּב יִנדַא אָנדיִנְרְכְז עושי 3

ἸῺΝ ΤΟΝרמא  ὋΣהָיִהִּת םויה יִּכ דל  ΠΣ ΠΣ 
ὙΠῸ 4ךשחההגהו תיששה הָעָשַּכ  ΝΞ ον 

 לָכיִהַה ΓΞ ΞῚ שמשה ΣΤ :תיעישְּתַה הָעָשַה דע 5
 הערקנ
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 4 ΣΝ לודָנ ΟΞ עושי ΝΡ :םיִעְרְק םִינָשְל הָעְרְק
ἘΝדָיְּב  ΕΝוול י יהיו .יחור  ΠΕΡῚ ΞΡ 

 דובָּכ פיו ΠῚ רָשָא תא האהרַש אריו :ושָפנ

 ןומָה"לְכְו ἘΠῚ קידצ ΠΗ שיִאָה ןַכֶא רמאינ םיהלאל
 םֶטיִּבַהְּב הוה הֶאְרִמה תוארל ּופְסִאְתִה ἜΝ םָעָה

ὌΝרֶשַאדַלָּכד  ΠΡῸΣובושוו םֶּבְלְלַע ּופפות : πο)49  
ΤΩΣ ΣΤקוחְרמ  ΘΠ)1 רֶשֶא  ἘΝותא  Ἵ 

 50 שיא ד הָנַה ταν τῶν תואר ןָהיניעו ליִלְנַה
 ךמ ΡΒ בוט שיא ΟΣ ΠΡ ἘΠῚ ףסוי ומָשו
 81 םֶתְצַע ΠΝ ΠΌΣΟ ἼΩΝ :םידוהיה ריע םִיִתְמְרַה
 9 -לֶא שו : םיהלאה תּוכְלַמְל הָּכִחַמ אּוהְו םֶלָטְּפ
 8 הָתא דריו :עושי ΤῚΣ תֶא Ὁ לאשיו םוטליפ
 רָשֶא עַלָּסַב בּוצָח רָבְקְּב ΠΡ םיִנדְסְב ָהָּכְרְכִיו

 4 תָבְשַהְ ΓΞ בֶרָע םויהְו ΣΝ ובדםשוה אל ןדע

 ὅδ תוכְלה ליִלָּגְהְִמ ותא ּואָּב ΩΝ םיִשָנהְדִמו :הָעיִנַה
 ופ-םשוה רֶשֶא תֶאְו רֶכְּכִהְדַתֶא הָנֶאְרִתַו וירָחא
 8 ּותְבָש תְּבשַבּו תוחכרמו םימס ּוניכיו הֶנְבְשִּתַו ות

 :הָוָצַמַ
 24 רָבְקַהְדלֶא ΝΞ רחשה תולע ΞΡ תָּבַשַּב דָחֶאְב

 : תורָחֶא םישנ ἹΠΩΣῚ וניכה רשֶא םימפהדתַא הָניִאיִבּתַו
ΠΡ ΠῚהָנִהְו  πρὸ) ἸΞΝΠדַלֶא הָנאבַּתַו :רֶבְקַהְִמ  ? 

 + ΤΣ יהיו :עשי ןודָאָה תִווָנד תֶא ּואַצְמ אלו וכות

 ןָהיִלָע ּודַמָּע םיִשְנַא יִנָש הָוהְו הוה רֶבְּדִהילִע תוכְבְ
 הָייִוַהְּתְשִתִ ןהילע דחפ לפיו ΠΡ םָהיִשּובְל

ἹΠῸΞןיּפ יחהדתֶא הָנָשָקבְתִ"הַמ ןָהיִלַא ּורמאיו הַצְרֶא  
ΣΝ ΟΠ9 הפ  ὩΣןָכיִלַא רָּבִדדִרֶשִא תא הָנְרַכְז  : 

ΣΌΝ ΟΞ ὉΤῸΞיִּכ  ΤῊΣםֶדָאָהןַּב  ὝΠΟ 
 :םוקי םוק יש טילשה םויִבּו בֶלָצַהְלּו םיאָטַח םיִשְנִא ידיל
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 "תא ΠΥΡῚ רֶבְקַהְדִמ .הָנְבשֶּתַו :ויִרָבְדתֶא הֶנְרַּזִתַו 8
 : םיִרָאָשִנַהְ"לָכְלּו -רָשָעָה τυ הָלאַה םיִרְבְּדַהדלָּכ

πον: 0ןה  ἼΩΝםיחילשהדלֶא ודיגה  ΒΞ ΤΩΝהָלאַה  
Ὁ5 םירמ  ΠΤםָיִרִמּו  ὩΣתורחַאָקְו בקע  : 
 ד:ְןֶהְל ּוניִמָאָה Ἐν .קירירְבַדָּכ ὑπ ןֶהיִהְבְדְו וג
 ἜΝ יִּכ הֶאְרְדאלְו ףקשיו רֶבָקַהְלֶא Κι סורטפ םקיו 9

Ὁםמותשמ- ומוקמל -בשיַו םש .םיחָנמ םיִכיִרְכּתַה  τον. 
ΤῊ) ΟΣ ΠΝ τםַצָעְּב םיכלה ויה םהמ םינש . 

 םיִששְּכ* םילָשורימ .קחרה τῆν רֶפְכילֶא הזה םויה
 .דלָבְ"לֶצ והערדלא שיא ἼΞ 2 ἘΠῚ : םואמע ומַשּו סיר 4
 ὙΠ םיִחְכוְתִמּו ΕἸ ΞΡ ἘΠῚ ΤῊ :הֶלֶאָה: תורפה 5

ΓΙΥΤῚ 6ליו :שננ :ומצע עושי  ΣΙΝתוזוחא םֶהיִנִעְו . 
τהָשֶא הָלֶאָה םירבּדַה המ םֶהיִלַא רָמאו :ּוהְריִּכְי אלו . 

Ὁםֶהְּב םינתנו םיאשנ םֶּתַא  ΤΠםַהיִנָפּו ודמעיו*- ךְרדְפ  
 :ויִלֶא רַמאיו. ספוילק -ומשּו - םֶהְמ ἜΝ ןעו + :םיפעו 8

 (ΠΣ רשָאהתַא ΠΣ אלו םילשוריב רג ףדבל הָּתַאה
 חוו איה הַמּו ἘῸΝ רָמאיו - :הָלֶאַה % ּהָכּותְב 19

ΤῸΝעושי השעמ  ἼΩΝ ΤΩΣרובָג איב שיא הָיָה  
 ונינהכו : םֶעַהלּכ נפלו םיהלאָה נפל πο לַעפְּב 30

 ;ּוהְבְלצִו .תֶומ τ טפשמל והרינסה ויק :.םילודנה
ὈΓΙΕῚ 31התעו לֶארשידתא לאנל דיִתַעָה אּוהדהְו יכ וניוק . 

 .םישניםנש אָלֶא :הֶלֶא ושענ אמ םויה םיִמָי השלש ה הָו ל
 :רָבָקַהדַלֶא אבל רקּפב ּומדק"רָש ΤῚΣ ונמהקמ |
 ΠΣ ואְר יִּכ הָנְדִִַו הָנאבִּתִו יתיונתא ּואצְמ אלו 38
 וטלשמ .םישָנַא וכליו . :יַח ΝΎΞ ΤΩΝ .םיִכָאְלִמ 4

 :ּואָר אל ותואו םיִשָנַה ΤΩΝ רָשַאַּכ .ואצמיו רֶבְקַהְדלֶא

ΚΣ 24, 1894; וז = .םיִשָשְו הֶאְמְּכ  Νםֶכיִנָפּו  ΘΈΣΙ 
βרמאיו  
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 .ΒΞ ΓΝ .בל יִדְבַכְו תעד יִרְסַח ὙΕΤῸΝ רַמאיַו
 «ΞΘ הָיָה חישְמְהדלע אלה :םיִאיִבְוה ּורְּבִּדדרֶשַא

ὉΠ  :בּכְבודו ΘΙΞΙΤΡῚ ΤΙΝΊ ΞΘ ΤΣהשממ  "ΟΞ 
 :ּויִלָע םיִרָמָאָּגַה ΞΊΏΞΙ ΟΞ ΤΙΝ םֶהָל ἼΝΞΉ םיאיִבְנה

ΕΞ ΟΝ ἘΣויִנָּפ םָשִיַו הָמָש םיכלה םהְדרָשֶא  
 ונִתא הָבְש רמאל ובדּורָצְפו :וכרדל ול ּךְלהְכ יהיו
 תָבָשְל ΠΡΞΙ אביו ΡΠ הַמָּנ ַעיִנַה בֶרָע-תָע יִּכ

 ּךְרְבּי םֶהְלַהתֶא חפיו םֶהָּמַע ΞΕ רָשַאָּכ יהיו :םּתא
 אּוהְו ּוהְריִכִו ὈΠῸΣ הָנְחְקּפִתַו :םֶהְל ΠΡ עַצְביו
 רעב אלָה ּוהעְרדלֶא שיא ּורָמאוו :םֶהיִנִעַמ רֶבָע קמח
 Ὁ τ ΠΕΡῚ ΤῊΞ ונילא ורְּבַדְּב ּונְּבְרְקְּב ּוְבְבְל הָיָה
 ΠΡ ובושיו איהה הָעָשַּב ומוקיו :םיִבּותְּכַה תֶא
 ָהָקִנ םקְו ΩΝ רָשֶאתֶאְו רָשָעֶה יִּתְשַעְדתֶא ּואְצִמיו
 Ὧν ΠΝ ΘΓ ןודָאָה םק ןִכֶא םיִרְמִאו ;דַחָ
 תַאְו ΤΥΞ Ὁ ἫΝ תא ὉΠ ὩΣ ΤΓΕΘῚ :ןועמש

ἼΩΝםירּבִדמ םֶדוע : םֶחְלַה תַעיִצְבְּב והריִכְה  

 םֶהיִלַא רָמאַיַו םֶכותְּב דַמָע ומַצע עושיו הָלֶאַה םיִרְבִּדּ
τςםֶכְל : ΠΤםה חורדיּכ ובשחיו ּותַעְבְנְו ותח  

 הָמְלְו ּולָקְּבִת יִּכ ΞΡ ΤΩ םֶהיִלֶא רַמאיו  :םיִאר
 יִלְנְרתֶאְו ΤΩΝ ואר :םֶכְבבְלִּב תובָשחמ | ל
 תומָצַעְו רָשָּב ול ןיִא חור יִּכ וארו ינוששמ אוה ἽΝ יִּ
 םיִרְבּדִהדתֶא 9 ΝΞ יהיו :יִּב םיאר םִּתִא רָשָאַּכ
 אל דוע ἘΠῚ וילנר ΓΝῚ Ὑπὸ תֶא םֶתֶא הֶאְרַה הָלֶאָה
 הפ םֶכְלשַיַה ΤῸΝ רָמאיַו ּוהָמתִיַו ΠΟΘ ּונימָאָה
 :(שָבִד ףוצ טעְמּו) יולְצ ג תָכיִתַח ול ּונָּתַו :לָכא
 םיִרְבּדַה ΕΠ הָלֶא ὈΠῸΝ מאיו ,ΠΕΣ לכאיו חיו

ἼΩΝאָלמַה יִּכ םֶכִּמַע יִתוָה דועָּב םֶכיִלַא יִּתְרַּכִד  ΝΡ 

 : םיִלהתְב םיאיִכְנְכּו הָשמ ΓΞ ὋΣ בּותַּכַה-לָּכ
 זא 11
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 םֶהיִלַא רָמאיַו :םיִבותְּכַהְתֶא ןיִבְהְק ּכְלדתֶא חַתֶפ א <
 םיתמהְןמ ΟῚ חישְמה ΤΡ ΟΝ רֶזְננ ἸΞῚ בּותְּכ ןּכ

 תַחיִלְסּו הָבּושְּת ומשב ΝῊΡ ΟΝ :ישילשה םויַּב 7
 ἘΣ םָּתַאְו :םילַשּורימ ΠῚ םיוגה-לָכְּב םיִאָמָחַה 8

 יִבָא תַחָטְבַה תֶא םֶקָל חלוש ὍΣ :הָלֶאָה םיִרָבִּדִה 49
 : םורָממ וע ּושְּבְלַתִהיִּכ דע םילשורי ריִעָּב ּובָש םִּתַאְ
δ0ץוחמהלֶא םאיצויו  ΓΞ ΣΦאשיו ינוח  

ΙΝ διדרפיו םֶתֶא וכְרְבְּב יהיו :םֶכְרְבִוַו  ΕΠ 
 םילשוריל ּובושיו ולדווחתשה םִהְו :הַמיִמִשַה אשעו 52
 םיִכְרְבִמּו םיללהמ שדקמפ דיִמָת ויהיו :הֶלודג החמשב ₪3

 ἸῸΝ םיהלאהדתַא



 -.---[- ה

 ןנחוי יִפילַע השודקה הָרושְּבַה

 1 1 יקל תֶא הָיָה רֶבּדַהְו רָבְּדַה הָיַה תיִשאַרְּב
 2 :םיִהְלֶאָה ΓΝ תיִשאַרְב הָיָה אוה :רֶָבְּדַה הָיָה םיהלאו
 3 הוה οὐχ Ὁ הָיַהְנ אל ויִדְעְלַּבִמ ודיחלע ΠΣ לפַה
 + ריִאָה רואָקְו :םֶדָאָה ΞΡ רוא ΚΠ םייחהו ΘΙ ὙΠ וב
 6 חּולש שיא יהיו :וגישה אל ףשחהְו ךשחב

ΓΝםיהלֶאָה  ὌΨΙןֶנָחוי : ΝΞ ΝΠז דיִעָהְל תודעל  
 < הָיִהְהאל .אוה  :ודָידלַע םֶלָכ ἸΏΝ ןעמל רואָהדלַע

ΝΠ9 ראמה יִּתְמַאָה רואָה :רואַהדלע דיעָהְלדמא יִּכ  
ΡΝ10 ּדָי"לַע) הָיַה םֶלּועְּב : םֶלּועָהלֶא אב הָיָה  

ΓΤּעָדָי אל םֶלּועָהְו םלועה : ΝΞ ΝῊוו דרָשַאָ ולשב  
ΤΩΣותא םיִלְּבַקִמַהְו :ּוהְלְבַק אל ול  ΡΩΝא  

 8 אל רֶשֶא :םיהלאל םיִנָּב תויקל ומָל ΠΣ ומָשְּב
 Ξ ΤῸ רֶבּג ץִפַחְמִדאל ףא רֶשְּבַה ץפחמ אלו םּדִמ

 4 ןפְשיו רָשָב ΠῚ רֶבִּדהְ : םיִהְלֶאָמד א
 דֶסָחְדבר ἸΞΝ דיחָי ןֶּב דובְכְּכ ודובְכ ΠΣ ּונָכותְּב
 16 אוה הֶז ΠΣ רמאל אְרְקיו ויִלָע דיעה ΠῚ +תַמָאָ

ἼΩΝ3 יִנָּפְל הָיָה יִרָחֶא אָּבַה יִתְרמָא  ΕΠהָיָה : 
 8 (ΓΟ הָרותה 5 :דסַחְילַע דַסֶח ונְלכ ונחקְל ואולממו
 :חישמַה עושי ידידלע ΝΞ ΓΩΝΤῚ πο השמ"דֶיְּב
 8 ἼΩΝ דיחיה ןֶּבַה םלעמ שיא הֶאְרְאל םיִהְלְאָה תא

 קיחב 11:

 שי
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 ןָנְחוי ΓΗ͂Σ תאזו :ץידוה אוה בָאָה קיחְּב 9

ΠΡῸΣותא לאשל םיְלָשּוריִמ םיִולּו םינהפ םידּוהיה  
 אל רמאל ΠῚ שָחְכ אלו הֶדוה אּוהו ΤΙΣ ימ 90
 ΤΙΣ ּוהָילַאה הָּתַא ὩΣ לא ורמאוו :יִנָא חישָמַה גו
 τῷ וילֶא ורמאיו :אל שי איבה הָּתַאה ינניא רמאיו 5

ΠῚבישָנ ןעמל התא  ΠΡΟ ΓΝרמאתההמ רֶבִד  
ΠΕΣ 35מאו  ὋΣונפ רָּבְדִמִב ארוק לוק  ΤΠהָוהְי  

ΠΝ ἼΩΝΞ 4והיעשי  ΝΥםיחולשהו  Ἵ ΝΞ 
 ליִּבָמִמ אופַא עודמ ΤῸΝ ּורמאיו ּוהְלָאְשיו :םישּורָּפִה <
 ןעו :איִבְנה אל ּוהָיְלַא אלו חישְמַה ΡΩΝ הָּתֶא 30

 דמוע םֶכָכּותְבּו םִמּכ ליִבְטִמ יִכנָא רמאיו 1770 םֶתא
 הָיָה ἭΝ ירחא אָּבַה אוה :ותא םּתְעִדְי אל ἜΝ יז

 הָתְיַה תאח לעג ךורש ΠΣ יתלקנ ἈΠ יִנָפל <
 :םש ליּבְטמ ὩΓ ΩΝ ןדריל רֶבַעַמ ΓᾺΣ תיִבְּב

 ולא ΝΞ עּושידתא 7 ארו ΓΤ יהיו 29
 הָו :םֶלעַה תאטח ΝΟΥ םיהלֶאָה הש הגה רמאיו 80

 Ξ ינָפְל ΠῚ רשא שיא אבו ירחא יּתְרמָא ὝΘΝ אוה
 ΠΡ ὝΞΣΞ ἘΝ יִּכ ΤΣ אל נאו :הִיָה ילדםְדק 51

ΝΞ 82יִתאָּב  ἊΝדעו :םיִמַּפ לפטל  ΠῚרמאוו  
ΤῚΣחּורָה  ΓΞהנ  ΠῚםימשמ  ΠΟΣῚויִלָע : 

 ὮΝ“ אוה םימפ לפָמל יתא ΠΟΣῚ ויּתָעדְי אל יִנָאְו 5
 הֶז הגה ויִלָע הָחָנְו תֶדְרי חּורַה ΓΝ תֶא יִלָא <
 יִכ הָדיִעָאְו יתיאְר ΧΩ :שדִקִה חורב לכי ΣΝ אוה ₪

ΠῚ >יהיו :םיהלֶאָקְּב אוה  ΠΡןנסוי ףסו  
 אוהו עושיד לֶא טפו  :וידימלתמ םינש וּמָעְו דמעיו 86

ὅτםיִחלֶאְה הש הגה רמאיו ךלהתמ : ΝΟΥוידיִמְלַת  

Ν 8הָרָבַע תיִבָּב , 
 ופמש |
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 88 וירחא עושי ןפיו :עושי ירָחֶא וכליו ורְבְדדתֶא ועמָש
 9 ּושכַבְּתִהִמ :םֶחיִלֶא ΟΝ וירחא םיִכְלה םֶתא ארו <

 40 ΩΝ :ןיִלָת הפיא ΤΣ ושּורּפ יִּכר ΤΌΝ ורמאיו
 ובשיו ונולמ םוקמדתֶא ואדיו ואביו וארו ואב םָהיִלַא

  ΡΞ Ὧνתירישעה הָעשַּכ תַעָהְו אוהה :

4 ΟΝ םִִנָשַהְדִמ דָחֶא הָיָה םורטָּפ ןועְמש יחַא ירדְנִאְו 
 | הָנושאר אָצְמ אוה זויְרָחַא כליו 1170 תֶאְמ ועָמָש 2
Ὁ ΠῚ היִשְמַהתֶא ּונאָצַמ וילא ΤΩΝ ויחֶא ןועמש תֶא | 

  ΓΞּויִלֶא טיִּבַהָּכ יִהָיַו עושידלָא ּוהָאיְביו :פוטְסיִרְּכ 4
 == אוהו אָפִּכ ארק ךל ןנֶחויְדְּב* ןועמש רמאיו עושי

  ΓῺםורטָּפ :  ΓΕ ὙΠῸתאְצְל עושי לא 4
ΣΝ ךל ולא רָמאו םופליִּפד תֶא ΝΝΩΝ ΡΝ 

 45 3 ΘΒ ירדנא ריע הָדיִצְדתיִּבְמ םופליִפּו
 בַתָּכ ἽΝ ΓΝ ּונאַצְמ וילא רָמאיַו ὈΣΤΩ͂Ν סופְליּפ
 :תֶרַצְנמ ףסויְדּב עושידתא םיאיִבְּגהְו הְרותה ΞΘΞ השמ
 νος“ רָמאיו םוט ΜΝ תַרָצְנִמַה לאְנתנ ΤῸΝ מאו
 48 ΩΝ ותארקל ΝΞ לֶאְנַתְנתֶא עושי ארו :הֶאְרּו אב

τὸνלאב תַמָאָב הגה  ὭΣΤΕ ΠΝהימר : 
 ₪ ול ΝΟ עושי ןעיו ὭΣΤ יא ΝΣ ΤΟΝ רָמא

ΔΝ ΠΡ תחת הֶּתַאְו סופליפ ךל אָרְכ ΒΞ 
 60 םיִהלָאדְֶּב התא יכר ויל ΝΟ ΠΤ“ ןעיו +דיתיאר

  ΝΥ ΠΝןַעי ולא רמו עושי ןעוו :לארשי ךְלָמ 51
ἼΩΝיִתְדגה  ΓΞ ΤΡהגה ְּנַמָאָה ךיתיאר הָנִאּתִה  

 ₪ מא ΝΣ ἸΌΝ ἸῸΝ ולא ἽΝ :הֶאְרִּת הֶלֶאִמ תולדנ

 םיהלָא .יִכָאְקִמּו םיחְּתְפנ םימָשה .ּואְרִת הָמַעְמ םֶכָל
 :םדָאָקְִּכ לע םיִדְרְו םילע

= | 

 ΓΞ א'נ 1 3
 םויבו
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 ב ליִלְנִּכ ὝΣΝ ΓΩΣΞ הָּנְתַח ΠῚ ישילשה םיבו 9
 -ןמ ּויָה ὉΠ ὩΣ ויִדיִמְלַתְו עושיו :עושי ὮΝ םֶשְוכ
 רמאתו ןייה הֶלְּכ רָשַאַּכ ὙΤῚ :הָנְתַחַהְדְלֶא םיאּורקה 5

ὮΝ +עושי  ΤῸΝםהְל ןיא  ΠΡרָמא  ΤῸΝילדהמ עושי  
 τον ὮΝ רָמאתַו :הֶאְבְדאל ןידָע יִּתַע הָשֶא לו 5

ὁהָשָש םָשְו :ושעמ םֶכָל רמאי רֶשֶאדלְּכ םיתרָשמה  
ΣΝ ΤῊםיִכּורָע  ΒΟΌΣםֶתְרָהְמְל םידוהיה  ἘΣ 

τשלשדוא  ΡΞעושי םֶהיִלֶא רָמאיַו :דָחֶאדלָּכ ליִכי  
 ἜΝ :הֶלָעְמְלְדִע םּואלַמיו םיִמ םיִדְּכדַה ּואְלמ 5

ΝΟΣ ΝΟ 9ּואיביו הָּבְסִמַה בר"לֶא ּואיבַהְו : ὩΣשאר  

 אוה ןיאמ עדי אלו ןייל ּוכְּפָהְנ ΟΝ םיִמהדתֶא הָּבְסֶמַה
 -שאר ΝΡ ועדי םימהדתֶא ּובָאְשדִרֶשַא םיִתְרָשִמַהְ

τὸהָנשארְּב 15 שיִא"לָּכ וילא רמאיו :ןֶחָחֶהְלֶא הָּבְסְמַה  
 ΓΝ םֶהָל ןתו ΠΡ םֶתותָש יִרָחֶאְו בוטה ןייהדתא

 תאו :הָּתַעִדִדִע בוטה ןייה ΕΝ הָּתַאְו עּורָנַה ג

 ΓΞ ΟΝ ΠΡ עושי הָשֶָע ΟΣ תותאָה תישאר
ΒΞּויִדיִמְלַּפ וב ּוניִמָאיו ודובּפדתֶא לנו : 

 ויָחֶאְו ומָאְו אוה םּוחנדרַפְּכְדלֶא דרו ןכדירחא יהיו 15
 -גַח ימי וברקיו +םימָיה םַש ἘΠ וכרא אלו וידימלתו 18
 ΝΑ :םילשּורי עושי לעו םידוהיל ὮΝ הַסָּפַה 4

ΤῸ πρῶנבו ןאצ) רֶקְב  ΠΡיטרפו . ἼΣΞΙ 
 ἘΦΞ ΘΝ טושל םֶתְּבַעְו םיִלְבִח ΓΙΡῚ :םָש םיִבָשי 5

 תועמ ד תֶא רֶזפו רֶקָּבַה תֶאְו ןאצה תֶאְו שדְקִמַה -ןמ
 ὮΝ" םיעיה יִרְכמ"לֶאְו :םֶהיִתְְַלַש ךפהיו םיִנֶחְלַשה 1

 :רֶחְסִמ תיבל יִבָא ΓΞ ΩΝ ושעת"לאו ΠῚ הָלֶא ואיצוה
 ;יִנְתְלְכִא תי תַאְנקדיּכ .בּותְּכַהתֶא ויִדיִמְלִת ּורְכְזו גז
 הָשעְּתְש ונאְרִת תוא וזדיא וילא ּורמאמ םידוהוה ונעו 18
 הזה לָכיִהַהתֶא ΘΙ םֶהיִלַא מאיו עושי ןעיו :תאזָכ 19

 השלשבו

 , = τυ μηרייר ריר. וו /--

- 
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 30 םיִעְּבְרַא הנה םידוהוה ורמאיו :ּונמיקַא (ΟῚ השלשבו
 :ּונמיִקּת םיִמָי הָשלְשִּב הַתִאְו הָוה לָכיִהַה הֶנְבִנ (ΓΝ שש
 31 (ὙἼ5 םיתמהְמ ומוק יִרָחאְו ות .לָכיהילַע רד אּוהְ
 רָבּדַבּו ΞΏΞΞ ּונימִאמ םָהְל ἫΝ תא דיִּכ ויִדיִמְלַת
 28 Ὁ“ םיִלָשּוריִב ותיִהְּב יהיו :עּושי רָּכִּדדרָשֶא
 ΠΩΣ ἼΩΝ תותאָה וא יִּכ ומָשְּב םיִּכְר ΡΩΝ חַסֶּפַה
 4 :םֶלָכְתֶא עדי רשָא"לט םֶהָל ץןמָאָה אל עושי אּוהו
 5 דהמ ΣῪ וה יִּכ םֶדֶאָהְלַע שיא תודעל ΤΣ אלו
 : םֶדֶאָה בֶרָקְּב

 3 8 אביו :םידוהיה ןיצק ומָש ןומידקנ שיא םיִשּורפְבּו
 הָרומ הָּתִא Ξ ὍΣ יב ΤῸΝ ἼΩΝ הליל עושידלָא

ΓΝאָּב םיהלֶא  Ξתותאָה תושעל שיא לָכוידאל  
ΠΕΣ ἼΩΝיִּתְלַּב השע  ΤΩΣ ΘΝ ΩΝ3 עושי ןפו  

 שיא ΟΣ אליסא Ἢ רמא ἋΣ ἸῺΝ ἸῸΝ ויִלֶא מא
 + ὮΝ“ : םיהלָאָה תּוכְלַמדתֶא תיארל לכוידאל הֶלְצְמְלִמ
 -לֶא בּושְל לַכּויַה ןק] אוהו םדָא דלי דיא ןומידקנ ולא

ἸῸΞומא  ΠΡעושי ןעו  ὋΝ ἸῸΝ ἸῸΝרמא  Ἢ5  
 -לֶא אובל לכוידאל ΠῚ םימָהְמ שיא τον אלמא
 6 [ΡΠ אוה רֶשְּב רָשְּבַהְהִמ ΠΡΌΣ :םיִהְלֶאָה תּוכְלמ

ΠΥ ΠῚהמתחיל :אוה חור  Ξ Ἴ ἘΌΝΤΟΣםֶכילַע  τ 
 8 בשנ אּוה ἘΦ ץפחי רֶשַאְּב חורה :הָלְעְמְלמ דלּוהְל
 אוה ΠῚ ΝΞ ןיַאְמ עדַת אלְו ולוקדתֶא עמָשִּת הָּתַאְ
 9 וילא רָמאיו ןומידקנ ןַעיו :חּורָהְדִמ דֶלונה-לּכ 13 ךלוה

ΠῚ ΠΡῚΝעושי ןעיו : תאַזָּכ  ΤΟΝ ΠΝ10 לֶאְרְשיּב בר  

ΠῸΝאל תאזח  ἫΝ ἸῈΝ ΤῈ ΤΙΣרמא  ἪΡוג תא יִּכ  
 אל םֶּתַאְו ΤῊΣ ΝΠ ΤῊΝ ΓΝῚ ΠΣ ּונָעִדְידִרשַא

ὌΞΡΙ12 םֶכְניִאְו ץֶרֶאָה ינינע םֶכְל יתדנהדםא :ּונתּודִע  
 18 שיִאָו :םִיָמְשַה «Ὁ םֶכְל ידינהְּב ּוניִמָאַת ךיִא םיִניִמַאמ

 הלעדאל |



 ג ןנחוי 108

 ἽΞ םימשהדמ ΤῸ ἼΡΝ ΕΝ יִּתְלּב הָמְיִמְשַה הָלְעְאל
 דתֶא השמ ּהיִּבְנה רָשֶּאַכְו :םִיִמְשְּב אוה ΠΝ םֶדֶאָה 4
 ἽΝ ןעמל :אשְנהְל םֶדָאָהְדִּכ ΤΣ ןּפ רָּבְדִּפּ שָחְנְה 5
 -יִכ :םלוע ויה הָיְחידמִא יּכ וב ןימָאמַהְלָּכ דבאי אל 6

 ΠΝ" ןתֶנ רָשֶאדדַע םֶלועָקתֶא םיהלֶאָה בהֶא ΠῚ הָבַהא
 יפ וב ןיִמָאמַהְדלַּפ דבאידאל ἼΩΝ ןַעמְל ודיחיתָא ונְּב

 ונָּכְתֶא חלשהאל םיִהְלֶאָה יִּכ  :םֶלוע וה הָיְחידםִא גז
ΡῈ ΠΡῸΣןעמלרםא יִכ םֶלעָהתֶא  ΣΦםֶלַעָה וב : 

 יִּכ ןודנ ἼΞΞ וב ΓΝ ΝΟ רֶשֶאְו πὸ] אל וב ןימָאמַה 18
 5 πὸ אוה ΠῚ :דיחוה םיהלַאָקְְּב םשּב ןימָאָהְדאל 19

 רַתִי ךשחה ὮΣΙΝ םֶדֶאָה יִנְבּו ἘΡΏΤΩΝ ΝΞ רואָה
 אנש ΠΡῚΝ לַעּפְילָכ יִּכ :םֶקיִשַעמ םיִעְר יִּכ רואָקְדִמ 320
 ΝΣ :וישעמדלע ΓΞ ΝΡ אבי אלו רואָהתֶא 91

 ושַעַנ יִּכ וישעמ ὍΣ .ןעמְל רואָל אבי תַמָאָה השע
 אביו הָלֶאָה םירָבְּדַה ΤΙΝ ὙΠ : םיהלאְּב 29

 : לפטיו ΤΟΣ םשדבשיו הָדיהְי ΚΝ ויִיִמְלְַו עושי
 ὑπ םָשיִּכ םֶלָשְל בורק ןוניעְּב לבט ΠῚ ןנְחוי םְִנ 38
 ΓΞ ΟΝ ΠΡ ΣΝ דוע ΕἸΣΞΙΘΝ  ואביו ברֶל םימ 4
 ידוהי* ןיבו ΠΡ ידימלת ןיּפ תקלהמ התו :רהפה <

ΓΙ ἼΩΝ ₪ואבו  ΠΝורמאיו  ΤΌΝ5"  
 ול תדיעה רֶשֶאו ןדריה רֶבַעְּב ἼΡ הָיָה רָשֶא שיִאָה

 לכוידאל רמאיו ΠΡ ןעו ΤῸΝ םיִאּכ (ἘΞ לבט וגה יז
 םּתִאְו :םיִמשַהְדִמ ולְַּתְנְא ἘΡΞ רֶבִּד תַחְקְל שיא 5

“ΩΝ Ἢיִתְרַמִא  ΡΝקר חישְּמַה  ₪ Ἂςויִנָפל : 
 ותא ַעָמשְו דמעה ΝΣ עו ֶתָחָה אּוה הָלַּכַה ולדרשא 9

 הָּתַע תאז יִתָקְמש הגה ןֶתְחַה לוקל חמש חומש

 ,םיִדּוהיַה א"נ 8, 5
 המלש
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 80 :רופָחְו ךולֶה רַסְחֶא יִנָאו לדו ΤΙ לדני אוה :הָמְלש
 81 אּוה ΔῊΝ ץֶרָאמ רשאְו לכ-לַע הלענ לעממ אָּבַה

ΝΟםימשמ אָּבַה רָּכִדי  ΠΡῸΣתֶאְו :לפדלע  ΝΣ82  

 88 לָּבַק שאו :ותּודע ΞΡ ןיִאְו דיִעָי ותא עמשְו הֶאְר
 % ΣΝ יפ 1תַמָא םיהלָאָק יִּכ םַתָח םּותָח אּוה ותּודע
 הָדִּמַב אליִּכ םִִהְלֶא ירד ἼΞῸ אוה םיִהְלֶא וחלש

ΤΟΝ 0985 לפדתַאְו ּונָּבִִתֶא בָהא בָאָה +:חּורָהדתֶא  

 86 אל רֶשַאְו םֶלוע ὙΠ ולדשי 133 ןימָאמהלְּכ :ודָיְּב ןח
ΤΌΝ:אל 135.  ΠΕΡῚיִּכ םייח  ΤΙ ΓΝףא  ΤΟΙΣ 

 :ויִלָע ןפשי
 ΔΝ םישורפה ועמש יִּכ ןודֶאְל עדונ רָשָאַּכ יהיו

 :ןָנָחוימ ΤΠ םידימְלִּת ליבמה ὩΣ דיִמָעָה עושי

 8.3 אָצְו :וידימלתדסא יִּכ ליִּכְמַה אל אוה עושי םֶלּואְו
 4 ΤΊ רבעל יהו :הָלילְגַה תינש τῶ ΤΠ ץֶרֶאְמ
 5 רכוס מש ןורמש ΤΠ ריִעְל אבו :ןורמש ץרָא
 6 םשְו τ ףסויל בקעי ἸΌΝ ΓΙ תֶקְלָח ליממ

"ἈΞהָיָה עושיו בקע  ΕΝרַאְּבַהְיל ולדבשיו דרדהדמ  

 τ Ν תיִנורְמש ΤῸΝ τοις ΨΦΣΙ הָעְשַּכ תַעָהְ
 «ΡΝ יּכ : תותשְל יל אָניִנָּת עושי ΤῸΝ ΠΝ םִיִמ

ΠΎΣΣ ΘΠרָמאתַו :לָּכא תונקל  ΤῸΝהשאה  
 תותשל יִנָממ לאשת הָכְכיִאְו הָּתַא ידּוהי ןֶה תיִנורְמשה
 ἜΣ םידוהיה ּובְרָעְתִי אל דיפ תינורמש ΤῸΝ יִכנָאְ
 ΓΕΤΩ͂Ν ΠΡ ול ָהיִלֶא ἼΩΝ עושי ןעיו :םיִנורְמשה
 יכ תותשל יל Ὁ τ ΤῸΝ רַמאָק ΠῚ ימּו םיִהלֶאָה
 ΤῸΝ רָמאתַו :םייח םימ ἪΡ ἸΓῸ ומממ ΓΝ הָּתַע

 ןיאמו ΠΡῸΣ ראְבהְו ובדבאְשל ἜΤ יִלָכ ינדא 8
τὸלודְנֶה :םייח םימ  ΠΩΣבלעימ  ἊΝ ΣΝךַתנ  
ὋΣתשיו תאזה רֶאְבַהתֶא  Προּוריִעְבּו יִנבּו אוה ; 

 ןעיו

ἐῷ "00 «ἢ 

Θ 1 

- 1 

5 1 
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 הָלֶאְָה םִיִמַה זמ הֶתשהדלָּכ ΤῸΝ ᾿ עושי .ןעיו 18
 ἸῸΝ ἜΝ םיִמָהְדִמ השי רָשאְו :אַמְצִיו בושי 4

 וכרקְב ὙΠ ΤΊΣΙΝ ἼΩΝ ΘΠ יִּ םלועל אָמְצְי אל ול
τרָמאּתַו :םֶלעָה ייחל םיִעְבִנ םימ רוקמל  ΤΟΝהֶשאַה  

 דוע אָמְצִאדאל רֶשַא ןטמל ἘΠ םִיָמַה ΤΩΣ יִנדַא
τὸרָמאו :באשל הָנַה אובְל ףיסוא אלו  ΤῸΝיכל עושי  

τןיא רַמאתַו הָשִאָה ןעתו :םולָה יבוש ךשיאל 0  - 
 ; שיא יל ןיִא תרד ןַּכ עשי ΤῸΝ ΤΩΝ שיא יל

Ἵ 8יל  Ἢ ὙΠ ΠΡרשאו  ΠΩ͂Σהל : τον ΡΝ 

ἘΝ 20יכנא האר  ἊΣוניתובא התא .איבְ  πρώτ 
 ὝΞΙΣ םוקָמה איה ΕΘ Υ םירמא םּתֶאְו הֶוה רֶהָּב

 ינימאד השא עושי ΤῸΝ ΠΝ :הָמָש תוַחְתְשַהְל 21
 הָּוַה רַהְּב בָאְל ווחתשת אל τὼν πο אּובְת יִּכ יל

 ὩΣ אל רשא"לֶא םיִוחתשמ םּתַא : םילשוריב אלו 23
 -ןִמ העושה 5 ὌΣΤ רָשאְד לֶא ΠΣ ּונָחְנָאו

 ΩΝ איה ΠΕΡῚ πον אובָת םלוא | :איה םידוהוה 38

ΤῈΣםיתמאה לא  ὙΠΟבָאְל . ΠΥῚΞתַמָאְבּו  Ξ 
 אוה חור םיהלָאָה :בָאְק ץפֶח הָלְאְּכ םיִוָחְְשִמְּב 4

 : תַמָאְבּו חּורְּב תוחפשהל םיִכיִרצ ול םיִוחְּתְשִמַהְ
 ארכי רשא חישמה אביקיִּכ ἘΣ הֶשאָה ΤῸΝ רָמאתַו <
 ָהיִלֶא ΤΩΝ 1 : לפדתֶא ונל דיִגְִו אובי אוה םוטְסיִרְּכ ול ₪
 רָּבְדְמ אוה דוע ἘΝῚ נא ΤῸΝ רכדמה ἊΣ עושי לז

 שיאו ΠΌΝ Σ ורְּבִּדדלע ΤΡΩ͂Ν ΝΞ וידימלתו תא
 הָשֶאְהְו ΠῺΣ רבְדִתהמ וא לאשת"המ ול"רמָא אל ₪

 :םיִשְנַאָהְד לֶא רמאתו הָיָה ךַלִּתַו ּהדַּכתֶא הָבע
 הֶז ילוא ΤΩΣ ἼΩΝ ΟΞ Ὁ דינה רשַא שיא וארו ואב 29
 םֶרָמ הָמַה ΕἾΝ ואביו ריִעָקְִמ ואצִו :חיִשְמַה אוה 80

 ואבי |
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 :יִנדַא אָנדלֶכָא רמאל Ὁ ושקּב ייָדמְלַתְו ואבי
 ' אל םֶּתַא τὰν לכָאְל לָכא Ὅτ םֶהיִלֶא רֶמאַ

Ὁ ΘΙ3 איִבַה יִכָה והַעְרְדלֶא שיא םידימְלּתַה ּורמאיו  
 ΓΙῸΣ יִלָכָאמ עושי םֶהיִלֶא רמאיו :לכָאְל שיא ול
 דוע ּורמאת םָּתַא אלה :ּוהשעמ םילָשהלו יחלש ןוצר
 ואש םֶכָל רמא ἊΣ הגה ΝΒ ריצּפהו םיִשדח הָעָּבְרֶא
 רַצוִקַהְו :ריצפל ּוניִּבְלִה רָבְכיִּכ תודָשַב וארו םֶכיִניִע

ΠΡוחמשי .ןעמל לוע ייחל הָאּובָּת ףסַאְו ורכש |  
 Σ טה ἸΌΝ ΓΝ יִּכ :רצוקה ὩΣ ערזה ם וּדחִי

 רצקל םֶכְתֶא יִּתְחלָש ΞΙΝ :רצקי רחאְו ערו ה
 םּתְסִנְכִנ םֶּתִאְו ּולָמָע םירחָאו וב םֶּתְלמַע אל רשֶאדתֶא
 וב ἸΏΝ איהה ריִעָהְדִמ םיבר םיִנְרְמשו :םֶלַמַעּב
 ἊΝ יל דיִנַה אוה רמאל הֶדיִעַה רָשִא הָשֶאַה רבְּדִלִע
 םיִנרֶמשה ΤῸΝ ּואָּב רָשַאּכ יהיו :יִתיִשָע רָשא-לָּכ
 ΒΞ דועו :םיִמוי םש בָשיו םֶּתִא תֶבָשְל ּונָמִמ ולָאָשיו
 5 הָשאָהְִלֶא ΤΩΝ :ורָבְּד רּובַעַּב וב ּוניִמָאָה הָמָהַמ

 עדנו ונעמש ΘΥ͂ΝΞ יִּכ ןמאנ ΤῊΝ ללנבדאל הָתַעַמ
 : םלּעָה לשש (ַחיִשַמַה) .אּוה ΠῚ םַנָמָאיִּכ
 יִּכ ΠΡΌΣ תֶכְלְל םֶשִמ ΝΝΝ םימָוה Ἢ ץקמ יהיו
 ץֶרֶאְּב ΟΞ דובָּכ ןיִא רָשֶא דיִעָה ומָצַע עושי אוה
 ὌΝ ּוהָפְסַאְיו ליִלְגַה ץֶרֶא ΝΕ אוה יהיו : ותדלומ
 ἘΠῚ יִמיִּב םילָשוריב הֶשָע רֶשֶאלָּכ תֶא וא יִּכ לילנה
 םעפה דוע עושי אביו ἘΠΩ͂Ν גחל ּולָע ΠΏΣ יִּכ

ΠΧייל םימה םש רשא ם וקמדלא ליִלְנּ רֶשֶא  
 יהיו :םּוחְנרַפְכּב הלה ונבו ךְלמה ΖΦ שיא יהיו

 וילֶא ךְלינ ליִלָּנה ץֶרֶאְל הדוהימ עושי אָביִּכ ועָמְשְכ
 : תּומָל ΠΣ יִּכ וְּבדתֶא אּפְרְלּו תְדְרְל ותאמ לאשיו

ΤΟΝ ΠΝ,אל םיִתְפומו תותא ּואְרִת אלדםא עושי  
 ונימאת
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ΣΌΝ Ὁרֶשֶא שיִאָה וילא רמו  ἼΞΣינדא ךְלִמה  
 Ἴ ךל עושי וילא ΠΝ זיִנְּב תומָי ἘΞ אָעהְרְר 9
 :ףליו עושי ויִלֶא רָפדדרָשַא רֶבִּדַל ןימָאְה שיאָהְו יח =
 :ונפ ὙΠ ותא ἘΞ ויָדְבִע ובדעגפינ ותְדְרְב יהיו 51

δהַעָשַהְדתֶא םֶּתִאִמ שדדו  ἼΩΝול חור  ΤΩΝויִלָא  
 עדו :תחדְסַה ּגָפִמ הָתּפְר תיעיבשה הָעָשִּב לומָּת ₪

 יח ּךָנב עושו ΠΝ ἼΩΝ הָעָשַה הָתְיָה יּפ ּוחיִבָא |
ἸΌΝ 4זותיִּבדלֶכְו אוה  ΠῚינשה תואה  ἼΩΝעושי השע  

 : ליִלְגַה ץֶרֶאְל הדּוהיִמ ואבְּב |
 עושי לעיו םידוהיל גח הָיָה הָלֶאָה םיִרְכִּדִד רחא | 5

ΡΤ 3הָכְרַב םיִלָשּוריִבּו  ΟΣןאצה רעש  ἽΝ 
 השמח πρὶ אדסה ΓΞ תיִרְבע ןושלָּב הל יאר

 הכדישביו םיחספו םירועו םילוח ּובְכְש πον ; ימלא 3
 דרי ּדָאְלִמ יִּכ ΕΊΣ תַעּונְתל םילַחַימ הָמַהְ) ברל +

 דריה ΠῚ ΤΡ ΓΝ שעריו הָכַרְּבַהְד לֶא ודעְומְּב
 ΝΕ אוה ΘΠ ושעגתה ΠΝ הָכותדלֶא ןושאר
 אוהו ΠΝ שיא ΟῚ :(וב הָכְבִּד רָשֶא הָלֶחַמדלָּכִמ

ὉΠםישלָש  ΠῈΣ πλοῦבכש עושי ותא ארו  
 : אפרהל ץפחתַה ΤΟΝ רמאיו +וילָח ימי ולדוכרַא יכ עדוו

 הָכְרְּבַהְילֶא יִנָכיִלְשַהְל ἘΝ שיאי יִנדֶא הֶלוחה ןעיו ד
ΟΣ ΠΣ 8אבָא םֶרְמְבּו םיִמה  ΤῊΣרחַא  “ΝῚ ΞΡ 

ΤῸΝ 9בש ענְרְכו :ךלקתהו ְּכֶּכְשִמדתֶא אָש םוק עושי  
 אּוהַה םויהְ דלה ἸΌΝ ΧΟ ונתיִאְק שיִאָה

 ΝΕ שיאהדלא םידוהיה ורמאיו : תָּבַשַה םוי 0

 םֶתִא ןעה :ְבָּכָשמתֶא תאשל ἢ ΟΝ םויה תָּבַש וג
 -תֶא אש יִלֶא Ὧν אוה ΤΠ רָשָא שיאָה רמאל

 ὮΝ ἼΩΝ“ שיִאָה ΠῚ ימ ּוהְלֶאשו :ךלהְתַהְו ְבְּכַשִמ 12
 יִמ עדי אל ΧΕ ΠῚ ἄρ ּדְבָּכָשַמחתֶא אָש ףךל 8

 אוה
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 םוקמּב בר ןומָה הָיָה יִּכ ולדּדְלו עושי רַס 9 אוה
 שקמה - עושי ּוהָאְצְמִיו כ יהיו :אּוהַה

τον “ΩΝהָנֶאְּתְדִּפ אטחל 5 ותילא ְּלדאָּפְרִנ הגה  

ΤῊΝךליו :תאומ הֶלודְּג הָעְר  ΝΠםידוהיל ל  
 : םידּוהיה ΤΊ ןכ"לעו :ואָּפְר ἜΝ אוה עושי דיִּכ
 ןעוו :תֶּבַשּב ΕΝ ΠΣ (ותימה ז ושקבינ) עושידתא
 : לַפפ יִכנָאםִנְו ΠΏΣ ἼΣ ἼΦΣΞ לעּפ יבא עושי םֶתא

 8 רָשא הכל יִּכ ושְפְנתֶא שפכל םידוהיה ּופיִסי א
 ויִבָא ΝΠ םיהְלָאָק יִּכ רַמָא םנ תָּבַשַהתֶא לּלַח
 9 מא דלא ΝΣ" עושי ןעיו :םיהלאל המ

ἼΩΝ ἊΣ ἸῸΝושפנמ רֶבְּד תושעל ןֶּבַה לכּוידאל םֶכְל  
 רֶשָאדתֶא 5 הָשע ויְבָאדַתֶא הָאְריִרֶשַא תא יִּתְלְּב
 ! ןֶּפַהתֶא בחא באה יִּכ :והַמְּכ השע ןּהְדסנ אוה הָשע

ΠῚ.55 ותא  ΠΣ" ἼΩΝםיִלּודָנ םישַעַמ דועו  ΡΝ 
ΠΡריִעָי בָאָהק רָשַאָּכ יִּכ :ּוהָמִּתִת ןעמ מל  ΠῊΤῚתֶא - 

ἸΞΙΤΣ [3 ΦΌΩΣדאל בָאָה יִּכ :ץֶּפָחִי רָשאדתֶא הָיחי  
 ּודְבַכְי ΣΡ ןֶּבַה דְָב ולְּכ פשה ןתְנמא יִּכ שיא יא ד
 דאל רֶשֶא ימ :בָאְהִתֶא ּודְּבַכְי רָשֶאַּכ ןָּבַהדתֶא םֶלְכ
 :דָבַכְמ ὍΝ ו πρῷ ר ὮΝ בָאָהדתֶא Ὁ 7 תֶא דָּבַכְ

ἊΝ ἸῺΝ ἸῺΝיחלטל מאמו ירָבד עָמשה םֶכְל רמא  
τονתֶוָמִמ רַבָעְיִּכ טפָשִּמַּב אבי אלו בלופ -.  

 הֶתַעְו ΠΡΟ אובְת"יכ ὩΞΡ רמא ΤᾺ ΤᾺΝ ἸῸΝ :םייחל
 םיִעְמשַהְו םיהלֶאָקְדִּב לוקחת םיתמה ועמשי ΣΝ איה
 דסנ ןַתְנ 15 ומְצַעְּב םייח שי בָאְל רָשַאַּכ יִּכ יחי היָח
 תושעל ול 10( ןָטְלָשדףִאְו :ומָצַעְּב םייח ולדתויהל 155

ΒΞהוקי ּכ תאזילע ּוהמְתִתִלַא :אוה םֶדָאְדֶּב יִּכ  
 ולַעְו :ולוקדתֶא ΞΡ יִנָכַשלָּכ ועָמשיו πο הָאְּ
 21 אל :ןידל םוקל ערה ישעו םייחל םוק ל בוטה ישע

 לכוא
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 טפָשֶא 15 ΣΝ רָשַאָּכ ישָפִנִמ רֶבְּד תושָעל לֶכוא
 בָאָה ΤΩΝ יִּכ ינוצר שקְבַא אל יִּכ ΡΣ יִטְּפְשִמּו

ἼΩὮΝὝ 81יִנָחְלַש : ΟΝ ἜΝדיִעָמ  ΣΝהָנָמָאְנ אל יתודע  : 
 -רַשַא ותּודע ΤΟΝ Ξ ὭΣ) ὧν דיִעָמַה ΠΝ שי 88
 דיִעָה אּוהו ןֶנָוידלֶא םֶּתְחְלְש ἘΠῚ :יִלָע דיִעָמ אוה 5
 יִתְרַמָא ἫΝ םֶדָאְמ תודע יל חַהַא אל יִנָאו ΡΩΝ תודע או
 ריאמהו קלדה רגה הָיָה אוה :ןועשות ןעמְל תאו =
 ΠΡ תּודָע ἡ :ורואל הָעָשּב שושל םֶתִיִצְר םּתַאְו 86

 םמילשהל יִבָא ὍΤΙΣ רֶשא םישעפה נתי תודעמ
 בָאָה יִּכ ὋΣ םידיעמ השע ינא-רשא הָלֶאַה םישעמה

 -תֶא ὈΓΝῚ ὋΣ דיִעָמ אוה ינהלש רשא בָאְהְו :יִנְָרְלַש יז
 ורבדו ΠΝ אל ותנומתו םלועמ םתְעמשדאל ולוק 88

ὋΣΝוחולשל םינימאמ םֶכְנִא יִּכ םֶכְּבְרְקְּכ ןכש : 
 םֶהָּב םֶלוע ייח םֶכְל שיש ורמאת ἼΩΝ םיִבְתּכְב ושרד 39
 ילא אובל םיצור םֶכְניִא םֶּתַא :יִלָע םידיִעְמַה הָמַהְו 10

τדובְּכ חקֶאאל :םייח םֶכְל תה  ὌΞΩםֶדֶא : ΒΝ 
ὙΠῸ 48םֶכְּבְרְקְּ םיהלֶא תָבַהא ןיא יִּכ םֶכְתֶא : ΝΣ 

 ΠΝ“ אבאו יתא םֶּתְלַּכק אלו יִבָא ΘΒ יִתאָב הגה
ΝΣ ΘΞ 4ותא  ἘΝןימאהל ולָכּות ךיא  ΩΝ 

 ἊΝ דובפהה ΓΝῚ ּוהעְר תֶאַמ שיא ΞΘ םיחקלה
ΝΟ 5יִּכ ּובְשְחִתדַלַא :שּפְבְת אל דיחיה םיהלָאָה  

 אוה ּולַחְיִת ולדרשא השמ יִבָא ינפל םֶכילע ןעָטֶא יִכְנִא
 5 ΩΝ ילדפנ השמל ּוניַמָאַת ול יִּכ :םֶכיִלַע ןעטה 10
 ΤῸ םינימִאמ םֶכְעִא ּויִבָחְכְלדםִאְו :יִלָע ΞῸΞ אוה +

ΝΕירבדל : 
 ו רָשַא ΟΕ ἼΞΥ ΟΝ עושי אציו ןכלירחא דו | 6
 ויִתתוא ּואָר יִּכ בריסע ןומה וירחא וכליו +: היְרְביטל 3

ΠΩΣ ΩΝ 8םשדבשיו רַהָהלַע עּושי ליו :םילוחהדםע  



 1τῦ ו ןנחוי

 :אובל 52 םידוהיה גח חַסָּפַה ימיו ΣΡ ΤΏΡ אוה =
 -לֶא ΤΩΝ וילא ΝΞ ברדסע ארְיו ΤΥ ΩΝ עושי אשיו
 תופנְל ּדַאְ : לכָאְל םֶחָל ἘΠ ד הֶנְקִנ ןיִאְמ םופְליּפ
 ותא ןעיו ΠΣ" ΠΟΝΩ͂Ν עדי אוה יִּכ תאז"רָבִד ותא
 שיא םֶהָל תחקל אצְמיאל רני םִיִתאָמְּב םֶחְל סופליּפ
 ירדְנִא אוהו וידימלתמ דַחֶא ΤΟΝ רמאיו ἐῶν שיא
 שמִח ΤΩΝ רענ ὉΠ הנה :םורַמָּפ ןועמש יחא
 ברדמעל ΠΡ ΤΙ ךא םינְד יִנָשּו םירעש םֶחְלְדתורְּכִּכ
 ג קדיו הָצְרֶא תֶבָשְל ὈΣΤΩ͂Ν ἘΝ עושי רמאו + הֶזּב

 תֶשִמַחְפ ץֶרֶאְל ּובְשּו אודה םּקְּמַּפ הָיָה ברֶל אָשַד
 םָהְלַה תורְכְבתֶא עושי חקיו :רָפְסִמְּב שיא םיִפָלַא

 ΓΘ םיִּבְסִמְ (ὉΠ םידיִמְלתַהְ וידימלתל ו
ὩΣתּואְּכ םיִנְדַהְדִמ  ΟΞ.ּועָבָש רָשאַּכ יהיו  ἜΝ5  

 ןעמְל ΤΙΣ רשא םֶחְלַה יִתותְפתֶא ּופְסִא ייִריִמְלתִדלֶא
  ἼΩΝרָשָצְדםיִנָש ּואְלַמְיַו ּופְסַאְִו :הָמּואָמ דבאידאל 13

 םילס  ΓΕΒםירָתוגה םיִרעָשַה םֶחְלדתורְּכַּכ שָמָח
 14 הוה תואָהְדתֶא םיִשְנִאַה תוארּכ יהיו : םֶהיִלכאְל
 איִבְּנַה תַמָאָב אוה ΠῚ ΠΥ ּורָמאי) עושי הָשָע רָשַא
 5 וכיִלָמַהְל וב ּושָּפַתִיִו ואביחיּכ עושי עדיו :םֶלועְל אָּבַה
 8 םֶרָעְב יהיו :ודבְל אוה רֶהָקְדלֶא םַעָּפַה דוע טֶלַמו
 ὭΣ ΟΝ ורבעיו הָיִנָאְב ואבו ὈΠῸΝ ויְדיִמְלַת ּודרזו
 וז אָבְדאל עושיו ךשחה םֶתא םכיַו :םּוחַנדרַפְּכְדְלֶא םָיה

ΤΕῸΝםיה רַעָסיִו  ΠῚ18 ּורתָח םהו :הָתִיַה הֶלודְּג  
 -תֶא ואריו סיר םישלָש וא שמָחְו םיִרָשָעְּכ םֶהיִטושמְּב
 [ΠΝ ΠΡΈΠΟΝ ΞΡ ךולֶה םָיִהדלִע ךְלַהְמ עושי

ὈΝΎΓΓΟΝ ΝΠ ΝΣ ἘῸΝ ἼΩΝ20 ותא תחק - ליאו  
 םה רשא ץֶרָאְל הָיִגָאַה הָעיִגְה ערכו ΤῊΝ ךותחלא
 22. םָעָה ןומה אריו ΒΘ יהיו : הָמְש םיכְלה

 רמעה
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 ὮΝ תחאדסא יִּכ ΠΝ ἘΝ ΓΝ יִּכ םָיְל ΞΡ דמעה
 ויִדיִמְלָּתד ὮΝ דרי אל עושי יִכו ויִדיִמְַת ּהָב דּודְרָ

 תורחֶא תּנָאְו :הֶזמ ּועְסְנ םִּדבְל ויִדיִמְלִַת ἫΝ היִנָאַּב 38
 -תֶא םָשדּולְכָא ἜΝ םוקָמַה לֶא וברק הָיְרְביִטִמ תואָּב

 ΝΞ םֶעָה ןומָה תואְרַּכ יהָיו ΝΠ תַּכְרְבִּכ םֶחלַה 34
 ואביו תוינָאְּב םהדסנ ודדינ ויִדיִמְלִת אלדףא םֶש עושי

 רָבָעָמ ותא ּואְצְמִיו :עושי"תַא שקבל םוחנדרפכְדלֶא 28
 ἘΠ ןעוו ΤΕΡΠ םאָּב ΤΡ 5 ΤΌΝ ורמאיו םָיַה 36

 םֶכְתואְרְילַע אל םֶכְל מא ὋΝ ἸῸΝ ἸῺΝ רמאיו עושי
 םֶחְלַהְדִמ םֶּתְלַכַא ΠΟ ΟΣ Ξ ἜΞΩ תותאָהדתַא

 מ ἢ יִּכ דָבאָה לָכָאַמַּב ּולָמַעִתִדלא :ּועָּבְשִּתַו לז
 ותאהִּכ םֶכָל ופי םֶדָאְקְִדִּכ ΩΝ םלש ייחְל םָיַקה

ὩΣ 5ורמאיו :ומָתוחְּב םיהלֶאה ויִבְא  τονהשעה  
 תאז םֶהיִלַא ἼΩΝΟΣ עושי ןעו :םיִהְלֶא תולָעְּפ לעפל 9
 ורמאיו :וחְלָש אּוהש יִמְב ּוניִמְאּתיְרְשא םיהלֶא תלעַּפ 80

 ἼΞ ΓΝ ΠΝ ןטמל הֶשַעַּת רָשא תואָהדהַמ ויִלֶא
 בּותְּכַּכ ΞῚ33“ ןֶמַהדתֶא ולְכָא ּוניְתובְא : לעפתיהמ 81

ἘΠῚ 32עושי םהילא רמו :לכֶאְ ומָלְַתְ םימשהדךמ  

ἸῺΝ ἸῸΝיא  ΡΝםֶחְלַהדתֶא םֶכָל ןתָנ השמ אל םֶכָל  
 םימָשה"ןמ םֶחְלַהתֶא םֶכָל ןֶתנ יִבָאדיִּכ םיִמָשהדמ

 תו םיִמָשַהְדִמ דרויה אוה םיהלָא םֶחְליִּכ זיּתַמָאָה 88
 ὌΝ ΤΌΣ ּונָלדהַנִּת יִנדַא ΤΌΝ ּורמאיו :םֶלועל םייח 4
 םייחה ל אוה יִכנָא עושי ἘΠῚ ἼΩΝ :הָּוה םֶהְלַה 5

 :דוע אָמְצִי אל יב ΓΌΝΟΣ בעְרָי אל ὌΝ אָּבַלְּ
 :ּונימִאת אלו יתא םֶתיִזחְדנ יִּכ םֶכְל יּתְרַמִא ΠΙΥῚ יאו 86
 ָפְדְהֶא אל ΟΝ אָּבַהְו ὋΝ אבי ἘΝ ילדּננִתי רשא לפ יז
 יִּכ יאצְר תושעל םיִמָשהְדמ יִּתְדַרָי אל יִּכ :הָצּוחַה 88
 ὝΝ יִנְחְלְש ΟΝ בָאָק ןוצְר ΠῚ :יחלש ןוצרדםא 80

 ןתנה"לכ |
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 :ןורָחאָה םויּפ ἸΝΔΊΣΝ ΓΝ 5 יל דבאידאל יל הלב
ΠῚרַשֶא יחלש ןוצר  ΠΝ ΠΟוב ןיִמאְמּו ןֶּבַהדִתֶא  

 ויִלָע ונליו :ןורחאה םויּב ונמיקַא ΟΝ םלוע ולד ולדווהי

 : םיִמשהדמ דריה םחלה אוה ΣΝ ΠΝ Ξ םידוהיה

 5 םיִעדי ΤΟΝ ΔΝ ףסויְִּב עושי אוה ΠῚ אלַה ורמאיו
 ןעוו ΝΞ םִיִמְשַהְְִמ רמאי ΤΙΝῚ ומָאתֶאְו ויִבָאדתֶא
 ι לכוידאל בוב ΠΡ יהתדלא םֶהיִלַא רמאיו עושי

 ינו ינְחְלש רשא יבא וחְכָשִמְידִא ,ΤΟΣ ΟΝ אבל שיא
 : ὭΣ 59( םיִאיִכְגְּב בּותָכ אלָה :ןורֶחַאָה םויכ ּונָמיִקַא
 אבי דמלְו בָאְהְִמ ΣΦ ΟΝ לפ 152 הָוהְי ידומל

Ἔν)םֶדֶא הֶאְרֶש אל  ΝΠ ΤΙΝאָּבַה יִּתְלַּב  ΓΝ 
 ὯΝ ἊΝ ἸῸΝ ὮΝ + םיִהלאָהתֶא הֶאְר אוה םיהלֶאה
 : םייחַה ἘΠ אוה ἸῸΝ +: םֶלוע ΠῚ ול Ξ ןימאמה םֶכְל
 םָהְלה אוה ΠῚ ΕἸΣῚ רָּבְדִמַּב ןֶמַהדתֶא ΣΝ םֶכיִתובא
 : תּומָי אלו ּוטָמִמ שיאה לַָכאי ןעמְל םיִמָשַהְְוִמ דריה
 ךמ לָכאייִּכ שיא םִיִמְשהְדִמ דריה יחַה םֶחְלַה יִכְִא
 יִרָשְב אּוה ὍΣΣ ἼΩΝ םֶתְלִהְו םלועל ΠῚ ΓΙ םֶחְלַה

  ἼΩΝדַעְּב ןִּפֶא  ὙΠ:םֶלּועָה  ΞΟשיא םידוהיה 3
 ἘΞ ΠΝ ּוָלדתֶתְל הֶז לָכּי הָכִִא רמאל ּוהָעְרְדםַע
 םֶכְל רמא יִנָא ἸῸΝ ἸῸΝ עושי ὈΠῸΝ ΠΝ :לכָאָל
 ΤΙΝ םֶתיִתְשּו םֶדֶאָקְדְּב רַשְּבדתֶא ּולכאת אלדםא
 הֶתַשַהְו יִרָשְּבדַתֶא לָכאָה :םֶכְּבְרְקִּב םייח םֶכְלדְזִא
 :ןורָחַאָה םויּכ ּונָמיִקַא ἢ םלוע יח ולדשי ימדדתא
 :יופש אוה תַמָאְּב יִמְדְ לכא אוה תַמָאְּב יִרָשְב יִּכ

 :וב Ὁ 5 ΚΣ אוה יִמִּדִתֶא הָתשְו יִרָשְבִתֶא לָכאָה
 לכאָה 19 יִבָא לַלְנַּב יח יִכְִאְו יחה בָאָה ינַחְלש רֶשָאּכ
 : םִיְמְשַהְִמ דריה םֶחְלַה אוה :יִלְלְגִּב הָיְחִי אוהדנ יתא
 -תֶא לָכאָה ותמי ןמַהְדתֶא םֶכיִתובָא ΣΝ ΝΞ אל

 םחלה 19
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ΠΡ ΠΤ ΕΠΞΙ͂ 9תיִבָּב רָּבִּד הָלֶאָה םיִרְבְדַּכ :םֶלועְל  
ΓΙΘῚΞ ₪םַעְמְשְּכ וידימלתִמ םיִּברְו :םּוחַנירפְכַּב ּודְמְלַּב  

ΠΩ ΤΩΝ δמו :ותא עמשל לכו ימ הָוה רֶבְּדה  
 םֶהיִלֶא ἸΌΝ תאז"לע םינילמ ּויְריִמְלִת יּ ἼΩΝ עושי
ὁםֶכְל תאז הָתיִהַה  ΠΣ ἘΝῚ εὐυῦξοןֶּבדתֶא - 

ΘΝ ₪הקלע  ΟΝ τ ΟΝאוה חורה :םינפל םשדהיה  
 ἊΝ ΤΩΝ םיִרְבִּדַה ליעומ ΘΝ רֶשְּבַהְו םייח ןתגה

ΡΞ +םֶכָּב שידְךא  :םייחו הָּמַה חור םֶכיִלַא  ΕΝ 
ἼΝימ שארמ עדי עושי יּכ ּונִמָאְי אלק  ἘΠרֶשֶא  

 יִתְרַמָא ןּכְ"לע רמאיו :ותא רסומה יִמּו םיִנִמָאמ םֶא 5
 ול-ןַתְנְדםָא יִתְלַּב יִלֶא אוכל שיא לכוידאל יִּכ םֶכְל

 ,ΠΝ δ ו םיבר איהה תַעָהְדִמ יִבָא תֶאְמ 9

ἜΣ ὁתא .םֶכטפַא שח  ΟΡןעמ :ירחאמ  
 «ΒΡ ייח ירְבד ךלנ ΠΝ ינדַא םורטְּפ ןועמש ותא

ἼΩΝ ὁהָתִא םיהלֶא שודקדיּכ* עדנו ּוטמָאַה ונחנַאו : 
ἜΝ τὸיִּתְרַחָב אלַה עושי םֶהיִלַא  ἊΝרָשַעָה םיִנש םֶכָב  

τιןֶּב הדּוהיה לע רֶּבּד תאח :אּוה ןַטָש םֶּכִמ דָחֶאְו - 
 םיִנָשִמ דָחֶא אּוהְו ἼΘ᾽ ἫΝ תוירק שיא ןועמש

 :רֶשֶעֶה
 ז ךולֶה לילה ץֶראְּב עושי ךְלָה הָלַאְה םיִרְבִּדַה רחא 7

 ושְקְּב ΟΝ ΟΣ ΠΤ ὭΣ ץפָח אל יִּכ רובָעו
 :תוּכְּסַה גח םידוהיה גח ברקו  :ותימָהְל .םידּוהיה 3
 ןעמְל ΓΕ הצרא הָזמ ΠῚ םוק דִחֶא τος ורמאיו 8
 5. ΠΣ ΠΙ͂ΝΕ םישעְמַהיתֶא ךיִדימלפיסנ וא +

ΠΟΥ ΝΟהשעדסא עדּוהְל ץִּפִח אוהו רֶתַפַּב רָבִּד שיא  

 ,יָח לֶאְְִּב ַחיִשַמַה הָּתֶא יִּכ א"נ 69
 התא |
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 אל ὩΣ ייקֶאיִּכ :םֶלועָהְלֶא ΠῚ הלב ה הֶּתַא
 6 הָחְעְדדַע דֶאְבְיאל יִפע עושי םֶהיִלֶא ἼΩΝΟΣ :וב ּוניִמָאה

 ὩΡΩ͂Ν אינשל םֶלועָה לָכּוידאל :הָנוכְ דיִמָּת םֶכְּתַעְ

 ל םיער יִּכ ייל דיעמ ὋΣ רֶשַאְּב אנשי יתאו

 הָוה גֶחַהְדִלֶא הֶלַעֶא אל ὋΝ גחָקדתֶא גחְל םַּתַא ולע

 ΣΌΣ בשיו רָּבִּד תאוָּכ ΠΏΣ ΝΣ הֶאְלִמ אל יּתָע יִּכ

 יִכ יולגב אל אּוהדסנ לעיו לנְְל יחֶא ὋΣ רֶשאּכ יהו
 :ויא ּורְמאיו גָחָב ּוהָשְקִּב םידּוהיהְו :רתּתְסַמַּכדםִא

  ὙΠהָנולת  ΠΞῚויְתודא-לע  ΤΡםֶעָה  ἸῺΝ πονםוט 2
ΤΩΝ ΠΟΝῚ ΝῊךא :םָעֶהִתֶא אּוה הָעְתַמִדיּכ אל  

 :םידוהיה תארי ינָפִמ םיִּכרּכ Ὁ רֶבדִמ שיאדןיא

 דָמֶלְַו שָּדְקַמַהְלֶא ΡΣ עושי גֶחַה ימי יִצַחַּב יהו

 ַ ἢ אוהו δ ₪1 על המ ורמאיו םידוהיה ּוהָמְתיו

“πὸיכ אוה ילש-אל יח קל רמאיו עושי םֶתֶא ןעיו  

 7 7 תאמזםא יהקל עדי ונוצר תושעל ץֶפְחַה :יחלש-לש םא
 דובָּכ ושְפנִמ רָּבִדְמַה :רָבְדַא ישפנמ וא אוה םיִהלֶא

ΝΣחלש דובְּכ שקַבְמַהְו שבי  ἸΏΝןיאו .אוה  

 שיִאְךיִאְו הרותהדתֶא םֶכְל ןַתָנ שמ אלה :וב הָתְלוע

 םִעְה ןעיו  :יִנָנְרֶהְל ΡΟΣ עודמ הרותה השע םֶּכִמ

 רמאיו עושי πὰ :נרֶהְל ὌΞΩ Ὁ ּךַּב דש רמאיו

 הָשמ :ּוהָמְתּת ΤῸ םֶכְלְכְו ΤΩΣ דָחֶא ΠΣ םָהְל

ΤΣהָליִמַה םֶכְל  ἫΝתובָאָהְדמדסָא יִּכ איה השממ אל  

ΡΞ:תַלְרָע לומת"מא הָתַעְו :רֶכָחלָכ תֶּבַשַה  

 -המ השמ תרות רפותדאל ἼΩΝ ןטמְל תֶּבָשַּב םֶדֶא

 וטפְשתְילַא :תָּבשַּב ולָּכ שיִאָה יתאפר יִּ ὋΣ ּופְצְקִּת
* ΠΝ ורמאיו :וטפש ΡΣ Ὄξον ּי ἘΠΕῚ πε το 

 :וגרה μὴ .ושְקְּב ἫΝ אוה ΠῚ אלַה םילשורי יבשימ

 ועדי ΡΩΝ ףאה וב ΤΣΣ אלו םיִּכְרְּב רַבּד אּוה הַָּהְ
 שאר 19+

5 

41 

20 
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 הֶז ּונָעְדְי אלָה דא :ַחיִשְמַה אוה ΠῚ תַמָאְבהיִּכ נישאר לז
 : אוה ΠΝ שיא עדידאל אוב יִּכ ΠΏ ΠῚ אוה אמ

ἸΝ 8יתא םֶּתְעַדִי ןֶה רָמאיו דמו שְדְקְמב עושי ארק  
 ΝΣ שי ןכֶא יתאבדאל ישפנמו יִנָא ןיאמ םָתעְדַא

ΠΝ 9ותאמ יִּכ ויתעדי ינאו :םֶּתְעַדְי אל ותאו יִנחְלַש  
ἪΝ 80חלשדאל שיאו ושפְתְל ישקבוו :יִנְחְלַש אוהו  Ὁ15  

ΕΣ ΝΞ ΝΟ 51םִעָהְְזִמ םיִּכְְו  ΩΝורמאיו וב  
ΝΞ ΤῸΝםַגֶה ַחיִשִמַה  ΓΝ"הָּבְרִה תותא  ΟΝהֶשַע  

 ΓΞ τον םישָחְלְתִמ םַעָהְתֶא ועָמש םישורפהו :הָו 33
 :ושפתל םיתְרשמ םיִנָהּפִה ישארו םישּורפה ּוחְלשיו

 יתכלה םֶכָּמִע .יִנדוע ΣΟ τ ךַא עושי םֶהיִלֶא רַמאו 88
πον τον 4ינָחְלש  : : ὙΦאלו  ΝΣרָשָאְבּו  ἊΣ 

ἘΝ 96לֶא שיִא םידוהוה ורמאיו :אובל ּולכּות אל םֶּתַא - 
 Ὧν ΠῚ ּוחאְצְמִנ אל ὉΠ ΠῚ ךלי Πὰς .וחער

 הזה רֶבְּדִה המ ὌΝ ἼΒΘῚ ΘΌΡΠ ΓΞ :םיצופנה 86
ἫΝםש .יִנָא רֶָשָאְּבּ יִנְנָאָצְמִת אל יִנְנְרֶרַשִּת רַמָא  

ὅτלדה ןרָחֶאָה םיִּב יהיו :אוכְל ּולכּות אל םֶּתַא  
 אָנ"אבָי אמְצי יִּכ שיא רמאל ארק עושי דמעיו גחָּב

 ὙΠ ונטּבִמ בּותַפה רבְדּכ 3 ןימַאמה ΠΩ ילא 88
 והחקי רשא חּורָהְד לע ΠΝ תא :םייח םימ יִרָהְנ 39

 רַאְפְתִנ םֶרָמְּב ὉΠ חור ןפניאל יּכ וב םיִנַמָאְמַה
 הוה ΠΝ םֶעְמְשְּכ םָעְה ןומהמ .םיכרו :עושו ו
 אוה ΠῚ ΤῸΝ ἼΩΝ שיו :איִבָנה אוה ΠῚ ןכֶָא ּורָמָא 4
 אלַה :חישַמַה אבי ליִלָּנהְדִמַה ΤΩΝ םירחאו חישָמה 9

 דִוָּד םוקמ ἘΠ רפְכִמְו ΤΣῊ 5 רמא בוכה
 :ויתודא - לַע םַעָה ΓΞ תקלחמ ΠΡ :ַחיִשָמַה אָצְי 3
 ובושיו Ὁ דָי חלשדאל שיאו ΒΓ ἘΠ םֶתָצְקִמּו 4
 ΤΩΝ ἘΠῚ םיִשּורְפַהְו םיִנָחּכַה ישאר" לֶא םיִתְרַשמה

 םהילא
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 םיתרשמה ונעו :ותא םֶתאְבְהדאל עּודמ .םֶהיִלא
 םֶהיִלַא ΤΩΝ :הָּוַה שיאְּכ שיא רָכדִדִאל םֶלעַמ
 8 שיא וב ןיִמָאָהדמְנְה :םּתִאדּנ םּמִחּדְנ יִכָה םישורפה

 9 רשא הזה ןומהה קר : םישורפה -ןִמ וא םירשה- ןמ

ΣΝקיל רמאיו :הָמַה םירּורא הָרותַהדתֶא םיִעְדי  

 םֶהַמ דָחֶא הָיָה אּוהו ΠΡῸΞ ΤῸΝ ΝΞ ΩΝ ןומידסנ
 ὯΝ תַעְדְל ּוהרְקְחִּפ םֶרָמְּב שיא ּוטַתְרּות טפשת יִכַה

ἼΩΝהַשַע : ὍΣליִלָּנַהְִמ ו וילא ּורָמאיו  

 וכליו)) (ΟΣ ΤΙ. ἈΝ םקדאל יִּכ הֶאְרּו אָנשְרד

 ((:תיִבְל שיא שיא
 אביו רק ὙΠῚ :םיִתיוה רהדלֶא ὙΠ עושיו)

 :םדֶמלִיַו בָשיו ולא ּואָּכ םָעְהלְכְו שְדְקִמהלֶא דוע
 הֶשַּפַתְנ רשא ΤῸΝ וינפל םיִשּורְפִהְו םירפופה ּואיִבַו
 השאה יבר וילא ורמאו ΤΣ הודימעוו ΠΕΝ איהו
 הָרוַב ἊΝ הָשִמּו :הָפּואְנ השעמ לע הָשְּפְתִנ תאזה
 יתא ΓΒ ΣΠῚ :רמאת"המ הָּתִאְו הָלְאְּכ ΘῈΣ לקסל
 ותיו הָמַמְל עושי ףּכיו הֶנטש וילט אצמל תעודהבד
 ז ותא לאשל ופיפוח ἼΦΝΞ ὙΤῚ :עָקְרְקַהלַע ועָבְצְאְּב
 אוה עַשָּפִמ ףח םֶכְב יִמ ם םֶהיִלַא ἼΩΝ ויִניִעְדִתֶא אשי
 -לַע ΤῊ ΠΡ תינש ὩΞῚ :הָנושאַרְב ןָבֶא הָּבִדהְדִ
 לַחַה ΤΙΝ דָחֶא ואציו םֶפק ו ועמַש םֶה :עקרקה

 השאה יב עושי . רֶתּו םינורחַאה דעו םיִנקְזה דןמ

 שיא ןיִאהִּכ ΝΣ ויניעתא עושי אשיו : דו תֶדמע

 ךינמש הפיא השא ָהיִלֶא רָמאיו רחבה השאַה יִּתְלְּב

 ἜΣ ἾΞΞ“ רמאוו ΠΝ דַחֶא אל רָמאתַו :שיא ףעישרהה

 ;((דש יִאסְחְתִלַאְו ךפרדל יכל ךעישרא אל י
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 12 רוא יִנֶא רמאל םֶהיִלַא רָמַדָיו עושי ףסיו
 רואהיִּכ הָכְשַחַּב ךלַהֶתַי אל יִרָחֶא ךלהַהלָּכ םֶלּועָה

 םייחה

 שש
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 הֶּתַא ΡῈ) τὸν םיִשּורְּפה ּורמאיו εἴτ םייחה
 ΤῊΝ ΠΝ עושי ןעו  :הֶנָמָאְג ΠΝ ּףְתּודפ דיִעָמ

 יִתְעדְידרָשַא ןעי תָמָא ΤΡ ἘΣ לע דיִעָאדסִא ףא
ΠΝיִתאָּב  ΠΡῚאל םָּתִאְו ךלה נא  ΠΡןיאמ  

ΠῚ ἫΝ 5ךלא : ΠΝיִנָאָו יטפָשּת רֶשְּבַה יפְל  
τὸיִכ תַמָא יִטֶפָשִמ יִכנְא טפשֶא יִכְו :שיא טפָשֶא אל  

 [ὩΣ :ינחְלש ὮΝ ΞΝΠῚ נאה םָא 5 ὋΝ ידבל אל וז
 :איה ΓΌΩΝ ΣΝ ינָש תּודָע 5 בּותָּכ םֶכְחְרותְּב

ἊΝ 18בָאָהְםַנְו יִלָע דיעָמַה אוה  ἼΝינחְלש  ΣΡ 
ἘΝ ΣΝ ΤΟΝ ΤΩΝ 19יתאדבנ עושי ןעיו  ὩΣיִבָאדתֶא  

 יִבָאתֶא ὲ ΠΗ͂Σ Ξ ἫΝ םֶּתִעַדְי ולו םּתְעדְי אל
ΕΙΣ 30ודמלב רצואה תיִבָּב רָּכִּד הָלֶאַה םיִרָכּדִּכ  

 :ותע אָבדאל יִּכ שיא ושפתהאלו שמ
 יעשקבתו ΠῚΡ ףלה Ἂς םֶהיִלַא רַמאיו עושי ףסווו 31

 דאל ΩΝ ΠΡ ךלח יִנֶא רָשֶאְדלֶא ותּומָת םֶכְתאַטהְבּו
 ὮΝ" יִּכ מצע ΣΝ םידוהוה ּורמאיו :אובל ּולכות :

τῶν τονהָמְש ךלוה יא  ἘῸΝאובל ּולכות-אל  : 
 -ןמ נאו םינותחתה -ןמ םֶכָּנה םֶּתַא ΠΝ רַמאיו 38

 םֶלועָהדְִמ ינניא יגאו הזה םלועקהןמ םֶּתִא םיִניְלָעָה

 ἜΝ" 3 םֶכיאְטחּב ותומָת יפ םֶכְל ἘῸΝ ןכל ΠῚΤ א
 ּורמאיו :ותּומָּת םֶכיִאָמְַחְּב אוה ὌΝ ΤΣ ונימאת אל 36

 שארמ ὩΣ רשֶא עושי πος רמאיו הָּתֶא ΠΡ ויְלַא

 ןָכָא ὩΡῸΣ טפשלו רּכדְל מע תובר :םֶכְל יִּתְרַּבה <

 ον רּבְדֶא ותא ּטָמִמ ΠΩ רשאו אוה ΤῸΝ יחלש
 + םֶתיִלַא רמָא בָאָהְדלע יִּכ ּונּּבְתַה אל ἘΠῚ :םֶליעָה גז

ἘΠῚ ὍΝ ἸΝ =םֶדאָהְְְּברתֶא ּואָשְנִּת תַעְּב עושי  ΣΟ ΤῊ 
 רשאכדםא יִּכ ישְפנמ רֶבְד השע ΡΝ יִכְו אוה יִנָאהיִּכ

 יִדָמַע אוה יתא חלש רָשֶאְו :רָּבְדִא הָלִא יִבָא ינדְמל 39
 באה

μι שפ 

1 - 

22 τῷ 
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ΞΝΠאל  ΤΊΞΡ ὍΞΙΝהע יִנַא ייניִעְּב בוטהדתַא יִּכ  
 :םיּכְר וב ּוניִמִאַיו תאו ΠῚ יהיו :דיִמּת

 ὙΌΣ םִא וכ םיִניִמָאָמה םידוהיה ד לֶא עושי רמאיו
 5 תַמָאָהִתֶא םִּתְעְדיו ;יל ΩΝ םיִדיִמְלַּת תַמָאָּב יִרָבְדְב

 םָהְרְבִא 9 ותא ὍΣ : תורחל םֶכָאיִצוּת תַמָאָהְו

ὭΣ)רמאת הָכיִאְ םיִדְבְעל שיאְל ונייָהדאל וניִמָימּו  

Ὁעושי םֶתא ןעו ּויְקַּת ןירוח  ἊΣ ἸῸΝ ἸῸΝרמא  
 : דאל דָבָעָהְו :אטחל אוה ΩΣ אָטַח הֶשעלָּכ םֶכָל
 ןּפהיםא ןכק .:םֶלועל ןפשי ןּה םֶלשְל תב ןפשו

ΓΙῸΣז יתְעדְי :ּויהּת תָמָאְּב םיִשְפְח ןיריח יִנְּב םֶכְתֶא  
ΚΞִּכ יִנְתיִמְַהַל םישְקבִמ םֶּתִא לָבִא םֶּתִא םֶהְרְבִא  

 8 יתיִאְר ΟΝ תֶא רָּבִדְמ יִנא :םֶכְכותְּב ןפידאל ירבד

ἘΝ Τὰνתֶא םישע םֶּמִאְו  ἼΩΝםֶכיִבַא לַצִא םֶתיִאר : 
 םֶהיִלַא רֶמאיַו םֶהְרְבִא אוה ּוניִבֶא ויקא ורמאיו ונעו
 :םֶתיִשַע םֶהְרְבִא ישָעַמְּכ םֶהְרְבַא יִנָּב םֶתיְיָה ול עושי

ΠΣםֶּתַא  ΟΞיִנָתיִמ הל  ὋΝשיִאָה  ἽΝיתרבד  
 אל םָהְרְבִא םיהלֶאה םִעָמ ΤΡ ἼΩΝ תַמָאָה םֶכיִלַא

ΠῺΣורמאיו םישע םֶּתַא םֶכיִבְַא ישעמ ד תֶא :תאזַּכ  

 אוה ΠΝ בא ונל - שי :ּונחַנָא ΚΕ ἘΠ אל ויִלא

 2 ὩΣ ΝΣ םיִהלֶא הָיָה ול עושי ΤῸΝ רַמאיַו :םיהלָאָה
 ΓΝ ΝΞ יִתאָצָי יִכְנָא יִּכ יתא םִּתְבַהַא הָּתַעדיִּכ

 אל עוחמ ΕΟ אוהדדא יִתַאָב ינממדאל ה םי יהְלֶאָה
ὩΣ ΚΕΝ טמשל ןולכותדאל ἽΝ 1 ינושל ὉΠ 

 םֶּתַא  ΠΝםֶכיִבָא  ΠΡΌםֶכיִבֶא תּוֶאְתִַתֶא תושָעלו
Ξ ְדָמָמ אל תַמָאָב שארמ הָיָה חצור אוה םֶתְצַפ 

πὸ τς Ῥ Ἂינחיכז  ΤΡΝ ΕΚῚעדמ קשה  
 ונימאתדאל
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 טיח ןנחוי = 134

 תֶא עמשי אוה םיהלָאָה תֶאְמ רָשֶא :יל ּוניִמָאתדאל -3ב =

 ΓΝ םֶכְניִא ΝΞ Ὁποῦ אל םֶּתַאְו םיהלֶאְה ירבד
 ּונְבְטַה אלַה ΤΟΝ ורמאיו םידוהיה Ὅν זא :םיהלָאָה 48

ἼΩΝ 49ינורמש יִּכ ונרבד  ἼΩΝדש עושי ןעיו :ךֶּכ  
 אל ןֶכִא :יִנוזְבּת םֶּתַאְו דָּכַכְמ יִנָא ΝΩ͂Ν קר יִּבְדיִא 0
 ןמא :טפשיו שרדי רַשֶא דָחֶא שי ידובְּכדתַא שדדא 9

ἼΩΝ ὋΝ ἸῺΝאל יִרָבְּדדתֶא שיא רמשידםִא םֶכְל  
 ὌΝ ΠΩ͂Σ םידוהיה וילא ורמאיו ΓΝ תֶוָמדהֶאְרִי 85

 ΠΝ הָּתַאְו ותמ םיִאיִבְנהְו םֶהְרְבִא ןה ἼΞ דשדכ
 : חצנל .תֶוְמ" םעטי אל יִרָבְדדתֶא שיא רמשי -םִא

 םיִאיִבָנהְםַנ תַמ ΣΝ ΣΝ םֶהְרְבַאִמ הָּתִא לודְנָה 5
 דָבַכְמ ὌΝ ῸΝ עושי ןעיו :ףִמצע ΠΌΣΙΣ "ΠΡ ותמ 4

 ὯΝ יתא דָּבַכְמַה אּוה יִבָא ΓΝ יִדובָּכ ישפנד תֶא
ονנאו ותא םֶתַעדִי אלו | :וניהלַא .אוה ול .ורמאת  

ἘΣיִתְרְמְאד םִאו  ΣΝותא עדוי  ΠΝרקְשמ  
δםֶכּומְּכ  ὍΣΣםֶהְרְבִא :יִּתְרְמְש ּורָבּדְתֶאְו ייּתְעְדְי  

 ורמאיו חמש ארו ימי ד תֶא תוארל שש םֶכיִבִא הז

 םהְרְבַאדתֶאְו התא הנע םישמחְדְּב אל םידוחוה ויקא |
 םֶכָל רמא ἋΣ ןמֶא ΤῸΝ עושי םֶהיִלַא מאיו :ָתיִאְר 5
 םגרל ΘΒ מירו ,ὩΣ זית ἫΝ םֶהְרְבִא תה םֶרְסֶּב ₪9

 םֶכותָּב ὩΣ“ שדקמה -ןמ אצוו םֶלַעְתַה עושי ותא
 ; ףולַחְו רובע

 Ὁ :ודלוה ΕἸ רש אוה| שיא ארו ורְבָעְּב והִגו 9
ὌΝ 9וידלי וא אוה אָמחה ימ כר רמאל ויִדיִמְלּת ותא  

 דא ויִדלוי אלו אָטְח אוה אל עושי ןעו :רוע דלונ יִּכ 3

 יחלש ישעמ תושעל יִלָע :לֶא-יללעמ ובחול ןעַמְל 4
 : תושעל שיא לכידאל ובדרָשַא הָלִיִלַה אוב םוי דועְּב

 תאו ּורְּבַדַּכ ΤΊ | :יִנָא םֶלועָה רוא םֶלּעָּב יִנְדועְּב 5 6
 קריו ᾿



18ὅ ₪ ןנחוי 

 טיטההתֶא ΠΝ קורָהְִמ טיט שעוו ץֶרֶאָהְילַע ק קרי
 הלשה תכרב כ ץחרו ךל ΤΟΝ ἼΩΝ ΣΝ קש
 5 ורמאו - + תואר וינִעְו אביו ץחריו ךליו חּולש אוה
 אוה אלה אווה רֶוָעדיִּכ ;ΞΡ ותא ּואָר רָשַאְו ויִנָכָש
 הָּלַאְו אוה ΠῚ ΓΞ ּורַמָא הלא : הקְדִצ לֶאשו בשיח

Τί 

Ω 

9 

  ΠΡΊΝ ΤῸΝאוהו יל  ἊΝ ἘῺΝ:אּוה  ΤΙΝῚויִלֶא 10
 ומש אְרקְנרֶשַא שיא רָמאיו ןעיו :דיקַע וחקפנ ךיאו

 ץחרו ךל ילא רַמאיו יניטדלמ ΠῚ טיט ΠΩΣ עושי

11 

 12 ורמאיו :יִניִע הָנְחַקָּפִתַו ץחְרֶאְו ךלאו חלשה תַכְרֶבְּב
ἜΝ ῬΝῚ ΤῸΝאל  ΣΡשיאָההתֶא ואביו  

 ἽΝ ΡΠ :םיִשּורְּפהדלֶא םיִנָפְל ἪΡ הָיָה רָשַא
ΠΩΣטיטה ד תֶא עושי ובד  ΣΤῸΝ ΠΕםוי הָיָה  

 ΤΕΣ ΤῸ םיִשּורְפהְיסְג ותא לאָשל ופיסיו :תֶּכשַה
 יִנָנהְו ץחרָאְו יניעד לע םש טיט ὈΠῸΝ רַמאו ונע
 תֶאְמ אל שיִאָה ΠῚ םיִשּורֶפַה תָצְקִמ ּורָמאו  :הֶאר

19 

14 

1 | 

16 

 ΩΝ םירחַאו תְּבַשַהתֶא רמשידאל 9 אוה םיִהלֶא
 ΠΡ“ הָלאְּכ תותא תושעל אָטח שיא ὈΞῪ הָכ
 τ דחמ ΤΙΝῚ ΣΤΟΝ ורמאיו ופיסווו .: םֶהיִניִב תקלחמ
 דאלו :אוה איִבְנ רָמאיו ΤῊΣ חקפ יִּכ ול רמאת

ΩΣיִּכ םידּוהיה  ἫΝוראו הָיָה  ΤῊΝרֶשָאד דע  
 הָוְה רמאל םֶתא ּולאְשיו :אָּפְרֶה ידלוי ד לֶא וא
 :הָּתָע ΤΙΝῚ אוה הָכיִאְו רוע דל םּמרמִא ἼΩΝ סב
 יכו ּוטנָּב אוה ΠῚ יִּכ ὮΝ ורמאיו וידלוי םֶתֶא ונעו
 אל ΠΩΣ ΠΝ Ἢ אּוה יא ּונָעְדָי אל לבא :רוע .דלונ
 א ולאש אוה תַעדְדְב אלה יינעְדתֶא ΓΒ Ὁ ּונָעְדָי
 5 ורְּבִּד ΓΝῚΡ 5 הָיָה המ ΤΣ ΝΠ והיפ
 תודנְל ּוצעונ רֶבָּכ םידוהיה יִּכ םידוהוההתֶא םֶתֶאְריִמ
 9 ויִדְלוי ΤῸΝ ו ΓΦ אּוה יִּכ הדי Ἢ רשַאלָכְ-תֶא

 תעד-ןב
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ΤΡ ΓΞ 4וארקיו :ּוהיפד תֶא ּולַאש אּוה  Γשיאל  
ἼΩΝורמאיו רוע הָיָה  ΤΌΝחנא םיהלאל דובָּכ ןּמ  
ὭΣΤ 5אטח"םִא רמאיו ןעיו :אוה אמה הזה שיִאָההיּכ  

 יִנָנִה התַעְו ΠῚ רוע יִּכ ΤΣ תחא יִּתְעְדִי אל שיאה
 ΓΒ ךיא ךל הֶשֶעְדהַמ דוע ΤῸΝ ּורָמאו :הֶאר 30
 םתנמש אלַה םֶכְל יִתְרמִא רָבְּכ םֶתא ןעיו ΤῊΣ לז

 תויהל םֶּתַאְד םנ ּוצּפְחְתַה  תינש לכ םֶכְל - המ
 ὙΠΟ ודימְלת הּתִא ורמאיו ותא ופרח :וידיִמְלַת =
 רֶּכִּד הָשמדלָא יִּכ םיִעְדוי ὍΣΩΝ : השמדלש ויִדיִמְלַת 9
 שיאה ןעיו +:אוה ןיאמ ὭΣΤ אל ΠῚ τ תֶאְ םיהלאה 80

ἼΩΝאוה אָלַפִנ רֶבִּד םֶהיִלַא  ἼΩΝאל םֶּתִא  ΠΣ 
 דתא יִּכ ונעדו ΠΥ :יִנַָעִדתֶא חקפ אוהו אוה ןיִאַמ 81

 השעו םיִהלֶָא אַרְידתֶאדםִא 5 לֶא עמשידאל םיִאטחה
 שיא (ΓΒ ΣΝ ΣΝ אל םֶלעְמ ἘΣΘ ותא ונוצר 33

ἋΣ 88הָיָה אל םיהלֶא תֶאְמ הָז הָיַה אלול :םֶחְרַמ רוע  
 םיִאָטָחַּמ ןַה ΣΝ ΤΩΝ ּונַעיו :המּואמ תושעל 59( 3

 : הָצּוחַה ּוהְפדִהָו ודְמְלְת הָּתַאְו ΡΞ תדלונ
 ὍΝ רַָמאיַו והָשְנְפַּו הָצחַה ּוהְפְדַה יִּכ עושי עמשיו 5

 ינדַא הָזְאוה ימ רמאיו ןעו ΘΝ ןבְּב" ןימָאתַה
 רפדמהו ותא תיִאְרְדַה עושי ויְלֶא רַמאיו :וב ןימָאאְו 51

ΩΝ 38הנה  ΠῚרמאו :אוה  ὋΣול וחתשיו ינדַא ןימאמ ; 
 ואי ןעמל ןידל הזה םלועל יִתאָב ἊΝ עושי מאו 99
 ὭΣ ὙΠ ΝΑῚ : םירועל ויהי ΘΝ ΤΙ םירָועה +

-ρּויִרְבד ועמַש םיִשורְּפַה  ΤΩΝונחנא םנח וילא  
ΤῊΣ 4רַמאיו  ἘΝםֶכָב הָיַהְיאל םירוע םֶתיִיַה ול  

 :םָפְתאַטַח דמעתו ὭΣ םיחקפ םֶּתְרַמִא הּפַעְו אמה

 ,םיִהלָאָהְזְבְּב א"נ 9, 5
 ןמא |
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 10 ὙΠ אוביחאל רֶשָא שיא םֶכָל ἼΩΝ ἊΣ ἸῸΝ ןמָא |
 בגג ΠΝ ּךְרְדְּב הֶלַעַידמִא יִּכ ןאצה אָלְכִמְדְלֶא רַעָשַה
 2 :ןאצה ΠΡ אוה רעָשה ὙΠ אובָי רשאו :ץירפּו אוה
 3 אּוהְו הָנָעמְשִת ולק  תֶא ןאצהְו חַתָּפה רמש ΠῈΣ ול
 + ונאצהתַא ואיצוה יִרָחֶאְו :םָאיצויו ᾽Ν םֶשָּב ונאצל
 :ולוקדתֶא ּושָדָי יּכ ויְרְחַא תוכלה ןאצהְו ΞΡ] רבע

Ἢ ΠΝ5 לוקחת יִּכ יינָּפִמ הִָחַרְבִּת םִא יִּכ הָנְכְלִת אל  
 6 הַמַהְו םֶהיִנְִאְּב עושי רָּבד הֶּוַה לַשֶמַה :ועדי אל םירָוה

 ז ἘΦ :םָהיִלַא רָּבִד רֶשֶא רָבִּדַה ΠΡ ּועְדָי אל
 = אוה ἊΣ םֶכְל רמא ἫΝ ἸῸΝ ἸῸΝ ἘΣΤῸΝ ἼΞΤΙ עושי

ΠΩלפ :ןאצה  ἼΩΝּואָּב  ΒΡ8 םיִציִרפּו הָמַה םיִבָנ  
 9 יב אובידיכ שיא חתְפה יכנָא :םלוקל ּועָמְשדאל ןאצהו

ΣΟΥואובְבו ותאַצְבּו  ΝᾺהָעְרַמ : Ξ2)Ἱ105 אובו אל  
 םייח πο איבה יִתאָב ὈΝῚ דַבַאְל גורהלו בונְגלםֶא
 ו: בוטה הָערֶה בוטה ΠΡ אּוה יִכנָא :םקפס אלִמו
 12 אוה ΠΡ Ἢ אל ΟΝ ריכשהְו  :ונאצ דַעְּב ושְפְנתֶא ןתי
 ΓΝ" בֶזָעְו באָזה אָבְדיִּכ הֶאְרִי אוה ונאצ-אל ןאצַהְ
 13 םּוני ריכשה :ןאצההתֶא ץיפהְו ףטחָי באְּזהְו 9[ ןאצה

Ὁאלו אוה ריִכָש  ΤΙΣ ἌΣ  :לצאן ΣΡ44 בוטה  
ἘΣΤῚ5 בָאָה רָשַאַּכ :יל רשאל יִתְעדונו ילירָשא תא  

 דַעְּב ἸῸΝ ישְפְנתֶאְו בָאְהדתֶא ὭΣΤ ינאו יתא עדי
 6 הָלְכְמַהְהְִמ ΝΣ ΟΝ ילדשי תודחא ןאצו :ןאצה
 רַדַע ΠῚ ילוק הָנִעַמשַתְו ןֶתא-סנ ὉΠ יִלַעְו תאוה
 ישפנתֶא יִּכ יבָא יתא בהא ןָּכילַע ΤΙΝ ΠΡ דָחֶא
 יִכ ἘΝ ΠΥΡῚ אל שיאו :ָהָחְִאְו בּושא ןטמל ןֶּא

ΕΝבושל יִדָיְבּו ּהָתא תתל יִדָיְבַשָי הָיְנְתִא ימָצַעִמ  
 | יהְתַו :יִבָא םִעְמ יתלפק תאזה ΓΊΝΩ הֶּתְחקְל

ΓΤלע םידוהיה ןיִּב תאזה םַעָּפַּכםִנ  ΘΠ 
 הלאה

1 -1 

 1 מ

- 65 



 יי 188

 : הָמְל אוח עָגָשִמּו ופ דש םֶהָמ ΘΞῚ ודמאיו +הָלֶאְה 30

 שיא ΒΞ ΘΝ וירד ΤΩΝ םירחאו ΕΘΝ יעָמְשִת יו
 :םירָש יִנִע חקפל דש לַכּויָה וב דש רֶשֶא

 ףלהתמ ששיו = :ויִתְס תַעָהְו םיִלֶשּוריִּכ הָכְנַח יהו 38
 םידּוהיה ותא ובסיו :המלשדלַש םֶלּואָּב שּדְקַמַּכ 4

 ΓΤ ΓΝ ּונָשפִנדתֶא הָלְתִת ΓΝ πὸ ΤΌΝ ורָמאיו
 ןָה עושי ὩΓΝ ןעיו :ּוניִנְאְב ΠΝ אָנדדרַמָא הָּתַא >

ΘΝ ὙΠῚםישעמה יִּב םֶּתְנַמָאָה אלו  ΩΝיא  
 יִכ נימאת אל ὩΡΝῚ :יִלָע ὙΠῸ םה יבָא םשכ השע 0
 הָנָעַמְשַת ינאצ :םֶכְל יִתרמָא ἜΝΘ םֶּתִא ינאצמ אל גז
 ןָקְל ןּתַא ינאו  +הָנְכלִת יִרָחְִו ΤΩΡ ינאו ילוקדתא 38

 ןֶהְתַא ףטחיאל שיאו חַצְנְל הָנדבאת אלו םלשע יח
 שיאו לפד לע אּוה לדג יל ןֶנֶתְנ רשא באה :ידומ 39

 ΕΝ ΠΝ יִבְצְו ינא :בָאה דָימ ןהָתֶא ףטחיהאל 0
 : ולקָפל םעַפְּביםַעַפָּכ םיִנָבִא םידוהיה ּומיִרָי זֶא 81
 םֶכְתֶא יִתיִאְרֶה םיִּכר םיכוט םישעמ עושי םֶתא עו 88

ΓΝ 38הָשַעְמַה המ יבא  ὙΌΣ ἼΩΝונעו  :יִנְלְקְסִּת  
 יִּכ ךְתא לקסִנ אל בוט הָשַעְמִדלַע רמאל ותא םידוהיה
 שצפו -הֶּתַא םֶדֶא רשאדלעו םיהלָאדתֶא ֶפְדִנְלַעְדַא

ἸΔῈΣ 84םֶכְתְרותְּב בּותָכ אלָה עושי םֶתֶא ןעיו :םיהלֶא  
ΩΝ Νὰ >םיהלָא  τοῖςימל םיִהְלֶא אָרְפִי ןק  

 דיאו + רפאל .בּותּכַהְו םֶהיִלֶא םיהלֶאָה ἼΞῚ הָיָהַש 30
 ףדנמ םֶלּועְל ΠΡ בָאָה ἊΣ רשאל ורמאת

 -תֶא ΠΌΥΝ אלדמא :יִנָא םיִהלָאְרַּב ΠΝ ןעי התא 5
 דאל םִא ὩΣ ὋΝ הָשעדםאו :יל ּונימִאְמִדלַא יבָא ישעמ 5

 יִבחיּכ .ּוניִמָאְתו ועדת ןעמְל ישעמְל ונימַאה יל ונימאת
 :םדימ ΘΝ ושָפַתְל ושקביו ובושי זא ומ יִנָאְו בָאָה 39
 רשַא םוקִמה"לֶא ןדריה | רבא בשיו ל 40

ἐς πε τς 
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 41 םיבר ΤῸΝ ואבו :םִש בֶשיו הֶלחְּתַב ןְנֶחּוי םשדליּבמה
 רָּבּד ὌΝ ῸΞ ΩΝ“ תוא πον το ןָנֶחוי ΠῚ ורמאוו

ΠΤהוה שיאָהד לע  ΩΝ  :הוא ΓΝ45 םיִּבַר וב  
 : אּוהה םוקמּב

 11 םִיִרִמ ἜΘ יִניהְתיִּכַמ ΣΦ אּוהו הֶלוח שיא יהיו
 9 ןודָאָה ד תֶא הָכְָס ΠΝ םִיִרְמ איה :ּהָתוחַא אָתְרַמו
 אוה ΤῊΣ רעלו ָהיִתורָעשּב ויִלְגְרִדתֶא בָגנְתַו תחקרַמְּב
 3 ΟΝ הנח ינדא דמאל לא ויִתויחַא הָנֶחְלָשּתַו :הָלַח
 + תאזה הָלַחַמַה רמאיו עושי עָמשיו :אוה לח תְבַהְא

 הָּבדְבְכִי ןעמל םיהלָאָה דובְכְלְדםִא יִּכ ΚΠ ΤΡ אל
 -תֶאְו ּהָתוחַאדתֶאְו ΝΣ תֶא ΖΩ͂Ν עושיו :םיהלָאָהְְּב
 םוקמּב םימוי בָשיו ּהָמְהְמְתִיַו ΠΟΤ יִּכ ועָמָשְכּו :רֶזעל

τον ΝΈΩΝהָבּושְנְו וכל וידימְלַתְל רַמָא ןָכיִרָחֶאַמּו  
 8 הֶז הָתַע יִּבר ויִדִמְלִּ νος ורמאיו ΠΡ ץֶרָאדלא
 9 עושי ןעו :הָמְש בושָּת הֶּתַאְו ΡΟ םיִדּוהָיה ושקְּ
 אל םויּב - שיִא םויל תועש πο τ ὦ אַלַה

 0 הָליִלַּב ךלהה | :הָּוְה םֶלועַה רוא הֶאְרִי יִּכ לָשָכ

 τ ΠΝ תאזְּכ ּורְּבִד ירחאו ΕΞ נא רואָה יִּכ לֶשָּכ
πονאוה ןשי וטדידי רעל  ΝΣּוְריִעַא ןָעמְל דל : 

 15 עושי  :ול אפי אוה ןשידפא ינדַא ויִדימְלַת ורמאיו
 בד הָנָשַה תחּונְמדלע יִּכ ּובָשָח הָמַהְו ותומדלע רב
 4 יִנָא חמשו :תמ רעל ΦΉΣ םֶהיִלֶא עושי ΤΩΝ א
 ΠΣ הָּמְַו ּוניִמָאִּת ןעמְל ἘΦ יִתיִיָהדאל יִּכ םֶכְלַלְנִּב
 16 -לֶא סומודיד ΝΣ אמות רַמאיו : ויִלא הָכְלִנ

 :ימִע תומָנ ןעמְל ּונחְנַא -םנ הָכְלַנ ויָרְבָח םיִדיִמְלִּפה
 1 בָכש םיִמָי הָעַּבְרַא ΓῚ ּוהֶאְצִמִיו עושי אביו

 188 שָמְה רד םילו שוריל בורק יִנִהְד תיִבּו :רֶבָּכּב

ΠΣםידּוהיההןמ םיִּכרְו :םיִר  ΓΞ ΝΞאָתְרַמ  
 םירמו

 ₪0 שי
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 אָתְרְמ עמשּכ יִהָיַו .ΕἸΣ "ΟΣ ןֶהְתֶא םחנל םֶיְרַמּו 30
 : תִיָּבַּכ תֶבָשי ΞΡ’ ΓΝ אָצִתַו עושי ΝΞ יִּכ

 דאל ΝΞ הפ ΣΡ ול ΠΝ עושידלֶא אָתְרַמ רָמאתַו גג
 תֶאְמ לֶאְשִּת ΝΟΣ יִּכ יִּתְעְדָי הָּתַעְדְנו :יִחֶא תַמ 35
 םוק ךיחא עושי הלא רמאיו :םיהלֶא ΠΡ ןהי םיהלֶא 3
 הָמּוקְּפַּב םּוקָי יִּכ ὭΣΤ אָתְרַמ ולא רָמאּתַו :םּוקָי 3:
 הָמּוקתה ἸῸΝ עושי ΤῸΝ ΤΩΝ :ןורָחַאְה םויַּב 5
 רֶשֶא יַחַהְלָכְו : תומחיּכ םג ΠΥ͂Ρ יִּ ןימאמה םייחהו 30

 ἘΠῚ ΞΡ .יעמְאְתַה םֶלעְל תומידאל יִּבדְזִמָא
 -ןֶּב ΠΣ הֶּתַאְדיִּכ יִּתְנַמָאָה יִנדַא ןָּכ ΘΝ רָמאהְו לז
 הֶאְרְקְו הָכְלַהְו הָרְבד תאו :םֶלעָל אָּבַה םיהלָאָה 5

 אוהו הפ הֶרומַה ΤΠ רמאל ΕΞ ּהָתוחַא םיִרְמְל
 םרט עושוו :ויִלֶא אבֶּתַו םֶקִּפַו προ איה ἘΣ ארק 39
 םשדותשנפ ΣΝ ΘΊΡΩΞ דמע ּונְדועהיִּכ רֶפְּבַהדלֶא אבי <
 ּהָמַחְנְל הַָתיִּבְלֶא ּואָּבִדרשֶא םידוהיהו :אָתְרִמ 91

 ΠΤ וכְלָה אָצַּתַו םאָתַפ הָמְקִ"יִּכ ὩΣ, ΤῊΣ םֶתואְּכ
 ΠΣ אבְּתַו :הָמָש תוכְבְל רֶבָקַהלֶא הָכְלֶה ΤΩΝ יִּכ 83

"ΟΝםוקָמה  πῶςםַש דמע עושי  ΝΣלפתו ותא  
 תמדאל זָאהיִּפ הפ תיוק ול ינדַא ול 'רַמאתו ויִלְנרְל

 םידוהיה- םִגְו היכפ ΠΝ עושי תואְרַּכ יהו :יחא 88
ΠΝ ΝΘ ΩΝ 51רמאיו :דיערמ יהיו וחור םעְזִתו םיכב  

 ἼΞ ΠΝ אב ΠΝ ΤΟΝ ורמאיו ותא םֶּתְחנה הפיִא 5
 ἽΝ הָבָהִאַה הָּבִר ΠΡ הנה םידוהוה ורמאה :עושי 6

ΕἸΣΙΝ 51שו  ΤΩΝ ΩΝחקפה  ἫΝלכיס אלַה רָוָעָה  
 וחּורְּב םַעְוהְל עושי דוע ףסויו ΤῊΣ ותא ךשחל 38
 ὌΝ“ :הָאובמ"לע ןָבָאְו ΠΣ אּוהו רֶבָקַהְלְא אביו 9

 ΓΝ אָתְרִמ ויִלַא רָמאתו ָהיִלְעִמ ןבָאְהְתֶא ּואָש עושי
 : ול םימי הַעָּבְרַאְדיִּכ שָאְּב רֶבָּפ הנה יִנדַא תמה

 רמאיו
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  ΤῸΝ ἼΩΝאלה עושי  ΩΝיִזַחת יִניִמָאְתִיִא יִּכ ךל 40
 ןְבָאָהדתֶא ואשיו : םיהלֶאה דובְּכדתֶא  ἼΩΝםשוה תַמַה

 עּושיו םש  ΝΣרמאיו םורָמל .יִניִעְדתֶא  ἘΝ ΤῊΝיִּכ
  ἘῺΝנאו  ὌΝיִּכ  ΤΩΣ ὭΣובעְּפ םֶלּואְו

 יִכ יב ὍΝ ןעמל יִּתְרַּכּד יִתּוביִבְס ὍΝ ΓΙΠ םַעָה
 45. לדג לוקּב ארק ΞΡ ותולַכְּכ ὙΤῚ :יִנָּתְחְלֶש הא
 44 ΤΥ הלנדו ודו תמה אצונ :אצ םוק רשל
 עושי  םֶהיִלֶא ΠΝ רֶדּוסְּב םיטול ייִנָפו ןיִכיִרְכַתְּב
 45 םידּוהיהדןמ םיִּברָו ?וכפדל ΣΝ ותא ּוריתה

ἼΩΝּואָּב  ΘΠ ΟΝעושי הָשַע רשא ד תֶא םֶתואְרְּב  
 םֶהָל ΤΡ םישּורפהדלֶא ּוכְלָה ἼΩΝ שיו +וב ּוניִמָאָה
 םיִנָהּפה ישאר ΠΡΟ וא : עושי Τῶν רָשַאתֶא
 שיאה 5 ΠΡ ΠΡ ΤΩΝ ןיִרדָהְנַפְתֶא םיִשּורְּפַהְ
 וגיִמָאְי םֶלּכ ּוהֶאְלְכִנ ΝΟΓΕΝ : הָּכְרַה תותא השע הְָלַה
 "תא םָנְו ּונתְמדִא - תֶא 83 וחַקְל םיימורה ּואְבּו וב
 4 ןהפה ΝΕΝΣ .אּוהְו םֶהמ דָחֶא םֶהיִלַא רָמאיו :ּונמִ
 50 דאל ףא ΠῚ} ועדתדאל םִּתַא איהה הָנַשְּב לודנה
 דבָאמ יוגה דַעָּב דָחֶא שיא תומ ּונָל בופ יִּכ ּוטְנּבְתִת
 5 ןָהּפה הָיָה יִּכ הָוה רָבְּדַה רָּבִד ΞΡ אלו :ולָּכ םֶעֶה
 :םַעֶה דַעְּב עושי תּומָי ἜΝ ΝΞΡῚ איהה ΓΞ לודגה
 5 םיהלָאָה יִנָּבדתֶא ץּכקלדםנ יִּכ ודְבְל םֶעֶה דַעְבְדאלְ

 5 םויהמ ותיִמָהְל וחי וצעצו  :םידָחַאְל [ὉΠ םיִרְְּפְמַה
 ךותְּב דוע עושי ךלַהְתַהְדאל ΞΡ ΠΝ ΠῚ אוהה

 ץרֶאְקְדלֶא ΡΒ ΓΝ יִּכ םָעָה ΣΡ םידוהיה
 :ויְדיִמְלִתִיִע שרו םירפָע ὝΣΓΟΝ רָּכְדִמְל הָבּורְקַה
 ΝΠ -ןמ ּולָע ברד םעו םידוהיל חַסֶּפַה יִמָי 9"
 6 עושיתַא ושקְביו :שדקְתִהְל ΓΌΞΙ ΞΡ הָמילְשּורְי

ἘΠῚ ὙΠῸלֶא שיא ּורְָּבִדִו שְּדְקִמַה תיִבְּב םיִדָמִע - 
 והער

= μ᾿ 

 זאפ ₪

4 

34 (₪ 4 

[9.9] 4 

5 

5 σι 
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ὅτורמאתרהמ ּוהַעְר  ΞΠםינֶהפה ישארו :גָחָהדלֶא אובי  
 ומוקמדתֶא שיא עדיהםא ἼΩΝ ΠῚ ΤΣ םיִשּורְפַהְ
 :ּוהָשפַתִ ἮΝ ונָעידוי

 יניה תיִבְל עושי ΝΞ ΓΒΕ ΣΙ ינפל םיִמָי תששְו 19
 εῷ ולדושעיו :םיִתָמַה םַעָמ ריִעַה רָשַא רשל םוקמ

παρרֶזעְלְו תָתְרָשִמ אָתְרִמּו 53  ΠΝםיִּכְסְמַהְִמ  
 ΝΘ ἽΝ רֶקְו ךז ΤῊ תחקרמ םירמ חקתו :ותא 8

 וילנרדתא :בַגְנתַו עושי ילנרדתא ךסִתו ּהָלְקַשמ תחא
 דָחֶא רָמאַו + תחלרמה חיר ΝΡ תִיְּכְהְו ָהיִתורָעשְּב +

 רפמי רֶשֶא תוירק שיא ןיעָמשְרֶּב הָדּוהְי אוה ויִדיִמְלִּתִמ
 רנד תואמ שלשּב תחקרִמה ΠΩΣ ΝΟ עודמ :ותא 5

ὃםיינעל ןתכ : ΝΥםיִנעָהדלַע ותָלְמָחְמ תאז רָּבְדאל  
 :וב ּומישי רשאמ ΝΣ) ἘΞ ףָסְּכַה סיִכְו הָיָה 32{ יִּכ

 יִּכ :תאז ;ΓΒ יתרובְק םויל ּהָלדהַהיִַה עושי מאו < 7
 :םֶכְּמִע ΤΩΣ ὩΣ ינָאַו םֶכְמַע ΤΩΙ םייִנָעָה

ΩΨ 9רובעבהאל ואביו םש אּוהדיִּכ הָדּוהיִּב ברדםע  
 םַעַמ וריעָה רָשֶא ἼΣΩΝ תוארלדםנ יִּכ ודבל עושי

 : רֶזַעְלדַתֶא ὩΣ גרה וצעָיִתַה םיִנָהּכַה ישארו :םיִתְמַה 10
 :ַעושיּב ΩΝ םידוהיהךמ ἘΞ הָמָש ּואָּב ולָלְנְב יִּכ גג

 ΡΞ ἼΩΝ בֶר ןומק עומַשּכ תָרָחְּמִמ יהיו -
ὙΠ 18םיִרָמִּת תופָּכ םֶדָיְב וחקיו :םיִלְשּורְי עושי אביחי  

 Ὁ אָּבַה ךורְּב אָנ עָשוה רמאל ועיריו ותאְרְקְל ואציו

ΠῚ +ויִלָע בָּפְָיַו דָחֶא ריע עושי אָצְמִּו :לֶאְרְשי למ  
 בכר דל אובי ךּכְלִמ הגה ןייצדתב יאריתדלא .: בּותְּכַּכ 5

ὝΣΟΣ 6הָנושאַרָב וניבקדאל וויִדיִמְלַתְו :תונתַאְךֶּב  Ὁ 
 בּותָּכ [ἸΞῚΞ ΤΣ עושי רַאָּפְתִנ ΩΝ ΤΙΝ ἫΝ תאז

 ולצֶא ὙΠ ἼΩΝ םיִּבְרָה ּודיעוו :ול ּושָעדםְנ 13[ ὙΦ גז
ΝΞותא רעו רֶכְּקַהְִמ תאצל רגל לֶא  ΕΘ 

 םיתמה

 ב 1
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ΩΦ יִּכ ותאְרִקְל ΝῊ םֶעָה ΤΩΣ ΞΡ םיִתְמַה: 
  ΠῺΣ ἼΩΝתואָהדתֶא  ἘΠῚחתֶא שיא ּורְָּבּד םיִשורָפהו 9

ΠΝלָכ הנה .וליעות אל ליעוה יִּכ םֶתיִאּרַה רמאל - 
 תוָחּתְשהְל םיִלעָה ךותְבּ :ּויִרָחַא ךַשמנ םֶלועַה
 τ שיא .םופְליִפלֶא וברקיו :םיִנָי םישְנַא 12

 ὟΣ רמאל ָּּפַמ ולאשוו לילנה ץֶרֶאְּב ὝΝ הדיצ
 2 יִרדנַאלְא דו סופליִפ אביו :עושידתא תוארל ּונְצַפַח
 3 עושי םתוא Ὁ עושי ד לא ודינה ΘΕῈ ירדְנאְו

 ἋΣ ἸῺΝ ἸῸΝ :םֶדֶאָקְרִּב ראפיש הָעֶשַה ΓΝ רמאזו
 ΓΙ ΠΣ ΝΠ ךות"לֶא הָטְחַה לפתדאל םִָא םֶכְל רמא
 בהאָה :הָבְרַה ΒΞ הָשַעִּת ΠΡ רשאכו הדבל רֶאְשִת
 ΠΝ הזה ΡΞ ושפָנהתֶא אנשהו הָנְדְבַאְי ושפנדתֶא

 רשאבו ΠΝ דלי יִנְתְרָשְל ΕΝ יִּכ שיאו (ΓΝ יחל
 ὯΝ ּוטְדְפַכִי יִנָתְרְשי רָשֶאְו ΟΣ ἜΣ ΠΤ םָש היִהֶא

ΠΩ͂Σהלהב  ΕΣיִבָא .יִנְליַצַה רמא הָמּו  ΠΡ 

 ראָּפ יִבָא :תאזה ΠΡῸΣ יּתְענִה ἸΞῸΣ ᾿ ἫΝ תאזה
 רָאְּפַאו ΝΞ רמא םיִמָשהדןמ לוק צו ּךֶמַשדתא
 עמש) םער ΤΩΝ ועמש ΠΩ םיד ומפה םָעָהְו :דוע
 אל רמאיו עושי ןעוו ΤῸΝ רָּב ἭΝ ΤΩΝ םירחָאו
 םֶליִעָה ΠΩ͂Σ :םֶכְנַעַמְלםַא 5 יִנָעַמְל ΠῚ לוקַה הָיָה
 ἜΝ ΠΣ הזה םֶלעָה רש ךלשי ΤΩΡ ןודנ הוה

  ΝΟΣרֶּבִד תאו :יִלֶא םֶלְּכ ךשמָא ץֶרֶאָהלַעְמ 38
 ורמאיו םַעָ ἽΝ ὮΝ : תּומָי רשא תֶוָמַה ΠΝ זומרל

 יאו πο ןוכי חישמַה 5 הרתה ןמ ונעמש ונחנא

ΤῸΝאַ  ΤῸΣאוחה םֶָאָהְדִּכ ימו אשהל : 
ΝΣרָעְצִמְקְד דא עושי םֶהיִלַא  ΠῚםֶכָּמִע רואה  

 ךלההו ףךשח םֶכְפושְי ד ןֶּפ רואה םֶכְל דועָּב ּוכְלהְתַה

 רואָה םֶכְל דועְּב :ךלה ΝῊ הֶנֶא עדי אל ךשחכ
 ונימאה 2

90 

90 
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 הָלאָה םיִרְבִּדִהדתֶא רואה יִנָּכ ὙΠ ןִעָמְל ΝΞ ּונימָאה
 תותאָה םיִּבר :םֶהיִנְפִמ רַתָסִיו ךְליו עושי רָּבִּד 31

ἫΝאל תאזד לָכְבּו םֶהיִנִעְק הָשָע  ΝΠוב : 
 ןיִמָאָה ימ ΠῚ רָמָא רָשַא איִבְנה ּוהָיעשי רבְּד תאלמל 88
 ּולָכִי אל ןְ"לע :הָתְלְגנ ימדלַע הָוהְי עורו ונתַעְמשל +

τὸיִּכ ןימאהל  ΩΝ ΤΣעשה  :ּוהיָעַשי  ὩΣןימשהְו  

 יִתאָפְְו (ἸΩΨῚ ΓΞ םֶכְבְלּו םַהינִעְּב ארי םֶבְבְל
ΠΡ εἰותְראָּפתדִתֶא ותוארּכ ּוהָיְעַשי רֶּבִּד תאזָּכ  ΝΞ 

Ὁםֶלּוא ויְלָע  ὩΣםיִּבַר ובדּוניִמָאָה םירשהךמ  ΠῚ ἫΝ 
 דובָּכ יִּכ :ּודְני אלדרֶשָא ןַעמְל ודוה אל םיִשּורָּפַה 3
 עושי אְָרְקיו :םיִהְלֶאָה דובְּכִמ םֶהיִלָע ביִבָח םישְנִא 4

ἼΩΝיבדאל יִּב ןימאמה  ΝΠהלשפהםא יִּכ ןימָאמ  
 יִתאָב ὋΝ :יחלש-תא האר אוה יתא הֶארַהְו :יתא 46

 בש אל יִּב ןימָאמַהלָּכ ןעמל רוא תויָהְל םֶלועָהדלֶא
Ὁעמשהְו : ךשחב  ἼΣΩΝםרמשי אלו  ἊΝטפשֶא אל  

 עישוהלדםא 9 םֶלועָהְדתֶא טפשל ΝΞ ΝΟ יִּכ ותא
 דַחֶא שי ἼΩΝ ΠΡ אלו ינזבי ΣΝ שיאו. + םֶלועַהְתַא <

 םויּב ותא ןידָי אוה יתרבד רַשִא רֶבִּדַה ותא ןיִדידרָשא
ΕἸΣΙΝ 4יִּכ  ἫΝאל  ΞΡחלשה יבָאדִא 3 יתְרַּבד  

 יִנַאְו :רָּבִדִא רשָאתַאְו רמא ΟΝ ΩΝ ἫΝ אוה יתא 90
ΤΣרָּבדִא רָשָאלָּכ ןכְל םלוע ייח ותוצמ יִּכ  ΝΞ 

ὋΝ "ΩΝ9 יִבָא  ὋΝרָּבְדִמ  : 

 ותָעָש ΤΝΞ יִּכ עושי עַדָיִשְּכ חַסְפִה גח פלו 18
 ויריִחְּב תֶא בַהֶא רָשַאּפ ויִכָאִלֶא הוה םֶלעְהִַמ רבעל

ΔΝ 3בָרָעֶה תדּועְסּפ יהיו :ץפה"דע םֶבַהֶא 15 םֶליִעְּב  
ΠῚּורָסְמְל תוירק שיא ןועְמשְדְב הָדּוהְי בֶלְּב ןתֶנ : 

 ΓΝ יִכְו ἘΞ לפַהד תֶא ויבָא ΡΣ יִכ: עושי עדו 8
 ןֶחְלָשַה לעמ ἘΡῚ :בושי םיִהלֶא ד לֶאְו ΝΞ םוהלֶא +

 טשפיו
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 δ קצי רחאו ΠῚ תחפְטמ חיו ייִדְנְּבִרִתֶא טשפיו
 μεν דיל ילד תֶא ו לח רוכב םימ |

 ἀρ -- ἘΠ הָחַאַה ינדַא ולא ὮΝ" אּוהְ סורמָּפ
 ז עדי א הש ἊΣ שא תֶא ΡΝ ὝΘΝΡΙ עושי ןעח
 5 ץחרתדאל סורְמָּפ ייִלַא ἼΩΝ ἘΣ ןכ"ירחאְו תְּכ
 ןיא ףתא ץחְרֶא אלדםִא עושי ותא ןעיו םֶלּועְל יִלְנְרדתֶא
 9 אל יִנדַא םּורְמָּפ ןועמש ΤΟΝ ΤΩΝ :יִמַע ΡΠ דל
 10 ויִלֶא רמאיו :ישארחתַאְו ידידתא ὩΣ יִּכ דָבְל ילגרדתֶא
 וילנר תֶאד םא יִּכ דוע ץחְרל ול -ןיִא ΠΩΣ עושי
 גו 5. :םֶכְלִכ אל ἫΝ םירוהט םָתַאְו אוה רוהֶמ ּולְכ יִּ

ΣῪםירוהט םֶכְלָכ אל דמָא ןָּכילע ּוהְרְסִמְי ימ : 
 13 ὙΠ ΤΙΝ שָפְלּו םֶהיִלְגְרִתֶא ὙΠ ἼΩΝ ירח יהיו
 ΟΝ“ רָבּדַה Πρ םֶּתְעדַיַה םֶהיִלֶא רֶמאַו ΞΟΠ בש

ΤΌΣילדביארק םֶּתַא :םֶכְל  ΠῚוג םֶּתְבַיַהְו ןודאְו  
ἼΩΝאּוה יִנאְהיִּכ םֶּתְרִד : ὌΝΤΩΝ ΞΡ4 ןודאָהו הרומה  

 ὟΝ שיא ץחרל םיִבָּיְה םֶתַאְדסִנ םכיִלְנְרדתֶא יִּתְצַחְר
 16 םֶּתַאְדבְג ושעת ןעמְל ἘΞ ΠΣ תפומ יִּכ :ויחֶא ילנה

ΝΞיתישָע  ΓΝ ἫΝ ἸῸΝ ἸῸΝ ΤῸםֶכְל  ΤᾺוי  
ἼΣΣΙΣΙויִנדַאְמ לודנ  ΓΝῚוז "םא 512 חילשה  

 18 םֶכְלְּכדלַע אל :ןַּכ םֶכְתושַעַּב םֶכיִרָשַא תאז םֶתָעַדִ
 אָלִּמי ןעמל ךא םֶהָב ὙΠ רָשַאהתֶא ἊΣ עדו יתר

 19 דמא ἊΝ החעַמ + בקע ὋΣ לידה ימָחְל לָכוא בּותְּכַה |
 :אוה ἋΣ יִּכ םּמְנמָאְהְו אב ןִעָמְל הָתּויָה םֶרָמְּב םֶכְל

"ὮΝ ὋΣ ὭΣ ἸῸΝיּכ םֶכָל  - ἌΘΩΝתא  Ὁ ΟΝ 

 "1 להב הָלאה םירָבִּדִה 7 עושי תלכי יהיו

 דָחֶא יִּכ םֶכָל ἼΩΝ ἫΝ ץנא ןמָא מאו דעו וחורְּב
 םכמ 18*
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 והערדלא שיא ΠΌΤ וידיִמְלַת טיכו :יִנְרְסִמי םָּכִמ ₪
ἽΞ >רֶשא וידימְלתמ דָחֶאְו :רָכִד ימדלע ּועדָי אלו ּוכובְנ  
 ןועמש ולדזמְרִא :עושי קיח-לַע בסמ ובָהָא עושי +
 -לַע לפו גויְלָע רּבִּד ἜΝ ΠῚ ΚΎΤΟΣ שרדל םורמָּפ <

 ΠῚ הנה עושי ןעוו :אוה ימ ΣΝ ויָלֶא ἼΩΝ עושי בֶל
 ותָסּורְפִתֶא לפיו ול ΠΡ יִתָסּורָּפ לּכְמָאדרָשַא אוה
 ועלב יִרָחאְו :תוירק שיא ןועמשְְּב הָדּוהְילֶא ןַתַו

ΝΞתא עושי ויִלֶא רָמאיו וברק קדלֶא ןמשה  ΠΌΣΟΝ 
 רָּבִּד הָמְדלע שיא עדיאל םיבְסמַהְמו : הָרַהְמ השע ₪

ΤῸΝ 9:שי יִּכ :תאוָּכ  ΠΝ Ξ ΘΠ ΩΝעושי וילא  
 םיִּכ רָשָא ןעי םיִניִבָאְל תַתְל וא גחֶה יִכרָצ ונלדהנק

ΣΙ:םֶחְלַה תַסּורְפדתֶא ותָחְקְּב אּוהְו :הֶדּוהְי דְּב  
ΠΩ :אוה הָיָה הָליִלְו הָצוהַה תאַצְל  ΣῈ ΝΡרַמָא  

ΠΡ 9רַאְּפְתְנ םיהלָאָהְו םדֶאְהִִּב ראָּפְתִנ  τ.ןה  
 ומצַעְּב ἘΝ ΝΕ םנו וב .ΚΒ םיהלֶאָה

 םֶכְמַע היהא ΠΣ טעמדרוע ἢ :ּוהראּפי הרהמבו 99

- 

ἘῸΝלֶא 5 םידוהוהדלא יתרמָא רשאְכְו יִנשָקבִּה - 
 רמא יִנֶא ןִּכ πο אובל ּולכות אל דךלוה יִנָא רשא

 ΠΝ ἼΩΝ בכל ΤῸ ὋΝ הָשְדַח הָוצמ ὑπ םֶכיִלַא +

 שיא םֶּתַאְיסִנ 19 םֶכְתִא ΠΝ ΝΞ ויחֶמדתֶא שיא
 םֶּתִא םידימְלת יִּכ םֶלְכ ועדי תאזָּב :ןּובָקֶאִּת ויחֶאדתֶא 9
 יִנדַא ΘΒ ΤῸΝ ΠΝ :םֶכיִנִּב הָּבְהִא ןפְשִּת ὮΝ יל 9

 דאל τον ףלוה ὋΝ ἼΦΝ ΟΝ עושי ותא ןעיו ךלת הָנִא

 רָמאו :ירחא ךלה ןכ"ירחאו ירחא תל הלכות
ΤῸΝתֶכְלְל הֶּתַע לכוא-אל עודמ סורטּפ  ΤῊΝךה  
ΒΞ) 88ּדשפנ ןֶּמְתַה עושי ותא ןשו :דשפנדִעְּב ןתֶא  

ἫΣΣישפנ  ὋΝ ἸῸΝ ΠΝלגנרפה ארק םרְסִּב ךל דמא  
 | :םיִמָעְּפ שלש 3 שָחַכּת

 להבידלא
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 14 :ּונימאה ΞΟ םיהלאַב וניִמָאה םֶכְבְבְל לָהָּבִלא = ד
 5 םֶכְל רַמוא ΤΠ ןכ אלדםאְו םיִּכר תורודמ יִבָא תיִבְּב

ΣᾺםוקמ םֶכְל ןיכהל ךלה י : ΠῚ3 יִתּונִכַהְו יּתְכַלָיִּכ  
 ויהת ןץמל ὋΝ םֶכְתֶא יִתְחְקְלְו בושֶא בוש םוקמ בבל

ΣΝ τ ὩΣיִנַא רֶשַאְּב  ἘΠ ΤῚ τεῷךלוה יִנא הָנֶא  + 
 5 .ὮΝ אל יִנדַא אָמות ΤῸΝ רָמאיו :םֶּתְעדְי ךְרדַהתֶאְ

Πὰςויִלֶא רֶמאַו :ךְרְדהדתֶא עדנ הָכְעאְו ךלה הָּתַא  ὁ 
 Ἂν שיא אביהאל .םיִיחַהְו תַמָאְהְו ךְרוה יִכְנָא עושי
 ΤΩΝ Ὁ יתא םֶּתעִדְידּול  :ידודלע ἘΦ בָאָה
 רמאיו :ותא םֶחיִאְר (Ὁ ותא םֶּתְעְדְי ΠΩΣ םָתְעדִ

ΘΕ ΡῈ ΤῸΝינדא  ΝῺ ὌΝידו בָאָהתֶא  ΩΝ ΣΡ9  
ὙΌΣעושי  ΠῺΞ ΠῚהָּמַאְו םֶכְּתִא יִכנִא םיִמָי  ΘΕ 

ΘΠיִנַעְדִּת  ΠΝהֶזהֶמְלְו בָאְהְדתֶא הֶאְר יתא  
 ו יִבָּאְב יִכְנָא יכ ןימָאמ נאה :בֶאְהְדתֶפ ּונָאְרִה רמאת
 ΣΝ ישפנמדאל םֶכיִלַא ΙΝ ἫΝ םיִרְבּדה יִּב יִבָאְ
 :םישעַמההתֶא הָשע אוה יִּבְרְקְּב ןכשה יבא יִּכד רָבד
 וו יל ּוניִמָאַה אלדסאו יּכ יִבָאְו יִבָאְב יִכְנָאְיִּכ יל ונימאה
 12 יב ןימאְמה ὩΞ רמא ὋΝ ἸῸΝ ἸῺΝ :םיִשָעַמַה לַלְנִּב
 תולדְנּו הָשע יִכנָא ἼΩΝ םישַעַמַהדתֶא אּוהדםנ השעי
 5 ּולָאְשִּת רָשַאלְכְו :יִבָאְיְלֶא דלוה ἋΣ Ὁ ΤΌΣ הֶלֶאמ
 4 ּולָאָשְתַדיִּכ זּנְבְּב בָאָה :ἼΞΞ ןעמל ּוָשַעֶא משב
 85 יִתְוצְמדתֶא יתא םֶּתְבהֶאדִא :ּונָשָעָא יִנַא יִמָשְּב רֶבִד
 16 טילקרפ םֶכְל ןתי אּוהו יבָאמ ,πονῶν נא :ּורמָשִּת
 וז שא תַמָאָה הורדתא ΠΝ םֶכַתִא ןּכָשירָשַא רחא
 והָעְדְי אלו ΠΧ אל רֶשָאְּב ונישהל םֶלּועַה לכייאל
 :םֶכְּבְרְקְּב ΠῚ םֶכִּתִא ןָכש אּוחהיִּכ ותא םֶּמְעַדְי םּמַאְו

 18 ὩΣ ΠῚ טַעַמ דוע :םֶכיִלֶא הָאּובָא םימותי םֶכְבְזַעֶא אל
 ἜΣ Ὃν יח יִּכ ינוארּת םֶּתַאְו יתא תוארל ףיסוי אל

 םתא

 < סמ 41
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 ἜΝΘ ּועְרִּמ עודָי אוהה ὩΡΞ הָיָהְו ΕΥΠ ΠῊΠ םּתִא 30

ΞΝΞ 1םֶתַאְו  ΝΞימ :םֶכָב  ΟΝרמשיו ותא יתוצמ  
ἸῸΝאוה  ΟΝבּוהַא יִבָהאְו יתא בַהֶא . ἜΝיִנאְו  

 אל אּוהְו הָדוהי ΤῸΝ רָמאו  :עדְותֶא ויִלָאְו והבהא
 אלו ונילא עדותהל ץפחת 5 ףלדהמ ינדא תוירק שיא

 יִנָבַהֶאְי .יִּכ שיא ΤῸΝ רמאו עושי ןעו | :םֶלועְל 33
 ΟΣ ΤῸΝ הָאובְנְו ותא בָהֶאָי יִבָאְו יִרְבדִתֶא רמָשי

 רמָשי אל .אּוה ΠΝ אל ΩΝ :ולצֶא ונתְנועמ 4

Ξ ΤΙΝרְֶּדִהְו  ἼΩΝיּכ אוה ילָשדאל םָתְעַמְש  ἜΝ 
ΟΝ ΞΘ 5םֶכיִלַא יִּתְרַּבד הָלֶאדתֶא :יִנֶחְלַש  

ΝΞ 5רֶשַא שְדְּפַה חור טילקרפהו :םֶכמַע יתויָה - 
 -תֶא ΣΤ לפדתֶא מדמי אוה יִמְשַּב יִבָא חלש

 ימולשדתַא םָכְל חיִנַא םולש :םַכְל יּתְדְגהְדרֶשַא לכ גז
ἸῸΝרשאּכ אל םֶכְל  ΠῚיִכְִא םלּועָה  ΠΣלֶא םֶכְל - 

 יִתְַמְא יִּכ םְֶעַמְש אלָה :תֶחַידלאְו םֶכְבְבְל לַהָבִי א
 -יִּכ יתא םֶּתְבַהֶא ול םֶכיִלֶא הָבּושֶאְו ךלא םֶכיִלַא
 יִּכ בָאָהְדלֶא ἊΣ ךלההיִּכ םֶכְל יִדיִהְּב ּוחְמָשִת הָתַע

 םֶרָמְּב םכֶל תאז ΤΣ הגה הָתַעְו :יִנָפִמ לוד יִבָא 29
ΠΏΣ 90םירמא דוע הָּפְרַאְדאל  ּוניִמַאַתו אבָת ןעמְל  
ὩΞΙΩΝ 81יִּכ  ΝΞ ΠΡםֶלועָה רש  ΤΊ ΟῚ ΠῚלכ : ἘΝ 

 ἫΝ ὝΣΝΘῚ יִבָאְדתֶא יִנַא בהא יִּכ םֶלעָה עדי ןעָמְל
 :הָומ הָכְלִנ ומוק הֶשָעִא 15 יבא

 Ὁ גיִרָשדלְּכ :םֶרּפַה אה יִבָאְו תיִּתְמָאָה ןֶפה יכִא | ₪
ἼΩΝ Ξ ἢירָפדהשע ּונְנִא  Ὁינרהטי ירפ הַשעָי רָשאְו  

 ירָבד רּובַעַּב םירקטמ ἼΞΞ ἘΩ͂Ν ΓΕΤΩ͂Ν תוברהל 8
ὙΠΞῚ ἼΩΝ +םֶכִלַא : Ξ ΩΣנאו  ΝΞ ὩΞΞ 

 ןּפ "ἸΒῺῚΞ "ὭΣ אלדםא τον יִרֶפ הֶשַעָידִקַּב גיִרָשַה
 םּתִאְו ןַפָּנה אוה ἽΝ ΕΞ ּודמעת אלדםא םַּתַאדםַנ 5

 םיגרשה :

 כ 2
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 5 ברל יִרְפדהַשַע אוה וב ἢ יִּב דמעה םינרשה
 ὁ דמי אל רשֶא שיא :רָבְד תושע ןולָכות אל יִדָעְלְב
 םוכילשיו םוטקְליו שבו גיִרָשּכ הָצּחַה ךלֶשַה 5
 ז הי יִרָבְדּו יב ודמעְתִיִא :רַעְבל ΠΤ שאָה ךותדלא

πὸ τ ΞΘ ἘΞΞםֶכְל הָשָעַו ולאשת א םֶּתְצפְַש ה : 

 8 יל ἘΠῚ ΞΡ ΓΒ םֶכְחשַצּב יבָא ΞΕ תא
 9 ינאי םֶכְתֶא יּתְּבַהֶא יִבָא ינכהַא רֶשָאַּכ :םיִריִמְלַתְל
 10 ὙΌΣ יִתוְצְמתֶא ּורָמְשת"םִא :יתָבָהֶאְב ודָמִע םֶּמַאְ

ΣΙΝרֶשַאּכ  ὭΣ ὙΠῸיִתדמָעו יִבָא תוצמתֶא  
 וג ןפשִּת רובעּפ םֶכיִלֶא יִתְרַּכד הָלֶא- תֶא :ותָבָהאְּב
 וצ תאודהגה :הָמְלָש םֶכְתִחְמש הָיְהִתְו םֶכְּב יִתָחְמש

ΠΝ ΣΝ ΧΩויחֶאתֶא שיא  ΠΟ ΝΘםֶכיִּתְבַהַא  : 
 18 ΣΡ דַעְּב ΦῈΣ ןתונה תַבָהַאְמ ΓΙΞῚ ΓΞ ןיא

ὩΣΝῚתֶא ושעְתדםֶא  ΠΣ. ΤΩΝ4 ידידו םֶכְתֶא  
 16 ַעְדי טנא דָבָעָה 3 םידְבִע דוע םֶכְָל אָרְקָאדאל :םֶּתַא
 רָשאלָכ 3 ΡΝ ידידָי יתְרַמָאְו ΤῚΝ השעי רֶשַאדתֶא

ρονיִבָא תֶאְמ  ΤΡ ΤΠ16 םּתְרַחְּב םָּתִא אל :םֶכְתֶא  
Ξתָכְלְל םֶכְתֶא יִתְדְכְפהְו םֶכְב יְִרַחְּב יִכְנאְדבִא יּכ  
 ולֶאְשּת τῶν לפ ΠῚ םוקָ םֶכַַפּו יִרפ תושעלו
 וז םֶכְתֶא .ΓΝ יכנָא ΠΟΝΩ͂Ν םֶכָל ןתי יִמָשְּב יִבָאַמ
 18 ΝᾺ םֶלועְהְיא : ויחַאתֶא ΣΝ ןובָקָאָּת ןטמל
 19 םֶלועָהְדְוִמ ולא :הֶנושאר ΝῊΡ יתא יִּכ ועד םֶכְתֶא
 םֶכְניִאְיִּכ ἢ ΤΩΝ תֶא בָהא םֶלועָה הָיָה םֶתיִיָה
 םלעָה 2 םֶליעַהְדִמ םֶכְתֶא יִּתְרְַּבִימִא 5 םֶלועָהְדִמ
 20 םֶכיִלא יִתְרַּכִּד רשא יִרָבּדתֶא ּורְכ :םֶכְתֶא אנשי
 ΡΟΝ ΤΩΣ יתא ופְדְרדִא וידאמ ἼΞΣΣ לודג אל רמאל
 :ּורמשי םֶכְרְבְדדִתֶא ὩΣ יִרָבְּדתֶא ּורָמָשדםִא ּופדְרָי
 9 ὮΝ ועדידאל יִּכ יִמש רּובעָּפ םֶכְל ושעי תאז"לכ לבא

 יחלש
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 םֶהָב הָיָה אל םֶהיִלַא ὙΠΞῚ יִתאָב אלול :יחלש 22
 אנשה : םתאטח"לע לַצְנִתַהל ΠΕΡ אל הָתַעְו אָטַח 38

Ὁ ἊΝ 5.תֶא םֶכותְב יִתישָע אלול  :יִבָאדתֶאְדםְנ - 
 אַמַה םֶהָב ΠΤ ΝΟ Ν שיא ΠῺΣ אל ἸῸΝ םישעמה

 תאלַמל דא :יִבָאתֶאְדִּנ יתאדסנ יאְנְשיו ּואְר הָתַעְו =
 אובְבּו ΣΝ םנח תַאְנַש םֶתְרותְּב בּותְּכַה-רַבִּד 6

ὍΣ ΣΡ ΕΣתֶאְמ םכְל חלֶשֶא  ΞΝתָמָאָה חור  
 יִּכ ּודיִעָּת םֶתִאדְנ :יִלָע ΤῊ אוה יִבָא ΓΝ אָצויַה לז

 ΤΉΝ םֶתיִיָה שארמ

 הָגְה :ּולָשְּכִת אל ןעמְל םֶכיִלַא יִּתְרַבִד הָלַאְתִא | 6
 ΠΡ םֶכְתֶא גְרהלָּכ ὍΝ Τὺ הָאְּב ףאְו םֶכְתֶא ודני

 ὭΣ םֶכְל ושעי הֶלֶאתֶאְ : םיהלאל הדובע תוז שעל 3
ΝΩ͂Ν 4ּועְדָי אל יתאדסנו : ΩΝבבד יִּתְדַגְה  ΠΝ ΩΝ 

 םֶקיִלֶא ΙΖ יִכנָא יִּכ הַעָשה אב ּורְכְוִתִִרְשַא ןַעַמְל
 םֶכָּמַע ὙΠ יִּכ הָלֶאָּכ םֶכילַא יתרּכד-אל שארמו

 הָנָא םָּכִמ שיא ΟΝ אלו יחלשדלָא יִכנָא ךלה הָּתַעְו 5

 הָלֶאתֶא יִרְּבִּדִהלַע םֶכְבּבְל הֶאְלִמ תֶבָצִ :ךלת <
 בוטה ΡΞ ΞΡ תמא. םקוא ἘΣ ΡΣ ז

 ἘΝῚ“ טיקקרפה םֶכיִלַא ל ΣΝ אלדםא יּכ םֶכָל
 -תֶא חיכוהו אבידיפ ΠῚ :םֶכיִלַא ὙΓΡΩ͂Ν יִתְכַלָה 5
 אטחהדלע ΘΥΜΟῚ קדצהו אטחה רבדדלע לוע +
 אלו יבָאדְלֶא τὸν יִכ קֶדָצַהדלַעו :יִב ּוניִמָאָהְדאל יִּכ ג
 םֶלועָה רש ןודנ יִּכ טפשמה"לע Ὁ :יתא תוארֶל ופיִסות ו

 תֶאְש ןולְכּותדאל ἫΝ םֶכָל ΤΣ יל תובר דוע :הָוה 1
 תַמָאָהילֶא םֶכְתֶא ךירדי אוה ואבְּב תָמָאָה הורו :הָתָע 13

Ξ 4רָּכִדְי אל  ΝΣ,יִּכ  ΟΝ ΕΝרָּבדְי עמשי  

 דיו חפו ילשמ יפ יִנְרָאָּפְי אוה  :םֶכְל ΤΡ תותאָהְו 4
 ילשִמ יִּכ יתרמא ΞΡ אוה יל יִבָאְל ἼΩΝ לכ : םֶכְל 6

 חקי
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  ΤΡטַעָמ ד דועו 0 אלו טַעְמהןה  :םֶכְל דינו 16
  ΠῚוז ּויְדיִמְלַּת תַצְכִמ : (יִבְָאְדְלֶא ךלח יִנָאייִּכ)

ὩΣ ומלא ἸῺΝ ΠΡ רמאל ππρὸν שיא ּורְּבְדִנ 
 ּורָמְאְו יזָחְתַו טעמזדועו ינוארת אלו  τ ἊΣ-לֶא

 המ ּורָמאיו :יִבָא  ΤΩΝב ונעדי אל טָעְמ ; 18
19 ὨΤῸΣ רָמִאיַו ותא לאשל םֶבְבְל ד ὩΣ יִּכ עושי עדוו 

 רָבְּדַה לעה  ΠῚושְרדת  ΠῚהָזתֶא  ΤΩΝ 5טַעָמְדַה
 ינזָחְתו טטמדדועו ינוארת אלו  ὋΝ ἸῺΝ ἸῺΝרַמא 20

 יִּכ םֶכָל  ΞΘ ὨΙΩ͂Νםֶלועָהְו ּוליליתו  ΠΡםֶּתַאְדַה

 ובָצְעַת  ἸΞῈΣביִרְקַת יִּכ הָשֶאָה :ןושָשְל פו םֶכְּבְצְע 91
  ὩΣΣ ΓΙואִָמ יִּכ הָל , ΠῚדָלְָהתֶא ּהָתְדל יראו

 איהְו הָנובָצְעְִתֶא דוע רפזתדאל  ΣΝ ΠΡדלוג
 ובָצַעְתִת תַעָּכ םֶּתַאְ- םִו :םֶלּועְל  ὙΦהָאְרֶא בּושֶא 9
 םויכּו :םֶּכִמ םֶכְתִַחְמַש ריִסַמְדיִאְו םֶכְּבְק שָשְו םֶכְתֶא 28

 יִלְּאְשִת אל אּוהה  ἼΔῚןמָא  ὋΣ ΤῸΝםֶכְל רמא 3
5 ΠΣ Σ םֶכָל ןפו יִמָשְּב יבא: ΓΝ ΝΣ ἜΝ ΟΞ 

 ולָאְש יִמְשִּב רָבְּד םָּתְלֶאְש ד אל  ὙΠΡΙאָלְמִת ןָעַמְל
 הנה םילשמפ ם כלא יּתְרְבּד | הלֶאתֶא : םֶכְתִחַמש 5
ἜΝ יִּכ םילשמב ἘΞΌΝ דוע רָּבדַא אלו הָאְב הָעַש 

 םֶכֶל רָּבַדֶא רּורְּב  ΡΞ ἘΝ ἼΞΤΟΣּולָאְשִּת אוהה 28
 רמא יִנְנִאְו ימשב  ἼΩΝ ΞΡיִנא  ἜΡΟΝ:םֶכְדַעְּב שש

 יִבָאהִּ  ΝΠ ΤΣבקע םֶכְתֶא בהא  ΩΝאֶהַבְתעִי 
 :יִתאָצְי .םיהלֶא תֶאְמייִּכ םֶתְנַמָאָהְ . ΓΝיִתאָצְי בָאְה 8

 םֶלועְל אבָאְ  ΡΟΝ ΠΊΩΝ:יִבָאלֶא ּךְלַאְו םֶלועָהְדִמ
  ΤΌΝ ΤΩΝלָלַמִּת רּורָּב תָעָכ הגה ויָדיִמְלִּת 89
 :לָשְמ לשמת אלו  ΠΕΡלכ -יִּכ ּוטָעדִי  ΠῚאָלְו 80

 ךרֶטְצַת  ΟΝשיא ךְלֶאְשַי  ΓΝῚΞןימָאנ  ΠΝםיהלֶא
 םֶהיִלַא רַמאיו עושי ןעיו :תאָצָ  ΠῺΣהנה :ונימָאְת 41

[1 
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πονהָּתַעְו הֶאְב  ΠΡ ΣΧ ΠῚותיִבְל שיא םֶתוצפְ  ὙΝῚ 
 ΠΝ ΤΌΝ זיִדמָע יִבָא 5 ידבל Ὁ ΝῚ ידבְל ּובזעַת 88

ἘΠΞῚםֶכיִלַא  ὌΡΗםַכְל הָרָצ יִּב םּולָש םֶכְלְהְיַהְ  
 :םֶלועְהְַתֶא ΤΙΝ Ἃς םֶכְבְבְ ΤΌΝ ΣῊΝ םלּעְּב

 רמאיו ΠΡΨΠ ΤΣ אשיו עושי רָּבִּד הָלֶאדתֶא 17
 רפי ןעמל 3 ΩΝ ראפ הָעָשַה הֶאְבְד הוה יִבָא

 עמל רֶשְבלָּכילַע ןָמלָשה ול ΠΣ רשַאּכ : נפה 2
 ייח ἘΠῚ .הֶלֶאְו ול ַּתְנרֶשִא לכל םלוע יח תי 3

 עושדתֶאְו דדבל םיהלאה ΠΡ יִּכ ךְתִא תַעְדְל םֶלּועָה

ΠΟ ΤΌ +ץֶרָאְּב ףיתראפ יא ִּתְתְלָש  ΤΣ 
 הָּתַא ὙΝΞ ΠΕΡῚ :תושָעְל ינתיוצ ἼΩΝ ףִּתְכאַלְמ 5

ἬΝ ἘΝשא דובָּכִּב  ΠΣףִמַע  ΤῊΣ ἘΠῚםֶלועָה : 
 יל תַתָנ רשא םֶדָאָה ὉΞ יתעדוה ףֶמְשתֶא 0

 ΕΛ ִּרָכּדתֶאְו ΣΝ ΠΣ ילו ὙΠ Ἢ םֶלּועְה ךותמ
 יִּכ :אוה ὭΣ יל ΡΣ ΩΝ לכדיִּכ ΦῚ הָתַעְו 8.1

 ΤΥΞῚ םולְּבְק ἘΠῚ םֶהָל ΠΣ יל (ΒΓ רָשֶא םיִרְכִּדַה
 ἊΣ .:יִנֶפְחְלֶש הָתַא יִּכ ὍΣΩΝ יִתאְצָי ΣΙ יִּכ תמָאְב 9

 דַעְּבדםִא יִּכ ריִּתְעַא םֶלועָה דַעְּב אל ךל ריּתְעַא םֶדַעּב

ἘΠῚ ΣΝ ΠΡ 1ὸךל יל רָשַאילָכְו :הֶמִה קייפ יל  
 דש נא נאו :םֶהְּב יתְראָּפְתִת ילש ἩΡΘῚ אוה ו

ἘΠῚ ἘΣינַאו הָּמַה םֶלועָּב  ΤῸΝ ΝΞשודקה יבא  

 ΠΝ ὙΠῸ ןעמְל יל ΠΡ רָשָאדתֶא ּךִמשְּב םֶתִא רצ
 ἭΡΩΣ םִתא ΤΊΣ) ἋΣ םֶלְּב םֶהָמִע יתויְהב :ּונמָּכ 5

ΠΌΝΩΝיִתְרַמְש - םּתַתְנ  ΒΝ ΝΟΣשיא םֶהָמ  τον 
ῚΞ 5התַעְו :בּותָּכַהד רבד תאלמל ןודבַאַה  ΝΞ 

ΤῊΝםָהְל אָלְּמִת מל םֶלְּב רפדמ יג הָלאתְֶו  
ἫΝ ΟΞ ὙΠῸ +םֶלעקְו ףרְבִּדדתֶא םֶהְל ית  

 ΝΣ ΝΘ םה םֶלועָהדְִמ אל יִּכ ןעי םתֶא אָגָש
 אל |

 -ע
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 ךמ םֶחָקִּת ὍΝ ףל ריתְעַא אלו :יִנָא םֶלועָהְדִמ אל
 16 םַה םֶלעָה-ןמ אל :עְרֶהְדְִמ םרֶצִּתְש קר םֶלּועָה

ἽΝקמ םֶתא שדק : לוע 0% ה  

ΕΞ 

- -1 

 ישָפִנתֶא שידקמ ἌΣ + :;םֶעהלא םֶתא μον ינאדנ
 90 םֶלּוא : תָמָאְּב ΘῊΡ םָהְדנ ὙΠ ןטמל םֶרעּ
 דַעְּבְיסְנא יִּכ ךל ריִתְעַמ יִכנָא הֶלַאדַעְּב דַבְל אל
 דָחֶא םֶלְּב ὙΠ ןעמל :םֶרְבְד יפדלע יִּב םיִנִמַאְמה
 טָּב המהדםנ יהו ἼΞ ינַאו הָּתַא יב ἜΝ הֶּתַא רָשֶאַּכ
 ἘΠῚ .:יִנְּתְחְלְש ΤΙΝ יִּכ םֶלועָה ימאי ןעמְל דָחֶאְּכ

ΠΣדובְּכַהדתֶא םֶהָל  ΩΝדָחֶא ויהי ןטמל יל ּתַתָנ  
 28 ןעמְל יב הֶּתַאְו םֶהָב ὋΣ  :ּונְחָנ דָחֶא ּונחְנא רָשאַּכ

 ὙΠ ὦ הָּתַא יִּכ τον עדו ןעמְלו דַחֶאְל םיִמלשמ ויה
 םֶתא תְבחְ  τς ὋΝ πον ΝΞםֶּמַתְ 7 34

 ספ -

ὮΘ - 

4 τῷ 

 55 ἜΝ 2 תודסומ - יִנּתְבַהַא Ξ ל" תתנ רשַא

 וריצה ΠΡΕῚ דידי יאו צדו אל םֶלועָה ןה קידצה
 5 ףיסואו ךִמש"תא םיתָעדוה ינו :יִנָתְחְלָש הָּתַא רשא
 ΠΣ יִֶּתְבִהֶא ΔΝ הָבָהאָה םֶּבהְיְהִת ןַעָמְל םָעידוהְל

ΠΝ ἊΣםָהָב : 
 18 ἘΝῚ הָלַאְה םיִרְבְּדַהתֶא רָּבִדְל עושי תולְכְּכ יהיו

 ןג הָיָה םָשְו ורדק לחנל רֶבעלֶא ויִדיִמְלְפַחסע הֶצּוחַה
 9 "תא עדו ורסומ הֶדּוהיזםִנְו :וידימלתו אוה וב אביו
 :ויִדיִמְלִתִיִסַע עושי ΓΙ דַעונ תוכר םיִמָעְפיִּכ םוקָמה
 םינְהפה ישאר ΓΝ םיִּתְרְשִמּו דודּגההתֶא הֶָדּוהְי חיו
 :קָשְנהיִלְבְבּו םיִדיִפְלְבּו ΓΞ ΠΩ אביו םישּורפַהְו
 4 ΤῸΝ ΠΝ או ויִלָע אבי ἼΩΝ ΟΞ ΓΝ עדי עושיו

ΡΞ ΤΙΝירצֶנה עושיחתא ּורְמאוו ונעו  ἼΩΝ5  
 םהילא

5 



 :חי ןנחוי 904

 ἸΈΡΩΝ ΩΣ ורסומ ΠΤ ὩΣ אוה יִנָא עושי םֶהיִלֶא
 ולפיו ΠΝ ונפיו אּוה ἊΣ ὈΠῸΝ עושי ΝΞ יהיו

 ורמאיו ושבת יִמתֶא םֶהיִלַא ΘΝ ףָסִַו :הָצְרֶא
 םֶכְל ΤΩΝ אלַה ἼΩΝ עושי ןעיו :ירצְנה עושידתא

Ἂςאוה . ΞΡוכְליו הָלֶאְל .וחינה ושָקְבִת יתאדםִא : 
 -אל πον יל םַּתָנ שא רב רשא τς" תאלמְל

 דו ּהָפְלשיו בָרֶח סורטּפ ןועמשְלּו τ ΤΕΣ יל ἼΞΝ וי
ἼΞΣ ΤΩΝלודָגה ןהפה  ὍΝ τ ΝΡםשְו תיִנָמָיַה  

τםוכְלמ דָבעָה : ΝΟבשָח פורטפדלֶא עושי  ἩΞΤΙ 
ΣΝ ΟΊ ἫΝ סוּפַהדתֶא הּתְשֶאדאלַה προ τον 

 : 1םידוהוה יִתְרשמּו ףלַאה רשו דודגה ושפת ֶא
ΝΠ 5 ΣΤῸΝ הָנושאַרֶב ἸΠΞ Ὁ ΣΌΝ ΣΦΩ͂Ν 18 

 ΓΞ הָלּודְג ΓΘ שָמָש ΩΝ ΝΕ ןתוח הָיָה
 בוט רמאל םידּוהיהדתֶא ץַעָי ἼΩΝ אפיק אוה :איהה 4

ὍΝ 5סורטְּפ ןועמשְו :םָעָהילָּכ דַעְּב דבאי דָחֶאְדשיִא  
 הָיָה אּוהַה דיִמְלּתַהְו עושי ירחא ּוכְלַה ΠΝ דימלתו
 ;לודנ ןהפה רצחל עושידסע אביו לודגה ןהפל עדונ

τὸץוחמ דַמָע סורְמֶפּו  νῷדיִגַה.רַחאַה דימלתה אצ  

 -ר ו

₪ 

ῷ 

 סרטה תֶא ἈΕῚ תרעשהדלֶא ἼΞΤῚ לודנה ןהכל
 ὩΣ“ אלַה ΘΒ ΟΝ תְרָעשַה הַמָאָה רמאתו :הָתַיְּבַה ז

ΠῺΝ 8םיִדְבְעְהְו :אל רַמאו הזה שיאה יִדִמְלִמִמ  
 ודמעיו רקה ἜΡ םיִלָחְּנ שא τι םיִּתְרָשִמַהְ

 ןהפה לַאשיו :םֶמִחְתַמּו םֶמָע דמע סורמְּפיםִנְו מָמַחְתִיו 19
Ὁעושי ןעוו :וחקל-לעו וידיִמְלַת לע עושיחתא ודנה  
 דיִמָתו טועה לָכ ΝΞ יִּתרַבְד ΞΝ ΤΟΝ רמאוו
 םיִדוהיהילָּכ ἼΩΝ שקמה תיִבְבּו ΠΡΟ תיִכְּב יִּתְדַמל

 לֶאְשִתִיהִמּו :רֶתְסִּב רֶבְִד יִתְרַּכדדאלְו (ΤΡ Ὁ ΤῸ גו
 ὩΣ םֶהיִלַא יִּתְרַבִד6ִִהִמ םיִעְמשהדתַא אָנְלַאְש יתא

«ΒΝ 
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 הָלֶאְה ΒΤ ΤΠ יהו ΩΝ רֶשאְתֶא םיעדוי
 יחלההלע עושידתַא ΠΡ דמעָה םיִתְרָשְמַה דחא יו

ἼΩΝתאְזְכַה  ΤΟΣעושי ותוא ןעיו : לודגה ןהפַההתֶא  
ΠΡ ΤΕΣהָכִּת עודמ בוטדמַאו יִתָעְר דָּגַה יִתְרַּכִד  ὙΠ 

 : לודגה ןקפה אפק לֶא םיקזּב ΩΝ ἢ והחלו
 וילא ורמאיו םטהתמו דַמִע סורְטְּפ ןועמשו

 ἸΌΝ :אל רַמאיו שחכיו וידיממלתמ הָּתַאדםנ אלַה

 ץצק ΝΞ עָדמ אּוהְ לדה ןהפַה יִדָבַעְמ שיא

 םורטפ ףסיו :ןנפ ומע ףיתיאר אלה ונאיֶא סרט
 ὝΞΞ יהיו ΡΣ ΝῊ םאָתְפּו שָחְכְיו

 טֶּפְשִמַה תיִּבדלֶא ΝΕ תיִּבִמ עושידתֶא וכילויו םֶּכָשַה
ΠΌΤּסְנְכנ אל  ΤΩיכ ּואָמְטייאל רָשַא ןעָמְל  ἜΝ 

 -המ רמאיו ὈΠῸΝ ל אָציו :הַסָּפַהדתֶא ּולְכאי
 הָיָה אלול ויִלֶא ּורָמאיו ונעו ΠΣ שיִאָהתֶא ומישאת

ΠῚיִּכ 9 הָשע  ΤΗΣאל  ΡΠרַמאיו יא  
 םֶכְתְרותְכ ּוהְטפָשְו םֶּתַא ותא ΤΡ סוטְליִפ םֶהיְלַא
 : שיא תיִמהְל תושר ּוטְל דְזִא םידוהוה ΤΟΝ ּורָמאיו
 ופוס הָתִיִמ וזזיא ומרֶל רָּכִּד רָשַא עושי רבּד תאלמל
 -לֶא אָרְקיו טֶּפַשִמַה ΓΞ ΟΝ סוטליפ בשיו : תומל
 ותא ןעיו :םידוהיה ךְלָמ אוה הֶּתַאַה τος רמאיו ַעּושי
 ףלדודיגה םירחא וא תאז רָּבדִּת דְּבְלמַה רמאל עושי
 ישארו Ἠ͵ῺΣ אלה ידוהי כנא יִכָה םוטְליּפ רמאיו 1 :יִלָע

 : ΩΝ עושי ןעו :ָתיִשָע הָמ ἘΝ ףורינְסה םיִנָהּפַה
 -ןמ יתוכלמ ΠΤ ΠΣ םֶלועָהְוִמ ΤΟΣ יתּוכְלמ

 רמה יתְלבְל יתְרָשִמ יל ומחְלנ א יִּכ הוה םֶלּטָה
Ξלָבַא םידוהיה  ΠΩ͂Σיתוכלמ  ΓΝרַמאיו : הפמ  
ΤῸΝרמאל עושי ןעיו הֶּתִא ךְלִמ אופא ןָּכְיםִא םוטְליִּפ  

 ΝΣ תאזלו יִתְדְלונ תאזל יִכנָא ךֶלִמדיִּכ ΠΩΣ הֶּתַא
 םלועב

 שו

 ל 65 -
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 עַמְשְי תַמָאָהְִמ אוה ΟΝ ΟΞ ΓΌΟΝ דיִעָהְל םֶלּועָב
 יִרְחֶאְו ΤΌΝ איה ΠΡ סוטְליּפ ΤΌΝ ΩΝ :ילוקְּב 88

 Ἂς םֶהילַא רמאיו םידוהיהדלא ΓᾺΡ ΝᾺ תאז ורָּבִד
 הַלָשַאְש םֶכְל אוה ὙΠ ןה ןיִעלָּכ וב יִתאָצַמְאל 9

 םֶכְל הלֶשָאש םֶכְנוצְר ָסּפּב יִשפָח דַחֶא שיא םֶכל
ὭΡΩΝ 40תֶא אל רמאל יקעציו .ופיסויו  :םידוהיה - 

 : דדש הָיָה אָּבַארַבּו אָּבַאְדרַבִדתֶא אָלֶא ΠΣ שיאה
 :םימושּכ ὙΦ עושי תֶא סוטְליפ חקל א 19

 ושאר לע ּומישיו םיצכ ΓΩΣ אָבָצַה ὌΝ ּונרשיו 2

 םידוהיה ἪΡ Ἢ םולָש ורמאיו ΕἸΣῚΝ שובל והמעיו 3
ἽΝ הָצּוחַה דוע םוטְליפ אַצְו  :יחְקַהְד לע ὙΠῸ 

 םֶהיִלַא  Ὁןעָמְל םֶכיִלַא ותא איצומ  ΝΣדאל יִּכ

ΤΩΣ ויִלָעְו ץוחה. ΝΕ עושי ΤΡ τ ΟΣ וב יִתאָצְמ 
 ןִמּנְרַאָה שּובְלּו םיצקה  ὈΠῸΝ ΩΝהגה םוטליִּפ

 אה  ὙΠῸרָשַאּכ  ὍΝ ΤΙΝῚםיתרשמהו םיִנָהּפַה
 בלצה בלֶצַה רמאל יקעצו  ἼΩΝפוטליפ םֶקיִלָא

  ὙΠהָמְשַא וב יִתאָצְמאל יִכנָ יִּכ ּוהְביִלַצַהְו םָּתִא :
 ורמאיו םידּוהיה ּונעיו  ΤΡּונתְרות יִפד לַעְו ונלד שי

 םיִהְלֶאדְְב ומַצִע הָשָעְדיִּכ אוה הָתיִמד בזה :
 :דוע ארל ףסאיו הֶוה רֶבְּדַהדתֶא םוטְליִפ עמָשַּכ יהיו 8
 ןיאמ עושי-לֶא ἼΩΝ טֶּפשִמַה תיִּבד לֶא אביו בָשֶי 9

Ὃν םוטְליּפ ΤΌΝ רָמאיו 51 עושי ובישָהדאלו הָתֶא τὸ 
 τῶν דְבְלצַל ידָי לֶאְלדשו 5 ΠῚ אלה רְּבְדְת אל

αὶךְל התה אל רמאל עושי ןעוו :ךקלשל ידי לָאְל  
 ΣΦΙΣΙ ןוע ןַכְל הֶלָעְמְלִמ 4 τ אלול יִלָע תושר

 וחלשל ΒΟ שָקְבִי זֶא ΤΥ לודנ τὸς יתא 1
 בָהא ΡΝ הֶזתֶא חלשְּתִ"םִא ּורמאיו ּואְרְל םידוהיהו

"ΘΠהָשעָהלָכ יִּכ  ὯΝ;אוה רפיִכְּב דרמ ךָלִמ : 
 קהל :

= 

ζι 

συ 

1 
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  ὙΤῊרֶבְּדַהדתֶא םוטְליִּפ ַעמָשַּכ  ΠῚעושיחתַא איצוה 3
 םנושְלְכּו הָּפְצר אָרְקִגה םוקָמּכ טּפָשִמַה אָפּכְילַע בש
 דלֶא ΠΝ תיששה הָעָשְכְו ΓΕΒ 5 תַעָהְו :אָחְּבִ
 :ותא ΞῸΝ לוט לוט ּוקַעו םהו סֶכְּכְלמ הגה םידוהָיה

ΤῸΝ ἼΩΝבלַצַה סוטליפ  ΞΡῈΝונעו םֶכְּכְלִמתֶא  
 :רָסיִקדםִא יִכ ἼΞ ומלחןיא םיִנֶהּפַה ישאר

ΕΘ. עושי תֶא ΥἹΟῚ בלפהל ΕΝ ΤῈ וא 

 ז םוקמ ΝΎ םוקָמַהד לֶא אַצִמ  ובּולַצהתֶא אשי
 יִנָשּו הָמַש ותא ובלצ וו  :אָּפְלְנְלָנ םֶנושְלבּו תֶלִגְלִגה

ΟΣומע םיִרחַא  ΠΝ ΠῚהֶזמּו  ΣΦ ΠΝּךוֶתַּב : 
 “51 ἢ בּולָצַה- לַע םשוו חול-לע בַתָּכ םוטליפו
 20 םיכר םידוהיו | :םידוחיה למ ירָצְנִה עושי ובִּמְכִמ

 םָשדבלָצְנ ἽΝ םוקָמה יִּכ ΠΣ בָּתְכִמַהתֶא ואל
 ΠΣ תיִרְבָע בּותָכ בָּתְכִמַהְו ריִעָהד לא בורק עושי
 ον“ םוטליפדלֶא םידוהוה ὙΠ ישאר ורמאיו : תמר

ΝΣיִּכ םידוהיה דְלִמ בּהְכִת  ἼΩΝ ΕΝרמָא  ὋΝךלִמ  
 יִתְבַתְּכ ὌΝΤΩΝ רמאיו םוטְליפ .ןעיו = :םידוהיה
 עושי תֶא אָבְצַה יִשְנַא ּובְלָצ רֶָשֶאַּכ יהיו :יִּתְבְתְּכ
 שאל קֶלַח םיִקְלַח הָעְבְרַאְל ם יקל ויִדְנְּבדתֶא וחקיו

ὩΣםא 3 הָרופְ הָתְיַהאל הנכה ותְנָתְּכד תֶא  
ΠΌΣΟגרא  ΠῈΡויִחֶאְלֶא שיא ּורָמאו :ָהָצְקְדדַעְו  

 הָיְהִת ימל לר ΠΣ ליפנדיּפ םיעְרקל ΠΕΡῚ אָנלא
 ישּובְל ד לַעְו םֶהָל יִדְנְב וקלה בותבה רבה תאלמְל
 עשו בולע די-לעו :אָבְצה שנא ןקרשעו לוג ולי
 םִירָמּו סֶפולְק תֶשֶא םָיִרִמ ὮΝ תוחַאו ὮΝ ּודְמָע

ἘΠודיִמְלִּתד תֶאְו ומאד תֶא עושי ארו  ὮΝ 
 :ִּנְּב הגה הָשא ומאד לֶא ΩΝ ΣΝ םידמע בַהֶא
 איהה הָעַשַהְרִמּו ךמא הגה ודיִמְלָּת לֶא ἼΩΝ רַחאְ

 ףסא

 שכ -
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 רֶשָאַּפ 9 ΠΝ ὙΠ :ותיִּבדלֶא דיִמְלתה ּהָתא ףסִא =
 בּותְּכַה אָלּמְי ןעמל לפה השענ ΞΘ יִּכ עושי עדי

ΩΝ "ὮΝ ὍΘ 939. ץמח אָלְמ ילָכְיְשְו  ΣῈ 
ῬΏΓΙΞ 30ויפדלֶא ובירקיו בוזא"לע ּומישיו :  ΓΙΡῚעושי  

 :וחור או ושאר" תֶא טו הֶלָּכ רָמאיו ץֶמחַהְד תֶא
 בּולָצַהְילַע םיִרְַּפַה ונילי אל ּורָמָא םידוהיהו 8[

Ὁ93 תֶּבַשַה  ΓΞתָבָשַה םוי לּודְנְו הָיָה  

 דירוהלּו םֶהיקושדתא רָּבַשְל סוטליפְךִמ ΚΦ אּוהה
ΩΝ 82דָחֶאְה יקוש דתֶא ּורְּבַשִיַו אָבְָצַה יִשְנַא ואבמ  

 וארו עושיזלא ואבו ΩΣ ΡΞ ΦΑΣΙ ינשה יקושדתַאְו 38
 אָבְצַה ὌΝ דֶחֶאְו : ויקושדתא ΤῸ אלו תַמ הָּגִהְו 34
 ΡΠ תאז הֶארַהְו :םיִמו םִּד ΝᾺ ודצְּב תיִנְחְב ורק 5

 םּתַאדְנ ןעמְל דיני תַמָא יִּכ עדוי אוהו ΓΤ ותודעו
 דאל םַצָעְו בּותַכִה תאלמל הָחָיַה תאז יִּכ  :וניִמַאִּת 6
 ΓΝ ΤΌΝ ּוטיִּבִהְו רמא ΠΝ בּותַּכ דעו :וב ּורְּבָשת 81

ὍΝ =רח :ּורְקְד  ΝΞאּוהו יִתָמְרִה ףס"  
 םוטְליִפ ΓΝ לאָשיו םידוהוה יִנָּפִמ רֶתּפַב עושי דיִמְלַת
 םוטְליִּפ ול ΠΡῚ עושי ΓΒ ΤῸΝ תאָשְל ּוהָנִּתִי רָשַא

 רַשָא ןומידקנדםנ אביו :עושי תפּונדתֶא אָשיו אביו 89
 תולָקַאו"רמ תֶברַעַת אביו עושידלַא ΠΡῸΣ םיִנָפְלאְּ

 ולח עושי ΓΕ תֶא וחקיו = :ןירטיל  הָאְמְּכ ו
ΓΞ ΡΞםימָשְּבַהְדםַע  ὙΠῸדתֶא רבקל םידוהיה  

 ὉΠ רב ןגבּו 15 ΤῊ בלָצְנ ΣΝ םוקמַבּו :םֶהיִתִמ וי
ΟΝ 5תמ וכ חנהדאל  ΠΣ ΤΣוכ עושיחתא ומש םש  
ΘῈבורק רֶָבָפַהְו.םידוהיל הָיָה תֶּמַש  : 

 כ ךְשח דעְּב רֶקּבַה תינפל ΓΕΒ דָחֶאְּב ידה 90
 ΝΠ ΤΣ ΝΠ רָבָּכַהדִלֶא תילדנִפה םִיִרִמ אבָּתו
 סורטָּפ ןועמשילֶא אבו ץֶרֶתו :רָבקַה ὈΣ הָרְסּומ

 - דימלתה- לאו
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 םֶהיִלַא רָמאּתַו ובָהֶא עושי ΩΝ רַחֶאָה דיִמְלִּתַהְדְלֶאְ
 ΣΤΡ הפיא ὯΝ אל] ורבקמ ןודאָהדתַא ואָשְנ הנה

ΝᾺוכליו רַחֶאָה דימלתַהְו םורטֶּפ  ΞΙ ΤῸΝוצורו :רֶב  

 "תֶא רבעי ΥΥ̓ רַחאָה ΤΌΤΕ ΠῚ ודְחִי םֶהיִנָש
 כותדלֶא ףקשוו ΡΠ ΟΝ הָנושאר אביו סורסּפ
 ןיעמש אביו :םֶנְכִנ אלו םיחָּנְמ ןיִכיִרְכִּתַההתֶא ארו
 ןיכירְכִּתַהדתֶא ארו רָבּה הלא םַנָכִנ אּוהו ויִרָחַא סור
 ΓΙ ΠΝ ושארילע הָתָיָה רֶשֶא רֶדּוַהְו :םיִחִָמ
 :דֶחֶא 6 ּהּדְבְל תֶלּפְקְמדִא יּכ ןִכיִרְכִּתַה לָצא
 אוה"םנ ἼΣΟΝ הָנושאר ΝΞ רַשֶא רַחַאָה דיִמְלִּתַהְ

 ἼΩΝ בו בותְכַהתֶא וניבקדאל ןדע יִּכ ἘΝῚ אָרְיו םַנְכִ
 -לֶא וכו םידימלתה ובושיו :םיִתַמה םַעָמ םּוקָי םוק
 הלו .היכוב>איהְו רָבָקל ץוחמ הֶָדְמָע םיִרָמּו :םֶתיִּב

 םיכָאלמ ὍΝ ΝΎ :ָבַקַה ךותדלֶא ףסשתו הָתובְבְב
 ΓΕΤΩ͂Ν םֶש ּומָש רֶשֶא םוקָמַּכ םיִבָשי םיִנָבְל יִשּובְל
 ָהיִלֶא ּורָמאיו :ויָתולגרמ דַחֶאְו ויִתושַארמ דָחֶא עושי

ΠΙῺΝיִּכ םֶהיִלֶא רָמאתו יִּכְבִת הָמְל  ἸΝῺ)תֶא הָומ - 

ἫΝאלו  ἜΣרבְדְל ּהָתילַכָּכ יהיו .:והָחיִגה הפי  
 הָעְדָי אלו ΠῺΣ עושי הא אַרְּתַו ָהיִרָחַא ןָפִּתַו תאו
 יִכְבְת המ τῶν עושי ָהיִלֶא ΤΩΝ  :אּוה עושי יִּכ
 וילא רָמאּתו 7 רָמשְל ּוהְתְבְשַח איהו ישקבת ימדתֶא
 הפיא יל אָנההְדִיִנַה ΠῚ ותא ΓΝ הָּתַאדםִא יִנדֶא
 ןֶּפתו םִיִרָמ עושי ָהיִלַא ΠΝ τ Ὁ יִּתְחְּ ותָחְנה
 τ דלא עושי ΤῸΝ רָמאיו ΠῚ אּוה ינופר ΤῸΝ רָמאתו

 חאל אכלו ΝΟΣ יתילָּע אל דוע Ξ יב יעּנִ
 יהלאהלאו .םֶכיִבאְו ΞΝΤΟΝ ΤῊΣ ἫΝ ΘΠ ידיגהו
 םידיִמְלִּתַהדלֶא רָּפַסִּתו תיִלְדְנִמִה םיִרמ אבִּתו :םֶכיִהלאְ
 +ָהיִלֶא רב תזכו ןודָאְהְ"תֶא ΠΡΟΣ ΣΝ תא
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 רָשֶאַּכ בֶָרָעתַעְל ΓΞῸΞ דָחֶא אּוהו אּוהַה םויָּב י
 םידימלּפה םָש ּוצְּבְקִנדרֶשֶא תֶיְּבַה תותְלד ורָגסנ
 םֶהיִלֶא ἼΩΝ םֶהיִניִּב דמעיו עושי אביו םידוהיה תַארימ

 דתֶאְו ΤΙΝ םָאְרֶה תאז ורְפד יִרָחַאְו :םֶכְל םולָש 0
 ףסיו - :ןודאָההתֶא םֶתּואְרְּב םיִדיִמְלִתה .וחמשוו ודַצ 91

 באה יתא ΤΠ ἜΝΘ םֶכְל םולש םֶהיִלֶא רָמאיִו עושי
 ΒΞ ΠΕΡῚ תאז ורְּכִד יִרָחֶאְו :םֶכְתֶא חלש יִכְנָא 15 2
 -לָּכ [ΓΤ :שָדְפַה חורדתֶא Ὁ וחק ΤῸΝ מא 5

ΟΝםֶהָל חס םָתאטהְל ּוחְלְסִת  ΡΝῚמישאת  
 סומודיד ΚΣ רָשָעָה םינָשמ דָחֶא אָמותְו :ּומְשֶאָי

ΠῚ ΝΟ 5םידימלתה ול ּודיִנו :עושי אובָּכ םֶכותְב  
 םֶהיִלֶא ΠΝ ןודָאָהדתֶא ּוִאְר האָר רמאל םירָאְשנה

 ἫΝ םישָאְו תורָמְסַמַה םשרהתֶא ייָרָיִב הָאְרֶא אלדםִא
 אל צב ידי תֶא ΩΝ תורְמְסִמַה םוקמּב יִעָּבְצִא

ὙΤῚ ΤΩΝ >תינש וידימלתו םיִמָי תנומש הצקמ  ΓΙΞΞ 
 דמעיו ΤΣ תותלדהְו עושי אביו ὩΣ אָמותְו

 חלש אמּותדלֶא ὮΝ“ רחַאְו :םֶכְל םולש מאיו םֶהיִניִב לז
 םיִשְו הָּנַה ΤῊΝ הלשו ידידתא ΤΙΝῚ ΠΥῚ דעְּבְצֶא

 אמות ןַעיו +ןימאמדםא יִּכ הָניִמָא ἼΘΙ יהתלאְ ידָצְב 38
 ָתיִאְר ןעי ששי וילא רַמאיו :יקלאָו ינדַא וילא רָמאיו 39

 | :םיִאר םֶנִאְו םינימאמה ירש ΣΌΝ ΠῚ יתא
 ויִדיִמְקַת ΣΡ עושי ΤΩΣ םיִּבִר ΤΙΝ תותאדםנ הָגַהְו 80

ἼΩΝ 1רֶפְפְּב ובְּתְכְנדאל  {ΠῚןמל ּובּפְכִנ הָלֶאְו  
 ויהי ןעמלו םיהלָא-ןֶּב ΠΣ אוה עושי יִּכ ּונימָאּת
 : םֶכַתְנמָאְּב ומַשְּב םייַח םֶכְל

 וכויִדיִמְלִתִלֶא תוארהְל עושי ףסיו ןכדירחא יהו | 1
ΠΟ δ: τον 3ןועמש  :םֶהיִלֶא תוארה רבדד הז  

 רָשֶא ΤΡ ΟΣ סומודיד ΝΠ אָמּותְו סורְטֶפ
 ץראב

9 - 
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ΚΞויִדיִמְלִּתִמ םירחַא םיִנָש דועו ידבז יִנְבּו ליִלָוה  
 ףלה יִנְַה םורמָּפ ןועמש ΘΝ ἼΩΝ ΕΠ וב
 ודרוו ואו ךמע ךלנ ὉΠ ὩΣ ΤῸΝ ורְמאַו גידל

ΤΡּודְכְל אלו  ΠΡΊΝרוא רקפה :אּוהַה הָליִלַּב  
 עושי יִּכ ועדי אל םיִדימְלִּתַהְו םִה תפָשדלע דַמָע עּושיו
 ΒΝ ΠῚ םֶכְלְדַשְיַה יִנָּב עושי ὈΠῸΝ רמאו :אוה
 ןימימ תרמכמה יכילשה םָהְל ΠΝ :אל ורמאיו
 ָּתא ךשמל דע 553( - וכילשיו ואָצְמִתְו הָיִנָאל
 ΣΙΝ עושי ΩΝ אּוהה דיִמָלִּפַה ἼΩΝ :םיִנָדַה במ

ΘΕΤῸΝןודָאָהדהנה  ὙΠיִּכ סורְמָּפ ןועמש ַעמשּכ  
 -לֶא ΠΈΣΩ היה םוריע יִּכ ὌΨΩΝ רגחו ןודָאה אוה

ΤΩΝםיִרָאְשִנַה םידיִמְלתהו  ΠΡΕΞΞ ΝΞאל יִּכ  
 -תֶא ἸΌΝ ΤῸΝ םיִתאָמְּכְ"םִא 3 הָשְּבַיַהְִמ וקיחרה
 ואריו השָבַיִהדלֶא םתולעב יהיו ΣΟΥ ΤΕΣ תְרַמְכַמַה
 :לכָאְל םֶתְלְו םֶהיִלַצ םיִנְדְו םיכורע ΣΝ τ ὍΤΙΣ הגה

ΞΡ ἼΩΝ םיִנְדַה-ןמ ּואיִבָה עושי ἘῸΝ ΠΝ 
 דלֶא תֶרַמְכִּמַהַתֶא ךשמיו סורְמָּפ ןועמש לעיו :הָחָע
 הָשלשו םיִשָמָחְו ΠΝ םיִלודנ Ὁ ΠΝ ΝΠ השמה
 םֶהיִלֶא רָמִאיַו : ויה םיִּכר ΞΕ תְרמְכִמַה (ΠΡ אלו
 ἊΝ ΠΣ שיא ןיאְו םֶחְל דּורְב ואב עושי
 :ןידֶאְה אוה רֶשָא ועדי יּכ ΠΝ ימ לאשל ובל ואָלִמ
 ΣΙ תֶאְו םֶהְל ןִּתיו Ἐπ τ תֶא ΠΙΡῚ עושי אביו
 ויָדיִמְלַתַקֶא עושי הֶאְרְנְרֶשַא ג תישילשה םַעָּפַה תאזו
 םֶלְכָא יִרָחַא יהיו : םיִתַמַה םַעָמ ומּוק יִרָחַא
 בַהָאְתַה הָניְדִּב ןועמש םורמּפ ΠΡ ΟΝ עושי רמאיו

ἫΝרַתּוי  ΣΝ ΠΝ ΠΧןָּפ  ΠΝיִּכ ּתָעַדָי הֶּתַא  
 דוע ויִלַא רמו :יִאְלְטתֶא הער ΤῸΝ רמו דיִתְבַהַא

 יִנדַא ןַּכ ΤῈ ΝΣ יתא בַהָאְתַה ΠΥ ἽΞ ΠΡΌ םַעּפה
 התא 14.

ὧϑ 

₪= 

δι᾽ ὧι 

«ἢ 

65 

0 

- 

 זש

οι = | (₪ 

συ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 - ך

8 - 

9 - 

 אכ ןנחוי 47 ןש

δ: תֶא גהְנ ויִלֶא ΤΌΝ ךיִּתְבהֶא יִּכ ΠΡ ΠΕΝ 
 ןועמש תישילש םַעּפ ויִלֶא רמאיו  ΠΡיתא בַהֶאְתַה

 רַמָאהיִּכ םורמָּפ בצְעְתִיו  ΤῸΝיתא בָהֶאְתַה תישילשב
 רמאיו  ΤΌΝלפדתא יִנדַא  ΤΩ͂Νעדוי  ΠΙΣΤῊּףיתְבהַא יִּכ

 עושי ויִלֶא רמאיו  ΠΝ:ינאצהתא  Ἂς ἸῺΝ ἸῸΝרמא

"ον ךלפו ףִמְצַע ּרְגֶח ΓΙῸΣ םיִמָיְל ריִעָצ ּךִתיִהְּב ἪΡ 
  ΟΝףרגחי רחאו ףיּפכ שרפו ןקוּת רשאכו תְצְפַה

  ΝΟΣומרל רָּבּד תאזדלֶכְו :ץֶּפְחַת אל רַשָאדלֶא
ΤΩΣ ἘΠῚ םיהלֶאְהדתֶא הָבדדְּבַכְי ἫΝ ותתימלע 

 -תֶא ארו סורְְּפ ןפו ΤΙΝ ךל ΤῸΝ רמאיו רּבְדְל י
 רַשֶא אּוהְו ὉΠ ΤΙΝ ףלה בהאא עושי רָשֶא דימלתה
 רָשַא הזזאוה Ὁ ΣΝ ΟΝ ὩΣ הדָועְּסַּב ובְלדלַע ל
 עושיד לֶא רמו סורטּפ ותא תואר יהיו :ךרסמי +

ΠῚ ΠΝ!רַאְשְיַש ינוצְרדםא עושי ויִלֶא מאיו :וליהמ  
ΝΞ Σ 5:ךל הֶּתִא תאְזְלו ףלדהמ  ΣΥΝאָצָי ןָכִילַע  

 עּושיו תּומָי אל אּוהַה דיִמְלּתַהָש םיִחאה ןיִּב הוה רָבִּדַה
 רַאָשידיִּכ ΝΕῺΝ "ΩΝ ΩΝ תומידאל יּכ ולְרַמָא אל

 דיִעָמַה דימְלִּפַה אוה ΠῚ :ףל .הזהמ יאבדדע +
ΤΩΝ ותּודָע יִּכ ּונָעַדְיְו תאְזילָּכ ΞῸΞ ἼΩΝ ΤΟΝ ΤΟΣ 

 דםאו עושי הֶשַע רָשֶא םיִרָחֶא םיפר םישעמ דוע שיו ל
 אל ולְּ לוק ΡΣ ΙΝ דאל τὸς ובְתְכ



ὍΣםיחילשה  

 רשֶא ΞΡ םוליפואת יִּתְבַתַּכ ןושארֶה רַמָאָמּב
 ורָמל ΠΡ» ἼΩΝ םויַהדדַע ; דַמְלְלּו תושַעל עושי לחה
 רַחְּבְדרֶשֶא םיִחיִלשַה -תֶא שדה חּורְּב ותוצ ירחא
 3 יִרָחַא תובר תותאָּב ὙἹ ἘΠῚ ΞΡ ΠΣ רָשָאְו :םֶהָּב

 תּוכְלַמ ד לע ΤΙ םוי םיִעָּבְרַא ὈΠῸΝ ארו ותע
 רוס יִּתְלְבְל τα τ םֶהָמִע ולְכָאְבּו :םיִהלֶאַה
 םָתְעַמְש ΣΝ ΞΝΠ תַחְמְבַהְל ליִחוהְלּו םִיְלָשּוריִמ
 ΓΞ ּולְבַמִּת םֶּתִאְו םיִמַּב ליבמה ןֶנָחּי יִּכ - :ינממ
 יהיו :הֶָלֶאָה םיִמָיה ΠΝ  בורְקְּב שדקה
 תָעָּב ביִשְתַה ּוניִנדִא רמאל .והלֶאשיו ודהי םָפְסאְתַהְּב
 כל ἘΞ םֶהיִלֶא רַמאיְו :לֶאְרְשיל תוכְלִמַהתֶא תאזה
 :ולָש ּונָטְלָשְּב בָאָה ΞΡ רָשַא םיִנמוהְו םיִּתַעָה תטדל
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 םֶתיִיְהְו שדלַה חור םֶכיִלַע אובְּב הָרּובְג ואשת לֶבָא
 :ץֶראָה הצקדדעו ןורָמשְבּו ΠΤ ΞΘ םילשוריב ידע
 9 Ὁ והאשיו .םיאר ἘΠῚ הלעה תאז הנחה ותולככ יהיו

ἼΣותולעפ םימָשה וירחא טיכו :םָהיִניִע  ΤΣ ΠῚ0 יִנָש  
ΞῸΝΝיִשָנַא ורמאיו  :םַחיִלָ םיִכָצְנ םידַב ישובל  | 

 רשֶא עושי ΠῚ םִיִמַשְל םֶכיִניִעְו ודמעת ד המ לילה
 ותא םֶתיִאְר ΝΞ אובי אוב םימשה םֶכיִלַעַמ הָלָעְוה

 הלע

5 



 א םיחילשה ישעמ 914

 ΝΗ רֶהָהְדִמ הָמיִלָשּורִי וכליו Ὁ :םורמל הֶלע 1
 : תֶּבַש ΘΠ ΤΥ םילשוריל בורק ΝῊ םיתיזה רה

 ΘΒ ּהָבדּובָשָי ΟΝ הֶיִלָעָהְלֶא ὍΣ הָריִעַה ואבו 18
 יִתַמּו יִמְלַתִרַּב אָמותְו םופליפ יִרדְנַאְו ןֶנְחויְו בלעיו

 דלָּכ :בֶעָיְדְּב הָדּוהיו אקח ןועמשו יִפְלְְדְּב בלע 4
 | םיִנּונָחַתְבּו הָלַפְתְּב דָחֶא בֶלְּפ ἘΠῚ םידקש ּוָה הֶלֶא

ἘΠםיִשָנהְו  ἘΝ ΘΠ. ὩΣּויָחֶאדםַעְו עושי : 
 תומש רַּפְסִמּו םיִחאָה ΓΞ סּורָטְפ Ὡ םֶהָה םיִמָּיַבְו 5
 םיחא ΘΝ :רמאיו םיִרָשָעְו הָאְמְּכ דחי םיִלָהְקִגַה 6

ΤῊΝשֶדְקַה חור רֶשֶא הוה בּותְּכַה אלְמּיש הָיַה  “ΞῚ 
 -תֶא ךילומל הָיָה ἼΩΝ ΠΎΡΓΟ לע דוד ἘΞ םֶדָקִמ

 תורשה ΚΞ הָכְזו ּונָתִא (ΠΩ הָיְהִיִּכ ΤΥ ΞΕ וז
 לפיו הָעָשְרַה רַכְשְּב הָרָש ולדהנק אוה ΠΥ :הֶזַה 8

ὌΞΟΣ 19עדו :ועמְלָּכ וכּפָשיִ דוָּתַּכ עָקְּבִיו הָצְרַא  

 הָדְשַל םֶתְפֶשַּב אקי םיִלָשּור יבשילכל הוה רֶבּדַה
 רֶפְסְּב בּותָכ יִּכ :םִּדה ΠῚ אוה אָמד לָקָח אּוהה 30

 רמואו בשי ּהָב יהי לַאְו (ΓΦ ותְריִמ ד יהָּת םיִלהת
 ΘΝ ΠῚ דַחֶאְש ΤΣ ןָכְילַעְו τ τΝ חקי ותדְכַּפ 1

ἼΩΝּוכלַהְתִה  ἼΩΝ 8 ΣΝאצוי עושי ּוניִנדַא  
 והקלה .םויהדע נחי תליבְטמ :  ὉΠ ונינפל אָבְו 35
 ידימעו  :םיִתְמַהְ זִמ ותוִחַּת דעל ּוטָמַע הָיהְי ונתאמ 35

 םוטסּוי הֶּנַכְמ אּוה| ΝΞ ΚΣ ףסוידתֶא םינש
ΓΝῚ +הָּתַא ורמאיו ו : הָיתמ  ὙΠῸ ΠῚלָּכ - 

 ὍΝ דַחֶאַהדתֶא הָלֶאַה םינשהדךמ ΝΥΝ תובבְלַה
 תוחילשהו הָוה תורשה לרוגדתֶא «ΡΠ :וב ּחְרַחָּב ₪

ΠΤ Το ἼΩΣ ΡΝ γ6ךלַחל  ΡΟ ΟΝוליפיו :ולש  
 τῶν יִתְשַעְלֶא המסה .ρος לֶרוגַה לפיו תולרוג
 : םיִחיִלָשַה

 םויבו |
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 בל םֶלָּכ ּופְסֶאְנ תועְבָשַה תַעְבַש תאלִמ םויִבּ
ὙΤῚ ΣΝחור לוקְּכ םאָתִּפ םיִמָשַהְִמ שער לוק  

 תב יבש םִה רֶשֶא ΡΞ ΟΞ ΤΙΝ ΡΝ הָרָעְס

 ΓΟ שא האְרַמְּב תודְרֶפְתִמ תונשְל םֶהיִלַא הָניִאְרַתַו
 חּור % ואְלְמִּו :םֶהָמ ἽΝ לָּכ לַע תחא תחא
 ἘΣΣῚ ΠΣ ΝΞ תורָחֶא תונשְלְּב רָּבִדְל ἘΠῚ שדה

τ ΠῚסוהא יִאְרְי םידוהי ּונְכֶש םיִלָשּוריִבו  
ΓΞיונו יונלָּכ  ἽΝתויָהִּב יהיו :םיִמְשַהְ"ַלָּכ תַחִּת  

 -לָכ יִּ םיִכְבְנ ὙΠῚ ΞΤΩΣ ּוצְבִּקּיַו אּוהַה שַעְרֶה לוק
 וממותשיו :וצְרא תַפְשַּכ םיִרְּבִדְמ םֶתא ַעָמש שיא
 הָלֶאְה ם םיִרְּבְדְמַה הגה והער"לֶא שיא ּורמאיו והמתיו
 םֶתַא ὉΓῸΝ םיִעָמש (ΤᾺ :הָמַה לילנה Ὁ ὩΣ אלה
 םיִמְליִעְו םידמּו םייּתְרפ :ונתדלומ ץֶרָאדתַפשִּכ שיא
 :אָיְסִאְו ΘΟ הָילדופקו (ΠΤ ὉΠ םֶרֶא יִבָשיִ

ΚΞרֶשָא בול לָבָחְו םירָצִמ איְלופמפו  τὸν":10 יֶניִדּוק  
 11 הנה םיכדעו ΟΞ :םיִרָגְו םידּוהי ὍΤΙ םיִאְּבַהְ

ὈΠῸΣםיִעָמש  ΓΝםיִרּפפְמ  ΠΡῸΣתולְדָג \ ּונ  
 15 ּויַחָאְלֶא שיא ורמאיו ὌΠΞΣ םֶלָכ ּוהָמְתִש :םיהלָאָה
 15 :הָמַה םיִסָע יאְלִמחיִּ ורמאיו טל םיִרחַאו + תאזדהמ

 1+ "תֶא אשיו ומע רֶשְעֶה יִּתשַעְו סורמָּפ דמַעָי זא
 םיִלָשּורי יִבְשיְו הָדּוהְי יִשְנַא רמ ΜΝ םֶהיִלַא τ ΤῸ ולוק
 15 םיִשְנָאַה יִּכ ;יִרָבְדלֶא וניזאהו ועדת עדי תאז םֶלָּכ
 תועש שלש יִּכ ΡΩΝ רשאָּכ הָמַה םירוכש אל הָלאַה
 6 הָיָה :איִבְנַה לאיי ידידלע רומָאה אוהו :הָתָע םויּכ
 -לָכְלַע יחורדתא ךּפשֶא םיהלֶא (ἘΝ םיִמָיַה תִיִרָחאְּב
 ואְרי תוניזֶח םֶכיִרּוחְבּו םֶכיִתְנְבּו םֶכיִנָב ּואָבְנְו רֶשָּב
 18 יִתוחְפְש-לעו ἩΞΣ ΟΣ ἘΣ :ןומלחָי תימלח םֶכיִנְקו

 19 םיִתְפומ יִּתַתְנְו ΝΞ יחורדתַא ךפשַא הָמַהָה םיִמָּיִּ
 םימשב

 ₪ 43 אפ

σι 

41 ₪9 
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 תורַמיִתְו ΟΝ םִד תַחָּפִמ ץֶרָאְּב תותאו לעממ םִיִמְשְּב
ΟΣ 5םוי אופ יִנָפל םדְל חריהו ךשחל ךפהי שמשה  
ΠῚ 1אָרְונַהְו לודנה : ΠῚלפ  ΚΡ ΟΝהָהידְשְּב  

 עושי הָלֶאָה םיִרְבְּדַה ועמש לֶאְרַשי ὌΝ :טֶלָמִי ל
 תורּובְנּב םיהלָאָה ΠΝ םֶכְל ΚΝ) ἜΝ שיאה ירצה
 | חָילַע τῶν .םיהְלֶאָה ἊΝ  תותאְבּו .םיִתְפמְב

 ' ἘΠ» “ὩΣ ותא ΩΝ ΩΣ םּמִעְדָי רָשָאְּכ םֶכָכותְּב 3

 ὙΤΞῚ םֶתְחַקְל ΘῊΡ ותְעיִדיְו הָצְרֶחְגִה םיהלָאָה תצע
 םיִתְמַהְדִמ ומיִקָה םיקלאו םֶּתְנִרֶהו םֶּפַעַקוה ישר:

 קיִזְחהְל ΤΠ הָיָה אלֶש ἘΞ תֶוָמַה יִלְּבֶהתֶא וריתַהְּב
 יִּכ דיִמָת ,τ הָוהְי יתיוש οἷν רַמא דִוָדְדיִּכ :וב 5
 ἬΝ דוב לו ΞΡ ΤΡ ןכל :שמָאדלּב יעמימ ₪

ἘΞ οἵאל לואשל ישָפִנ בעַת"אל יִּכ :חטֶבְל ןפָשי - 
 עבש םייח ΓΝ ינעידות ἘΠ תוארל ידיִסָה ןתת 38
 הָרְּבִדַאְו יל וחינה םיחא ΘΝ :יְנָּפִַתֶא תוחמש 39

 ותְרּובקו רָּבְכִ תמ ּוניִבָא דוד יִבְבְל ὩΣ רָשָאַּכ םֶכיִלַא
ὉΓΙΝ 30םויה-דע איה  ΠῚΠאוה|  ΝΘ)תֶא עַדְו - 

ΤΡΊΒΩΝהישּמַהְדתֶא םיִקָהְל) םיהלֶאָה ול עּפָשנ רֶשַא  
ἜΘ 81ןַכְל :ואָסְכְדלַע ובישוהְל ויִצְלַח ירפמ (רָשְּבַה  

 -אל Ὁ חיִשְמַה תַמוקת-לע רֶּבּד קוחרמל ותוזחב
δלואשל ישפנ הָבְַעְנ  ἘΞ ΩΣאוה .:תַחָש הֶאְרְאל  

 :ויִדַע ונְלַכ ונחְנַאְו םיִתָמַהְִמ םיהלא םיקה רֶשַא עושי

 ויִבָא תאמ חַקָל םיהלָאָה ןימיב ואשה יִרֶחֶא הע
 םיִאר פא רָשָאְדתֶא ךפשינ שדפה חור תחְטְבַהדתֶא

 ἽΝ אוה ΠΥ ΤΡ הֶלָע אל דֶוְד יִּכ :םיִעְמשְו 3:
 םדה יבוא תישָאדדע - :ינימיל בש ינדאל .הָוהְיִאְנ 5

 Ξ .ּורְּב ὋΞ לאְרשיד תיּב ΠΣ ןכל  :ףילנרל
 ןדֶאְל םֶּתְבַלַצ רֶשֶא ΠῚ עשי-תֶא δῷ םיהלָאָה

 חישמלו

 εῷ שכ

 סלט שס

ν᾽ שו 

ἂμ“ 50 
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 ΞΟ ΟΝ ּובְצְעְתַה םִעָמָשְכ יהיו :ַחיִשְמְלּו
 םיחֶא δον םיחיִלָשַה רֶאְשדלֶאְו ΘΕ ΟΝ ּורמאו
 םֶכיִכְרִדִמ ובוש םֶהיִלֶא Ὁ ΟΞ ὮΝ :השענ- המ

 תַחיִלְסְל ΤΙΣΙ עושי םֶשֶל םָּכִמ שיִאדלָּכ ּלְבַטַהְ
 םֶכְל יִּכ :שָדְפַה ΠῚ תַנְחַמדתֶא םֶּתְלַּבַקְו םֶכיִאָטֶח
 ארק ΟΝ 527 םיקוחרֶה לכְלּו םֶכיִנְבְלְו הָחָטְבִַהַה
 םירחא םיִרְבְּרַּב םֶהָּב דע דַעְו :םֶהָל וני והלא הוה
 :הָוה ΦΈΣΙ רודהדמ אָנ יטְלַמַה רמאל םֶריִהְזו הָּבְרַה
 ופסונ אּוהַה ὩΡΞῚ ΞΘ הָחְמשְּב ורָכדדתֶא ולָּבִַַ

  ἘΌΝ πρόςנ « ὙΠῸ ΣῈםיחיל שה תרותדלע םידקש !
 0 לעְו םֶחְלַה תַעיִצְּבִ ΟΣ תורְּבַחְתַהַה-
 3 ושַעְנ תותאְו םיִּכר םיִתְפּומּו שָפְ לבלט הָמיִא 5

ποὺςלַע הָתְיַה הלודנ המיאו) םילָשוריּב םיחילשה - 
 םָהָל רז שֶאלַכ ו ΤΠ ודחאתה םיִניִמָאָמַהְדלְכְ :(םֶלְּ

  ΠῚּורְכְמִ :םֶלְּכ תלַחנל  ὈΡΓΉΝ Τὰςםשּוכְרתאו 5
 +יה םוי םויו :ורופחמ יִּד שיא שיִאְל םַלָכְל ו קלחיו '

τ 

 םֶהְלַהתֶא ּועְצְבִּו דָחֶא בל שָדקמּב ת תויהל ם םירקש
 וחב םשיו בבל ם πρὶ הל 5 ὩΣ ילכאיו : תֶיְבְּב תב
 ףיסוה ןודָאהו ם םַעַהְלְכ יִניִעְּב ןח ּואְצְמיו םיהלָאָהדתַא

Ὁםוי  ΤΊΣ ΟΣםיעָשונההתַא  : 

 תלפְתְל ὑπ ΟΝ ἘΠῚ םילע ּויָה ןֶנחויְו סורטפו
 ומא ןַטְּבִמ הספ ΠΝ שיאו :תיעיִשּתה הַעַשְּב הַחְנִמַה
 שדקמַה רעש ינָפל םוי םוי ּודבישוה רשא ΠΡ אָבּוה

 : שָדְקִמַה יִאָּב ΓΝ תונְּתִמ לאָשל רָּדִהַמַה רעש -

 31 שכ

-- ₪ 

τῷ 

 ג שדְקמַהדלֶא םיִאָּב ΤΙΝῚ סורז טָּפִתֶא ΝΞ יהיו

 נחי םנְו סורמָּפ וּבדלָּכִּתְסו ΠΣ םֶּתִאַמ שקבלו
ΤῸΝ ΩΝ"הָטיִּבַה  ἘΦ ΟΡ ΝΣוקו םֶהיִלַא וינפ  

"ΡΝ ֶבֶה ἼΦΞ ΓΒ רָמאיו : הָנֶתִמ םֶּתִאִמ ΓΙ» 
 רשאו

 גי
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 ירצֶנה חישָמַה עושידםשּב ל ּוְנִתֶא ותא יִדָיְּב רָשֶאְ
 | םאָתַפ ּוקְזִחִיו והמיקיו ונימי דָיְּב זחא : ךְלהְתַה םּוק 7
 -לֶא ὈΠῸΣ אביו ךלהוו וילנר לע םֶקָ :ויִלְסְרקְו וילנר 8

 : םיהלֶאָהתֶא חְּבַשִמּו ΣΡ) ΠΝ ΝῚΠῚ שְדְקמה
Ἢוריכו :םיהלָאָהְתֶא חְּבשמּו ךלהתמ םֶעְהלּכ והֶאְר  

 שּדְקַמַה רַעָשְּב הָקְדַצ לאשל בָשיִה אה Ὁ ותוא
 אוה יהיו +ול השעפה"לע ἢ ןוהְמתו הָמַש ּואְלִמיִו רְדהַמַה וג

 -לֶא םעָהלָּכ ΤῸΝ ץרוו ןֶנֶחויְבּו םורְמְפְּב קיִזחמ
 ארו :וממותשיו המלש-לש םֶלּוא ארקנה םֶלּואָה 1«

 המ לארשי ישא ἘΣΤῸΝ ἼΩΝΟΣ יו םורמָּפ
 ולא נב ּולְּבִּתְסִתִהַמּו הָוה רֶבּדַהְדלַע םיִהָמִּת םָּתַא

 ἘΌΝ םֶהְרְבִא ΤΟΝ :ךלקמ ΝῊ ὈΓΥΤΌΓΙΞῚ ונָחְכְּב 18
 ΣΩ͂Ν רֶאַּפ אוה ּוניתובא ΤΟΝ בקע יקלאו קָחַצְי
 סוטְליִפ יִנָפְּב וב םֶּתְשַחְכְו םֶתְרְסמ םֶּתַא רָשַא עושי

 שודכַּב םֶּתָשחְּכ םָּתִא לבא :ּורָמְפְל ןֶד הֶיָהְשְּכ +

 :םֶכְתשָקַבְּב חצר שיא ἘΞ ןַתְניִּכ םֶּפְלֶאְשּו קידצְב
 ΘΠ םיקה םיִהלֶאָה ΟΝ םֶּתִמֶה םייחה רשדתֶאָו 5
 שיאָהדתֶא ומש קזח ומש תנומָא לַעְו ΣΤῚΣ .ונחנאו 6

 ול-הַתְלָעָה וב ּונַתְנּומָאְו םיריִּכמו םיאר םָּתַא ΩΝ הָוַה
τתאזה הֶכְרַאָקִתֶא  Ἔνעדי יחַא הֶתַעְו :םֶכְלְכ  ἊΝ 

ἽΞ 8םיהלָאָקְו :םֶכישאְרְיסנ םָתַאדסִג םֶתישע תעד"ילבב  
ΤῸאָלמ  ἼΩΝ ΓΝדינה  ἘΞ ΠΡיִכ ויִאיִבְנילכ  

τὸחיִשָמַה המ : ΞΡובושו ּמָחְה  ὙΠםֶכיִאְמַח : 
 תֶא ΠΡ ΠΡ ינפלמ הָחְור יִמָי ואבירָשָא עמל 30

ἼΩΝ 51חישָמה עושיחתַא םֶדקמ םֶכְל ודָעְי : ΤῈ ἽΝ 
ΞΡותא  ΘΠםיִרְבִּדַהְדלָּכ בוש ימידדע  

 םישודקח ּויִאיִבְנדיִפְּב םיהלָאָה רָּבִד רשָאּפכ םֶנקַתְל
ὙΡῪ 39ןה : םֶלוע  ΠΡּוניִתובָאדלֶא רמָא  ΝΞ)םיקָי  

 םכל
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 ןועָמְשּת ΤΣ ΔΘ םֶכיִחֶא ΞΡ םֶכיִהְלֶא הָוהְי םֶכָל
 28 אל ΣΝ שָפְנַהדִלָּכ ΠῚ ΠῚ :םֶכיִלֶא רָבִדְי ἼΩΝ לכ

ΣΌΣאיִבְוהד לֶא  ΝΠהָתְרְכִנְו  ΠΩΣ3 דלָּכ םנו  
 ודיגה םֶלָּכ :ויִרְחֶא ἈΞ) ἜΝΙ לאומשמ םיִאיִבְנַה
 5 יִנָבּו םיִאיִבְנה יִנָּב םֶּתַא :הָלֶאָה ἘΣ תֶא שארמ
 τος ורמָאְּב וניתובאדסע םיהלָאָה תַרָּכ ΩΝ תיִרְּבַה
 36 םֶכְל ΓΝ ΓΒ לפ דעַרוְב ּוכְרְבִנְו םֶהְרְבִא

ΠΥ͂ΟΝםיִהְלֶאְה דימָעָה  ΞΡ ΤΩΝוהחלשיו עושי  
τΡםֶכיִלְלַעַמ ערמ שיא םֶכְבּושְּכ םֶכְתֶא  : 

ΤΑ םיִנָחכַה ΤΣ ומּוקיו םָעָהִלֶא םֶרְּכִדְּב ὙΤῚ 
2 ἡ רָשַא-לַע ΠΡ הָרָחיִּכ :םיקודצהו שְדְקִמַה 
 ּודיִגִהְו םָעָהְדתֶא  ΓΡΠΣ ΤΣוחלשיו :ַעּושיִּב םיִתָמַה 3

  Ὁהיה 5 אוהה םייה תַרָחַמְל רָמְשִמַּב םּוחיִעו םֶהָּב
  ὈΞῪ :Ξ5יהיו .ּונַמָאָה רֶבְּדההתֶא םיִעְמשהְמ 4
 ולהקיו תְרָחַממ יהיו :שיא םיִפְלַא תֶָשַמָחְּכ םֶרֶפְסַמ 5
 םֶהיִשאָר םֶהיִרָש  ὉΠןֶנְחְו +םיִלָשּורְי םֶהיִרְפוסְו 6

 לודגה ןקפה  ΠῚ ΝΕרֶשַא לכו סורדנסכלאו
τ םּולָאשיו דוּתַּפ םֶתֶא ודימע :לודָנה ןהפה תחפָשִממ 
 אָלָמיו : תאז םֶתִישַע םש הֶזיִאְבּו הכ הָזיאְּב רמאל 5

 םִעָה יִשאָר יִנועמש םֶהיִלֶא רָמאיו שְדְכַה חור סורמְּפ
9 ὮΝ הָבוטַהְדלַע םויה רקָחְנ ונחנאדםא :לאְרְשַ ינקזו 

 הָמַּב םּפְלֶאְשּו הלוח שיִאְל ּוניִשָע  ΠῚעדי :עשונ 10
 םכְלְכְל . Ν᾽ ὩΣ ΞΡירצֶנה ַחיִשִמַה עושי םֶשְבייִּכ

 ומיקָה םיהלֶאָה רֶשֶאְו םֶתְבְלַצ רשא  ΘΓומָשּב
 שיִאָה דמע  ΤῚΣ ΠΣרֶשֶא ןֶבָאָה אּוהְו :םֶכיִנְפל 1
 םֶּתְסאִמ  ὉΠשארל יִהִּתַו םיִנוּפַה  ΓΘהָעושיה ןיִאְו 12
ΠΝ יִנְבְל רחא םש םיִמָשה ΓΙ 1) אל יִּכ רַחאְּב 

  ἘΣ ΟΝםּורמְפ בל ץֶמאהתַא ּואְר רַשָאּכ יהיו 13
 ןנחויו
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 הָמְכֶחדיִלַעַב אלו הָמַה תוטוידה יִּכ יטיבהו ןח
 ΩΝ :עושידםע םיכְלוה ּויָה יִּכ ּוריִּכדְה םֶהְו ּוהָמְתיו
 ּואַצְמ אל םֶלָצֶא ΩΣ ΝΕ שיִאָה ΤῸΝ םֶתואְרְב

 ןירדַקְנִּפִמ הָצּוח תאַצְל םֶתִא וצו :רָכְּד ΘΠ רּכִדְל
 הֶגה הָלֶאָה םישְנַאְל הָשָענהַמ ΤΩΝ ΣΙ וצעָיתיו
 יבשי-לָכְל םֶסְרְפְמ ὩΣ ὉΠ" לע הֶשַעְנ יולָנ תוא
 = הָּבְריאל ןעמל דא ΟΞ שֶחַכְל ὈΞῸ אלו םיִלְשּור

ἼΞΤΠץרפיו םִעָּב  ἘΞ ΤΊΣ}יִתְלַבְל  ἼΞῚלָכְל דוע - 
ΘΝםָשְּב  ΠῚוארְליו  ἘῸΝםּווַציו  ἼΩΝורבדידאל  

 ןְנְחויו םורָמָּפ ונעו עושי םָשְּב ΤΡ אלו רֶכְד +
 םֶכְל עמש םיהלָאה ΞΡ אּוה ןוכְנְה םֶהיִלַא ּורָמאו
 ונחְנַא לכונ אל יִּכ ΓΌΩΝ וטפש םיהלאל עמָשמ דתי

 τ ּופיסויו .:ּונְעַמְשְו וניאר ἼΩΝ ΓΝ רָּבִדל לדַחל יו
 םֶתא שונעל רֶבָד ואצמדאל ΝΞ םֶתא ּורטפיו םָּב
 ἘΠ ΟΣ םיהלָאָהדתַא םיללהמ ΞΡ Ἵ ὮΣΙ יִנָּפִמ

 רשא אּוהַה שיאה הָיָה הֶלַעַמְו ΠᾺΡ םעָּבְרַא ב יִּכ 9
 םֶרטְּפה ΤΙΝῚ : תאזה הָאּופְרֶה תוא ומָעְדהַשְענ 5

ἸΝΞתא םֶהְל ּורְפַסְו םֶהיִחַאלֶא  ΤΩΝ ΣΝםֶהיִלַא  
 תאזחתַא ּועָמָש רֶשָאּכ יהיו :םינקזהו םיִנָהּפִה ישאר 9:

 הָּתַא ΠΝ ּורָמִאיו םיהלאל דָחֶא בֶלְּב ἘΡΊΩΝ ואשיו

ἜΝםָיַהתֶאְו ץֶרָאְהְדתֶאְו םימָשהדתֶא הָשַעָה  “ΟΣ ΤΙΝῚ 
 ΓΞ ּוניִבָא) דוד ךדבע ἘΞ ΠΝ רשא :םָּבְדרָשַא >

ΟἿ 6םיונ ושר הָמְל  ΠῚ ΘΝ ΟῚקיר : ΣΤ 
 יִכ :וחישַמדלַעְו ΠΤ ΟΣ ΠΡ ודְסונ םיִנורְו ץֶרָא יִכְלַמ זז

 סוטליפ סויִטְנְפו סודרוה (תאּוה ריִעְּב) ּודְסונ םֶנָמָא
ΝΘ. ΦΉΣ ΤΩΡרַשֶא שודקה ּךדְבע עושידלע לֶאְרְשי  

ΓΦ =םֶדָקמ ךתצעו ךדי רשא תא תושעל  ΠῚ 
 [τεσ ןתו םֶתְרעְגדתֶא האר ΠΝ הָתַעו :תויהְל 9

ἜΝ, 

- = 
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ΞΡךתטְנּב :םֶּבל ץֶמא"לְכְּב ּףְרְבְּדדִתֶא  ΤῊΝ 
 ףבע עושי םשְּב םיִתְפּומו תותא הַתְלְו אָּפְרַמְל
 ויה ΟΝ םוקָמַה ענו ולְלָּפִתַה רשָאַּכ יִהָיַו :שודקה
 רָבּדִדתֶא ΤΙΞΤῚ ὉΠ חור ἘΞ ואְלִמיִו םש םילָהְנ
 הָיָה .םיִניִמִאִפַה ὉΠ :בֶבְק ץֶמָאּב םולאה
 -לַע רמוא םֶהַמ שיא ןיִאְו תחַא שָפְ ΠΝ בל =

ΟΞ ΤῊΣאוה יל  ΞΟםֶלָּכ תלָחְנְל םֶהְל הָיָה לפה : 
 עושי ןודאָה תַמּוקְתְדלַע םיחילשה ΤῊΣ הָּבִר הָרובְנְבּו

ἽΕΙרַבִד רפח םֶהָב היהראל וכ ;םֶלּכ לַע הָיָה לדג  
 ΠΒΞΓΤΝ ואבו םֶתא ּורְכִמ םיִּתְבּו ΤΥ יִלַַּבדלְכ ִּ
 5 שיא לֶכְל ןח םיחילשה יִלנרל והמישוו  :םֶריִחִמ

ΠΝ]ףסויו +ורפחמ יד  ὙΠῸΞ ἼΩΝםיִחיִלָשַה  ΕΞ 

 דלונ רֶשַא יול ΤΡ שיא הָמָחָּנִהְדְב ושּורפ אָּבִנרַּב

ΓΝדתֶא אָבְ ּוהַרְכְמִו הֶדָש הָיָה וליסנ :סורֶפיק  
 :םיחילָשה יִלְגרֶל ּוהַמיִשְיַו ףַסָּכַה |

 דתֶא רַכָמ הריפש ותשאו הָיְנְנִח ומשו דַחֶא שיאְו

ΠΡῚ ΟἼΤΗΝתעדי ותשאְו רֶּתְסִיו ריחמהךמ  ΝΥ 
 סּורְטּפ ΘΝ :םיחילשה ΣΡ ἘΦ איִבַה דַחֶא קֶלַחְ

ΠΟΣῚהָמְל  ΠῚאלמ  ΝΣהורל רקְשְל הא  
 ΠῚ הָיָה לש אלה :הֶדָשַה ὝΠΕΡ ריִּתְסַהְלּו שדקה
 ς- תמש הל דדיב הָיָה רָּכִמִנ ΙΝ "ὩΣ ורָכַּמַה

ἜΣΤΙ τῆנבל ָּתְרַּפְש אל הוה  ἜΝ Ξ τὶ 
 (ΞΕ הָלֶאָה ὈΠΞΊΠ תֶא ΠΡ עמשכו :םיהלאל

ΠΡῚΝיהִּתַו עוגיו . ποτ; ΠῚםיִעְמְשַה-לָּכ לַע  : 
 ΕΠ הָצּוחַה ּוהֶאְשִיַו ותא ἸΒΘΝῚ םיִרָיעָצַה ומוקזו

  ὙΠῸתועש .שלָשמָּכ  ΝΞאל .איהו | ותשא  ΠΕΣתֶא 1

 ילדירמִא הלא מאו ודְטַּפ ןעו :השענ רָשא
 ὝΤΕΞ ןה ἼΩΝΕΣ הָדָשַהתֶא םָּתְרַכְמ הוה ריחָּמַבַה

 הוה

- - 3 

  Οἱםל 5

= 

 יל |

 - שש

 מס
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ἼΩΝ ΠῚ 9םּתצַעונ הֶּז-הַמְל ָהיִלֶא סורַמֶּפ  ΓΙῸ» 
 ךשיאדתא םירְּבקְמַה ὍΣ ΠΓΕΞ הגה הָוהְי הורדת

τὸעונתו ויִלְנְרְל םאְתְפ לפתו :הָצחַה ּךֶתא ּואָשְנְ  
 לצא הורְּבְקִיו הַצוחה ָהּואָשיו ΤΠ הָגהְו ΝΞ םיִרְעְנהְ

 -לָּכ לַע להקה לָּכ לע הוד ἽΝ ΠΡ :ּהָשיִא גג
 םיתפומּו .תותא ּושעיו :הֶלֶא ΓΝ םיִעְמשה 12

 בל ּופְסֶאְנ םֶלְכְו םיחילָשַה יִדיילַע םֶעֶה בֶרְכְּב םיבר
ΠΝ 18המלש-לש םֶלּואָּב : ΤΙΝ ΠῚרַשֶא שיא ןיִא  

 דועו :םֶתא ריקוה םַעָהְו םֶהיִקִע ΠΡ ובל ואָלְמ 4
ὙἹΒΌΣןודָאָהְדלא םינימַאמ  ΘΝדאַמ המרה םישְנְו : 

 -לַע םומישיו תובחְרֶה- ὌΝ םילוחההתֶא ּואָשָנדיִּכ דע 5
 ילצידא לנו פורְּפ ךלי ἼΩΝ ןטמל תּובְּכְשִמּו תוטמ

 ביִכְּסִמ ΟΝ ὉΠ ἘΣΤΙ ΠΣ :םֶקַמ דָחֶא-לַע 6
 םיִצָחְלִּנַההתֶאְו םילוחההתֶא םיִאיִבְמ םיִלָשורי ּוצְּכַקְ

 ןהכה קיו :םֶלָּכ ּואְפְרִיַו תואָמְט .תוחורמ 1
 ואְלְמַיו םיקודצה ΓΞ יִשְנַא ἘΠῚ ותא ἼΩΝ לכְו לודגה

 ᾽Ν רֶמָשַמְּב ΘΠ םיחיִלָשַּב ΠΡ  :הָאְנִק 18
 τ ΤΡΩ͂Ν ΠῚ ךאלמ ΠΕΡῚ הֶליִלּב ὙΠῚ ΣΟ ו
 ורְבדְו שדקמב ּובְציִתַהְו ּוכְל :רמאל םָאיצויו אְלְּכַה 30
 םַעְמְשְּכ ὩΠῚ ΤΟΝ םייחה יִרְבדדלָּכדתֶא ὈΣΤΤῸΝ גו

 םש ּודְמְלו רקבַה ΤΥ שדְקַמַהלֶא ואָּב תאזחתֶא
 ןירדקנפ ד לֶא ּוארקיו ותא ἜΝΙ לוד ןהפה אבו

 םירוסָאָה πῖπτον וחְלָשיו לאְרְשי ἋΞ ינקזדלְּכלֶאְו
 תיִבָּב םּואָצְמ אלו םיִתְרָשִמה וכליו :םֶתא איִבְהְל 29
 םיִרּוסָאָה תיִּב ΠῊΡΤῚ ὌΝΞ :רמאל דינו ובושיו אָלָּבַה 28

 אלו ΓΙΒΕΘῚ חַתּפַהלַע םיִדְמִע םירָמשהְ רָנְסִמּו רּוגְס
 יִשארְו שדְקִמַה דינג ַעמָשּכ ὙΠ ΣΝ וב ּונאָצְמ 4

 םֶהיִלִע םיכובנ ויהיו הָלֶאָה ἘΞ תֶא םיִנָהּפַה
 ורמאיו
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 5 םֶהְל דעו אָּב דָחֶא שיאו : תאו ΠΣ ΠΣ ורמאיו

 םִה םידמע רַמָשּמַּב םֶּתִמַש ἼΩΝ םיִשָנַאָה הָּגַה רמאל |

 דינה הָמְש ךלמ ΟΣ ΓΝ .םיִדְמַלְמו שד
ὉΠ ΟῚםחקינ  ΝΟ ΠΝינפמ ּואָרָי 3 הָקְזְחְּב  ὭΣןפ  

 27 ἌΤΗΝ ןירדָהְנס ינפל םודימעיו םֶתא ּואיִבָיַו :םולְקְס
 28 יִתְלבְ םֶכיִלִע ּיוצ הּוצ אלה :רמאל לדה ןהפה
 םֶכְתִרות םילֶשּורידתַא םֶתאלְמ הָגִהְו הָּוה םשּב 6
 29 םּורְּפ ןעיו + הֶּוַה שיאה יִמדְדתֶא ּוניִלע איבה ּוצּפְחַת
 םיהלֶא לוקְּב בישְקְַל ΟἿΣ אלה ּורמאיו םיחילשהו
 80 תֶא םיקה וניִתובִא יִהְלֶא ΕΝ יִנָּב לוקְּב בישקהמ
 : ץפהדלע ותוא ּולְתִתַו וב םֶכְדָי םֶּתְחלַש רֶשַא עושי
 3 ΠΡ עישומלו רשל ּוִמיִּב םיהלֶאה אשנ הָו תא
 88 לע וידע ּוחְנַאְו :םיאָטָחה תחילְסו לֶאְרַשיִל הָבּושֶּת

ΠΝחורדםנו  Ων ΠΣםיעמשל םיהלָאָה ותוא 1(  
 88 גורֶהְל ἸΝΣΟῚ שָפְנ דע ὩΞ עו םֶעָמְשְּכ ὙΤῊῚ :ולוקּב
 % ומש לֶאיִלִמג םישּורפהְדִמ ΤΙΝ ןירדָהְנְסְּב םֶקָיַו :םֶתַא
 איצוהל וצו םָעָהְ"ִלָכ יִניִעְּב דָּבְכְמ הָרוּתַה ΠῚ אּוהְו

 ₪ יִשְנִא םֶהיִלַא רָמאו :טָעִמ ןמֶזל הֶצּוחַה םיחילשה"תֶא
 -הַמְּב ΠΡ ΣΕ ΞΘ ἘΞ ּורְמָשַה לאְרְשי

Ὅσονיִּכ :םֶקְל  ΞΡםימיה  ὮΡ ΠΡΝΠןתַיו סְדוּת  
 תואָמ עַּבְַאָּכ ובדקְּבד ילודה דַחַאְּכ שפנה תֶא

συ 9 

 : ]- ἜΝתַסו דקה ימיּב י הדוחי  ἘΣבר ְ
  Ὑ ΤΙΝאּוהדםַנְו ( ΤΌΝ τῶν 55) 2:וצפנ

 הָתַעו  ὋΣהָלֶאַה םיִשְנַאָקְִמ םֶכְל ּולְדַח םֶכיִלֶא רמא
ΣΝ תֶאְמִא תאּוה הָלְעּפַהְ הָצָעָה יִּכ ἘΠ} ְּוחינַה 

 איה  ΤΕΣאל איה םיהלָאה תֶאַמדסִאְו  ὌΞΩרַפַהְל 89
 40 וילָא ועמשיו :םיהלֶאָהדתַא םימחלנ ואַצְמתְִפ התא

 וארקיו

₪3 - 

 סס שפ



ἘΦ 

 ו ה םיחילשה .ישעמ 4

 ΤΠ אל ἼΩΝ ἘΝῚ םתא וקליו םיחילַשַהדתַא וארקיו
 יִנָּפלְמ .םיִחְמש .ּואצו  :םֶתוא ΤΕ עושי םֶשְּב
 ἐστι אלו :הָמְלְּכ ימש-לע תאשל וכ יִּכלע ןירְדְָנַ
 ΓΟ ΘΝ רֶשַבְלּו םיתּבַב שדָקִמַּב דָּמְלְל םויילָּכ
 : ַחיִשִמַה עושי

 תַנולְּת ΠῚ םידיִמְלִּפַה ובְר רָשַאְּכ םֶהָה םימיּכ
 םהיִנע ּומיִלָעָה ΡΝ ΟΡ םיירבעָהילע םיִנה םידוחיה
 ΡΝ ΤΙΝ םוי םוי ןָהְל תַתדיִּתְלְבְל םהיתונמלַאמ
 -אל ורמי םידיִמלַתַה ןומָההתֶא רָשָעֶה םיִנָק ּואְרָקיו

ὉΡ ΤῊתֶא שמשנה םיהְלָאָה רַבְּדדתֶא בע יּכ - 
 םֶכְּבְרַּפִמ םיִשְנַא הָעְבש ὩΣ יחא ןָכְל : תונֶחְלַשַה 5

 ל" -

3 

- 

- - 

ἐπבוט םש  ΠΡחור םיִאְלִמו  ὉΠ!הָמְכְחְו  
 הֶלּפְתַהִלַע דֶקֶשִנ ּוְחְנַאו :הֶוה ןינַעָהִדלַע םדיקפת
Ὁשומש לע|  ἘΠרֶבְּדִה בטיו  ΞΡןומָהָהד לָכ  
 שדְלַה חור ΠΡῸΣ אָלְמ שיא ונְפְמְסְאדתֶא ורבי
 דתֶאְו ןומיטדתַאְו ΠΣ ΤΙΝῚ סורוכורפדתַאו םופליּפדתֶאְו

 ודימָעֶה הָלַאדתֶא :אָיְכויִטְנַא רג ΧΗΣ סנמרפ
 ΠΣ םָהיִדָידתֶא ΞΘ ּוללפִתִיו םיִחיְלַשה יִנָּפל

ΤΣ51 לד ךלוה םיהלָאָה רד  ἜΘםיִדיִמְלִּתִה  
 דתֶא וטֶה םינָהפהְִמ בר ΠΣ דאמדדע םילָשּוריב
 דָסַח* ΝΡ סונָפְטְסִאְו τωρ םָכִל

 :םָעָה .בֶרָקְּב ΡΣ םיִתְפומּו תותא שעיו הרוב
 םיניטרְבילה םשדלע ΝΠ תָסְנְּכַהדתיִּבִמ ישא | ומוק +
 אָיְסִאְ אָיקיליק 5 ῊΣ םיירדנסכְלֶאְ םינירוק ד לש
 הַמְכְחַה Δ) ΩΝ 1529( אלו :םונָפְמְסִאְדםע ּוחְכּוְתִיַ

ἜΤ ΟΝ ΠΥונָעַמֶש רמאל םיִשְנַא וב ותיסיו :וכ  

ὁ, 8הנומא א"נ , 
 ותא '
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 ? םָעָהתֶא ΤΥΎΣ :םיהלאָבּו הָשִמָּב םיפודנ רָּכִדִמ ותא
 ΝΞ ּודפטחיו ויִלָע ומּוקיו םירפופהְ םינקְּזה ד תֶאְו

 שיאָה ΤῸΝ ἼΩΝ רש ידע ּודימעוו ΤΗΣ ינפל
ΤΗΣְּניִא  ΤΙהֶזַה שְדקה םוקמ דָנְג םיִרָבּד חיִטֶהְל  

ΓΙ "2רמא והְנַעמש יִּכ  ΠῚעושי  ΤΠץתו  
 טל רַמְמ רָשֶא םיִכְחַהְד תֶא ΤΡ ΠῚ םוקָמה ד תֶא
 גהו ואריו ןירדהְנסְּכ םיִבְשיִהדִלָּכ וב ּולְּכִּתְסִיש :הֶשמ
 :םיהלֶא ךַאְלִמ יִנְפְּכ ויִנּפ

ΠΝ [רמאיו ןעיו :םֶרָכִּד תָמִאה לודנה ןהכה  

 Ὄπ ΠΝ“ דובְּכַה ΤΟΝ ΣΦ תובָאְו םיחא םיִשְנָא <
 :ןֶרָחַּב בשי ἘΠῚ םיִרָהְנ םֶראַּכ ותויהּב ΣΝ םֶהְרְבִא |

 ץֶרֶאָקְלֶא אבו ףתְדלוממו ךצראמ ףלדדל ויִלַא רָמאי
ἼΩΝירחאו ןֶרָחְּב בָשיו םידקכ ץרֶאמ אצו :ךֶאְרִא  

 םָּתִא רָשַא תזה γα ΟΝ םשמ ותא ריִבְעָה ויבָא תומ |
 אלדףא ΠΡ ּהָּב ול 10( אלו :הֶזה ΡΞ ΕΣ םיבשי |

ΤΣּהּתִתְל חַמְבִיו לני  ΠΝויִרָחַא ועְרֶוְלּו ול  
 ועְרז הָיְהְי ὙΠ Ξ םיקלֶא ול רָמאוו 5 ΤΕΣ םֶרָמְּ
 : הֶנָש תואמ ברא םֶתא (ὩΣ םּודָבַעַו םֶהל אל ץֶרֶאְּב

ὩΣ]יוגההתֶא  ΤΊΞΣ" ΩΝןּד  ἼΩΝ ἼΣΩΝםיהלָא  ᾿Ξ ὙΠΝῚ 
 הֶליִמַה תיִרְּבִדתֶא ΤΊΣΙ :הֶזַה םוקָמּכ ינּודבעוו ּואָצַ

Ξ |תֶא דילוה  ΤΟΤΕותא למיו  ὩΡΞיִניִמָשַה  ΠΧ 
 : תובָאָה ὩΣ ΤΙΝ דילוה בקַעיו בקָעָידתֶא דילוה

 . ἘΝתובְאָק  ΤΩΣ ΠῪΞםיהלאו המיִרצמ יתוא 9

 8 ןח ול -ןּפִו ויָתורָצ-לָּכִמ ΤΡ :ומָע הָיָה
 2 טיִלש והמישיו םירצמ ΤῸ הערפ ינָפל
 .- ΕΞ ΣΙ בָעְר יהָיַו :ותיּבילָּכ לע
 2 בקע עמשוו :לָכא ּואצְמדאל ּוניתובאו הָלּודְג הָרָצְ

 םַעָּפְב וניתובָאדתַא הָמְשדחלשוו םיִרצְמִּב רָבְשִַשִי יִּכ |
 הנו שארה 15
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 ויָחֶאְדלֶא ףסוי עדותה ΓΦ םַעָּפְכּו : הֶנושארֶה ו
 ארקיו ףסוי חלשיו :הערפְל ΠΡ ףסיי תדְלומו 4

 - :שָפָנ שמִחְו םיִעְבש וּתְחַפְשִמ"לֶכְלּ ΤΩΝ בֶקַעְיְל 5
 הָמָכְש ἸΝΞΡῚ :ּוניִתובָאַו אוה ΓΝ ΠΝ בלע 16

 רומָחיִנְּב דומ ἘΦ23 םֶהְרְבִא ΠῚ ἼΩΝ רֶבָּכַב ומָשּויו
 רָשַא הָעּובְשַה Τὰ הָבְרְק רֶשֶאַּכ יהיו :םֶכִש יִבָא וז

 :םִיִרְצַמְּב Ξ᾽ῬῚ םָעָה לניו םֶהְרְבַאְל םיהלֶא עַּבְשנ
 πῇ  :ףסוידתֶא עדידאל ἼΩΝ ὋΝ ΤῸ םֶקדיִּכ דע <

 -תֶא ךילשהְל וניִתובָאל עריו .ונקחפשמל םֶּכַחְתַה
 איהה תַעְּב :םֶתיָחַה יּתְלְבְל הָדָשַה יִנּפדלֶא םֶהיִלְלִע 30

 ויִבָא תיִכְּב ןומָא יהו םיקלאל .בוטדיהיו הַשמ דלונ
 העְרֶפִתַּב ותא הָפְסֶא ּךלֶשַה רָשַאְכְו ΤΟΥΤῚ הָשלֶש גג
 םירצְמ ΤΩΣ ΞΞ הָשמ דמליו :ןֶבְל הל ּוהלדנתַו 39
 םיִעְּבְרַא ולדתאלמבו  :םישַעמְבּו םיִרְבְדְב רוב יהיו 28

ΠΡ ΠᾺΡ 4אר - :לאְרְשי יִנָּב ויָחֶאדתֶא דקפל ובְללַע  
 ΠΞΙΩΣΙ תַמָקִנ םליו ול (γῶν ו קֶשָעְמ דָחֶא שיא

 ὙΠΝ ּוניִבָי יִּ ובל בשחיו +יִרְצַמַהְד תֶא ותוּכַהְּב 5
τὴςהָעּושְּת םֶהְל םיִהלֶאה ןי ודָ-לע  ἘΠῚּוניִבַה אל : 
ὙΤῊ 36םֶכותְב אביו יִנָשַה םויּב  ἘΠῚתושעל שקְביו םיצנ  

 יקשַעָת ΠῚ םֶּתַא םיחַא םיִשְנִא רמאל םֶהיִניִּב םולָש
 Ὁ רמאל ופָדַה ΤΣ תֶא קשעָהְו :ויִחֶאד תֶא שיא גז
 רמא הָּתַא יִנגְרָהְלַה :ּוניִלָע טפשו τ שיאל מש 38
 ἣν ΠᾺΡ ΓΞ" :יִרָצִמַהדתֶא ὉΔΩ͂Ν ΠΥ רָשָאַּכ 29

 :םִנְב ינש ΕΟ דֶלזיו ןידמ ץֶרֶאְּב ΠΤ ΠῚ רֶבִדַה
 רה ἼΞΤΩΞ ךִאלמ* ΤῸΝ הֶאְרנ ΠᾺΡ םיִעָּבִרִא תאלִמְבו 80
 Ὃν“ מתו השמ ארו :הָנָּפִה ךוחמ שאתַּבַלּב יִנִס 81

 τὶ למ א'ג 1, 0
 הארמה
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 82 ἽΝ :וילֶא הֶוהְי לוקדיהנ תוארל ורופְבּו הֶאְרִמה
ΤΟΝ ΤΩΝ ΤΌΝםֶהְרְבִא  ΤΌΝיהלאו קָחָצִי  ΞΡ 

ὙΠהָוהי .ויִלֶא רָמאו :טיִּבִהַמ אָריַו הָשמ  τῇ88  
ΤΣ)םוקמה יִּכ ףילנר לַעַמ  ΠΝ ἼΩΝדמוע  οἷν 

 % רָשָא ימַע ὋΣ "ΙΝ יתיאב האר :אוה שדק ד תמדא
 הָּתַעְ ו דַרָאְו יּתְעמְש םֶתְקַאְנ תֶאְו םיִרָצְמְּב
 ובדרשַחְּכ ΟΝ השמ איה :הָמיִרַצִמ ִּחְלְשִאְו הָכְל
 רַשְל םיהלַאה חלש ותא ΘΕ רשְל ףמש ימ רמאל
 םָאיִצוה אּוהְו :הָנּפַּב ΤῸΝ הֶאְרְנה דאְלמה דיִּב לֶאְגְ
 רָּבְדִמַבּו (ἘΣ ἘΞ םירָצמ ץֶרָאְּב םיִתְפִמו תותא שעו
 81 לֶאְרְשי יִנָּבְִלֶא ΩΝ ἼΩΝ הָשמ אּוה : הֶנֶש םיִעָּבְרִא

ΞΕ ΝῺםכיהְלֶא הוהי םֶכִל םיִקָי יִנַמְּכ םֶכִיִחַא  

τοςאּוה : ןועמשת  ἼΩΝםע רָּכְדִמִּב להק לב הָיָה - 

 רשַאְו ּוניִתובָא - םַע יניִפ רַהְּב ΤΟΝ רָבדַה ּךֶאְלמַה

 אל ּוניִתובַא ΣΝ אוה : ּונל תֶתְל םילה ירי לָּבִה

ἘΝול עמשל  ἜΝΘםֶבְבְלּו ותא  ΓΞהמירצמ  : 

ΤΩΝ40 ּיִנָפְל וכלי רָשַא םיהלָא ונְליהשע ןרָהאדלֶא  
ΠΡ ΠῚ Ξולה רָשָא  Ὑ ΝΘהַמ ונעדי אל םירצמ - 

 ליִלָאְל םיִחְבְו ּוחְבְזו םֶהָה םימיּב 5« ושעיו :ול הָיָה
 ὩΣ םיהלֶאָה םֶהָמ ἸΒῚ :םֶהיִדִי השַעַמְּב וחמשיו
 םיִחְבּוה םיִאיִבְנה ἜΕΘΞ בּותְּכַּכ םֶיְמְשַה אָבְצדתֶא דבעל
 : לֶאְרָשִי ΓΞ ΠῚ םיִעָּבְרִא רָּבִדַמב .ילדםַתְשגה הָחְנִמּו
 ןֶפְמְר* םֶכיִהְלֶא בכוכדתֶאְו ΞΡ תַּכְס ΓΝ םֶתאָשְנ
 ΣΩ͂Ν יִתילנהו ,τοῦ תּוחתשהל ὩΣ ΩΝ םיִמְלַצַה

 44 רָבְדִמַּכ וניתובאל הָיָה תודה ןּכָשמ :לָבְבְל הָאְלְהִמ
ΠῺΣ ἫΝהשמ  ΓΖהֶאְר רָשַא  ΠΣ ΝΞותא  

9 σι 

 שכ 3

 מ שכ

65 3 

- ΕἸ 

ΌΦΘ 4 

 4 ₪כ

 ΕΘ א'נ ד, 48
 רברמה 15{
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 םה םּפִא ּוהֶאיִבְהְדםִנְו והחקל ּוניִתובַאו :ויְלֶא רָּבדִמַה 45
 םֶתא Ὁ: ΟΝ םיוגה תוצרא -תֶא םֶּמְשרְּכ עָשוהיו

 ןח ΝΕ אוהו :דוד ימידדע וניתובא יִנָּפִמ םיהלָא 6
ὙΣΞבקע יקלאל תוונָּכשמ אצמל לֶאָשיו םוהלָא  : 

 תולָכיִהְּב ןפשי אל ןוילעה לָבָא :תִָּב ולדהְנֶּב המלשו 7
 ץֶראָהו יִאְסְּכ םימָשה :איִבְנַה ἼΩΝ רָשַאּכ ὉΠ ישעמ 49

 ΠῚ הוהי רמָא ילדונְבת ἽΝ ΠΞ ΠΡῚΝ יִלְנְר םדָה
 ישק + הֶתְשָעְדיְִו הָלַאיִלָּמִּתֶא אלַה :יִתָחּונָמ םוקָמ ₪

 חורב ΤΣ ἘΠῚ םירממ םיִנזאְו בל ילרעו ףרע
ΔΊΣ 52םֶכיִתובִאַּכ  ΩΝ ὩΣםיאיבנהמ ימ  ΟΝאל  

 םֶדָכִמ םירשְבְמַה תֶא ΘΠ ΕΝ םֶכיִתובָא ּוהּופְדְר
 :ויִחְצְרַמּו וירסומ םֶּתִא םֶתיִיָה הָּתַע ΩΝ קידצה תַאיִּב

ἼΩΝ ΣΝ 3תוכָאְלִמ ידי לע הָרותַהתֶא םָּפְלַּבִק  

 םֶעְמְשְּכ יהיו :הָתַוא םֶּתְרַמש אלו םיִכָאְלַמַה 4
 אּוהְו :םֶקינש ΤΡ וקרחיו (ΟΞ דע םֶהָּב עו הָלֶאַתֶא 5

ΝΡםיהלֶא דובָּכתֶא ארו הָמיִמְשַה טָּביו שְדְפַה חור  
 ἫΝ ΠΝ יִנָנִה רָמאו :םיהלָאָה ןימיל בָצְנ עּושידתַאְו 6

 : םיִהלֶאָה ןימיל בַצְנ םֶדָאָהְדִּב תֶאְו םיִחְּתְפנ םימָשה
 םֶלּכ וילָע ולפני םֶהיִנֶאדתֶא ּומְטַאְו לוד לוק וקו אז
 םיִנְבָאְּב ותא ולקְסיו ריעל ΠΥ והפחְדו :דחי 8

 ומשו דָחֶא רּוחְּב 8 םֶהיִדְנְב ד תֶא ּומָשָּפ םיִדָעַהְ
 יִנדַא רָמִאְו עושמ אּוהו ΘΌΞΘΟΝΤΩΝ ולקסיו : לואש 59
 לדג לוק ὈΥΡῚ ὙΞΊΞ᾽ ΟΣ » ΘῚ וורת 32 עושי 9

 ורָּבִד יִרָחֶא יִהָיַו ΓΗΡῚ אמְחַהדתַא --- רמשק"לא הוה
 :ןשייו הזה רָבְּדַּ
 אוהה Ὁ ΠῚ ותְנרַהְב הֶצַר ΠῚ אוהדסנ לואשו =

ΠΕ ΤΊםֶלָכ ּוצְפָו םילשוריב רַשֶא הָלַהְקַהְלִע הָלּודְג  

 יאְרי םישְנַאְ : םיחילשהְדמ τὸ ןורמשו ᾿π יִרָעְּב 5
 םיהלא
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 τον ΓΕΘ ּוהָרְּבְקיו ,ΦΌΒΟΝ "ΤΣ ּואָשְ םיהלא
"ἜΘטטושיו הָלַהָקַה תא ביִרָחָה לּואשְו ; לוד  

 ,ΣΝ םרוגסוו םיִשְנְו םיִשְנַא םֶשַמ בחְסיַו םיִתְּכִּב
 + ;רָבָּדִהד תֶא ּורָשְבְו ץֶרְאְב ΤῈΣ םיצופְנהי

 5 :חיִשְמההתֶא םֶהָל ּזרְכיו ןורמש ΣΝ ΤῊ סופליפי
 6 םֶעָמָשְּב סופליפ ΠΌΝΤΟΝ דָחֶא בל םַעָה ןומָה בשקוו

 ז יִזוחַא ὙΠ םיִּבְר יִּכ3 ΠῺΣ רשא תותאָהדתֶא םֶתואְרְבּו
 הָלּודְנ הָקָעַצ תוקָעַצ םֶהַמ ּואְצִי תוחּורָהְו הֶאְמְמַה תוחור

 5 הָלודְנ הָחְמש ὙΠ ּואָּפְִו םיִחְסַפּו םיִָבאיְִנםיּכְ
ὝΣΞ9 םיִנָפְלִמ הָיָה ןועְמש ומָשּו דֶחֶא שיאו :איִהַה  

 ושפנילע ΤΎΩΝΞ ןורמש ἘΣΤΙ ליִהְבַמּו ףשכִמ ריצָּב
 10 םֶלודנדדעו םֶנטְקִמ ΤΣ ובישקה םֶלְכְו ΘΠ לדני
 11 ויִלא ובישקוו : הלודגה םיהלָאה תרובג אוח πὶ רמאל
 ג רֶשָאַּכ יהיו :םיכר םיִמָייִּפָשְכִּב םֶתְוא ליהְבִמ ותווהדלע

ΝΠםשדתַאו םיהלָאה תוכְלַמדתֶא ורָשְבְּב סופליפל  
 18 ὭΣ" ןועמש ןמָאַו :םישְנְו ΟΝ ּולְבַטיו חישָמה עושי

 םיִתָפְמַהְו תותאָהדתֶא ארו םופְליִפְ קּבְדִיו לבְטיַו אוה
 ῶν ΤΩΣ- ּועמשיו : מתיו ּושענ ἼΩΝ םיִלדנה
 וחְלָשיו םיהלֶאָה רַבִּדִתֶא ןורמש הָלְּבקיִּכ םיִלָשּוריִב
 ΡΒ המש ודרזו + ןנחוידתֶאו ΘΒ ΩΝ םֶהיִלַא
 הָחְלְצְדאל חּורה יִּכ :שָדפַה חּורתא ּולְּבַקי ἼΩΝ םדעב

ΠΣ Σדאל  ἘΠῚ ΤΙΣסילבר  Ἐν»ןודָאָה  
 וז חורה תֶא ὈΞΡῚ םֶהיִלַע םֶהיִדִיד תֶא ּוכָמְסִַו : עושי
 18 תַכיִמְסַב שךקה חור ןּנ 9 ןועמש תוארב יהיו :שְדקה
 9 ὩΣ" אָנונת רמאיו :ףַסּכ ὩΣ אָבִיַו םיִחילָשה יד
 לפ ΡΠ חּורהתַא לבְקירֶשַא הוה ןֶמְלָשַּ ןָמְלָש יל

ΟΝ Νויִלָע  “ὌΝ: ΤΩΝויִלַא  ΘΥΎΘΒ0 ּּפְסַכ  
 ἫΝ ריחָמְּב תונקל ּתְרַמָא ἜΝ ןעי ןודבַאל ΠΝ יהי

 תתמ

 שפ

₪ 1 

 1 שי

σ. 1 
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 ἼΞΞ יּכ ΓΙ ἼΞῚΞ 5.( קלח ἩΡῚΤΝ :םיהלָאָה תֶּתַמ גג
ὩΣ 9םיהלָאָה יִנָפְל רֶָשָי : ΠΙΣῚתאז ַּתָעְרַמ בוש  

 -יִכ :ּךְבְבְל ΓΙ Τρ \חַלָּפִת ילוא םיהלָאָהְלֶא ןגחתהַו 38
ΞῸΝ ΠΝ Ἢעַשְר תובצְרְחְו שור תרורמ יִדיְּב תאָבְיִּכ : 

 הָוהידלֶא ΓΞ םַָּא ּוריתְעה רמאו ןעָמש ]9 ₪
 הָמַהְו :םֶּפְרִמַא ἽΝ לפמ ἽΞῚ יִלָע אוב יִתְלְבְל ₪

 ורשכיו םִיְלָשּורְי ובושיו ΠῚ רַבְּדתֶא ΓΞ ּודיִעַה
 : םינורמשל ἜΝ םיִּבִר םיִרְפְכִּב הָרושְּבַהדתֶא

ἼΦΤΙ "6הָוהְיְּדִאְקִמ  ΘΕΡΈΓΟΝםוק רמאל  ΠΊΣΩ ἪΡ 
 ὩΡῚ :הָבְרֶח איִהְו ΠΝ םילָשּורימ תֶדְריִה ךרדההלע יז

 שּוּכתַּכְלַמ קדנקְל טיִלשְו סירס ישוכ שיא ההְו ךליו
πον πῶς ΠῚ ΟΞ ΣΝ ΠΥΡῚתוְחְּתְשהְל םילשורז-לא  : 

 ΤΡ רֶפְסְּב ארקו ותְבַּכְרִמלַע בשי אּוהו ובּושב יהיו =
 ὃς» הָולהְו πὸ םופליפד לֶא חּורֶה ἼΩΝ .:איִבְנַה ל
 ארק ותא νὴ ָהיִלֶא סופליפ ץֶרָיו : תאּוה הָבָּבִרַמַה 80

 πον ΠΌΝΩΝ ןיבִח םַנָה ΠΝ איִבָנה ΤΣ רָפְסְּב
 נרי רַשֶא שיא ΥΝῚ לכּוא הָכָכיִאְו ΠΝ  :ארוק א

Ὁשקו  ΘΕ ΓΝולצֶא תֶבָשְלו תולעל : ὮΝ ΠῚ 
 היוזוג ינפל לָחְרְכו ὈΞῪ ΠΩ ΠῺΣ ΝΡ ἼΩΝ בּותְּכַה

 ורודדתֶאְו ΠΡῸ וטֶּפְשִמ רֶצעְּב :ויּפ חתפיראלו הָמְלֶאְנ 98
 -לֶא רֶמאיו סיִרָפַה ןעיו +וייח ץֶרָאְמ {ΤῊ יִּכ חושי ימ 4

 τὸν תאזחתֶא רָּבדִמ ΝΞΟ ימדלע ךממ הֶלָאְשִא סופליּפ
 ΠῚ ὙΕΤΩ͂Ν םופְליִּפ ΠΕΡῚ ΠΝ שיאזלע וא ושְפִנ 36
 םֶרְבַעְּב יִהָיַו :ַעּושידתֶא ותוא רשביו ΠῚΠ .בּותְּכַהְְִמ 88

ΤΥΙΞםיִרָפִה רמאיו םִיִמ םוקמדלֶא ואבו  ΟΣ ΠΣ 
ὍΣ 5) ΓΙῸ 91לָבְּמַהַמ : ἜΝ)התֶא ןימִאמדסא סופליִּפ  

 עושי יִּכ ןימאמ ὋΝ ἼΩΝ ןעה ְלְדרֶתִ ְּבָבְלְלְכְּ
 הָבְכְרְמַהְתֶא דיִמַעהְל וצו :(אוה םיהלָאָקְדִּב חישְמַה %

 ודריו
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 לּבְטַו םיִרָפַהְו סופליפ םיפה ΤΡ τ ΟΝ םֶהיִנָש ּודְדו
 -תֶא הָוהי חור ΝΡ םימהןמ ּולָע יִּכ יהו  :ותוא
 :קמש ופרדל ליו דע ΤΙΝῚ אל םירָפַהְו פליפ
 -דַע םיִרָעְהְלֶכְּב רשָכיו רבעיו דודשַאְב אָצְמְנ סופליפו
 :ןירסיקל ואב

 ןודָאָק יִדיִמְלִתִלַע חַצְרְו םעז ΠῈΣ ונדוע לּואָשְו
 קשמדל םיִבְחְכמ ותאמ לאו :לודנה ןהפהדלֶא אב

ΠΡΌΣΘ ἘΞ ΟΝןעמל  ἼΩΝרסָאָי  ΝΣ ἜΝ ΤΌΝ 
 :םיִלָשּורְי םָאיִביו ἘΣ וא םיִשְנַא איהה ΤΊΙΞ םיִזַחא
 ΤῊΣ הנ םאָתפ הגהְו קשמדל ברקו ךלח אוה יהו
 לוק עמָשִיַו הָצְרֶא לפיו :םִיִמְשַה- ןמ רוא ביִבֶסִמ

ἼΞΞהָמְל לּואָש לּואָש ויְלֶא  ΠΝ ΒΤימ  
 ףדור הֶּמַא ἼΩΝ עושי ΣΝ ןודָאְה ΠΝ ΣΝ הֶּתַא

ΠΡ)אוהו :תונבְרדִּב טעְבל ףל  ἽΝ ΓΣΞ ΤΥ 
 ΠΣ ךל םוק (ןודָאָק ןעיו הָשָעִאְו ץפחתההמ יִנדַא

ΤΡ ἼΩΝרָשֶא תֶא  ΣΡתושעל  : ἘΠῊΝרֶשַא  
 אל שיאו ΠΆΠΠΟΝ ΩΝ יִּכ םיִמָלָאְנ ודַמָע ותא וכלה
 אל .ויְניִעְתֶא וחְתַפְבּו ץֶרֶאָקְדִמ לאש םֶקַ :ּוטיִּבה

ΠΝהָנְבַשְחִתּו :קֶשְּמדְל ּוהָכיִלו ודִָב ּוקיזחיו שיא  
ΤΥאלו םיִמָי תֶשלָש תואְמ  ΘῈΣהָתָש אלו  : 

 וילא ΠΝ ומָש ΠΟΣῚ ΓΦ הָיָה דָחֶא דיִמְלַת
 וילא רמו ΟΥ̓Κ יה רָמאַו הנח הָוַחמּפ ןודָאָ

ΠΣךל םוק  ΞΥΤΎΤΟΝלַאְשּו רָשָיַה אְרְקִנַה  ΓΞ 
 :לֶלַּפְתִמ אוהדהוה יִּכ לּואָש ומשּו ΘΠ שיִאְל הָדּוהְי
 ΘΝ הרדחה ΝΘ ΠΣ ומָשּו שיִאדהנהו הֶוְחִּמִּב ארו
 רמאוו הָיְנִח ןשו ἘΠῚ בּושו ןעמל ּודָי תא יילְּ

ΠΝםיּכר יִתְטַמָש  Ὁ ἜΘשיאָהְילע  ΠῚתוער הָמּכ  
ΠῺΣולדשי תושר הפדנְו :םיִלָשּוריִּב ףיָשודְקל  ΓΝ 

 ישאר
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ὙΝῚ τרָמאו :ףִמשְּב םיִאְרְקַהלֶּכדתֶא רפָאל םינָהּכה  
τονימָשתֶא תאָשְל יל אּוה ץֶפִח יִלְכיִּ ל ןודֶאה  

 והארא ὋΝ יִּכ ᾽ΟΝ δ יִנַּב ינפלו םיִכְלִמּו םיוג ינפל 6
 אביו ΠΝ ליו :ימש נמל לבסל ול-שי הָמָּכ גז

 ןודָאָה יחֶא לואש רמאיו ייִלָע Ὁ ΩΝ Εἶν הָתיִּבַה

 ןעמל ינחלש ΤΙ ΤΑΣ ΣΝ ὙΥῚΞ ΤῊΝ ΠΣ עושי
ΤῊΣ ΠΥΖΞΙΣ 18עַגְרְכּו :שךפה חור אַלֶמִתְו  Ὲ)לַעַמ  

Ὁלָבּטִיו םקיו םאָתַּפ הֶנֶחַקְּפִתַו םישקשק ומָּכ : 
 -םע םיִדָחַא םימָי לּואָש בשיו קֶזָחִו ἘΠ לכאיו 19
 תויסִנְכ יִּתְבְּב ΝΎ רֶהְמָיַ :קשמדְּב ΩΝ" םיִדיִמְלִּתַה "0
 -לָכ והמְתִו :אוה ὩΥΟΝΙῚΞ אּוהיִּכ רמאל עושידתא גו

 םיִלָשּוריִּב דיִבָאָה רשא אּוה ΠῚ ΝΟΣ ΤΩΝ םיִעְמשה
 םִאיִבָהְל ΓΙ ΝΞ תאו ןַעמְלּו הָּוה םשה יִאְרְק-תֶא

 קזְְו ךלוה ΠΕΡῚ לּואשו :םינהפה ישאר ינפל םירוסא 5
ὉΠאוה הָקיִּכ ּוחיִכוהְּב קָשָמד יִבְשי םידוהיה ד תֶא  

 םידוהיה ּוצעּוו םימיה ἘΦ ולדוכְרֶאהיִּכ יהיו :חישָמַה 38
Ὁהָמַהְו םֶּבְרֶא לואשל עַד : ותימהל ודי  Τὴνתֶא - 
 םידימְלתה ותא וחקיו :ותימהל הללו םִמוי םירְעשה =

στον 28והדירזיו  ὍΘאובָּכ יהיו : הָמוחַה דַעָּב  
 τὸ םיִדיִמְלַתַהלֶא תוְלהְל שָקַבִו ΠΡ ΡΤ לאש

 ותא ΠΡῚ :אוה ΡΟΣ ΝΠ אלו ויְנּפִמ םֶלְכ ד
ΝΞרפי םיחילשַהדלֶא ּוהָאיִבְו  ἘΠרַשֶא תא - 

 ἜΝΙ ולא רֶּבַּד אוה 5( ΤΆΤ ΤΣ ὙΞ הֶאְר
ΩΝ 38וכל ץֶמאְּב  ΓΞםֶּתִא יהיו :עושי םשדתַא  

 ןדֶאְה םֶשְּב וכל ץֶמאְּב ΝῊΡ םיִלָשּוריּכ אָבְו אצוי
 ὉΠ ΣΝ םידוהיה-םִע םּנ ΓΞ ἼΞΤῚ :עושי 39
 ןירסיקל ותא ּודירויו םיחאה ועמשיו :ותימָהְל ּוממָז 80

ὙΠ 81לָכְּב תולהקל םולש יהיו : סוסרַמדלֶא - 
 תומקמ
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 הָנְכְלַהְתִתַו ΤΡΙΣῚ ןורָמשְו ליִלְגַהְו ΤΠ  תומקמ
 יהיו :שֶדְקַה חור תַמָקְנְּב הָייִּבְרִּתַו ןודָאָה תַאְריְּב

ΞΞῸΞדרו תומקָמַה"לָכְּב סודמָּפ  ὩΣםישודקהד לא  
 אוהו םיִנַא Ὁ שיא םִשְדאָצְמו ;דַלָּב ΘΝ רשא

 :םיִרָבָא (ΓΞ אּוהְו םיִנש הָנמָש ΠῚ ובָּכִשַמְדלָע ב
 םוק ΤΌΣ עושי ףִאָּפְר ΘΝ םורטּפ ΤῸΝ רמאיי
 דל יִבָשילָּכ ותוא ּואריו :עַגְרַּכ םקו ΤΗΝ ףלדעצה

 ּהָמְשּו ופְָּב הְדיִמְלַתְו :ןדָאָהלא נפו ןורשהו
 םיבוט םישעמ הֶאְלַמ איהְו ΓΞ ΔΌΣ אָתיִבָמ
 תַמָּתַו הָלָחְּתַו םהָה םיִמַָּּכ יהיו :הָתְשָע ἜΝ תוקדצו

πρὶν ἈΠופיל איה הָבּורָק דלו :היִלַעַּב הומישיו  
 ἢ" ויִלא והלשו םִש סורְמֶּפדיִּכ םידיִמְלתה ועָמְשיו
 םקו ΤῸΝ רבעל לַצָעה יִּתְלַבְל ובדורָצפו םישנא
 הגשת הָיִלַעָהלֶא והְלָעַה ואבְבּו ὉΠ ךְלַו סור
 תַאְו תָתְּכַה תא ול ΓΝ ΠῚ תויכוב תונָמְלַאָהלָּכ ויל
 סורָטֶּפ אַצויו :ןֶהַמִע ּהָדועְּב ΓΞ ΠΡΊΩΝ ΣΝ םידְנְּבַה
 -לֶא 5{ ללָּפְתִיו וִכְרְבלַע ערכיו הָצּוחַה םֶלְכדתֶא

 ארו הניע תֶא ΠΕ ימוק אָחיִבְט ὍΝ הת
 ארקיו ּהָתא םקָיו ודָי חלש :דֶדועְתִּתַו סורְטְּפתֶא
 : םהיִנפל ΠΥ ּהְתא דמעיו תונְמְלֶאַהתֶאְ םישודקההתֶא

 ;ןודָאְּב םיּפר ּוניִמָאו ἘΣ ΟΣ רָבְּדַה עַד
 ומָשּו דָחֶא יסרובדםִע םיִּכר םיִמָי ΒΞ תֶבָשְל לֶאייו
 :ןועמש

 ךמ ΠΡ סזילינרְק ומשי רב הנה שיאו
 ? ὩΣ" םיהלֶא אריו דיִסָח אּוהְו :יקְלַטיִאָה ΚΎΡΙΟΙ דּודְגה
 דיִמָּת לַלַּפְתִמּו םעָל ΠΣ תוקדצ הֶשעְו ותיִב יִנְּבילָּכ
 ΠΕΣ πρὶ םויל תיעישתה הָעָשּכ םיַה ὙΤῚ :םיהלאל
 ΤΟΝ טפו ΟΡ ἼΩΝ ΠΙΠΩΞ ΤῸΝ ΝΞ םיהלֶא
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 ףיתוקדצו תופת ויִלֶא רָמאינ ינדא הזחהמ רָמאיַו ארי
 דלא םיִשְנֶא ףלדחלש הָּתַעְו :םיהלָאָה יִנָּפְל ΞΡ ּולָע 5
 ΠΣ“ אּוה :סורַטְפ הָנְכִמה ןועמשדתֶא ΤῸΝ אָבָהְ ופי <

 ὉΠ τὸν ּותיִּכ רשא ומש ןועמש דָחֶא יִסְרּדִע

 וליךלמ .:(תושפל ΤῸ ἼΝΤΑ ἪΡ ΩΝ אוה)) ז
 ἜΣ ΘΝ אָרְקיַו סיילינְרְקְדלַא רָבדַה אלמה
 םידמעהדןמ םיִהְקֶא אָרָי דָחֶא הָמָחְלַמ שיאדלָאְו ותיִב

ΤΩ >וינפְל  ΓΝ ἘΠ "ἜΘ᾽ ἘΣםיִרָכּדַה לָּכ  
 םיכְלה הָמַהְו ΠΕ יהיו : ופידלֶא םחלשיו 9

 לֶלַּפְתִהְל גה לע םורטֶּפ לע ΣΡ םיִבְרְקּו ךְרּדּכ
τὸםֶיִכַהַבּו םֶחְלְיַעַמל ואָתִו בַעְר אּוהו :תיששה הָעָשַּכ  

 םיחְתְפנ םיִמָשה תֶא אְרְו :הָמַדְרִת לע הָלְפְ דל וי
 דרויו הָלודְּג דַּבדתַחַפַמִמ ΓΞ ΤῸΝ דרי יִלָכדהְנהְ

 -לָּכִמ .וכותְבּו ΝΟΣ .ויְתופְנַּכ עָּבְרַאְּב רושק ו
 ויל לוקה ;םִִמָשַה ו שָמָרְו הָיחְ διὰ תַמָהָּב 18

 -יהיו :אַמָמ 8 יִתְלַבֶא אל = יִּכ ינדא יל 5
 םיהלֶאה רהט רַשַאדתֶא רמאְל תיִנָש םעּפ ויִלֶא לוק דוע

ΣΙΝ 6בש יִלָּכַהְו םיִמְפ שלש חי 1 :ּנאְמְטְתְ"לא  
 סורְטֶּפ חור םעְּפְתהְּב יהָיַו :הָמָּיְמְשַה הָלְעִהְו ו

ΠΝ ΤΙΣ ΒΝתֶאְמ םיִחּולשַה םיִשְנַאָה הגהְו הֶאְר  
 :חַתָפַהְ"לַע ּודְמעו ןועמש ΓΞ לאש סיילינרק

 ΘΒ הָּנְכמַה ןועמש םש ΣΙ שיָה ושרדיו ואְרְקיו 5
 רַמָא ΠῚ הֶאְרַמַהלַע ובָבְליסַע בשח ּונְדוע סורטפו 19
 םוק ἸΞΡ ΕἸΣῚΝ םישקבמ םיִשָנַא השלש הגה לא לט

 ΝΣ יִּכ םיִּבר תונבשח בשחתדלַאי םּתִא אָּניהְכְלּו דר
 οἷς םיִחְלַשּגַה) םישְנַאָהְדלֶא סורטָּפ ΤῊ : םיִתְחלש 21

 ΡΞ םֶּתִא ΩΝ שיאָק ΞῸΝ רמאיו ΟΣ) תֶאְמ
 הודהמל
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ΠΩ»הֶנִה םֶתאָב : ΤΩΝשיא הֶאְמְ"ְרַש םיילינרָק  
 πῆς םידּוהיה םַעְילֶָכְּב בוטימש ולו םילֶא אדי קידצ

ἜΠΟΣארקל שודק ךַאְלִמ  τοםיִרָכד עמשלְו ותיִּבדלֶא  
 ΓΤ יהיו הָתָיַּבַה םָפְסַאיו וילא םֶתא ΝΡ :ךיפמ
 :ומע ּוכְלָה ּפְָּב ἼΩΝ םיחאְק תֶצְקִמּו ΣΩ͂Ν סורְטָפ אציו

 הָּכַחִמ סּליִגְרְְו :רָסיקלֶא ΝΞ ותְרָחַמְלּ
 ;ויִלַא םילָהקה ויִעדַיִמו ויבורקו ותחפשמ יִנָּב ומעְו םֶהָל
 ויִלגרל לפח ותאָרְק קל פויליגרק ΝΡ סורָטַפ אובְּכ יהיו
 שונא יִנָאדבְנ יִּכ םוק ἽΝ סורַטּפ ותוא םֶקָו :ּוחְתְשיו

ΘΝאמי הָתיְּבַה אבו ותא רָּכדו  ἘΞ"םיִפְסֶאְנ  
 שיאל אוה רוסָאיּכ םָתְעְדְי םֶתַא םַהיִלֶא רמאו :הַמָש
 יִתְלְבְל םיהלא הָרוה יִתאְוירְכְנלֶא ברקלו תולה ידּוהי

τὴνרָשֶאַּכ תאז רּובְעְבּ : םֶדָאלַּכ -לַע אממהא לח  
ὙΝῚ)אל  ΠῚ ΠΡ ΤΩ)הֶּז- המדע םֶכְלֶאְשִא  

 ΤΠ םימי הָעְּבִרַא ΠῚ סוילינְרָק רָמאו :יל םֶתאְרַל
ὮΝתב יִללַּפְתַה תיעשה הָעְשַבּו תאזה הָעָשַהְדדע  

 סוילינרק רמאיו :רהז שובב ִנָפְל (ΞΔ שיאדהנה ו יתיּכ
 :םיהלֶאָה יִנָפְל ןורְכְְל ּויָה ΤΗΣ ּףִתְלִּפְת הָעָמְשִנ
 הָגְכִמַה ןועמשהתֶא ΤῸΝ אָרְקּו ופילֶא חלש הָּתַעְו
 םיה - לע יסרוּבה ןועמש תיבב אּוה רַרוגְתִמ סורָּפ
 הָּתַאְו ΤῊΝ חַלֶשֶאְו רהמָאְו ΟΡ ΞΤ ואובְּב רָשַא)

ΓΙΌΣ 5. ΠΒΟῪהפ ּונְלְּכ ּוְנהְו יִלֶא ָתאָּבְירֶשֶא  ΞΡ 
 ΠΕ :הֶוהיִב ΤῸΝ רֶשַאלָּכַתֶא עמשל םיהלֶאה

ΘΙרמאיו ויִּפדתֶא  ΠΩΣםיִהלֶאָה יִּכ תַמָאְב יִּתְעַדְי  
 הֶשעְו ותוא אַרָּיַה םִעְ ἘΣ ὈΞΞ ΩΝ Ξ :ΦῸΞ אשנ נא

 לֶאְרְשְ יִנְבְל ורְבִדִתֶא חלָשיו :וינָפְל אוה יוצר קדצ
 ןודָא אּוהו| חישֶמַה עושי «ΤῸ םולשהה תֶא רשבוו

 ΠΣ הֶשַעַוה רֶבְּדַהדתֶא סָתְעִדְי םֶּתַא :לפה
 לחה
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ἘΠῚליִלְגַהְךִמ  ΠΝהֶליִבְטַה  ΠΡ ΝΡ ΩΝןֶנָחוי : 

 שדקה ΠῚ ירָצְנה עושידתא םיהלָאָה חַשְמ"רָשַא תא 8
 -לָּכ-תֶא אפרו ΕΠ השע ץֶרָאַּב רבעיו הָרּובְגְבּו
 :ומָע הָיָה םיהלָאָה יִּכ ןֶמֶשה די ΤΠ םיִשְּבְכִנה
ὃלָּכְלַע םידע ּוחְנַאְו  ΓΞ ΠῸΡ ὍΝםידוהיה  

 ΚΣ לע ותא םָעיִקּוהְּב ּוהּתְמַה רֶשַאְו םִיִלְשּוריִבּו
 תואָרַהְל ּוהָנִּתִש ישילשה ΡΞ םיהלֶאָה םיקה ותוא 9
 ἜΝ םידעַה ἘΝ יִּכ πὰ אל | יולְנָּב ג

 ותא ּוניִתשְו ּוְלכַא ΟΝ שארמ ἘΠΞ רַחַּב םיִהלֶאָה
 דיִעָהְלּו םֶעְל ַעיִמָשַהְל ונְתִא וצו :םיתמהְדמ ומוק ΤΙΝ ו?
 ויִלָעְו :םיִתְמָהְו םייחַה טָפושְל םיהלָאָה ἘΦ ותא יִּכ ₪

 יִמָשִּב םיִאָמְחַה תַחיִלְס ּולְּבַקי יִּכ ΣΤῊ םיִאיִבְנה"לְּכ
 םיִרָבה רָבדִמ ּונְדוע םורטָפו :וב םיִניִמְאמַה -לַכ 44

 :רָבִּדַהתֶא םיִעָמשַהילָּכ לע החָלָצ שדקַה חורו הָלאַה
 =יִּכ ΥΩ ΘΒ ΩΝ ּואָּב רֶָשֶא םילומה םיִניִמָאַמַהְו 46
 ועָמָש יִּכ :םיוגהדלע ὩΣ הֶכְּפָשְנ שְדִּפַה חור תנֶּתִמ 46
 ןעיו (ΟΝ ΤΩΝ ΘΠ .תונשלּב םיללממ םֶתִא 47

 -תֶא לבטמ םיִמְהדתֶא עמל שיא לָכּוַה רמאיו סורְּפ
 םֶשָב ἘΠῚ :ונמּפ םה"םג שדה חּורדתֶא ולְּבְק רשַא הָלֶא 5

 :םיִדָחֶא םיִמָיֶּתִא תכשְלוממ ושקַביוסְתא לבטל ןודֶאָה
 ולָּבְקיִּכ הָדּוהיְּב רָשֶא םיחַאָהְו םיחילַשה ועָמשיו 1

 סורטָּפ ΠΣ ΝΞ Ὁ :םיהלֶאָה רבדדתֶא םיוגהדםנ 3
 -רַשֶא ΟΝ +רמאל םילומה ומע וביריו םיִלָשּורי 3

 םורטָּפ Ὁ :םֶחְל םֶּתִא לכאתו ְתאָּב ΤΡῚΣ םֶהָל +
"ἘΦῚ 5רשֶאדתֶא רֶדְסְּכ םֶהָל  ΠΡרמאל : ΤΕΣ 
ΤΥםדראו ופי ריִעָּב  ΝΟ ΝῚיִלְכְהַנַהְו הֶאְרִמ  ΓΞ 

 ΝΞ דרותו םימָשהְדִמ דרוי הֶלודְג דּכד תַחפְטִמ
 -תֶא ΝΠ ןיבָאָו ΠΩ יִּתְלַכִּמְסהְו :יִדָע ΝΩΡῚ היֶתופְנַּכ <

 תמהב .
ΝΥΝ “πα ““ααΝΝΝε  πὐΝΝΝΝΝΝΝΝἍ" הווי ורווח --ררקר-ירירייהרהרההההרררה-רייייירווהרירר-רוווירררוורררירוהררו-ריירההוההררר-רררו-ררררווררררררר...רררה\.-וו θαι 
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 : םִיִמְשַה ΕἸΣῚ הָמדאָה שמרו היחהדתאו ץֶרֶאָה תמָהְּב
 ז : לַכָאְו חַבְט סורטְּפ םוק ὌΝ רָּכּדִמ לוקדבנ עַמְשֶאְ

“ὮΝ,אָממְ לּוגַּפלב יִּכ יִנדַא יל הלילה  ῈΞ ΝΟ8  
 9 רָשָא"תֶא רמאו םימשהֶדמ תינש לוקה ὍΝ :םלועמ
 10 שלש הָיָה ןַכְו ΤΌΝ ΘΟ לא הָּתַא םיִהְלֶאָה רהט
 וג עַנְרְכ התו :הָמִמְשַה ΓΙΌΣ בָש לפהו םיִמָמְפ
 םש יִכנָא ἼΩΝ ΓΡΞΙ͂ חַתָּפ לע םידמע םישְנַא השלש
 15 ΣΡ חורה ילֶא ΤΩΝ :ןירסיפמ ὍΝ םיחולש הָמַהְ

ὉΠםיחַאה תששדסנ ותא כליו ּהמהמתה יּתְלְבְלּו  
 18 הֶאְרְרַשַא תא ּוטְלְדדְגִ :שיאָה תיּבדלֶא אוב הָלאַה
 םיִשָנַא ופלֶא חלש ויֶלֶא רמו ΡΞ 3.( אלמה
 44 ἼΞΤ אוהו :םורַמָפ הָּנְכְמַה Προ τ τις לא ארק

ΤῸΝםיִרָבִ  ΟΝְּתיִּב-לֶכְו הָּתִא םֶהָּב עשות : 
 1 שָדְקַה חור םֶהיִלְע הָחְלֶצ רַּכדְל יתולחה רֶשַאְכ
 16 ןודאָה ἼΒῚ תֶא רִַָאְו :הָלחְּפּב ּונִלְע הָחְלַצ רֶשֶאּכ

ἫΝםִִמַּב ליִּבְמה ןֶנְחויש רָמָא  ὌΞΩ ὈΠΙΝῚחּורְּב  
ΡΠ11 ּונְלְו םֶהָל םיהלֶאְה ןַתָנ תחא הָנְתִמְ"מא הֶּתְִו  

 רצָעֶא יִכ יִכנָא ימ חישָמה עושי ןודפְּב םינִמאָמה
 8 τς ῬΟΠῚ ושירחוו תאז םֶעְמָשָּפ יהיו  :םיקלאל
 הָבּושּתַה םיהלָאָה ןַתְנ םיוגלדסנ ןכֶא ורמאיו םיהלָאָה
 19 τον ΠΡ רָשָא הָרָצַה יִנָפִמ םיצופנהו : םייחל
 םורפיִקו .אָיְקּוניִפדע ּואָבְו ּוכְלָה ΘΌΞΘΟΝ תדוא
 םידּוהיהדלֶאְדםִא Ξ רֶבָּדַהתֶא ּורָּבַד אלו אָיְכויִמְנִאְ
 20 ּואָּב ΣΝ יניריקו סורפיק ישְנַא םכותב ὙΤῚ :םֶּדְבְל

 תֶא םֶתִא ּורְשְבְיו םיִנְויהְדלֶאדםנ ּורְּבדְו אָיְכויִטְנַאַלֶא
 גו ּונִמָאָה םיברו הוהְיזדַי םֶהָמִע יִהִּתַו :עושי ןודָאָה
 3 רַשַא הָלַהְקה יִנָאְּב רֶבָּדַה עַמשַּו :ןודָאָהְדלא ובושיו
 ₪ אביו: אָיְכויטְנַאהלֶא אָּבְנְרַּבְדתֶא וחלשיו םָיְלָשּוריְּ

 המש
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 םֶלְּכְדתֶא רו םיהלָאְה דָסֶחתֶא ותאְרְּכ חַמְשִיו הָמֶש
 חור אָלַמּו ΠῚ בוט שיא יִּכ :ןוכְנ בֶלְּב ΓΝ הָקְבְדְל 4

 ΝΞΣΞ ךְלִו 15 ἘΣ ןודָאל ּופְסֶאַו הֶנמָאְו שְדקַה 30
 והָאיְבִיַו ותא אָצְמִיו לּואָשדתֶא שָקבל סוסרט"לֶא םֶשמ

 הָמיִמְת הָנָש הָלַהְקְּב דחי םיִבְשי ויהיו .:אָיְכויטְנַאדְלֶא 6
 -תֶא ארקל אָיכויִטְנַאְּב לחוה ἸΣ Ξ ὩΣ םיִדְּמְלִמ

 םָהָה םיִמָיִב יהיו :םייחישמ םָשּב םיִדימְלִּתַה גז
 דָחֶא ἘΡῚ ἘΣΤΟΝ ΟΝ םילשורימ םיאיבְנ .ודר 38

 לדג בָעְר יִּכ .חּוהַה ἘΓῸΣ דג ΘΊΞΩΝ ומָשּו םֶהָמ
 וצעווו :םוידולק ימי ןכדיהיו לבת יִבְשידלָּכְילַע אוב 9

 תַרְזָעְל ΤΡ גיִשָּת רָשֶאַּכ שיא שיא πρῶ םידימְלתַה
 ον ὙΦ ּושָעְדםּג ןכו :הֶדּוהיִּב םיִבְשיַה םיִחאָה 90

ΘΠידידלע  ΝΞלּואָשְו : 
 עְרֶהְל ודיקתֶא םודרוה ּךְלָמַה חלש איהה תַעָּב ןל

 : בֶרֶחְּב 110 יחא בקעידתֶא ΓΝ :לָהְקַהְִמ םיִשְנַאל 5
 -םִּנ שפתְל ףַסויו םידוהיה יִניִעְּב רָבִּדַה בוטדיִּכ ארו 3
 והָנִתִיו ותא זָחאיו : תוצמהדגח ימי םיִמָּיהְו סורְטּפדתַא 4

 ישא הָעָּבְרַאדלָש תוקְלְחִמ עּבְרַאְל ּוהְרְסִמו רָמָשַמְּ
 ὩΣ הספה ירחא ותולעהל ὮΝ 5 ורמשל אָבְצ

 הָריִתְעַה הָלְַקַהְו רֶמָשַמְּב רּוצָע הָיָה סורְמָּפ :םעָר 5
ὁםיהלָאָהְדלֶא הָקְוחְּב ודַעַב  + ὙΤῚהֶליִלַב  ΟΝרַמֶא  
 ישֶנַא יִנשְרִיִּב םּורְטּפ ןשייו ןידל ΠΡ ואיִבַהל סודרוה
 םירמש חַתְּפַה ירמשו םיקז םיִנָשְּב ΩΝ אוהו אָבְצ

 Πρ רואְו יִלָע בָצְנ ΠῚ ךאְלמ ΠΤ :רֶמָשמַהְתֶא ז
 הָרָהִמ םוק רמאל ּוהָריעַיו סורטָּפ ΤΥ ΟΣ קפסיו רֶדָחּכ

 רגִח ךֶאְקִמה ΤΟΝ ΠΝ :ויָדָי לַעָמ ὙΠΟ ּולְּפִַו 5
 הע ויָלֶא ΠΝ 159. שעיו τοῦ תֶא לענה ףינתִמ

 [ τα 0שה ΄ τὰ τרצ שיקו ἃΨὈ, תַמָאְדִמִא עַד אלו ΠΝ τς אצו ἘΩ͂Ν דל ְּליִעַמ 9

 אוה

. 
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 :ויִיָעְּב הָיָה הֶארַמְּכ יִּכ ךִאְלמַה ידידלע ולדהַשעגה אוה

ΤΥ ΤΩΣ10 "דע ואבו הָּיְנָשַהְו הָנושארֶה תָרָמְשִמַה  
 רַעָשַה חַתַפַו הֶריִעָה וב ּואצי רֶשֶא לֶוְרַּבִַה רעש

ΘΒלַעו דָחֶא בוחר ּורְבַעְיִו הָצּוחַה ּואציו וילָאמ  

 ΒΝ ὙΌΣ ותָעד בּושָּב יו :םאָתפ ויִלָעִמ ךֶאְלמה
 ἫΝ חַלָש םיהלָאָה יִּכ ΓΏΝΞ יִּתְעְדָי ΠῚ ΠῺΣ סוד
 : םידּוהיה ἘΣ תַמְומדלָּכַמּו סודרוה דִָמ יִנָמְלַּפַַו וכָאְלִמ
 ΠΡ םָא םיִרמ תיִּמִדדִע ΝΞ אּוהְו תאָּכ בשח אוה
 םיללּפְתִמ ἘΠῚ םיִּבְר םשדולַהקנ δ םוקרמ הֶנְכִמַה

ΣΤשמו רַעָשַה תל לַע קפדו  ΠΣ)38 ביִשקַהְל  
 14+ "אל ּהָתַחְמשמּו סורטּפ לוק קדתֶא רָּכַתַו :ידור ּהָמְשו

τתֶלְּדתֶא ול  ἜΣםָהְל דג הָתִיִפַה ץֶרתו  

 5 ּתֶא תַעְנְשִמ ָהיִלַא ΤΩΝ :חַתְּפַהילַע דמע ורפי
ΝΠאוה וכָאְלמ ּורָמאיו רֶבּדַה 5. 9 תַצְמִאְתִמ : 

 8 םֶהְל ומר  :ּוהָמְתִו ּוהֶאְריו ּוחַתְפִיו דוע קפד סורְמָּפ

ὙΠΞתושָחְל  "ἜΘךמ ןודָאָה .ואיצוה-רַשֶא םֶהָל  
 אציו םיחַאלו «ΞΡΡ תאזהתֶא ּודיִנה ΠΌΝΟΝ רָמְשמַה

στονםוקמל  ΤΙΝרקּפַה  ἫΝ18 הָתיָה הָּבִר הָכּובְמּו  
ΓΞּורמאיו םורּפדלַע אָבַצַה ישנא  ΤΥול : ὙΠ19  

 םירמשההתַא רקָח ואָצְמ אלו םודרוה ותוא שָהְּב רֶשָאַּ
 :םִש ביו ןירסיקדלֶא ΠΤ ΤΡ ΓΝ םאיצוהל וצו

- 1 

 1 כ

 ואביו ןודיצו רוצדינְּבְדתֶא ΩΣ זֶא םודרוהו
ΤῸΝסוטְסלָּבדתֶא ותפיו דַחֶא בל  ὴὐκνרדחדלע  τος 

 : ךלמה ץֶרָאמ םֶוצְרא תיִָמ וחָקְל ןעי םולש ושקיו
 2 בָשיו תוכלמ שובל סודרוה שָּפְלִיַו דעומה םויּב יהיו
 ול עירמ :ותְרְמִא םֶהיִלֶא ףטמ טֶּפשִמה אָּפְּפד לע

ἘΣ28 ּוהכּו :םֶדֶא לוק אלו אוה םיִהלֶא לוק רמאל  
 םיהלאל דובָּכ ןתיאל רָשֶא בקע םאָתּפ הָוהידדַאלמ

 והלכאיו

> 2 
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 ףלוה םיהלא רב ; תמו םיִעָלות .ּוהְלְכִאִיַו 5,
 םֶתולַכ ΠΝ םיִלָשּוריִמ לּואָשְו ΝΣ ובושו : 5 <

 : םוקרמ הָּנְכִמה ןֶנְחוידתֶא םֶּתִא ּוחְכִו שומשהדתֶא
Οὗ 18םידְּמְלְמּו םיִאיִבְנ  ὙΠרָשֶא הָלַהְקְב  

 פויקולו "2 ארקנה ןועמשו אָבִנ-רַּב אְָכייִמְנַאְּ
 עברָהְדרש סוהרוה" םע 51( רָשָא םֶחְנְמּו ינירוקה
 ַחּור ΩΝ םֶמּוצְבּו הָוהי םֶשְּב םֶתְרָשְּב יהיו : לּואשו
 הָכאַלַמְל לּואָשדתֶאְו ΝΞΡῚΞ ΓΝ יל ּולידְבַה שדפה

ὉΠ ΣΝ Ἢ ἫΝּוכְמְסיו ולְלּפַתיַ ומּוציו  ΤΩΝ 
 שדדְקַה חור יהיילע םיחולשה הָמַהְו + : םוחלשיו םֶהילִע
 ואביו : סורפיקדלא ΠΌΝΞ ואְּב םֶשִמ אְָקולֶסלא ודי
 תויסֶנְכַה τος םיהלֶאה רָבּזתֶא ודיגוו סימְלְס ריעְדלֶא
 ורבע + תרָשמל ןח τ ὩΣ םֶהָל יהיו םידוהיל רשא

ἘΠ ΟΞסופָפדדַע  ἈΝΕדָחֶא שמ שיא  ΤΥ ΚΞ) 
 ΡΣ ὩΣ ΠῚ ἜΝ :ץושי רב ὌΨΙ ידוהי שיא
 דרַּבתֶא Ὁ Ν ΝῊΡ אּוהו (Π2 שיא הָניִדַּמַה רש סולופ

ΝΞ)םיהלֶאְה רַבִּדתֶא עמשל ואְתיו לּואש ד תֶאְו : 
 שקביו מש שּורּפ הָזיִּכ שּוגָמה אָמיִלַא {ὉΠ רמעיו

 -םנ ΝΎΠ לּואשו :הָנמְאְהדְזִמ רשהד תֶא תוטל 9
τὸוב לָּכִּתְסיִו שדִּפַה חור אָלְמ םולופ : ΠΝהָּתִא  

 קְדָצלָּכ אנושו לַעיִלְּבְדְּב ΠΡῸΣ 29) τ ΟΞ אָלָמַה
 ה :םירשיה הוה ΘΎΩΝ προ לדֶַת אלה ו

 שָמָשַהתֶא הֶאְרִת אלו רוע תייהו ףִּפ הוהידדו הגה
 ןפיו הָכָשַחו הֶלִּפִא םאתּפ ייִלָע לפתו דעומ ΤΣ "דע

 רֶשַאַּכ רשחו ΣΤ וכילוהל שיא שקביו הָּנִהְו הנה 13

ΠῚהָשַעִנ רָשָאדתֶא  ΛΩΝןודָאָה תרותדלע םמותשיו ; 
 γτ סופָפמ ותא ἼΩΝ םיִשְנַאָהְו סולופ ּואציו 3

 ΤῈΣ םָשְו אָילּופְמַּפְּב ἼΩΝ ὙΠ ΟΝ ואבו הָיְנאְב
 ןנחוי
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ΠῚהֶמִהְו :םיִלֶשּורי בָשְיו םֶהיִלַעמ  ΠΕΡ Ὁ)ואבו  
ὍΣΣ ΚΞΡΌΣΝ ΟΝואביו אָידסיפְב  ΓΞ ΟΝתָסָנְּבַה  

ἘῚΞובשיו תָּבַשה + ΠΡ ΠῚ ΙΝ ὙΤῚםיִאיִבְּנַהְו  
 ἜΝ םיִחַא םיִשָנַא רמאל תֶסָנְּכִה ישאר םַהיִלֶא וחְלשיו
 ודי ὩΣῚ סולופ םקיו :ּורְּבִּד ὩΣ רֶסּומדרְבִד םֶכְל שי
 ἐξ ιϑὰ :ועָמְש םיהלָא יִאְרִיו לארשי ὌΝ רמאיו
 -תֶא םמוריו וניתובָאְּב רחְּב לֶאְרְשַי ΤῸΝ הזה
 םשמ םָאיצּוה הָמְר עורְזבּו םיִרָצמ ץֶרְֶּב Ἐν םֶתויְּ
 8 :הָנֶש םיִעָּבְרִאְּכ רָּכְדִמַּכ םֶלּדְלַכִו םֶתא אשי
 חל םֶהְל םִצְראתֶא קלחוו 5{15 ץֶרֶאְּב םיינ הָעְבש
 ִמָחְו תואמ עַּבְראְּכ םיטפש םֶהָל ןתְנ ןָּכדיִרָחֶאְו

 : ןפמ מ ולאה :איִבְנה לאמש ימדע הא
ΟἿΟΝלּואָשתֶא  ΟΞשיא  ὈΞΦיִעְברִא ]23  
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ΤΙ ΓΙמ  

 2 ἼΩΝ א ;πὸ ּךְלַמל דודדתֶא םֶקו ותוא וריסֶהַכְו :הָנש
 שיא ישו -ןָּבִד תֶא ΤΠ יתאַצְמ רמאל ויִלָע דיעה

 | םיקה ΠῚ \ :יִצְפְחְדלָּכ-תֶא הֶשַעָי אוהו יִבָכְלִּ
 רֶשא :: עושידתא לארשיל לאוג הָחָטְבַהַה יִפָּכ םיהלֶאָ

ΞΟלֶא הָבּושְתַה תַליִבְטדתֶא ארקל 710 םדק ואוב - 
 רַמאיַו ותַצּורָמתֶא 1.70 תוְכָּכ יהיו :לֶאְרְשי םעלּכ
 יִנָאָו יִרָחַא אָבְאּוה הנה יּכ אּוה ἪΝ אל יִנובשְחִת יִמְל
 יִנֶּב םיחא םיִשְנַא  :ויִלנִר ילענד תֶא ὝΠΠ יִתְלְקְנ

ΓΕםֶכְל םֶכְּבְרְקְּב רָשֶא םיהלָא יִאְרְיְו םֶהְרְכַא  
 םיִלָשּורְי יִבָשיִדיִּכ  :תאזה ΠΡ רַבְּד ַחּולָש
 ὮΝ םֶמָּפָשְמְּב ואלמ ּוהָריִּכה אל ἼΩΝ ןעי םֶהיִשאַרָ
 ףאו :תֶּבַשלֶכְּב םיארקנה םיאיבנה יִרְבדִתֶא ּוהָטְפש
 סוטליפ πὰρ ῬΝΦ תֶוָמדטפְשמ ובדּואצְמ אלדיכ

 םיבּותְכה םירָבְּדילָּכדתֶא ומילָשה ὝΡΝΞΊ :ותימָהל
Προץַעָהְְזִמ ותוא  ὙΠΡΡῚלָבִא :רָבָּכַּב  
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 -לֶא ἘΞ םיִמָי אדו ΟΠ ἸΔῚΠ םיהלָאָה 81
 "לֶא ΤῚΣ התע הָמַהְו הָמיִלְשּורְי ליִּגַהְדִמ ותא םילעָה
ὃ5םֶכְתֶא םיִרשְבִמ ּונְחְנַא םנְו :םֶעֶה  ΓΞ ΤΙΝהָחֶטְבַהַה  

 יִנֶבְל םיהלָאְה םיק ּהָתֶא יִּכ ּוִתובאל ΠΡ רֶשֶא
 הָּתַא יִנָּב ינשה* רומְזמּב בּותָּכַּכ :עּושידתָא ומיקָהְב 88
 יּתְלְבְל םיִתָמַהְדִמ ותא ומיקֶהדלעו :יִּתְדְלְי םויה יִנָא 84

 : םיִנָמָאְגַה דוד ידסח םֶכְל ןִּתֶא רַמָא הפ ΤΠ דוע בוש
 תוארל ּףדיסח ןפתדאל רֶחַא ΓΞ ἼΩΝ ןָּכילִע 5

ΓΙ %עונו םיהלֶאה תַצַעְדִתֶא תרָש ורודב דִיָד יִּכ  

 םיהְלֶאָה רָשַאְו : תחָשהדתֶא אר יָתובְאדלֶא ףסָאְַו יז
 םיחא ΘΝ ןכְל :תחשה הֶָאְרִדאל אּוה ותוא םיקֶה 38

 :םיִאָטְחַה ΓΙ םכְל ΚΡ ΠΤ ΟΣ יִּכ םֶכְל עדו
 קוטצהְל םָתְלְָכִיִאל ἜΝ לכל וב ᾽Ν ןימָאמה"לֶבְו 8
 םֶכיִלָע אוביִדפ םֶכְל ורמשה ןַכְל :השמ תרותְב ּונָמִמ 40

ΝΟΣ 41לַעְּפיִּכ ומשְ ּוהָמּתִהְו םידגפ ואר :םיִאיִבְַּכ  
 :םָכְל רַפְסִחיִּכ ּוניִמָאַה אל ἼΩΝ לעפ םֶכיִמיּב ὋΝ לעפ

ΠῚ 9רָּכדְל םֶקְמ ּושְקַבַו (תֶסְנְכה תיִּכַמ) םֶתאצְּב  
 דַרָפִהְבּו :הֶאְּבַה ΒΞ ΠΡ םיִרָבִּדהְדתֶא םֶהיִלֶא 3

 קדַצה ΠῚ םידוהיהה ןמ םיִּכר והערמ שיא לָהְקַה
 םָבְל-לַע ּורָבִּד הָמַהְו אָבְנְדרַבּו סולופ יִרָחַא ּוכְלֶה
ἢתיִנָשַה תֶמְשַב : : םיהלֶאָה דָסֶַחְּב דמעל םוריהזו  

ὭΣ ΠΡ) 5יהיו :הָוהְי רבדחתא עמשל רעה  
 ושיחְכו ΤΙΝῚ ּואְלִּמַ ἘΣΣῚ ןומָהדתֶא םידוהיה תוארכ

 -רַבּו םולופ ὌΝ זִא :ףדנו שָחְכְה םולופ ירבדדתא <
ΝΘ)תֶא םֶכְתֶא עימשהְל הָיָה ןיִדְּב רמאל םֶהיִנּפְּב - 

 םֶּתְסַאמד רֶשֶא ΤΙΝ ΠΗ͂Σ הָנשאַרְּב םיהלָאָה רַבּד

Κ΄ 18, 88ןושארֶה . | 
 ותוא
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 םלוע יחל םיִאָּכַו םֶכְנִאָש םֶכְמְצַע לע םֶּתְנדְו ותוא
 (ΤΠ הָוהְי ונל ἼΩΝ ןכ יִּכ :םיוגהדלֶא םינפ ּונְנה 15

Θ᾽) ΝΟ4 ועמשוו :ץֶרֶאָה הַצְק-דע יִתַעּושְי תויהל  
 ἽΝ לפ וניִמָאו הוה רַבּדִדתֶא ּולְלַהְיו וחמשיו םיִוגה

ὙΠ49 :םוקמה"לֶכְּב הָוהידרַבְּד ץרפיו :םלוע ייחל םיִנָמְזמ  
 60 ΓΝ ΓΤ“ תודיסחה םיִשְנההתֶא ּותיִסַה םידוהיהְו
 אָבִנדרְבּו סולופד לע הָפיִדְר ורועי ריִעַה יליִצֶא
 לָעִמ רַפָעֶהַתֶא םֶהיִלַע ΤΣ) ΠῚ : םלובנמ םּושרָניו
 החמש ּואְלִמ םיִדימְלּפַהְ : ןוינקיאל וכליו םֶהיִלְְר

 :שדקה חורו |
 14 ΣΝ ΓΕΣΞΙ תיִּבדלֶא ὙΠ ואבו ןויִנְקיִאְּב יחיו ד

 םידּוהיהדךמ בר ןומָה ןימָאָהְיִּכ דע םֶשּורְּבדַיַו םידוהיל
 וסיִעְכְהְו וררוע ΝΠ אל ἼΩΝ םידוהיהו :םיִנָיַהְדִמּו
 8 םיִּבר םיִמָי םשדובשיו :םיִחַאָהְדלַע םיוגַה תושפנדתַא
 -לע ותושָעַּב ודְסח רַבִדלִע דיִעָמַה הוהי םֶזעִמו ודָמליו

ἘΠםיִתְפומו תותא  : ΠΩΣ ΤΟΙםִיָצַח יצחל ריִעָה  + 
 5 יִּכ יהיו  :םיִחיִלָשַה ירחא ἘΠῚ םידוהיה ירחא הָיָה
 םֶהְּב ללעתהְל םֶהישאְַרְו הָמַה םידוהיהְו םיוגה ושגר
 ὁ אְרְטְסולדלא «ΣΙ קול ירַעְ וטלמיו םֶהְל עדְשו :םֶלְק סו

 8 7 שיִאְ :הרושבה םֶשרָשַכְו ΕἸ ΒΞ ירד
 אלו ומא ןָמְּכִמ חספ ויִתְחַּת בשי אָרְטְסּולְּב םִיִלְ ה
 9 לָּכִּתְסִה אּוהְו ΞΡ סולופדתֶא עמשיו Οὐ ךלה
 10 דַמָע 51( 5 ἽΝ :עַשּוהְל וב הֶנּומָאהיִּכ ארו וב
 וו תא ּואָר ΣΙ מהו :ךלהתמ גלדוו ΤΌΣΟΣ ןכָה
 ןושְלַּב ἘΞΤῚ לוקה תֶא ואָשיו םולופ הָשָע רֶשַא
 :םיִשְנָא ΓΞ ּוניִלֶא ΤΡ םיהלֶאְה רמאל תינוקול
 12 אוהרָשַאְּכ סיִמְרה ἸΝῚ סולופלו רַטיִּפָיאָּבְנירֶבְל וארקיו
 13 הָרָעָשַה אָּב ריִעָה ינפל רָטיִפִיתיִּב זכו :םירְּבִדְמַה שאר
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Ὁ 4יהיו :םַעָה ןומָהְו אוה חבזל ץפחיו תורטָעְבּו  
 (ΓΝ ΡΟ ΝΞ רבו םולופ םיחילַשה תאו ַעמְשְּ
 םיִשְנַא ודא ΡΝ :םֶעֶהְְךותְדְלֶא ּוצּוריו םֶהיִדְנִּ
 םֶכומַּכ םישְלַח םֶדָאִנְב ὈΓΟΝ ΩΣ תאוָכ ושַעּת הָמְל

 -לֶא ΤΙΝ םֶכיִלְבִהְ"וִמ .ובּושָת ןעמל םֶכְתֶא הָרָשְבִ
 ΓΝ“ ץֶרֶאָהְתֶאְו םיִמְשַהְדתֶא הֶשָע רָשַא םייח םיִהלֶא

τὸםֶיַה  ᾿Ξ ΘΝ ΟΞ ΤΙΝῚרָשֶאְו  ΓΞלָכְל חינה םֶדָק - 
 -לַע דיִעָהְל לדַחְ-אל םִו :םֶהיִכְרִדְּב תֶכְלְל ΘΠ וז

Ὁ 30 ἸΔῈΣתותעו םימשהךןמ רַטַמ וּתַתְּב  ΣΦ 
ΝΡ 8וניתוכל  ΠΣןיששו : ἘΝῚברָּב הֶלֶאָה םיִרְבִּדִּב  

 ΠΡ ואביו .ΠΡ ΓΙ םַעָקְדתֶא ּועְנַמ לַמָע 19
 ימָּגְרִו ὈΣΤΩ͂Ν ותיסוו ןוינְקיאְדִמּו אָיְכויִטְנַאְדִמ םידּוהי
 והְבָשַח 5 ἜΣ הָצּוח ὙἹΠΞΓΙΡῚ םיִנָבָאְּב סולופ-תֶא

 ΓΙ הָריִעָה אביו םקיו םידימְלָתה ותא וכסיו :תַמָל 320

 הָרושְּבַה-תֶא ּורָשְבְיַו ΝΞ) ΠῚ אּוה יִּבְרְדדלֶא אָצְי 1
ὝΣΞםידימלת םֶדיִמַעַה יִרָחֶַאְו איהה  ΠΟῪלֶא ובש - 

Ὁ»םידיִמְלתה בלדתא וקזחיו + אָיְכויטְנאְו ןיינקיאו אְרְמסול  
 אוב תובר תורצְּבְיקר יִכְו הָנמָאְּב דמעל םֶתא ּוריהזיו

 -לָכְּב ἜΡΙΝ חל ורַחְכִ :םיִהלֶאָה תּוכְלַמדַלֶא אוב 5:
 ןודָאָה דָיְּב םודיקפוו .ומוציו ּולְלּפְתַו ΠΟΤῚ הָלַהְק

 :אילופמפ"לַא ואביו אָיִדְסיִפְּב ורבע :וב ּונימָּאָה דשא 4
 םשמּו : אילטָאלֶא ודְריו ΕΞ ΠῚ רבְּדדתֶא ועימשיו 5
 םיהלא τὸ םשדּורְסמְנ ἼΩΝ אָיְכויטְנָאדלֶא ΠΝ ּואָּב 1
 - תֶא וליהקו ואביו ΣΝ ול רָשֶא הָכאָלִמַה ד לָע יז

 תאו םיתלאה ὩΣ הֶשָע {ΟΝ τ ΓΝ ὙΠ הדעה
ΠΡ ΩΝ 38םיוגל  ΠΡםש ּובשיו : הָניִמָאָה  "Σ 

 :טעמ אל םיִמָי םיִדיִמְלִתַה
 וט םיִחַאָהְד תֶא םירומ םַהְו הֶדּוהיִמ ΘΝ ּודריו ₪5

 רמאל
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 2 יהיו :ןועשות אל השמ ΓΗΞ ולומת אלדםִא רמאל
 ורזניו םֶהָמע אָּבִנדרַבְלּו סולופל ΠΞῚ תֶקְלַחְמּו ביר
 -לֶא םילשוריל םֶהָמ (ΤΙΝῚ ΝΞ םלט ולָעיש
 םֶּמא הּולתְו : תאזה הָלֶאָשַה לע ΘΠ םיחילשה
 םיִרְּפַסְמ ΠῚ ןורָמשדתֶאְו אָיְּוניִפדתֶא ΤΏΡ הלהקה
 : הלודג החמש םיחַאָהְלָּכ ὙΠΟ םיוגה תבושתדתא

ὙΠῸםיחיִלשהו .הלחק קה םֶתא ּולָּבְקו םילשורי םִאבָּכ  

 תושעל ἘΝ לידה רָשָאתֶא םֶהָל ודיגוו םינקה
 ורמאיו םיִשּורְּפַה ΓΞ םיניִמָאמ םיִשְנַא ומוקיו :םֶהָמע
 : השמ תרותהתַא רמשל םֶתּוצְלּו םֶתא לומל

ΘΠםיחילשה  ΘΠיהו :הֶזה רֶבְּדַּב ןיעְל  
ΓΞםיִשָנִא םֶהיִלַא רָמאיַו סורָמָּפ םֶקיַו תֶקלַחִמַה  

 םיהלָאָה ὙἹΞ 3 םינשאר םיִמָימ יִּכ ΙΣΤ םֶּתַא םיחא
 :ּוניִמָאָיְו הָרושְּבַה ἼΞΤΤΝ ἜΘ םיוגה עמשל ּונְלְּכִמ
 ΠΡ ὩΣ ותַתְּב םֶהיִלָע ΡΠ תובְבְלַה עדי םיִהלֶאָהו
 יניב ליִדְבַה אלו ΤΡ ἸῺ רָשֶאְּכ שֶדפה חורדתא

ΠΣ:הָתַעו :הָנמָאְה ידיילע םֶבָבְלדתֶא רה 3  
 םידימְלִּתה יראוצלַע לע םושֶל םיהלָאָהדתֶא ּוסְנִתִהַמ

ἼΩΝּוניִתובא-סנ  ὩΣלָכַא :תאשל ּונָלְכָי אל ּוָחְנַא  
 עשו ונינדא חיִשָמַה עושי דָסָחְב יִּכ ὍΠΩΣ םיִנימאמ
 ἘΞΌΝ ועמשיו לֶקָפַהדלָכ ושירָחיו  :ּונומָּכ םֶהומָּכ
 ὮΝ םיתפומהו תוקאההתא םיִרפְסְמ םולופ"לֶאְו אָּבִנ

ΓΞתושעל םיִהלָאְה  ΠΤ ΟΣולכיו :םיוגה 523  
 :ילא Ὁ םיחא םיִשְנָא רמאיו בקעי ןעיו רּבדְל

 44 תחקֶל הָלחְּתַּב םיהלַאָה האר רָשאתַא ἜΣ ןועָמש
 15 םיִאיִבְּגַה יִרְבִד םיִמיִכְסמ תאזְלו :םיוגה ΓΞ ומשְל םע
 16 ΠΕΣ ΤῊ תַּכְסַתֶא םיִקֶאְו בּושֶא ןֶכיִרָחֶא :בּותְּכַּכ

ΠΤ ΘΠוז םֶדֶא תיִרָאְש ושרדי ןעמְל :ָהיִתיִנְבּו םיִקֶא  
 הוהידתא

 שכ

 שי 4

| ₪5 

= ΤΠ 1 

- 1 

 1 זיפ

 1 שכ
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 הוהידסִאְג םָהיִלַע ימש אָרְקִנ ΩΝ םיוגהדלְָכְו הָוהידתֶא
 :וישַעַמְלְ πριν םיהלאל .םיִעְדונ : הֶלֶאלַכ השע 8
 םיוגה-ןמ םיִבָשַהדלַע ריִמָחַהְל אלש ΤΠ ῸΝ ןּכְלַעְו 19
 תואמטמ ὙΥΤῪ רָשֶא םֶהיִלֶא בתכְל קר :םיהלאל 90
 יִכ :םְּדהדְזִמּו ΤΥ רשְּבמּו תּווה דמו םיִליִלֶאָה יו

 יִדְמְו ריִעָו ריִעְדלֶכְּב םישרד השמלדשי םלוע תרדמ
ΓΒ 35ותַּבְשְּב  ΝΡיִּתְבְּב  ΞΘ ΣΤΡיניִעְּב  

 ΠΌΣΟΝ Ἐπ ΠΣ לָהָקַהְ"לָכ ὙΣΞῚ םיִנקְוהְו םיחילשה
 דתֶא אָּבִנדרְבּו םולופדםע איכויטנא- לא םֶתא חלשל
 ΓΞ םָשדישְנא אָליִסְתֶאְו ΝΞ הָנָכְמַה הֶדּוהְי

 םיחילַשַה ΤῸΝ רמאל τον ΑΝ ובּתְכיו :םיחאה 28
 םיוגהךמ ἼΩΝ םיחַאָה םולש םיִלֶאש םיִחַאָהְו םינקְוהְ

ΜΕΣΤΌΝ 4ןעיְבּו ןשי  :אָיקיליקְבו אָּיְרּוסְבּו  ἜΣ ὭΣΘ 
ἸΝΝ:םֶכְתֶא םיִלְּבְלַבִמ ּונָחאַמ  ΞΘ ΘΙ 

 (הֶרותַהדתֶא רמשְלְו לימהל ἘΞ םֶרָמִאְּב) םיִרָבְדִּב
ἼΩΝ 5רחבל וּדחָי ּונְלָכ יִנַעְב בוט ןכל :םתוא וניוצ אל  

ποὺςּוניביִבָח םוליפו אָּבְנדרַּבְדםַע םֶכיִלַא חלשל  : 
 : חישָמה עושי ΣΝ .םשדלָע ΟΞ ּורְסַמ ἼΩΝ םֶדָא יִנָּב 6
 תאז ודיג הָמַהְו אָליִסדתֶאְו הֶדּוהְיִתֶא ונְחְלש ןְדלמ 1
 םוש יִתְלְבְל ּונִנָפלּ שדקה חור ינָפל בוט יִּכ :םֶהיִפְּב 8

 : הֶלֶאָה םיכירצה םיִרָבִּדִה ןמ דבל ΠΣ ΝΘ" םֶכיִלָע
ὙΠΞῚΡ ΤΠ ἜΝ 39רשְּבִמּו םֶּדהְדִמּו םיִליִלָא  ὭΣ 

ΓΝוביטית םֶכיִתשְפִנְ תֶא ּורָמָשת הָלֶאְמְםִא  
 ואביו ּוחְלַש ΚΕ ἊΝ : םכל םולָשְו תושָעל 80

 : תָרָנַאַהדִתֶא םהְל ותו םעָהדתֶא וליהקו איְכוימְנאדלֶא

 רַשָא אָליִסְו הוה :הָמְחְִהְילַ ּוחְמְשיו הָתא ארקה ₪
 :םוקזחו םיכר םיִרָכְדִּב םיִחַאָה ּומָחְנ םיאיבנ םהדםנ
 םולָשְּב םיִחאָה םּוחלשיו םיִדָחֶא Θ םֶש יהיו

 .םהיחלש-לא |
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 84 סולופו (:םַש תֶבָשְל ΝΡῸ יִניִעְּב בטייו) :םהיחטשש
 , " רָבּד תֶא ורָשְבִיַו ּודָמליו אָיְכוימְנאְּב ἸΞ אָּבִנדרַבּו

ΠΤהָמַה  ἘΞ ΒΔםימָי ץקמ יהיו :םֶּמַע םיִרֶחַא  % 
 ἫΝ הָרְקַפְנְו הָבּושְנְו הָכְל ΝΞ ΟΝ סולופ רַמאו

ΤΙΝריִעְדִלְבְּב  ΟΝ ΟΝ ΣῈהָוהְי רבְּדִתֶא  
ΠΝץעי אָּפִנדרֶבּו :הָמַה המ  ὍΣΩΝ ΓΤ3 ןָנחוידתַא  

 88 "תֶא םֶּתַא ΤΙΣ הָבָא אל סוליפ ךא :סוקרמ הָּנְכְמַה
 םַּתִא ךְלֶהְדאלו איִלּופְמּפְּב םֶהילַעמ רָס τας שיִאָה
 89 חקיו ויחֶאמ שיא ּודְרפנ ΩΝ ἜΣ זנריהיו :םֶּתְכאלְמְּב

ΝΞ ῚΞעפיו סוקרמ"תֶא  ΓΞ40 םולופו :סורפיקדלֶא  
 ἘΝ הָוהְ πον םיִחַאָה ּוהְָרְסַמַיַו הָליִסדתֶא ולְדרַחָב

"ὩΣ"41 -: תולַהְקַהתֶא קזחיו אָיְקיִליִקְבּו איִרְוסְּב  
 16 דָחֶא דימלּפ הנו ארטסולדלֶאְ יִּבְרְדלֶא אבו = ₪

 תֶנָמַאִמ תידּוהי ΠΝ ἢΞ ΝΥ םויתומיט ומשּו םש

 2 רָשֶא םיחאָה בֶרְהְּב בוט םש ולדיִהָו 25 יבא
 3 ΓΞ ותא תאָצְל סולופ רחב וכ  :ןיִנְקיִאְבּו אָרְתְסּולְּב
 םֶל 3 םֶהָה תומקמִּכ ΣΝ םידּוהיה ןעָמְל ותא לָמַּ
 + םיִָעְּב ּורְבַעַו :אוה ὍΝ 5 ΣΝ ΓΝ ּעְדָ

ΤΩΣםינקזהו םיחילשה ּורזג רש םיִקחַהדתֶא רמשל  
 5 םוימ הָייּבְרִתַו הֶניִמָאְב .ּוקּזִחְתַה .תולהָקהְ :םיִלָשּודיִּב

 δ םַעְנִמ Ξ איל ἼΘΙ אופ ורבע :םד לא
 "לֶא םָאבְכִו .:אָיְסֶאָּב רָבְּדַהתֶא עיִמָשַהְמ שדה חור

ΝΘםֶהְל חינה אלו אָּיְנּותיִּבד לֶא תֶכְלְל וליאוה  
 :םֶאּורָמִד לֶא דרו ΝΘ ΩΝ ἘΡΓΡῚ ΣᾺΣ חורי
 9 בַצְנ ןודקמ שיִאדהנהְו הָליִלַּב סולופ - לֶא ΤΙΝ ןוזחו
 :ּורְזִעְו אָיְנודְקמ ד לֶא רבע רמאל Ὁ שקבמ אוהו

«ἢ 

ΘΟ 

Ὁ 
ἊΜ 

 ΠΥ א"נ 16,1... ,םיִחיִלָשַהְלֶא א'נ 15, 3
 ותארכו
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Ξ אָיְודְקמד לֶא תֶכְלְל שקכת ΠΤ תֶא .ותאְרַכְו τὸ 
ΟΝ רַשְבְל הָמַש תָכֶלְל Ὁ ְאְרְק םיהלֶאָה יִּכ ּונָעַד 

  τιאבו הָיִנָאְּב דרגו םאורמ -ןמ אצנו :הָרושְּבַה
  ΠῚ ΤῊ:םילופנהלֶא .תְרְחְּמִמּו אָקְרְתמסד לֶא

τῷ ΕΠ Ὁ הָנשארֶה איה יִפְליִפְדלֶא םֶשִמּו 1 
 :םידחֶא םיִמָי תאזה ריִעָּב בשגו הָתְיָה אָיְנולקו אָיְנודִקִמ

  18תָּבַשַה םויָבּו  ΤΠ ΟΝ Ὁריִעְל  ΤῊΝרַהְנה

 בש םֶנְקְנִמְּכ הָלּפֶּת םוקמ םש דרֶשַא  ἼΞῚΣ"לֶא
προ םיהלֶא תארי הָשִאְו :הָמַש תולָהְקנה םיִשָנה 4 

 אריטאית ריעמ ןֶמְנְרִא תֶרָכמ אָיְדּול  ΡΟΝהַּתְפִ
  ΓΤ 5לָבָמתַו :םולופ יִרְבדִדלֶא בישקהְל הָּבְלדתֶא

 תָנָמָאְנְםִא רמאל ּוטפמ שקְבִתו הָתיִב .יִנְבּו איה
 םֶכיִנִעְב יכנָא ןודָאל  ΤΣ ΝΣ ΝΞוב - ובָשּו

ΠΕΣ םוקמל ונתְכְלְ יהיו :ּונָּב רצפת 6 
 ענת  Ὁ τבוא תַלַעַּב הָחְפש  ΠΡῸΣ ΝΠבֶרְךוה

τὴν ΟΝ סולופ ירחא ךְלתו :ָהיָמְסֶהְּב הינדאל וז 
ἘΠῚ ἢν לא יִדְבַע הָלַאָה םיִשְנַאָה רמאל אורו 

  ΙΒ 18ּונְחא  ΤΥןכו :הָעושיִה  ΠΡΟΣםיּכר .םימָי
 סולופ יִנִעְּב עריו  ΤΠןפיו הָּוה  ΠΝהורה - לֶא

  ἽΝתאָצְל חיִשְמַה עישי םָשְּב דוצְמ  ΠΡאַצו
  19וארו :איהה הָעָשַּב  ΠΝםַעְצְּב תֶלָחּות הֶדְבָא יִּכ

 תֶא ישפתיו  τתֶאְו סולופ  ὌΝביחְרַהלֶא םּובָחְס
  Ὁםיִשְנִאה ורמאיו םירשהדלֶא םואיִבַו = :יִעָה ינָקְז ינָפל

 ּונְריִעְדתֶא םיִרְכַע הָלֶאָה יו  ἘΠῚיהודים:  תוקח םיעידומו
 הָואְנ דאל רֶשַא « Ὁםיימור יִּכ םֶתשַעַלְו םֶלְּבִקְל

  3םקּה :ּונְחְנַא  ὩΣ ὩΣ-תֶא ּועְרְק םירָשהְו ביל
  38םקילעמ םֶהיִדְגְב  ΝῊירחא יהיו :םיטושּב םֶתוּכְַל

  ΤῚΣםֶתֶא  ΠΡרָמָשִמַּב םּונִּתִיו הָּבַר  ἘΝῚרמושדתֶא
 ᾿ םירוסאה
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 ΓΝ 15 ΠΣ רָשַאַּכ אּוהו ΞΘ םֶרָמָשְל םירוסַאה 6 ןיפ
 :דָסַּב םֶהיִלְגְרְדִתֶא םשיו יִמיִּפַה רָמָשִמַה רדחַּב םֶחיִַו
 5 םיִרָמזִמּו םיללפתמ אָליִסְו םולופו ΠΡῸΣ תוצָחַּכ יהיו
 לודָנ שער ΠΡ :םַה הילא םיבישקמ םירּוסָאָהְו םיהלאל
 תותְלְדַהלְ הֶנְחַתּפִּתַו אָלְּכַה ΓΞ תודסומ ועָזו םאָתְּפ
 ותְנָשִמ רוענ םירופַאָק רָמושְו :ּוקֶּתִנ םֶלַּכ תורסומו
 ופרח ףלשיו תוחָתפפ ΟΠ תותלד ΠΡ ארו
 + אָרְקִיַו + םירוסָאָק ὙΤῚΞ רַמָאיִּכ ומַצִע דֶּבִאְל שקו
 ΡΤ ΠΡ το στον רמאל לדג לּוקְּב םילופ

ὍΠΩΣאּוהו הָרְדָחַה גלדיו תורנ לַאשיו  :ּונְלָּכ  ΤΡ 
 80 הָמ ΣΝ" רמאיו םָאיָציַו :אָליִסְו סולופ ילְגְרְל לפיו

 3 ַחיִשָמַה עושי ןודָאְב ןמאה ּורָמאיַו ΣΙΝ הָשַעֶא
 82 לכְלּו ΠῚ רָבְּדִדִתֶא ולדודיגו :ּףתִיִבּו הֶתַא עַשּותְ

ΩΝ88 דתֶא ץַחְרִי איהה הָעְשַּב הָלְיִלִּב םחָקִו :ותיִבְּב  
 % ותיִּבלֶא םֶלַעַו : ולדרשַאלַבְו אוה לָבַטִו םֶהיִתרּוַח

ποῦ ΤΣםהינפל  ὉΣῚהוה ןימאמ כ ותיּבְדלָּכםִע  
 35 םירטושההתֶא םירָשה וחלש רקבה תיִהְכּו :םיִהלאָּב
 % םירופַאָה רמש דגוו :םֶהָה םיִשְנַאָה-תֶא חלש רמאל
 םירָשה τὸ רמאל הָלֶאַה םיִרְבּדַהְד תֶא סולופל
 סולופ ΠΝ :םולָשְב ּוכְלּו ּואָצ הָתַעְו םֶכַתֶא רטפל
 טָּפְשִמְו ןיד- ΝΞ םַעָהד לָּכ דָנְנ ונופה הָּכַה םֶהיִלא
 הָּתַעְו רָמְשמְּב ּונְתא ּוכיִלָשיִו םיימור םישנא ּונחנאו
 :ונואיצויו הָמַה ואבי ד םא יִּכ3 אָנְ לא ּונושְרַני רֶתָפַּב

 88 יהו הֶָלאָה םיִרְבּדַהדתֶא ποθ םיִרָמשה ּודינו
 89 ὩΣ ּולחיו ואביו :ּואְרייִו ἘΠῚ םיִימּורהיִּכ םַעְמְשְּכ
 40 מ ּואצו  :ריִעָהדְזִמ תאצל ὉΠ ּולֶאְשיִו םואיצו"ו

 םוריהְזיו םיחַאָהדתֶא וארו אידול ΓΞΓΟΝ ואביו רָמָשִמה
 ΞΡ ּוכְליו

ἘΦ ש 

νῷ 59 

.1 2 

 5 זיפ

τ "5 

 של

- 9 

 להלה
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 ןי ואביו אָיְנולּפָאְבּו םיִלופְפְמַאְּב םֶרְבָע ΤΙΝ יהו 17
 555( סולופו :םידוהיל ΓΞ ΓΞ ἘΝῚ יִקיִנולְסַתְדלֶא 2

ἘΣΤῸΝךמ םֶהָמַע חַכוְתַה תותְּבַש שלָשְו וטפְשַמְּכ  
ΓΝ ΩΣ 3םֶהְל חָכוהְו חותְּפ  ΤΣהָנְעִיִש הָיָה  
ΠΣעושי חישָמַה אּוה] םיִתְמַהְדְומ םּוקיו  ὋΣ ἼΩΝ 

 אָליִסְו סולופדלע ּוחְפְסִו םֶתַצְקִמ ונימאיו ἘΜῈ דיִנמ 4
ἈΠ ΤΩΣתוכושח םיִשָנםְִו ברֶל םיִנווה ד ןמ םיהלָא  

 םֶהָל ὙΠΡῚ םידוהיבש םירְרופה ּואְנַקִו  :טֶעִמדאל 5
 רעה ומהו ןומָה ּוצְבְקיו קושה ןמ לַעְיִלְב יִשָנַא

ΓΞ ΟΡ ΞΘ ὁםֶאיִצוהְל ושבו ןופי  ἊΝאלו :םעָהְד - 
 ינפל םיחאָקְדִמ ΘΝ ןוסידתא ּובָחְסיִו םֶתְוא ּואָצַמ
 יִבְשידִלָּכִתֶא םיחידמה הגה רמאל יקַעְצִו דיִעָ ישאר
τןוסיו :םולָהדםנ ּואָּב לָבַת  ὈΠῸΣ ἸῸΝותיִּבדלֶא  ΠῚ 

 רחא ךְלְמ"שָי םֶרְמָאְּב רסיק יִתְדדתֶא םישע ἘΡΝ םֶלב
 ἽΝ ריִעָה ישאְרדתֶאְו ὈΣΤΩ͂Ν ודירחיו :עושי אּוהו 8

 יִדיִמּו  ןוסָי .ידיִמ ןובְרע וחלקו :תאז-תֶא ועָמָש 9
τὸםיחַאָהְו :םוחלשיו םיִראַשְנַה  ΤΠסולופהתֶא יִלוהְל  
 ΞΡ וכליו ΠΝ ואבו הֶאורְבְ προ אליס תא

τιםַה :םידוהיל תֶמָנָכַה  ὙΠחור יִביִדְ  ὙΠיקיִנולְסַת  
 םוי םוי םיִבּותְּכַב ּורְקְחִ בלדלֶכְּב רֶבְּדַהדתֶא ּולְּבַקִַ

 5( ὩΣ םיּכְר ΩΝ :אוה ןּכ םֶרָכְדְּכִדבַא תעדל -
 :טעְמ ה אל םישְנַאָה ד ןמו תורקיה ΓΙ םיִשְנה דןמ

 דםַניִּכ יקינולְסַתִמ ὮΝ םידוהיה ועָמש רֶַשַאַּכ יַהָי 18
 וררעיו וכח םיהלֶא רֶבדדתֶא עיִמָשמ סולופ הָאורְבְּב

ὈΣΤΩ͂Ν 4כולופדתא ּוחְלשיו םיחַאָה ורהמיו + הָמְשדִנ  
 :םַש (ἘΝ םויתומיטו אָליִסְו  םִיִה-דַע | תֶכְלְל

 םֶתא הְּוצ םשְו ΘΠ ΠΣ והְכיִלוה םולופדתא םיּולָמהְו 5
ΠΡּואבָי יִּכ סויתומימְו אליִסְל  ΤῸΝוכלו הָרַהְמִּב : 

 רי
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 אריו םַנִּתאְּב סולופ ἘΠῚ הָפִח רָשַאַּכ יהיו
 :וּבְרְקְּב וחור ץֶמחְתּתו םיִליִלֶא הֶאְלִמ ריִעָה הנה
 יִאְרְי ה םַעו ΤΙ ΩΣ תֶסָנְּכַה תיִבְּב ’Ἴθι לע
 ΓΝ ΣΥΝ םירְקנה-םע םוי םוי קשב םיִהלֶא

 ΓΞ יִדמְלִּתִמּו סורוקיפא ΓΞ ידימלתמ םיפוסוליפה
 טיטפה רמאידהמ ΤΩΝ ἽΝ שיו וב ּורְנְתה אָוְטְסִאָה

 2( ΤΟΝ דינמ אּוהָש הָמדִמִּכ ΘΝ םיִרָחַאְו ולה
 והֶאיִבְיו ּוהּוזַחאיו :הָיִחְּתַה תאו עושידתֶא םֶתא רֶשְביִּ
 ורמאיו סונֶפוירַא םֶשְּב הֶאְרְהִנה ΘΕΊΩΙ תַעְבְגילֶא
 התא ἼΩΝ תאוה הֶשְדַהַה ΠΡ המ תַעדְל לָכּונַה

 םיִצְפָחְו ּוניִנאְב איִבְמ ΠΕΣ םיִרֶז ΟΞ :דִּמְלְמ
ΤΡῚΣ ὉΤῸΝΣהמ  ΕΠםירכנה םג םלּ םייניתאה יִּכ  

 :צמשל וא תושדח ἜΘΡ ΩΝ 3 ּונָּפ אל םש םיִרָגה
 יִשְנא רמאיו םיִטְפשַה ἘΦ דַעוה ךותְכ כולופ דמעיו
 :דאמ םֶּתִא תוהולָא יאר יּכ לפב הֶאַר Ἢ סָנּתַא
 ΓΞ הגו םֶכיַהְלֶא תודבעזלֶא ןנוּפתמו רַבַ ἋΣ יִּ

ΠΝבּותָּכ  ΤῸΝהָּפַעְו םֶלָעְנְה לֶאְל  ΟΝ ΩΝםֶּתְדַבְע  
 τῶν רֶשַא לֶאְה :םֶכְל דינמ Ἂς ותא םיעדי כנא
 הָשַעַמ תולְביִהְּב ןפָשי אל ΠΊΩΝ לכְו םֶלועָהדתֶא

Ὁ.והּותְרְשי אלדבנ :ץֶרָאָהְו םִימָשה ןודא אוה 3  

 לפל ןתוה אוה כ :ΠΡ ΤΟΣ ולאָּכ ΘΝ ΓΞ ידו
 םֶדָאדיִנְב יִמָמַעדלָּכ ΞΟ :רֶבְּדלָכְו הָמָשְנו םייח
 םיעובק .םינמז בצו ΠΡΊΝ ἼΞΤΌΞΤΟΣ ἜΝ םדמ
 ילוא םיהלָאָה ד תֶא ושקבי ןעמְל ΟΞ תולּובְנ
 :ּוטָממ ΙΝ τ ΟΣ קוחר ּונְניִאְדיִּכ ףא ּוהָאְצְמִיְו והָשָשַמְי
 5( ΝΞ םימיקְו םיִעָעונְתמּו םייח ΓΝ ובדיִּכ
 ΣΤ εὐτὺς וידיִלידיִּכ םירָמא שי  םֶכיִרְרושְמְּב
 תּוהְלֶאָהַש בשל «Ὁ ןוכנאל םיהלַאה יִדיִלי ונוי
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 תֶבָשָחַמּו שְָרַה השעמ ןֶבָאְל וא ףֶסָּפל וא בקול המוד
 תורד לע םיהלֶא ἘΣ .יִרָחֶא ΠΩ͂Σ ןכְל :םֶדָא נב יט

 -יִסָפאדלָכְּב םֶדֶאְה יִנְּבְדלָּכדתֶא ΝΥ ΓΝ תולכפה
 לבת טפשל םוידעבק רַשֶא ןעי לא בושל ץֶרֶא 81

ὑπ τὸν ΓΞשיא  τὴνןיִמָאָהְל תוא ןתיו ודיקפה  
 ועמש (ἼΩΝ :םיִתמַהְדִמ ותא ומיִקָהְּב םֶלָכְל 5

 הוה רֶבדִל ΤῸΝ הֶלֶאְו ול וניעלה הָלֶא 2 תי
 םֶתְצְקִמּו :םֶכוחִמ סולופ אצְי ןכבו :רחא ]5[ ףעְמְשִנ 88

 τὸ םיטפשה -ןמ םויִסּונויד םֶרְבּו ἸΏΝ וב 5
 :םֶהָמַע םירחַא דועו πο סיִרָמְּד תחא הָשֶאְו סוגָפויִרַא

 סנּתֶאְמ סולופ ΝΡ הֶלֶאַה םיִרְבּדַה ΠΝ יהו 8
Ὁאב  ΟΡ ΟΝידּוהי אַצְמִו  ΙΝסוטנופ ותדלומ  

Ὃν"םליקָע  ΞΡ ΝΞ ἊΝאוה אילטיאדןמ  

 -לָּכַתֶא םוידולק ΠΝ רָשא יִנּפִמ ותשא הָלָקְסיִרְפו
 תּונָמָא ὮΞ יִכ ὈΠῸΝ שנו :יִמור ריִעָמ רוסְל םידּוהיה 3

 םישע םֶתּונָמִאְו הָכאָלַמַּב שעיו םָּמִא בשיו ἘΠ תחא
 ΓΕ דלָכְּב תֶסְנּכַה תיִבָּב ἘΠῚ  :םיִלָקא תועירי +

ὁאָליִס אובְכּו :םיִניַהדלֶאְו םידּוהוהדלֶא חכו תָּכַשְו  
 דיִעָהְל רָבַּּב* ץמאְתִמ סולופ .ΣΤΡ סויתומיטו

ὁורָמִה יִּכ יהיו :חישָמה אוה עושי 5 םידוהיהדלא  ΒΩ 
 יִכְנִאְו םֶכיִשאְרְּב םֶכְמִד םֶהיִלַא ראו ὙΠ ΩΝ רעו

 -לֶא אביו ὈΨῈ לו : םיוגַהלֶא יִל-הַכְלַא הֶּתַעְמ יִקָנ ז
 ּךּומָס ותיִבּו םיהלא ארי שיאָהו סוטסּוי ומשּו שיא תיִּב

 ןודָאָּפ ןימָאָה תֶסְנְכִה שאר םופְסירְקּו ΘΖ תיִבָל 8
ΚΠותיִּבְלָכְו  ἘΣונימאו ועמש םיּכר םייתנרוק  

 הֶליִלַּב ΠΩΣ סולופדלַא היה ןודאָה רָבְדּו ולב 9

 ,ָחּורַּב א'נ 18, 5
 רמאל

 ח .<



 3 חי םיחילשה ישעמ

 10 ΩΣ ΡΤ ΟΝ רָּבּדדםִא יִּכ ΝΌΤΟΝ רמאל
ΘΝענידלא שיִאְו  ἘΣ 5 τ » ΠΡ ἸΞריִעָּב יל בר  

 םֶכְרְקְּב דַּמְלִו ΟΠ הָששְו הָנָש םֶש בש :תאזה
 . תעדמ רש ןוילג תיְהִּב יהי :םיהְלֶאָה רַבדתֶא

ΝΞ Νםֶלְּכ םידוהיה ּומוקיו  ΤΙסולופד לע  ὙΠῸ 
 18 יִנְּבִתֶא ΓΦ הוה שיאָה ורמאיו :טֶּפְשִּמַה אָפְכְדיִנֶפל
 44 ΡΞ ΓΝ יהיו +הָרותַכ אלש םיִהלֶאָהתֶא דבעל םֶדֶאָה
 םידוהיהדלֶא ἼΩΝ ומידקה ןוילגו ויִפדתֶא חתפל סולופ
 יִתאָשָנ הָּתָעיִּכ םידּוהי הֶָלְבְנְוא עַשָּפדרְבְד הָיָה
 תומשו ןיִלָמדלַע הָלֶאָש איהיםא לָבִא :טָפָשִמַּכ םֶכיִנָּפ
 םיִרָבְּדְדִיִּב טפש ΤῊΝ אל ינו םֶּתִא וא ΞΡ תּדַהְ
 16 "לָּכ וזחאיו :טֶּפָשִמַה ΝῸΞ ἜΣ םֶתא ὩΣ :הָלַאּכ

ἘΠּוהופיו תֶסְנָכִה שאר םיִנִתְסוס ד תֶא  ΝΘ ΞΡ 

 18 סולופו : תאזלדסג וכל תשאל ןוילנו טּפשמה
 ΤΟΝ דרו םיִחאָהְדִמ ΘΒ םיּכר םיִמָי דוע םֶש בש

 -תֶא חלו סליקעו הָלְקְסיִרפ תאְו אְָרפלֶא תֶכָלְ
 19 םֶחיִנו םוסָפֶאלֶא ואביו ΣΥῸΣ רֶדָנ יִּכ יִרְכְנְקְּב ושאר
 םידּוהיה ὩΣ ἽΞΤΙ ΓΘΙΞΙ תיִבְל ךלֶה אּוה| םש
 9 יִּכ :הָבָא אלו ΩΝ ותְבש ימי ךירַאהל ּונָממ ושקביו

 אָּבַה גָחַהְדתֶא ΠΡ ἋΣ בח ΠΝ םֶהָמ רַטְפִנ
 הָוהְי ΠΥ ΕΝ םֶכיִלַא ΠΡΊΩΝ ןָכדיִרָחֶאְו םילָשּוריּב
 ₪ לֶאְשיו לעיו ןירסיקדלא אביו :סיסְּפֶאְרִמ הְָנָאְּב ךְליו
 28 םימָי םש בשיו : אָיְכויטְנאלֶא דריו הָלַהְהִה םולָשְל
 אָיְּורפו ΚΣ ץֶרָאְּב רבעיו ייָעָּסַמְל ΕἾΝ םיִדָחַא
  ותדלומ ΠΝ יִדּוהיו : םידיִמְלּתַהלָּכדתֶא קזחיו
 שיא שיִאָהְו סוספָאדלֶא ΝΞ סולופא ומשּו אָיִרְדְנַסְכְלַא
 8 ןודָאָה ΤΥ דָּמְלִמ הָיָה אוה :אָרְקִמַּב ΟἿΣ םיִרְבּד
 עושי ΤΩΝ בטיה דמלמו וחור ἘΠΞ ΞΘ אּוהְו

 אלו

 יל | 1
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 לֶחַה אּוהְו :הדבְל נחוש תַליִבַמדםִא יִּכ עדי אלו
 סליקע ותא ּועָמְשיו וכל ץֶמאְּב תֶסְנְּכִה תיִבְּב ארקְל
 ּךְרדדתֶא ותורוהל ּופיְסייו םֶהיִלַא והחקיו הָלְקְסיִרְפ
 ἸΞΙΙΞῚ איכאל תֶכְלְל ῬΕΓΡῚ : בָטיַה ראב םיהלַאה
 הָמַש אביו ὌΞΩΡ םתא וררעיו םידימלִּתהדלֶא םיִחַאָה

 וחכדלכְבִּכ .:דֶסֶחָה ΤΌΣ םיִנימָאְמל הּפְרִה רזעוו א

 ן9

 תוארְקִמהְדִמ םָאְרַ םַעָהלָּכ יִנָּפל םידּוהיהדםע חַכַוְתַה
 : חיִשָמַה אוה עושי יִּכ

 סולופ רבעיו סותְנרוקְּב סולופא ΓΤ יהו
 : םידימלת םשדאַצִמיו סוספֶאדלֶא דרי תנוילָעַה תוניִדמַּב
 רֶשֶא יִרָחַא ΠΡ חור םֶכְּב הָנְנַה םֶהיִלֶא רמו

ΡΟΝורמאיו  ΕΝ γονשְדְלַה חור שי כ ונָעַמָש אל : 
 תליבט ּורָמאיו ποσὸν אופא המלע םֶהיִלֶא רמאיו 3

ΠῚ +ליבה ןנָחי סולופ רַמאיו  ΓΞהָבּושתַה  

 ΝΠ .וירחא אובו רָשֶאְּב "ΘΝ ἘΣ לֶא רַמָמְ
 38( הָוה רָבָדהדִתֶא םֶעְמָשְּכ יהיו :עּושי חישְמַה 5
 אבו ὨΤῸΣ ὑπ סולופ ךמסוו :ןודָאָה עושי םשְּב <
 םֶלכ :ּואָּבְנִתַו תונשְלב ּילְלַמַ שרפה חור ἘΣ ז
 דארק תֶסְנְּכַה תיִּכדלֶא אביו :שיא רָשָע םיִנְשִּכ 8

 -תֶא טו םיִשְדָח הָשלֶשַּכ םִמִע בדו ΞΡ ץֶמאְּב םש
 םֶבְבְלתֶא ושקה םֶתְצַכמ : םיהלֶאה ΡΞ ΟΝ םֶּבְל 9

 להקה ינֶפְל אהה ךחההילמ ΠΡ ּורְּבִדִו ּוניִמָאָה אלְ
 םהידא רדיו םידיִמְלִּתהדתֶא םֶכוּתִמ לבו םהְמ רַסָ

 ΟΞ ןַכְו :םּונרוטל ΟΝ שְרְדִמַה תיִבְּב Ὁ םוי 10
 רָבְּדתֶא םיִנָויַהְו םידוהיה ΝῸΝ יִבָשיִדלָּכ ועמשיו םיִמָי

 יִדְידלע תולדנ תורובג ΠΩΣ םיהלֶאְקְו :ןודָאָה עושי גג
 ורָשְּב רועה לַעָמ תרָחְו םירדוס ΠῚ דע :סולופ 1

 ΓΙ ΓΝ םֶהיאְלְחִת םֶהְמ ּורוסיו םילוחה"לע
 ואצי |

.5 

₪ 

0 



 955 טי םיחילשה ישעמ

 ץֶרֶאְּב םיִבָבַפְו שחל ינובָנ םידוהיהְךמ םיִשָנַאְו :ואָצְי
 תוחורָה יזּוחַאדלע ןודאָה עושי םשדתא ריִּכָהְל וליאוה
 סולופ ΟΝ ΡΞ םֶכְתֶא יִנַא עִּבְשִמ רמאל תועְרֶה
 14 הוקס Ἢ ΟΞ הֶּוה ΞΕ םישעְהו :ומָשְב ארק

 עּושידתא רמאיו חורה ןַעמ :םיִנָהּכַה יִלודְנמ ידוהיה
ἫΝסולופתַאְו ריִּכמ  ἊΝםֶּתַא יִמ םֶּתַאְו עדי : ΠΕΣ 

 וסונו םֶשְּבְכַו םֶהיִלָע רְַנִ ΠΡ חּורָה לַעַב םֶהיִלַּפ
 17 χε τς ἜΞΙ עדויו :םיִעּוצְפּו ΠῚ אוהה תִיַּבַהְדִמ
 דגיו םֶלְּכְלַע ΠΕ לפיו סוסְפֶא יִבשי םיִנהְו םידּוהיה

18 ἸΏΝ ΝΞ םינימַאמַה ןמ םיִּבְרְו :עושי ןודָאָה τῷ 
 תֶא ועידויו  ΟΝםיִּברְו :ישָע  ΤῸΣ Οὐκיִָבַהְּב 19

 לכ ינעל שָאְּכ םּופְרְשיִו םֶהיִרְּפְסתֶא ּואיִבַה םיִפָשְכ
9 ἼΞ םירָניִד ובר שָמָח אּוה הַּגהְו: ΦΎΓΩ ΤΩΝ ובשחיו 
41 ΓΘ. יהיו :קוחו ףלֶה ךליו דאמ ΒΔ ΠΤ 

 הלאה םיִרָבִּדַ  ΚΣאְָנודִקמ דותְּב רבָעְל וחּורְּב סולופ
 תָכְלְל איְכָא  ΤΙΝ ἼΩΝ ΡΨהאָר הָּמָש יִתויָה

  ὩΣ ΠΝותא םיִתְרָשְמַהְדִמ םיִנָש חלשיו :ימורדתא 9

ΠΩΣ אּוהְו סוטְסרַא תֶאְו סויתומיטד תֶא אָיְנוִקִמלֶא 
 הֶלודְנ הָמּוהְמ איהה תַעְּב יהִּתַו :אָיְסַאְּב םיִמי דוע 28
  ΤΤῚ ΤΊΝΟΣםויִרְטְמִד דָחֶא ףַסְּכ ףרוצהּכ :הָוהְי >

 םישרחל איִצְמַה סיִמטְרַאְדלֶש ףַסֶכ יִלָכִיִה השע ומש
  ΠῚ ΠΩ ΤΙ ΞΡםֶתא  ΤΙΝῚהָכאְלַמַב םיִקְסעָה 5

 םיִשְנַא רמאיו איהה  ΡΤ ΒΩ͂Νיִּכ  ΤΊתאּזה הכאלמ
  ΩΣםיִעָמשְו םיאר םֶּתַאָו :ליָח  ἼΩΝסוספֶאְב אל 8

  ΤΊΣהָלְכ אְָסֶאְּב טעמּכ םנ"יּכ  ΠῚיִדִהְו הֶתַפ סולופ
 םיהלָאדאל רמאל ברדס ןמָה  ΓΝ:םיִדָיְּב םישַעגה

 ובל הָיִהְי הָזּונְקְלֶחְו טעִמ דוע התו  ὈΞΥΤὩΣΙאֶרְטמים 
 רֶשֶא הָּתְרַאּפִת הָלְכְתְו ןיאל בשֶחִי הֶלּודְנה תַכְלמַה

 איסא-לכ

 1 שכ

1 σι 

59 1 



τῷ ΟΡ 

τῷ כ 
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Ὁםֶעָמָשְכיִהְו : ּתוא םידּבַכְמ לָבַת יִבְשילָכְו אָיְסַאדלָּכ  
 םימטְרא הָלודְּג ורמאיו קָעְצִו הָמִח ּואְלמיו ויִרְבִדתֶא
 םֶלָכ ּורָעְסִיַו הָכּובְמ ὝΣΤ ΟΦ אָלְּמִּתַו :םיִיסְפֶאְָהִלְש +
 -תֶאְו ΦΏΤΩΝ ΘΙ͂Ν ּופטחו ΠΝ ΠΤ ד לֶא יד
 : ויָעָפִמְּב סולופל םיִרְבְחְו םינודקמ ἘΠῚ סוכרטְסרַא
 ול .וחינק-אלו םַעִה ךותד לֶא אובְל סולופ לאו
 ΤΙΝ ּויָה ΟΝ ΝῸΝ ישאְר ΤΥΡΌΣ + :םידימלתַה 3

τὴν τονותא ּוריהויו  ἼΦΝאובל ופל ּוהֶאְלִמידאל  
 3 הָכְב ΠΡΝῚ הַכְב הָלֶא םשדקעצו :ןורָטאתה"לֶא
 הָזיהמילע ΣΤ אל ὉΞῚ להב ΠῚ הֶלּודְנ הָכּובְמ

ΕΘΝ) 3:םידוהיהו סורּדְנַסְכְלֶאדתֶא ןומהָה ךותמ וכְשִמיו  
ὙΠותאצדדע ותא  ἘΣשקבינ ודָיתא סורדנסְכְלֶא  

 ידוהי אּוהדיִּכ םֶריִּכַהְּכ הּמַהְו ὩΣ ינפל קדטצהל
 הֶלּודְג רמאל תועָש יִּתְשַּכ וקעְצו ΒΡ τς יאשְנ
 ὭΣ ΩΝ ריִעָה רפופ ἘΠῚ :םייִסְפֶאָהדלַש םיִמְטְרא
 ריִעָה יִּכ עדי אל ἼΩΝ שיִאָה Ὁ סוספֶא ישְנא רמאיו
 הלודגה תֶכְלִמַה םימטרא - לש לָכיִהְל ΤΩΣ סוסְפֶא
 שחכל ןיִא ἘῸΝ עו  :םִיִמְשַהְ ןמ הרוח ּהָמְלצְלו

 םישע אלו םיטקש ΓΦ םֶכְל ΠΝ הָלֶאְה םיִרְבּדּב

 אל רֶשֶא הָלֶאָה םישְנאָהְדתֶא םֶתאַבַה יִּכ ::רֶהְמִנ רב
Ἢ Ὁ}אל"ףא םה  ἘΠ)ןכְל :םֶכְתַּכְלִמ  ὮΝ 

 הגה שיאדסע בירְדרַבְּד ותא ΣΝ םישְרֶחְלְו סוירממדל
 : םֶביִרְדתֶא םֶיִלֶא ּואיִבְיו הָניִדְמ יִרָשְו ונָל ןידדתיב ימי

 הָלָהְקִגַה הָדְעָּב ΒΦ טופש ΠΝ רֶבְּד ּושָקְבְּתִדסִאְו <
 7ך ד|נ 5 -

ΓΞיִנדָ תויהל הָנָפַס ידיל ּונָחַנַא םיִאְּב יִּכ דועו  
ΤΡ»הזה םויה השעמ ללְנִּב  ΓΞןיא  ὩΣתַתְל  

 τὸς ἼΦΧΞ יהיו + תאזה הַמּוהַמַהה לע ןוּבָשָחְו ןיד

"ΞΡחלשוו הָלאָה םיִרָבּדִּכ  ἘΠ ΡΤ ΤΙΣ 
 ירחאו

 ומ ב

| 
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 90 סולופ Ὁ ΠΡ הָטְקש ΩΝ יִרָחִאְ
 3 רבעיו ΝΡ תֶכְלְל אציו םַכְרְבִיו םיִדיִמְלַתל
 ץֶרָאְדַלֶא אביו םיִבר םיִרְבְדְּב םֶתא ΠῚ ןהֶה תונידְמְּב
 8 "לֶא ΞΟ» ΤΩΝ ὙΠῚ םישְדָח הָשלָש םָש ביו 1{
 : אָיְנודכמ ΤΥ בּושְל ΚΝ םידוהיה ΤΊ ΝῊ אירוס
 4 יִאְורְּבַה ΟΞ) 3( םורָמפוס אָיְסַאְל דע ותא וכליו
 יִּבְרְּדַה סוינְו סּודְנוקסּו סוכְרטְסְרֶא םיקינולְסַתה -ןמּ
 5 ּוכְלַה ἘΠῚ : סומיפורטּו סוקיכּוט אָיְסַאןמּו סויתומיטו
 8 יּפְליִּפְזִמ ּונאָצָי וחנאו :סָאורְִּב 5. ּוליחייו ונינפל

ΤῊΝץקמּו תוצמהדגה ימי  ΠΡΌΣונאָּב םיִמָי  ΠΡ = 
 7 יהיו : םיִמָי תעבש םָש בָשּנו ΘΝ ΟΝ םֶהיִלַא
 םֶהְלַה עצבל םידימלתה ּופסֶאְנ רשָאַּכ תֶּבַשַּב דָחֶאְּב
 םויה תרחְמְל םָשמ תֶכְלְל ΩΝ τ סולופ םֶא רָבַדַו
 8 םיקְלד םיִּבְר תור : הֶלְיִלַה תוצח"דע רֶבְּדַה ךראוו
 9 ומַש םוכּוטְבַא ἽΝ רּוחְבּו :םִש ּונּפְסָאְנ ἼΩΝ הֶיִלָעְּב
 רַכְנִתַו ותְרְמִאְדתֶא סולופ ךיִרָאהְּב םדְרִיַו ןולחב בש
 והָאְשיו הטל ישילשה  רודָמהמ לפיו ΤΩ ויְלָע
 10 ΩΝ“ ּוהְקְּבְַו Ὁ 9 ΠΡ םולופ דָרִו ΓΤ אּוהְו
 וג םֶחְלַה עַצְבִיַ הָלָע רחאו וב ΤΩΣ יִּכ ולָחָּבִתְילַא

ὈΡῸΝרקבה רואזדע םֶּתַא חישְל בֶרָו  ΝΥΝתָכְלְל  
 9 :דאמ"דע ἸΩΓΙΣῚ ὙἹ רעגההתֶא ּואיִבַה םַהְו :וּכרדְל

 18 הָסופַא רבָעוו ΓΞ תֶדְרְל ונמדק ּונְַנָא
 ὮΝ“ אּוהְו ΠΝ 153 םולופ ד תֶא ונחִא םש ד תחקל
 14 ותא ΓΙ םופאְּב ּונְתא שנפ (ΕΥ̓ הָמָש תֶכְלְל
 15 ΓΤ עפ היִנֶאְב ὌΝ םָשִמּו :ינילוטימדלָא אבו

Ὁ τοὶןֶלִ פומְסד לֶא ּונְרבָע ישילשה םויבּו םּויִּכ  
 16 םולופדיִּכ .:םוטילימ ד לֶא ּונאָּב ותְרָחַמְלּו ןוילּוגורָמְּב
 ּהָמְהִמְתהְל ΤΊΣ יִּתְלְבְל סוספֶא יִנָּפ"לַעִמ רבעל רמָא

 איפאב 17 |
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 Ε תועובשה גַחְל ΝΞ לכי ילוא ץֶא יִּכ אָיְסִאְּב
 ΕΝ .םיספֶאדלֶא חלש םוטיִליממּ :םיְלְשּורְי גז
 ΩΝ םֶהָל רֶמאו ולא ואבו  :הֶלַהְקַה ינקז ד תֶא 8

 םויה ד מל תֶע"ַלֶכִּכ םֶכְמִע ΤΠ ἫΝ ΓΝ םָתְעַדִי
ΤΟΝ ΤΙ 19הֶכְרְּד רָשַא  ἘΝῸΝΞ ὍΣתֶא יִּתְדְבְע רשָא - 

 יתא תואצמה תופמְבּו הֶּבְרה תועמדבו הָונַעְּב ןודָאָה
 τον רֶבְּדדלָּכ כמ יִתְרַחְכדאלו :  םידוהיה ילכְנִב 30

 : תיָבְו "ΓΞ לָכְב םיִּכַרְּב םֶכְתֶא יִתְדַמְלְו םכָל ויּתְדנה
 לַעְו םיקלאל ΠΡ ΡΠ ד לע םיִנָויַהְו םידוהיה רַהְזַאְו ג
 ךלח ננה הָּתַעְו ΕΠ עושי .ינינדאב הָגמָאָה 25

 :םש ὙΠ ΣΝ א אלו ַחּורַה ריסא נא םיִלָשּור
 =יִּכ רמאל ריִעָו ריִעְדלֶכְּב ΤΣ ΡΠ חּורדיִּכ ספא 38
 תַחַאְל שּוחָא אל ΘΝ יל ונוכנ תורָצְו תורסומ 4

ΤΙΣאל ישפנהםנו  ΠῚהָחְמְשְּב תולפִמ יניב  
ΤΩΝתּורשח ד תֶאְו יתַצּורְמ  ΟΝןודָאָה תֶאמ יתלּפק  

 הגה ΠΡ :םיקלֶא דָסַח תרושב לע דיעהל עושי 5
ΟΝםֶכָלְּכ םֶתַא יִּכ עדי  ὍΝםֶכְּבְרְקְב יִּתְכַלַהְתִה  

 דוע ּופיִסותְדאל 5 ΠΣ תוכלמ- תֶא .עמְשהְו דולה <
 75 הוה םויה םֶכְב ἊΝ דיעָמ ןכזלע 5 תואר ₪
 ἮΝ םכְל Τὴ יִּתְדַחְכ אל יִּ \ לכ ימדמ ΘΝ גז

ΤῈΣ 38תֶאְו םֶכיִתּושְפִנַתֶא ורמש ןַכְל :הָלְּכ םיהלֶאָה - 
 םידיקפל שדמה חור םֶכְתֶא םיקה וכ ΟΝ רֶדְעָהלָּכ <

 ;ולָש ומְָדְּב ולדהְנק רַשֶא ןודָאָה* ΤΣ τς תוערל
 םיִבְאָו םֶכְכּותְב ואובָי יתאַצ ΠΝ ἼΩΝ ἊΝ עדי יִּכּ
 ימוקי םֶכְּבְרִקִמְדםִו ΠΣ ΝΣ וסּוחיה אל ἼΩΝ םיזע 30

 :םיִדיִמְלִּתַהְתֶא םֶהיִרָחִא תוטהל תוכְּפהַת יִרְבד םיִשְנַא
-- -- - ----- - - 

 .םיהלֶאָה .א"נ 8
 ןבחלע |
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 3 אל ΠΡ םִמי Ὁ שלש יִּכ Τὴ ודקש 159
ΤΠרַבדְל  ἜΝ ΟΞ ΞΡ ΟΣהָתַעְו :הָצָמדְּב םָּפַמ  ₪ 

ἫΝודסַח רבדלו םיהלאל םֶכְבְזָעֶא  Ὡςיל-  Ἐπ 
 ;םישְדְקִמַלְּ 53 הָלָחִ םֶכְל תַתְלְו םֶכְתֶא תונבל
 ₪ ἘΝῚ +ושובל וא .ּובָהֶז וא שיִא ףסְּכ יִּתְדַמַח אל |

ἜΘΕΙושָפ הָלַא ידָידיּכ  ΞΟיִכְרְצ דעְבּו יכְרַצ  
 86 ּוניִלָע ןכ Ξ םֶכְתֶא יִתיִאְרְה לפבּו ΣῊΝ םיִכְלהה
 -תֶא רפזלו ΟΠ "ΩΝ ּוניִדָי למעּב ךמְתל למעל

ΤΣאוהדיפ עושי ןודָאָה . ἫΝןִּפִת-רַשַא בוט  
ΤΞῚ ὙΥΝῚ ΓΕםיִרְבְּדִדְדתֶא  ΝΞ ἘΝ %: 

 87 לודנ יִבְּב ΞΡ וכביו : לכ לֶלַפִתיו ויָּכְרְּבדלַע
 88 ּובְצַעְתַה רֶתויְבּו :ול ּוקשנו םולופ יראוצדלע ולפיו
 ויִנָפ תוארל .דוע ופוסחאל יִכ רָּבִּד רשא רֶבִּדַהְדלַע

ὙΠהיִנָאָהְלֶא  : 

  ΟΝ ὙΠונדרפנ  ὉΠדרו  ΝΣ ΤῸΝךְרד 21
  ΠῚםודורדלֶא תֶרָחָממּו סוקדלָא  ὈΦῚהָרָמָּפִדלֶא :

 ּונאַצִמ םש  ΠῸΝאָיְקּוניִפדלֶא תְרָבע { ΤῸ:רבַעְ
 היִלָעַמ רבע ונלאמשמ איהְו סורפיק ינּפד תֶא ארו
 אַשמדתֶא ואיצוי הָמָשדיִּכ רוצ- לֶא עי אירוס ד לֶא

ΝΥΝῚ ΣΤΟΝםיִמָי תַעְבַש םַש בש םיִדיִמְלִתַהתֶא  

ΤΩΝ ὉΠתולַע יִתְלְבְל חורה יפה לע םולופד לא  
 ונּפרדל תֶכְלְל אצו םיִמָיה ּונֶל ΓΝΌΩΞ ὙΤῚ :םיִלָשּו

ἘΠῚץּוחמדדע םֶפְטםַעְו םֶהיִשְנְִע ּונָתא םיולמ םלָּ  
 דרכו :לָלַּפְתִו םיַה ףוחדלע ὈΣΞΊΣΟΣ ערכו רעל
 :ותיבל שיא ובש הַמָהְו ΠΝ דֶרְִו והָעְרִדִתֶא שיא

ὃν רוצמ דרגו םיה ךְרדדתֶא Ὁ Ὁ 

 :דֶחֶא םוי םֶּתִא בש םיִחֶאָד םולשל לֶאָשְּו וכע

₪ ₪ 

= 

 שי

5.5 

= 

  ΓΙ(ותֶא רֶשַאְו םולופ) ּונְעסְנ  ΝΒןירסיקדלֶא 5
 ךלנו 11
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ΤῸרשכְמה סופליִּפ תיִּכְדִלֶא  ΟΝךמ דָחֶא אוה  
 תולּותְפ = תונָּב עָפְרַא ולו :ומַע בש הָעְבְשה 9
 (Ὁ דרו םיִּבר םיִמָי םש ּונַתויְהַּב יהיו : תואְּבִנְתִמ 0

ΠΝ τאביו :סובְנָא ומשּו הֶדּוהיִמ  ὌΦΕΩΝחקיו  ΓΝ 
 הפ .רַמאַַו וילְגר"תַאְו ויִדיתֶא ובדרֶסֶאו םולופ רוזא
 -תֶא םיִלָשּוריִּב םידוהיה ΤΩΝ הָכְּ ὉΠ חור רמָא

 יהיו +: םיוגה יִדיַּב ּוהְריִגְסִו הָוה ΝΠ ΩΝ שיִאָה 15
 יִשְנַאְו ּונְחְנֶא ּונָמִמ שבנו הֶזה רָבְּדהדתֶא ὍΣ רָשַאּכ

 רמאיו סולופ ןעיו :םיִלָשּורְי הְלעייאל ἼΩΝ םוקָמַה 3
ΞΡ ΠΩתֶא ּוטְמָתְו ּוכְבַת יִּכ  ΞΘןוכנדיננה נאו  

 :ןודָאָה עושי םש רּובַעּב םִילָשּוריִּב ΤΡ ΓΝ רָסֶאָהְל
 :הֶשעִי ΠΥ ןוצר רמאו ווממ ἘΠῚ עמש הָבָאדאלְו 4
 :םִילָשּורְי לענו ΟΞ ΓΝ ּואָשָנ םֶהָה םיִמָּיה יִרָחַאְו 5
 ןולל ונְתא ּואיִביו ןירסיקִמ ἘΝ ΘΔ ּוָּתֶא וכלי 16

 םימָימ דימלת אּוהו ΠΣ ומָשּו יסורפיק שיאתיִבְּב
 ונתא ּולְּכְקִנ םילָשורי ּונָאְבְּכ יהיו : םיִּכְר 7
 ἼΣΩΣ םולופ 523( םויה תַרָחֶמִמּו :הָחְמָשְּב םיִחַאָה 8

ΡΟΝ 19םיִנְְזַהלּכ הָמָש ןאביו בק : Ὁםולשל םהְל לאש  
“ἘΦῚתַחֶאְל תחא  ΓΝםייגל םיהְלֶאָה הָשָע רֶשֶא  

 νον ּורָמאיו םיִהלֶאָה τ תא ּולְלַהְו ועמְשיו :ותורשּב ל
 םֶלכ ןימַאהְל ּואָּב םידוהי אובר הָמַּפ ּוניִחֶא ΠΝ Ἢ דנה

 -תֶא προς רמאל לע ΩΨ םָהְו +הָרותל םיִאנַקִמ גו
 השמ ΠΝ ΣΡ ἘΣ בֶרָקְּב רֶשֶא םידוהיה ד לָּכ

ΤῊΝתָכְלְל אלו םֶהִיִגֶּבד תֶא למל םיִבָיְח םֶנִאְש  
 להקה ףסָאְי הנה תושעלזהמ הָּתַעְו :הָרותַה תוקחְּב 39
 τῶν“ ותא ΤῊΝ רמאנ ἼΩΝ ןכְל : תאָבְיִּכ ועמשי יִּכ 3

ΓΗ 4ּונָּתִא םיִשְנָא הָעְּבְרִא  ΟΝהָתַאְו םֶהיִלָע תּוריזנ  
ΠΡתֶא םֶהיִלְע אצוהו םֶּתִא רהְטהְו םֶתא  ΓΝ 

 תחלגתה
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 ὍΣ τὸν ועָמְש אָוְש עמש τ םֶלָכ Τὴ תַחְלְנִתה
 5 "ןמ םיִניִמאמַה רבד"לע :הֶרותַה תוקחב דלוה הָּתַא

 ΠΣ רָבְּד ּורָמָשי אל ΤΟΝ Ὁ ὍΞΩΣ םיוגה
ὉΠרשא קר  ΤΌΝרַשְּבִמּו םֶּדַהְדִמּו םיִליִלֶא יחְבְומ  

 86 ΓΙ םיִשְנַאָהְתֶא סולופ חקיו :תונזהדןמו קָנחְנַה
 ימי ּואְלְמְדיִּכ דעו ΠΡΌΣ "ΟΝ ΝΞ תֶרָחְמִמּו םֶּתִא
 יהו  :םֶהָמ דֶחֶאלָּכ ΞΡ בֶרְקַה-יִּכ דע םֶתְרָהַט
 ותא ּואָר אָיְסַאִמ ἼΩΝ םידּוהיהְ παν תַעְבַש תאלמכ

ΠΡ5 יקַעְזו וב םֶדָי וחלשיו ןומהָהלָּכתֶא וררועיו  
 = יִתְאְּב ἼΩΝ שיִאָה אוה ΠῚ ורע לֶאְרִשְי ישנא רמאל

ὉΠ ΟΞרָּבִדְי ץֶרָאָהְלֶכְּבּו  ΠῚלַעו הוה םָעָהְדלַע  
 םיִשְנַא שק ΡΠ ΟΝ“ איבהדסנו הָנה םוקמה לַעְו הָרוחַה
 29 םיאר ὙΠ יִּכ ΠῚ שודקה םוקָמַהתֶא ללחיו םיִָ
 :πε םירובסו ותא ריִעְּב יִסְפאָה סומיִפורָמ ד תֶא
 80 ἘΣΤῚ ץֶרָי ריִעָק"לָּכ ὈΠΕῚ :שדקמהדלֶא ותא איִבַה

ΠΡץוהמ"לא והְבְחְסיו םולופדתֶא וזחאוו  - 
 ותיִמָהְל םיִשְקְבְמ ΠΡ + תותָלדַה ΤῸ עָנְרְבּ
 םילָשּורי 3 ἜΣ ΤΟ ףלֶאה רשדלֶא הֶאְב הָצּומְשַהְ
 תואמ יִרָשְו אָבְצ ישְנִא ותא ΠΡ רהמיו ΤῸ הבְובְנ

 ᾿μ שפ

 9 זיפ

 ישְנַאדתֶאְו ףָלֶאָק רשדתַא םֶתואְרּכ יהיו ΡΟΝ ץרנ |

 ווומומ מ ₪

 מ

- 

 ריו וו ה ר....ה

 88 ΡΝ τ Ὁ שנו :םולופ  תֶא תוּכָהְל ּולְדחִיו אָבַצַה

 הָמּו ΠῚ ימ לאש םִִתְשחְנִב ΤΌΝ וצו וכ-קזחמ
 אלְו הכְב ΠΡΝῚ הכְּב ΠΡ ורָמאיו םַעָה ןעיו :והשָעמ
 ὌΝ וכילוהְל וצָיַו ןואשה ברמ רּורָּב רֶבְּד תַעְדָל לכי
 5 אָבְצַה ישְנַא ּוהֶאְשִיו תולעמהדדע ואובְּכ יהיו :דצְמַה
 86 םיקעצ םַהְו ויְרָמַא ךלה 3 םַעייִּכ :םַעָה תמָח יִנָפִמ
 גז ףַסֶאהְל כולופ בירקה רָשֶאְּכְו +ותא דמָשַה םיִרמאָו
 ΡΝ ΞΡ יל | חיותה ףַלֶאָה רשדלָא ΠΝ דָצְמַהְדלֶא

--- 
 ו-

₪ 3 
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 ἽΝ הָּתַא יִרָצמַה אלָה :תיִנ עמשתה רַמאוו רָבְּד 5
 תעּפרא הָרְּבְדמַה איִצוהְו ΤῊ ריִעֶה הָלֶאְה םיִמָיה נפסק <

ΘΕΌΝ 89םיִמָד יִשְנַא : ΠΝידּוהי שיא סולופ  ΣΝ 
 אָיְקיִלקְּב ἜΝ םש תלַעָּב ריִעְּב ΠῚΝ סוסרטמ

 ול חנו. :םעַהְ"לֶא רּפדאו יל הָחיִנַה ּףתֶאמ הֶלַאְשְאְו 10
 הממד ΠῚ םַעָהלֶא ודי ףנו תולעמההלט סולופ דמו
 : רמאיו תירבע ןושְלְּב רָּבִדיו הָּבר

 וכ :םֶכיִנְפל קדמצֶאְו הָרְּבדֶאְו אָנדועְמש ΣΝ יחא = 99
ὙΠῸ 3יִּכ םֶעַמְשָּכ  ΝῊתירְבִע ןושְלְּב םֶהיִלֶא רָּבַדְמ  

 | םוסרט כנא ΠΝ רמאיו :תושָחל דוע ּופיְסויו 3
 | ΠΡ ἘΠῚ תאוה ריִעָבּו יִתדלומ אָיְקיִליִקְּב רֶשֶא
 χορ יהָאְו ָהיְקודקְדדלֶכְל ונתְרות יּתְדִמְלְו לַאיִלְמְ
 0 ּךְרדה ΠΝ ΩΝ ףדבצו :םויה םֶכְלַּכ םֶכומְּכ םיהלאל

| 

| 

= 

 :םיִשָנו םיִשָנָא ΝΟΣ ΣΟΥ רפא ὙΠῸ תָומִדדִע איהה
 ’ΟΝ ὉΠ ΓΞ 53( לודגה ןהפה ὧν דיעידְנ רשֶאּכ

 קָשְמדְל .םיִחאָהד לא ךֶלֶאָו םיִבְתְכַמ יִתלּפק םֶהמ
 = םיִלָשּורו םֶאיִבָהְלְו הָּמְש .םיאְצְמנהד תֶא- ףא רסָאְל
 | ברקו ךלה .יִכנִאְו םירָהֶצ תַעְּכ יהיו . :ּורְסְוי ןטמל
 . :ביִבָסִמ יִלָע (ΓῺ םִיִמָשַהְדִמ 57{ [ἫΝ ΠΡ קֶשְמדְל
 לואש רמאל ὌΝ רַפּדִמ לוק ΡΩΝ הָצְרֶא לּפֶאְ
 ΝΣ ΣΝ“ הָּתַא Ὁ רמאו ןעַאְו : ינפדרת ΠΡῚ לּואָש

Ἂς ὌΝםיִשָנִאָהְו :ףדור הָּתַא רשא ירצנה עושי  τὰκ 
ἊΝאל יִלֶא רָּבדְמַה לוקחת וארו רואָקתֶא אר  

 םוק ןודְאָה ילא רמאיו יִנדַא ΠΣ רמאָו :ועמש
 : תושָעל ΤΡῚΣ רשא לפדתֶא ἪΡ דגי םשו ποτ ΟΝ דל

 ΤΊ אּוהה ΝΠ רהז ΞΡ תוארל יתלכידאל יִנָאְו 1

 ἘΌΝ אב יתכילח ידפ .יתא ΩΝ - םישנאה
 רֶשֶא ΤΡ ומשו הרתה ἘΦ םיהלֶא ארי שיא םֶשְו 1«

 הנק

6 0 “Ὁ συ σι 

μι > 
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 םש םיִבְשיִה םידּוהיהדלָּכ בֶרָקְּב בוט ἘΠ . הנק
 18 ΤῊΣ חַקְּפ יחֶא .לּואָש ילא ΝΣ“ שנו יִלֶא אבו
 4 יָהלֶא רמאיו  :ּוהָאְרֶאְו יניע ὙἹΡΕΣ איהה הָעָשְבּו

 קידזצַהדתֶא תוארֶלְו ונוצְרדתַא πρτὸ Ἢ רחְּב ּוניִתובָא
 5 םיִרָבּדִהלַע περ ולדהָיְקִת יּכ :והיפמ לוק עמשלו

ΘΝמשו תיִאַר  ΣΤ ὭΞ ΟΦ ὭΣהמת  Τρ18  
 ΝΞ ךיתאטהמ ץחרתהְו לָבְטַהְו םוק ּהְמִהַמְתִת
 וז ללּפַתֶאְו םילָשּוריד לא יבוש יהו  :ץדאָה םשְּ
 18 יִלֶא רָּבדְמ ותוא ΚΠ ἘΠ ὍΣ יהִתַו שּדְקְמב

ΠΟΤῚּולְּבקידאל יִּכ םיִלָשּורימ הָרַהְמְּב אָצ  ΡΣ ΩΝ = 
τὴνרמאו  ΤΙΝאלָה  ΟΡ ΤΡ ὉΠ19 יִּתְכְלָשַהְרַשֶא תֶא  

ΝΌΞΙΤΟΝיִתיקְלַהְו  ΡΒ ἘΞΞםיִנִמְאמַה תֶא  ΕἼΣ 
 "0 ὩΝῚ םָש יִתְדַמְע יִנֶאְףֶא ףדע םנפְמסאדמה ךפֶשַהְבּ

ΕΠויִגְרה יִדְגְּבִדִתֶא רמושו ותְנְרֶהַּב : ὋΝ ΠΝ4 ל  
 22 לעמשיו πίον קוחְרמלדדע םיוגה לֶא ἋΣ יּ

ΤΡםלוק "תא ואָשיו הָוה רֶבְּדַהדדִע  ΤΩΝדמשה  
 יהיו ἘΠ ול יּואְר אל יּכ הָמְדִאְה לעמ ΠΡ שיא

ΘΓיקרו םֶהיִלַעִמ םֶהיִדְְּבדתֶא םיִכיִלָשִמְו םיקעצ  
 ΣΌΝ וכילוהל ףָלאָה רש וצְמ :הָמְמְקַה רָפָ

“ὮΝעודמ עדי ןעמל קבלו ותא תוקְלַהְל  ον 
 ותוּכהְל ותא ΤῸΝ רֶשַאַּכ יהיו  :תאוה הָקָצְצַה
 ןוישר ΝΣ ויִלָע דַמעָה הֶאַפַה ,ΡΟΝ" רָמאיו תועוצְרב
 עמְשו τα אלו ΓΈ ΝΟΣ ימור שיא תופהל םֶכְל
 ףלֶאְה רשל דנו ךלו הָּוה ΣΉ תֶא ΤΙΝΕΣ רש
 אביו :אוה ימור ΠῚ שיאָה יִּכ הֶשַעִתִיהִמ הֶאְר רמאל
 :ימור רַמאַיַו ΤΩΝ ימורֶה ילדדגַה רמאו ףָלֶאָהִ-רש
 5 םָפְשִמ יל יִתיִנק בר ףַסֶכְּב ὋΣ ףָלֶאָה רש ןעמנ
 29 ופרה זֶא : הב יתד ὉΠ סולופ ΘΝ תאזה תּוחְרְאַה

 ונממ

6 2 

φι 2 

τῷ σ9 

ἰδ] “ἢ 
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 ἽΝ ארי ףֶלֶאָה רשו וקְדְבְל ּואְּב ἼΩΝ םיִשְנַאָה ּונָמִמ
 רורָּב תַעַדְל שָקּב תְרָחַמִמו :ימור אּוהו ותוא רַסֶאהיִּכ 30

 וצו ויִתורְסומ ἜΣ ותוא ΞΡ םידּוהיה הַמ  לַע

 ΤῊΝ ןירדַקְנַפַהדלָּכדתֶאְו םיִנָהּכַה ישאָרדתֶא איִבָהְל
 : םֶהיִנְּפְל ּוהָדיִמָעיו סולופדתֶא

 | תַמתְּב םיִחא םיִשְנַא רמאיו ץירדָהְנְסְּבסולופטכו | ₪
 וצו :הָוה םזיה דע םיהלָא ינפל יִּתַכְלַהְתַה יִבָבְל 2

ΓΞ ΠΟΣῚויִּפילַע ותופהל ייִלָע םידמעָהְתֶא לדה ; 
ΤΩΝ 3דיסמה ריקה ךֶתוכַהְל םיהלֶא דיִתָע סולופ ויִלֶא  

 הָוצמ הֶּתִאְו ΠΩΣ יתא ΤΡ ΠΕΣ בשי םִנָמִאַה
 ןָהּפהדתֶא ’ἘΝ םיִדמעָה ורמאיו :הֶרותַכ אלָש יתוכהל +
 ΤῸ אל יַחַא סולופ רַמא ΠΣ םיקלאל לדה 5

ἫΝןהפה אוה  ΟἿΣΙבּותָכ יִּכ  ΝΣאל ּףּמַעְב  
 םֶתְצְקִמּו םיקודצ םֶתָצְקִמ יִּכ Ὁ סולופו :ראָת 6

 םיחא ΟΣ רמאל ןירדָהְנס ΝΞ אָרְכיו םיִשּורֶפ
 . יִנַא םֶתָיחְתּו םיִתָמה תַוקתדלעו יִכְנָא שּורּפְדְּב שּורּפ

τןיִבּו םיקודצה ןץיִּב ביר הָיַה הָוה רֶבּדַה ורְּבְדְבּו 7  
 ἮΝ םיִרָמא םיקודצה יִּכ :ןומָהֶה קלָחִיו םישּורפַה 8

ΓΝῚ ΠΣםֶהיִנְשִּב םידומ םיִשּורפהְו חּורְו ךאְלִמ : 
 ΞΡ ἫΝ םירפופה ומוקיו ΠΡ ΠΡῸΣ .יהִּתַו 9

 שיִאָּב עָר רָבִד ּונאַצִמדאל רמאל ּוחְכְוְתִיו םישּורפה

 הָמַחְלִנדלַא) .ἬΝ וא .יִלֶא רָּבִּד חור" םִאְו הוה
τὸםיהלאְָּב ): ΞΡףָלֶאָקְדרַשְו קוחו ךלוה  Ἔ δι 

 ףטחלו στρ Ν ΩΝ ישְנַאדתֶא וציו םולופד תא עָסשי
 ויִלָע בָצִנ ןודָאָהְו :דַצְמַהְדְלֶא ואיְבַהְלְו םֶכותִמ ותא גג

 יִל ָתודיעה רָשַאַּכ יִּכ םולופ ΤΠ רָמאיַו אוהה הָלָיִלַּ
 תונפל יהיו ;יִמּורְּב דיִעָּפ דַעָה ןָּכ םיִלָשּוריִּב 9

 םא םֶשְפלַע ἜΝ ΤΟΝ םידוהיה ּורְּבְחְתִיו רקּפה
 ולכאי
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  ΡΣ ἘΝῚ ἘΝםיִאְּבַהְו  :סולופדתֶא ּוגרהידםא דע 18
  ΓΌΝΞתאוה  ὙΠדלֶא ּושָנְו :שיא םיִעְּבִרַאִמ רֶת 4

 רמאל םינְקֶזה לֶאְו םיִנהּפה ישאר  ὍΝ ὍΝ-לע
  ὌΨΕΩΣםעט יִתְלְבְל  ΠΡΊΝסולופדתֶא ּוְנְרֶהדםִא דע :

 הָתַעְ  ΝΥףֶלֶאָה -.רשד תֶא ןירְדָהְנַפְו םִּתִא 5
  ΠΡ ΠΤרקחל וצפה ּולאּכ םֶכיִלַא  ΤΣביה

  ὈΠῸΣותימָהְל םינוכנ  ΒΞברקי  ἘΏΝעַמְשיו 8
 גו דָצְמַהְדְלֶא אביו ליו םֶּבְרֶאתֶא םולופ תוחַאדְזֶּב

 תואָמה יִרָשַמ דָחֶאְל סולופ אָרְקיו :םולופל  ΟΝוז
 ףָלֶאָה רשדלָא הֶוַה רּוחְּבַהדתֶא חק ייְלַא  ΠΤול

 ריפָאָה סולופ רמאיו ףָלֶאָה רשדלא ּוהָאיְִבְיו :ועידוהל 18

 איִבָהְל יִנֶמִמ שקו ויִלַא ינארְק  ΤῸΝהזה רּוחָּבַהְדתֶא
  ΕΓול  ΤῊףָלֶאָה רש זחא :ךְל  ΤΣפו 19
ΣΤ ἼΩΝ רֶבָּדַה המ וילא רמאו ודבל ὩΣ 

 דירוהל ממ שקבל ודחָי םיִדּוהָיַה וצעונדיכ רמאיו 20
 .סולופדתֶא  ἜΡ πρὸןיִרדָהְגס  ΝΞתַעַדְל םיִצְפַח

οι ול םיִבְרא יִּכ ἘΠῚ ΣΤΟΝ הָּתַאְו ἼΣΩΝ בטיה 
ΞΟ» רָפִא ΤῸΝ רָשֶא שיא םיִעָּבְרַאמ רֶתּוי ἘΠ 

 דע תותשּו לכָא יִּתְלְבְל  ΠΏΣ ΝΣהֶּתַע הָמַהְו
29 τῆς ףַלֶאָהִד רש חלש  :ְרְבְדְל םיִּכַחְמּו םידמע 
Ὄσσα. Ὁ שיאְל דיע אל ΩΝ ויִלָע וציו רּוהְּבַה 

 רמאו תואמ יִרָש ינשל ארק  :הֶזה רֶבְּדַהְ תֶא 5
 ישְנִא םֶכְּתִאִמ ּוצְלַחַה  ΝΞןירסיקל תַכְלְל םיִתאָמ

 הָעָשַהדףוס םִיִתאָמ תֶשָק יכָשמּו םיִעְבַש םיִשְרֶפּו
 םולופדתֶא ביִּכְרַהְל ּוניִכָי תומָהְבּו :הֶליִלַּב תישילשה 24
5 ΓΝ בתָכו :ןומְנֶהַה םכיִליפדלֶא םלָש ואיִבַה עמל 
 םָכיִליִפְל םָאיִסּול םוידולק :הָלַאָה םיִרָבְּדַּכ ּהָב 26

  ΠΏΣז םידּוהְוה ּושָפְּת הזה שיִאָהדתַא : םולש רידאָה
 ושקביו



οὔθדכ גכ םיחילשה ישעמ  

ὌΝΩΝ ΝΩΝῚ ἸΓΩΣ ἈΞ.אָבַצִה  ὙΠΟ ΕΝםֶכותַמ  
 הָמלע תַעְדְל ΠΝΕΙ͂ רֶשֶאְבּו :אוה ימורדיכ יִעָמָשְּב 8
 -יִפ עדִאָו :םֶהְלַש ןיִרְדָהְנְסדלֶא ויתדרוה ותא ּוטָש 39

 ἽΝ רֶבְדדלַע אלו םֶתּד תולָאָש יִרְבדְלַע ותא ּונְטָש
ΠῪΤ 80ושְנָע  ΠΣ ὙΌΣתורסומ וא : ΠΩΣῚיִל"דנה הנה  

 דָימ ΤῸΝ והָחְלָשֶאְו הָוה שיִאְּב םיִלּכְנְתִמ םידּוהיהש
 | ΤΡ םֶתְנמַש שיגהלו ΚΡ. ΤῸΝ וינטש -תֶא ם

 םולופהתֶא אָבְצַה יִשְנַא וחקיו :םולֶש .הָחַאְו 1
ὮΝ ὝΦΝΞ 32ּוהָאיִבְיו  ΠΡתַרָחַמִמּו : סירְטפטְנא ד לֶא  

ὙΠΥῚ 88םישְרפהדתֶא  προςדַצְמְל ובושיו ותא : πΟΚῚ 

 ודימעיו מנה ידי תַרָנאְָיתֶא ὉΓΡῚ ןירסיק"לֶא ואב
 תֶרָנאְקתֶא ΠΣ ארק יהיו  :סולופהתֶא ὩΣ ְנָפְל 4

 אּוההיִּכ ועמשכ יהָיו אוה ΠΡ ΠΧ תַעַדָל לאשיו
 דינטשדסנ אובְּב ךיִרְבְדִתֶא עמשֶא : רמאיו איקיליק קמ 5

 : סודרוהל רֶשֶא טֶּפָשִמַה תיִבְּב ורמשל וצי הגה
 כ לודגה ןהפה ΠΣ דריו םימָי ΤΌΣ ירחא ידו | 4

 ועידויו ומש םולטרט ΠΝ ΘΖ שיאו םינקזה ותאו
 רָשַאַּכ יהיו : סולופדםע ΒΞ רבדדתֶא ןומָנָהַהדתֶא ל
 דדידלע ΝῊ ותא ΞΡ סולטרט ὉΓΡῚ ולדוארק 3
 ישענ תובר תּונָקִתְו בר םולָשְּב ונבשי רידאה =

 ὌΞΩ ἪΡ םידומ ὉΠ ΠΝ ὍΣ ְִּחְְעהְּב הוה םֶעְל
 ויהי ןּכְ"לע הָּבְרַה דעינוא אלו :םוקמ דלֶכְבּו םִיִּפ +

Ὁ)ֶּתְלְמְחְּכ ּונַעְמְשּתְש ףילא ןוחְתֶאְו םיִטעָמ : 
 ןיִּב Ὁ ΠῚ 229 הֶוה שיִאָה ד תֶא ּונאָצְמ יּכ 5

 ;םיִרְצְּנַה תַּכ שאר אּוהְו לָבַת ינּפד ὧν םידּוהיַהלָּכ
ὁץפחנו) ותוא שפתו שדקּמַהְתֶא ללחל הָסנִנ אּוהְ  
τףַלֶאהְ-רַש סַאיִסּול ּונילָע אביו זּונְתְרּות יפדלע וטפָשל  
 ואבי ἜΝ וינמשדתַא וצָיו :ּוניִדַימ ּוהפטחיו חפ"בְרְּב 8

 ךינפל |
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 = תא ּוהיפמ תַעְדָל לָכּות ותא רקָחַתיִּכ הָּתַאְו (דיִנָפל
 : תא .םיבוחמ ונח םהילע רשאהָלאָה יכיל
 9 זמרי :אוה 55 רמאל ויְרְבדִקתא םידוהיה ּואָלִמָיַ
 5 ὙΦ ἫΝ ןעי רמאיו ןעיו רָבִדְל סולופל ןומנֶהַה

ΠῚטפוש םיִנָש הָּמַּכ  ΠΡםֶעָל  ΠῚינָנה : ΤΟΣ 
ἜΠΟΣלכות הָּתַא :חְּב יִּכְלְו  ΓΡῚ41 אל רֶשֶא  

ΤΡםינשמ רתוי  ΟΡ ὮΝםִיִלָשּורְי יתולע תַעַמ  
 וג שיִאםַע חָפַותמ יִנואָצְמ שדקמב אלו : תוחְתְשהְל

ΠΡΟ ΙΝריִעְב אלו תיִסִנְכ יִתְכְּב אלו םַעָּב הָמּוהְמ ; 
ἘΣ18 דא לא כזיקא-םיבי יחמשדהמל הָיִאְר םֶהְל ןיא  

 ָהּואְרְקי ΟΝ איהה ΤῊΞ יִּכ דיִנָפְל ינא הֶדומ תאז
 ינימאהב וניתובא 7 רבע" ἜΝ ההפלתַכ ששש
 5 יִכ םיהלאל ΓΕ :םיִאיִבְנְבּו הָרותַּב בותּכַהְדלֶכְּב

ΠΩΣקל  ΤΩΣ ΓΙםיעָשרֶלו ם 0  ἽΝ 
 ὩΣ ΞΡ ΘΠ תויהל ΠΣ יִנָא 195 :הָלדוכחי םֶהדמּ
 1ז איִבָהְל ΝΞ תובר םיִנָש 5 ;דיִמָּת םֶדֶאְו םיִהלֶא

 ו πα .הָלַאְכו תפר .בירקהלּו :יִמעְל תב
ΟΣאל שדְקמִּב ירָהטה .ירחא אָיְסַאַמ  םידוהי  

 19 "דָמָעְל ΓΤ םקילע רשא + הָמּוהְמְּב אלו םָעְדִמַהְב
 50 וא :יִלָע ביר ἽΞῚ םֶהְל שידסא יּב תונָעְלו ΞΡ הפ
 יִנָּפְל ידָמָעְּב ΟἿΣ יב ּואַצְמדהְַמ ΝΟ םֶמָצעְב הָלֶא

ΤΥרָבְּדִהְדִא יִתְלְּב  ΓΙ ἽΝרָשֶא  ὮΝ)יז  
ἼΩΣΞםיתָמה תיִחֶּתד לע יִּכ םֶכותְב  ἊΣםויה ןוחנ  

 ₪ ΣΙΝ .םיִרָבּדַהד תֶא ὉΞ ΡῈ עמשּכ ὙΤῚ :םֶכיִנְפל
ΞΡיִּכ תָרָחֶא תֶעְל םֶעיִּדתֶא  ὍΝועדונ תאזה רה  

 טפשֶא ףַלֶאְָה רש סאיפול ילֶא ΓΞ ἽΝ ΞΟ ול
 3 סםולופ ד תֶא םשָל הֶאַמַה רשדתֶא וצו :םכטפשמ
 ויעדְיִמִמ שיא על כ יתלבלו הָחְור .Ὅτ ΓΟ רָמְשִמּ

 תרשמ

 συ ג
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ΓΦ 4ויִלֶא אוּבִמּו ותוא : ὙΠΑῚםידָחֶא םיִמָי  ΝΞ 
 ארקל חלי תידוהי איה ותשא ΠΡΟΣ אּוה כיל

 יהו :חישָמַּב הָנמָאָה רבְדדלע ΤῸΝ עמשיו םולופל >
ΣῚΡןידה"לעְו תושירפהדלעו ,קדאה"לצ  ΤΙΣΙאוב  
ΤΊΤΟΣבושָא הָנְפַאְשכְלו הת אדל מאלו 19{ סכיליפ  

 ןעמל דחש ΤΊ יִּכ סולופְל ΠῚ אוהו :ךְלדארקל 36
 . :ומע רָּבְדָיו ΠΥ םיִמָעָּפ ול ΝΡ ΠῚ רובעכו והרי

 תחפ סוטסּפ סויקרַפ םקיו םימָי םיִתְָנש ץפמ ὙΠῸ לז

 אלו םידוהיהדלֶא דָסֶח תוארהְל ΕΠ סכיליפו םָכיִליִּפ

 : םירּוסַאה ΓΞ סולופדתֶא ריתה
 כ םיִמָי תשלש ΙΝ ליו ΠΡ ΤΟΝ סוטסֶפ אבו <

ΓΘ 2לודנה וקפה :םִיִלָשּוריִל  ὌΝםידוהיה  
 וגמִמ ולאשיו ובדורצְפו :םולופיסע םֶביִרְדְתֶא והָעיִדוה 5

 םיִלָּכִנְתִמ ΠῚ םיִלָשּורי ואיבַהְל ΤΩΣ דָסֶח תושָעל
 סולופ ΝΞ םּוטְסֶּפ םֶהָל דג :דְרְדִּב ותימָהְל ותא +
 ודרי ΞΡ "ΩΝ + בורְקְּב ΠΩ בּושי אּוהְיםִנְו ןירסיִכְּב 5

ὮΝםּואָמ שידםִאְו םֶכְּבַש םימּוצעה  Ὧν" ΠῚ Φ ΝΞוב : 
ὁדֶרִַו הְָרָשַע וא הָנִמָש םימימ רַתוי אל* םֶכותְּב בשיו  

 איִבָהְל וצו טֶפשִמה אָפְּכְילַע בשָי תַרָחְמִמּו ןיִרָסיקדלֶא
τאוה : סולופדתַא  ΝΞםילשּורימ ּודרָי רשֶא םידוהיהו  

 רֶשֶא תושקו תופר תומָשא םולופדתא ומיִשָאַיַו והבְבְס
 רמאל קדמַצה אּוהו :ןהילע הָיִאְר איִבְהל ולכיאל 8

 שדְקִמל אלו םידוהיה תֶדְל אל πρῖνος יִתאָטֶחדאל
 םידּוההילא דָסֶח תוארהְל וצְּפְְּב סוטְסֶפּו :רֶסיִקְל אלו 9
 טפְשהְל םילָשּורי תולעל ץפחה ἼΩΝ סולופדתא 9

 ΞΘ אָפּכ נפל סולופ ἼΩΝ ΠΡ יִנָּפְל הָלֶאלָע 10

 .הְרָשַע םיִמָיִמ רֶתוי א'נ 20, 6
 רסיק-לש
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 םידוהיל ΤΡ אל ןודנ ΠΥ ὈΨῚ ἼΩΝ יִנָא רסיקדלש
 רַבְּד יבדשי| יתערַהיםא :הָּתְאדְג בטיַה ΡΤ רָשֶאּכ
 ΞῚ“ יִּבְריִאדםִאְו תֶוָּפִמ ישפנ ףשֶחֶאדלּב תֶוְמדטַּפְשִמ
 -לא ינרינְפהְל לכו אל שיא Ξ םיע Ἐπ רֶשַא לפִמ

Ὁרסיקדתא  Ἂςםִע סוטְסֶּפ ץעויו :ינדל .ארוק - 
 ΣΟΙ רסיקדלֶא ΓΝῚ ΟΊ ΤΙΝ רמאל ותא ןעיו ויִצַעוי

 18 הָקיִנְרֶבּו ךְלֶמה ספַרְנַא ὙΠ םימי ץקִמ יהיו
 4 םהל וכרָאְִּכ יהיו :םולֶשְל םוטסֶּפְל לאשל ןירסיקדלא

ΘΠרמאל סולופ ביִרְדתֶא למל סוטְסַּפ רפסיו םֶש  
 = וריאָשה םֶכיִליִפ ἼΩΝ הֶּזַה םוקמּפ רּוסֶא שיא הָגַה
 15 םיִנְהּפַה ישאָר ὌΝ ּורְּבִּד םיִלָשּוריִב יתויהבּו :ויִרַחא
 :ועישרהְל יִנָפִמ ושקבוו ויָתודא- לע םידוהוה יִנְקְ
 םֶרָמְּב שיא ריגסהל םיימורה ΤΥ ןיא יִּכ םֶהיִלַא רמאו
 ךמ קדטצהְל םוקמ ולְךּתִ וינעט יִנפְּב עטה דמַע
 יִתהָמְהְמְתַה אלו יתשַה הָנַה ּואָּב רָשָאַּכ ןַכְלְו :הָנֶטֶשה
 ΠΑΝῚ טָפְשמה אָפְּכְדלַע יִּתְבַשְי םויה ΓΤ יִּ
 18 ἘΞ וילע ודיגהדאלו ויִנַמש ּודמעו  שיִאָהְדתֶא איִבָהְל

 19 תביר Ἢ ἘΠῚ ὙΠ קרו .:ופ ויּתְרשָחָשְדהממ ער
ὙΌΣ.תַמדלעו םֶהיַהְלֶא תדובע ]5  πὶומש עושי  

 80 רבה יִנָמִמ אפו :יַח אוה יִּכ סולופ Τὸν רמָא רֶשֶא
ΠΣרַמאָו טפשמל  ῬΕΙ͂םילָשורי הכלל הֶָּתִא  

ΞΡ:סולופ לֶאְשיו :הָלֶאדלַע םש  τὸ31 רָמְָשִמַב וחי  
 -דע ורָמָשְל ΠΙΝΝῚ סוטסּונַא ὭΞΡ ΒΦ תאצדדע

ἼΩΝרֶסיִקְלֶא ותא חַלָשֶא : ΝΣ25 םוטְסָפלֶא ספַרְנִא  

 :ּנָעָמְשִּת רֶחָמ מאיו שיאָהד ἘΝ למל פח ינאדסנ
ὙΠῸהָקיִנְרְבּו ספרְנַא אובְּכ תָרָחָמפִמ  ΠΣ9  

 ידינו ףְלֶאָה יִרָשְו הָמַה תַעָמְשִמַה םֶלֶאְלֶא ואב לוד
 34 סוטְסָּפ ἽΝ : םולופדתֶא ּואיִבַו םוטְסָּפ וצו ריִעָה

 םפרגא

- 1 

ΌΘ 1 

ῷ9 

 שי

[91] 1 

-1 1 
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 םכָנה ὍΣ הפ ὉΠ ΣΝ םישְנַאָקְדלְכְו ךלִמה ספרא
ΘᾺורובעב רֶשֶא שיאה ד תֶא  Ξ ΡΞימה לָּכ  

 ול .יּואר .אלש יקעזו ΠΕ ὩΣ םילְשּוריִּבִנ םידּוהיה
ΠΥΡῚ ₪השעאלש וב יִתרַּכה רֶשַאַּכ יִנָאְו : דוע  τ 

τῶν πὰבח  ΠΡםוטְסּונאד תֶא אָרְכ אוהדםנו  
 ויִלָע בכל ילְךיא ἘΝ .:הֶּמָש ותא חלשל יִּתְצַעְי וניִדל 36

 רַתיִבּ = ויִתאיִבַה תאז רּובָעְבּו ונינדאל (ΓΤ רֶבְּד
 :בּהְכֶא המ יעדיו רקָחְי ןעמְל ספרא ךְלִּמה נפל

 -תֶא ὍΣ עידוא אלו ΕΝ חולשל יִנִעְב ןכתידאל יִכ 97
ΠΡῸΣםיִרָבְּדַה  ὭΡΩΝול : 

 ףשפנ דַעְּב רָּבדְל ּךְלְּ סולופ-לא ספרגארְמאְו 96
ἸΝ <רמאיו ודיתַא טשויו סולופ קדטצי : Ἂς ὙΦ ΝΡ 

 קפ"לע ἘΠῚ קדטְצִא ΞΡ יכ םפרגא ἭΡΩ ישפנ
ἘΣΘ Ν 3לָּכ בטיַה עדי הָּתַא יִּכ :םידוהיה יִלָע - 

 ΠΡ ΩΝ 13. 9( םידוהיה ןיִּב רשַא תולאשהו םיִגְַנַמַ
ἬΝ +ךְראְּכ יתא עמשל  ΠῚירוענמ יכְרד הנה  
ἼΩΝםיִעְדְי םיִלָשּוריִבּו יִמַע ךותְּב וֶאְמ הָבייִּתְכַלַהְתִה  

 ἜΝ ὍΝ םינושאר םימָיִמ יִּכ ; םידוהוהדלּב ּהָתוא 5
 ΓΠΞΙΙΠ תפה ἜΠΟΣ יִּתְגַהְנְתִה שּורְפְכ יפ דיִעָהְל וצר

ΠΤ >תוקפדלע טפָשהְל דמע יִנַא הָּתַעְו :ּונָתְדובַעַּכ  

Τהָחְמְבַהַה  ΡΝרַשאְו :וניתובארתַא םיהלָאָה ּהָחיִטְבַה  
 ἫΝ םֶרְבְעְּב הל עיגהל םילַחימ ּוניִטְבְש ΡΥ םיִנְש
 ἭΡΩ תאוה הָוְקִתַה רבִדדלע הָלְיְלְו םִמוי ΤΩΣ הָוהְ

 ΝΕ ץודמ | :יִנָביִהְל םיִשְקְבְמ םידּוהיה סּפְרְנַא <
 יִנַא .םיִנָפְל ןה = :םיתמ הָיחְי םיהלָאָה יִּכ םֶכינִעְב 9

 -דַע .ירָצְּנִה עושי םשדתא ררצל ΠῺΣ רֶָבְדְל יּתְבשִח
 Ξ᾿ םישודקדםנְו םִיְלָשּוריִב יִתיִשָע רָשָאַּכ :דאָמ 0

ἊΝתּושְרְּב םיִאְלְכ יתְבְל יִתְרַגְסה  ἜΝתֶאַמ יִתְלּבַק  
 ישאר

ὩὩ«“-- πο πὰ πχε “-“ΦνὐοῪόοσ..-- δὰ ταו  
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 וג ἘΞ ΟΞ :יִתיִצְר .םֶהיִנְרה םַעְו םיִנָהְּפַה ישאר

 τ םיּתְסנַאו תובר םיִמָעְפ םֶתא יִּתְרַפי תּויסְנְ
 ΠΡ ἬΝ םירָעְלדדע םפדִרֶאְו דאמדדע ὩΞ הָלְלּוהְתֶאְ
 תּושרּב קֶשָמדְל הוה רָבדִהדלע יתְכְלְּב יהו :ץֶרֶאְל
 תַעְל למה ינדא אראְו :םֶתְוצְמְכּו םינהפה ישאר

ΘΝחצ רוא הֶגהְו ךְרְּדִּב  “ΠῚםִיִמְשמ רֶשֶא שָמְשה  
 1 ΠΡῚΝ ּנְלְּכ לפנו :יתא םיִכְלְהַה לו ὋΣ ביִבָפִמ הנ
 לואש רמאל .תיִרְבִע ןושְלְּב יִלֶא רֶּבּדִמ לוק עַמָשֶאְ

 15 רמאָו :תונברְדּב טבל ףל הֶשָק ינפִדְרת הָמְל לאש
Ὃהָּתַא  ΩΝ ΣΝעושי יִכְנָא  ΠΝ ἜΝףדר : 
Νדמעו םוק 5:  ΤΌΣΥΌΣיִּכ  ἜΣΣΞיִתִיִאְרנ תאז  ΤῊΝ 
 ΓΝ רָשֶא םירָבּדה דַעְלּו ΓΤ» ἼΞ רַחְבָא רובע

ΟΝ:םָעָקְְִמ ךתוא יִליִצַהְּב :ָךַאְרִא  ἽΝ ΘΗΝ ΤΊΣ 
 ובושי ןעמְל ΤΟΥΣ ΩΝ חקפל :םֶהיִלֶא הָתַע ּךַחְלְשֶא

ἘΠΕרואל  ΘΠ πρὶםוהלֶאָהלֶא  ΡΩΝ ΠῚחַלְסְִו  
 -לע :םישדְקִמה ךותְּב הֶלַחְנה םֶהָל הָתִיִהְו םֶתאטַחְל

ἋΣלמה  ΘΕΤῸΝהֶאְרמַהַתֶא יִתיִרְמִה אל  ΟΝיתיִאְר  
 שמד יִּבְשיִל הָנושאר יתאְרְקְדםִא יִּכ :םִיָמְשַהְדְִמ
 ומחנה רמאל םיונל םִגְו הָדּוהְי ץֶרָאְדִלָכְב םילשורוו
 :הָכּושְּתַל םיואר םישעמ .ושעו םיהלָאָה ד לא ּובּושו
 ושקכיו שדְקִמּב םידּוהיה יתא ּושָפָּמ הָוַה רֶבְּרַה 5525(

 דמע הָוה םויהדדעו ἼΣΞ הָיָה םיהלָאָקְו :ינתימהל
ἊΝלודְנְו ןטק יִנָפל דיעמו  ΞΡ ΡΝיִתְלּז רֶבְּד  

 הָּמַה םידיתפדיכ השמו םיִּאיִבָנַה ודינה ἼΩΝ םיִרָכְּדַה

 -ןמ ןושאר םּקלְו ΤΌΣ ΠΡ ΣΙ דיִתְעָש אבל
 % אוה יהיו : םיוגבּו םָעָּב רוא ץיפָהְל םיִתַמַה
 וה רמאל 52 לוקְּב םוטסֶפ אָרְקיַו תאזָּב קדמצמ

ΤΩΣייל ּאיִּבָה דימלה בר םולופ  ΠΣ5 ירמאיו  
 םולופ

2 1 

 1 שכ

 1 כ

 1 ב

5 1 

65 1 
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 תַמֶא ירבדדסא יִּכ רידאָה סוטסֶּפ עָגָשִמ ἽΝ סולופ
 ןוחְטְבְּב תאזזלעו ΠΌΝΩΝ עדוי דְלִמה יִּכ :עִּבַא םעו 6

ὋΝרּפדִמ  ΤΙΣךמ רֶבּד ָּּמִמ םלָעְנאלֶש בשא 9  
 ךְלָמַה ἘΝῚ הָתְשַעְנ תי ΓΞ ΝΞ הלאה םיִרְבִּדַה יז

 : הָּתֶא ΤΩΝ יִּכ יִּתְעְדָי םיִאיִכְנִּכ הָּתַא ΤΌΝ ספְרְנא
ὍΝ 28םּפְרְנַא  ΟΝתויהל יִנְתיִתְפּו טעמ דוע סולופ  

 וא בורקְּב רָשַא םיהלָאְמ הָשקְבִא סולופ ἜΝ :יִרְצָנ 39
 ויַהְי יתוא םיִעְמשַה"לָּפ םַניִּכ ףּדבְל הֶּתַא אל קוחְרְב

 ΠΣ רֶבִּדה ורְּבַדָּב ὙΠ :הָלאָה תורסומה יתְלּז יִנומָכ 80

διואביו :םֶּתֶא םיִבָשיִהְו הָקיִנְֶבּו ןומְנְההְו ךְלִמה םֶקִ  
ΤΣ ΤΊ ΠΣשיא  ΠΣ ΟΝאל הוה שיִאָה רמאל - 

ΓΤ ΠΝ ΠῚ ΠῺΣבח ויְלָע  ΠῚ}תורסומ וא  : 
ΘΕ ΩΝ ΠΝ 88תאְצְל לכו הזה שיאה סוטסָּפלֶא  ὙΕΙ͂ 

 :ונידל ἜΡΙΝ ΝῊ אלול

 ΝΘ לֶא הָיִנָאְּב רבָעל Ὁ רמָנ רֶשָאכְ 27
ΤῸםיריסָא תַצְקִמּו םולופד תֶא  ΤΙΝרש -לֶא  
ΤΙΝΟΣ 2פוילוי ומִשּו סוטסּונָא דּודנל :  ΠΝ ΤΣ 

ΓΕ ΙΝרבעת אָיְסַא ףוח יִנָפ- לע תֶכְלְק הָנוכְנ*  
 ;יִקיִנלֶסַּתִִֶמ ןודקמ סוכרטסרא ּוְּמִא יהו הפיה

ΓΙ 5סיילו ןודיצל ּונָעַגה  ΠῺΣסולופדםע דָסֶח  
 ּףךְלִו :ושְפנ ובישי ןעמֶל יעדְיְמדלֶא תֶכְלְל ול חנו +

 :ּודנְנְל ὙΠ תוחורה יִּכ Θ᾽ ΞΡ תוביִכְסְּב "2591 םֶשִמ
δאבו אָיְלופמפו אָיקיליק ינפל רֶשֶא םָיהה תֶא רבע  
ὁארומדלֶא  “ὌΝהֶאַמַה רש םֶשאָצְמיו : אָיקּולב  ΠΝ 

 : ּהָכּותְד לֶא | ונריבעוו ὅτ: ΜῈ: ΝΞ תירדְנַסְבְלַ

 ὍΣ); ἽΝ ירָחֶאְו םיּכר םיִמָי תּודְבְכִּב הָקְלָח הָיָה ד

 (ἘΞ א"';ג 9

 ונאבו |
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 Ὅν רתחל ΠΥ ּוטחיִנה אל םודינק לּומ ד לֶא ּונאָבּ
ΓΞיִרָחַאְו :ינומלס רה יִנְפי"לַע יטירק דצמ רבענו  

 Ὁ םְֶמיִליִלְק דחא םוקְמְל ּונאָב תואְלְתּב ורבע רֶשֶא
ΓΕול  ΝΘ ΠΩ ὝΣץקמ יהיו  ΕΞ Θ᾽ 

ΠΡתע  ἘΝῚ ΤῊ ΓΏΞΙΘΙΙםוצהדסנ 3  ΕΣ ἼΞΞ 
ἜΠΡῚםולופ םֶתֶא  : ΠΝםיִשְנֶא םֶהיִלַא  ὋΝ ΠΝ10 5  

ΠῚ ὈΓΦῸΣןודזדךא  ΘῈ ΙΝהָנָאְלְו אָשִמְל אל  
 בר"לא ΣΦ ΤΙΝΙ רשְו ΕΣ םֶנְםִא יִּכ דבְל
 :עָמש אל םולופ יִרְכִּדלֶאְו ΠΡ לַעּבְדלֶאְו לבִחַה
 םיִּכְרָה וצעי ופה יִמיִּב ופ-רמעל בוט אל ףוחה רֶשָאְב
 ונבשיו ἘΞ ΞΡ ענה ὈΞῸ ילוא ורמָא יִּכ םֶשִמ רבעל

ἂνםורד תֶאְּפל הָנּפ יטירקּב ףוח אּוהְו ותָפַה יִמִּב  
ΠΣתֶאָּפל  ΜῈΝךןמ טָאְל תֶבָשנ חורו :הָבְרַעמ  

 ורבו ןינועה ולעיו ΠῈΣ ΠΌΣΩΝ םיבשח ὩΠῚ םורדה
 14 עָגְפִּתִו 9 ΤΙΝ טָעַמְכְו : יִטיִרְק יא ΓΕ תַמָעְ

ΝΞלשַחנ חור  ἼΩΝןודילקירוא  ΠΡ Κ᾽ףרטּתו  
 הָנָּפמ ּונידי ףר חורה דגנ דמעל הָלְכַיאלְו הנאה
 ימש הדלק ןט קדיא ἜΣ τΝ הָטָאְה ץרו :ףדטו
 ּהָתוא םֶכְשִמ יִרָחַאְו :הָרָבָעָה זחַאל ἯΙ אל טַעָמְכו
 ושָּבְחְיו םֶדָי ΠΡῸΣ רשָאלָכ םֶתְרַוַעְל ואיבה םֶהיִלַא
 לּוחַה ἜΘ ןיְבדלֶא ולּפִידָּפ םַתְאְרַימו הינָאה יִנָפּדדתֶא
 ףלוה רַעַפַה יהיו πὰ רבע םיִעְלְַה ΓΝ ודירוה
 :םיה דלֶא אשמה ד תֶא וליטה תַרַחָמִמְו :וניִלְע .רַעַסְו
 19 "לֶא ΤΌΝ יִלְּכדתֶא םֶהיִדיִב ּוליטֶה* ישיִלָשה םיְב

ὙΤῚ ΘΠםיִּפַר םִמָי  ΟΠ "ὩΣ20 אל םיִבָכוּכַהְדםִג  
 דלָּכ Ὁ תַרְּכִּתַו דאָמדדע וניִלָע ΤΡῚΣ הָרְעַפַהְו וארנ

 סמ
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 םוצּכ םֶכיִרֶאה יִרָחא םֶכתְּב דַמָע סולופו ΠΡ גג

 יִּכ יִטיִרְקִמ םֶתאָצָי אלו ילא םֶתְעמְש ול םיִשְנֶא רמאיו
Ὡς 39אל  Ὁהֶּמַעְו :םֶכָּיִרְמְּב הזה קמה  ἊΝרמא  

ΘΝדבאת-אל יִּכ ּוצְמִאְו וקזח  Ὁ)םֶּכִמ  ΤΟΣ 
ΠΝ 38הָלְיִלַבִדיִּכ :הָדְבְל  ΞῈ) ΠῚךאְלמ יִלָע  

 רמאיו :ותא ΣΡ ὋΝ רָשֶאְו יִכְנָא ולדרָשַא םיהְלֶאָה 4
 ΠΡ רֶסיִק ינפל דמַעּת ΤΩΡ דוע סולופ אְריִתִד לא
 ΠΝ ΣΝ םיִכְלהַהילָּכתֶא םיהלָאָה ΤΡῚΣ הגה

 ןכיִּכ םיקלאל Ἂς ןימָאמ Ξ ἹΝΩΝῚ ὙΠ ΘΝ ןָּכְלַע 5
ἼΩΝ ἼΦΝΞ ΠΥ ₪9( ךלשה דא :יִלֶא  πο 

 ינלוטלטל רֶשָע ΠΡΞῚΝ ליל אובּפ יהיו : םייאָה 27
ΠΡΤῚΝ ἘΞתּוצָחַּכ  ΓΙ ὉΠהָבְֶקיִּכ םיִחָלמַה ובָשֶחִו  

 ὩΣ קמע ּואָצְמִו ἬΝ תֶא ודירויו :תֶשְבי םֶהָל ₪
 תיִנש ΠΤ תֶא ΤΡ טעָמ ּורָבַעִיו ΠῚ םיִרָשֶע

 יִנָשְּב ΒΞ וארייו :הָרָשָע שמָח תומוק ּואָצְמ 29
 םינינוע הָעָּפְרַא ΤΌΝ יִרוחַאדלעמ ּוכילשיו םיִעְלְפה

 חרֶבִל ּושקְּב םיִחְלמהְו :םויה רואְל "ΡΞ םיְָדלֶא 90
 שי יִּכ םֶרַמָאְּב ΘΠ ΟΝ ΠΊΞΣΠΤ ΩΝ והירזיו היגָאָה זמ

 ἜΝ“ :הִיִנָאָה שארמ"םַנ םיִנְנוע ַחְלַשְל םֶשָפְנדתֶא 51
 םה"סִא רמאל אָבַצַה יִשָנָאדלֶאו הֶאְּפִה רשדלֶא סולופ
 : לַצֶנִהְל ἘΩ͂Ν ולכות אל הִנֶאְּב ΣΝ ΤΩΡ τ אל
Ὁ:לופנל התו הָרְבַעַה יִלְבְחדתֶא אָכֶצַה ישנא וצְצְקְו : 
 םֶהְל ταν ΒΝ סולופ Ὁ533 רואי Ὁ רקבהו 5

 אלו םוצפ םֶתיִּכְה ΔΝ רֶשַע ΠΕΞῚΝ םוי םּזַה רמאל
διםתְמַַ  ΕΓארק ןפילע  ἊΣםֶכְֶא  ἘΠ προ1  

ΝΠישאר תרְעשמ לפידאל םָּכִמ שיא 3 םכְתַעשְתְל  
 ΓΦ אּוהו הָלֶאָה םיִרְבּדַה-תֶא רָּבִד אוה :הָצְרֶא 86

 לח עַצְביְו םֶלַ ΞΟ םיקלאל הדו םֶחָלַה ד תֶא
 לכאל
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 86 : הָמַהְםג לכאדּומָעְטיַו ΡΞ בל ץמָאְו א :לַכָאָל
 81 :ששו ΡΞ םיִתאַמ ΠΝ ὮΝ שָפָנהלָּכ ונחְנַאו
 38 הָרּצַה ה תֶא וליטיו ΠΡΌ ד לַעַמ ולקזו הָעְבְשְל ולכאיו
 ₪ לָבָא ץֶרָאָהְדתֶא ּוריִּכִה אל םֶה דוא רקבה :םִיַהדְלֶא

ἸΔῈץֶרפַמְּכ  ἘΝῚגַהְנְל יצעומ ול ףוחו  ΓΤ ΤΌΝ 
 40 ןחיתו| םָיל םובזעיו ΘΥΣΙΩ͂Ν ועדי :ּולְכוידִא

ΓΙ "ΩΝ τ ὩΣיִנָּפיְלֶא ןרתה שרפמ שרפו גיהְנמַה  
 רַשֶא םוקמְב Ὁ :ףוחה ד לֶא אבל ושְקְבָיו חורה
 אל ּהָשאר ΠΣ ΤΠ ΟΞ ΤΩΣ יִנָשִמ םָיַה

 2 δὰ ΓᾺΣ ὙΙΡῚ :םילגה ןואָשמ ּורְבְשְנ ָהיִרוחַאְו עוני
 :טֶלַמִנְו םֶהִמ שיא הָחְשידְפ םיִריִסַאָהדתֶא תיִמָהְל אָבְצַה
 ΝΣ תֶא אנו םולופד תֶא ליִצַהְל ῬΕΙ͂ הֶאַמַה רשו
 הָנשאַרְּב הֶשְּבַיל רבעי דרי תוחשל ὙΠ רמאיו
 : הָינָאָה συ ΟΣ הֶלִאְ םישְרְק - לע ΠΝ םיִרָאְשַּהְ

ἸΞ ΠῚ44 : הָשָבִּיַהילֶא םֶלַכ וטְלִמיִו  
ΝΞ πὶעדונ ונטל  Ὁםַש -יִּכ  ΝΠ98 :יִטיִלַמ  

 ἘΦΝῚ ΟΝ ּורעְבהיִּכ ּונָמַע ΘΊΣΙ וטיעְמה אל םיזעלהו
 :רפה יִנּפְמּו דריה ἘΣ ΞΡ ἘῸΝ ּונְלְּב -תֶא
 ΝᾺ דקומה-לע םָשִיו םיצק תמרע ול ףסָא סולופו
 + "תֶא םיזעלה וארו ΕΞ וחאיו םחה ΞΡ הָעַפֶא
 חַצר Ων ΡΟΝ שיא ּורָמאיו τὸν יּולָּת ץרשה
 < ול (ΓΝ ὉΠ הורו ὩΣ ΠῚ טֶלִמְגַה הוה שיאה
 5 ערהדאלו ΝΠ ךותדלַא ודָי לעמ ץֶרָשה רענו :תויחל
 6 תַמ לפידוא ופונ הָּבַצִי רָשֶא ול ּוליחוה ἘΠῚ ול
 דפָקיו ΤΌΝ 9 ּוהְרְלדאל הָּנַהְו שובדדע ּוליחיו םאָתַפ
 τ תודש אוהה םוקמה יִביִבְסבּו :אוה םיִהְלֶא ּורָמאיו םֶּכל

ἼΩΝישְנִא שארל  ἈΠאיִבַה אוה סוילבופ ומָשּו  ὉΠ 
 8 יִבאְו  :םיִמָי תָשלש ובטְּב ּונָתא ὈΞΟΘῚ ותיבל

 םוילבופ 18*
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 אביו םִיָעָמַה הָלְחַמְבּו תחדכּב בָּכַשְמְל לפונ סיילְבּופ
 ;ּוהאְּפְרִַו ΤῚΝ ייֶלֶע ἘΦ לֶלַּפִתִיְו סולופ וילָא
 ;ּואָפְרִיו ἈΞ ἼΩΝ םיִרְחֶאָה םיִלחה"םנ ΝΞ ןכדירחאְו

ἸΣΊΞΞῚ τὸיד ּטָל ּוקפפ םֶשמ ּוּפְכְלְבּו לודָנ דובְּכ  
 םשמ ּוְרבִע םיִשְדָח תשלֶש יִרָחַא :ּונָּכְרַצ 11

 ΤΙΝῚ ותָּפַה יִמיִּב ἈΞ ΠΩΣ ὝΩΝ תירדְנסְכְלַא הָינְאְּב
ποῦν 12םימואתה : ΝΘתשלש םֶשדבְשנו אָסוקְרְסְדלֶא  

 תיִמורד חּור בשְנְבּו ומנהל אבו ונפס םַשמ :םיִמָי 18
 םשו  :ילויטופ ד לֶא ינשה ΝΞ ּונאָּב תֶרָחָמַה םייְּב 4

 םיִמָי תַעְבַש םֶּתִא תֶבָשְל ּונפמ ּושקְבִיו םיחַא ּונאָצְִמ
 ὍΠΩΣ םיִאָבִיִּכ םיִחֶאָה ּועמשיו ΤΟΝ ּונְכְלָה 132(
 תשלשל דַעְו םיָּפַא .קושל דַע ונתארקל םשמ ואי
 :קזחתיו םיהלאל ΠῚ פולופ םֶתא ארו תייִנְחַה
 ΘΛ ΝΩ͂Ν הֶאַמַה רש ריִבָעָה) ימורדלא ונאב רחאו
 שיא"םע ὑπερ תַבָשְל וחינה םולופל ) אָבָצַה רשדלָא
 ארֶקיו םיִמָי תֶשלֶש ΚΡ יהיו ΕἸΣῚΝ רמשה אָבָצַה
 רַמאיו ולא ᾿ὑπ םידוהיה יִשאְָרְד תֶא ΤΌΝ סולופ
 תוקחְבּו ּונָמְְּב לעמ יִתְלַעַָמ אל םיחא םיִשְנִא םֶהיִלֶא
 : םיימורה יִדיל יִנּורְסַמו םילשוריב יִנרְסַאָיו ּוניִתובָא

ἘΠῚ 18יתא םֶרְכָח יִרָחַא  ΤΩΝיל ואצמדאל יִּכ ינריתהל  
 ארקל חרכמ ὙΝῚ יבדומק םידוהיהו :תֶוְמַטפְשִַמ ג
 רּובַעַבּו ἜΣ ΩΝ ןוטשל ὅσος ןיאו ינידל רסיקדתַא 30

 לֶלְנַּב יִּכ םֶכָּמִע רָּבְדְּו םֶכְתוארל םֶכְל יִתאְרְק תאז
 אל ויִלֶא ΤΙΝῚ :הָוה לָבְּכּכ ἫΝ ΟΝ "לאש תוְקִּת 31

Ὁ ὯΣῸךיִתודאזלע הָדְוהְי ץֶרָאְמ תורנא  ΠΣ ΝΞ ΜΟῚ 
 :עְר רֶבְּד ΤΡ רָמדדוא דינה רָשֶא םיִחַאָהְדִמ דָחֶא

 עדונ יִּכ דְבְבְלּ רַשֶאהתֶא עמשל ּונָחַנַא םיִצְפָח םֶנָמֶא 38
ἜΝ ἫΝ 98ומישיו :תאזה תַכַהְדלֶא ּוביִרָי םוקָמ לָכְּב  
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 ΝΞ“ םֶהָּב דַעַו ונולְמדלֶא ΟΞ ΤῸΝ ואבו דעומ 5
 הָשמ תרותמ עושי «Ὁ םֶהָל חכו םיהלא תוכְלַמדתַא
 -לֶא ועָמָש רֶשֶא שיו + בֶרָעְיִדַע רקפמ םיִאיִבְנהְמו
 םֶּתְעַדְב ΤΡ יִּכ ὙΠ :ּוניִמָאָה אל ὮΝ שיו ויָרָבּד
 ΟῚ - רֶָבִּדַה קר רְּבְדִמ סולופו םֶּכְרדָל ּוכְו ופי
 ; רמאל ὩΣ ν᾽ ἘΞ וניתובאל שדקה חור רָּבד
 ואְר וארו וניִבַּמִילאְו עומש ועמש הזה τον תְרַמָאְו ךל
 ΓΝῚ“ ּודְבָּכ ὈΥΝῚ הזה םֶעֶה בל ןמָש יּפ  ּועָדִתְדלאְ

ὍΣ»הָאְריְִפ עשה  ΤΣןיִבָי ובְבְל עַמְשי ויִנזָאְבּו  
 תעושת החְלשנ םיוגהדלַא Ξ ועד ΣΦ :ויִתאָפְרּו בָשו
 ויִלָעַמ ΤΣῊ תאז ורְּבַדְּב (ὙΠ :ּועָמְשִי הָּמַהְו םיהלֶא
 בשי סולופו ΟΡ ΤΣ שיא הברה ּוחְכותִיו םידוהיה

 דלָּכ תֶא ΞΡ τ ἘΦ רָשֶא ותיִבְּב םיִמָי םיִתָנש
 -תֶא דִמַלְיו םיהלָאָה תּוכְלמחתֶא ΝΡ ויֶלֶא םיִאְּבַה
 : ענמ ןיִאְו דַחּפיְלָכ 3 וניִנדַא חישָמה עושי יִכְרד
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 םיימורהזלַא חילשה סולופ תרנא

 א ַחיִלָש ΤΡ אְרְכמ חישמה עושי ΣΡ םולופ 1
 שארמ ּהָתא ַחיִטְבַה רָשֶא :םיִהְלֶא תרושבל לְּדְבְנְו ל

ΤΡ) ΤΟΣ 3יִבְתְכְּב  ΕΙΣלע  ΡΣוב  ἜΝ 
ΣῊ +רֶשָפִה יפל דוד : τῶνםיהלַאָת ןֶבְל ןכוה  

ΠΣיותָיחְתַּב הָשְדְקַה חור יפל  ΓΞאּוה םיִתְמה  
 ἼΘΙ Ὁ ןמנ ודי - לע ὮΝ | :וניִנדַא חישָמַה עושי 5

 ןעמְל םיוגְהדלֶכְּב הָעמָאָה תַעמָשמ םיִקָהְל תּוחילשו
 :ַחיִשְמַה עושי יאורק םֶּתַאְדִג םכָנַה םכותְבו :ומש 6

ΡΤ ΟΣ τםיִאְרְִמּו םיִהְלֶאָה  ΓΤםישודק  ἊΝ 
 ונינדאו ּוניִבָא םיהלֶאָה ΓΝ ἘΞΡ םולשו דָסַח ימורְּב

 עושיב י יהלאל יִנָא ΠΤ הָנושאַרְּב : חישמה עושי 8
 :םֶלועַהלָכְּב תעדומ םֶכְתְנומָא ἼΩΝ םֶכְלְבלָע הישמה

 תרושְבב יִחּורְּב ותא דבע יִנָא ἼΩΝ םיהלַאה דַע יִּכ
 ὯΞ 10יִנָא דיִמָת  ὝΞΙנחתמו :םֶכְתֶא  ΤΣ ΟΞ ὋΝ 

 ץֶפַחְּב םַעפַהְיקר םֶכיִלַא אובְל חיִלְצִא ἼΩΝ יִתולַפִתְּ
 םֶכיִלֶא ליִצֶאְהְלְּו םכְתואְרְל ΕΣ הָתְלְכ יִּכ : םיהלֶאה 1
 ἊΣ םֶכְּמַע םַחְנְתַהְל  :םֶכְּבְל ΟΠ ןִמְל חור תֶתַמ 12
 ἘΝ םֶּכִמ דָחְכַא-אלְו ;יתנומאב םּתִאְו םֶכַתְנִמָאְב 18

 תויַהְל םֶכיִלֶא אובל יִבְל-לט יתמש תובר םיִמָעָפדיִכ
 יִדָיְּב הָתְלְעדַאלְ םיוגה רֶתָיְּכ ומָּכ םֶכָּבִדםנ יִרָפ יל

 הנהדדע
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 םיִמָכַח ול ὩΣ δ ועללו ,πῆρ יִכְנָא . בָיְחִמ \ :הָנָהְדדִע

ὍΞ ἘΜ πάρεςובל  Ὁהָרושְּבַהתֶא עיִמָשַה  "ἜΣ 
 רשֶא ΠΣ ΓΞ שוב יִנְניִא יִּכ ::ימור יִנָּב םֶכַתֶא

ΓΞ)הָעושְתל איה םיהלֶא  ΓΌΝΟΣ Ὁידוהיל  
 5 תקדצ - ּהָבדיִּכ וקלה ὩΣ ,"הָנשאה

 הל סוהא Ξ רק הל יול תעד רשא
 ויַשָעַמְּב עַדָוּת וחפ איה הָמָלָעִנַה ותוהמ Ξ :םֶהְל

ἘΠ ΠΝ ΠῚאָרְבְנ תֶעַמ ותּוהְלאָו תיִחצְנַה ותְרּובְּנ  
 יפ +: לַצְנְתַהְל הפ ןוחתפ םֶהְל ןיא רֶשָאְדדִע םֶלועה
 ודוה אלנו םיִהְלאָכ והדבְכדאלו םיִהְלָאָהְדתֶא ּויִּכַה
 שחיו םֶהיִתוצַעומְּב לָּבָהַה ΙΝ ּוכְלָהְדםִא יִּכ ול

ἘΞ.טְחְנַא םיִמָכַח םֶרְמָאְבּו :דָעְבְוה  ΠῚםיליסְכל : 
ΥἹῸΝםיִהלֶאָה דובָפְדתֶא  ἼΩΝםָיִכְו יח אּוה  ΓΞ 
ὌΝםֶדֶא  ἼΩΝאוה  ΠΡףלוהו ףועדלָּכ םֶלָצ דלוהְו  

 (ἘΣ םיקלאָקדםנ ןפדלע :הָמְדִאִה שמרו עבְרַאדלע
 ΕἸΣῚ שיא (ΠῚ לָמנְל םכְל תוָאְתְּב הֶאְמְטל

  ΤΩΝ ΤΩΣ τῶνרקְשּב םיהלֶאה לש  ΥΞΞῚחתֶא 5

ΣΝ םימלועל ΤΡ ּהָאְרִּב תחת הָדְבָעְל ΕΙΣ: 
  ΠΩΣתאו ( ὩΣםֶהיִשְניִּכ השוב תוֶאַתְל םיהלֶאָה

  ἘΠאלֶשְּב ץֶרֶא ךְרדִתֶא  ΤΥדג ןכ| :ץֶרֶא
 ךרד 131« םירָכְזה ( Ἴימחיו הֶשאְּב  ΓΞ ΠῚםֶתְואַתְּכ

 רֶכָז הָבָעות ּושָעיו  ἽΦΙ ΩΣיוארה םִתְכּושמ רכש וחקיו

ἘΣ םיִהְלֶא תַעִד ἸΌΝ רָשַאְכְו :םֶפּונ םֶצְעְּב םֶהָל 
 םיהלֶאָה  ὙΞתושעל הָסֶאְמְנ העד  ΓΝ:הֶשָעַּי אל"רָשֶא

  5עצב עַשְרְו תו סָמְחְ"לְּכ םּכְרַקְּב  ΠΣואלו
 האנק
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ΓΝ ἢ ΓΝ} 80ליִכְר יכְלה  :תוכָּפְהַתְו הָמְרִמּו הָביִרָמּו  
 יִבְשחו םיִלְלַהְתִמּו םידזו [ΘΝ םיהלא ΝῊΡ םיִנִשְלִמ

ἮΝ 81לוק םיעמש אלו  ΩΝםיִדנבּו תַעדִמ םיִרָעְבנ  

 ΙΝ הָּמַה םיעְדוי .:םיִנָמְחַר אלו הֶאְנַש יִרטנ םיִרָזְכַא 83
 דבל אלו ΕΠ ΓΞ הָלַא ישעהיִּכ םיהלֶא טפָשמ
 :םֶהיִשעְּב םיצורדסנ יִּכ הָלֶאְתֶא ושעיש

 ב Ὁ תּולצְנְתַה ףל ןיא ןח םֶדָאָהְֶּבדלָּכ ןכל | 9
ἸῸΝ ΠΞῚΞרשֶאּב ףשפנ בָיחִּת ףְרַבְחְדתֶא ןידֶּת  πο 

 טפַשִמ םיהלָא טּפָשִמהיִּכ ὍΣ :ּוהָשַעַמְכ הֶשָפִּת ןדה ל
ΓῺΝ ὃרַשֶא תֶא ןדה םדָאְְב התאו  :הָלֶא ישע-לע - 

 טלמהל רמאתה םֶהישעְמכ השע הָּתַאְו :הָלֶאְכ ּולַעְּפ
 ΤΡΌΠΟΣ ובוט .בורל .זּובָת וא : םיהלֶאה טפשממ +

 ΓΝ הֶאיִבִמ םיִהְלֶאָה תַבוטהיִּכ עְדָת אלו וחור ךְראְלי
 ףְל רּכְצִּת בושל ןֶאמְמַה ְּבְבְל ישקבו :הָבּושַת ידיל 5

 :וקדצ ΕΘ .תולָנהְו םיִהְלֶאָה ΤΩΣ םזיְל הָרָבע
 םידקשל πον Ἢ ΠΣ שיאְל םֶלָשי רשא 0

ΠΝבוטה  ΤΟדובָכ  Ὁ Ν ἽΝ ὙΠרבע : 
 דועמש ἘΝ 5 ΠῚ ועמשדאל ἜΝ ירמה יִנְּבְדלַעְו 5

ΠΡ 9הָמִחְו ףאןורַח םֶהילַע  : ΠΣהקּוצמּו  
 ἜΣ ΠΡ“ ידּוהיהדלַע ערה ΠΣ םֶדָא שפלב

τὸלע  ἘΠבוטה הָשַע-לֶכְל םולָשְו רדהו דובְכו  
τהָלַחַתְב ידוהיל  δὴםיִנָּפ אשמ יא 5 גייל  ἊΣ 

 םִנ ΠῚ םֶהָל ΓΝῚ ואח רָשָא לָכ יּכ  :םיהְלֶאָה 18
 יפדלע ΠῚ םֶהָלְו ּואַטָח רֶשַאְו ודבאי הָרותַדיִלְבְּב

 ינפל םיקידצ הרתה יִעְמש אל יִּכ ΕΒ הרותה 18
 םיוגה יִּכ :וקדצי ἘΠ הָרותַה ὍΣ ΩΝ יִּכ םיִהלֶאָה 4

ἫΝםֶהְקְִיִא  ΠῚהְרותה יִרְבַרְּכ םֶתושַעַּב  ΠΝ 
 ΟΣ םֶתואְרַהְּב :םִשָפִנְל ΠῚ םה הרות ןיאְּבדנ 5

 הרותה
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 םֶתובְשְחַמּו םֶהְב הָדיִעְמ םֶּתְעִדְו םֶּכְלילַע בּותְּכ הרתה
 4 ἜΝ םיְּב .: תוכמ וא תאזחתא תאז תוביחמ םֶּבְרְקְּב
 עושי Ξ- םֶדָאָה ינְּב תומְלָעְּפדלְּכדתֶא םיִהלֶאָה טפָשי

 וז ידוהי םֶשָּב אָרְקִנ התא ןה :יִתְרושב ἘΞ חישְמַה
 15 "תֶא עדו  :םיהלאּב ללַהתתְו הרתה לע נפש
 ΠΟΣῚ :הרותב ָליִּכְשהְּב ΣῚΡ בוטדיּ ΓΙῚ ונוצר
 :ףךשחב רֶשֶאְל רואָו םיִרָועה ךילומ תויהל ךָשפְְב
 20 ַעְדמַה תרוצ Ἢ שו םִיאְתֶּפִה הרומו בל יִרְסַחְל ןמא
 δι אל ((ἼΦΨΕ9 םיִרָחֶא הָרותָה הָּתַאְו +:הֶרּותַּב תָמָאָהְ
 ΩΣ אל רמאתה :בננ ΠῚ בננְת אל רמאתַה הָרות
 :םישְדּבַהדתֶא לג ΠΝ םיִליִקֶאַהְתֶא ץּכשִּת ףַאנ הָתַאְ

ΠΌΤםיהלאהד תֶא לָּבְנִּתַו הָרותַּב  ΤΊΞΣΞ28 "תֶא  
 םיוגפ לֶלֶחַמ םיִהְלֶאה םש πο יּ : הָרּותַה
 -תֶא רמָשִּתִםא ליעות ΠΡῸΣ ןַה : בּותְּכּכ
 ΠΡ ּךִתְלימ הָרותַהְדתֶא הָּתַא רבעְִא ΠΝ הרותה

ΠΕהָרותה יִטָּפְשְמַתֶא לַרָעֶה רמשידםאו :הֶלרֶעְל  
 םִיִקְמַה הָדַלִמ לַרָעְָ :הֶליִמְל ותלרע ולדבשחת אלה

 - מהְו כְתְּכה ףְל"רָשֶא ףִתא טפשי אוה הָרותַהְדתֶא
 אוה «Ὁ הארמל ןיִצמהדאל יִּכ :הֶרותַהדתֶא ּתְרַבְעְ
 יִּכ :הָליִמַה איה רָשְּבַב הארה תואָה אלו ידוהיה
 ἘΞ בֶלַּב איה הָליִמּו ΤῊ אוה םֶדֶא לָש וכותדמא
 5 ותְלהת םֶדא יִנְּבִמ ΝΟ ΩΝ בֶחְּכַה ἜΞ אלו חורה
 : םיהלֶאָה תֶאְמדִִא

 8 ה ὉΠ ΠῚ ידּוהיַה ןורתי אוה-המ ]9 םַא 5.
 ΤΕ ἘΞ ותְלַחִּת םיִנָּפד לָּכִמ הּכְרִה :הָליִמַה
 8 5% וימָאָה אל םֶתָצְקִמ -םא :םיִהְלֶא יִרְבד
 \ הָליִלָח ΤΌΝ תַנמָאד הא םֶתְנמָא ןורסה לָטְבִיַה
 עמל בּותְּכִַּכ בופ םֶדֶאָהְלֶכְ ןמָאְנה אוה לֶאָה לָבָא

 קדצת

 כ -

τῷ יש 
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 ש ייפ
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 עדות ונתְלועְהםאְו :ךסּפֶשְב ΠΞῚΣ ִרְבְרִב קצת
 םיִהלאָּב «Ὁ רמאנד המ םיהלֶאָה תֶקְדַצדתֶא <

ὁןורח חלַשמה  ἘΝםֶדָאהינְּב רַּבַדְּכ  ΞΡ ὋΝהָליִלְמ  
ΟΝ 7יִּכ :םֶלועָה-ַתֶא םיהלָאָה טפשי דךיא 3  ὮΝ 

 ול הָלַהְתְל םיהלַא לש ΩΝ ץרפתְו הָּבְרִּת יִבָזָכִּב
πο 8אל הָמְלְו :אָטוחְּכ דוע טפָשֶא  ΓΙΌΣ)רַבְדִּכ  

 השענ ּונחנַא םירמא ΝΞ ּוניִלָע ΠΞῚ יִאיצומו ּוניִפְרָהִמ
 םניד אבי ἘΣ שא ΕΠ הָלֶא בוטה אביי ןעמְל ערֶה

 אל ΠῚ ΤΌΣ. ὍΤΙ ΤῸ הָתַעו :קדַצְּב < =
 םֶלָּכ םיִניִהְדםּנ םידּוהיהדםנָש ּונְחכוה רֶבְּכ הָמּואָמְב
τὸא ₪9 ןא וכ :אָמַחִה תחת  ὩΣ8 :דַחֶאד  

 0 ἍΝ הת רָבִ : דחֶאנ τὰν ΡΤ א 18
 םֶהיִּפ ΠΝ רָשֶא ומיִתְפְש תחת בּושְכַָע ΓΙ ןוקילחי 4
 רָבְשְו דש :םידפשל ΤΙ םהילנר :תוררמו אָלְמ 9
 םיִהלֶא דחפ ןיא .:ּועְדָי אל םולש רד : םֶתִלְסִמּב 7
 הרתה הָרמְאְשדהַמְלב יִּ ונעדי ונחנאו :םֶהיִניִע 2 19

ΓΠΞῚΣהָלֶאְל  πον ΠΡ σονיִדְּכ  ΞΘלָּכ - 
ΠΕ 30ישעממש ינפמ :  םיהלֶא ינפל ביה םֶלועהְלְכ יהיו  

 הָרוַה τον Ὁ ὌΞΟΣ ונפל קדְצְידאל הרתה
 םיהלֶא תקדצ הרות יִלְבְּב הע : אָמְחַה תעד 31

ΓΝ 9איהְו :םיאיבנהו הרות היל ודיִעַה רָשַא רואָל  

“Ων ₪ירסחו ואטה חם ולודבהל א יכ וב ּונִמָאַה - 
 ידיה לע .ודְסחְּב ὈΣῚ ΤΕΣ :הָּמַה םיהלֶא דובְכ ₪
 םיהלָאָה ומָש ΣΝ :עושי חישְמַּב התה ἼΩΝ תודפה 5

 ὟΝ תוארהל ומְדְּב הָנּומָאַה ידידלע תַרפַכְל וניִנָפְל
 ΓῸΞ םינשארק םיִאְטְחְקְתֶא ריִבָעָה רֶשַא ירא ותְסדצ

 ותלמח
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 28 קידצ יִּכ תאזה תַעָּב ותקדצה תֶא תוארהְל  :ותָלַמָח
 גז תַלְהְּת היא ןכְבּו :עושו תַנומָאְרְּבדתֶא קידצמו אוה
 -יִדידלעה הרות זיא ידידלעו הָדָבִא אלָה ללַהְתִמַה
 5 ןַכְל .:הָנומָאָה תרות יִדידלע Ὁ אל םישעמַה תרות

ὉΠהָנּמָאְָּבִש ּוחְנַא  ΤῚΝהרות ישעמ יִלְבְּב םֶדָאָה  : 
 29 םיוגה יִהְלֶא ὩΣ אלה םיהלאה םידוהיה ΤῸΝ קרָה וא

ΕΜ ἸΞᾺאוה םוה י : ΙΝ ΣΟ80 קידצפה םיהלָאָה  
 יִדָיד לַע םיִלָרַעַה תֶאְו הָנמָאָה ךותמ םילומה ד תֶא
 גג יִדידלַע הְרותַהדתֶא ּונָחְנָא אופַא םיִלָטבְמַה :הֶנּומָאְה
 : הְרותַהדתֶא ּונָחַנֶא םימיקמ ךא הָליִלָח הָנּומָאָה

 4 גישה הזה ּוניְבָא םֶהְרְבַאדלַע אופא רמאנזהמו
ἘΞ2 ול םישָעַמה ךותמ םֶהְרְבִא קדצְנ"מא יִּכ :רָשְּבַה  

 8 בּותָּכַה ΩΝ הָמ יִּכ + ;םיהלאה ἘΞ אל ΕΝ̓ הָלהְּתַה
 + לעפה הגה ἘΠ ΣΝ ול ָהְבְשְחִיו הָוהיִּב םֶהְרְבִא ןמָאְהְ
 ;הָבּוחַה יפלחמא יִכ דָסַחַה ἘΠ τον ול בשָחַיאל
 -תֶא קידְצמְּב ןימָאמדםִא יִּכ לעפ ὩΣ רָשֶאְל לָבָא
 < דודג ΝΞ ΠΝ ול בָשָחַת יתְנמֶא עָשְרַה
 אלָּב הָקְדְצ ולדבָשְחָי םיהלָאָה ἼΩΝ ΠΊΝΩΝ רָשֶאְמ
 ἥ : האטה יוספ עַשָפדיושְנ ΩΝ | :ורַמְָאְּב םיִשָעַמ
 ΠΣ רּושאָה ןכבו ΤῊΣ ול הָוהְי בשחיהאל םֶדֶא ירשא
 יפ ּונרָמָא אלָה הָלְרָעַהְלַע םנחא .אּוה הָליִמַה"לַעַה
 ולדהבשחנ יִתְמיִאְ :הָקְדְצל ותנּומָא הָבְשחְנ םֶהְרְבַאְל
 יִכ לוהמ ותויהְב אל ןח לרע ὉΤΣΞ וא לּוהָמ ותויִהְּב
 ΠΡῚΝ םתוחל ול ΤῸ הָליִמַה תאו ἐστ: ὙΤΣΞ םא
 τος בָאְל תויהל לָרַע אה ולדהְתְוה ἼΩΝ הָנומאַה

ὍΝ ΩΝהָקְדִצִה בשֶחִּת ןעמְל םילרע םֶהְו  ἜΝ 
ΕΣאלףא םילומלדסנ בָאְל תויחלו  ΣΝ τὸν 

 הָגמָאָה תובָקַעַּב םיכְלה ὮΝ יִּכ .םיִלּומְנ אלא
 ולדהתיהש

δι 
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 -לע אל יִּכ «τοῦ ּוטדועְב ּוניִבֶא םֶהְרְבִאְל ול-הַתִיִהְש 18
 תויהְל וערזְל וא םֶהְרְבַאְל ΠΌΣΙΣ הָתָיַה הָרות יד

 ולא יִּכ :הֶעִמאָה תקדצ ידידלעדסא 5 םֶלועָה שרי ו

ΠΡῪΠ ΠΡקירל .הָיְהִת הָנמָאָה .הָרְותַהדיִנְבל  
 Ξ ἘᾺΝ הֶאיִבְמ הְרּתַה ἜΝ ןעָי :הָלַמְּב הָחְמְבַהַהְו 5

ΓᾺΞ τὸהרות  ΤᾺןטמְל הָעִמָאַמ ןפ"לע :הָרְבָע  ΓΤ 
 אל ערָוה 529 הָחַטְבַהַה ןופִּת ἼΩΝ רּובעַּב דָסֶחיִּפְל

ΞΟםַניִּכ םּדַבְל הָרותַה  ΓΝ ΞΡםֶהְרְבַא  ἽΝ 
 דיִתַתְנ םיוג ΤΠ בא יִּכ בּותּככ :ונְלַכְל ὩΝ אוה וז |

ΝΥדָנְנ יִּכ ןימָאָה  ἢםיִתָמהדתֶא החמה םיהלָא  

 הָוקִּת םָפָאְּב :הוה ּמְּכ הָיַהאלְשדהמל .ארוקהְו 18
 ומְּכ (Ὁ ןומה בָאְל הָיִהְי רָשֶא ןעמְל הֶקתְּב ןיִמָאָה

ἼΩΝ 19אלו :דערז הָיְהְי הפ  ΠΕותָנמָא  ἼΣΘΙ 
 -לֶאְו ΓᾺΡ ΓΝ ΣΞ ותויְהְּב ΠΩΣ הָיָה ἼΩΝ ורָשְּבדלֶא

 תָטְבַהְּ ובל 0 :הָלַּב ὮΝ ΠῚ םֶחְר 9

 היִטְבַה רָשָאדתֶא Ξ דאמ τ ושפנו 0 דובָּכ 9
 :הֶקְדְצל ולדהֶבְשַחְנְםַג ןּכְילַע /:ותושעל לכי םנ 29
 ול ΠΣ ΓΟ ΠῚ רֶבְּדַה בּותָּכ ΞΡ .ונעמלדאלו 3
 םיִניִמִאמה Ὁ בַשָחַהְל ΠΡῸΣ ἼΩΝ .וננעמְל םנְזםא יִּכ 4
 רַפמְג .ἼΩΝ ΤΟΙ ּוניִנדַא עושידתַא ריִעָהָש יִמָּב <

 :ונקדצ רּובְעְבְל רוע ּוניִעְשִּפ רּובַעב
ΤΙΝ ΞΡ 5םולש הָנּמָאְב ּונכּדִצְנ  Ὁ»ה םיהלָאָקְיסע  

 הָעמָאְב ּונאָצְמ ּודיִּב רשא :ַחיִשְמַה עושי ּוניִנדַאַּב 2
 לָלַהְתְּנ וב םידָמע ונחנא ΟΝ הָּוה דָסָחַה אובָמדסנ

ὃתורָצְּכ לַלהְתְנָש אָלֶא דועדאלו :םיהלֶאָה דוב תוקתְּב  
 תנְלְבַס : תונלבס ידיל ΠΣ הָרָצַההיִּכ ּונָעַדְיָש יִנָפִמ +

 הוקתו ἘΠΊ ידיל ןייִסנְב הדיו ΤΈΣ הָדיִמע ידיל 5
 איה
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 יִדָיילַע םיהלֶא תַבָהַא ּונְבְבְלִב קצוה יִּכ שיבָת אל איה
 ΓΙ םיִשְלַח ּונְדועְּב חישֶּמַה יִּכ ΕΣ ןֶתוה שדה חור
 דַעָּב שיא תּומָי ΓΞ אל :םיִעָשְרַה דעָב ותעב
 : בוטה דַעְּב תּומְל ובל ּוהָאְשיִש ὝΕΣ לָבִא קידצה

ΓΝ.רָשֶא ונילא ותָבָהַאהתֶא םיהלֶאְה עידוה  πῶ 
 ונקדִצִנ ἼΩΝ ΠΙΣΣῚ :םיִאָטַח דוע ΓΕ ונדעב תמ
 יכ :ףצקהךמ וכ ἡ הָמַכְו ΠῺΣ תהא לע ומְדְּב
 ףא .םיביא :ּונתְהְּב ּוָּב תומְּב םיהלאל וניצְרְה הנה
 דועדאלו = :ּוניִצְרִה רֶשֶא ΠΝ ּויחְּב הָּתַע עָשּונדיִּ
 = ושי ּויִנדַא דידלע םיהלאָּב ונֶחְנִא םיללהתמש אָלֶא

 13 15 :יוצרָה ּוָל הָיָה הֶּפַע וב רֶשֶא חיִשְמַה
ΤΠ ΤΣ ἜΝΘדָחֶא םֶדָא  ΝΞתֶוָמִהְו םֶלעָל אָטַחַה  

 ינפמ םֶדֶא יִנְּבְילָּכילַע תֶוָמַה ΣΦ ןכו אָמְתַה בקצב
  ΩΝינָפְל יִּכ ּואָטֶח םֶלָּכ  ΠΝהָרות  ἼΞΞאָטַה הָיַה 18
 םֶלְּּב  ΝῸΝיפ"לע ףא .:הָרות ןיאְּב אָמִח בָשָחִי אלַש 4

  3השמדדע םֶדָאַמ תומה לשמ ןכ  μ πλοίῳ Ὡאלש
 ועָשפָכ ּואטַח  ἼΩΝ ΤΟΝ ΘΝ τοאוה ותּומְרַּב

ΣΦΕΞ הגה Ξ הָנֶּתַמַה עָשְּפַכ אל לֶבָא :אובְל דיִתָעַה 
 דַחֶאָה  ΤΡםיהלֶא דֶסָחדיִכ ףא םיִּכְרָה  ΩΣומר

 םֶדָאָה דֶסֶחְּב םיִּבְרְ  ΝΠןיִאְו :חישָמָה עושי
ΝΞ ןידה וכ אטתש Ἤν ידידלע ΠΥ’ ἼΞῚΞ ΓΟ 

 :םיפר םיִעָשְּפמ תוכל איה דָסֶחַה תַנִִמּו ביחְל דָחֶאִמ
 פףא דָחֶאָה ידידלע תֶוָמַה ךלמ דָחֶאָה עַשְפַּבְדםָא יִּכ

ΒΞ וכְלְמי הקדצה תִנִתמּו דָסֶחַה תעְפש ὌΞΟΣ 
 עושי דַחֶאָה ירי-לע  ΝΞ 15 ΓΙדָחֶא עַשְפְּב

 ומשא  [9 ΠΝ ΞΘםֶרֶאְּבלָכ וכ תחא תוכֶזּפ
 דָחֶאָה םֶדֶאְה יִרָמְּב רֶשָאַּכ יִּכ :םייחל  ὙΠםיִּברָה 19

 ויקי דָחֶאְה תַעָמְשִמְּב 19 םיִאָטַחְל  ΟΞ:םיקידצְל
 הרותהו
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 אָטַחַה הָבְר רָשַאַבּו שפה ἄν עמל הָסְנְכְנ הָרותַהְו 0

 טה ה למ ἜΝΘ ΟΣ Ν τὰ τῷ עושי "םלופ מ
 ΣΤῚΣ תֶוָמּב
ὁדמַענֶה רמאנדהמ ןָּכדםַא  ΝΟΓΞןעמל  ΠῚו  
 תויחְל ףיסונ ὙΝῚ אָטְחל ונתמ Ὁ וָל ΠΡΌ ΘΠ ל
 עושי חיִשְּמל םיִלָּבִטּנה ּוָלַכ יִּכ םיִעדְי םֶכְנַאַה וא וכ 3
 תַוָמְל הָליִבְטְּב ומ ונרפקנ ןכל = ּונְלְּבִטנ ותמל 4

 רוענ ַחיִשְמַה רֶשֶאּכ םישחמ םיִחְּב Τρ ןעמְל
 ןויִמדְּב ונקפדנימא יִּכ :באָה דובְּכ ידיזלע םיִתְמַהְמ

 םיִעְדי ΝΞ ΠΟ ΩΣ ΠΣ םיקובד ἸΞ ותומ 6
 ἜΝ ןעמל ּוָּב ἼΩΝ ןשיה םֶדָאָה πε בֶלָצְנִּכ ונֶחְנִא

 הקנ תמה יִּכ :אָטַחְל םידָבַע דוע ΓΤ אלו אטחה ףוג ד
 דםַניִּכ ןימאנ חישָמה"םע ּונְתמדםא הָגַהְו :אטחַהְדִמ 8
 רוע ΟΝ ΠΝ ΠΣ יִּכ ּונָעדָי רָשאּב Ὧν הָיַחְנ 9

 : תומַה דוע ובדטלשי אלו דוע תּומָי אל םיִתמהד ןמ
ΝΞ τὸאוה יח יח רָשָאַּו דָחֶא םעפ אָטַחְל תמ תַמ  

 ΝΟΣ םיִתְמְּכ םֶכיִניִעְב ὙΠ םֶּתַאדםַנ ןַכְו :םיהלאל גג
 אופ ἸΞῈΝ ΟΝ עושי ַחיִשִמְּב םיהלאל םייַחְו ול

 םֶכְבְבְל תוטהְל תּומָי רשא םֶכְפּוְּב תאָטַחה טלָשָּתִדלַא
ΓΥΡΝΟΥ͂Ν 18יִלָכְל תויהל םֶכיִרְבאתֶא .ונּתתלאו - 

 םעמ .םייחּפ םיהלאל םכמצע ὉΠ לָבִא אטחל לש
 אטהַה יִּכ :םוהלאל :ΠΡ ילָכל םֶכיִרְבִאְו םיִתמה 1

 יִכ הְרּותַה תַחַּת םֶכְניִאָש ἜΞΩ םֶכילַע דוע ררְתשי אל

τתחתדםא  ΝΌΤΟΣ ΠΩΣ} ἐπןיִאש יִנְּפמ  
ὭΓΙΩΝתַחַּת  ΠΡתחפיםִא יִּכ  ἼΘΙאלַה :הָליִלָח  

 ΡΣ“ תויהל ול םֶכָשְפִנ ותת ἜΝ יִּכ םֶתַעַד
 אטחל- ΝΣ ולוקְּב עמשל ול םּתַא םיִדָבִ יתעמשמל

 תומדילא

₪ 
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 תדות לָבִא ΠΡ τ ΟΝ תעמְשמל ΕΝ תומדילֶא
 לֶכְּב םּחְעַמִש רַחֶאְו אטָחה ידבַע םֶתיִיָהְיִכ םיהלאל
 םֶּתרִרְחְש :ּהָּב םֶּתְכַּנח רָשֶא חקלה תרוצל םֶכְבְבְל
 דינְּב ΤῊ :הקדצל παν ןָכְל ΝΌΓΙΠ ידימ
 ΝΞ 5 שלחה םֶכְרשְב ΞΡ רָּבדְמ Ὃς םֶדֶא

ΠΩעַשרהו הָאְמְטה תדובעל םֶכיִרְבְאדתֶא םֶתוניִכַה  
 הָקְדַצה תדובעל םֶכיִרָבָאדתֶא ּויִכָה ΠΩΣ 15 עישרהל

 םיטפַ אמה יִדְבַע םֶכְתויַה תעְבִדיִּכ :שדקתהל
 וא םֶכְל הָיָהֶש ירפה אופַא הָמּו :הָקְדְצַהְדִמ םֶחיִיַה

7 

18 

19 

> ΓΙ םֶתיִרַחֶא 9 םֶהְמ 3 ΠΩ͂Σ ἼΩΝ םיִשעמהךמ 

 םידּבָעְשִמּו אטחה יִדיִמ םירְרחְשִמ םֶכְתויִהְּכ הָתַע ןּכָא
 : םלוע ὙΠ ותירחַאו הֶשְדְקְל םֶכיִרּפ םֶכְל שי םיהלאל
 איה םיהלֶא דָסַח תנחמו תֶוָמַה אוה אַטָחַה רֶַכָשדיִּכ

ὙΠונינדא עושי חישִמּב םימָלועָה : , 
 7 רָּבַדְמ ינא הרותה יִעְדְיִל 5 ΤΙΝ םֶתָעַדִ אלה וא

 ΓΝ יִּכ :וייח יִמְידלָּ םֶדָאְה"לע טלשּת הרותה יִּכ
 הָלָעַּב תומְבּו ὙΠ ּהָלְעְבְל הקוקו ΠΡ ןמ שיא

 ἫΝ“ שיא הָיְהִתְיבִא ןפ"לעו :הָלְעּכ ןידמ איה הָרטְפ

9 93, 

2 

9 

 - איה תיִשְפְח הָלְעַּב תּומָבּו ּהָל Ν᾽ ΓΕΔ הָלְעִב יחְּ
 + יחא ἸΞῚ ΤΙΝ שיִאְל הָתוירְּב תַפֶאנ הָנְניִאְו הרותהךמ

 תויָהל ַחיִשֶמַה תיגִּב הָרותְל םיִתּפַּכ םֶתיִיָה תא"
ΠΝםיִתְמַהןמ :רוענ רֶשֶאְל  ΣῈ ΠΣ) Ἰ 

 םיִאָטְַחה תוקושּת ἼΦΞΞ ּונתְויָה תַעָּב יִּכ :םיהלאל
ΤΠ ΤΠ ἼΩΝידיד לע  ὑπ ΠΡוניִרְבָאְּב תולעפ  

 6 מ .ּוחְנִא םירוטפ ΠῺΣ ἘΞ ΠΣ ΤῈ תושעל
 דבענ ןטמל ול םיקוקז ὉΠ ἜΝ ὩΣ יִּכ הרתה
 : בָתְּכַה ןָשידיפְל אלו חורה שוחח יִפְל הֶתַעַמ
 אל אָלֶא הָליִלַה איה אָטַח הָרותַהְש רמאנָה ןּפְ"םִא

 יתפדי

5 

 ד
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ΤῸ ΡΞ ΚΌΠΤΩΝ ΤῸיתייקדאל יִּכ הָרותַה  
 אטחהו ΠΣ 'אל הרותה הָרמִא ילול דּומחה עדוי
 יִּכ דּמַחְ"לָּכ יִּבְרְקְּב ררועל הָוצְמַב ΠΣ ול אָצִמ

 יח .יִתיִיָה .ינאו = :אוה תמ אָטחה הרתה יִדְעְלִּבִמ 9
ΞΡאטחה יח הָוצִּפה הָאְּבְשְכּו הָרּות אלְּב : 

τὸיל הָתְיַה םייחל הֶנִתִנ רָשֶא הָוצִמהְש אָצְמִנְו יתמ יִנָאּו  
 יתא אישהו הָיְצִּמַב הָּכִס אָטְחַה אָצְמדיִּכ ΠῚ וו

 ΓΊΝΩ השודק איה הֶרותה ןכְבו «ἐστ יִנָתימָיו +
 תֶוָמַל יִלהָתְיָה הָבוטַה יִכָה .:הָבטְו הרשו השוד 13

 יל .ואיִבַהְּב אטחה ΠΝ יִרְּכ אָטַחַה ΜΕΝ הלילח

 הרַתו הָאְטַהְל אָטַחַה ΤΣ יִדְּכ הבוטה תומה
 יִנָאָו תיִנְחּור הרותהָש ὍΤΙΣ םיִעְדי ΞΟ .:הָוָצִמַה ידידלע 4

 אל לעפ ΝΣ רָשָאהתֶא יִּכ :אָטַחַהְדיְּב (ἼΣΩΣ רֶשָב 5
ΝΣיִּכ  ΠΩΣ ΣΝתֶא  ΠῚ ΝΠ ΩΝיִּכ וב  ἼΩΝ ΕΝ 

τὸותא יתאנָש  ΠΣ ἊΝיתושָעְבו  ΓΝיתיצְרדאל רַשַא  
 אדאל התו :איה ΓΞ הָרּותַה 5 ΠΡ ננה וז
 יפ  ּזיִּבְרְקְּב ןכשה אָטַחַהדםִא יִּכ ותא לָעּפַה דוע 18

ΤΣהצר יִּכ3 בוט ןפשי אל יִרָשְבּב יִּבְדרֶשַא  ὋΝ 
 בוטה השע ΣΝ יִּכ :אָצמֶא אלו בוטה תושעל 19

ΝΤΉΩΝיִּכ הָצַר  ἜΝ ἼΩΝ ΤῚΝותוא הצר  ὋΝ 
 דועהאל τῶν Ἂς יִתיִצרִדאל רשאדתֶא םִאְו :הֶשע ל

ὋΝ 91יִּבְרקְּב ןכשה אטַחהדםַא יִּכ לַעּפַה : ἸΞΞῚדאצמ  
ῸΣיב  ΠῚקחה  ἼΞΝיִּכְד קָבְדְו בומה תושָעל הָצר  

ΝΠ 9םיהלֶא תרותב יִּתְצפְח ימינּפה םֶדאַה יפל יִּכ  : 
Ὁלָבִא  Ὁ ΟΝ Ἢילכשד קַחְל םחלה רֶחא קח יִרְבאְב  
 דוא יבא רָשא אָמַחַה תרותל יבש ניל

 הָכְרְבִא הוה תֶוָמַה ףונמ נלי ימ יִנָעַה ΘΝ יל 36
 יִלְכָשְּב ןַכְבּו :וטינדא ΓΙ עּושיְּב םיהלָאָה ד תֶא 36

 יננה

5 

= τῷ 
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 תרותְל ἼΞΣ יִנא ירָשְּבְכּו םיהלָאָה תרותֶל דָבָע יננה
 :אָטַחַה

 8 חיִשְמַּפ ὉΠ ΩΝ הָלאְב הָמְשַאְריִא ΠΩΣ ןּכְילע
 2 יִּכ ΠΣ) יפְל אָלֶא רָשָּבִּכ אלָש םיִכְלְהְתִמַה) עושי
 יתא הָאיִצּוה עושי ΤΠ ἼΩΝ ΡΠ החור תרות

ΕΙΣאלָשדהמ יִּכ :תֶנָמַהְו אטָהַה תרותמ  ΠΣ"3  
 ותא רֶשְּבַה ידידלע ּהָחּפ שלָחְנש ΞΡ תושעל הָרותַה

ΠῺΣאָטְהַה רשָּב ןויִמדְּב ּונְּבדתֶא ּוחַלָשְּב םיהלָאָה  
 + םיקִּתֶש יִרְּכ :רֶשְּבַּב אָמַחַהְדתֶא עישריַו אָטִחַה דַעְבּו
 ἜΝ יִּכ רָשְּבַה ΤΙΣ ΝΟ םיכלהה ּונָּב הְרותה תקדצ
 5 (ὩΣ רָשְּבַה יִרְבַדָּב ּוגְהִי רָשָּבַה יִנָּב יִּכ :חּורַה יִפְל
 6 תומה איה רַשָּבַה תֶבָשָחַמיִּכ ΠΡ יִרָבְדְּב חּורָה
 τ תַבָשַחַמַש ינפמ :םולשהְו ΠῚ איה חּורָה תָבָשַחִמ
 דַּבְעִּתְשִת אל רֶשָאְּב איה םיהְלֶא תֶאְנש קר רֶשְּבַה
 8 רָשָּבַּב ἽΝ ΟΞ :לָכּות אל ἘΝῚ םוהלאה תרותל
 9 םֶכָנִא םָּתַאְ : םיהלאל םיוצר תויָהְל ּולְכּי אל םדוסי

ὝΦΞΞיִּכ  ΠΝןכש םיִהְלָאָה חור םֶנָמָאדםִא  
 :ולֶש ּונְיִא אוה חישֶמַה חור וּבדןיִאָש יִמ יִּכ םֶכְּבְרַקְּב
 10 ַחּורַהְו אטחה ΡΞ ΓΘ ףוגה םֶכְּבְרְקְּב ַחישְמַהְםִאְ
 וג לש וחור םֶכְּבְרְקְּב ןפשייסאו +הָכְדַצַה 555 םייח
 ךמ ΠΌΤ ΩΝ ריִעָמַה ΘΠ עושידתֶא ריִעָמַה
 ידירלע* ΠΥ תותמה םֶכיִתּויוַגד תֶא ὩΣ אוה םיִתַמַה
 12 חנא םיִבָּיַח ἫΝ 15 :םֶכְּבְרַקְּב ἸΞΩΠ וחור
 18 יִפְל ּויָחַּתְםִא יִכ :רָשְּבה יפל תויחל רשָבל אל
 ΡΩΝ ּותיִמָּת ΠΣ Ἐπ ΟΣ ἘΝῚ ןותמִּת תומ רָשְּבַה

 גו יִנָב ὈΣΣ םיִהלֶא חור רֶשַא לַכַּפ ΕΊΣ ΓΤ רָשְּבַה

 ,רּובָעַּב א'נ 11
 םיהלא 19
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 אריל ΞΡ תּודְבַע חור םֶּתְלַּבַק אל יִּכ :הָּמַה םיהלֶא 5
 םיארק וכ ἽΝ םיִנָּב טפָשִמ חור םֶּתְלַּבַקדםִא יִּכ

ὍΤΙ 6אּוהה חּורֶהְו :ּוניִבָא אָּבַא  ΤῊּונָחּורְּב  ὭΣ 
 ישרי הָיְהְנ םישדידסנ ὉΠ םיִנָבְיִאְו ὉΠ םיהלא וז

 ותא הָנַעְתְנְםִא ΠῪΞ חישְמה יִרְבִחְ םיהלא תַלָחַ
 ןמזה ΟΣ יִנָא רַמא יִּכ ;דָּבְכְנ ותַאדסְנ ןטמל 5

ΙΝ ΤῊΣםילוקש  ἼΩΞּוניִלָע תולָגהְל אָּבַה דובָּכַה : 
 יִנָב ּולָּנִת רָשֶא דעומל הָפַצְתּו גרַעַת הָאיִרְּבַה יִּכ 19
 יִּכ הָנוצְרִמ אל לָבָהְל ΓΚ ἘΠῚ הָעְנְכְניִּ + םיהלֶאה 30
 0 אלו ּהָמֶא עינְכמה ןטמלדםא גו

 יִנָב דובָּכ תּורָחד לֶא ןויִלְּכַה תּודְבַעְמ אַצַת איהדםַג
 ליִחָתְו ΓΕ הָלַכ הֶאיִרְבַה רָשָא ὍΣ Τ יִּכ :םיהלֶאָה 25
 -שיש יפ ὃν ףא ונחנא"םנש אָלֶא דועדאלו =: הָנֶהְדדַע 29

 םיִנֶּבִה טפָשִמְל הָּכַחְנו ּונָשְפִנְּב חַנָאְנ חּורָה ירוכּ ּונְל
 הֶאְרְוה הָוקּתַה לֶבֶא הָוקתַב ונעשו יִּכ ΤΌΤ תודפל ₪

 ΝΥ ΟΝ רֶבְּדַל שיא ΠῚ דיא 5 הֶוקִת הָנְניִא םִיְניִעְל
 ול הָּכַחְנ ּהָשִאְר אלָש דהַמְל "(ΠῚ םא ΝΥΝ :הֶאר 5
 אל יִּכ ּוניִתְּושְלַחּב ּונָתא מת תורי ἸΣῚ +:ליחונ] 36

ΡΤונדַעְּב עינפמ אוה חורה ןכָא יּואָרְּכ לֶלַּפְתַהְל  
 =תֶא עדוי תוכְּבְל רקחהְו :רֶבִּדִמ תוקְמע תוחְנַאּב לז

 :םישודקה דַעְּב יפי םיהלאה ןוצרכיִּכ ַחּורֶה תובָשְחמ
 ותַצַעַּב םיאּורקה םיחלָא יִבָחא יִּכ ὍΣ הגה 28
 םֶדָּכִמ ἘΣ רָשַא ΓΝ יִּכ :םֶהְל בוטל רועי לפַה 39

 הָיִהְי ןעמְל ὉΞ םֶלָצְל םימוד תויהל דעידםנ םֶתא
 ΓΝ םֶדָכִמ דעידרַשַא תֶאְו :םיּכר םיחֶא ךותְּב רוכְּבַה 0

ΟΝ ΓΝ ΝῊΡ ὩΣרַשֶא תֶאְו קידצההםג םֶתא אָרְק  
 -לַע רמאנ-המ ΠῚ ΝΒ ὩΣ ΩΝ קידְצה 51
 ונָּבִלַעדִרֶשַא :ּונְּתִא ביִרָי ימ Ὁ םיִהלֶאָהְדםִא תאז 82

 ולש |
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 ימע Ὁ ἸΡῸ אלַה ּוְלַּכ דַעְּב ΣΥΝ יִּכ םֶח אל ולָש
 88 אוה ΟΝ 11 םיִהלָא יִריִחְבְּב ΠΣ יִמ : לפַהדתֶא
 + רָשֶאו תמ רָשֶא חישָמַה ןֶה םמישאי אּוהדימו :קידצמה
 עיִגָּפִי אּוהו םיהלאה ןימימ ΝΠ םיִתָמַה םַעָמ .רועָנ
 35 הָקּוצַמ וא הָרָצַה ב תַבָהְאַמ ΤΕ ימ :ונדעּב
 : בְרָח-וא ΤΌΞΟ וא הָיְרֶעְםִא בָעְר וא הָמְטשמ וא
 86 : הֶחְבְט ןאצְּכ ּונְבְשְחְנ םויהדלכ (Ὁ דיִלָעְהיִּכ בּותְּכּכ

ΠΕΣ ἘΞ Ἐπ81 :ּונְָתא בָהאָה ידיד לע דאמ ּונְרַבָנ  
 88 אלו םיִכָאְלִמ אל םייחַה אלו תֶוָמַה אלָש ἫΝ חוטְבּו
 39 םורָה אל : דיִתָעָה אלו הָוהַה אל (ΓΙῸΣ אלו תוררש
 תַבָהאַמ ונדירפהל לכו הָיִרְּבְדלָּכ אלו קַמעָה אלו
 ΕἸΣῚΝ עושי חיִשַמַּב איה דשא םיהלֶאַה

 9 ΠΡ ἜΣ רפשא אלו ΓΞ רכדִמ Ἃς תַמָא :
 3 באל ץק -ןיאו ΝΣ לדגי ἘΣΣΙ ַחּורְּב יל

ΞΡיִּכ  ΤΠ ΡΣיחא דַעַב חישְמהְדִמ םרָחל יִנָא  

 4 = םַהְלְו לאְרָשְי Ξ ἘΠ ΟΝ ּיִרֶשְבּו יראָש
 הָדובַעְהְו הָרותַה ןפמו תותירַבַהְו דובָּכַהְו םיִנָּבַה
 5 ἘΠ ַהיִשְמַה ΝᾺ םֶהַמּו תובָאה םֶהְלְו :תוחָטְבַהַהְ
 ἘΝ םיִמְלועְל ךרבִמ לפְַדלע םיהלֶא אוה"רָשַא ורָשְּב
 6 ἫΝ לכחאל יִּ הָצְרֶא םיהלֶא רֶבְּד לָפָנָש אל לבא
 ז םֶהְרְבַא עַרֶז ἘΠ ΞΘ אלו :הָמַה לארשי לארשימ

ΒΞ ΞΕאְרְקִי קָחְציִב יִּכ  ΣῈ ἪΡאל רַמולְּכ  τ8  
 ἘΠῚ ΠΟΣῚ יִנְּבִימִא יִּכ םיִהלֶאָה יִנְּב הָּמַה רָשְּבַה
 9 ἜΝ ΠΣ אוה הָחָמְבַהַה רַבדדיִּכ :ערול םיִבְשָחְגַה
 10 "םָג הָיָהְש אָלֶא דועדאלו "5 הָרָשְלּו בּושֶא דעומל
 1 םֶרָמְפ .יִּכ :ּוניבָא ΓΟ דָחֶאְל הָרֶה איִהְו הָקְּבַרֶּב
 תַצְע םּוקּפ ןַעַמְל ΣῊΝ בוט ושָצְאל דועו הינב ודלי
 ןוצרפדםא 3 םישעמ ךותמ אל ותְריִחְב ἘΞ םיִהְלֶאָה

 ארקה 19"
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ἘΝῚ 5רַמָאְנ  ΠΡבהאְו בּותָכַּכ :ריִעָצ דבעְו בָרחיִּכ  
ΞΡ ΤΩΝ 4יִתאָנֶש ושעה תֶאְו : ΞΓῈΝרַמאנַה  

τὸיִּכ :הֶלילַח םיִהלאָּב לוע שיש  ΩΝ ΠΡיתְנחו  

τὸןיִא ןפדלעו  :םחרַא רָשָאהתֶא יִּתְמחְרו ןחַא רָשֶאְתֶא  
 ἜΞΤΩΝ יִּכ ץֶרֶה דִיּבאַלְו ΠΕΡῚ דִיְבדִאל רֶבִּדַה

 רובעפ הערפל ὮΝ“ בּותָּכַה ןכדיפ ΓΙ םיהלָאה גז

 ἜΘ ןעָמְלּו יחפ"תֶא ףתארה רובעּב יִּתְדמָעֶה תאו
 יִמו וחי ץפחיש ימש ΠῚΞ עדו :ץֶרָאָקְיִלָכְּב ימש

ΠΡ" ΕΠ Ὁרמאת םִאְו :ופל  ΠΩיִכ ןוָע דקפו  
 Ξ יִּכ הּתַא ימ םֶדְאְִּב לָבַא ΞΡ ימ ונוצר דנְנ 20

 ΣΥῸΣ הֶכָּכ עודמ ΤΡ Ὁ ΤΩΝ םיִהְלֶאָהדתֶא
ΤΙΝ 91דחֶאה םלִגה תושעל רַמחַהְלַע רציל תושר  

 םיִהְלֶאָהםָא אופא הָמּו :ןולָק ΞΘ וא דובְכ יִלְּכ
ΓΝ ΠΡ ΕΠּךְראלֶכַּב אָשְנ ותְרּובְג עידוהלּו ומָעַו  

 -תֶא"ְנ עידוהְל :ןידבאל םיִנוכנה Στ ὌΞ ΤΌΝ וחור 3
 ΕΠ :דובְכְל ןיִכַה רשא הָנִנְחַה יִלְכַּב ודובּכ רָשַע 4

 ךמ ἘΝ יּכ םּדִבְל םידוהיהךמ אל ּוָאְרְק רש ּוקְנִ
 -אלְלּו יִמע ימעדאלל אָרְכַא עשוהב ורָמָאְּכ :םייגַה 5

 ימעדאל םֶהָל ὝΞΝ ΣΝ םוקמב הָיְהְו :הָמָחְר הָמָחְר ₪
 לאְרְשילע ארק ּוהָיְעְשוו :יִחְדלֶא :ὋΞ ΠΡ ΩΝ םֶּתַא גז

 בושי ראש םָיה לּוחְכ ἘΝ ΡΣ יִנּב רפְסִמ הָיְהידא יִּכ
 ἫΝ הָצְרָחְנ ΠΟΘ יּפ :(הקְצ ףסוש ץורח ןוילּכ) וב =

ΞΊΎΩΞ ΓΙΌΣ 9רָשַאכְו :ץֶראָה  ἼΩΝהמ ינפל והצי  
 םדֶסַּכ טָעִמַּפ דירש Ὁ ריתוה תואָבְצ πὴ ילול

ΠΩΣ ὉΠ 30םיוגַהָש רמאנַה הָּתַע : ונימד  ἜΝ 

ἘΣΤῚהֶקְדְצַה איה הָקְדְצַהתֶא וגישה הקצה ירחא  
ἜΝ 5:לֶאְרַשיו :הָנמָאָה ךותמ  ἘΠῚΞתרות  ΠΡ: 

 אלדרַשַאד לַע ΓΙ ΟΣ ΡΠ אל הקדצה תרותל 82
 הנומאמ



- 

 908 י ט םיימורה-לא

 ΣῊ ἸΞΝΞ ופננתה יִּכ םישעממהםא יפ ָהּושְרד הָנּמָאְמ
 9 "ִלָכְו לושכִמ רוצו ףִננ ןָבָא ןויצּב ᾽ἼΘ ננה בּותָכּכ

ΓΌΝΟΣשובי אל וב  : 

 10 לֶאְרְשִי דַעְּב םיהלאל יִתְלּפְתּו יִבָבְל ץֶפח יִחֶא
ΟΝדיעמ יִּכ .:ועשו  ὈΠῸΣ ἋΣםיקלאל םיִאְנקְמֶש  : 

 3 ועְדִי אל םיהלֶא ΤΟΤΕ תֶא יִּכ :תַעְדְבְדאַל לָבָא
ΡΞאל םיִהְלֶא תקרצל םֶתְקדצתֶא םיִקָקְ  ΣΡ.) 

 :וב ΓΌΝΟΣ τ לָכְל הָקְדַצל הָרּותַה ףוס םיטמה 5
 רָשֶא הָרותַה ךותמ הקְרצה ΞτὸΣ- בַתָּכ הָשמיִּכ

ΤΟΣ:הֶקְדְצִהְו :םֶהָּב יִחָו םֶדָאְה םֶתא  ΤΟΝףותמ  
 הָמָּיִמְשַה ΠΟΣῚ בָבְלִּב רמאתדלַא תֶרְמא הָנמָאָק
 ἊΝ תולָעָהְל םוהְתְל ΤΡ ימ וא :ַחיִשָמַהתֶא דירוהל
 רֶָבִּדַה ΤῊΝ בורק רמאת"המ ΣΝ :םיִתְמַהְִֶמ חישֶמַה

ἼΞῚ ΝΥ ΞΟ ΤῈΣהָנמָאָה  ἼΩΝםיִרָשָבִמ ונֶחְנִא : 
ΤΠ ΤΈΞ ΕΝאוה עּושיש  ΠΝןימאתו  ἼΖΞ.Ξ 

 10 ΠΝ בכלב יִּכ :ַעָשְּוִּת םיִתָמַהְִמ וריִעָה םיהלָאָהַש
 :הָעּושיל ולדהת ΓΤ הָדוי ּוהיִפְבּו ΠΡ 5 ול הָתיִהְוםֶדֶאָה

 :שובי אל וב "ןומאמה"לב ὮΝ“ בּותְּכַה 5
 אּוהְו םֶלְכְל דָחֶא ןודָא יִּכ 5. ידוהיה ΓΞ שרפה ןיִאְ

 :טֶלָמַי הוהי שב Ν᾽ ἼΣΝ לכי ΣΡ ΞΡ ריש
ΤῈ ΠΕΡῚ44 טימי דיִאְו וב וניִמָאָהִיאל רָשָאדלֶא וארקי  

 :דיגמ ןיִאְו ועָמְשי ךיאו ועָמש ד תֶא ועמָש אלָש יִמְּב
 15 ἜΞΩ יִלְגַר ּוואָנְהַמ בּותְּכַּכ םיחּולשדסא יִּכ ודיני דיאו

ΟΦלָבִֶא :בוט רַשְבְמ  ΞΕ16 הֶרשְּבַה לוקל ועמש  
 11 ןָּכְדםִא :ונתְטמשל ןיִמָאָה ימ ΠΣ רַמָא ּוהָיְנשִי 5
 ποῦν הָעּומשַהְו הָעּומְשַה דותמ הֶאְב הָנּמָאָה
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 ΝᾺ ΝΠ ΣΞ םֶָמִא ּועָמָש אל יִכָד רמאו :חישָמַה 8
ὩΣ 19עַדָי אל לאְרי יִכָה רמאו :םֶקיִלִמ לָבַת הָצְקְבּו  

 לָבָנ יונּב םַעְדאלְּ םכָאינְקַא יִנַא רַמָא השמ רֶבְכְדהְנה
 אלְל יִתאַצַמִנ רמאל ובל ּואְלִמ ּוהָיעַשיו : םֶכָסיִעְכַא 0
 רמא אּוה לֶאְרְשילעו .:ּולֶאש אול יִתְשרדנ ינשקב ג

 : הָרְמּו ררוס Ἐν ΟΝ םיהדלָּכ ידי יִתְשרפ
 יפ הֶליִלָח ומעדתֶא םיהלֶאָה חַנְה יִנֶא רמא ןכְבו 1

 חנא :ןימינב הטמל םֶהְרְבִא ערזמ יִלָאְרְשְי יִכְנָאדנ ל
 -תֶא ועדת אלה םֶדָקִמ ΣΤ ΟΝ ומעדתַא םיִהְלֶאָה
 -לַע םיִהְלֶאהלֶא קעצ אּוהְו והָילְאְּב ὮΝ" בּותָּכִַה רשא

 ְיִתחְּבְומִדתֶאְו וגר ךיִאיִבְנתֶא הָוהְי +רמאל לֶאְרְשי 9
 הָנָעְ"הַמּו :ישפנתֶא ושקביו ידכְל יִנַא רַתְּואְו ּוסְרֶה +

 רָשָא שיא םיִפְלֶא תעְבַש יל יתראשה ΤΟΝ רַבְד ותא
 תירֶאש הָרָאְשִנ ἘΞ דם ןִכו :לַעָּבַל ּועְרָכ-אל 5

 ךותמ ΠῚ אל דַסָחַה ידוילע םאְו :דֶסֶהה תריחְבּכ <
 הָתְיָהְיִאְו) ἽΕΙ דועדוטניַא ἼΣΓΙΠ ἸΞΓῈΝ יִּכ םישָעַמַה

ΤΡדועדנְניִא םישעמה  ἼΘΙלּדִחַי הָשַעמַה ןּכְדִא 3  
τתויָרְל  ΠΣתֶא אּוה-המ הָּתַע  ΩΝ 

 םיִרָקַאָקְו ונישה ἘΠῚ םיִרְחְבּה קר גישה אל לֶאְרְשי
 המרת חור םיהְלֶאה םֶהְל ןַתְנ בּותָּכַּכ :םֶכָבְל ּוניִמָשַה 5

 :הֶוִה םזיהדדע עמשל אל םִינאְו תואָרְל אל .םיניע
ΤΩΝ ὙΠ 9םָחְלְש י  ΠΕΡםימולשלו שקומלּו תשְרְלּו  

 ;דַעָמִה ΘΩ͂ םֶהיִנְתִמּו תוארמ םֶהיִניִע הָנְכַשחַּת :םֶהְל 10
 יִּכ הָליִלַח ולפי ןטמל ולָשְכִגַה רמא ἊΝ הָּתַעו 1
 ἘΝῚ“ :םָאינקַח ןעמל םיוגל הָצּושיה הֶָאְּב םַעָשַפְב 13

 םִאְלְמ םיוגה רשעְל םקזו םלּועָה רשעְל הָיָה םֶעְשּפ
 ἘΞῚ רּבדִמ ὋΝ םיזגה םֶכיִלֶאו :הָמַכְו הָמַּכ תחא"לע 18
 לָכּוא ילוא :דפכא יתורש - תֶא םיוגל חילש יִתויָה 4

 אינקהל |



 τῷ 5 אי םיימורהדלא

 8 םֶתְסיִאְמְדִא 3 :םֶתַצְקִמ ַעישוהְלּו יִרָאַָשתֶא איִנְקַהְל
 ךמ םייח אלה םֶתְפַסַא הָיְהִּת אופאיהְמ םֶלּועְל יוצר
 ָהומָּכ שךק הָסַעָה Ὁ ΠΥ ΠΣ ΩΝ : םיִתַמַה
 ופָקִנ יִכְו :ּוהומְּכ שֶדְק ΘΒ שדק שְרשה -םָאְ
 םֶהיִּתְחַת ִּתְבַּכְרַה רעיה תיז הָּתִאְו ΘΕΟΣ תַצְקִמ
 ον“ רֶאָפְתִּתִדלַא  :ונָשְדְלּו תה שרשל תְרַּבַחְתְִּ

ΘΕΟΣשְרשהדתֶא אָשִת אל הָּתַאְש עד ראְּפְתִתִדִַאְו  
 ופָקִנ אלֶה רמאת יִכְו :ךֶתוא אשנ שְרשהדםא יִּכ

ΘΈΣΙΣרֶבּדַה 9. :יִנָא בָּכְרֶא ןעמל  Ἔ) ΓΙדלע  
ἼΩΝוה הָתִאְו וניִמְאַה אל  ΘΝלא הָעמָאְה ידידלע " 

 21 םיִפָנַעַהִהלַע "ὉΠ םיהלָאָה הנה יִּכ :אָרְידסַא יִּכ הָאְנְתַת
 2 אָנְ"הַאְר ןכְל :דילָעְ"ִנ סוחידאל ילּואו ץַעָהְדִמ םידלוגה
 ותָבּוט יִלָעְו םילפנה ד לע ּומָעַז ΩΡ םיהלֶא תבומ

  ἼΣΩΝןיאדםאו ותַבוטְּב  ΠΝ ὩΣהמַהְדםִנְו :תַרָּכִּת 9
 אלדםא  ΤΩΣּובָּכְרִי םֶיְרְמְּב  ΞΡבּושְל םיהלֶאָה

 34 רעו תיז ועבטפ ΔΝ ץעמ ΠῚ הֶּתִא ןה :םֶביִּכְרַהְל
 הָמַכְו ΠΩΣ תחאדלע בוט ΓῚΞ עַבָטְכ אלָש ּתְבַּכְרַה

  ΠΝ ΞΘםָעְבְמְכ  ΓῚΞ:ונממ ּואַצְי רשֶא 5" 95
 יחא םֶּכִמ דָחַכְאדאל  ΘΠ ΩΝהוה  ἘΠῚ Ξםיִמָכַה

 דע ותָצְקִמְל בלח םוטמט ידיל ΝΞ לאְרְשיש םֶכיִניִעְּב
 6 אָבּו בּותָכַּכ ΣΦ לֶאְרְשילּכ ἸΞῚ :םָוגַה אלמ נבי
  רֶשֶא יִתיִרְב תאו :בקעימ עַשָּפ בישו לאו ןייצְל
 3 הָרושְּבה רבְדְּב ןה :םֶנועְל חַלֶסֶא Ξ םֶּתִא תרֶכָא

ΒΤ ΕΘΝלֶלְגּב םה םיביבח הָריִחְּבַה רבב םכללגב  
 ₪ "לע אלו ּויִתיִנְּתִמלַע םיהלָאְה ΠΡ Ὁ יִּכ .:תובָאָה
 80 םֶתיִיַה םירממ םיִנָפְלמ ΡΝ ἜΝΘ יִּכ :ותֶאיִרְק
 ןּפ προ םֶיְרְמְּב םֶתְנהּוה הָתַעְו םיִהְלֶא יפדתֶא

συ 1 

1 “1 

 1 סמ

= 1 

2 Θ 

- - Ὁ 
 81 ידיד לע ὉΠ" ἘΣ וחי ןעמְל םירְממ הָתַע הָלֶאדַ

 םכתנינח



 בי אי םיימורהדלא 06

 ΣΡ יִרָמל םֶלָּכתֶא ὝΣΠ םיהלָאָקדיִּכ :םֶכְתַניִנֶח 82
 (ΡΣ םיִהְלֶא תַמָּכִח רשע קמע הָמ :םֶלָּכדתֶא ןחי 98
 ןָּפַתְדיִמ יִּכ :אָצְמַי ימ ויָכְרְדּו רקחי ימ ΤΕ ותָעד 4
 ותא םידקה Ὁ וא :ּונָעיִדי ΝΣ שיאו ΠῚ חּורדתַא 5
 וילֶאְו לפה ודילעו לפה ממ אלַה :ול םלְשיו רפדכ 86

 :ןמָא םימלועל דובָּכה ולו לפה
 ἽΝ םיהלֶא ΓΞ ΤΙΝ םֶכְתֶא ררועמ יִנָנה התו 19

 םיהלאל ΠΝ ἢ שודקו יח ἸΞῪ םֶכיִתייִנְתֶא ושינה
ΠΝ 2םלועל ּומּדִתִלַאְו :תילכשה םקְתדובע תאז  

ΠΣשָדָח בל םֶכָל תויהל ופלְחתַהדסא 55  πὲהמ - 
 יפדלע יִּכ .:םֶלָשַהְו דָמחְגהְו בוטה םיהלֶאה ןוצר אּוה 3

 -םור יִתְלְבְל םֶכָּב שיִאזלָכל Ἂς רמא יל ןִּפּה דֶסָחַה
 ויָתובשָחַמְּב עּונָצ יהידסא יִּכ יואְרֶהְדִמ הֶלָעַמְל ובָבְל

ΓΡΊΩΞ 4םיִהְלְאָה ול קָלָחְדרֶשֶא הֶנמָאָה :  “ΕΞ. 
ΠῺΣםירְכָאָקדלָכ אלְו הפרה םיִרָבִא ּוטֶלְדשָי דָחֶא  
Ἰ 5ףוג םיִּבְרָה ּוטָחַנַא 19 :דָחֶא שממש  ΠΝ 

 וטלדשיו + ורבְחְל רֶבִא ּוטִמ דָחֶאְו דָחֶאלְכְו חישְמַּב <
 יהּת איה הָאּובְנםִא Ὁ ןּתּוה דֶסָחַּפ תונש תונָּתִמ

 ושימשְּב קסעי שיִאְל שומש דםאְו :הָקמָאָה תּדִמָּכ ז
 ןתונה ותָחַכותְּב חיכומ -םִאְו :ותֶאְרוהְּב ΠῚ דםָאְו 8

ΡΠ לַמְגהְו הָריקַשּב גיהנמהְו בֶבְלְםֶתְּב ΠΣ" 
ΠΡ יִלָּב ὙΠ םֶכְחַבַהַא : תופי ΘΒ ἼΞΩΞ 9 

 םֶכיִחַאְד תֶא ּובָקֶא :בוטב ּוקְבדְו עַרָהד תֶא ּואָנַש גס
 ומ ἡ ּוהָעְרְדְתֶא שיא ּומידקַה ΠΝ ΠῚ םיִכְּבִַחִמ

 םידְכע ὙΠῚ ּורְב ובָהְלְתה ּולַצָעַתְלַאְו ודקש :דובּכ ג
ΤΣ 12לע ודקש הָרָצב וליחוה הָוקַתְב וחמש - 

 ΠΡ א'נ 19, 11
 הלפתה

| 
| 
| 



 297 גי בי םיימורהדלא

 18 םיִנָכִהְל ופדר םישודקה יִכְרֶצ ּובְּדְנְתִה :הָלַּפִּתַה
 4 וחמש ּולַלְכְתִילַאְו וכְרְב םכיִפדר"תֶא ּוכַרְּב :םיחרא
 16 םֶכְלְכְל יִהָי דָחֶא בל :םיכּבַהְדִע ּוכְבּו םיִחְמְשהדסע
 εν םיִלּפָשַהְדַע וגהְנֶתַהְדמִא 5 תולדְנְב ּוכְלַהָּתְלַא

ὙΠהָעְר שיאל ּומְלָשּתִ"לַא :םֶכיִניִעְּב םיִמָכַה  γπ 
ΠΡולָכות ד םִא : םֶדֶָא ד לָּכ יִנִעְּב בוטה ושר  ἜΞΞ 
ΩΝאַצְמִּת  ἘΞםולש םֶכְל יהי  τῶνםדֶאד לָּכ : 

 19 9. ἘΝῚ ורחל םוקמ ּונְּתְסִא יִּכ ידידי םֶקְ ימָקָנִתִלא
 20 ἬΝ בעְרסא ןכל : ΠῚ רמָא םלשו (Ὁ יל בּותָכ
 = הָּתַא םיִלַחְ יִּכ םִיִמ והקשה אָמְציםִאְו םֶחָל והליכָאה
 21 ΠΝ שובָפ עָרָה דש τον :ושאר-לַע הֶתַח
 : בוט עַרָהדתֶא =
 18 יִּכ תּושְר ΓΝ תויָשְרִה «(ΠΡ עַנָּכִת שָפְנילּכ 4 |

 םיהלֶא דִידלַע תואָצְמַגַה תוישְרֶהְ םיהלֶאה תֶאְמדמא
Ὁ)תושָרָל םֶמּוקְתַמַהדלּכ ןכְל :  πῶיפד תֶא  

 דחפ ןיא יִּכ τοῦ "τὶ ואש םירממהו םיהלֶאָה
 ןפ"לפו עַרֶה ישע לעימא יּכ בוטה ישע לע םיטילשה
 ךְלדהְיָהְו בוטה השע תּושְרָהְדִמ ΝΣ אלָש נוצרי
 לָבָא ךְל Ξ איה םיהלָא ΠΟΘ יִּכ ἘΠ Ὁ חבש

ΠΌΣΙΣ »ΎΤΕΝיִכ איה בֶרָחתַרְנֶח םהְל אל יִּכ ארי - 
ΤΡלַע הָמַח דפשלו לימְג םלשל איה םיהלא  

 ףצקַה רובעב אל עָנְּכהְל ּוניִלָע 9. לע ἘΣ ישע
πξὸξתֶא םֶּתַא םיִנתִנ יל : ּונָתְבּוח תעדמ םַניִּכ - 

 :םּתְרמְשִמ לע תאזל םידמע ἘΠῚ םיהלָא יִתְרָשמ יִּכ סֶּמַה
 -רָשֶאל סמַה ול םיִבָח םּתְאָשְדהִמ שיִאלֶכל ὉΠ ןכל
 ולירשאל ארומה סֶכִּמַה ולדרשאל סֶכָּמַהְו סמַה ול
 8 םיִבָח ּויהתְילָאְו :דובְּכַה ΟΝ דובָפַהְו ארומה
 בָהאַה יִּפ ּוהָעְרְד תֶא שיא תַבָהִא יִתְלּוז רֶבָּד שיִאל

 ורבח-תא

 1 -נ

 סמ 1
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 שכ ₪

= 

₪ 

συ 

.1 
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 אל ףַאְנִת אל תוַצמ יִּכ :הָרותַהַתֶא םיק ורבְחְדתֶא 9
 -לָּכ םע דמחְת אל ὝΡ דע ΤΌΣ אל בנְנִת אל חצרת |

 על ּתְבַהֶאְו הִָה רמְאִמַה לֶלְכִּב הנה ֶלָּכ תורְחֶא תוְצִמ |
τὸעת אל הָבַהאָה :ומְּכ  ΣῚΡםויק הָבָהאָה ןפילע  
τהָרותַה  ΓΝΙΣῚ ἐδםֶּתַאָש יִנָפִמ ּושָע  ΡΤדתֶא  

ΠΆΡΙΣ ΚΠ ῸΣ ἼΖ5 5 ΠΡῸΣהָבּורְק ּונתְעשי 9  
 םויהו Ἐπ ΠΝ :ןימַאהל ּונאָּב רשא ΡΠ הָתַע 12

 ילָכתֶא הָשְבְלְִו ךשחה ישעמדתא אָזהְריסְנ 15 ברק
ΤᾺ 18ךלַהְתַהְכּו :רואָה  ΝΞתּועיִנצַּב הָכְלַהְתִנ םויה  

 אלְו [ΠΩ תושעו ΤΡῚΣ יּולגַב אלו (ΞΟ תּולְלוזְב אל
 חישמה עושי ןודאהדתא ושבלדסא יִּכ (ΠΝ הְביִרִמְב 4

 : תות ריִּבְנִהְל אלא םָכְרַשְבִל ּונאד
 -תֶא ΡῈ אלו ΞΡ ותוא הָעמָאְּב שּולָחָההתֶאא 4

 שּולָחָקְו רָבְּדילְּכ לכָאְל ΡΟ ןימאמ שי :תובשחמה ?
 לכאי אל רָשאדתֶא זֶבִיִלא לָכאָה :קרידסא יִּכ לכי אל 5

 :םיהלֶאה ותא לָבַקיִּ לכאַהְתֶא ןידידלַא לכאי אל רָשֶאְ
 םִא אוה ויִנדֶאְל ןה ךְלָש וניִאָש דֶבָע ןידֶת 5 ΠΩ͂Σ ימ 4

 שי :ומיִקָהל םיהלָאָה לכידיּכ םקוי לָבָא לפי ἘΝῚ םוקי
 ὌΡῈΞ םימד םיִמּהילָּכ רָשא שו םויְל םיִדיּ 0
ὁרמש ושכל םויהדתֶא רמשה ותְעדְּבְוכְ שיִאדלָכ יִהָי  
 לָכאַה רמש וא ןודָאל רמש ּניִא ΣΝ ןודֶאל ותא
 וטניא πῶ םיהלאל אוה ΠΤ 9 ןודָאָה םשל לכא

 יִּכ :םיהלאל אוה הָדומּו לָכא ὉΣΝ ןודָאָה ὈΨῈ לַכִא ז
 ὮΝ" יִּכ :ושְפַנְל תַמ שיִא ןיאְו ושפנל יח ונָמִמ שיאי 8

 םייח ΓΞ 15 ןודאל ΓΛ) ΤῚΣ ὩΝῚ ןודאְל ΤΠ הָיחַ
 ΠΩΣ ΤῸ תאז רּובָצַּב יִּכ .ּּונגה ןודָאְל ΘΒ ןיבו 9

 :םייחההלע Ὁ ΤΙΣ ΟΣ ὩΣ ΤΙΝ ΓΤ ןעמל יחיו (םקיו)
ΠΝ וּובָת 3 ףלהַמו ד ו ןידֶת יּכ ףלדהמ הָּתַאְו τὸ 

 | אלה
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μα ּונְלָכ אלַה ΟΥΤΩΣ11 םּותָכיִּכ :םיהלֶא ןיד אָפְכ ינפל דמעְל  
 הָדּו ןושְל"לֶכְו דְרְּבלָּכ ΡΊΞΗ יל Ξ הָוהְיָאְנ יִנָאדח
 ΠΌΤ ןתי ושפנילע ּוטָמְמ ἽΝ 9 הנה :םיהלאל
 יהָי הֶזסא יּפ והערְדתַא שיא דועןידְנדלַאְזְכל :םיקלאל
 Ἂς :שקומ וא לושכמ ויחֶא ינפל שיא ןתידאלש םֶכְניִד

ὭΣיִנָּפְּכ אָמְמ ןיִאדיִּכ עושי ןודָמְּב רָבִּדַה יל רורָבּו  
 15 בַצְעְייִאְו :אָמָטְל ול ּנְבְשחיש יִמָל אוה אָמְמדקרְו ומצע

ΤΙΝלָכִאמ רכְדילע  ΡΝךלה  ΠΣ ΤΙאָנילֶא  
 ורהזה ΞΡ :חישָמַה תמ ודעְּב רָשָאדתֶא ּדַלְכֶאְּב דּבַאְת

ΣΝ םיִהלֶאָה תּוכְלַמיִּכ :םיפודגל םֶכְבּוט ΓΥΤῚΕ 
ΓΞ ΠΡ] םולָשְו איה הָקְדְצִהיִּכ הָיִתְשּו ΠΡῚΝ 

 םיהלאל אוה יוצר חישְמהדתֶא הֶלַאְּב דָבעַהְו :שדקה 18

 רָשָאַו םולָש יכְרד אָוהְפִִרִנ הת :םישְנַאְל ןוחְב 19
 ( 1712סורָהפדלַא :ּוהָעְרתֶא שיא וב  ΠΌΣΩΝםיהלָאה 90
ἊΝ םֶדֶאְל אוה עַרְו רוהט לכה ןַה לָכַאמ רַבְדְלִע 

 ןיי הָּתְשַתאלְו רָשְּב לָכאתדאלָש בוט :לשְכִמְל נכי
 וכדףגנְתְי שא רֶבְד הָשַעַתאל  ΤῊΝלשכמל ול הָיהְו

 שי םא :הָקּופְלּו  ΠΡῸΝ τοםיהלָאָהיִנֶּפל דִדַבְל ףלדיהת ₪
28 ΒΘ רָשַאְו :ופקנ 129 ΓΝῚ ὍΣΣ רשְּכִַה ΠΌΣΗ יִרָשַא 

 ול  ΝΞאל יִּכםֶשָאְנ  ΠΩΣאלש הָשַעְּנִה"לָכְו הָנמָאמ
 :אוה אָטַח הָנּמָאַמ

 15 ΠΟΘ τ תושלח תאשְל ּוניִלָע םיקְזחה ּונָחְנַאְ ומ

 ὁ תאנה שפכו ממ דָחְאילָכ יִּכ :ּונָמְצִע תאנה שָבְ
 שקב אל ΠῺΣ 5 :ןֶנּכְתִי ןעמְל ול בוטל ורבָח
 4 כ ;יִלָע (ΘῈ ףיפרוח תופרח בּותָּכַכ ΝΣ יִמָצַע תַאְנַ
 ונלדהיהת ןטמל ונדמלְל 5112( םיִנָפְלִמ בּתְכְ רשָאלָכ
 δ תונלבפה יהלאו :םיִבּותָּכַה תומּוחְנתְבּו תינְלְבְְּב הוקִ
 חיִשָמַה ןוצרּכ דֶחֶא בל םֶכְלְּכ םֶתיִִהְו }5{ אוה הָמָחַנהְ

δ"עוש  

τ 1 

9 1 

= 1 

συ 1 
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τῷ 
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 ΘΝ ΤΩΝ דָחֶא הָּפְבּו תחא שָפְְב ּורְּבַכְּתרָשַא :עושי <
 ויחַאדתֶא שיא ΝΞ ןָּכְילִע :חישָמה עושי ונינדא יִבָא ז
 יִנָאְו :םיהלָאָה דובְכל ὍΣΩΝ ΞΡ ΓΦ ΩΣ רֶשָאַּכ 8

 םילומגה Πρ תויהל דלונ חישמה עושי יִּכ רמא
 רשא תוחָטְבַהְהתֶא םיקל םיִהלֶאְה לַש ΤῸΝ ןַמְל

 ὙΠ ןטמל םיהלָאְהתֶא ּודְּבַכְי הָּמַה (ΘΝ :תובָאְל 9
 ונינרה רמואו :הָרּמַַא ךמשלו םִיוגַב ךְוא ןּכְ"לַע בּותְּכַּכ 1

τιוללה רמואו :ומע םיונ  ΓΞ ΡΣ ΟΞ ΓΙ ΤΣלָּכ - 
 אישנל דמע רשא ישי שרש ΠῚ רמא והיִעשיו :םיִמאָה 13
 םֶכְתֶא ΝΡ אוה הָוקתה יקלאו :ווקי ὩΣ ויִלֶא םיִמִע 18

 תרּובְנּב ΞΕ ΠΡΊΝ הנּומְאְּב םולָשְו הֶחַמְשדלָּ
 יִאְלְמ Ξ םֶכָּב ינא חַמְבִמ יחַא ΠῚ ΡΠ חור 4

 היכוהל םיִעְדְיו תַעדלָּכ םיִאְלְמִמּו ΘΙ͂Ν ἼΘΙ תַבָהַא
 םכיִלֶא בתַכל ὩΣ יתועה ןכ ἜΠΟΣ ΕΝ :והערהתא שיא 5

 ΓΝ יל ןותנה דֶסֶחַה יפיע םֶכְתֶא .ריִכְזמָּפ הָגהְו הָגַה
 ןהכלו םוגל הישָּמַה עושי תָרָשִמ ΤΠ :םיהלָאָה 16

 שקמו יוצְר םיוגה ןפרק ΓΤ ןעמל םיהלאָק תושב
τללהְתהְל ילזשי ןכ"לע :שָדְקַה חורב  ΤΌΣעושי  
 רָשֶאיִתְלּז רֶבְּד רבדל ὋΒ עאדל יּפ :םיהלָאָה יִנעְּב 8

 ΞΟ ΩΝ הָשעמְבּו רֶמאְּב תוטה ןעמל יִדָיְּב ΠΩΣ הֶשֶע
 תרובְנְבּו םיִתָפומּו תותא תרּובְנב :ותעמשמל τεῦ םיוגה 19

 ןוקירולאל דעְו היִתּוביִבְסּו םָילשּוריִמ יִכדדע םיהלֶא חור
 -תֶא דיגהְל יִלְּדִַשַהְּב :חיִשָמַה תרושְּבדתֶא יתאַלַמ 30

 חישָמַה םש אָרְקְנ ἼΞΞ ΕἼΩΝ תומקמב אל הָרְושּבַה
 -אל רֶשַא בּותּכּכ אָלֶא :םיִרָחֶא דוסיזלע הָנְבֶא אלֶש גו
 רֶבְּדַה אּוהְו ּונְנּבְתִה ועמשדאל רשאו ואר םֶהְל רַפְס 9
 לָבִא :םֶכילֶא אובמ םיִתְשו ἘΣΘ יִּתְרַצַעִנ ולְלְגְּבְרשִא 28

 ףַסְכִנ ἢ הָלאָה תלי םוקמ דוע יִלְדיִאְש הת
 אבל
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 34 ןקבקב םכילא אובָא .:תובר ΘῊΡ Τὶ םֶכיִלֶא אבְל

πον 0%טעַמ מ הָמְבְשֶאְ  ἘΞהָנישארב : ἘῸΝ 
 אָינודקמ יִּכ :םישודקל רוזעל הַמיִלָשורְי הָכְלֶא הת
 םישודהה יִנְיְבָאל הָבדְ תֶאְשַמ תֶתְל וליאוה אָּיִכָא

ἼΩΝהגה םֶהְלםַה םיִביִחְמְְִאְו וליאוה יִּכ :םִיִלָשוריִּכ  
 םהיִלַע אלחו ΠΡ ἜΝ חּורֶה יִרְבַדְּ קלה הָיָה םיוגל
 28. תאזדתֶא יִּתְרַמְגָשַּכ ןכְל ΠΣ יִרְבְדְּב םּג םֶכְמְתְל
 םֶכְצְרֶא ΤΥ ΠΊΞΣΝ וא הָזַה ΕΠ םֶהְל יִּפְמַתָחְ
 99 אלָמְּב אובָא םֶכיִלַא יִאְבְּב יִּכ יִכנָא עַד :אימפסאל

 30 ὙΠ םֶכְתא ὙΥΣ יאו :יִשְמַה תרושְּבילָש הָתְכְרְ
 יִמע קָּזחְתהְל חּורֶה תַבָהֶאְבּו חישָמה עושי ּוניִנדַאְּב
 Ὄνος ἼΩΝ ןִעַמְל : םיהלֶאָהד לֶא יִדָפַּב םֶכְריִּתְעַהְּב
 ישומש ὠκειε αν 5 ΠΤ ץֶרָאַּב םיִרְרְופַהִמ
 9 ןוצְרְּב הָחְמָשְּב םֶכיִלַא אובָא רֶשַאְו :םִיְלָשּורְי םשֶל
 5  ןַמָא םֶכְלְּכבִע םולשה י יהלאו :םַכְמַע שַפָנִאְו םיהלֶא

ὉΠ. ₪16 אוהש ּוניִתוחַא יִבּופדתֶא בוטל םֶכְל ריִכמ  
 2 ּוניִנדַאְּב הּולְּבְקִּת רֶשֶא :יִרכְנַקִּב שא הָלַהְהַה תַשְמַשִמ

ἜΝΘּוכמְתִתְ םישוחקל  ΠΣ53« ּדְרָמְצִתְרֶשַא לכל  
 3 ולאָש :יִשְפִנְל ם םיִּבְרְל ΓΙ ΠῚ .איָהְדםניִּ
 חיִשָמַה תדובעפ ΠΌΤ סליקעו ΧΟΡΟΣ ΞΕ םולשל
 + יִּדַבְל יִנָאדאלו ישפנ דַעָּב ΦΌΝΩΝ Ὁ.) ΣΝ :עושי
 םֶתיִכְּב הָלַהְקְל ὩΣ םיוגה תולהְקלָּכנ ִּ πο הדוא
 5 אּוהָש יביבַח סוטְניִּפַא םולשל ולא :םולַשל ולאשת
 6 ΠΡΌΣ ἘΣ םולשל ּולאש :חישמל איסא* תישאר

ὩΣז םִינּו סוקינורדְנַא םולשל ּולאש :םֶכְרּובַעְּב בר  
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 יִנָפְלו םיחילשַּב םש םֶהָלְו ὮΝ םירוסא ὙΠ רָשַאְו יִבורק
 ;ּונינדַאָּב יִביִבַח םָאילְּפִמַא םולשל ולָאש : חיִשָמְב ּויָה 5
 םולשלו חישמה תדובעב ונרבח סונברוא םולשל ולאש 9
 :πῶ ןּוחְּבַה סיִלָּפַא םולשל ולֶאש :יִביִבַח םיִּכַטְסִא 10
 νυ :םולבוטסירא-לש 33 םולשל לאש גג

 -לש .ּותיִבדיִנְּב םולשל ּולָאש יבורק ןוידורוה םולשל
 הֶניפּורַמ םולשל ּולאש :ּויִנדַאְּב ἘΝ סוסיקרנ 1

ΠΥסיסרפ םולשל ולַאַש  ּוניִנדַאְּב תולמעַה  
 םולשל ּולָאש :ּוניִנדַאְּב בר לַמַע הלמעש הָביִבָחַה 8

 ;יִל םָאְָּכ איהָש ומא םולשלו ונינדאְּב רֶחְבִּגה םופור
αסוטירקְנוסא םולשל לאש  ΠΣ ΘΕῸסבורטפו םֶמָרִהְו  

ΒΘ ΠῚ 5םיִחַאָהְו  ΩΝ ἼΩΝסונולוליפ םולשל ולאש  
 ἊΝ םישודפהדלְכְו םָפִמּולוא ותוחאו סורי אילו

 השודקה πρὸ םולשל והערל שיא ּולָאש :םֶּתַא 5
 ריִהְזִמ ὩΣ :םכמולשל תולָאש ַחיִשִמַה תולהק 17

 םיִלושְכַמּו םיִנְדִמ יִחְלָשמְּב םֶכיִנָפ םושל יִחַא םכְֶא
 הָלֶאּכ ΘΎΩΝ יִּכ ΘΠ ּורּוסו םִּתדַמְל רשֶא ΡΣ אלש 18

 םֶשְרְכתֶאדםַא יִּכ חיִשִמַה עושי ּוניִנדַאתֶא םידְבע םֶנא
ΤΩΝתַפָשּו םענ  ΤΌΤםִיאָתְּפִה בָלדתֶא ּועְתַי : 

 לָבַא םֶכיִלַע ִחַמְש ὋΝ ןָכְל ספל תעדונ םֶכִּתְעַמְשִמ יִּכ 19
 ערה יִתְלְבְ םיִמיִמְתּו ביטָהְל םיִמָכַח ὙΠ ינוצר

 תַחַּת הָרַהְמַּפ ןַמָשַהְדתֶא אָּפִדָי אּוה .םולָשה יהלאו ל
 םויתומיט = :םֶכָּמַע ַחיִשַמַה עושי ΣΝ ἼΘΙ םֶכיִלְנְר 31

ὙΠםילאש | יבורק | סורטפְסופְו  ןוסיו = סויקּולו  
 תאּוה תַרָנאָקתֶא בתוכה סויטרט Ἂς : םכמולשל 29
 ὃ תֶאְו יתוא ַחְרֶאְמַה ;ΟῚ :ּונִנדֶאּב םֶכְמולְשל לאש 38

 סוטרוקו ΣΙ ןכס סוטְסְרֶא םֶכְמולשְל לאש הלהקה
 השמה עושי ּוניִנדַא ποῦ  :םֶכְמּולַשְל םיִלָאש ּוניִחֶא 31

 םכלכ-םע | |
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 95 יִתְרושְבַּכ םֶכְתַא זחל לכי רשאו + ןמֶא םֶכְלָּכיֶע

ΕΣ 66 יִבְתְכ ידידלע טדונו םסרפהנ הָתַמ  

 םָאיבהל םיוגה לכל םלוע יהלא ΓΊΝΩ םיִאיִבְגַה

 21 דובּכַה ול דָחֶאָה םֶכָחַה םיהלַאה : העמָאָה תעמְשמל
 ΣΝ םימלועל חישָמַה עושי



ΡΟΝ הָנושארֶה םולופ ΓΝ 

 ! א ןוצרּב חישָּמַה עושיילש אָרְכִמ τὸν סולופ 1
 רשַא δον תלַהְקְדלֶא = :ּוניחֶא .םיִנָתְסוסְו םיהלֶא 9

 ΝΞ םישדקה שי ַחיִשְמַּב םישדקמל סותְנרוקב
ἘΣםָשְּכ םיאְרְקַהדלָּכ  Ὁ ΝΣםוקָמילֶכְּב חיִשְמַה עושי  

 ΩΝ םיהלָאה תאמ םולשו םֶכל דָסָח ὈΨῈ םֶהְלָש
 םֶכְרּובַעּב יהלאל הדוא :ַחיִשָמַה עושי ּוניִנדַאְ
 : עושי חיִשַמְּב םכְל ןָּפִגה םיִהלֶאה דֶמַחְד לע תַעְדלָכְּב

Ων 5תּודָע רָשָאְּב :תַצָרְבּו רּוּבְדְּב לבב ובדםּתרשַע  
 ןּתְמ"לָּכ םֶּתְרַסַה אל"רשא דע :םֶכָב הקָוחְתַה חיִשְמַה ז

ἼΘΙחישמה עושי ונינדא תולגתהל םיִּכַחְמ םֶכְִּהְו : 
 ΕΞ םיִיִקְנ תויהל ץק תעידע םֶכְתֶא ןנוכיםנ אּוהו 5

 ויפרלע רֶשא םיהלָאָק ΠΡ :חישְמַה עושי .ונינדא 9
 :ּונינדַא חישָמה עושי ὋΞ תרָבָחְל םֶתאְַרְקִ

Ὁ]םֶשָּב יחא םֶכְתֶא ריהזמ  ΠΝַחיִשָמה עושי  
 יִכ םֶכיִעִּב תוקלַחמ ןייהת אל דָחֶא הָּפ םֶכְלּכ תויְהל

 ΓΞ יִּכ ;תחא הָצְעְבּו דַחֶא Ξὸξ τῆν וננוכִתִדסִא גג
Ὁתאו :םֶכיִנִּב תובירמ 3 יִחֶא םֶכיִלָע יל ודינה הָאולְּכ  

ὋΝרמא םָּכִמ שיא שיאש ינפמ רמא  ἊΝינאְו סולופל  
 םולופא ל
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 18 קלח יִכָה ΕΠ חיִשֶמל יִנָאְו אָפיִכְל ὉΔῚ םולופאְל 5
ΓΙםֶכְדַעְּב בלצנ סולופ יִכַה  ἘΝסולופ םשל  

 4 םֶּכַמ שיִא יִּתְלְבַט אלש םיהלאל הדוא :םָּתְלבְְ
 5 יִּתְלְבַמ יִמָשְליִּכ ורמאידפ | סו ;ΕΘ יִתְלִּ
 16 ΣΝ אל ΤΌΝ דַבָּלִמּו ΘΌΞΙΘΩΝ תיִבְיִנְּבתֶא ὩΣ יִּתְלַבַמ

ΡΩΝשיא  ΠΝאל יִּכ  ὙΠῸ11 לובָמְק חיִשמה  
 הְָהידאל ὩΣ ןנמל םיִרָכִּד תמְכְחְבִדאל רָשָבְלִַא יִּ

ΠΡΌΣ ΞῸΣאוה תּולְכַס בּולָצְה רַבְדִדיִּכ - :קירְל  
 19 בותּכ ןכהיִּכ :םיהלֶא רוב םיִעָשגַה Ὁ לָבָא םיִדְבאְל

ἼΞΝΝ40 םָכָח הָיִא :ריִּתְסַא םינובְנ תַניִבּו םיִמָכָח תַמָכָח  
ΠΝםיהלָאָה לָּכַס אלָה הָּוְה םֶלועַה שרד הָיִא רפס  

 תַמְכְסְּב ἽΝ ירחא יִּכ | :הָוה םֶלּועָה תַמְכְהְדַתֶא
 ןוצר הָיָה הָמָבָחְּב םיהלֶאָהתֶא םֶלּועָה עדי אל םיהְלֶאָה

ΘΟ ΞΡ25 וכ :םינימַאמה תֶא הֶאיִרְפַה תּולְכַסְּב  
 :הָמְכָה םיִשכַבַמ ἘΣ} ΠῚ תוא םֶהָל םילַאש םידּוהיה

ὈΓΟΝῚםידוהיל לושכמ בּולָצַה חישָמַהדתֶא םיִעימשמ  

 34 ὩΣ ןיב םידוהימ ןיפ ΘΝ ΙΒ לָבַא ΤΟΣ תּולְכְס
ΩΝ ΠΊΠΤΩΝםיהלֶא תַמָכַחְו םיִהלֶא תרובָג אוה  : 

 δ ἘΝῚ תשלחו םֶדָאְמ איקו הָמְכַח לֶאָה תּולְכַס יִּכ ןע
 5 לש םֶכְתַאיִרְקְתֶא יחא אְניואְר יּכ :םֶרֶאְמ איה הקו
 םיכר אל םיטילשה םיִּכְר אל רֶשָבַה -מ םיִמָכְחַה םיִּבִר
 21 שב ןעמל לֶאָה ΓΞ ριον ὌΞΟΣ ΕΝ יִפ  +םירחה
 ΡΞ ןטמל לאה דַחְּב םֶלּעְּבַש שּולָחְבּו םיִמְכַהַה"תֶא
 רשֶאְבּו סָאְמְנַבּו לֶאָה רַחְּב םֶליעַה תלדבו :ק קֶזֶחָהדתֶא

ἿΝΞתא לָטַּב ונמל  ἼΩΝונשי : ἜΣללהתידאלש  
ΞΡּונָממו :רָשְּבְדלָּכ  ΓΞ ὩΣעושי  ΩΝ80 הָיָה  
ἪΡהָמְכַחְל  ΓΝםוידפלו השדקלו .הקדצלו םיהלָאָה  : : 

 31 : הוהוב ὉΠ לֶלַהְתַמַה בּותּכַּכ יהי
 םגו 90
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 ם ΓΞ יִתאָב אל ΤΝ םֶכיִלַא (ΝΞΞ "Ξ5 םגו :
 5 .:םיִהלֶאָה תּודָעדתֶא* םֶכָל ΝΡ הָמְכֶחַהְו רובדַה ל

 ΠΣ ΩΝ ΡΞ רֶבְּד םֶכָכּותְּב תַעְדְל יִתְרְמְאדאל
 הָלֶחְלַחְב הָאְריְבּו הֶשְלַחְּב םֶכָמָע ὙΠΝῚ : בלצגה אוהו 8
 דיִנָּב תַמְכַח ΝΞ תפל אל יתאירְקּו ירָבְדּו :הָּבַר +

ἐᾶι μέρος  ἘΠΝ 5עמל : הָרּובְגַהְו חּורַה  τῶ]ςדאל  
 תרובְנֶּכדמִא יִּכ םֶדֶא ὋΞ תַמָכָחַּב םֶכְתְנִמָא הָיְהַת

 םיִמְלָשה ΠῪΞ םיִרְּבדִמ ὉΠῊΣ הָמְכִח לבא :םיִהְלֶא <
 הוה םֶלועָה ירשילש אלדסג הזה םֶלועָה ΓΞ אל

 םיִהְלֶאָה תַמְכִח דופּב ΞΟ ἘΝ יִּכ | ΒΝ רֶשַא ז
ΟΝ ΠΊΡΟΣΤםיִהלֶאְה . ΠΣינפל וטדובכל  ΓΟ) 

 ולא יִּכ ΠῚ םלועַה ירשמ שיא הָעְדָי אל רשא + : םֶלוע 8
 ἼΩΝ“ בּותּכַּכְיםִאיִּכ : דובְּכַה ΠΝ ΩΝ ּובְלַצ אל ָהְדָי 9

 םֶרֶא בלדלע ΠῸΣ אלו περ Ν ΠΧ ΠΝ Ἢ אל ןיע
 םיִהְלֶאָה ΕΣ וגלו ;ויִבַהאל םיִהלָאַה ΤΠ ΩΝ תֶא 10

 :םיהלַאָה יקמעמדתַא ὩΣ לפהתֶא רקוח חורה ִּכ חורב
 חּור"דםא יִּכ ΝΞ ἼΩΝ תֶא עדי םֶדָא יִנָּבַמ אוה יִמ יִּכ 1

 םיהלאָּב ἼΩΝ תא ΣΤ שיא ןיא ἸΞῚ וּבְרְקְּב ὍΝ םֶדָאָה
 חּור"תֶא .ּטָחקְל אל ὈΓΟΝῚ : םיִהְלֶאָה חורדסא יִכ
 רשַאְתֶא עדנ ןעמל םיִהְלאָה ΓΝ חורֶקסא יִּכ םֶלועַה

 איצונ אל תאזחתֶאו :ודְסַחְּ םיִהְלֶאה תֶאַמ ונל ןּתָנ 9
 רָשַאְזשְלְּבִיִא יִּכ ΘΝ יִגָּב תַמְכָח ΡΟΣ ΩΝ ןשְְּ
 :םיִינחור םיִרְבְדְּב תייִנֶחּור ΝΞΟ ΡΟΣ שֶרְקַה חור

 -יִכ םיִהְלֶא חור ירְבְּדדתֶא ἘΞ ὌΝ יעבטה ΣΝ ןה 4
Ἐπםינודג המה רשאְּב םיִבַהְל לכי אלו ול תּולְכְס  

ὙΤΊΞ 16םֶדֶאְה לָבַא :חורַה  ὙΠדאל ותואָו לפה ןידָי  

 ,דוסדתֶא א'נ 2, 1

 ןידי
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σὺ חּורדתַא ןָּכְתִדיִמ יִּכ : שיא ןידי ΠῚ16 ּונחְנַאְו ונְעיִדוי ימּו  

 : חישָמַה* חור "Ὁ הגה
 ישְנַא ἘΣ רּבַדַּכ יחא םֶכְמְע ΞΟ יִתְלכִי אל יִנֶאו -נ

 םיִלְלוע םַע ΞΡ רֶשְב יִשְנַא םַע רֶּבַדְּכ ἘΝ יִּכ חור

 אל ΤῚΣ יִּכ לָכַאמִדאלְו םֶכְתֶא יתיקשה בֶלֶח :חיִשְּמַּ
ΕΠ2[ םיִלּוכָי  ΠΩΣלָש םֶכדְש יִּכ םילוכי םֶכְניִא - 

 ב הָביִרְמּו ἘΞ האק ר דב יִּכ :רֶשְּכַה

 שכ

ἰὼ] 

₪ - ὦ9 ᾿ = 2 2 
ἐπε |₪- 

2 
22 

  ῚΣדיה, 1 .%
₪ 

.% , ΚΕ: ἊΣ ΓΙ 2 ΡΣ ΕΣ 
Ἢ “Εἰ 

  ἜΣ, ὅς, " 5 1ו -
 :םִּתַא רשבה וה"לש ה .םולופאל Ἂς τῇ םולופל ינא ה

Ὃםיִתְרָשָמְּדִא סולופא אוההימו סולופ אופא  “οὖν 

 רשא ןודָאה תְַּתַמְּכ שיִא שיא ΤΌΝ םֶתאָּב םֶדָיְלַע
 אּוה םיהלֶאָהְו הקשה סולופאָו יּתָעַטְנ ὋΣ Ὁ ןח
 םיהלָאדםִ יִּכ ΝΞ הָקֶשִמַהְו ΓΝΞ עמה בלט :חיִמצה
 לָּבִקְי שיא"לָּכְו הָמַה דַחֶאְּ הָקְשִמהו עטגהו :חיִמַצמַה

ΕΡῸΣ ἘΞ ΤΌΣΩΝןע יִּכ  ΠῚותכאלמב םיקלאל  
 10 ἜΞ ὩΝῚ ΤΏΡ םיהלָא 705 ἘΓΙΣ םיהלֶא הדש ּונְחְנַא
 הוב רחאְו דופי יִפש ὩΞΙῚ ןָמְאְּכ יל ןתנה םיהלֶא דָסָח

τονשיִא"לֶכ אָריִדִא  ΤᾺהנבדאוה  τὸνדאל וכ  
 עושי אּוהש דומה יתְלוז רחא דופי תישל שיא לכ
 ףָסֶכ וא בָהֶז הוה דופיה"לַע הָנוּבַה הֶנְביםִאְו :חישָמַה
 3 השעמ ΠΣ :שק וא ריצֶח וא ץעדוא תורקי םיִנָבַא וא
 -המו ΠῚ שָאְבַדיִּכ ּוהָרְרְבִי אוה םויהדיִּכ שיִאדלָכ
 השעמ דמָעייִא ΓΞ שאָה שיאו שיא"לַּכ השעמ
 והשעמ ףרשידאו :ורכש ΞΡ ויִלָע ΤῺ ΟΝ שיא
 16 ΝΠ ΣΝ Ὁ לָצִמ ΝΞ ἫΝ עשוי אּוהְ ּונְיִסְפִ

ΩΣםיִהלֶא לכי .יּב  ΠῚ ΔΝןֶכש םיהלָא  

>> ₪04 σ» שו 

- 1 

 1 ןפ

₪ 1 

φι 1 

 ,יִנדָא א"נ 2, 16
 םכברקב 905
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 םיהלֶא לכה תֶא ΤΠ רֶשֶא שיאו :םֶכְּבְרַקְּב וז
 םָּתַאְו שודק םיהלֶא לכוח יִּכ ותא תיִחָשי םיהלֶאה

 בָשָחָי כח רשֶא Ὁ ושפנ שיא אישי ד לא :ּולָכיַה 18
 םֶלועָה תַמָכָח"יִּכ םּכְהָי ןעמל לָכְסְל יהי ΤΙΣ םֶלוְּב ו

 :םִמְרָעְּב םיִמָכִַה דל בּותְּכַּכ םיקלאה ינפל תולכס הָּוַה
 :לָבַה הָמַה יִּכ םיִמְכַה תובשָחמ עדי הָוהְי בּותּכ דועו 30
 :םֶכְלָש אוה לפַח 9 ΕἼΝΞ שיא ללהְתְידלַא ןפדלע גג
 םייחה"םא םֶלועָהְדִא ΝΕ ΩΝ סולופא"םַא םולופדבא 95

 :םֶכְלָש אּוה -- דיִתָעָהְדםִאְו הוהַההםא תֶוָמַהדםִאְ
 : םיהלֶאזלש ἘΠῚ הישמה"לש םִתַאְו 8
 ד שאה בשַחִ ὧν לא ΤΊ ינסו ΠΡ יתָרשמכ 1

5 Ἐπ םזידוא יתא ΘΠ םֶּתַאָש יִנִעְּב איה ῥᾶσοι ΝΥ 
 +  ἋΞםֶדָא  ΓΝ ἜΚ ΓὩΣיִּכ .:ישפנ  ἜΝישפנְּב עדו

 ןדה אוה ןודָאָה יִּכ קּדִצֶא אל תאוזזלְכָבּו עָר הָמּואְמ
  5אובידיפ דַע ותַע יִנָפל רֶבְד ּוטפְשַּתדלַא מל :יתא

ΠΡΟ ךשחה תומְלַעַתח תֶא רואל .איצוי .אּוהו ודא 
 תובְבְלַה תומומתא  ἸΝῚהָיְהִת  ΠΡתֶאַמ שיִאדלָכְל

  5תאותֶאְו :םיִהְלֶאָה  ΤΙΝפולופאדלעו יִמָצְעְלע יתפסֶה
 ודמלַת ןעמְל םֶכְרובְעּב  Ὁ-המ"לע שיִא לָּדְנְתַיראלָש

Ἢ יִּכ .:והער ἬΝ שיא םֶשְּב שיא ּואְנְתַתְְּפ בּותְּכַש ז 
πρὸ τ ןתנ"םִאְו דל ןּנ אלו דוב הָמּו דוא אילפה 
ἼΞΞ םֶתְעַבְש רֶבְּכ ןה ול ןַּפִנ אלָש יִמָּכ ללַהְתִת 5 

 םֶתְכְלמ ּוניִדְעְלְבו םָּתְרַש  ῬῚףלמנ ןטמל םֶּתְכלַמ
  9םֶכתִא  ΞΟ ΕΠ ὩΣרמא  ἊΣונְתא גיצה םיהלָאהָש

 םיחילָשה  Ὅνהָוארל ּונייָה יּפ הָתּומְתיִנְבְּ םיִלֶפֶשה

ΟΞ ὉΠ ΕΝ ינכְל"םנ םיִכָאְלמְלְםנ םֶלועל ג 
 חיִשְמִּב םיִמְכִח םָּתִאְו חישְמה ןעמְל  ΤΟΝםיִשְלַח
 םתאו

 : πατ οστο, ρον τονשלה -
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 11 הָעָשַהְדעְו :םילָקנ ּוטְחְנַאְו םידָּבְכִנ םֶּתַא םירוכנ םֶּתַאְ
 ΠΝ םיִּכמּו םימרעו םיִאָמְצְמְנ םיִבָעְר ּונְנַה תאזה
 9 םילְלקמ Ὁ לַמָעּב ὉΠ םיעניו ΕἸΣ ומ ןיאו
 )8 נחת ΓΝ ופדג ΟΞΘῚ ּונָתא םיִפרְחמ דָרְבִת ונַתוא
 : הוה םויהידע םֶלָכל יחסו םֶלועַה ΡΣ יהָנ
 14 ריהְזמדםִא יִּכ םֶכְתֶא : שיָבְל הָלֶאָה םיִרָבּדה יִתְבַתְכ אלו

ἊΝיִּכ :םיִּודַאָה כ םֶתֶא  ΝΤΈΝ ΕΣתובָבר םְָל  
 יִתְדְלָי ΣΝ יִּכ םיפר תובא םֶכָל ΓΝ ΓΞ םיִנמא
 ΣΝ ןָכלַע :הָרושְּבַה ποὺς ΠΠ עּושיִּב םֶכַתֶא
 ,τ γαῖα תאז רּובעְבּו :יִתובָקְעְּב תָכְלְל ἘΞ שקבִמ
 זהו ןודָאְּב ןִמָאָנְהְו בּוהאָה יִנָּב סויתומיטדתַא םֶכיִלַא
 "לָכְּב יִכְנִא ΣΙ רשאּפ ַחישְמַּב יכְרִתֶא םֶכְל רי

 4 ּולאְּב םיִאָשְנָתִמ שִדָה :הָלַחְקּו הלַהְקלֶכּב םוקמ |
 19 בורק ןמזב םֶכיִלַא אובָא אוב ἫΝ : םֶכיִלַא אובָאהאל

ΠΡ ΕΝאלו הָוהְי  ΠΊΩΝםיִאְגְתִמַה  ΠΡῚΝיִּפ  ἜΝ 
 20 תוכלמ ἸΞΩ ΓΕ רַבְדְּב אל יִּכ :םֶתְרּובְגתֶא
 21 םַכיִלֶא אובָאְה םיצור ΣΙΝ ΠῚ :הָרְובְגַּבְיִא יִכיִהְלַאְה
 ΠῺΣ חּורְבּו הָבַהַאְּב ὮΝ טָבשִּב

 5 {ΔΝ ΓΒ םֶכיִניִּב ΓΑ םוקמדלֶכְּב עַמָשְנ לקה = ה
 ΣΝ תֶשֶאדתֶא שיא הקשה דע םיוגפ ָהומָּכ ןיִא
 םֶכְּבְר5ִִּמ ריִסְהְל ּולְּבאְתִּת ἼΩΝ תחת םיִאָּנְתִמ םֶּתַאְ
 3 בורק יִּונְּב ὩΣ קוחְרֶה יִכנָאְו :הֶּוה הָשַעִמַה השע
 -רשא שיאַהדלַע םכלצא ΤΠ ּולְאָּכ יִתְנד רֶבָּכ יִחּורְּב

ΠῺΣחישָמה עושי ּונינדַא םֶשְּב :הֶזה רָבְּדַּכ  ΞΓΞ4 םֶכְלָקה  
 :חישמה עושי ΠΣ תרובָג"םִע םֶכְּתִא יִהּורְו דחי
 5 ןטמל רשְּבַהִתֶא דּפאל ןטָשל אּוהה שיִאָהתֶא רפמל
 6 םֶכְלְלַהְתַה בוטדאל :עּושי ΠΝ םייְּב חורה עשו
 ז ּורַעַּב :הָסַעָהלְּכדתֶא ץמחמ ראש טַעְמ יִּכ ὩΣ אלה

 תא

 ש5 -

»ὶ - 

 זיפ
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 תוצמ םֶחְל אלה הֶשְדָח ΓΙΌΣ ייהִּתְזעַמְל ΠΡ רואשהדתֶא
 ἘΦ אוה ונדעב חבה ונחְספ ונְלדםנ יִּכ טָּתַא

 הַעַר ראָשְבדאלו ןשי ראשבדאל ὙΠ ΝΟΥΣ ןָּכְלַע 8
 םֶכְל יִּתְבְְּכ : תָמָאהְו םתה תוצמְּכְדִא יִּכ עשְרִו 9

ΓΓΌΝΞ τὸםינזהדלע יִתַעדְדיאְו :םינהדםע ּוברעתת אלש  
 ἜΝ יִּכ םילילָא ידבעו םיגלזנו עצְב יִעְצבִדלע וא םֶלּעְּב

 ἘΞ יִּתְבַתְּכ תאוזדַא :םֶלועָהְדִמ תאַצְל םֶכָּפוס ןּכ וו
 עצבהוא ΠῚ אּוהו חֶא ΝΎ ימדסע ברָעְתַה יְִלַבְל

ΣῈΞוא ףדנמ וא םילילַא דבעדוא  ΝΞאל ףאו ןלזנ וא  
 -תֶא טפשל ילדהמ יּכ :הָוָּכ τῶν שיִאְקיםַע לכָאְל ו
 ץוחּב רָשֶאו : תי ὌΝ ΓΝ וטְּפָשַת אלה ץוחַּב רָשָא 3

 :םֶכְּבְרִִמ ΣΙΝ ורַעְבִּת םֶּתִאְו םֶטֶּפִשי םיהְלֶאה
 ינפל וניד איבהל דיו ΠΣ ΤΩΣ ἘΞ שיא ביִרָיָה 6
 םישדקה יִּכ םֶּהָעְדָי אלה 1 :םישדקה יִנפל אלְו םיִעָשְרֶה ל

Ὁםיואר אלה םֶכְדַלַע ןודיו םֶלועָהְ"מִאְו םֶלועָהְתַא  

ΛΓ ἼΩΝםיִכָאְלמַהְיְזידְיִּכְתעִדְי אלה :םילק  
ΓΘ ΤῊΣ ἘΝ +תונומָמ יִניִד םֶכְלְדַשיִשְּכ םֶּתִאְו  

 : םֶכיִלָע םיטֶפשְל לָהָּכַּב םָאְמָּנַהדְתֶא ΣΝ םיבישומ

δםֶכְּתֶשְבְל  ἼΩΝ ἋΣערי םֶכָח םֶכּב ןיא 3 תאזחתַא  
 אָבּו ויִחָאדםִע ןידל ΝΞ ΓΝ יִּכ :ויחֶאְל שיא ΥΞ חיִכוהְל <

τםנחטעהלמ יִנָפל ; ὦיבירתְש םֶכְל איה הדיר  תאזחףא  
ΠΙΡῈΣ ΠῚםִאְו םיבּולַעָהְִמ תויקל ּורָחְבִת אל הָּמְלְו  

 םִתַא םיבְלוע לָבָא : םיקשוע םֶיִאְוםיקּושעָהְדִמּו םיבלוע 8
 אל םיִעָשְרַה יִּכ ΠΡ אלה :םֶכיִַחַאדתֶא ףא םיקשעו 9

 אל םֶכיִתושְפִנ ּואיִשַתְִלַא םיִהְלֶאְה תוכלמדתֶא ושרי
ΘΠאלו םיִשַדהַה אלְו םיִפָאְנִמַה אל םיִלילֶא יִדָבַע אל  

τὸאל עַצָב יִעצבדאלו םיִכְגגה אל = :רֶכְתֶא םיִבָכַשַה  
 ישריי אל הָקֶא"לָּכ םיִנְלְזגה אלו םיִפְדְנמַה אל םיִאְבּפִה

 תוכלמ=תא

ΞΡ 

 ב ב 0 .τ τ στ σα σον יוטה ושב רש דע"

ταπτφετπσονεαναב .- ו  
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 םֶכְתְצַקִמ ὙΠ םיִנָפְל ΠΡΝΞῚ :םיִהְלָאָה תוכְלמ"תֶא
 ΤΊΝΙ ἘΞ םּתְקדְצָה ὍΣ םֶתָשדִק | לבא םֶּתַצַחְר לָבָא
 -לָכ אל ἘΝ יל תושר הבד וניִהְלֶא חורבו עושי
 :רֶבד ὙΠἼΞΡ אל לָבַא יל תושר 0-5 ליעומ רַבְּד
 ΓΝ הֶותֶא םיִהלֶאָהְ לָכִאִמְל שָרְּכַהְו שָרְכל לָכַאְמַה
 ἢ :ףונל ןודָאָהו ןודָאלדםא יִּכ תּוזל יהילא תוגהְו הל הז
 ;ותְרּובְנְּב םֶכְתֶאדםַּג ריִעָיַו וניִנדַאתֶא םּנ ריִעָה םיהלָאָהו
 5 ΓΞΝΙ הָנַה חישָמה ἼΩΝ םֶכיִתפּוג יִּכ םֶתְעַדָי אלָה
 : הֶליִלַָח הָנוז יִרְבִאְ םֶתא הָשַעֶאְו חישמַה יִרְבִאדתֶא
 יִּכ ּהָמַע אוה דָחֶא ףוג הָנִּּב קְבּדה יִּכ םָתְעדְ אלה וא
 קברה ΝΣ ΠΝ רשְבל םַהיִנש ּויָהְו רמא בּותָּכַה
 ו ה ἀρὰ :ומע ΝΠ דָחֶמ חור ו

ΤΕΣ 4וא  τι15 אה םֶכָּפּונ י ו  τις 
 םיהלָאָה ΠΝ םֶכָל הָיָה רֶשא םֶכְּבְרְקְּב ןכשה שְדקה
 ἫΝ ּודְּבַּכ ןּכלַע ἘΠῚ ὝΤΩΞ ΩΝ םֶכְלַָשדאלְו
 :(הָּמַה םיהלאל ἜΝ םֶכַחורְבּו) םֶכְפּונְּ םיִהלֶאה

τῷ 1 

19 

20 

τ אלָש םֶדָאְל בוט Πρ יִלֶַא םָּתְבַתְּכ ἼΩΝ ΠΝ} 
 יהיו ותשא Φ ΟΞ ὙΠ תומה ינפמ דא :הָשאְּב עני
 5 ותָשַא ὩΣ ותָבוח ἘΠ ΝᾺ יהי שיִאָה ἘΡΩ͂ הֶשֶאלְכְ

ἸΞ 23)הֶשאָה  ἘΣּהָפּוג ןיִא הָשֶאָה : הלב  ΠΡ + 
 ותושְרְב ופוג ןיא שיאה Ξ ὩΞῚ᾿ הָלָעַּב ΓΞ אָלֶא
 תעדזמ ὮΝ יִּכ המ ΠῚ ודְרֶפַתִלִא :ותְשִא תושרכ אָלֶא

Πρ ἜΝ ἘΞובּושָתְו הָלּפְתְבְ תיִנָעַתְּב) דומעל  
 רמא ינֶאו :םֶכְתּוציִרְפְּב משה םֶכְתֶא ΠΩΣ ἽΞ ודַחַאְתַתְ
 ז הָיְָו ΣΡ ימ יִּכ ὉΠ ΤΥ אלו תושר ΤΤῚΞ תאו

ΣΝ ΟΞותָנִּתִמ ולדשי םֶדָאלָּכ לָבָא יִנַמָּכ  ΓΝםיהלֶאה  
ΠῚתנְמְלֶאָהלֶאְ םיונפהדלֶאְ :הכְב הֶמ הכְּב  

 רמא

2 

5 

6 

8 
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ὋΣ ὍΝ 9יִנָאְדִנ ּומָּכ הָכְּכ דמעל םֶהָל בוטדיּכ : ἫΝ 
 ןיאושנ םיבוטדיִּכ ἸΝ ΩΝ שבכל Ὅτ אלדִא
τὸטּוהל שיִאְמ  "ΠΝםיאּושְנהלעו : הרבע  ἊΝאלו הָוַצִמ  

ΝΣהְלָעִַּמ הֶשא שרפתהאלָש ןודָאָה תעדמדםא יִּכ : 
 הֶצרְתִת וא שיא אלְּב בשַּת ּוטָמַמ שרָפִּת שרָפדָאְו וי
 רמא םיִרחאָהְדלאְו :ותשאדתֶא חלשי-לא שיאו ּהְלָעְבְל ג

Ἂςςןודָאְה תעדמ אלָש  τῶν ΠΡ ΤΠרשא  ον 
 שיא תשַאְו : הָיִחְלשילַא ומע דמַעְּתַש הָנוצְרו תָנְמִאמ 18

τרש  ὌΡΝבשיש ונוצרו ןימאמ  ΠῺΣיִכ :נָבְעַתִילַא  
 רַשַא הָשאְהְו הֶשֶאְּב שדי ןימאמ נא ΟΣ שיאה

ΠΡῚΝםֶכיִנְּב רָבְּדִה ןכ אלדםאש שיִאְּב שדקת תֶנְמִאִמ  
ΘΝ 5םישודק הָּתַעְו  ΕΓΒןימַאמ ּוְנִאַש ימו  ἘΝ 

ΝΞהָלֶאְל םיקוק] םֶניִא תוחְאָה וא חֶאְהְו שרפו שרֶפְל  
 הָשֶאָה ΠΝ יעְדְתִהמ יִּכ :םיהלֶאָה ּונָאְרְק םולָשְל ּוְחַנַאְו 6

 עישותדםא שיאה הָּתַא עדּתִדהמו שיאָההתֶא יעישותדמַא
ΠΌΝΩΝ τשיִאלָּכ ךלַהְתִי קר  ἘΞקלחָשהמ  

 ἊΝ ןּקִתְמְִכְו ןודָאָה ותא אָר5ְַשדהַמ יפְכו םיהְלֶאה ול
 ₪  ΠΌΣΙΝ ὙΠΈΡאְרְקמה  ΣΝהֶלְרָע ול .

 ךיִאְו הָבְשִחְנ הָליִמַהְיִא | + לומידלַא .אוה לרעדַאְו 19

 שיא :םיהלָאָה תּוצָמ רמשלדמא 9 הָבָשָחְנ הָלְרֶפִה 0
 ΝΣ ΩΝ : דמעי ּהָּב אָרְקַנ הָכותַמֶש ותרמָשמְּב שיא 41

 תאַצְל ΤῊ ΣΨΙΓΕΝ אָלֶא עב ערוזלא ΞΡ הּתִאְ
ΓΞ ὙΠΞ ΝΣדָבָע ותויְהְּב ןודָאְּב אּורְקַההיִּכ  

 אוה ἼΞΣ ישָפַח ותויהב אורה ןכו ןודָאְל אוה רֶרָחשִמ
ΟΥΤΩΣ ἘΓΓΎΣ 58םֶדָאדיִנְבְל םיִדְבַ יְְתְלַא םֶתִיִנְקִנ : 

ὙΝ 51אָרְקִנ ּהָקותִמְש תֶרְמָשְּמַב שיא שיא  “ὭΣ ΕΞ 
 ΣΝ ילדיא תולּותבה רָכּד"לעו : םיהלֶאָה יִנָפְל 5

ΠΝ ΤῸΝ ירחא ὭΣΤ הוחא קר ΤΙΝ ἘΦ 
 , תויהל

, 

, 
;: 
, 
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 הָרָצַה ינפמ םֶדאְל בוט ἼΩΝ ינָאְו :ןמָאְנ תויהל
 השל ΠΝ קּוקזסא Ἴ3: דמעל ול בוטה הָבּורהַה

 :הֶשא שָקְבְמלַא ΠΊΕ ΒΝῚ ΒΕΓ שקְבְתִילא
 ₪ שיִאְל הָיְהְתיִּכ הֶלּותְּבַהְו אט Ἢ ΤῊΝ ΓΝ חַתיִּכ םנו

ΓΝםֶרָשְבְּב תורָצ םואבי לבא אטַח ּהָב  ΘΙ ὍΝ 
 ₪ הָתָעַמ ΓΙ הָעְשַה יִּכ יחא ἼΩΝ יִנָא תא : םֶכיל
 80 םיִכּבִהְו :םיִשָנ ם םֶהְלְיִא ולא םיאּושגה יה בלע

ὩΣ ΝΞולאָּכ םי וקהְו םיִחַמָש םֶנִאָּכ םיִחַמָשַהְו םיכב  

 31 םֶהָל ΓΝ מ הָּוה םֶלועָהְדִמ םיִנָהְוהְו :םֶדָיְּב ןינקְדיא
Ὁ ΠΝ3 יִנוצְר יִנאְו :הָוַה םֶלועָה תרוצ רבעת יִּכ  

 πον דורט הָשֶא ולדיִאְש יִמ םידְרטנ ὙΠῸ אלש
 ΜΕΥ דּורָמ הָשִא לַעְבּו :ןודָאָה יִניִעְּב בטי ΤᾺ דאל
 הֶשֶאְו :םיִמָּת וכל ןיִאְו* הָשֶאָה יִניִעְּב בטי ΤῊ םֶלּועָה

ΓΒהשודק תויהלו* דאל רַשֶאְּב הָדּורְט הֶלּותבו  
ΘῈ ΠΈΣΩ ἘΣיִצְפָחָּב איַה הֶָדּורַמ לָעַּב תלועבו ּהָחּורְב  

 םֶכְל בוטל רַמא יִנַא זכו :הָלְעַב יִניִעְּב בַטיִּתש םֶלּועָה
 ןעמְלּו ΠῚ ΡΟΝ א יכ ΘΡῸΣ חּפ τοῦτο אלו
 דיָכְו :רוצעמ ΤᾺΞ ΓΝ תארקְל ΤΌΣ םיִנוכנ ויה
 -םִא ןְהְכ אלֶש הָלּותְּבַה יתְבּב הָשע אּוהַש שיא רמאי

"ὭΣ"רבְדּו הקרפ ָהיִלָע  ΤῚΝונ 6 ּהל השי וא אוה  
 ונניאְו ובלב ןוכְנ אּוהָש יִמּו : האיש אטח וב ןיא

ΓΞונצְרִּכ תושעל לכיסא יִּכ  ἼΩΣרמשל ּוּבְלְּב  
ἸΩΞ ΓΝהַשע אוה בוט הֶלּותְּבַה : Ὁּהָתא איִשמַה  

ΠῺΣבוט  ὍΝ ΣΝאישמ  ΠΩΣהָשאַה :ונָמְמ בוט  

 תַמָשְכִו יח אּוהָש ןמְזלְּכ ΠΡ ּהָלַעַבְל הקקז

συ 2 

.1 2 

 5 שכ

9 = 

8 σι 

 συ שפ

-] 9 

 9 סס

65 9 

 הָדּורַט הָיּונְּפַהש .הָלּותְּבְל שיִא ΩΝ ןיִּב לּדבַה שי א'נ 7, 88. 4
 ,ןודאל רַשֶאַּב

 הלעב
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Π דַבְלְבּו הָצְרִתְש ימל ΝΊΣ איה תֶרֶּתִמ ΠΡΟΣ 
  9דמעּתדםא ָהיִרָשאְו :ןודָאְב  ΠΡῸΣתאז  ΣῈיִּכ רַמאָו

 :יבדנ םיהלֶא חור
  8םיִליִקָאָק יִחְבְו רַבְּדדלַעו  ὍΣח תַעְדּונְלדשִי ונְְּכָש

  3הגובה איה הָבַהאָהְו בל ּהיְִּנִּת תעדה :  אוהש רַמאַה
  9רֶבּד עדי  ΤΣבַהאָה לָבָא ול יּואְר רָשָאַּכ עדידאל

ὙΠ] ΣΝ “3 ΠΟΣῚ ול עדונ אּוה םיהלאה" תֶא: + 
 םיִלילאָ  ὉΣῸיִתְלַּב םוהלא ןיִאְו םֶקשָּב ליִלֶא יא

ΟΞ ΓΞ םיהלָא םיִאְרְקִנָש Ὁ שָיחיִּכ ףאו :דָחֶא 5 
 ץֶרָאָּב ד ןיּכ  ἜΝΘ:םיִּכר םיִנדָאו םיִּכִר םיהלֶא שי

 < םְמֶא  Ὁוְחְנַאַו ממ לפה רֶשֶא בָאָה דֶחֶא לאזקר
 ןודָאְו וילא  ΠΝחיִשָמַה עושי  ἼΩΝּונְחְנָאְו ודי-לע לפה

 -תֶא דו םיִרְכז שי יִּכ תַעְדַה םֶלְכְב אל דא :ודידלע ד
 םילְכאְו ללאה  ΒΞ:לֶאְגַתְי שּולָחַָה םָּבְְ לילא חַבְז

  ὃלָכָאִמַהְו  ΞῪΝונְלדיִא לכאנדסַא 9 םיהלאל ּונְמא
  9אל לָכא אלדםאו ןורָתַי  ΣῊהָיְהְיִדִפ ורה לָבִא

  τὸתא הָארֶה 5 ;םישְלַהל לשְכִמְל םֶכְלְש ןויָשְרֶה ותא
ἦν שְלַהַה אלה םיליִלֶא תיִבָּב ΞΕ ΜΑΣ τὸ רֶשֶא 

 יִחְבּזמ לכָאְל חורב גו  ἼΞΝῚ ἘΌΝףתעד ידודלע
 ג  ΤῊΝהָכְכְיסאו :חישְמַה תַמ ונעמל רֶשֶא שלחה

 םָּתַא חשמל שולה םַחּורדתֶא ּוביִאְכַתְ םֶכיִחֶאל ּואַטָחַּת
 לכאדאל יחֶאדתֶא לישכמ יִלָכָאמְדםִא ןּכְלַע +: םיִאָמְח ו

 :יִחָאתֶא ליִשְכַאְרִּפ םֶלועְל רֶשְּב
  9ט דתֶא יתיִאְר אלה יכנָא ישפח אלה יכנָא חילש אלה

 יִלָעָ אלה ּוניִנדַא חישָּמַה עושי ל  ΩΝדאו :ּוניִנדַאְּב
  ἫΝיִנָא חילש םכְל םיִרָחֶאל חילש  Ξיתּוחילש םתוח

  5יתוא .םינדה דָננְכו :ונינדאּב םֶּתַא  ἫΝ:רמא -

 .ונמע
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 ΝΠ יִחֶאַכְו םירְחֶאָה ΟΥΤΩΣ ΤΟΝ תוחֶא ּונָמִע
 תושר הָנִתִ אל (.ΝΞ) ΖΞ ידבל ילדםא : אָפיכ ומְכו
 ויִלָע ותְסנְרֶפּו אָבְּצַב אָצָי ימ : הָכאְלַמ תושָעְל לדַחל

Ἢוירפדתא לכי אלו םֶרָּכ עַטְנ  Ὁבָלָחַמּו רדע הָעַר  

 תאזָּכ רּכְדִמ ὋΝ ΘΝ ὋΞ ךרדְכַה :לכאי אל רֶדַעָה
 9 ΠΡ תרותב בּותָכ יפ :ןַּכ ΓΝ הרותה"סנ אלה
 וא םיהלֶאָה ששוח טירול :ושיִדָּכ רוש םכחתהאל

 א אּוה λα ברה חורה נע םכְב ונער"סא
 םֶכיִלָע תושר שי םירחאל םִאְו :רֶשְּכַה «Ὁ םֶּכִמ
 ὮΝ יִּכ תאזה תּושרָכ ΩΣ אל לָבַא נְל רתוי אלה

ΕΙΣַחיִשָמַה תרושְבל רצָעמ םושדיתלבל לפהדתֶא : 
 ΡΥ ΣΤ םיִלְכא ΡΊΞΕΙ תדבע יִדְבע יּכ םֶּתְעְְי אלה
 ונינ ודא קת ןּכ :חָּבְזִפּפ םקְלֶח םיחקל חַּבְזמַה יִתְרַשמּו
 יִתישָע אל יִכְנָאְ ;הרושבהדמ ΒΞ ויחיש אּוהדםנ

ΓΙ͂ΝΞהֶלֶאְמ  ὩΣילדהשעי עמל תאז יִּתְבַתְכדאל  ΙΞ 
 :קחל יִתְרַאָּפְתִִתֶא שיא םישָי ΝΟ תֶוָמַה יל בוטדיּכ
 ἘΝ ΠΣ רָאָּפְתהְל יִלְדיִא הָרושְּבַהדתֶא רשבאדסא
 ינוצְרְּבהםַא יִּכ .:רֶשְכָא אל"םא יל יואָו ילָע תֶלָטִמ
 «ΤΠ תדקּפ ינוצרב אלש"םאְו רכש ילדהָיהי הָשָעֶ

ΝῊאלה ירכשדהמ הֶּתַעְו  ξενחיִשָמַה תרושְּב  
τ ΝΞשָמְּתַשה יִתְלְבְל ריִחְמ  ΓΝימְצִ  ΓΞ 

 Τῶν לפמ ישָפַח יִתויָהְּב יִּכ :הָרשְּבּב ילד הָנּתָנה
ὯΝםיִּפְרְקְדתֶא תונקל םֶדָאדלְכְל דָבַע : ΤΙΝῚםידוהיל  

 ἘΠ הְרּּתַה ΓΙ םֶה רֶשַא םידוהיה תונקל יִדּוהיִּכ

ΤΥהרותה תחפָש יִמְּכ  ΕΞ ἘΝהְרותה תחת יִנניִא  
 ןיִאָש םֶמאָל :הְרותה תחת םֶהָש םֶתוא תונק ןעמל
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ὯΝ ΠῚ ΠΡול ןיִאָש יִמָּכ  ἘΝ ΠῚיִניִאָש יפילע  
 תונק ןעמְל יִתְרּות חישָמַה תרותהיִּכ םיהלֶא תרותדאלְּב

 | תונקל שלחְכ יִתיִיָה םיִשְלַחְלְו :הְרות םֶהָל ןיִאָש םֶתּוא 35
 םידָחא עישוא ןעמל (ΤΠ םֶלְכְל לפה םיִשְלַחַהדתֶא

 הָרושְּבַה רובעְּב השע ὋΣ תאזתֶאְו ΘΒ ΟΞ לע 28
ΠῚ ᾿νοῦ 24םיִצְרָהיִּכ םֶּתְעַדִ אלה : הֶּב יִקְלַח  = 

 - צור ןַּכ ןוחצגה ἼΣΩΣ הָּכְז דָחֶאְו םיִצְר םֶלָּכ ןיִדָמְסֶאְּב
 רָבְדלְּכִמ רזא ששוגתהל דמעָהלְכְו וב ּוכְִת ןעמְל 90

 ὉΡΝ רֶשֶא רֶתָּכ תחקל חנא ἼΘΕ) ΓΙ תַחְְל הָמַה
ἼΘΕ) 36אל םֶחְלִּנ יִננה הָכְשַחְב ומָּכ אל ץֶר יננה ןכְל :  

 -אלָש י- ἜΡΓΩΝ אּכְדֶאדִא יִּכ ΠῚ ה 27

 תַחַת Ἐξ יה ּותובְאְש ΠΝ םֶּכִ דָחְכַא אל 0
 ὮΝ הֶשמְל ולב םֶלְכְו :םָה ךותְּב ורבע םֶלְכו ןנָָה

 ὙΠ םֶלְכְו :ינחּוה ΤΙΝ ὈΞΝΟ ולְכָא םֶלָכו : םָיִבּו + 8
 ךלהה ὙΠ רוצהךמ ּותָש יִּכ יִָחּור ἜΝ הֶקֶשמ

 ΒΞ הַצְר אל םֶּכִר ΝΣ ΓΙ אּוהה רוצהו םֶהָמָע 5
 ונְלְהַתִיַה תאזלֶכְ ;רָבְדִמַב ΕΣ םָהיִרְגַפ םיִהלֶאה 6

 : הָמָהדםָג ּוּואָתַה רשָאּכ .הָמרְל תואָתַה יִתְקְבְל תפומל
ὯΞ םֶתְצְקִמ ὙΠ ΝΞ םיִליִלָא ΤΡ ּוָהִת אלו τ 

 < -אלו :קַחַצְל ּומקו ותָשְו לכָאְל םֶעִה בָשָיַו בּותְכֶש
προ דָחֶא םְִּב ולפי םֶתָצְקִמ ּוָז רָשַאּכ םינז הָיָה 

 רָשָאְּכ ΠΤ τ תֶא* הָסְנזאלְו :שיא ΤῸΝ ירשו +
 רַשַאּכ ונילת אל" :םיִשְחִנה םּודְּבַאְיו םֶתצְקִמ ּוהּוסְנ 0

τותומו םֶתְצְקִמ 57  ΨΩ Ξתאז-לָּכ  
 יעיִגהירָשָא Ὁ רְסומְל ΞΡΞΙῚ תפומְל תויהל םַתְאְצִמ

 .ָחיִשָמַהתֶא א"נ 10, 9
 ונילא
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 : בתא תופנל חיע ἐδ -ῶν א - ןמָאקי םדֶא
 יִרְכ ותירחא"סנ ΠΣ ΩΣ ןתְייסִא יִּכ םֶכַהּכ ἘΣ רֶתַז
 : םילי לֶא תדובעמ וקחר יִביִבַח ΞΡ : תֶאְש ּולְכּותֶש

 5 רֶשֶא תֶא ּוניִּב בתא ΞΟ“ יִנָא םיִנובְנלֶא רָּבדְּכ

 אלה ויִלָע םיכְרְבִמ ונְחִנַא ἜΝ ΠΣ Ὁ םוכ :רַמא
 ὉΓῸΝ רשֶא םֶחְלַהְו תישמהדלש πο ותא רֶבְחִמ אוה
 ἘΞ :ַםישָּמַהְדלָש ופוגל ונס רֶּבְחִמ אוה אלה םיִעְצב
 קֶלַחְש ΞΘ םיִּברָה ּונְנָא דָחֶא ףיג 150 אּוה דָחֶא םֶחְל
 רָשְּבַה יפלש לאְרְשידלֶא טיבה :דַחֶאָה םֶחָלּב ּונְלְכְל
 הֶמ הָתַעְו :הָּמַה חפזמה יִרְבַח םיִחָכַוה יִלְכא אלה
 :םיִליִלָא ΤΙΞΙΞ שֶמִמ שידסא ΝΞ שָמִמ שווה רמא
 אלו םיִחְבז ἘΠ םידשל םיוגה וחְבְזַש המ אָלֶא
 אל :םידשל םיִרָבָח πΡ נוצר ןיא ינו םיהלאל
 אלו דחָי םידשה סוכְו (Ὁ סוכ תותשל ּולָכּות
 :םידשה ןחְלָשְבּו ΠΝ ןחְלָשְּב םֶכְל קֶלַח הָיָה
 :ונמממ :ּוחְנִא םיקזח .יִכָה ונינדַאד תֶא אינקהל ּעְנה

 לפה ליעומ רֶבְּדיִלָכ אל לָבִא יל תושר לה
 .ἜΣ ζω שיא .:הָנּב ἼΞΤῸΡ אל לָבַא יל תושר

  ὭΣ: ἜΣ:והערלדסא יִּכ  ἼΣΩΣותא ןילוקמב :
 לַאְו ולכאת  ΡΠ τהוהיל 5 : בלה לשכמ ינפמ :

 םֶיִא ΠΝ שיא םֶכְתֶא ΝΡ ἘΝῚ : הָאּולִמּו ץֶרָאָ
 -רשא לפִמ ולכאת לוכָא ΤΌΝ תָכְלְל םכְנוצרּו םינימאמ
 -יִכְו : בלה לושְכִמ יִנָּפִמ ּורְקְחְת"לאְו םֶכיִנָּפל ומישָי
 ינפמ ּולכאתדלא םיִליִלֶא חַבֶז אּוה ΠῚ שיא םֶכָל רמאי
 ץֶרָאָה .הוהיל 3( בלה לושְכמ ינפמו עידומה ותא
 τὸς בלם יִּ ּףִּבְל אל ἼΩΝ ὙΦ בָלַהְו :(הָאולַמ

 י-
- 
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 לָכאדמִאְו :רֶחַאָה בל ΤΟΣ יִתּורַח ןוחת ΠΡΠΩΡ יִּכ 30
ἊΝיִנאָש רֶבְּדַה לע ער םש יל אצי הָמל הָכְרְבְּב  

 ושעתדוא ותָשת -םאו ולכאה ἘΝ ןכְל ΣΥῸΣ ךַרְבִמ 3
 אל לשְכִמ ונתתילַאְו :םיִהְלַא דובכל לפה ושַע רָבְד 82
 ὩΣ ΝΞ“ : םיִהְלֶא תלֶהְקל אלו םיִנל אלו םידוהיל 88

 γον שָקַבֶא אלו לכ לכל יוצר ΤΡ שקְבְמ כנא
ΝΣתָלָעות םָאהיִּכ  ΡΞועשוי ןעמל  : 

 ΣΤ תובְקעְּב ιν ΠΏΣ ΝΘ יִתוכְקעְבּוכל 1
 ΒΞ Ξ Ὡς Ἐ ἀρῶ! ἫΝ םֶכְתֶא ΠΞΦ יִנָא תאז-לעו 9

πον 3ויהתש יוצרו + :םֶבל יתרסמ רשאּכ תולּבְקהתֶא  
ΟΡשיִאדלָּכ שארָש  ΠΣשיאָה השאה שארו  

 וא ללפתי ἼΩΝ שיאדלָּפ :םיהלָאָה אוה חיִשָמַה שארו +
ΝΞΟ ὅלונמ הָסְכְמ ושארָו  ΝῊΠ9( :ושארהתא  πον 
Ωνאָּבִנְתִת וא ללפתת  ΠΊΩΝאיה ּהָשארדתַא עּרָּפ  

 הָסַּמְתִת אלדםִא | הֶשֶאַה יִכ ;הָחְלְנִמְל איה ΤῚΝ יִּכ תֶלּונמ 6
ΟΞ ΒΝῚ ΠῚ ὩΣהשאל אּוה  τοוא  ΠΡהָרָעְשתַא  

 5 ושארדתֶא תופכְל ביח ὉΣΝ שיִאָק ΩΝ :הָסַּכְתִּת 7
ΝῊאיה הָשֶאָהְו ודובְכּו םיהלֶא םֶלָצ  ΖΞשיִאָה  : 

 ἜΣ :שיִאָקְדִמ הֶשאְהְ"םִא יִּכ הָשַאָהְְִמ שיִאָהְְיִא יִּכ 9 5
 רּובָעְּב הָשֶאָקְדםִא 5 הָשאַה רּובָעּב שיִאָה אָרְבְנזאַל

 -לַע הָתְעַמְשִמ תוא תויהל תב הָשאַה ἸΞ᾿ῸΣ :שיאה 0
τהשֶא אלּב שיאה ןיא לָבִא + : םיִכָאְלַמַה רּובַעַּב השאר  

 ךמ הֶשֶאָה ΝΞ יִּכ :ןודָאְּב שיא אלְּב הָשֶאָה ןיִאְו 12
 : םיהלֶאמ הָלֶאלָכְו הֶשאַה ידידלע שיאָהְדסנ 15 שיאה

 םיהלֶאהלֶא ΒΓΕ השאל הָואְנַה םֶכְשְפָנְב אְנוטְפש 13
 שיא יִּכ םֶלועְּבַש :גהונמ ודמְלת אלה :הָלִנִמ השארו 4

ἜΝ 5הָשֶאַה לבא ;ול איה הָפְרֶח ושאר רַעָש עַרָּפ לדג  
 :ףינצְל רעשה הל ΠΡ. Πρ אוה ראפ ּהְרְמְש ΠΣ יִּכ

 בהאידםאו

- 
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 תולהק ΤῊ אלו Ὁ5 וז אל בירק שיִא בהָאְיָאְ
 7 חבשל ΠΡῚΝ אל תאזחתֶא יִתּוצְּב הָנהְו :םיהלָאָה
 0 יִּכ הָבּטְל אל דחי ּופְסֶאִּת ἜΝ Ὁ םֶכְתֶא
 18 ΓΝ ΟῚ לָקָפְב ודַצְותְשְּכ םֶכיִנִּ תוקלַחמ שיש ΡΩΝ יִּכ
 ל תויהל תווכיִרָצ תוּתּכ יִּכ :ןימָאמ ἫΝ רֶבָּדַה
 0 ἜΤΙ ΕΘΝ ΝΘ ΠΟΣῚ :םֶכְּבָש םיְִמָאְנִה עדו ןטמל

ΠΡῚΝםידקמ דָחְאילָּכ יִּכ .:ןודָאְהילָש ותַדועְס לכָאְל  
 ;רֶכּתְשַי ΠῚ בַעְרִי ΠῚ הֶליִכָאָה תעשְּב ΤΣ תַחְקְל
 להְקדתַא ּוזּובְתַה וא תותשלְו לכָאְל ΦΩ͂Σ ὩΣ ןיא יִכָ
 תאז"לעה םכְל רַמא המ ולךיאש ימדתַא ושיְבְתּו םיהְלֶא

 ₪ ךמ יא יתלפק ןכ"יכ  :חפשמ ἩΡᾺ םֶכְתֶא חּכשא
 רַסמְנרַשֶא ΓΞ עושי ןודאה יּפ םֶכְל יִּתְרסִמו ןודִאָה
 4 הָז ּולְכָא וחק רמאיוו עצְביו רבו 1 : םֶחְלַהְדתֶאחְקְל וכ
 5 םוּפהדתַא ןב"ומכ ו :ירכְזל תאזהשע ὩΞΊΣΞ עָצְבְנַה יִפּונ
 הֶשָדַחַה תיִרָּבַה איה תאזַה סוכה רמאיו ΠΈΡΙ רחא
 מודל יִּכ .:ותשתש ןמָזלֶכַּב יִרְכְל תאזושע יִמָדְּב
 רַכְוה תאזה סוּכָהדתֶא ּותְשַתְו הוה םֶחְלַהתֶא ולכאתש

ΤΎΣΙΣיִּכ דע ּוניִנדַא תומדתֶא  ΤΊΣלכאיש ימ ןכל  
 םשֶאְי יוארכ אלש ןודָאה סוּכמ ΠΌΣΙΝ הוה םֶחְלַהְִמ
 לָכאי זֶאְו ושפנתֶא שיאה ןַחְבָי  :ומָדְלּו ּוניִנדַא ףונל
 אלש הֶתְשַהְו לָכאַה יּ :םוכה"ןמ הָּתְשִיְו םֶהְלַהְדֶמ
 ΠΣ ΣΝ הלפההאלש ἘΡ ושפנל ןיד ΠΡ לכא יּוארֶכ
 םיִּבְר םישָלח םילוח םֶכָּבִשי הזה ἜΣΤΙ ללְנְּב :ןודָאָה
 הָיַהְנ אל ּונָשפְנְדתֶא ןחְבְנהםָא יִּכ :תֶוָמַה ּונָשי הָּבְרַהְ
 99 אלֶש יִדָּכ ΝΠ דיילע רסונ םיִנודִנ ונאָשכו :םינודנ
 88 ּניִּתְמַה לכָאְל די םֶכְדְעּוהְּב ΤΊΝΊΞ 59 :םֶלועָהְםע בִּיַחְ
 84 הָמְשַאְל ודעּוִתְפ ותיִבְּכ לכאי שיא בַעְרְייִכְו :הֶזְל הז

 :יאבּב ןקַתַא םיִרָבִּדַה רֶתָו
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ΠΥΠ ΓΟ ΚΣ ΞῚ 19יִחֶא  ἽΠΠΩΝ ΝΟי 5 םֶּכִמ  

 םיִליִלָאָה יִרָחִאְו ὨΓΡΝῚ םיוג םיִנָפְל יִּכ ὩΣ אלָה 5
 יִּכ םֶכְתֶא עידוא 159 :םֶּתְכַשְמִנ םִנְו םֶּתְקְבּוה םיִמְלַאָה 8

 = אק םנְו םֶרח עושיל רמאיְו םיִהְלֶא חּורְּב רֶבד שיא ןיא
 תונָּתמהְו : שְךקה ΓΞ ΓΝ יִּתְלּכ ןודָא עושיל שיא אָרְקִי +
 |  דָחֶאְו םישומשה םינשו ΠΥ אּוה דָחֶא לָכִא תונש 5

ὁתונש תולעַּפהְו :ןודאה אוה  ΞΝאוהו דָחֶא םיהלֶאָה  - 
 תּולַנְתַה ΤῊΣ שיאו שיִאלָכְלּ : לפַּב לפַהתֶא לעּפַה ד

ΠῚ 5דָחֶאָה יִּכ : ליעוהל  ΤΟΣ ΤῚΣרוכד חורה  
 רַחַאְל :אּוהַה חורַה ἘΞ תעדַה רובד רַחַאְלּו הָמָכָחַה 9

 |  :אוהה ΓΞ תואפְרֶה תונתמ רַחֶאְלּו אּוהה חּורְּב הָומָאַה
τὸהֶאּובְנ רָחֶאלּו תורובג לעפל רַחַאְלּו  ΤΙΣΙ ὝΠΝΟΣיב  = 
 = .דלָכְו :תונשל דּואַּב רֶחֶאְל תונשל יניִמ רחַאלּו תוחורה ג

ΤῸΝחּורֶה לַעָפי  ΙΝועוצְרַּכ שיאְל קלחה אוהה : | 
 | (τ הָּבְרַה םיִרְבָא ובו דָחֶא ףוגה ἼΦΝΘΞ יִּכ 12

ἘΝםיִבְרהִּכ ףא ףוגה  ὩΠםג 5 דָחֶא ףוג םֶלָּכ  = 
ΠΩΣ 13ַחּורְּב יִּכ  ΤΙΝנְלַּבְמְנ  ΤῊΝףוגְל  παν τῆν 

Ὁ ὩΝῚ Ὁ ΤΠ:ּנלְכ ןירוח יִנּבִדִאְו םיִדָבַעְדִא  ΠΥῬ > 
 = דםִא יּכ אוה דָחֶא ἼΞΝ אל ףוגה"םנ 3. :ּוניִקַשָה דָחֶא 4
 ףוגהדמ יגניא ןָכילַעיִנַא דואל ΟΣ רמאתחםא :םיּכְר 5

τὸרמאתדסאְו :איה ףוגהךמ אל תאזְלָה  ΝΠןיע אל  ἊΣ 
 ףּוגה"םא :איה ףוגהךמ אק תאזְלַה ףוגהךמ ΣΝ ןּכְדלַע גז

 :ַחיִרָה הָיִא עַמָש ἸΡΞΓΩΝῚ עָמָשה ΠΝ ΤΡ ΠῚ ולְּכ
 םֶהְמ דָחֶאְו ΠΝ ΟΞ םיִרָבָאְהדתֶא תש םיִהְלֶאָה הָתַעְו 5
 :ףוגה הָיִא דָחֶא ἼΩΝ םֶלְ ὙΠΟ :ונוצר ἘΞ ףַּב 19
 לכותחאל ΤῊΣ :דָחֶא ףוגהו םיִרָבאָה םה םיִּכִר הוה 30

 לכּוידאל שארָהדסנו ל דִרָטְצֶא אל רמאל ἬΤΟΝ רב
ΤΟΝ “ΞἼ22ְּפָהְל יִּכ :ןכְל ךִרטצֶא אל רמאל  ἘΝ 

 ףוגה



δὲ 
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 9 םיִאְרְגְהְו :רֶתייְּב םֶהָל ῸΝ םיִכיִרְצ םיִפְר םיִאְרְגה ףוגה
 תשבל רָשָאְו ΞΘ ὍΣ שיִּכְלִנ םֶתֶא ףוגּכ םילקנ ול

Ὁ»ּוָחְנַא םיִבְרִמ  ΣΌΣ ΤΙΝ4 רָשָא םיִנּוגַהַה םיִרְבִאָה יִּכ  
ΓΝ ὉΞןכו םֶהָל דובָּכ תַתְל דרצ  δםיִהְלָאָה  ἊΝ 

 תקלָחמ האל ἘΞ ורגל רֶתוי דובָּכ תַתְל ףּוגה
ἘΔדחי םיִרָבַאָהְלָכּו גאְדידסִא  ΠῚ6 םָאְכִייםִאְו : הֶזְל  

 דָחֶא רָבַא ἽΞΞὩΝῚ םיִרְכאָהְדלָּכ ותא ּובָאְכִידִחֶא רָבָא
ΤῸΝ»ויָרָבַאְו םֶּתַאַחיִשִמַה ףונםָּתַאְ :םיִרָבָאַהלָּכ ותא  

 הָנושאר לָהּכּב םיהלַאה םש םֶהמ :ּוקְלָח יִּפְל דָחֶאדלָּכ
 תורּובגְזתיוט ןםידמלמל תיִשיִלָשּוםיאיִבְנְל תיִנָשְוםיִחילשל
 תונשל יניִמּו (ΤΉΝ תוכיִמְתו ΓΊΝΕΙ תונְּתִמףא
 - ה םיִדְמַלְמ םֶלְכ וא םיִאיִבְנ ΣΌΣ ΕΝ םיִחיִלְש םֶלְכַ
 80 םיִרְּבַדְמ םֶלְבָה תּואָּפְר תונּתִמ ἌΡΡΕΝ : תורּובְנ ישע
 81 גישהל ּולּדַּתְשַה ὈΓΙΝῚ :תונשל יִרָאְבְמ םֶלְכַה תונשְלְּב
 ΤῊ םֶכְתֶא המ יגנה ינאו ΡΞ תובוטה תונחמה

ΤΌΣהְנֶלְבִילִע  : 
  Ν ΓΟ ΟΞ ΕΝהָבַהְאיִּבְדִיִאְו רָּבְדִא םיִכָאְלַמּו םישְנ 18
  ΤΌΤ ΤΠ:הָעורְת לַצְלַצְּכ וא הָמה  ἘΝῚילדהיהת :

 הָנומָא יִלְדהְיַהּת םִאְ תַעְדַהדלכ ו תודופה"לָּכַעַדאְו הֶאּובְנ
ΤΣ הָבָהַאָה יִּבְיִאְוםִמ ΤΩ םיִרָה קיִּתְעַהְל דע הְּבִר 

  ΝΞקלַחֶאדםִאְו  ΠΕΡῚהפרשל יפּונדתא ןּתֶאדבאְוינ
+ "ὨΦΊΝΟ ְהָבָהאַה :ינליעות אל תאזלּכ הָבַהֶאַה יִּבְדיִא 

 אל הָבָהאָה דָסֶח הָשעְו ףא  ΝΠרָאְּפְתִת אל הָבָהֶאָה
ΓΝ שקַכְת קדאלו ΡΥ הָשָעַת אל + :םַמורְתִת אלו 

 בשַחַת אלו רַמְרַמְתִת אלו ּהָל"רֶשא  πε τחַמשְת אל
τ לָפדתֶא אָשִּת לפדתֶא ΠΡΌΣ תָמָאָהְדסִע יִּכ הָלּוְּב 
 לפתדאל הָבָהַאָה :לּבְסִת לפ"תֶאְוהָוִּת לכת ןימָאת 8

 תַעְדהְו הנילכת תינשלהו הָנְלַטָבִת תואובה לבא םליעל
 לטבת . 91
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 :ּונאָבְנֶש אוה תַצְהּו ּונְעְדיִש ΘΠ תָצָקיִּכ :לַמְּבִת 9
 ὯΝ רָשֶאַּכ :תַצְהַה רבָעִּת רובָע א םיִמְּתַה אובְכו 10

 רָשָאְכְו יּתְבְשַח סלע ΤΟΣ לֶלועָּכ יִתְרַּבִד לֶּועְ ללוע |
ὙΡῪῚ 1םיִטיִּבַמ תַעְכ יִּכ .:לָלועָה ירָבד יִתְריִסַה שיאְל  
ὍΝ 3תודיחְבּו הֶאְרַמְּב  ἸΝῚםיִנָּפ  ΒΝעדוי תַעָּכ  

ἫΝ 4ותָצְק  ΝΘ ἸΝῚעדא יתעדונ  ΣΤῊΝהתו  
ΠΡהָלּודְגַהְו הָבָהַאָהְו הוקּתַהְו הָנמָאְה הָנְרִמִעַת  

 :הָבהאְה איה ןָרְּבְש
 חורה תונתמ גישהְל ולְדִּתְשַהְו הָבַהַאַה ΠΝ ופדר 4

 ΞΡ“ ּוטְנִא ןושְלִּב רָּבְדִמַה יִּכ  :ּואָּבִנְתִתִש רֶתייִבּו ל
ΠΝועמש שיִאיִא יִּכ םיקלאלדםא יִּכ  ΠῚאוה  

 םֶתּונְבְל םֶדָאיִנְבְל רָּבְדִמ אּוה אָּכִנְתִמַהְו :תודוס רָּבְדִמ 3
ἘΠῚ 4ןשְלְּב רּבְדִמַה :םֶמָחְנְלּו  ΠῊΞושָפִנתֶא  

 ἘΞ םֶכְלְכְו ןפו ὩΣ :הֶדעָהדתֶא ΠΥΞ .אָּבִנְתִמַהְו <
 רָּבְדְמַהְִמ אָּבִנְתִמה לודניִּכּואָּבִנְִּת יִּכ רַתויְבּו תונשלב

ὁהָדַעָה הָנְּבִת ןעמְל שרֶפייסא יִּתְלְּב תונשְלב : ΠΣ 
 םֶכְל ליעואדהמ תונשְלּב רּבְדָאְו םֶכיִלַא אובָאהיּכ יא
 וא הֶאּובְנִב וא תַעַדְב וא ΠΣ םֶכיְלַא .רְּבְדִא אל"סא
 ליִלָח לוק תנו ΘΠ חור וכ ןיאָשדהמ אלה :הָאְרּוהְב
 ןיחְבַהל ןואָה לָכּות ΩΝ תולק ועיִמשָי אל"ם ΚΞ" וא
 ןִּתִי אלדםַא רֶפושה ἘΣ :ןננוידמו רמוידהמ עדי הָכיִא
 דאלםִא םֶתַאדִַנְזִּפ + הָמְחְלִמל ץֶלָחַ ימ דּורְּב לוק ולוק
 אלה רָּבְדְמִה עד הכיא ὉΤῈ רובד םֶכְנושלְב ואיצות

 -ב

 וכ

0 

 לקה רשפ עדי יִנניאדִא λὰ :לוכ יל ןהמ תא
ΤῊΝיִעַעְּב 5. הָיהְי רָּבְדְמַהְו רּבַדְמַה יִנִעְּב זָעלְַכ : 

 ושָקַּב תיִנָחּור תוחכל םַּחַא םיִּואְתִמָש יפל םֶּתִאדְנ 1515
 רַּבְדְמִה ללָּפְתִיְּכילע + הָדְעָהתֶא הָנְביִשְהַמְּבְףיִדִעַהְל 1

 ןושלב

ΓΙ 
 ו
ἈΦ᾿ Η τ 

 , ה =

5 ἘΝ רק -צ ἋΣ τί ἋΣ ἫΝ 1 
ΓΞ 
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 44 ללַּפְתִמ יחּור ΤΠ ללַּפְתֶאדםִא יִּכ :הָנָשַרפְי סנו שלב
 15 ΠΡ ας ΓΝ ΤΙ התו :יִרָּפ הש עא יִלָכִשו |
 דסנ ΓΓΥΒΙΝῚ יחּורב הָרְמּא יִלָכְשְּבִיסנ הָלְלַּפְתֶאְו יחורב |

16 ἢ) אוהש ימ ΤΠ" ΤῊΝ ΠΥ ΤΞΕΓΩΝ יִּכ זיִלְכשְּב 
 הָמ עדי ּונְניִא אּוהו ἸΩΦῚΞ רחא ἸῸΝ תוטוידהַה םוקמכ
 17 ᾽Γ אל דער לָבָא יואְרְכ ΤΊΞΩ הא ןח :רמא הָּתַא
 18 ןָכָא  :תונשְלּב ἼΞ ἊΝ םֶכְלְּכִמ רַתְיָש יהלאל הָדוא
 5( תרוהל Ἢ יִלְכַשְּבְןיִלִמ שמְח רָּכִדְל רַחְבָא לָהָקּ
 50 "לא ἘΠ :ןושְלָּב ןילמ תובָבר רָבְדְלִמ םירחאהדתא

ὙΠΙΣאָלֶא הָניִּבַּב םיִנטְקִּכ  ὙΠתוקונית  ΠΣםיִמְלְשּו  
 21 ושלב הָפָש יִנָעְלְבדיִּכ הָרותַּב .בּותָּכ ןָה :הֶנְּבּב
 ילדעמש ּובָאדאל תאזּפ םנו הזה םעהְדלא ἼΞῚΝ תַרַחַא
 9 יפ תוא הַָה םיִנימָאמל אל תונשלה ןכל ἘΠῚ רמָא
 הֶעמְא ΘΟ הָננֶא הֶאּובְנַה ΘΝ הָנומָא יִרְפִחְמְלבא
 ΞΡ το הָרְעָהלָּכ לֶהָקִּתִִא הגהו :םיִניִמָאמְלְ"ִא יכ
 הָעמָא יִרָפִחְמ וא תוטוידָה ּואובָיו תונשְלַּב םיִרְּבִדִמ
 4 ἘΦ ּואְבְְתִייבִא ὉΞΝ ΤΩΝ םיִעָנָשְּמָש ּורָמִאי אלָה

ΝΕ)רפחמ שיא  ΠΡῸΝטוידה וא  ΠΕΡῚםֶלְכ ידידלע  
Ἀπὸלע לפיו ובָּבְל תומְלַַּ וע ןִכְבּו :םֶלְכ ידידלע - 

 םיִקלֶאָה תָמָאְּב רמאיו ΤΟΣ םיהלאל ΤΙΣΙΝ ּינָּפ

 ל ΠΡ םכְלַקהְּב ִחֶא תושפל-המ הע םֶכְְּרקְּ
ΙΝןושְל ולדשי הָאְרּוה ולדשי רומזמ ולדשי םֶּכִמ דָחֶאְו  

Τρולחשי ןוזח  ΝΞוז רבדִיִהיִּכ :םֶכְתוְּבִהְל הָשִעָי לכו  
 אלו πο וא םִיִנָש םינש םיִרְּבדְמַה ὑπ ןושְלְּב שיא
 28. םדי וא שרפמ ΓΝΠΩΝῚ :שרפי דָחֶאְו ΠῚ רחא ΠῚ דתו
 29 ּורְּבְדְי םָה םיאיִכְנהְו :םיהלאלְו ושפַנָל רפדיו להק
 ἽΝ ןיזק ΠΡῸΣ יִכְו ּוָחְבִי םירחאָהו השלש וא םינש
 81 אָבְנְתִהְל ּולְכּות יִּכ :ןושאַרֶה םדָי םש םיבָשיַהְְִמ

 םכלכ 21"

 (Ὁ כ

 יו 2
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 תוחורְו :ּורָהְני םֶלְּכְו םֶלָכּודְמְלי ןעמְל ΠῚ ΙΝ ΠῚ םֶכְלְב 8:
 הָכּובִמ י τὸν אל יִכ :הַמָה םיִאיִבְנה תּושְרּב םיִאיִבָּגַה 88

 תולקק לָכְּב רֶשַאַּכ םולשה י יהלָאיִא 5 םיהלָאָה
 ןהְל הָנניאל יִפ הֶנְקּתִשִּת תויִסְנְּכִב םֶכיִשְנ :םישדקה 84
 ἘΝῚ“ : הרותה ΤῊΝ ὝΩΝΞ עְנָּכִהְלִַא ִּכרְּבִדל תושר 5

ἜΡΙΝהָפְרֶחְיִּכֶתיִבְּ ז ןֶילַעבְרתא הָנְלֶאְשִּתַרַבִד דמלל  
 ΤΟΝ ἼΞΞ אָצְי םֶּכִמִה וא :לֶהְקּ ΞΡ" םיִשָנַל איה <
 איִבְנ אוהש שיא רמאי םִא :ַעיגה םֶכְּדַבְל םֶכיִלַאדִא 81

 חיִּכ .םכל בתכ יִנָארָשַא תא ΚΞ ΓΞ ΠΥ שיאדרוא
ὃימו + הנה ןודאָה תוצמ  ΩΝיחַא ןכְל ::עְדְידלא עדי אל  

κωςתונשְלַּב רּבְדְלַמ ואְלְכְתלֶא אָבִנְתִהְל : 
 :הרָושכו ןֶנהַּכ הֶָשַעְי לפה 10
 ומ םֶכְתֶא יִתרַשְּב.רֶשָא הְרושְּבַהדתֶא ΤῊΝ םכְריּכְזמ יִנַאְו 15

 וקיזחת"םא ּהָב ּועָשוִתְִנְו :הָּב םֶּתְדַמַע םֶּתְלִּק םַּאְו 3
“ΟΝ ἼΞῚΞאשל םֶתְנמַאָהראל םא קר םֶכְתֶא יתר : 

ἼΞΤ ΟΞ ΤΟΝ 5ַחיִשמַהדיִּכיִתְלַּבִּיַשדהַמְֶכְל יִתְרְסִמ  
ΕΣ ΤΡ +םקּוהְ רָּבְקִנְו :בּותְּכַּ וניִתאטַה"לע  ΝΞ 

 םיִנָשֶלֶא ויִרַחַאְו א אָפיִכדלֶא ΠΝ :בּותְּכַּכ ישילשק 5
ὝΕΣ ὁםיִחַא תואמ שמָחמ .רתויל הארנ ןכדירחאו  

 ןכדירחאו ושי םֶתְצַקִמּו םייחכ םֶדע םֶּכִר ἼΩΝ דָחֶפְּכ ד
ΞΡ ΟΝ ΠΝ 8םֶלָכ יִרָחִאְו :םיחיִלְשה"לְּבלֶא וירחאו  
ὌΝ ὩΣ ΠΝ 9הָמדַה  ΤΡיִּכ  Ἢםיִחיְלָשּב רעה  

 :םיהלֶאָה לַהְקתֶא יתפדרהיפ חילש ארְקהמ יּתְנטַהְ
 הָיְהְדאל ὋΣ ידה יִתייָהָשדהמ יִתייָה הלא דָסֶחְּב לָבַא 10

 םיהלֶא דֶסַחִאִּכיִַא אלו יתלמע םֶלָכִמ ΡΞ קירל
 הֶכְכְו םיִעיִמְשמ הָכְּכ הָמַהְדִנ יִנַאְנ הנהְו :יִדָמַע רָשָא גג
 ΤῊ םיִתָמהְדִמ חישָמה םקּוההיִּכ דַגְהְדםִאְו :םתְנַמָאָה 2
 ΓΤ ןיאדםא : םיִתְמל ΤΙΣ ןיא םָּכִמ םיִשְנָא ּורְמאי 18

 .םיתמל

| 
\ 
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 14 םקּוה אל חיִשְמַהדםִאְו :םקוה אל חישָמַהְדִנ םיתטל
 15 ἘΦ יִדַעָש ΝΌΣΩΝ :םֶכְתַנִמָא קירו ּונתְעּומְש קיר
 םיקה יִּכ םיהלָאְהתֶא ּונדיִעָהְדרַשַא ןעי םיהלאל ּונָחְנַא

ΤΩΝומיקָה אל אּוהו  ἘΝאל םיִתְמַהְש רֶבְּדַה ןּפ  
 6 :םק אל ַחיִשְמַהְדסְנ מוקי אל םיִתְמַהְדמִא יִּכ :ּומּוקָ
 וז :םֶכיִתאטחְּב םֶכְדועְו םֶכְתִנימָא לָּבָה םק אל חישְמהדםָאְ
 18 ΝΠ םייחָּבְיִאְו ΩΝ ΓΞ םינשיהדםנ כמא
 ΤΟΝ םֶדָאִלָּכִמ םיִלְלַמַא ΓΞ ּונָחְנָא םיִחְטּב דַבְלְּב
 :םיִנשיה תישאר םיִתמַהְדִמ םקּוה חישְמַה ΠΣ לָבַא |
 םיִתְמַה תִיִחִתְִנ ΣΝ ידידלע ΓΙ ΝΞ ΟΝ ΤΙΝ יִּכ

ΣΌΣ ΝΞ,יּכ :םֶדֶא  ΝΞ ΝΞםֶלָּכ םיתמ ןושארה  ,εἿ3 
ὙΠΟ,םֶלָכ  ΠΝ ΟΞῚ ΡΞ38 תישאר ורדסּ דָחֶאְו  
τε βחישֶמַה  ΙΝםֶתא 9  ἘΠῚואובְּב חישמל : 

 ₪ ΝΠ םיהלאל תּוכְלמַהדתֶא ΓΕΡῸΞ ץקה ןכ יִרָחֶאְו
ΙΝ,ותיִּבָשה  ΤΊ ΟΞ5 אּוההיִּכ :הרובְּ ןָטְלָשלָכְו  

 :ויִלְנִר תחת ויִבָיאלֶּכְדתֶא ΓΞ דע למי ךלמ |
 28 תש לביִּכ :תֶוָמַה אוה דַחְּכי ἼΩΝ םיִכָיאַה ןורחאו
 תֶשַהָש אוה רּורָב ויֶּתַחַּת תשוה לפ ודמָאְבּוויִלְגִר תחת
 5 זָא ותחת לפה תשיי רֶשֶאַכְו :לֶלְּכַב ΣΝ ויָּתַחַּת לפ
 הָיִהְי ןעמְל ויָּתְחִּת לפתַשַה ΤΠ אוהדסנ ןֶּבַה תש
 29 םיִתְמַהדַעְּבםיִלָּבַמְנה ושעידהמ יִּכ :לּפַּב לפה םיִהלֶאָה

ΤΩΝ ΩΝדַעָב 53 הֶזהֶמְל ּומוקייאל םיִתְמַהֶש אוה  
 9 :הָעָשהלֶכְּב ὈΠῸΣ םיִנָכַתְסִמ ΠῚ הָמְלְו :םיִתָמַה
 81 יִנָא ἜΣ ונינדַא עושי ישָמַּב ילשי רשא םֶכַתְלַהְתְּב

ὋΣאל"ם  ἊΝ ΤῸםוילֶכְּב  ΠῚםֶדָאילָּכ דרְדְכְיִא  % 
 יתְלִעות איִהְהַמ סוסַפֶאְּב תועָרַה תויחַהדםַע יתמְחְלנ

τῷ ₪2 אל  

 .ּונָתְלַהְתַּב א"'נ 1
 םיתמהדםא
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 : תּומָנ רָחַמיִּכ הּפשִנְו הֶלְכִאנ ומּוקי אל םיִתָמָהְדִא
 ΤΩΣ םיעְר םיִשְנַא תַרְבַח - טה ה 88

 | דחמ .יבושישכו ΤΩΣ ומוקי דא שיא רמאייכו | ₪
 ἜΝ יתלּב | ΠΡ אל ΣΦ ΤΙ ןה לָכְּפַה הֶּתַא :םֶפּונ 86
 ἘΝ יִּכ ΠΤ ἼΩΝ ףוגהדתֶא עדז דנא עַרְזתֶשְכו :תּומָי 87

"Ὁ. 8םרע  ΠΌΤוא  ΠΝםיהלָאָהְו :םיערוה  
 אל :ּוהנימל ופונחתא ער ערדלכלו ונוצר ףוג לת 99

 ΠῚ םֶדֶמַה רשְּב אּוה ΙΝ ןימ יּכ ΤΙΣ רָשְּב רָשְבַהלְכ
ΠΝרַשְּב רחא ןימּ הנד רַשְּב רחַא ןימו הָמהְּבה רשָּב  

 ΠΝ ΣΝ ץֶרַאְּבִש תופוגו םיִמָשִּבְש תופוג שיְו :ףועָה 0
 תופוגה ΣΦ אוה רַחִאְו םיִמָשַּבָש תופוגה רדובָּכ אּוה
 חריה דובְּכ אוה רֶחֶאְו שמשה ΞΘ אוה רחא :ץֶרֶאְּבָש
 :דובָכְל ΤΣ בֶכוּכְמ בֶכְוכיִּכ םיִבְכוּכַה "29 אּוה רַחַאְ

 :דע ΠΡ הָמּוקְתהְו ןוילכל העירה םיתמה ΓΥΤῚ ןכו 3
 :הֶרובְנִּב םּוקָיו ,הֶשלחַב ער דובָכְּב םּוקו ΤῊΣ ערק 48
 שי ὩΣ ישְפִנ ףונ שידסא יִנֶחּור ףּוג םּוקיו ישפנ ףונ ער 4
 שָפְנְל ןושארַה םֶדֶא ΣΝ יהיו בכ ἸΞῚ ΠῚ ףונ 5
 איה חּורָהְדלש אל לָבִא :הָיִחְמ חּורְל ןורחאה םדא היח 6
 םֶרֶאַה ᾿π ןכדירחאו ξυστὸν ἘῸΝ הנושארֶה וז

 אוה ינשה ἘΝῚ ΠΕΣ Ὁ אּוה הָמְדַאָהְדִמ ןושארַה
 ןּפ רֶפָעְילֶש אּוהָש דָחֶאְה תדמְכּו :םימָשהדִמ ןודָאָה 8

ἼΩΝ ΟΞ ΤΠאּוהש דָחֶאָה תּדִמְכּו םֶה רֶפעְ"לֶש  τον 
 רשַאַכְו το םימָשהְדלַש .ΟΝ ΟΞ תדמ ןַּכ םיִמָשַה 9

 πον ὩΣ שפל ןּפ Ἔσο“ אוהש םֶדֶאַה םלצ ונשבל
 ΞΟ ὙΝ ἼΩΝ ἊΝ תא ΤΌΤ ΟΝ אּוהש םֶדֶאַה 0

 אל הֶלְכִי ΟΠ םיהלָאה תוכלי תֶשְרְל לכויאל 8
 של
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 8 םֶכְל ΓΡΙΝ דוס ΤΙΣ : הָלְכייאל ἜΝ תֶא שי
 ₪ עַנְרְּב :ףֶלחְתִנ ּוָלְּכ לְֶבַא תומה ןשינ ּונָלְכ אל ּונחְנַ

ἘΞ ΤΙΝיִּכ ןורָחַאָה רָפושה עקפ ןיע  ΣΙרָפושפ  
 8 הָתַעְשַמ יִּכ ::ףְלַחְת ּונְחְנַאְו ןוילַכ יִלְּב ּויָחְי םיִתָמַהְ
 שָבְלי תומל ופוס הָתָעָשהַמּוויִלָּכְילַא שָּבְלְיְזיִלָכְל ופוס
 5 ןויְלָכלַא שָבְליִשְ ןוילכל ופוס הָּתַעָשדהַמו + תֶוָמדלַא
 -רַבְּד אבי זא ΓΟ ΟΝ שָבְקיִשָּכ ΤῊΣ ופופ הָּתַעָשדהַמּו <

 5 נוחְצְנ היא ΤΙΣΙ ΝΟΣ היא :ח πο תֶוָמַה עַל בּותָּכַה
 6 איה אָטַחִה חכו אטחה אוה ΓΙ ץשע :לואש
 : 8 "לע ΤΙΝΟΣ Ὁ ἼΩΝ םיהלאל תודות לבא : הרותה
 5 ּונְנוּכְתה יִביִבַח יחא ἸΞῚῸΣ | :חיִשָמַה עושי ונינדַא ידי
 ינפמ ּוניִנדַא הֶשַעַמְּב תַעדלְכְב ופידעהו וטומתדלּב
 :ּוניִנדַאְּב םֶכְלַמִע ק קירֶל אלהיִּכ םֶּתַא םיִעדיש

Ἢ ἼΞΤΟΣהקצה  ΠΣ16 רֶשָאַּכ םישודָקַה  
 2 דלָכְּב :םּתַאדִג ושעת ןכ ΤΟΝ ἊΝ תולהְקל יִתְנקִּ

ἬΝםֶּכִמ שיא שיא תָּבַשְּב  ΝΘודָי גשפ . ΠΡ 
ΝΣ ΡΩΝןעמְל  ἼΩΝדע ץבקי אל] אבָא : Ὁ8.  

 ΓΝ τῶν ἘῸΝ חַלָשֶא םיִנַמָאְ ּואָצַמִּת רֶָשֶאְו אבָא
 + πον אוה בושָחדִאְו :םילשוריל םֶכְתְבְדְנתֶא איִבַהְ

ὮΝ ἊΝ ἘΣאבָא יִנָאְו :וכלי  ὈΡΘῸΝירבע ירחא  ὯΝ5  
 6 ὩΣ בשא ילּואָו :הָרבָעֶא אָיְנודִקִמתֶא יִּכ אָיְנודִקמ
 רשַאדלֶא יִנלְּת ןעמל וֶתְּפה τς וא םיִדָחֶא םיִמָי

 ז רָבַּכ םֶכְתֶא הֶאְרֶאָש ינוצר ΤᾺ תַעָכ 5 :הָמְש ךלא
 :הָוהי ןֶּתַדִא םיִמָי םֶכְלְצֶא תָבָשְל הָוקָאיִּכ םֶכָכּתְּב
 9 8 יל חַּתְפְניִּכ :תועובשה גַחדדע סוסְפֶאְּב בשֶא לָבָא
 10 5[ :םיִּבַר םיִמָמקְתִמַהְו םילָעָפ"בַרְו לודנ חַתַפ
 דפ יִלָּב םֶכָמַע ΠῚ ἢ אָנּואְר םויתומימ םֶכיִלֶא אוב
 וג בלא שיא ןֶבְדלַע :יִנמָּכ השע אּוה הָוהְי תֶכאְלַמהיִּ

 ותא
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 ינא ולדהכחא יִּכ ילא אבי ןעמְל םולָשְב ּוהָחְלַשְו ותא
 ὩΣ" םֶכיִלַא אוב וביתר ּונִחֶא סולופָאו + םיחָאַהו ו

ΠΝ5. אובו הָתַע אובל הָצְראלו  ΤΟΣודיב : 
 :ּוקָזחְתִהְו ּושָשאְתַה הָעמָאְב ּודְמעו ודקש 18
 אלַה יחא ὩΞ הָשקְבאְו :הָבַהִאְב ושָצִי םֶכיִרְבִּדלְכְ 4

 ותו אָיְכְא תישאר אּוהש סֶנְפְטְסַא ΓΞ ΓΝ םֶּמְעְדְי
ΒΟ םּתִאדנ ּועָנְּכַה ןַכְל :םישדקה ΠΥ Ὁ ὈΨῈ) 6 

ΘΝםֶהָמַע למעיו דבעי רַשָאְדלָכדיִנּפִמּו םֶהָה : 
 5 סוקיכַאו םוטנטרפו םֶנָפטְסִא תַאיִבְּב חמש יִנָנהְו 17
 םֶכַחּורדתֶאְו יחור"תא וחיו :םֶכְנרֶסָחְתֶא ואלמ הָמַה 18
 רשא תולהקַה :םֶהָה םיִשָנָאָה וריכה ןכ"לע 19

  ΚῸΝΞהלה אלֶקְסרפּו סליקע םֶכְמולַשְל תולאש \
  ΩΝ 9םיחַאה :ןוראכ םֶכְמּולשְל לאשל םיִּכְרמ םֶתיִבְּב .

 והעְרדתא שיא םּולשְל ּולַאש םֶכְמולְשְל םילאש םֶלּכ
 Ἂς Ὁ בֶתְכִּב םֶכְמּולְשְל לאש :הָשודְקַה ΠΡῸΣ גו
 ΒΤ חישָמַה עושי ןודָאָהדתֶא בַהֶאְי אלָש ימ 1 :םולופ 29

ΤῊ 38אָתֶא : ἼΘΙםֶכְמַע יִהָי וננדֶא חישּמַה עושי : | 
 :ןִמֶא עושי חישְמּב םֶכְלְּכדתֶא יִתָבָהַאְו 4
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 םייתנרוקה"לֶא תיִנָשָה םולופ תרָנא

 1 םויתומיטו םיהְלֶא ןוצרב ΠΤ ΘΠ עושי חילש סולופ
 πο ὩΣ ΘΙ רֶשֶא םיהלֶא תלהָק ד לֶא .ּונחֶא |

 2 ΝΟ םולָשְו םֶכְל דָסֶח :אָיכַאּ ΟΝ“ םישדקה
 3 ורב :חישָמה עושי ּוניִנדַאְו ΣΝ םיהלַאה |

 יהלאו ΦΩΤῚ בא חישְמַה עושי ּוניִנדַא יִבָאְו םיהלָאָה
ΓΘ ΟΣדלֶָכְּב ּונָתא םַחְנְמַה  ὌΝΤΙןַעָמְל  ἘΠῚ + 

 ΓΚ םיִמָחְנִמ ּונְחנִא ἼΩΝ הָמְחְנַּב ΚΓ םיִצָחְלִּנַה
 δ ּונְתְמָחְנ ΓΞ ἜΣ 15 ּוָּב חיִשִמַה ייּונְע בר יִּכ :םיהלֶאה
 6 ὝΒΣΞ ץֶחְלִנ ὍΠΩΣ םיִצְחְלְנְםִאְו :ַחיִשָמַה ידיד לע
 רובעב םַחְיְנ ּונָחְנא םיִמָחְנְמדִאְו םֶכְמַעושיו םֶכְתַמְחְנ
 םֶכְתונְעִּב םֶכָשְפִנ םֶּתַאְד ὩΣ ּוכיִרָאְּתַש יִדָּכ םֶכְתִמחְנ
 ז םֶכיִלָע חּוטְּכ ּונָּבל ןוכת ΣΉΝ םיִנעִמ רֶשֶא םייונעָה

 :םֶכְתַמָחָנ ּונְתְמְחנ ןּפ םֶכייונע ונייונע ΝΘ יּכ ּונָעַדְו
 ὭΣ ּונָתְרַצְד תֶא ἘΠ םֶּכִמ דָחַכְנְאל יִּכ

 דע ּוטָמִמ הָרְבַּכ דָבְכ ΝΌΩΞ דאָמְל אָּיְסַאְב ּנְתַאְצִמ
 דתֶא Ὁ ּוַצְרָח ּונָבְבְלְב ΠΟ ΣΤΡ ּונָשַאונד יִּכ
 םיהלאְּבְ"סִא יִּכ ּונָשפִנְ (ΓΞ אל"רָשַא ןטמל תומה
 10 הרומחה ΠΡ ּוְליִצַה רָשֶא :םיִתָמַהְדתֶא היחמה
 :ונְליִצַהְל ףיִסויש םיּוקמ πὰς ולו ליצמ ΘΤΙΣῚ תאזה

 וג ΡΒ ודי ןעמְל םֶכְתַלַפְתַּב ΓΝ םֶתַאדנ םֶכְרְְעּב |
 ונרובפב

 סמ

= 
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 :םיפר ΤΟΣ ὉΡ ΠΡ דַסָהה תנֶתְמדלע ּונְרּובְעְּב
ἽΞ 12ּונַתְלְהִּת איה תאז  ἽΝיִּכ ּונָּב דיִעָי ּונָפְל  ΓΞ 

 םֶכְּתִאדיִּכ ףא םֶלּועְב ΞΟΠ םיהלָא ינֶפְל רֶשיו
 -אל יִּ : םיהלא דָסֶחְּבִמִא 5 רָשְּבַה תַמְכָחְבְדאל 18

 : םיִניִבְמ םנְו םיארק םָּתַאשדהִמ דם יִּכ ΞΡ בּתָכְ
 = -דע ועְדְתףאו טַעְמ ּונָתא םֶתְעְדיִש םֶכְּב ἊΝ חּוטְבּו 4

 ונְתְלִהִת םֶּתַאדסנ ἜΝΘ םֶכְתַלָהִּ ΝΣ יִּכ תיִלְכָת
 . אוב יִּתְצַּפְח הוה ןוחְטְּבב :ַעּושי ּוניִנדַא םויְּב 5
 ὭΣ" :הֶלּופְכ ΠῚ ולְּבְקִּת ןַעָמְלּו הָנשאר םֶכיִלַא 6

 םַתַאְו םֶכיִלֶא אָינודקממ .בּושְלְו אְָנודקמדלֶא םֶכָכותְּב
 ΠΩ) ΤᾺΝ ΠΡΟ הֶּתַעְו :הָדּוהְ ἘΜῊ ינוחלשת וז

 ἘᾺΝ ΠῚ ἘΣ רשאדתֶא ὝΣΞΣ - יִתְצַעָי וא

 םהלַאְַָב יפ [ΓΚ ןה הַָה אל סא ותרמה ו
 ידיד לע ונדד לַע םֶכְבותְב אָרְקִנה חיִשָמַה עושי
 | דיִּכ אל) ןַה הָיָה אל אּוה םויתומימו סונולס ידידלעְו

 ἜΣ םיִהְלֶאָה תוחְבַהד לָּכ יִּכ ::דָבְלְּב ןָה וב הָיָה 90
 :וניִדָי לע םִקלֶאָה דובכל ןִמָא ὙΠ ובו ןה ּויָה וב

 רֶשַאְו חיִשְמַּב םֶכְתִא ὈΓῚΝ ןנוכמה אוה .םיִהְלֶאָהְו צו
 :ןובְרעְק ּונְּבלָּב ןַתָנ וחורדתֶו ונְמְתַחְיסנ אוה ּונָחְשִמ 29

 יכ ΨῈ דע תויהל אָרְקַא םיחלָאתֶא ינו 38
 אל :םותנרוקל הָנַהְדדַע ὙΝΞ ΝΟ םֶכיִלַע יִתְלְמְחַמ 34

 םֶכְתַחְמְשְל םירעדסא יִּכ םֶכְתַנמָאְּב πὴ םילשמש
 :הָעמָאְּב םָתְדַמָע יִּ

ΝΣ 2ב םֶכיִלֶא דוע- בוש יִּפְלְבְל יִּבְלְב יִּתְרַמְנ  
 ΤῸΞ ΣΦ אופא ימ םֶכְביִצַצַא יִנָאְדִא יִּכ :תֶבָצַעְב 2
 -הָיָהְו אבָאְְּפ םֶכָל יִּתְבַתְּכ תאו :ידָילע בָצַעְנהְמִא 5

 Ἂς חָמבּ םֶהיִלָע חמשל ילדה ὌΝ םֶתאַמ בָצָע יל
 םכלכב
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ΠΡΌ -איה  ΓΠברמ יִּכ :םֶכְלְּכ  ΓΝ + 
 אלו הָברַה תועמדְבו םֶכְל יִּתְבְַתָּכ ΞΡ תקוצמו
 ὮΝ הרתה הָבָהאְה ּועְדִּת ןעמל קר םכביצעהל
 δ אָלֶא ביצעה יתאדאל שיא ביִצָעַהְדםִאְו ΤΌΞΩΝ יִּתְבַהֶא
 6 ὍΣ :םֶכְתְצַקִמ רמא הדּפַקלַע זיִרפַאאלֶשו םֶכְלְב
 ז ִּדַפָהְל ןכְבּו :םיִּבְֶה ἘΦ איהה הָחְכְותַה שיאה ותאָל
 בר 5 ונובָצַעְּב שיִאְה עַלְבְי אלָש יִדָכ ּומָחַנְתו ּוחְלַסת
 6 ;הָבָהֶא ותוארהל וצעיְתִתְש םָּכִמ הָשְקַבַא ἸΞΓῸΣ :אוה

ΓΝΙ͂Ρ 5נמל יִתְבַתָּכ  ΣΝד תֶא  ΘΓ9 לפַבםִא  
 .ע כ יִנָאדִנ Ὅσον ול תלמה ἽΝ שיאו :ןועָמְשִּת

ἽΝ ΩΝ ὩΣינפל םֶכְנַעַמְל ול יּתְחְלְס שיאל יּתְחְלָס  
 גו ְּּתאַמ ומְלָעְנדאל יּפ ןַמָשַה ΓΝ ΠΡ :חישָמַה |

 1. תַרושְּב רשבל סַאורְמְל יִאבְּב ΝΣ" : ויָתומְזִמ
 18 ΠΤ אל  :ּויִנדַאְּב חַתֶּפ ילד ΠΣ τ ἘΝ םישְמַה
 יִתְרְטְפְִו יחֶא סוטיטדתא םֶש יִתאָצְמאל יִּכ יחּורְל הָחְור
 14 תודות לָבָא : אָיְנִדִלמ"לֶא תֶכְלְל יתאָציו םֶהִמ
 ον ץיפמּו Τρ 95 ΓΞ הָעּושִּת ּונָל ןתְיַה םיהלאל

Ὁהירדיפ ; םוקמ"לֶכְב ותעד חיִרדתֶא  ἜΡΙΣ15 "לש  
 :םיִדְבאָה ךותְב טיעשופה דותְּב םיהלאל ּונְָנַא ַחישְמה
 16 הזחימו םייחל םייה חיר הָלֶאְלְו תֶוְמְל תֶוָמ חיר הָלֶאְל

 וז ἼῚ םישעָה םיִּכְרָה תּדמְכ ּונְתְדִמ ןיא יִּכ :ךְכְל יואְר
 ὩΣ םיהלֶאמּו בלה רֶשִי ךותמ"םא יִּכ הָרוחְס םיהלֶאָה
 :ַחיִשְּמַּכ רבְדְג םיהלָא

ΠΣחְּבשְל דוע  ἼΩΝ8 ּוָחְנַא םיִכיִרְצִםאה  
 ΣΦ ּונתא תוריָכְזמ םֶּכִמ וא םֶכיִלֶא תורָנאְל םיִרָחֶאַּכ
 2 (πο: ΤΙΣ. ΠΡ ונְבְבְלְּב הָבּותְּכַה ּונָּתְרִִא םֶּתַא
 8 יִדְוילַע הָכּורָע חישְמַה תנא םִּתַאש עּדָיְב יכ :םֶדֶא
 םייח םיהלָא ΠΤ ΩΝ יִּכ וידמ אל הָבּותְּכ ּונתורש

 אלו
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 | תוחול רֶשָּב תוחול-לַעדםָא יִּכ ןָבֶא תוחול-לע אלו
 :םיִהְלֶאה ינפל חישָּמַה ידיד לע ונעחמב ΠῚ .: בלה +
 ΓΝ וננורשכ יּכ ןיִדָק ּונמְצַעִמ ּונְחנָא םיִרָשְּכָש דאל 5
 ΠΡ ΓΡῚΞ יִתְרְשְמְל ּוָתא רישְכִה אוהו :םיהלַאָה 5

 חּורַהְו ΠῺΣ תואָהייִּכ חּורָהְלָש אָלֶא תויתואה-לַש אל
 ΝΠ ΟΣ תויתואָּב תּורָחֶה תֶוָמַה תורשדםאו :הָיַחי ז

ΠΝטיּבַהְל לאש יב וקְכיש אלשדדע רובְכְב  τὸν 
 | חּורַה תורש ΞΘ :לָמָּפה ייִנָּפ ΞΘ יִנָפִמ המ יִנָפ 5
 דובָּכ ביחל רָשֶא תורשה"סא יִּכ :ודובָּכ לדְנְי הָמַּכ 9

τὸתורשה אוה  ΓΞ ἼΩΝףא יִּכ :דובְכְּב ףדַעָי הָמַּכ  | 
 | תַמָעְל ןיִאְכ ודובפ איָהַה הָּדִמַּפ דובְכְּב ןּפְנַש ד המ

 - קֶלח ΤΙ לָמְּבַה רבה יִּכ :הָוה ΓΙΡΕΝῚ דובָּכַה ג
 | :הָמַכְו הָמַּכ ΓΝ ΟΣ ὈΝΞῚ ἜΣΤΙ דובְכְּ

ΓΤ ἸΞ ΟΣ τּונָל  ΠΡבר הָּפ ןוחְתפ תאזה הָוְקִּתַכ  | 
ΤῊ 3אלו  ΩΝ ΠΨῸΞןַתְנ  ὭΣ ΠΡיִנְּב וטיִכיִדְּפ - | 

ΠΣ τומטְמַטְנ לָבִא :לַטְּבִהְל ופופשדהמ ףוסדלא  
 רֶאְשִנ ΠΡΟ ΥΙ תיִרְּבַה םֶאְרֶקִּב ΠῚ םויהדדע יִּכ םֶהיִתועַד

ΠΈΣאוהה . ΠΡῚΝאל יִּכ ָהיִלָע  τὴν ἘΞ ὋΣ 
 הָוְסִמַהְו הָשמתֶא םיאְרכ םה ΠΣ םויהדדע :חיִשֶמַמ 5
 :הֶוְסִמַה רסוי ןודָאָהדלֶא םֶבּוש תַעְּב ἽΝ :םֶּכְלְַלַע חֶנִמ 16
 : תּורח םש ןודָאָה חור רשאבו חּורֶה .אוה ΠΝ וז

ΓΝ 18דובְּכ-תֶא הֶאְרִמַּב םיאר ּונְלְכ  ΤΊΝΙוניִנָפו  
 יִמָּכ דובְכְל דובְּכַמ איהה תּומְד םֶצָעְל ךּפהְתַנְו םיִלְנַמ
 :חּורה ןודא תֶאְמ ףלַחתִמָש
 ד אל ונח ΝΘ הוה תורשה ונל ΓΤ ןָכְדלִע 4

ΓΙ) 3גחנתהל אלש תשב יִרְתְסְּב ּוְסַאְמ יּכ  ΠΩΣ 
ΠΡאָלֶא םיהלֶאָה רבְדְִתֶא םקעְל אלו  πὸ ΡΣ 

 : תָמָאָה תואְרהְּב םיהלֶאה יִנָפְל םֶדֶא נב לכ תעד
 םאו

 ו
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 + ὃ ἜΝ :םיִדְבאָקְִמ איה (ΓΙῸΣ ונַתְרושְּב הָמְלָעְנַסַא
 הָנּמָאָה ירסח ΓΙ ΤΙΣ ΤΙΝ םֶהָּב ἫΝ הוה םֶלועַה לא
 ὌΝ חישְמה דובַּכ תְרושָּב ΠῺΣ םֶהָל ΠῚ יִּתְלְבְל
 5 "5 ּונחְנִא םיִזִרְכַמ ּונְתא אל יִּכ :םיִהְלֶאָה םֶלָצ אוה
 םֶכיִרְבַע ּונָחְנַאַו ןודָאָה אוה רמאל עושי חיִשְּמַההתֶאדִא
 < ךָשחמ רוא עפיו רַמָא ΔΝ םיהלֶאָה יִּכ :ַצושי ןעמל

ΝΠםיהלָאה .דובְּכ תַעּד רוא ץיִפָהְל נבל עיפוה  
ἽΝהוה רֶצואָהְ :ַחיִשְמַה יִנָפְּב  τσ ὉΡ 
ΤΙןעמְל  ΤΡ ΣΝאלו םיהלאל הָרְתְיה הָרּובְנַה  

ΣΙΝםיִצָחְלְנ  ὉΠאלו לפב  ΘΝ ΞΘ8 אלו םיִנָאד  
 9 :םיִדְבא אלו םיִכְלַשִמ םישּוטנ אלו (ΘῈ :םיִשֶאונ
 10 ןַעמְל ὈΓΡῺΞ עושי ןודָאָה תַתיִמ תַעד לֶכְּב םיִאשנְו
 וג דיִמָּת םיִרּוסמ םיִּיַחַה ונְָנָא יִּכ ּונתַנּב עושי ייחדםנ ול
 רַשְּב ּוְרְשְבִּב עושי ייחדסנ ּולָני ןעמל עושי רּובָעִּכ נמל
 12 תויקבו :םייחה םֶכְבּו תיְמַה ץִמָאָ ὯΞ ]59 :הָתּומְּתַה

ὋΣיִּכ יִּתְנַמָאָה בּותָכַה רֶבָּדַכ הָנמָאָהְ"לַש אּוהה חּורַה - 
 14 ἽΞ ὮΝ רשאפ :רבָדְנ ןפדלעו ןימָאנ ּונחְנָאדסנ רֶּבְדֶא |
 ונדיִמָעְיו עושידםע* ּונְתאדסנ ריִעָי עושי ΠΝ ΤΙΝ ריִעְמַה |
 5 ΠΤ ΠΣ σῶν ןעמל ἜΝ ΓΙῸΣ יִּכ :םֶכָמְע |
 : םיִהלֶאה ו הָדותַה ץרפַתְו םיִכר יִדידלע |
 16 ΓΒ ןוציחה ΘΝ וב הָלְכַידמִא ףא] ΓΙ אל ןפדלע |
 וז לק אּוהָש ּונצָחל יִּכ 18{ םוי שדְחְתְי ימיִנְפה םֶדֶאָה ||
 -דַע בֶדָו לדג םיִמְל דובּכ (Ὁ ΝΞ ענךל אלא וניִאְו |

 18 דם יִּכ ΟΝ ἜΤ םיִרְבְּדהְדלֶא {ΠΕΣ אל רֶשָאְּב :דאְמל
 ΡΝ מַה הָעָשְל ΚΣ יִּכ םיארנ ὩΣ רָשָא-ְלֶא =

 : םֶלועְָל םימָיְק םיאְרִנ םֶניא

 .עושידדי לַע א'נ 4, 4
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 ΠΣ ΝΞ ΟΝ ּונְלָהֶא תיּפ ΘΠ יִּכ ּונָעדָי ה | 8
ΓΝ 5 Ὁםיהלָאָה  ἼΩΝ ΓΞהשעמ ּונָנִא  ὩΣ 

 םיִחְנִאְנ הֶתַעְחםנ יִּכ τορῶς םֶלעְל ΒΘ .אּוהְו 2
 ΘΠ τ רָשֶא ּונַתיִבְּב ףַטַעְתַתְל ונְחְנָא םיִפָסְכְ

 יִּכ ןכמהש אָצְּמִנ אל ּוהְנָשבְל δ דַבְלְבּו 4 5
 אלו ףטַעְתַהְל םיּואְתִמ אשמה תחת ΠΡῸΣ ΠῚ ונְלַהֶאְּב
ὁןעמל טשָפל  ΠΥקת םיהלאָו :םייחה ידידלע תֶוָמַה  

ὉΣΝ >ןתְניםנ רָשֶא ךָכְל  Ὁןכל . :ןובְרעְל וחורדתֶא  
 ונְבְשומְש דועילָכ יִּכ םיִעְדיו תַעְדִלָכְּב ὉΓῸΝ םיחּוטְּב

 ףלהתנ הֶנִמָאָּב יִּכ - :ןודָאָקְדִמ ּוָחְנַא םיקוחר ףוגב 7
 וניִניִעְּב בוטה ּונְחַנָא םיחוטְּב לָבִא :םְִנִע תּואְרְּב אלו 8
 ןכְלְו :ןודָאָהדלֶא םיבּורק תויהלו ףוגהדןמ קָחְרְתַהְל 9

"ΕΝםיקוחרדםא ּונָחְנא םיבורק  ΠΣ)ןח אצְמל  
τὸויְנַעְּב : Θ᾽תואְרִהְל םידיתע ּונְלְכ . ἜΡןיִדדאָפַכ  
 ἘΝῚ“ בוטדסא ופונ יחְּב ולָעְפְּכ שיא אשי ןעמל חישמה

τὶער  ΠΕΣרֶשַא ןעו  ΓΝῪדָנָנל ינדַא  ΝΣ 
 הָוקַאְו םיּולג ּונְחְנֶא םיהלאָלְו םֶדָא Ὁ בל"לע רָבַדְ

 םיִחְּבַהְשַמ ὍΤΙΣ ΤῊΣ יִּכ :םֶכַעדַמְּב םנ ּוְחְנא םיּולְניִּכ 1
 רֶאָפְתַהְל םוקַמ םֶכְָל םיִאיִצְממ םָא יִּכ «Ὁ תינש

 יִכ :םֶכְלְב אלו םֶהיִנְפְּב םירָאָּפְתְמַה דָננַּכ ּונָב 18
 ונלָּכשה ּונְלַּכָשה"ִאְו םיקלאל ּונטגְתְשה ּונָעְגְתשה"סִא

 ὌΝ םינּדה ונחנא חישָמה תבָהא יִזוחַאדיִּכ :םֶכְל 4
 תַמ ἘΞΞ דַעְבּו :ּותמ ἘΞ םֶלָּכ דַעָּב דָחֶא תמ 5

 תַמ רשַאלחסא יִּכ םֶשָפִנְל דוע םייחה ּויָחידאל ןִעמְל
 רשָבִהְדִמ שיא עדנ"אל ּונָחְנַא ΤΣ ןכל :םֶדַעּב םקו 9

 ΣΥΝ ΠΩΣ רֶשְּבַהְִמ חישָמַהדתֶא ּונָעִדְיִא םִנְו
 אוה הָשְרַח הָיִרְב ַחיִשָמְב אּוהָש Ὁ Στ : דוע גז
 תאמ לפהו :תושְדַח ושענ (לפַה) הנ ּורְבָע תונשארֶה 18

 םיהלאה
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 . חיִשְמַה עושי יִדָידלַע ומַצַעְל ּונָתא ΠΝ ΩΣ םיהלאה
ὉΠןעי  :יּוצְרֶה תורש  ἼΩΝהָיָה םיִהלֶא  ΠΩ19  
ΠΝ Ἢםֶהיִעָשּפהַתֶא םֶהָל בשָחדאלְו ומצעל םֶלּועָהתֶא  

 20 ונחנא חישמה יִציִלמ ןָכְבּו :יּוצרֶה רָבְּדדתֶא ּונָּב םשיו

 דַעְּב ἘΞ שָקְבְנ Ὁ לע םֶכְתֶא ריהזמ םיהלָאָקְו
ΓΦגג עדיאל רַשֶאדתֶא יִּכ :םיהלאל אָנּורפַּכְתַה  

 ונחנָא וּדהְיהְ ןעמְל ונדב ΠΝ ΘΓ» ΠῺΣ ותא הָאְטַח
 : םיִהלֶא תקדצְל

 6 ּולָּבְכְת אלָש םֶכְתִא ΠῚ ול םיִרָזְּכ ּונָחְנָא
ἬΕΙןוצר תַעְּב רַמוא אּוה יִּכ :קיִרְל הָיָהְו םיהלֶא  : 

 הגה ןוצר ΤΣ ΠΩΣ הגה ΤΡῚΣ העושי םוויְבּו ףיתינע
ΠΩΣםוי  ΠΣ"ּונחְנַא ןיִאְו  ΘΟ8 הַמּואַמּב לושכמ  

 4 רֶבְּדדלֶכְב ΠΝ ΓΝ יִּכ :הָצֶאְנל ונתורש היי
ΤΠ ῺΞתּונְלְבַסְּב םיִהלֶא  ΠΞῚתורָצְבּו ץֶחַלַּב  

  תואְלְתַּב .תומּוהמבּו תּורְסּומְבּו תוּכמְב :תוקוצמְכּו
 6 (ΓΙ חור ּךְראָבּו תַעְדְכּו ΠΩ : תומוצְבּו תודיקֶשְּב
 ז תַמָאַה רֶבְדְּב :הָעבְצ אל הָבָהַאְב שֶדְּכַה חּורְבּ
 : לאמשִמּו ןימימ ΠΡΊΝ ΤΣ ילכּב םיהֶלֶא תרובְנְבּו
 ΩΝ םיִעְתַמְּכ בומדסשבו עְרְדמָשּב ןולָקְבו דובְכְּב
 ΡΞ םייח ּונְנַהְו םיִתְמְּכ םיעּודידנו םיִעּודָי םֶיִאְּכ
 9 םישרכ ΠΡ תַעְדלֶכְבּו םיִבָצְעְנִּכ :םיתמומ אלו

 :לפ Ἐπ שו הָמואָמיַהְקְריִאְש יִמְּכ םיִּכְ יִרישָעַמּ
ΓΒ )Ὲנפל בחְרְו םותנרוק ישְנַא םֶכְל  τ 

 12 :םָכיִעָמְּב םוקָמַה ΣΝ ὯΞ םוקמה םֶכְל רַצדאל
Π ΠῚ18 וביחרתדםא רָבדִמ יִכְנָא םיִנָּבְדלֶא רָּבַדִּכ ילו  

 14 יִרְמְחְדםִע לעּב םיִכְשִמ ΥἹ ΤῸΝ ΣΝ ΩΣ םֶכְבְבְל
ΠΥΡῸΝהז יִּכ  ΠΣ ΝΡ ΤΊΣΙרואלדהמו הֶלְועהַע  

 5 הָמ וא לַעיִלְבםַע הישמל הָמְּכְסַה ΠΝ +ךשחההתֶא
 קלח

Ως 60 
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 שי .רושק ΠΝ ἘΏΝ וטְניִאָקדםע ןימאטה קָלַח 16
 םייַח םיהְלֶא לַכיַה ΩΝ Ὁ ΡΟΝ ΠΩΣ םיִהְלֶא לכיהל
 יתייָהְו םֶכותְב יתכלהתהו יִתְנַכָשו םיִהְלֶאָה ΟΝ מכ

 םֶכותמ ΝΣ ןפילע ἘΣ יִלדּוהָי ἘΠῚ םיהלאל םֶהְל וז
 :םֶכְתֶא ץּבְקַא יִנָאו ΠΝ אַמַטְו :ΠΝ ורבה

 | -םִאְנ תונָבְלו םיִנְבְל יִלדּיַהַת תא בָאְל ΞΡ יִתיִיַהו 18
ΠΤתואָבַצ : | 

 | ΤΎΠΟΣ הָלֶאָה תוחָטְבַהה «Ὁ תויהּב יִביִבח ןכל 7
 ונְתְשדק םילָשהְל חּורְו רֶשְּב תַאְלָחְלָכִמ ונמְצְעדתֶא
 אל םֶכְבַבְלִּב םוקמ ונלדונת : םיהלֶא .תַאְריִּב

 יניא .:שיא ונקַשע אל שיא ּונְלְּבִח אל שיא ּוָסַמָח 5
 דחָי תומל θοῷ םֶּתַאָש ΤΩΝ רֶבָכ יִּכ בָיִחְל רָבַדִמ

 םֶכְב יִתָלַהְּפ ΠΡῚ םֶכילע ὙΓΌΞ בר :דַחָי תזיחלו +
 ἜΣ יִּכ : :ּונָתְרַצְִלָכְּב תוחמָש יִּתְעְבָש ΓΙ יתאלמ 5

 -קר רָשְבְל הָעְגְרִמ .הָתְיִהְדאל אְָנודִקמדלֶא ּונָאבְּ
ὁםירדחמו תומָחְלִ ץוחמ לּפַב ּונָצְחְלִנ  ΠΝלָבא  
 :סוטיט ΝΊΞΞ ונתא םחנ םיִלָפשהדתא םֶחְמַה םיהלֶאה

τאלו  ἸΝΞΞאָלֶא דֶבְלִב  ΓΤרֶשַא  ὉΠ)דיִגה יִּכ םֶכָּב  
ὉΡיל םֶכְתַאְנקְתֶאְ םֶכְלְבָאתַאְ םֶכְתַקושְּתתֶא  ἸΞΞῚ 

 יתְרְנַאָב םֶכְתֶא יִּתְבַצְעַהִיבִאדִנ יִּכ :חומשל יִּתְפְסוה 5
 תרָגאָהיִּכ יִתואְרְּב טרְָמִתִמ יִתייְקִדיִּכ ὩΣ טדָחְתִמ יִנְנִא

 חַמְש ἫΝ הָתַע ἘΠ ΓΝ ἘΝῚ םֶקְתֶא הָביִצְעָה איהה 9
 םּתְבצַעְנ רָשָאְד לַעםִָא יִּכ םֶּתְבַצָעְנ רָשַאדלַ אל
 וקזנתדאלש ἘΞ םיהלֶא ןוצְרכ םֶתְבַצָעְנ יִכ הָבּושְתְל

 ΜῊΝ ןוצרְּכ ΝῊ תֶבָצעַה יִּכ .:ונידידלע הַמּואָמְב גט
 ָהיִלָע ΘΠ אל שיִא רַשַא הָצּושיִל הָבּושְּת תַמְרִ

 ΓΝ אנואר .ΞΟ ΠΡ .ידיל הָאיִבִמ םֶלועַה תַבָצַעְו 1

 ידיל םֶכְתֶא איבה ΠῺΣ םיהלֶא ןוצרכ םּתְבְצעְנְרֶשֶא
ΠῚ , 
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 יִדיקְו ΠῚ ידילו נר ידילו תּולַצנתה .ידילו תוזידֶז
 -יִכ םֶתְחַכוה לּפַבּו (ΠΩ ידילו (ΠΝ יִדילְו הקּושת
 אל םֶכָל יִּתְבַתָּכמִא ὩΣ 150 :אּוהַה רֶבּדַּב םֶּתַא םייקְנ
 ןעמל קר םֶלָעְגה רּובעְּב אלו בלעָה רּובעַּב יִּתְבַתְכ
 :םיהלָאה ינפל ונְדַעַּב םֶכְלש תּוזירֶז םֶכְכותְב הָלְנִּת
 "ΠΤ ΠῚ הָחְמש דועו םֶכְתַמְחְנְב ּונמַחְנ תאז"רובַעְבּ
 ἽΞ :םֶכְלָכ ἜΠΟΣ ותָעד חַנּוההיִּכ סוטיט תַחַמְשְב ּול
 רָשֶאּכ יִּכ יּתְמְלְכִנ אל םֶכְּב ΞΟ יתְללַהְתִהְשהמְּב

ὉἼΞῚתָמָאְּב לפה םֶכיִלַא  ΙΞסוטי יִנָּפְל ונתְלַהְתְנ  
 15 תַעָמְשִמדתֶא ורְכְזִּב רתּוי םֶכְל ּומָהָי ויעמו ΤΩΝ הָחָיַה
 8 ןָכְל :הְדרַחְבּו הֶאְרִיִב ותא ἘΠ ἜΝ ΓΝῚ םֶכְלְּכ

ὋΝץַמָאָ -ָבדדלָכְב יִּכ ַחַמְָש  "ΞΡםֶכְּב : 
 8 םיִהלֶא דָסֶחְדתֶא ΤΠ ὩΡΩ͂Ν םיעיִדומ ּונְנהְ ה

 2 םֶתְרָצ ןייִסִנבְרְב יִּכ ΝΡ תולהקְּב השעה

 רשע תוארהְל הָפידְעֶה םשיִר תּולפשְו םֶתְחִמש הָתְבְר
 8 ΓΞ רַתְיְו םֶחכְּכ רָשֶא יִכִנָא דיִעמ יִּכ :םֶתְּמּת
 4 ףמָשְַל םיִנּטָמּפ ד בֶרְּב .ּוטָמִמ ושקביו  :ּובְּדִנְתה
 δ רָשָאַּכ אלו :םישדקה תַרְועל םֶהָלֶש דָסֶח תּוליִמְְ

 ונלנְו הֶלחּתַּב ןודָאְל .ὌΠ שפת יִ וָתָנ נלחוה
 6 ἼΤΩ ΘΔ ΩΝ ּונזרַז 9.5 ΤΟ ΝΠ ןוצְרּב
 ז הֶּתַעְו : תאזה דָסֶחַה ΤΡ; τ תֶא לַחַה רֶשָאַּכ םֶכְּב
 -לָכְבּו תַעְדְבּו רובדבו הָמָאְּב לפַּב םֶּתְרַתּוה רָשַאּכ
 :הֶזה דָסָחַּב ΤΡῚΣ "ὩΣ 15 ὍΣΣ םֶכְתְבַהאְבּו תּוזירֶ

“ὮΝ Ὁ) ΝῚיִּכ הָוַצְמַּכ 19  ΞΡ ΕΝתוזירז יִדָיד לע  
 ΠΝ ΡΞ :איה תַמָא םִא םֶכְתְבַהאתֶא םיִרחַא

ἼΣΩΝהָשענ רשע ותויהְּבַש חיִשָמה עושי ּוניִנדִא  
 10 ΓΙ :ושיר ידיד לַע ΤΌΣΕΣ ןעמל םֶכְרובַעַּב שר

ΣΤ ΓΝ ἊΝבוט יִּכ  ΒΡ ἼΩΝ ΠΝ ἘΞ 
 הנשב 22

 1 ב

 1 שכ

= 1 

πῶ 60 



 Ὁ ח םייתנרוקה-לא תינשה 888

ΕΠ תושעלדפנ 3 ἼΞ.Ξ תושעל אל הָרְבָעָש ΓᾺΩΞ 
 :םֶכְבַבְל ו  ΠΩΣרָשַאְּכ ןעמְל השעמה ד תֶא ימילשה

ἘΣΤΙ אָצְמִה רָשאּכ ומנה ןפ תושצל ΠΡΟΣ 
  13יִּכ  ΓΞאיה הָיּוצְר הָביִדְנ חור שיאְל  ἜΡ-שישדהמ

 ןיאשדהמ יפְלדאלו ול  τםירחַאל הָיְהִּתְש אל יִּכ
 םֶכְלְו הָחְור  ΠΡῚΝםֶכְרִתִי אלמי אָלֶא  Τὰתאוַה

  1ןעמל  :םֶרוסְחמ ד תֶא הָוָשַּב  ΠΤאָלַמְל םֶרְתִידִג
  5יִדָּכ םכְרסֶחִמ  ΞΘ ΣΡהָבְרַמַה ףיִדַעַה אל

  6ןתוגה םיקלאל תודותו :ריִסַחַה אל טיִעָמַמַהְו
 דכשל םוטיט בלְּבדםנ וז  ΤΤΡῸΞ ἘΞיכ .:תאזה

 :ונוצרל םֶכיִלֶא ךֶלַה הָרַתְיַה ותְדְיִקֶשַבּ יַתְשְקִבְל עמש
  ὙΩΣῚ 8וחלש ודי  ΓΝרשֶא  ἈΝהָרושְּבַּב בוט םַש ול

ὙΠ." תולהפהש אָלֶא דוע אלו ; תוהה לָכְּב 19 
 איִבָהְל ּונָּתַא תכלל וב  ἼΘΙונדד לע יובָגה הָּוִה

 :ּנְבְבְל ץמָאְלו ןודאָה דובָכְל ג  ἜΘאלש תַאְּב
 ּוניְלָע שיא איצי  ΠΡ ΠΞῚתאזה הָנּתִמַה תַעְפָשְּב

  1בוטה ד לע ּונחְנא םיִחיִגָשמ ד יִּכ :ונידיד לע הָיובְגה
 « Ὁונָחְלְשְו :םֶדָאָה ינפלדסנ אָלֶא דָבָלּכ ןודָאה ינפל אל

 םֶהָמִ  ἜΝ ΠΝ ΤῸΝּוחְּב  ΡΟ ΩΝםיִמָעִּפ
 םיִרְבְדַּב תובר  ΠΞ Υדוע דוקש אוה הָּתַעְו  ἽἼΡברָּב

  3םֶכְב ירועו ירבְח אוה אלה סוטיטו :םֶכיִלַע ונוחטְּב
  ὉΠΝῚאלה  ἘΠῚתולהקה יחּולש  ΓΊΝΕΙ:ַחיִשְּמַה

  34םֶהָל וחיכוהו וארה ןּכְילע  ἘΞםֶכְתְבָהַאהתֶא תולהקה

 :םֶככ ּונְָלהְתתֶאְ
  ἘΝ 9ט רַבְּד-לַע םֶכיִלֶא בּתְכָאְש יל דְרצ-ןֶא

ἽΝ םֶכְתְביִדְנְתֶא יִּתְעְדָי יִּכ :םישדקה תרזעְל תורשה 2 
 יִנא ָהיִלָע  ὩΞΞ 6רמאל אָינודִקִמ ישְנַא ינפל

 חּורדתֶא הדיעה - הָרְבָעָש הֶנָשִמ ΓΙ אָיכִא

 םיבכרה
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 ונָתְלהְּת הָיִהִת אלָש םיִחאָקדתֶא ΤΠ לבא ΟΞ שכ
 רָשַאָּכ םִנָמִמ ὙΠῸ ΣΟῚ הוה רָמּדּ קירל םֶכְב
 ואַצַמְי אלו אָיְנודִקַמִמ םיִשְנַא יתֶא ואבי אלש יִּתְרמְא
 ןיחְטְּבַהְמ םֶּתַא רמא אלו ּונְחְנִא שובו םיִנָמְזִמ םֶכְמֶא
 ךמ שקפל יִתיִאְר ןּכד לע :וב ּונלְלַהְתַה ΩΝ הזה
 םֶכְתַכְרְּב ד תֶא ּוניִכִיו םֶכיִלַא אבל ּומְּדַכְיד יִּכ םיִחַאָה
 אלו הָכְרְב ΓῈΞ תֶנָכומ הֶיְּת ΣΡ Εἰ ΕΝ הָדָעּויִמַה
 םוצמצּב רצקו םּוצְמַצְּב ערוה הוה כ :יִליִּכ תמי
 ונָכִי ΝΞ שיאזלְכְו :תוכְרְבְּב רצקי תוכְרְכְּב עַרזהְ
 ΠΡ בַלְּב ןתוה יִּכ ἜΝ אלו הַעְר ןיעְבדאל וכל
 τον םֶכיִלַע עיפשהל לכי םיהלאו :םיהלא ותא בַהָאְי

ΠΤלָכְּב ּוריִתותו לַפַּכ םכקופס יד תַעְלֶכְּב םֶכל - 
ΠΩΣבּותָכִּכ :בוט  ΒΞותקְדצ םיִנויִבָאְל ןַתְנ  ΣΌΣ 

 10 "תֶא הָּבְרְִו ןּתָי לכאל םֶהלו ערול ערֶז ןתּנהְו :דַעל
 π לפב ורישעת ןעמל :םֶכְתַקְדַצ תובוגת ΝΒ םֶכַעְרז
 :ונידידלע םיהלאל הָדוּת הָירפ ἼΩΝ תּומיִמְּתַהדלָכְל
 ירכחמהתַא אלמי דבל אל תאּוה ΠΣ תורשדיכ
 םכְתּורש לַעַפְּב םיהלאל םיִּבַר ὙΠ ἘΣ יִּכ םישודקה
 םֶכְתֶאְדוה תֶעַמְשִמלע םיהלָאָהתֶא ּודְּככיַו :הֶזה ןָמָאְנַ
 :לַּפַה ὩΣῚ םֶמִע ὩΞΙ ΣΙ ΓΩΡΟΟΣῚ השמה תרושְבְל

ΣΤוננַחְתִי  ὩΞῚΣΞםיהלֶאָה דסח רובע םֶכָל םיִפְסְכִנ  
ΣΩΡῸΣ. “3 Ὃνותָנּתִמלַע םיהלאל הדותו  ἊΝ 

 : רֶפַפַמ הָמַצָע
 10 חיִשָמַה ΓΞ םֶכָתֶא ריהְזמ יננה סולופ יִנָאְ

 יקָחְרְבּו םֶכָכּותְב Ἂς חורדלפש םכיִנָפְב רשא ותְלְמָחְ
ΝΠאלש הֶנִַחְתֶאְו :םֶכיִלַע  ΤΊΩΝΝץמאתהְל  ( 

 -לע וּבְרָבַגְתַהְל ילדשי ἼΩΝ ןוחַטבב םֶכָבּותְב יִתויָהְּב
 9 ןח :רֶשְּבַה ἘΠ םיִכְלַהְתַמַּכ ו טֶתא םיִבָשחה םיִשְנָאָה

ὌΝ |ונכלהתה  

 ו

σι 

59 

 -ב

 סמ

 ספ

- 

ἰὼ] 1 

ῷ9 1 

₪ 1 

 שנא 1
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 יִלַכדיִּכ :רָשְּבַּכ 575( אלו רַשָּפְב ּונְכִלַהְתִה +
 םיהלאָּב םיקוחיסא יִּכ ὉΠ רֶשָּבַהילַש אל :ּונָּתְמַחְלִמ

ΘΟ 5ַלָכְו תולְּבְחּת ּונְחִנִא םיסרה רֶשֶאּב :םיִרָצְבמ - 
 πρὶ ד לָּכ ΟΞ םיִהְלֶאה תַעד Ἢ אשנתמ םורמ

 -לָּכ ΓΝ ΠΡ םקֶנל םינוכְנ  :חישְמַה תעמשִמְל <
 וטְפָשִתַה :םֶכְתְעִמשמ םֶלֶָשּתםִא קר ירמ ז

ΠΝ ΩΝחשמל רמאל ובָבְלִּב ךרָּכְתִי יִּכ שיא םיִנָפ  
Ἂχ15 חישָמל אּוהַש םָשְּכָש ובָבְלַּב ןִדָיו רזחי  ὭΣ 

ὩΣ] - ΟΝ 8ןטְלֶשּב לָלַהְתְהְ טַעָמ הָּבְרַאהִּכ  
ΩΝאל םָכְתָחַשְל אלו םֶכְתונְבְל ןודָאה לדת  

 :תורנאָּב םֶכְתֶא םִיִאְמְּכ הֶאְרִא ט רש ןעמל .:שובָא 9
 ומָצַעַב אוה ΩΝ תושקו תורּומָח תורגאְה ןה םֶרָמְאְּכ 0
 רַמאַה -אָנְד עדי = :הֶוְבְנ וביִנְו שולח τὴ). ΣΦ וג

 ונְתויהְּב τυ לַע רובדב ּונחְנַאָש ומְּכָש תאוּכ
 יִּכ .:םיבורק ּונָתּיְהְּב ּונָחְנִא לעפְּבדםנ ןּכ םיקוחר 1

 םיחְּבְשמַה םיִשְנַאָהםע .ונתא .ללכל ּונינפ עָנְד לא
 תַעדִמ ּורַָעְבִנ ןַכָא םֶהָל ὉΣΝ ךרעל וא םֶשְפִנ
 ἘΣ) ὈΨΈ ΤΙΣ םיכרעו םֶשְפִנִּב םֶשְפִנתֶא םידדמה

ὭΣ 3יּכ הדמ דילָבְל לדת אל  ΓΙ ἘΞ ΕΝ 
 :םֶכיִדָעְיסִנ עיגהל קחל םיִקלֶאָה ול קלָח רָשֶא לּובּגְה

ὌΣΝ ΞΜאלה .םֶכיִלא ּונאָב אל ּולאּכ לוב יִניִסַמָּכ  
ἼΞΘ 5לדִגְתִנ אל :ַחיִשְמַה תרושְבְּב םֶכְתֶאדִנ ונמדק  

 תובְרְבָש ΠΡ ונלדשו לבא םירְחֶא תַעיִִב הדמדיִלְבְל
 : הלעמל"דע ונלובג ἘΞ םֶכְב דָבְכְנ ּונָחְנֶא םֶכְתְנִמָא

τὸללהתַהְל אלו םֶּכִמ הֶאְלַהְליְג הְרושְבַה רֶשַבְליִדְּכ  
 לָלַהְתָי לַלַהְתִמַהְו :םירחא לּובנּב ἼΞΞ ןֶכומְשדהמב וז

ἘΠῚ 18ושפנ ָּבשמה אל יִּכ  ἸΏΝאּוה  ἽΞרשַאדִא  
 : הָוהְי ּונָחְּבַשי

 ילחא |
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 115 :יִנאָשּת םֶנָמִאיףִאְו יִתְלּוא טַעָמ ואשת ילָחַא | אי
ἊΝ ΝᾺםֶכָל  ΓΝ)5 שיאל םכָתֶא יתשדק יִּכ םיהלֶא  

 + ארי לָבִא :חישָמה ינֶפל הרְוהְט הֶלּותְּב דיִמַעַהְל דָחֶא
 ἜΣ ἽΝ תּומיִמְּתַהְדִמ םֶכיִתובְשִחִמ הָנַמְשִּת ἸΒ יִכּנַא
 ἜΝ יִּכ :הָוחְדתֶא ותמרָעְּב שָחָנה אישה ἜΝΘ חיִשִמַה
 וא ּונְורְכַה אל ἼΩΝ ΙΝ עושי םֶכְל זיִרְכִיו ΝΞΙ אבי
 תֶרָחַא הְרושְבדוא םֶּתִחְַלְאל ὮΝ רחא חור וחקת"םא

ἜΝבשָחֶא םֶלּוא ּוהֶאְשִּת בָטיה זֶא יִּכ םֶּתְלבְסדאל  ὅ 
ΩΝכל םילּודְגַה םיחילשהמ דאָמדדְע לפנ  

 6.לפַב ΝῸΝ תעְדִמ רעב ἽΝ רובדמ יִבְנָא ὌΞΓΩΝ“ ףַאְו
 ז יִמְצעְתֶא יִליִּפְשַהְּב יִתאָטֶחַה וא :םֶכיִנָפּב Ὁ לפל
 םיהלָאָה תרושְּבדתֶא םֶכְתֶא יִתְרשבדיכ םֶכַהיִּבְנה ןממל
 8 ΙΝ ןֶהְמ יִּתְחְקְּב יתולש תורָחֶא תולהק :ריחְמדאלְּב
 :םֶדָא יִתיִאְלַה אלו רַפָחֶאְו םֶכָמַעיִתיִיְהְוםֶכְתְרְשִא ןעמל
 9 הלכו ירוסחמ יד יל ּונְתְנ ΝΟΥΣ םיִאְּבַה םיִחאַה יִּכ
 10 ἼΩΝ :רַמְשֶא דעו אָשמְל םֶכָל ΓΤ יתרמשנ רֶבְּד
 תּוליִלְנִּב תאז יִתְלַהִּת יִנָפִמ אלָּכְתִאלש Ξ חישָמַהילש
 τ םיהלָאָה םֶכְתֶא בהא ינְניִא רשא לעה הזחהמהלע :אָיְכַא
 ו יִתְלבְל תושעְל ףיסוא ΩΣ יִנָא ἼΩΝ תֶא לָבָא :עדוי
 -הַמְּב טל םימוד ּואָצְמיִש םישקבמל  םוקָמדחינה
 18 ילעפ םה רקָש τὼ ΝΕ םישנא יפ τ ּוללַהְתִיַש

 14 אלה ּהומְתְל ΤΣ :חישמה יִכָאְלַמְּכ םֶמְצַע םישע המר
 8 רָבְּד אל 155 :רואָה ἼΝΘΩΞ ומָצַע ΠΩΣ אוה"םנ ןמשה
 קָדָצה יִתְרָשְמִּכ םמְצַע םישע ΤΠ ὩΣ ὮΝ אוה לוד

ΟΝםֶתיִרַחַא  ΠΣ16 רַמאָו בּושָאְו = :םֶהיִלְלַעַמ יפל  
 = = .יאלפק לָכְסְּכ 15 יפ"לעדףאָו στον שיא ינבשחי אנ"לא
 17 ךרְדְכְאל -- ὌΝ ΓΝ ΤΟΣ“ טַעָמ ללַהְתֶא וטמל
 ;לֶלַהְתֶאְו עא ןּכ תּולכסְב ומָּכ אָלֶא רבדמ ΣΌΝ" ןודָאָה

καὶ > ὑπεο ὑπ 
ὧν «ἡ | 
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ΘΒ 8םילְלהְתמ  ἼΦΞΙ ἜΡלַלַהְתֶא ןכְל  “Ὁ ΕΣ 
τὰםיִמָכַח םֶכְתּויַהְּב םיִלָכְפַהתֶא םֶכְנוצְרל םּתֶא םיאשנ : 

 דפלידיכ 3." שיא םֶכְתֶא דּבְעָשָי יִּכ ואשת אלה 30
 ּונתְפְרְחְל :םֶכיִנְפילַע םֶכְתֶא ΠΡῸΣ אָשְנַתַייִּכ םֶכְתֶא גג

ΤῸΝםישְלִח רָּבַדִמ  ὉΠשיא בָהְרְי רָשאילְכְּב לָבָא  
 יאו ἘΠῚ םיִרְבע :יִתולְכְסַּב יִנאדִג בָהְרֶא ללהתהל 29
 יִתְרָשמ ἘΝ ΤΣ ἘΠῚ םֶהְרבא ערֶז ΝΣ םה םילֶארשי 98

ΤᾺΣםֶה  ὈΝῚרמא ללוהתמּכ  ἼΩΝ ἊΝרַתַ םֶהָמ  
 םיִמָעּפ ברו תורְסומְּב רתוי תוכמָּב דאמל דַתוי תועיִניְּב

 םידוהיה ייל ΠΡ םיִמָפִּפ שָמֶח :תֶוַמ תוקוצמב 94
 םַעַּפ םיטושב ὙΠ םיִמָעּפ שלש ΤΩ͂Ν ἼΘΙ םיִעְבְרֶא 5

ΤΙΝהָרְּבַשִנ םיִמעּפ שלָשו יִתְלְסס  ΠΝ ΣῈ 
 -לש תונָּכַמְּב תוכר תועָּסַמְּב :םיו ποῦ םִי תולוצמְּב 36

 תונָּכַסְּב יִמַעְדיִנֶּבִמ ΓΌΞΩΞ םיט םילח לש ΓΌΞΩΞ תורָהְנ
 "Ὁ תווָּכַסָפ רּבְדִמְּב ΠΌΞΩΞ ὙΣΞ תונכספ םיוגהדמ

 תודיקשב הָאְלְתְבּו לָמָעְב :רקָש יחא בָרְקְּב ΓΌΞΟΞ יז
 ;םוריעְבּו הָרְכַּפ הָּפְרַה תומוצְּב אָמְצְבּו בִעְרְּב הָּבְרַה

 -לכ תנאדְו םוי םוי ὍΣ םיִאָּבַה םיִרְבדַה רֶתָי דַבְלמ <
 אלו לָשָּכִי ימ שָלָחֶא אל ינָאו ον ימ : תולההה 29

πίθων יתְשַלְחב ללה: ΠΑ τη שודסא יב רַעְבְי "ἢ 

ἘῸΝ 19אובָא - אל יִכ תא 0 יִתְכְרְצנ  
Ὁויִתונּוְו ןודָאָה תוארמל : ΤΣַחיִשָמְּב שיא  “ΟΝחל  
 אל ףונּפ"םא πὰρ הָרָשָעעַּבְרִא הֶז ישילשה עיקרְלדדע

ἘΣ :אל ףוגל ץוחמרא  ΣΤשיִאָהְו :עדוי םיִקלֶאְה  
 אוהה

 ב 1"
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 ΣΤΡ םיהלָאָה יתָעַדָי אל ףוגל ץוחהוא ףונבדםא אוהה
 + ΣᾺ) ἼΩΝ ὉΣΊΩΣ םיִרָבִּד עַמָשַיַו םּדרפַהְלֶא הָלָעה
 5 אל νυ לָבָא לֶלַהְתֶא ּוהומָּכ שיִאָּב :םֶלֶלַמְל שיִאמ
 ὁ דאל לָלַהְתִהְל יִּתְצַפַהְדלִאְ :יִתושְלִחְּ יִתְלּוו לַלַהְתֶא
 -אלַש קּפֶאְתֶא אָלֶא רפדא תַמָאש יִפְל לֶכָס הָיהֶא
 ΤΟΥΣ עמָשיש וא יב .ΠΝ ΨΩ רתּוי שיא יִנְבָשֶחָי
 δὴ ןולס תּוניזָחַה לֶדְנדבַרְּב םמּורְתֶא אל ΩΝ ןעמלו
 τ עמל ףורְנאְב ינתפהל ןָמָשַהדלָש וכָאְלַמ יִרָשְבּב
 3 ןודָאָה"לַא ΘῸΣΒ שלָש ΠΩΣ תאוילע :םֶמורְתֶא
 9 δου הָשְלְחַּב ἼΘΙ ךוד ילא רַמאו ממ וריסֶהל
 ןעמְל יִתושְלחְּב לַלַהְתִהְל ΞΡ חמש ןּפילע יִתְרְובְּ

ὍΣ ΓΕ10 תושְלְחּב יִשְפִנ הָתְצְר ןַכְל :ַחיִשְמַה תרוב  
 חישְמה ןעמְל תוקוצמבּו תופידרבו תורָצבּו תופָרָחַבּו
 וג יִלְלַהְתַהּב ΤΠ למ ἘῸΝ רוב זָא יתשלח רֶשַאְכְיִּ
 ינריִכְוהְל םֶכיִלַע πιὼν תחת יִתא םֶתחְרְכַה םֶּתַא
 דאמ"דע םילודגה םיחילשהְדמ יִכְנִא לפניאל יִּכ חַבָשְל

ἘΣ15 םֶכְּבְרַקְב ּושָענ חיִלָשַה תותאדה :יִכְנָא ןיאְכִיִּכ  
 18 ΓΘ : תורּובְנֶבּו םיִתָפומְבּו תותאְּב תּוְלְבַמִלְכְּב

ἘΠאלדמא תורָחֶאְה תולהקהְךמ  ἸῸΝאל  
 44 ננה : תאזח הֶלועה"תֶא יל אָנוחְלְס םֶכְתֶא יִתיִאְלַה
 םֶכְתֶא הֶאלַא אלו תישילָש ἘΣΘ םֶכיִלַא אובֶל ןָכומ
 םיִנְּבַה יִּכ ἘΞΌΝ ΩΝ 3 םָכְל ΩΝ" תֶא שבא אל יּכ
 תובָאהדסא יִּכ םֶתובַאְל תורָציא רצֶאְל םיִבָיַח םֶניא
 8 דַעְּב רָזּפֶא םִגְו ΒΝ ΞΞΡ ץֶּפַחלָכְ ΧΟ :םֶהִיְנְבְל
 יִתְבַהַא תחת יתא הָבַהֶאְל ּוטיִעְמִתִא ףא םֶכיִתושְפנ
 - 6 נאו ןּפ רֶבְדַהְדִא לָּבִא :ְּּכילָּכ הָרתְיה םֶכְל

 יִתְדַכְל ΠΙΡΊΩΞ ורע שיאּ ילוא ΒΞ’ ὍΣ ִּתְדְבְכַה אל
 וז :םָכיִלַא יחולשמ דֶחֶאדִיִּב םֶכְתֶא יתינוה ףאה :םֶכְתֶא

 יתשקב
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 םֶכְתֶא הָנוהַה חֶאָקתֶא ותא יתְחְלָשְו סוטיטדןמ יּתְשקְּב 8
 ΠΝ לגעַמְּ אלה ּונְכְלַהְתַה דַחֶא חורב אלה סוטיט

 אל םֶכיִנָּפל .ּונחְנא ΘΟ ורמאת רועה 19
 :יָביְבַח ּוָּבִּת ןעמלו חיִשּמַּב רָּבדְג םיִהְלֶאָה יִנָּפְליִּ

 אלו יִבְבְלַּכ םֶכְתֶא אָצְמִאדאלו אבָאְדּפ יכנא ΝΡ יִּכ ל
ΚΕΝםֶכְב אצְמִא 18 םֶכְבְבְלּכ םֶכְל  ΠΕזנו הֶאְנִקְו  

 ינליִפשיזפ :הָכּובמּו תואגו תוליכְרו הער ΠΙΞῚῚ תובירמו 31
ΤΟΝלָּבַאְֶאְו אובל יִבּושב םֶכְלְצֶא  ὈΞΎ ΟΣ.רשא - 

 הָמּוההִמּו תנזקְדִמּו הֶאְמִטַהְִמ בש אלו ἜΣΘ ּואטָח
ΩΝּושָע : 

 וא םידע Θὰ יפדלע םֶכיִלַא אובָא הֶתַע תישלש = 18
 םעפְּכֶכְלְצֶאיִתיִהְּכ יִתְדְגדרֶבְּכ :רֶבְּדְדלָּכּוקְי השלש 9

 םֶתאל םּכִמ יִקחְרְּב בכל דיִגַהְל ףיסוא הת תינשה
 יִבשְּב סוחל ףיסוא אל יִּכ םיִרָאְשִגַה לכל ואח רֶבְּכַש

 רָּבְדִמַה חיִשָמהְדתֶא ןחבל ἘΠ ἼΩΝ ןש Ὁ : םֶכיִלַא 5
 5 :םֶכָבּותַּב רוזס יִּכ םֶכְל שלח ּונְנִא אּוהו יב +

ὩΣ ΕΝםיִהלֶא תרובְגָּב אוה יח ןַכָא הָשְלַחְּ בלצְנה  
Ὁ ΓΙ ἘΝῚּונְחְנא ופ  ἸΞΝםיהלֶא תרובגב ומע הָיחְנ  

ὅאָנְדופנ :םֶכְדְִנל  ὩΡΩ͂Νםידמע םֶּתַא הָנּמָאָּב םִא  
 ΠΣ עושיש םֶכְמַצִע םיִעְדְי םֶכְנִאַה וא ּונָחְּבַה

 ועְרִּתָש הוקא לָבֶא :םֶּתַא םיִסֶאָמְנ אלא םֶכְּבְרְקְּב <
 םיהלַאה - -לָא ןנחתמ ינאו :םיִסֶאמְנ אל ּונָחְנָא יִּכ

 ἘΝ Ξ םיִנָמִאְנ הֶאְרְנש ונמל אל עָרְלָכ ושעתדאלש
πανםיסָאמְנּפ הָיָה נח בוטהדתַא םּתַא ושפתש : 

 ἘΓΝῚ .ּונחנא .םיִשְלַח -םא חמשנ יִ : תַמָאה עב 9
 :ּוננוכת Οὐδ ον“ ונחנא םיִלְלַּפִתְמְדסנ תאז"לעו םירובנ

 נמל קוחר יִנְדועְּב ΠΝ תֶא יִּתְבָתְּכ תאו רּובעְבו 10
 רשא

 ג ₪
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ΣΝםיִטֶּפַשִמ םֶכְּתִא רָּבְדְל ּרָטצֶא אלו םֶכְלְצֶא הָיהֶא  
 : סורהל אלו תונָבל ןודָאָה יל ןתָנ רָשֶא ןָטְלַשה יפל

 וג יִהִיִו ּומָחְנְתַה ּוננוּכְתהְו וחמש ΠΝ רֶבִּד ףוס
ΞΡםולשהו הָבַהַאַה יהלאו םולָשַה ּבָהֶא דַחֶא בל  

 15 הָקיִשְנּב הערה תֶא שיא םולָשְל לאש  :םֶכְמִע יהי
 18 דֶסָח :םֶכְמּולָשל םילָאש םֶלָּכ םישודקה הֶשודקה
 חור ΓΞ םיִהלֶאָה תַבָהֶאְו חישָמה עושי ןודָאָה

 :ןִמָא ΟΞ ΩΡ שָדְקַה



 םייטלגהדלַא חילשה םולופ תָרָגא

 א םֶדֶאְדְב ידידלע אלו םֶדֶא יִנָּבִמ אל חילָשה םולפ 1
 וריעָה רֶשֶא בָאָה םיקלאו ΠΡΌΣ עושי ΤΟΣ ἘΝ י

 ὟΝ תולהקה"לָא ΤΩΣ ἼΩΝ םיחַאָהלְכְו :םיִתמַהְדִמ 5
ὃתֶאַמּו וניבֶא םיִהלֶאָה תֶאַמ םולָשְו םֶכָל דָסָה :אָיְמְלְנִב  
 וניתאטַח"לַע ושפנתֶא ןתָנ"רַשַא :ַחישָמַה עושי ּוניִנדֶא 4

 :ּוניִבָא ּוניְהְלֶא ןוצְרּפ הזה ΚΠ םֶלועָה מ ּונָצְלַחְ
ὁ 5םימלוע יִמלועל דוובָּכַה ולדרָשַא  ΕΝּהָמֶּת  ἊΝ 

 ΓΙ דָסָחְּב םֶכְתֶא ארקה ΠΝ רהמ םֶּתְרַסיִּכ
τעַמָשְל  ΠῚ ΠῚ ΟΞ ΟΝהָּנְיִא איהְו  ΓΝשי קב  

 תושב תֶא ךפָהל םיִצַפָחְו םֶכְתֶא .םיִרְכעַה םיִשָנַא
 אובידסא םימשההמ ךאלמהוא ּוגְחְנָאדִג ὍΣΣ :חישּמַה

ΞΡֶכְתֶא  ἼΣΟΣ ΤΥ ΟΞםֶכְתֶא ונךשב רֶשָא תא  
ΓΤ ὉΠרָשַאַּכ  Ὁ ΟΝדוע הֶּתִע רמאךפ רֶבְכ - 

 רֶשָא יִדַעְלַּבִמ הָרושְּב םֶכְתֶא רָשַבָידיִּכ שיא םַעּפַה
 ΣΝ םֶדָא יִנָּבלֶא הָצַרְתַמַה יִּכ ΠῚ םרח םהְלּבִ
 דינְב יִנעְּב ןחדאצמל יִכנָא שקבמה םִא םיהלָאָהְדִקֶא וא
 דָבָע ΠΝ τ אל םֶדָאדיִנְב יניִעְּב ןח יאְצְמְּב ןה םֶדֶא

 הרשה יִּכ יִחֶא םֶכְתֶא ὋΣ עידומו : ַחיִשְמָה ג
 םֶדֶאָמ אל ףא יִּכ ἘΝῚ םֶדָאְלְאל יִּתְרשְּב רֶשֶא 1

 עושי ןויזְחְּב ΝΣ 5. יל איה תַדָמְלִמ אלו היּתְלּבִס
 חישמה

5 
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 18 ΓΙ םיִנָפְלִמ יִּכְרִדתֶא םֶתְעַמְש ד אלה יִּכ :חישְמַה
 תַדָעדתֶא יִּתְפְדְר הָפיִדְר ΠΌΣΗ ἼΩΝ תֶאְו תידוהיה
 4 תידוהיה תּדּב קָוחְו ךלוה ὙΠ :ָהיִּתְמדֶחהְו םיהלא

ΞΡ ΦΞΎΌΣילינ  ἜΣΞיתָאְקְּב  ΓΞ» ποτα 
 5 ליִדְבְמַה םיִהלָאָה ינפלמ ןוצר הָיָהָשְכּו :יִתובָאדלש
 4 ὭΡΩΝ יב תולנל :ודְסחְב יִנאְרְקִו ὮΝ םֶחְרַמ יתא
 11 םּג :םֶדָו ἼΦΞ ὩΣ יתצעונ אל א ΒΞ ּוְרָשבִא ןפמל

ΤΟΣ ΝΟהָמָילְשּורְי  ὑπ τῶν ον5 יִנָפְל םיחילש  
 18 ןפדירחא ΤΌΣ ΤΟΝ יִּתְבַש םֶשִמּו ברעל יִּתְכַלהְדִא
 -אָפיְִדַתֶא תוארל םילָשּוריל יִתילָע םיִנָש שלש ץקמ

ΞΨΦΝῚ19 דאל םיחילשהדךמ רחאו :םוי רשע השמח ומע  
 20 ΞΘ. Ἂς רָשָאְו :ּוטיִנדַא ΠΝ בקָעַחתֶא יִתְלּז יִתיִאְר
 גו יִתאָּב ןכ"ירחא ΤΞΙΣΝ אל 5 םיִהלֶאִה דָגְנ הנה םֶכיַלא
 28 רַשָא ΓΙ תולהקּו :אָיקיליקו אירוס .תולילְנד לא
 28 ועָמש דבְלב תאיקר  :יִנְפיתֶא ּועְדְי אל הָנִה חישְמּב
 ᾽Ν הָנומָאָהְִתֶא רשבמ ΠῺΣ זֶאַמ ὍΣ ףַררַהיִּכ

απיב ולְלַהְו םיִנָפְלִמ  ΠΡ ΝΣ1  
 5 יִתיִלְעְו יתְבש ΤῊ ΤῚΣ ΚΞΝ ץִפמ ןכרחא 5

 2 לַעאְו :סומיטדתֶא (ὩΣ ΤΩΣ ΓΙΞΝῚ ΝΞ םע םִיִלָשּוריל
ἘΠ πονםיוגב יתאְרְקְרַשֶא הָרושְּבַהדתֶאְו הֶזַחְמ  

ΠΩהָיִהִּתְדַּפ םֶהָּבַש םיִבּושָחַה ינָפל היִתְמשו םֶהיִנפל  
 וטיטדסנ ΒΝ :יִתצרְררָשאְו ץּורא ΠΝ יִתְצומ קיל
 ינפמ .: לומהְל ΤῊΣ אל אוה 5 ףא ותא רשא

ἫΝּואָּב רֶשֶא ּונָכותְּב םיִבָּגְנְתִמַה רֶכָשַה  ΟΣתֶא - 
 וטחנַאְו :ונדיבעה ןעמְל חישמַה עושיּב ὉΡΊΩΝ ותודה
 רשא ןעמְל תחא הָעש אלדףא םֶתְעַמְשִמְל .ונרְסדאל
 תויהל םיִבָשָחַָהְו :הָרושְּבַה תַתְמִא םֶקְּבְרְקְּב דמַעת
 אָשי יל םלאָ יִּכ םֶהְל ששוח יִניִא ּויָהְשדהמ ּויָה המ

 שיאדי
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 יהָּתַו :רֶבְדילָּפ םיבּושָחה ופיסוהדאל יל ןה שיָאדינּפ ד
ἼΞΠΡיִּתְדְקְפההיִּכ םֶתוארּכ  ΝΣםיִלרַעָה תרושְּבִלע  

 ריִעָמַהִּכ :םילּומה תרושְּב לַע אָפיִּכ ἽΕΙ רֶשַאַּכ 8
 יִנחְלשל יתאדסנ יִנריִעָהְדאוה ΒΥΘῸΝ וחְלַשְל אָפיִכ

ΣΥΝ 9אָפיִכְו בקעי וריּכה רָשָאּכו  ΠΥΡῚםיִבָשָחְנה  
ΣΤΟΥΣתֶא  ἼΕΓΙΠיל :ָּתְנ יל תה  ΝΞΟ τ ἼΞΟΙ 

 ΠῚ םיוגה ד לֶא ּונָחְנָא ךלנדיפ תואגו םֶניִמְי ΠΤ תֶא
 רָבִּדַה אּוהו םיִניִבָאָהדתֶא רזא קר +םילומהדלא 0
 אָפיִכ Ν רֶשֶאְכְ : תושעל יתְדקְש ΝΡ גג

 τὴν וב ΝΕΏΣ יִכ וינָפלֶא וכרד יתחכוה אָיְכויְנאל
 ἘΠῚ םיוגה"םַע לַכֶא בקע ΓΝ םיִשְנִא אב ΞΡ יִּכ ו

 יִנָּבִתֶא ותֶאְרִי יִנָפִמ ἘΣ שרופו קחרְתמ הָיָה םָאבְכּ
ΠΡῸΣ 8ּושָחַכְיו  ὩΣהדְנהיִּכ דע םידוהוה רֶאָשדנ  

ΠΝ ΝΞΣΞ Σ 4אלָש יִתוארכּו :םֶשָחַּכ  τתקל  
 ἜΝ םֶלְכ יִנזְאְּב אָפיִּכ"לֶא ΤΩΝ הֶרושְּבַה תַּתְמָאַּכ

ΠΕΣעודמ ידוהיִּכ אלו גַהְנְתִת יִרְכְנְּכ ידוהוה  ΓΞ 
 ּונֶחְנָא םידוהיה ערזמ ןה  :םיִדּוהיַּכ ג גהְנתהְל םיוגהדתַא 16

τὸונִחְנָא םיעְדויש יִנָפמ לֶבָא :םיוגהדןמ םיִאָטַה אלו  
 תַנימָאְּבִדִא יִּכ הרותה ישעמ דךותמ םדֶא קדצְידאלש
 ןעמְל עושי ΤΌΘ ּוטמָאָה ּונְחְנָאד םִנ חיִשְּמַה עושי

ΤΣאלְו ַחיִשְּמַה תנמָאָמ  ὍΣיִּכ הְרּותה  ἜΣΘ 
 (ΤῸΝ "ὩΣ ΝᾺ םִאְו ΟΞ ΟΣ ΓΝ אל הרתה גז

 γον חיִשָּמַה הָּגַה חיִשָמַּב קהל ונשְקכְּב םיִאָטַה
 יִתְרַתְס רָשֶאתֶא ΤΟΣ ΝῚ םושאדמא יב ;הלילח אָטַחַה 8

ΠΌΣΝ 19יתמדיכ :עשפל ימצעדתֶא  ὋΣידיילע הרותל  
 יִתְבְלְצִנ חישְמַהְ" םע :םיקלאל ΠΝ ןעמל הרתה 30

 יִבְרְקְּב יח אוה חיִשָמהדא יִּכ דוע הָיִחֶא אל יִכנָאְ

ἋΣ ὌΝיח רֶשְּבַב הע יח  Ἢםיהלַאְָּפ תמָאּב  
 רשא :
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21 ἼΣΤΕ ΣΝ אל יִדַעְּב ושְפְנדתֶא ἸΡΡῚ ὭΞΙΝ ἼΩΝ 
 | חרוחה ידילע הקדצ שי ולא יפ םיקלַאָה  τὰועל

 = :ַחיִשֶמַה תמ
8 ἸἜΨΞΞ םֶכְתֶא הָעְתה Ὁ תַעְד ἼΘΙ םיִטְלּג ΠΣ. 2 

 עמש יִתְלְבְלְ  (ΠΌΝΤΟΝרֶשֶא ירחא  Ἐπחישמה עושי
 ץּפֶחֶא תאו קר :םֶכיִנִע דָנָנְל בּולצה  Ὁםֶּכִמ 2

 תַעּומְָשִמ וא חּורֶהתֶא םֶּתְלּכַכ הרתה ישעממ םִאה
3 ΠΩΣ ΠῚ םֶתַולַחַה Ἴ3. 53 םֶּתַא םיִלָכְסַה : הָנּומָאָה 

  ὌΞΩתאזְכַה :רֶשְּבַב  ἘΓῸΣΣ:קירל םְמְאְדִא ק לירל
 קיִפָמַה הנה  ὩΞלעפו חּורַהדתֶא ΄ ΓΞ} Εחּכְמַה 8 :

 אוה הרתה ישעמ  ΠΩΣ:הָנּומָאה תעומָש חפמ וא הָלֶא
 :הָקְדְצִ ול 2 בשָחִּתַו םיהלאּב םֶהְרְבִא ןיִמאָה רָשָאּכ 6

 ד בּותַָּכַהְו :הָמַה םֶהָרְבִא יִנָּב הָנּומָאָה 55 אופַא ּועְד |
  ΠΕΣךותמ | םיוגה ד תֶא קיִדַצַהְל םיהלֶאה דיִתָעָש

ἼΞ ּוכְרְבִנ רמאל םֶהְרְבַאתֶא רַשַבְל ἘΠῚ הָנּומָאָה 
 םֶהְרְבִאדםִע הָנּומָאָה יִנָּב ּוכְרְבִתי ןִבדלע | +: םיגָהילּכ 9
 םּותָכ יִּכ הָלְלִּהַה םֶהיִלַע הרתה ישעמ יִנְב יִּכ :ןימַאמה 10

  ἼΝ ΣΝרָפְסְּב םיִבּותְּכַה םיִרְבּדַהלָּכתֶא םיק קידאל
 קזִצידאל הָרותַּבָש ַעּודָיְו יּולְנְו :םָהא תושעל הָרּּתַה 11

 םֶדֶאָה  ὍΘותנמָאְּב קידצהיכ םיהלָאָה  ἘΠהרתה 13
 יִּכ איה .הֶימָאָהְדִמ אל  ΤΌΣ ΘΚ ΕΝםֶדָאְָה םֶתִא

  ὙΠַחיִשְמַה :םֶהָּב  Ὁותויהְּב הרותה .תַלְלְקִמ 18
 ןַעָמְל  :יּולָּת םיהלא .תללק בּותְכַּכ ונדעּפ הֶלְלְקל 1

  ΝΞ ἫΝםיוגה ד לָע עושי חיִשָמַּפ םֶהְרְבִא תַכְרִּב
 ןַעַמְל  ΓΞ ἜΝ:הָעמָאָה ידע חּורֶה תחָטְבהְדתֶא

ον יקיתיד ῬῈΝ ἽΞΊ ὁ םֶדָאְּרַדְּכ ΤΙΝ 
 ףוסזידאלו שיא הָנְרַפי אל איה תַמָּיִקִמְדםִא םֶדָאדְְב

 דאלו ועְרְזְלּו תוחַמְבהַה ּורַמָאְנ ן םהרבאל הָגהְו :ָהיִלָע 16
 רמא

= 

1 σι 
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 ΣῚΡ דיחָיְל ּולאַּכ אָלֶא םיִּבְרְל ΝΞ ΤΣ ΠῚ רמָא
 יקיתיד איה ΓΤ יִּכ רמא ינא תאו :חיִשְמַה אּוהְ גז

ΠΩΣ ΩΝהָאְּבַה הָרּותַה לָכּות אל אמ םיהלֶאָה  
ΤΙΝלטבלו ּהָתוא רפהל הֶנְש םישלשו תואמ עּפרַא  

 איה הְרּותַה ךותמ ΠΌΤ ΤῸΝ יּכ  :הֶחָטְבהַהְד תֶא 8

 םֶהְרְבַאדתֶא 111 םיהלָאָהְו הָחְמְבַהַה ךותמ דוע הָנְעַא
ΤΟΣ 19םיִעָשּפַה יִנָּפִמ איהדהמ הְָרותַהְְּכִימַא :הָחְמְבַה  
ΠΕΡῚאיהְו הָחַטְבַהַה ול דרֶשֶא ערֶוה אובָידיִּכ דַע  

 רסרס ןיאְו +רפרס דָיְבּ םיִכְאְלמה ידיד לַע הָכּורַע 0
οἱתֶלָטַכְמִה הֶּתַע ;דַחֶא אוח םיִהלֶאה לָבָא דָחֶאְל  
 πὴ ולא יּפ הֶליִלָח םיהלֶאה תוחָטְבַהְד תֶא הרותה
 ὃν הָקְדָצַה הָחְיָה תָמָמְּב א .תויחחל ּהָחכְבַש הרות

 אמה דְִ לה"תא ר רינסה בּותְּכַה לבא : הרותה ידי ל

 :הֶמָאְּ πος ΕΣ שמלי ונְתא תנא ΠΡ הרתה
 די ΤΠ דוע ּוטניִא הָנּומָאַה הֶאְּב ἼΩΝ ירחא ΠῺΣ לְבַא 5

 הָעמָאַה ידלע םיהלֶא יִנָּב ֶכְלַּכ םֶתִאְדיִּכ .:ןמאָה 30
 םֶתְלְבְטְנ Ὁ ἜΝ םֶכְלְכ Ξ ΣῊ ΓΞ יז

ΒΡ 8אלו ידוהי דוע ןאְו :חישָמַהתֶא  ὋΣדָבָע ןיא  
 םִתִא דֶחֶא םֶכְלְכ יִּכ ΠΞΩΣ אלו רֶהָ ןיִא ןירוחְרְב אלו

 םהרבא ער םֶכְנה םֶתִא יִשמלדםאו ἘΣ חישב 39
 : הֶחָמְבהה ἘΞ םיִלָחְִ

ΝΣ 4ןטק  אּוהש ןמְְילָּכ שרויה רמא  ἘΝד יפדלע  
 די תחפ םא יִּכ :רֶבָּר ἼΞΣ וניִּב ןיא לפה ΤῸΝ אּוהֶש 5

 ול דָעְִמַה דעומל דַע תָּבַה ΤΩ תֶחַתְו אוה םיִנָמא
 םיִדְבְעִשִמ ּויָה םינטק ּונְועְּב ּונְקְנַאְִכְו :ויבָא תאמ 8

 ינוקתל !
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 ונָּבתֶא םיִהלֶאָה חַלֶש םיִמָיִה תאלמבו ΕΊΣ יִנוקתְל
 ויה רֶשֶא תֶא תדְפְל :הָרותַהְדדְי תחת ΔῸΣ ΤῸΝ דולי
 6 םינָב"יּכ ןעיו :םינּבִה טפשמ לבקְנ ןעמל ΠΡ Ὁ תחת

ἘῸΝארוקה ונָפ חורה תֶא םֶכְבְבְלִּב םיהלאה חלש  
 ןפדסאו ἸΞῈΝ יִּכ דָבָע דע נא ןֶכְל ΩΝ אָּבַא
 :חיִשָמַה ידיילע םיהלָאָה ΓΤ שרוידסנ גה הָּתַא

 8 ἽΝ תֶא םָּמדבַע םיהלֶא תַעדְיִאְּב ΘΒ ןה
 9 Ὧν ΠΣ ΤΩΝ יִרֶחא הָּתַעְו :םיִהְלֶא םֶנִא םֶתּומְצַעְב
 -לֶא Ἐπ ΤᾺ םיהלאל ΡΣ ΤΟ רו םיִהְלַאָה
 םֶהְל ענפהל וצְרת ΟΝ םהֶה םיִלּדַהְו ΘΕ םינוקתה
 10 :םיִנָשְו םידצומו ΘΟ ΠῚ םירמש םֶּתַא םיִמָי : : הָלְחתְבְּכ

 11 ינומכ אדוה :קירל םֶכָב יִתְְְיְדִּפ יא אְרְיִתִמ
 יל םֶתישעְ"אל ὙΠ ἘΞ ἊΣ ןוחתמ םֶכומְּכ ינאי יִּכ
 18 יִתְרַשּב ירָשְּב ΓΙ ΓΒ רשַא סּפְעַדְי םֶּפַא ער הָמּואָמ
 1+ ὯΝ םֶתיִזַב אל םּתִאְו :הָנשאַרְּב הָרושְּבַהדתֶא םֶכְל

Ὁ)יִּכ ותא םּתְלַעְג אלו ירָשבב יִתיִפְנְרָשַא  ἜΝ 
 הָיִא הֶתַעְו :עושי חיִשְמַּכ םיהלֶא ךאְלַמְּכ יתא םֶחְלִַק
 םירקנ םתיִיַה ּתְלְקְייִאְש םָכיִלּ ἊΝ דיִעמ ןה םָכְרְשֶא
 16 ἜΞΩ םֶכְל יתייהְנ ביאְלַה הָתַעְו :יל ןּתִתְל םֶכיִניִעתֶא
 וז דיִרְפַהְל קר הָבּוטְל םֶכְל ּואָנְקְי אל הָמַה :תָמָא םֶכיִלא
 18 םֶָמִא :םֶהָל םֶמִא ואנקת ןעמְל ּוצפְחָי וניניבו םֶקיניּב
 ;דָבְלְב םֶכְלַצֶא יתויהב אלו הבל דיִמָת ΝῊΡ בוט

ἋΞדע תיִנש ללוחעמ יִנָאדרֶשַא  ὍΝ19 :ַחישְמַה םֶכְּב  
 לוקחתַא תונשל םֶכְלְצִא ΠΩΣ תויָהְל יִּתְצַפָח הָנִמִא
 םיִצְפְהה םֶּתַא יל ΤῸΝ :םֶכְּב יִנַא ךובְנ 3 יִרָבּד
 25 יִּכ :הְרותהדתֶא םִּתִעמִש אלה ΠΡ תחת תויהל
 ינשהו ΤΩΝ דחֶאְה םֶהָרְבַאְל ὙΠ םִִנָב יִנָש בּותָכ
 3 ΓΝ ΕΓ ΞῚ רשְּבַה ἜΡ דלונ הָמָאָהְדְִבּו :הָיִשפִחַהְִמ

 יפדלע

 ש | ₪
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ἘΓῸΣ 34םה םיִרְבִּדהְו : הָחַמְבַהַה  Ὁהֶלֶא יכ  ἘΦ 
 איהו תודבעל תדלייה יעס רָהְדִמ תחאָה תותירְּכַה

ΠΣ <לש םיִלָשּור דָגְנַפ אּוהְו בְרְעַּב רה אוה יִניִסייִּכ - 
ΠΩ͂Σ 36תּודְבַעְביִּכ  ΝῊָיִנָּבִדע : ΡΥהֶלְעַמְל םיִלְשּורְי  

 אל ΠΣ Ὁ בּותְכ 5 ;ּונְלכ םִא ΝΠ איַה הָיִשְפַח לז
 הָמְמושדיִנּב םיִּכְר יִּכ הלח"אל ילַהְצְו הֶנְר יִחְצּפ הדלי

 : הֶחְטְבַהַח יִנְּב ΤΙΝ :ּונְנה יִחֶא ונח : הלוע יִנְּבִמ 38
 יִפְ דֶלונַהדַתא רֶשָּבַהְדיִפְל .דלוגה א ΠΤ רֶשֶאַכְו 9
 הָמָאָה שָרָנ רמא אוהדהמ בּותָּכַהְו :הָּתְצְדִנַּכ חּורה 0

 "לע :הָטָּפְתַהְדִּב םע הָמָאָהְרִּב שריי אל יִּכ הָנְבתֶאְו 51
 | -  הָיִשְפָחַה יִנְּכְיסִא יּכ ּונָחְנִא הָמָאְה ינְבדאל ΤΙΝ ןּכ

ΠΝ 5רשא תּורחב אָנדִמַע  π᾿ה חיִשָמַה ּונְתא | 
 |  םולופ ἙΝ הגה :תּודְבַעָה לַעְּב שָבָּכִהְל ובושת"לַאְ 2

ΞΡ] “ὮΝ 8ליעויאל ולומתרםאש  ἘΞדיעמו :ַחיִשִמַה  
ὋΝשיִאזלֶכָּב םעָּפה דוע  ἽΝרמשל אּוה בָיַחָש למי  

 |  םיקִדטְצמה םִּתִא חישְמהְדִמ םֶּתְרזְנ ὙΠῸ הרותהדתא +
 | = ךותמ ὈΠῸ חּורְּב ּונחְנַאהיִּכ :דֶסֶחְהְדִמ םָּתְדַבִא הָרּותַב 5
 בשָחַת הלימפה אל ַחיִשְּמַב יִּכ :הֶהְרצַה תַותְל הָנּומאה <

 ;הָבָהאְּב תלעפה המאה יִכ הָלְרָעַה אלו

₪: 

 ץמחמ ראש טעמ :םֶכְתֶא ארקה ΤΙΝ וא הח יותפַה 9 5
ὋΣ ΤΌΞΟ ΠΌΣΙΟΣ 10הָיִהִת אל יִּכ ןודְאְּב םֶכְב  

 ימ הָיְהי ונוטדתַא אשי םֶכְתֶא רכעהו ὩΞΩΣ תרָחִא חור
 ΤῊΝ ΠΡΟΣ הָקיִמַה דוע ויִרְכַאדִא יחא Ὁ ΤΠ גג
 ותְרָכְו ןתי ימ +: בּולְצַה לושְכמ .ΠΏΣ אלה ףדרנ 1
 (ΒΝ תּורָחל ΤΠ ΩΝ יִּכ : םֶכְתֶא םיחיִדַמַה 18

“ἜΞΕΙΣΙ ἀπ’שה  

| 

ἘΣ “Π א"נ 4 οὔ 

 | רבלבו
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 ודּפעתֶש אָלֶא רָשָּבִל ΠΞῸ תּורָחה ΤΠ אלש דבלבו
 4 ΡΟ הֶלּולְּכ הָרותַהדִלְכ יִּכ :הָבָהֶאְּב והעְרִדתַא שיא
 5 ּוכְשנְתִיִמִא לָבָא ΤΩΣ עְרְל תְבַהֶאְו תאוה תַחאָה
 :והעְר יִדידלע שיא ולָכְּתְדַּפ ּואְר ΠΝ ΩΝ שיא ולְכאתְ

ΠῚ6 :רָשְּבַה תוָאְּתדתֶא ואְלמת אלו ַחּורְּב וכלַהתה רמא  
 וז רָשְּבַהְִמ ἼΞΙΙ חּורֶהְו חורהדמ ּפַה הואתַמ רֶשָּבַה יִּכ
 תֶא םישע ΡΝ ןיא 155( הול הז םיִמָמּוקְתְמ םֶהיִנעּ

ἼΩΝּוצפְחַת : ΠΤ ὩΝῚ18 תחת םֶכָניִא זֶא םֶכְניִהְנַמ חּורֶה  

 19 םיִפְאְנ ὉΠ ΣΝ רֶשְּבַה יִָעָּ הָּמַה ἘΣ ΤΟ +: הְרותה
ΓῊΣהֶאמִמ  ΓΙ]תוביא םיִפָשְכְ םיִליִלֶא תדובע  ΠΝ90  . 

ΓΝ]תוקלָחמ תובירמ 17  ΣΙןיע  ΓΝ ΠΡגו  
 ΩΝ רֶבְּכָשדִהִמ רמא τῶν םֶריִמודְו תּולְלזו ןורָכש
 55 חּורָה יִרפּו :םיִהְלֶאָה .תוכלמ ּולָחְנְי אל הלא ישעהיכ
 ἼΣΓῚ תּובידְג ΠῚ ΤῊ םולשְו πο הָּבְהֶא אּוה
 5 :הָרּותְדיא הָלַא ישע דנְנל תושירפו הונעו : הֶמָאְ
 4 ויָתקּושְתְםִע םֶרְשְּבתֶא ובְלָצ חשמל ἘΠῚ רָשָאְ
 5 אלו :הורְּבםנ הָכְלַהְת ΠῚ הָיַחְנדִמִא :ויָתואתְו
 אָקְלּו ּוהַעְרְדתֶא שיִא םיִעְבַהְל אָושדדובכ ΤΙΝ ףדרנ
 ΠΣ ΤΩ͂Ν שיא

 6 ὍΝ ΒΩ͂Ν ΠΞΣΞ םָּכִמ שיא ΦΈΡΩΝ ףא יִחֶא
ΠῚחּורְּב ּוהָמיִקִּת  ΠῺΣרַמָשהְו  ἩΦΕΡΡאכתְדֶַפ  

ΠῈΣ ΤΡּוהעְר אַשָמדתֶא שיא ּואָש :הָּתְאדִּנ  ΙΞ 
 3 ΠΡ ומָצַעְתֶא בשחה יִּכ :חישָּמַה תרותדתֶא ומָיכּת
 4 ἸΠ ΣΝ :הָמְרְמ אּוה ושפנתַא הַמּואַמ ּונְניִאְו המ
 אלו ותְלהְת ΠΣ ΠΡ ול ἸΝῚ והָשַעְמדתֶא שאל

ΣΝ ἼΣΞדמלמה : אשי 8 שיאדלְכ  
 םיִהְלֶא ּועְתְּתִלַא .:והָדְמְלְמְל ובּוטדלָּכִמ ΟΠ רֶבְּדַב
 πα" ותא םֶדֶאָה ΣῚΡ רָשָאדַתֶא יּכ וב "ָתָחְ ןידאל

.- (38 
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ΣΤ 8רצקי ורשְבִּב  Ὁרצקי חּורְּב ערוהו ורָשְּבִמ  
ΠΥ ΤῚΣ 9ּונְחְנִאְו :םֶלוע ייַח  ΝΟΥ ΝΣימה תושעַּב  

 ונְדָי אָצְמִּת ΣΝ ןַּכְל :הָּפְר אלדמא ותַעְּב רצְקְניִּכ 10
 ינָּבִיםִע רֶתּויְבּו םֶדָא-לָּכִדםִע בוטהחתא אָוְד תש

 יִּתְבַתָּכ רָשֶא בָּתְכִמַה לודנ"המ אָנ"ואר :ּונתָנמָא 1
 םיפוכ ןיא רֶשָּבַּכ רָחַחְתִהְל םיִצפַחַה :יִדָיְּב םֶכיִלַא ו

 \ :ַחיִשְמַה βου ον ופדרידאלש יִדְּכ אָלֶא לימהל םֶכְתֶא
 םֶנצְר קר ΠΡῸΣ ּורמְשַי אל םילומגה םָהנ 19
 הָליִלַח יִכִנָאְו :םכרשְבּפ ּולְלַהְתי ןעמל ΩΣ רֶשַא 4

 ΤΩΣ עושי ונינדַא .בּולַצּב םא יִּתְלַּב לָלַהְתִהַמ יל
 -יִּכ : םֶלועְל בֶלָצִנ Ὁ ילדבלַצְנ םֶלועָה .ובדרָשָא 5

 ἜΝ 5 הָלרָעַהְדאלְ בשַחַת הֶליִמהְאל עושי חיִשַמַב

 -םולַש תאזה הָרּושַּכ םיִגַהְנַהלְכו : הַשדחה הָאיִרְּבַה 16
 הָתַעְמ :םיהלאל πῶς לֶאְרָשְידלעו םהיִלַע םיִמָחרְו וז

 אשנ Ἂς עושי ןודָאה תורוכח"תא יִּכ דו יִנָאלידְלַא שיא
ΕΝ 8ונינדא חישְמַה עושי דָסֶה  ὙΠםֶכֶחּורדםַע  . 

ΤΙΝןמָא : 

 ווקימווווהוותטבממהכתרווורווו רו - ּ\ּ\ּ..1 "'" "4



ΘῈ ΓΝםייספָאה"לא ַחיִלָשַה  

 1 πὶ םיהלֶא ΠΝ ΠΣ עושי חילש סולופ
 = :ששי חיִשְמַּב םיִניַמַאַמּו (סופפָאְּב) םיִאְצְמִגה םישדקה
 2 עושי ּוניִנדַאו ּוניבא םיהלֶאה תֶאמ םולשְו םֶכָל דֶסַה
 8 חישְמַה עושי ּוניִנדָא יִבָאְו םיהלָאְה ךורְּב | :חישְמַה

ΣΝרֶָשַאַּכ :ַחישְמַּב םימורָמּב חור תַכְרּכלֶכְּבּונְכְרַּב  + 
ὙΠוב ּונְתא  ΡΟםישדק תויהל לָבִּמ תודסומ  

 5 עושי ידיילע ΞΡ ול ודע .ΠΊΩΝ ΤῈ םיִמיִמְתו
ΠΣ ןנְחירָשַא ודסח דובּכ תלהְתְל וצפה ןוצְרְּכ  

 ז תחילסו ὉΠ םוידפה וטל .וכדרָשא :ודידיִּב ונְתא

 8 ΤΟΣ ΓΙ ΣΈΟ ὍΣ ΝΞ ἼΩΝ :ודְסַח ברֶּכ םיִעָשְּפַה
 9 ותַצַעַו ונוצְרֶּכ וצפָה ΩΝ ּונָתא עידוהו :לָּפְשַהְ
 10 םיִמִָּה תאלִמּב ותְנָהְה ἼΞΤΟΣ :וכ ץעי ἼΩΝ שארמ
 τι ובו :ץֶרָאָּבְשדדִמּוםיִמְשִּבְשדהַמ חיִשֶמִּכ לפה"תֶא לסל
 תָבָשָחִמְּב םיִנָּפְלַמ ΠΡ םיִדָעְִמַה ּונְְנִא וְתְלַחְ ונחקל
 19 חנא ודובּכ תלהתל תויְהְל ΕἸΝΕΓῚ תַצַעַּכ לפַה לַעּפ
 18 םיִלּותָש םֶּתַאדמִנ רָשֶאְו :ֶאְמ חישָמַהדלֶא ּונְלחְי רֶשַא
 םֶכְתַעושְי תרושְּבדַתֶא ΓΝ רַבְּד םֶכַעָמְש ΠΝ וב

ἜΝהָחְטְבִהַה חורב םֶּתְמִּפְחְנםִג םֶתְנַמָאָהְשְּכ וב  
 4 הָלְנָס םע ול"תודפל ּונַתְלַחִנ ןוברע ΠῚ יִּכ ΣΦΙ חור
 15 יִעָמְש ΤΙΣ ἼΣΟΝ ὩΣ תאז רּובעְּכ | ודובְּכ תַלִהְתְל

 .םכתנומא 98*
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 ὟΝ םֶּתְבַהַאְדְרֶשַא הָבַהַאָהְו עושי ּונינדַאְּב םֶכְתַנומָא
 יִריִכְוהְּב ὈΞΎΞΕΞ תודוהמ לּדחֶא אל :םישדההידלָּכ 1

τםֶכָל ןּתיִש :יִתלַפְתַּכ םֶכְתֶא  ΟΝעושי ונינדא  ΓΝ 
 ראָיו :ותא תַעַדְל ןוזחַהְו הָמְכָחַה חורדתֶא דובָּכַה יבא 18

ὋΣותֶאיִרְק תֶלָהּות איה"המ ּועְרִּת ןעמְל םֶכְבְבְל  
 תַלְדָנ ןורְתיהמו :םיִשדקּב ותָלַחִנ דובְּכ רָשעְדהַמו 19
 ΟΝ :וחפ ἘΝῚ תַלְעַפ ἘΞ םיִנמְאמה ּונְּב ותְרּובָנ 30

 ונימיל בישו םיתְפהְדִמ ותא ריִעָהְּב ΓΞ לע
 .הלָשממו הרבו ןטְלָשְו τ ΟΞ לעממ .: םימורמּב 91

 ἘῸΝ יִּכ דַבְלִּב הָוה םֶלעְבְדאל םֶשְב ארקה לכו
 שארל ותא תי וילגר תחת לפ תַשוו :אְּבַה םֶלועָּב ₪

ΞΡ 3הָדָעַהדלֶא : ἼΩΝאַלַמַמַהְלַש 8 ופוג איה  
 : לַפַּב לכַהְדתֶא

 ג :םֶכיִתאטחו םֶכיִעְשְפְּב ὩΣ םיתמ ἼΩΝ םֶכְתֶאדנ 2
ἼΩΝ 3םּתְכלַהְתַה  ὈΠῸΣ ΓΦ ἘΠרש ןיצרכ הזה  

ΓΦ ΩΡיִרָמַה .יִנְבְּב תַעָּכ לעפה חורה אּוהְו רואה ; 
 רֶשָּבַה תואַתְּב םיִנָפְל ונְכְלַה םֶכותְּב ΤΡ ונחנַאדםנו 3

 ונעבטּב ἸΣΥΞ ὙΠ וניִתובְשחִמו ּונרְשְב יִצְּפַה תושעל
 ברב םימחְר אָלַמַה םיִהלָאָהלָבָא :םֶדֶא יִנְּב רֶאְשִּכ +

 םיִעָשְּפַּב םיִתְמ ּונחויה ירחא :ונְמא בהֶא רש ותָבָהַא <
ἸΣΤΙΠ 6ותא ונריעוו :םּתְעַשונ דָסֶחַּפ הישָמהְדםע  ἜΝ 

 ΓΗ תוארהְל :עושי ΓΞ םימורמּב ּונְביַשוה ד
 ַחישְמּב וניל ותְבוְּב ודְסַה רשע תַלְדְנִתֶא םיִאְּבַה

 םכדימ אלו הָנמָאַה ידיילע םָתְעָשונ דָסָתְבְדיִּכ :עושי 8
ΠΟΤῚ 9םישַעַמַה ךותמ אל :איח םיהלָא תַּתְַמהיִּכ תאז  

τοאלָש  ΡΠםיִאָרְבָי  ּונְחְנַא םיִהלֶא לעפהיִּכ :שיא  
 םיקלָאָה ΓΞ רָשֶא .םיביט םישעמְל עושי ַחיִשְּמִּ

 םֶּתַאיִּכ ּורְכְז ןּכילְע | | :םֶהְּב (ΡΠ ןעמְל ΘΟ וו
 ] הלחתמ ᾿
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 םיִאְרְקִגה ἘΞ Ὁ ΘΝ רָשְּבַּב םיוגה הָלַחִתִמ
 תַעְּב םֶּתַאיִּכ :רָשָּבַּב Ὁ ΠΣ איִהֶש הֶליִמַה יִנָּ
 םיִרְכְנְו לֶאְרְשִי תדעמ Ὁ πῶ יִלְּב םֶתיִיָה איהה
 םיהלַא ΞΡ ןיִאְּבּו הוק ΤῊΞ הָחְטְבַהַה .תּותירְבְל
 זֶאָמ .םיקוחְרֶה םֶּתַא חישָמה עשיִּב הֶּתַעְו :םֶלועָּב
 44 רָשָא .ונמולש אוה יִּכ :חישֶּמַה םדֶּב םיבורק םֶתייָה

ΠῺΣ16 הָביִאָה ולַטַבְּב :רַדְּגַה תציִחְמ סַרָהְו דחֶא םיִנשַה  
 -תֶא ושְפִנְב ארְבְל תוקחהו תוצמה תרותדתא ורָשְבְּב

 . 6 דתֶא ΠΡ  :םולש שעו שָדְח דָחֶא םֶדֶאְל םינָשה
 ותיִמָהְּב ותָביִלַצ ΠΣ םיהלאל דַחֶא ףונְּב םֶהיִנֶש
 וז םולָש םולָש םֶכְל רֶשְבִי אביו : הָביִאָקדתֶא ושָפַנְב
 18 ָחורְּב ΞΡ ונינשל שי ודקלע יִּכ +: בורקלו קוחרל
 19 "יִּכ םיִבָשותְו {ὩΣ דוע ὈΞῪΝ ןַכְל ,ΠΡΟΜ דָחֶא
 30 םִיּונְּכ ΣΩ͂Ν םיהלֶא תיּב יִנְבּו םישדקַהדלָש םֶרָיְעְיִנְב
 ΞΝ אוה ΤΌΣ עושיו םיִאיִבְּגַהְו םיִחיִלָשַה דוסי"לע
 ΣΌΝ דע ולָּכ ןיְנְּבַה דחי ובדרּבִח ἼΩΝ :הָנִּפַה
 25 ןַכְשִמ תויָהְל םֶתַאדסִנ םיִנְבִנ ובו +הוהיל שד לָכיהל
 :חּורְב םיִהְלֶא

 8. ὭΣ ΦΗΣΙ .ריִסָא סולופ יִנֶא תאז .רּובָעּב

 5 דרֶשַא םיהלָאָק דָסַה תַגְהְנַה םֶתְעַמְש ὈΣΩΝ ΣΟ :םיוגה
 8 יִתְבְתָּכ ἽΝ דופַה יִלְדהַלג ΤΠ יִּכ :םֶכיִלֶא יל 15(
 + יִתָיִּבתֶא ריִּכַהְל ּולְכּות םֶכַאְרְהְבּו :ןילמ טעְמְּב םֶכְל
 5 ינבל עדונ אל םיִנשארֶה תרודב רֶשָא :חישִמַה דוסְּב
 ויִאיִבְנְלְו םישדקה ו ΠΡ ΠΡ ΝΞ םֶדֶא
 6 יִרָבִחְו ἽΝ ףּונְבּו םיִלָחְִנ םָהְדםנ םיוגה ΤΡ :חּורֶּב

 ז יִתיִיָה ΟΝ :הְרשְּבַה πρὸς עושי חיִשְּמַּב הֶחָטְבַהַה
ΣΤᾺיל .הָנּותְנה םיהלֶא דָסֶח תַנְחִמְּב תרָשמְל  ἘΞ 

 8 םיִשְדקַה"לְכְּבָש םיִריִעַצַה ריִעצ יִנַא יל ΕἸΣ תלְעּפ
 ןתנ

τῷ 1 

 1 שכ

 שו

- 2 
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 רשֶא חיִשֶמה רָשעדתא ΘΠ ΡΞ הָוה דֶָסַחַה ןתנ
 -המ תואְרְל לכ Ὁ ὝΝΠΡΙ :רקח ןאל אוה בר 9

 לפה רָצּוי םיִהלאָּב םֶלוע תרדמ רתְסִנַה דופה תַנָהְנַה
 ἜΠΟΣ ΠῺΣ עדות ΠΝ Ἰ :(חיִשְמה עושי יִדידלַע) גס

 םיהלֶא תַמְכָח םיִמורְמּכ ΣΝ םיטילַשלו םירָשל הָדַעָה
 ΓΞ ץַעי רָשא םיִמָלוע תצע יפי :ָהיִכְרד הֶיִלְפִמה וג
 .הֶחְטְבְּב אובמו ּונל ΠΡ ןוחתּפ וכ ἼΩΝ ΕἸΣῚΝ עושי 12
 יִתורצְּב ΠῚ אלש שפבא ןפזלע :ותְנומָא דיזלע 18
 הָעְרְכָא תאז רובעב :םֶכְּתְרַאּפִת ΝΎΞ םֶכְנַעַמְל 4
 ארקנ ἼΩΝ :חיִשְמַה שי ונינדא יבָא יִנָפל יּכְרְּבִלַע 5
 כל תתְל :ץֶרָאָּבַשְו םִיִמָשּבְש ΠΕ ΟΞ לַע מש 1

 םדאַה וחור ידידלע הָרובְנְּב קּזִחְתִיָש ודובְּכ רֶשעהיפְל
ΞΟ  :הַפְּנִימִי τםֶכְבְבְלִּב חיִשְמַה  ΠΡῸΣהָנמִאַה  

 ἘΞ ΠΡ ולָכות ןעמל ἘΠΞΙ͂ΝΞ םיִדָסִיִמּו םישירשמ םֶתיִיָהְו 5
 סתיו :ּהבגהו קמעה דֶראָהְו בחרה הָמ םישדקהלֶכְּב 19

 -תֶא םֶתאַלַמִ תלי הלענה חיִשִמה .תַבָהַאדתֶא
 רוי ונע ויִלמְג תוברהל לכיהו : : םיִהְלֶאה אּולמדלָּכ 30

 ָּבְרְַּב לעפה חפה יִפְל וניתובשְחִמ וניִתילַאְשמ"לָּכִמ
 -דע דו רדל עושי חישְמַּב לֶהָקַה בֶרְהְּב דובְּבַה ול 31

 | ἘῸΝ םיִמְלַע ימְלוע
ἸΞ ὋΣ 4םֶכרְיהְַא  ἊΝךלהתהַל ןודאְּב רּוסָאָה  ΝΞ 

 ,| תוכימנלֶכּב 5 םֶתאְרְקִנ ἽΝ םֶכְּתְרַמְשִמְל «ΠΝ ל
 ἘΣΤΙΝ ּוהערְזתֶא שיא תאשְל חור דראבו הֶונְ

ΠῚ + 8ףונ :םולשה תַדְנָאְּב חּורֶה תּודָחַאדתֶא רמשל ). 
ΙΝ ΠῚ ΠΝםֶכְּתְרַמְשִמ תוקתְּב םֶתאְרקנ"סנ רשאּכ ). 

 "]באו לא :תַחֶא הליבט תחא הָנומָא דָחֶא ΓΝ :תַחֶאָה 5 5
ΠΝ τלָבָא : לפ* דותְבּו לפ"תַאְ לפ"לע אוהש לפל ). 

ΤᾺ א"נ 6 
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 :ַחיִשְמַה ΤΙΝΟΣ תּדִמְּכ ἼΘΙ ןפנ ּוָמִמ דחֶאְו דָחֶאילַכְל
 8 תונֶּתמ ןפיו יבש ΠΕ םורָמל ΠΡ “ΔῚΣ אוה ןּכלַע
 9 Προ τῷ אלדסא אוהרהמ רַמָאָש הָלָעְו :םֶדָאְל
 10 ὭΞ הָלָעַמְל ΠΟΘ אּוהו דריה אוה :ץֶרֶא תויתחַתְל
 11 ΠΡ ΝΣ 1( אּוהו :לפההתֶא ΝΡ ןטמל םִיִמְשַה

στονתֶאְו םיִרשְבִמ הֶלֶאתֶאְו םיִאיִבְנ הָלאתֶאְ - 
ΤῸΝםיער  τ ΡΟ1 השעְמְל םישדקהחתא םילשהל  

 18 תּודָחַאָל ּונְלְּכ עיִגניִּכ דע :חיִשְּמה ףוג ןינְבְל הָדובַעַה
 | דשֶשְל τον דָחֶא שיִאְּכ םיהלֶאָהְדִּ תַעדְו הָמָאַה
 4 םישרגנ םידלי דע היהנאלו :חישָּמַה אולמ תמוק
 םֶתושקמו םֶדֶא יִנָּב ΓΞ ΘΠ ַחּורילְכְּב םיִפְּדְנ
 5 ΣΙΩΝ תַמָאָה רּבַדְניםִא יִּכ ΠΡ ותש רֶשֶא]
 16 רָשֶא :שארה אוה רָשַא חשמל ול רָבּדילָכְב הָלנו |

ὌΡΕΙ,תדַמְּכשומשה רוּבְחלְכְּב קָּבְדִמּו בָּכִרֶמַה ףוגהדלְּכ  
 תַמְלְשַהְל ὉΠ} ΠΣ רבא רָבְאדלָכְל ןותנה חפַה|
 וז ןודָאָּב דיִעָמְו רמא ἊΝ תאז ΠΥ : הָבַהַאְּב 23{
 יִלְבַהְּב םיִכְלְהַה םיוגַה רֶחָיִּכ דוע ּוכְלְתדאל הָחַעַמ יִּכָ

 18 םֶתְלּוא יִנֶּפִמ םיהלֶא ייחל םיִרָזמּו תַעדַה יִכְשַח :םֶלָכַש]
 19 ונח ּונימשה רשא :םֶבְבְל ליבשהמ ΓΘ 5 םֶהָּב רָשָא]
 0 םִתִאְו :עַצְּב עצבל הבעיתדלב תושעל המזל םֶשָפְנתֶ
 גו ותא םֶתעַמְש םְמְָאבִא :חישָמַהתֶא םֶּתְדַמְל ןכ אל
 99 םֶכיִכְרדִמ רוסל :עּושיִּב רָשֶא תַמָאָק ἘΞ םִּתְדַמְל ובי]
 תואַתְּב ΠΩΣ ןשיה םֶדָאָהדתֶא טשָפְלו םינשארַה

 ς̓ םֶדֶאַהתֶא שפללו :םקלכש חורב ב שדחתהְל :המ |

 5 שיא תַמָא ורכדו רקָשַהֶא םכמ ורה א
  ΣΎΝ"לאָו וזנר :ויחֶאְל שיא ּונחנא םיִרָבָא יִּכ 5

 27 םוקמ ὍΣΙΟΝ :םֶכְננְרִלַע שָמָשה אבְת אלן ּואָטָחָפ
 ןטשל
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 ויִדָיְבּו עַניידםִא 9 3{ ףסידלַא ΞΡ ימ :ןטשל 38
ΠΣ"רוסחמ שיאְל תַתָל ולדהיהי ןעמְל בוטהדתא : 

 ליעומהְו בוטה"סא יִּכ לוב רֶבְּדילָּכ ὩΞῈ אציחאלו 29
 ובְצַעְת אלו :ויָעְמשְל ןח ןתי ןץמק ךְרצַה יפל תונְבְל נט

 םויל וב ΡΘΗ) πῶς םיהלָאֶלֶש שדה חורדתֶא
 ּוריסִּמ ףודגו ΠΣ ΝῚ 1). ΠΤ תּורירמדלָּכ :הָלֶאְנַה 81
 .םינָמְחרו יהצרל שיא םיבוט ּויהְו :הָעשרֶהלָּכ ὩΣ םָּכִמ 89

 םיהלֶאָה (ὩΞ ΝΣ רָשַאַּכ ויחֶא תאטחל שיא םיאָשנ
ΡΞ 

ὅוכלהתהְו :םיכיכח םיִנבְּכ םיהלָאְה יִכְרדְּבּוכְלְוִכְבו  
 ἊΝ בירקהו ותא בהֶא ΠΌΤ ὝΩΝΞ הָבָהַאְּב ל
 |לבא «ἘΠῚ ΠῚ םיהלאל חב ןֶּבְרַכִל ונדעב ושָפָנ 3

 ΝΞ" םֶכיִניִּב רֶכְזְלַּב עַצְּב תַבָהאְו הֶאְמְטְדלָכְו תּונז
ΓΝ 4תולכס ירבדו הָּפ לוב אלדםנ : םישדקל  ρον Ὁ 

 Τὴ עדָי תאזהיִּכ ΠῚ לוקים יִּכ ןֶנהְכ אלשדהמ 5
 ὌΝ םילילֶא דָבעְּכ רָשַא עַצָּב בָהאו אַמַטו.הֶנזלְב יִּכ

ὁשיא אישיזלא :םיִהְלֶאָהְו חישמַה תּוכְלַמְּב הָלַחְ קח  | 
 1« אבי םיהלֶא ןורח הָלֶאדללְב יכ קיר יִרבְדִּב םֶכְתֶא

 :!םיִנָפְלִמ ִּכ :םֶקְמַע םֶכְקֶלָח יִהְידלא ןכדלע : ירמה ינב 81
 \[אנרכְלהְתה ונינדאְּכ רוא םֶכְנִה ΠῚ ךשח םֶתייָה

 "ו תַמָאְו קָרצְו דָסֶח ישַעַמדַלּכ רואָה* ΒΞ :רוא יִנְבַּכ 9.
τὸיוצרהיהמ ןחכל  ὍΣΣישעמב ופתהשת"לאְו :ונינדא ): 
 1[: םֶתוא וחיכות חכוהדםַא יִּכ יִרֶּפ ושעידאל ΟΝ ךשחה
 .|תאז"לְּכ לָכַא :רֶפַסְל ΠΕ ΤΙ ἼΓΕΞ םישע םַהְשדהמ יִ 1
 \ :אוה רוא הֶלְּהְלָכ 5. רואה ΤΟΣ חַכּשָּכ הֶלָ
 |ראו םיִתְמַהְִמ הַמּוכְו ןשיה הרוע רמוא אוה ןּכדלע 4

ὅ, 9חּורַה א"נ . ' 
 ךל
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Ἢוכלַהתת אלש ּורָהְוהְו וא הע :ַחישְמַה  
 םיִמָיה יִּכ הָעָשַה םיריקומ :םיִמָכְחּכְדִא 3 םיִליִסְּכַ
 וז םיִנְבְמדִא יִּכ תַעָד יִרְסַח ויְקָּתלַא ןּכִילַע :הָמַה םיִעְר

ὩΣןוצְר הָמ  ΕΝּורְכִתְשּתִלַאְו  ΤΡ18 איָבְּמַה  
ΤῸ19 שיִא םֶכְתַחִיַש יִהְתו :חור ּואְלָמַהְדמִא יִּכ תוצירפ  

 וריש תיִנָחּור תורישו תוחַבְשְתְו תולהִת ּוהָעְרְדתֶא
 םיהלאל לפה"לע ΤΡ 5253 ודוהְו :םֶכְבַבְלְּב יִנדאל ּורָמִת
 ויחֶאְל שיא ּועְנַפה :חיִשָמה עושי ּוניִנדַא ἘΞ ּוניִבא
 :וניִנדֶאְל ומּכ ןָבילָעַבְל הנְעְנָּבַה ὩΣ :םיִהלֶא תאְרְִּ
 שאר אּוה ΠΣ רָשַאַּכ הָשֶאָה שארחאוה שיִאָה יּכ
 ΞΡ ἜΝΘ לֶבֶא :ףוהדלש עישומ אּוהְו הָדעַה
 Ἐπ τ το ןֶהיִלָעְבְל ΘῸΣΠ -ןִּכ ףא חשמל הָדעַה

ΘΠםֶכיַשְנדתֶא ּובָהֶא  ΠΟ ΝΞבַהֶא חישָמַההםִג  
 ורָבְדְּב השד ןעמְל ΓΞ ושפנדתֶא ןִפִיו הָדְעֶהדתֶא
 223 ּהָמיקַהל :םִיָמַה תַציִחְרִּב ΠΟ ἼΩΝ יִרָחַא
 ἫΝ יִּכ הָמודְכּו טמְקְו םֶתָּכ הָּכְדִיִא רָשַא ΠΡ ול
 םיבוח ΘΎΕΙ ןפ :הָמיִמְתה השודק הָיְִּת ןטמל
 בהא ותשאחתֶא בָהאָה יִּכ םֶפּונְּכ םֶהיִשְנדתֶא בהָאְל

ἸΌΝΤΩΝםֶלועְמ יִּכ  ΚΘ ΝΟ29 5 ורָשְּבִדִתֶא שיא  
ἸΓῈΝןודָאָה"סנ רָשָאַּכ ותא לָּכְלַכְמּו  ΕἸΣ ΩΝ80 3  
ἼΩΝ81 שיאדבְוָעי ןפדלע :ויַמָצַעַמּו ורָשְּבִמ ּונָחְנַא ופונ  

 רָשְבְל םֶהיִנָש ּויָהְו ותָשָאְּב קַבְדְו ימאתֶאו ויבָאדתֶא
ΠΝהזה דוסה לדג  ὉΝῚ88 ַחיִשְּמַּב ותא רֶתופ  

 8 ὯΝ בַהֶאָי םֶּכַמ שיִאדלָּכ ΠΝ ΩΣ םֶלּואְו :הָדעַהְ
ΘΒ ΩΝּהָלְעְבהתֶא אְרִיִתו רֶהְּזִת איה הֶשאָהְו  : 

 6 "ἢ חראדיִּכ ΝΞ םֶכיִרוהדלֶא םיִנָּב ּועָמָש
 2 הָוצִמַה איה תאז ִֶּּמַאדתֶאְו יִבָאדתֶא דָּבִּכ :אוה
 3 ןעמלו ךל בטיי ןטמל :הדְּב ּהָרְכְש ΠΡΟ הֶנושארַה
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 וסיִעְכְפְִלַא תובָאְה ,ΤΙΝῚ :הֶמְדֶאָהְדלַע ΤΟΣ ןֶכירֶאְי +
ΓΝםֶכיִנָב  ΠΣותָחכותְבּו ּוניִנדָא רסּומְּב םֶתא : 

 ΓΙ ΠΝῚΞ רָשְּבַהְְִמ םֶכיִנדַאְדְלֶא םיִרָבָע ּועָמש 5
 איהש הָדבָעַב אל :חישָמְל עמָשָּכ םֶכְבְבְל םֶתבּו <

 יִכ םֶדָאִנְב ינעְּב ןח אצמל םיִשְכְבְמַּכ םיניע .חארמל

 :םָשָפִנלְכְּב םיִהלֶאָה ןוצר יט חישְמַה יִדָבַעְכִיבִא
 . םָתַעדיִו +םֶדֶא יִנְב אלו ןודָאָהתַא ΓΙΚΕΥῚ שָפְנִּב בעל 5 ד

 וניִנדָא ול ּוטָמְלַשְי םֶדֶאָה ΠῺΣ ἼΩΝ בוט רֶבְּדלָּכ יִּכ
ΥΞ 9אּוהַש ןיִבּו דֶבְעדאּוהַש  ΓΞםיִנדַאְה םמאְו  

 ἜΣ Ξ םֶתְעדִו {ἘΞ ולדח םֶהָלְדִנ ושעת הֶכְּ
 :םיִנָפ אשמ יינָפְל ΓΝῚ םיִמָשּב ΓΝ שי םֶכיִלְע
 =יִלָּכ ושְבְל :ותְרּובְּג זעְבּו ּונינדֶאב וקח יִחֶא ἼΣῚ ףוס 0

ΓΙᾺ) 13ןצמְל םיהלָא  ἼΩ ΩΣ ΟΞיִּכ :ןֶמְשה יִלְכְנ  
 = םיִטיִלָשְו םירָשדסע יִּכ Ὁ הָמָחְלַמ םֶדָו ΟΞ ὩΣ אל
 תועְרַה תוחורהדםע הוה םֶלועַה תַכֶשֶחְּב םילשמה"םע

  ἼΩΝ 18ביל : םימורמּפ  ΤΟΝ ΡΣ ὍΣ 5 ΣΝעמל '
 :דומעלו םֶכָאְבַצ אלמְלּו עֶרֶה םויּב םיקל ּולְכות

ἘΠ ΣΤΥ ΩΣ 4ןוירש םישּובְלו .םֶכיִנְתִמְּב תֶמָאָה  
 תרושבל םיִנָכומ תויְקל \ תולַעְנמ םֶכיִלְְרְו :קדַצה 5

τὸושפת הָלְאילָּכְילַעְו :םולשַה  ΩΝרשֶא הָנּומָאָה  
 וחקו :םיקְלדַה עָשְרֶה יִצְחתֶא וב «ΓΞ ולָכּות וז

 : םיִהְלֶאה ἼΞῚ איהַש ַחּורַה בֶָרָחְו העושיה עבוכתַא
 ὙΠ ΠΥ͂Ξ ΘΓ הֶלַּפְתִּב תָעְדלָכְב ּודיִמְתַהְו 18

 ΠΣ ὩΣ :םישדקה"לָּכ דעְּב דחָי ריִּתְעַהְל ּוצְמאְתַהְו
 -תֶא בל ץִמאְּב תולגל Ὁ יִחְתַפְּב רֶבְּדַה יִלְדְתֶע ןצמל

 | רָבדַא ןעמל :תורְסומְּב ּהציְלמ ἊΝ רֶשֶא הָרושְּבַה דוס 320
 שמלו ΟῸ ΓΗ͂Ν אלו רּבדְל ὋΣ לֶטִמ רֶשאַּכ הָּב 31

 סוקיכומ הגה יִשַעַמְדתֶאְו יתרקדתַא ΒΡ ὩΣ ּועְרּת רָשָא
 חאה |
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 :לפה םֶכָל דיני ונינדאפ ןִמָאְגה ΓΦ ΠῚ ביִבָחֶה חֶאה

ὮΝ28 וניתרקדתַא םֶכְעיִדוהְל םֶכיִלַא והיתחלש תאול  
 28 םיחאל םולשה :םֶכְבְבְלַתֶא םֶחְ עמלו
 ןודָאָה תֶאַמּו בָאָה םיהלֶאָה תֶאַמ הָנּומָאַהיִע הָבַהֶאָהְ

 % עושי ונינדַאדתַא םיִבָהאַהְלְּיבִע דָסֶחַה :ַחיִשִמַה עושי

 :ןמָא ΠΡΟΣ ΣΥΝ ἼΩΝ הָבַַאְּב חיִשְמַה



ΓΝםייפְליִּפהְ"ְלֶא חלשה םולופ  

 | -לָּכְדַלֶא עשו םחיִשָמה יִדְבַע סויתומיטְו סולופ 1
 ᾿ םידיקפה"םע ἘΡῈΞ ἘΠ ἼΩΝ עושי חיִשמַּכ םישדקה

 וגיִבָא םיִהְלֶאה ΓΝ םּולָשו םכל דֶסַח :םישְמשהְו ל
 יִרְכְז יִדמ יקלאל הָדוא ΣΡ ΣΙ עושי ּונינדַאְו 8
 ἫΞ הָחַמְשְּב ןַגחְתֶא יִתולפְּתדלֶכְּב דיִמָתְו :םֶכְתֶא +
 , םויהדןמְל הָרושְּבַהְד לֶא םֶכְתּורְּבַחְתַהְד לע :םֶכְלָּכ 5
 הָשַעַמַה םֶכָּב ליִחְתַמַּמ יִנָא חּוטְכּו :הָגַהְדדִעְו ןושארֶה <
 | יל ἸΚῚΞ :חישָמַה עושי םוידדע Ὁ ὩΣ בוטה ז

 | ירסומְּב יִבְבְלִּב םֶכְתֶא יִתאָש דּובַעַּב םֶכְלְכְל בשָחל
 | .ירבָח סֶכְלְּכ ἘΩ͂Ν יִּכ ΠῚ ΟΞ תֶא יקחו יקידצַהְבּו

 | םֶכְלְכִל יִתְפְסְכִנ ἜΝ יל περ םיהלָאָה יִּכ :דָסֶחְּב 8
 | דועָש יִכְנֶא לֶלַּפְתִמ :ἘΝ ΡΟΣ : חישָמַה עושי תַבָהָאְב 9
 | עמל :תַעְדדלֶכְלּו לָּפִשַהְל םֶכְתַבְהִא לדְנִתְו הָּבְרִּת 10

ΓΞ ὉΠΠערל בוט  ΘΠ ΤΙםוידדע לושְכִמ יִלָבּו םיִּכְז . 
ΠΣ τιםיִאְלמ  ΤῈעושי ידיד לע הקְדצה  ΓΉΡΩΣ 

 םֶכְתֶא עידומ 2( :ותְלַהְתְלְו םיִהְלֶא דובכְל 1
 :הרושּבה ןורתיל אָלֶא ΝΞ אל יִלָע אָּבְשדהמ יִּכ יִחֶא

 לכלו למה רַעָשלָכְּב ַחיִשְמְּב יִתורְסומ ּולְְנ רָשָא דע 18
 םיראשנה
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 . ΘΝ ΣΤיִתורְסומְּב ץִמא ופיסוה ּויִנדִאַּב םיחאָה ברו 44

 שי ןה :דחפיִלְּב רֶבְּדִהתֶא רְּכִדְל םֶבָבְלב וקזחתהְו 8
ΞΟ םיִזיִרְכִמ שי ביִרָוהאְנ8ִִמ חישמַהדתֶא םיִויִרְכִמ 

 :הָבּומ  ΠΝדבָלְב אל חישָמָהדתֶא םיִזִרְכִמ הָביִרְמִמ 6
  5. ὐπὸז הֶלֶאְו . :ירסומ- לע הָרֶצ ףיסוהְל םיבשח

ἫΝ קידְצהְל. ΘΝ ןּותְיִּכ םיעְדי ἘΠῚ ַרָשֶאְּב הָבֶהַא 
 ורכש רַבְלְבּו דְכְּכיהִמ אָלֶא :הָרושְּבַה  ΠΌΤןיִּב 8
ΓΘ הָיהֶא םנְו חמש יִנֶא תאזָּב ΓΏΝΞ ַּןיִבּ הֶליִלָע 

 עדו יִּכ  ὈΣ ἫΝתאז  ΠΣיִל- « πεםֶכְתְלַּפְתִ 19
 ( ΤῊΣשובָא אלש הּומִאְו ליחואו :חישְמַה עושי חור 0

 םא יִּכ רֶבּדדלָּכִמ " - ἘΞןוחמב  ἼΩΝהתע 15 אמ
 גג חישֶמִה יִּכ :יתומְּבְדםִא ייִחְּבְדַא יִפּונְּב חישִמה לדנְתִי

 ייח אוה  ΤΊΣאָלֶא :ילדחור  ὙΤῈΝיל"ףיסוי רֶשְּכַּב 9
  ΩΣ Ἔאל  ἈΝהַָמְּב  : ὝΣΝיִנָשִמ יִנָא זּוחֶא יִּכ 28
ΠΞ חישָמהדםִע תויהל רַמָּפ - ΠΝ יִשָפִנ םיִדָדַצ 

 רֶשְּבְּב דוע דמע לבא :רֶחְכֶמַה  ΤΡῚΣ:םֶכְרובַעְּב רתי 4
28 ΝΡ דַחָי םֶכְלְּכִיִע דמָצֶאְו רתּואָש עדו חמב "3 
 תחמש לידנהלו םֶכְתֶא  ΣΏΞΩΣΩΝ"לע הָּבְרִת זעמל 5

  Ὁ:םֶכיִלֶא .אובְל .יִבושְב עושי חיִשֶמִּב םֶכְתַלַהִּת
 ןעמְל חישמה תרושבל יואְרֶכ ּונָרִנְמִה קר

σοὺςקוחְר יִתויְרְּכִיִמִא םֶכְתְואְרְל יִאובְּבִדבִא םֶכיִלָע  
 תַחֶא שָפְנ יתא 9( תַחֶא ΠΡ םֶּתַא םימָילש
 28 הָמּואָמ םידרח סֶכְנִאְו .: הְרושְּבַה תַנּומָא דַעָּב םֶחְלַהְל
 ΞΡ םֶדְבָאְל תוא םֶהְל תאז ἼΩΝ םיממוקתמה יִנָפִמ
 59 ἸῸ םֶכְליּכ .:םיִהלֶאָה תֶאַמ תאז"םנו םֶכְתַעּושיִל
 80 דםַניִּכ :דָבְלְּב וב ἘΝ ΠΡ ΟΣ ΤΠ דַעְּב תונעתהל
 םיִעְמש ΤῊΣ ΦΝῚ יִּב םֶתיִאְר רָשֶא הָמְחְלְמַה םֶכְל
 : יִלָע םּתִא

- - 

 1 ן

 ןבל
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 ג הָבָהאָה תומוחְנפ"םא חיִשָמּב תחַכות שידםַא ןכְכ 9
 חתֶא אָנ"ומילשה :הָלַמָחְו םימחרדםִא חור תַרְבָחְדםִא 9

 תַחֶא שפנו תחא הָבַהִאְו דָחֶא בל םֶכָל ΓΤ יִתְחְמְש
ὃרבְד ושָמִּת"לַאְו :דִחֶא ןוצרו  ΠΡ» ὙΥῚΞדובפ וא  
 πὸ ΠΡ ΤΌΝ שיא בשחָי חור תּולְפשְּבְדםִא יִּכ אוש

ΠΝ ΟΞ ΝΡ +יִּכ ודבָל ולדרָשאל גַאְדיילַא  ΣΝ 
 :צושי חיִשְמה ΞΞῸΞ םֶכְבַבְל ὙΠ יִּכ +ורַבָחְק רָשַאְל 5

ἘΝ ἼΝ >ול בַשָחְדאל םיהלֶאָה תומדב הָיַהִהיִּכ  ον 
 שָּבְליו ΝΥΝ טישפהדםא יִּכ :םיהלאל ΠῚ ותויָה ז

 ἸΞΞ ותָנּוכְתַב אמו םֶדֶא יִנְכְל הָמוד ὙΤῊ ἼΣΩΣ תּומד
 תתימדדע תֶוָמדדַע עכו ושְפנד תֶא לָּפְשִיַו :םֶדֶא 5
 ΕΣ דאמ םיהלֶאָה והיּבְנַה ןָּמִילַע :הָביִלַצַה 9

 ΤΞΞ עַרְכִת עושו םַשְּב ἼΩΝ :םש"לְּבְדלִע הָלָעִנ 10
ἼΩΝ τתחפמו ץֶראְבּו םיִמְשַּב  ΤῊΝהרות ןושְלילֶכְו  

 : בָאָה םיהלֶא דובְכְל ΠΣ עושי ןודא יִּכ

ΞΡ 1יתויקב אל ןּכ תַעְלְכְּב יל םֶּתְעַמְש רָשֶאַּכ יִביִבַח  
 םּכְמ קוחר יִנָאְשְּכ הֶּתַע רֶתי רועדאָלֶא ἼΒΡΞ םֶכְלְצְא

 םיהלָאָה יִּכ :הַדָעְרַבּו הָאְרִיִּב םֶכיִתְשְפִנ תעּושְתל ּועְניִת 3
 ושע ונוצר ἘΞ לעפלדםג ץפחלדסנ םֶכָּב לַעּפַה אוה 4

υὖןעמְל : תומזמ אלְבו תּונְלְת אלְּב רָבְּדדְּכ  ὙΠםיקְנ  = 
 | - רוד ΤΞ םֶּב םּומ ΥΝ םיהלָא יִנְּב םיִרוהֶטו
 םיקיִזָחִמ :םֶלְּּב תרואָמּכ םֶהיְניִב וריאְתְירָשֶא להֶלַתֶפּו

ἼΞῚΞחישְמה םיְּב יל הָלַהְתְל םייחה  ΟΝאל  ΜῊΝ 
τאלו יִתְצִר  ΣΟῚלָבִא  ἘΣהַבְזלע ַפָאִּכ  

 (ΒΞ :םָכְלָכיםִע שֶשְו חַמְש יִננה ּהָתְדובַעְו םֶכָתְנּמָא 18
 עושיּב .יתיוקו :יִדָּמִע ושישו םֶּתַאְ"ִא וחמש 19

ΣΝןַעמְל סויתומיטדתַא הְרַהְמִּב םֶכיִלַא חלשל  ΤῸΝ 
 שיא יִתִאְדיִא ותְלּוז יִכ .:םֶכְמּולַש יל עדּוהְּב יִּתַעד 30

 | יבפלט |

| 
| 
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οι πος תֶא םֶלְכיִּכ :םֶכָל גַאְדִי םֶלָש 523 ὝΩΝ ἘΠ 
 עושיל רַשָאדתֶא אלו ּושדדי ב ΓΦ 77ותואו 9
ΠΣ ἸΝΩ͂Ν דבעָה ןֶּבַּכ רֶשֶא אה ןוחְב יִּכ ὩΣ 

 ותאו :הָרושְּבַה תדובעּב יִּתֶא  ΠΝםֶכיִלַא השל 28
  ὙΠהֶאְרֶא רַשַאַּכ . ΓΙּוניִנדַאְב יִּתְחַטְבּו :יל 4

  ἼΣΟΝ ὩΣ ἼΩΝהָבוחְק יִּתְבְשְחְו :הָרְְמִּב םֶכיִלֶא אובָא 5
ἘΠῚ ירָועְו τῆς םוטידורפפָאתֶא םֶכילַא חלֶשל יל 

8 ΓΦ ינפמ :יִכְרְצְּב יִתְרָשְמּו םֶכַחיִלָש אוהו אָבְצב 
 :הֶלְח 5 םָתְעַמְָש רשַא"לע דאְמ בצו ֶכָלְכְל ףסכְנ

 הֶלֶח הלֶח םֶנָמְא  ΓΟ ΤΌΣגז ּויִלָע םחר םיִהלֶאָה לֶבָא
ἮΝ ילָע אובי אלש םחר ילְעְַנ יִּכ ἼΞΟΞ ὙῸΣ אלו 

5 ΠΝ ְןעמְל םקילא ויִתְחְלְש ΤΠ ןַכְל - :ןונזלע 
 ונינדאב והְלְּבַה ןָכלע  :ינוגי טעמייםנו חומְשְל ּובושְת 29
80 ΠΣ דעְב יִּכ :ּוהמָּפ םישְנִא וריקוה| הָחְמשלָכְב 

 אלמי ןעמְל ויְנִצְּב ושְפנ לקתו תֶוְמדדִע עיגה חישָמה
  ἼΣΩΝ:יתוא םֶכְתְרַשִּב םֶּתרַפַה

 יחַא דועְו  ὙΠΟםֶכְל תונשלו בתְכְלְדַה ּוניִנדַאְב 3
 מ ּורָקְזה + קוזחל אּוה םֶכָלְו יל אוה חרמ אל תא 2

 :ךותחהדמ :רהוה םיִעְרֶה םילעפהְךמ ּורָהְוה םיִבְלְּכַה
 יִּכ  ὮΞ ὍΠΩΣחורב םיהלֶאָהדתֶא םיִדְבַעַה הָליִמַה 3
+ ὯΝ ּרֶשְּבַּב םיחטב ּוְניִאְו עושי חישְמַּב םירָאְּפְתִמ: 

  ἘΠῸΣלכיש שיא רמאידסאְו רָשְּבַּב חַמְבְל שי ילדםנש
δ נֶאֶש :המַכְו ΠΩΣ תחא לע ἪΝ רֶשְּבְּב חטְבְל אּוה 
ἜΣ ןִמָינב טבשמ לֶאְרְשי יִנְּבִמ םיִמָי תַנומְשְרְּב לומנ 

 שּורֶפ הָדְוִתְל :םיִרְבַעֶה ןמ  ΠΣהָדעָהִתֶא ףדר 6
 הָרּּתַה תקְדַצְלּו  ἜΤז יִתְבָשְח הֶלֶאָה תונרתִיַהְו

 :ַחיִשִמַה ןעמֶל תונרֶסַחְל יל  ὩΣלפהְדתֶא בשח ינא 8.
 יִשְמַה עושי תעד תלעמ תמָעְל ןורסָחְל  ἫΝרשא

 ןורובעב
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 יחסל םֶבְשחֶאְו הָלֶאדלָּכִמ ישְפְנדתֶא יִּתְרַפַח ורּובָעּב
 יתקדצ יִלדהְיהת אלו :וב .ΝΑΌΣ חיִשִמַההתֶא חיורהל 9

 | הֶאְּבִַה הקדצה חישָמַה תַנמָאְּבְדםִא יִּכ הְרּותַה ךותמ
 \ ותיחת תרובְנדתֶאו ותא תַעדְל :הָעמָאְּב םיהלֶאַה תֶאַמ 0
 - ינהל לכוא ὍΝ  :ותימל תומדהלו ייומע תַרְבְחו וו
 יִתְמלְשהַש וא יִּתְנַשֶהָש ΝΞ אל :םיִתְמַה תוחתל 1

 \ :נושי חישְמה ינעשהדםנ רָשָאַּכ גישא ילוא ףדרֶא לָבָא
 ריִּכ ὙΠΞῚ תַחַא"ְדַא ΘΠ רֶבְּכַש ΠΝ ἫΝ יחא 5

 :יִנָפְל רשאְדלֶא חטּתְשֶאְו ירחאמ רֶשָאתֶא Ἂς חכש
ΠΤ ΟΝ τὰןוחצנה רַכְשדתֶא ףדרא  ἼΩΝהָאיִרְקַּב אּוה  

 אּוהש ימ ןכְל :עּושי ַחיִשָמּב םיהלָאָה ΓΝ הָלְָעמִלֶש 5
 Ὁ ΓΝ ΠΤ“ ּובָשְחְפִדִאְו בשחָי ןכ ּונָב םלש

τὸרחא קר :םיִהְלֶאְה םֶכְל הָלָע תאז  ὌΣΝῚהָוהְדַע  
 םיכלהל םיִרְבָח ΝΠ יחא :ךרּדהְדמ טנדלַאי וז

ΙΝרֶשַאּכ 15 םיכלהה"לֶא וטיִּבהְו  ὍΣΟΝםֶכְל תֶפומ : 

 תוכר םיִמָעְפ ἘΞ יִּתְרַמִא ΣΝ םיכְלהה םיִבר יִּכ 8

 כרוב

 + :םֶה ַחיִשֶּמִה .בּולָצ ὩΣ רמא ὋΝ יִכְבְּכְיִנ הָּתַע
 םדוככו םֶהיִהְלֶא םֶסַרְּכ ἜΝ ןודבִאָה םֶתיִרַחַא ἼΩΝ גי
 איה םיִמְשּב ּונְתּוחְרזְא יִּכ :דָלָח ילְבַה םֶּבְרְהְו םֶּתְשְבְּב 30

 :ַחיִשְמַה עושי ונינדא ונעישומל ונְחְנָא םיִּכַחְמ םֶשמּו
ἼΩΝ 51המוד ותיהל לָפָשַה ּוָפּונהתֶא ףילחי  ΤῊודובְּכ  

ΤΟΣ ΕΞויִתְחִת לכה שבְבְל ותְלְבִי : 
 ד תְרְטַעו יתחמש םידָמחְנהְו םיִביִבַהְה יחא 5« 4

 ὋΝ ΠΤ ΩΝ ΩΝ :יִביִבַח ונינדַאּב 9 אָנודְמַע ישאר 2

 :ונינדאּב דָחֶאבְל תויָהְל ריִהְזַמ ἊΝ יִכיטְנוסתֶאְו ריהזמ
 שקבמ ינא ךממדףא תַמָאְב ילדדמְצנה ירבָח הָּתַאְו 3

7-7 

 .דָחֶא בֶלְבּו דָחֶא לֶגֶעַמְּב הָכְלַהְתַנ א"נ 8, 6
 תויהל
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 םימילקדסע ΠῚ ΞΡ ידָמע ועְניִש םֶתאְלרֶַעְל תויהל
 ( ἽΝ ΝΡםייחה רֶפַסְּב דחי םֶתומָש רָשָא יִכְמת : |
 םַעַּפַה דועו תַצלָכְּ וניִנדַאַב וחמש  ὋΝ ΠΝ:וחמש 4

  ΓῺΣדלא :ןודָאָה אוה ברק שיא"לכל עדות םֶכַחּור 65
 ונחתבו הָלָּפַתְב םא יִּכ ּונָאדִת  ΠΏ ὩΣ ὩΣהָנאבְּת

  ΣΡ -Ξτῦξο ΞΕ ΡΣםיהלא םולשו : ּוניִהְלֶא .
 םֶכיִתובְשְַחַמדִתַאְ םֶכְבְבְלתַא רצָע לכ שדלָבדלע הֶלַעְנַ

  ΓΞףוס : עושי  ΟΝ ΟΞ ΤΠ ἼΞΞאוה 8
ἘΞ בוט ועָמָש רָשַאְו םיִָנ רוהָטו רֶשִיְו דָּבְכִנ ΤῸΝ 

  ἐπ με ΤΗΝיתחמש ינ או : : םֶכְמִ היה םילשה 10
 ּוִנדִאָּב דאמ  ΠΣ τהינשהל חפ םֶּתְפְלָחַה םַעָּפַה

  ὧνםיחינשמ סנו  ἘΠאָלֶא הפד דע 8

  ΠΩדל עומל" ינַא טדי 0" ששה  Ἂςדאקהלה 13
  ἊΝ ὈΣῚרֶבּדד לָכְל  ἸΞΙΝῚןה בערל ןה עפשל ןה

13 (ΤῸ ΡΠ) תַרזְעְּב לָכוא לפדתֶא :רסחל ןַה ריעוהל 
 יל ןתונה  ΠΡםֶכְרְּבִחְתַהְּב תושעל םָּתְבַטיִה לבא 14
  ὋΝ:יִתְרַצַּב -  ΡΝ ΤΣ ΟΡתיִשאַרְּבָש םייִפְליִּפ 16

 תחא יל הָרְבַחְתִהדאל אָידִקִמִמ יִתַאְצְּכ הָרשְּבַה
16 ὩΣ דָבְלְּב: ἘΠ ἘΝ יכ ןּפִמּו ΝΡ תולהָכַהְדִמ 

 יִכְרְצְד תֶא יל םּתְחְלְש יִקיִנולְסַתְּב  ΣΦ ἘΣΘוז אל
  ὥρανהָּבְידרֶשֶא יִרֶפִה שקבַא אָלֶא ןּתִמַהַ תֶא

 רֶתוהְו יד ילדשי| לפהדתא יתְלְבְק יִנאְו :םֶכְנּבְשֶחְּב 88
 -רַשַא לפדתֶא סוטיִדורְפפֶא ידימ לבה יִתאְלִמְנ יִנָאְ

 חַבְו חחינ חיר םֶתַחְלְש  ΞῚΣיחלו :םיקלאל יּוצְרַו 19
 אלַמָי אוה  ΞΘ ΟΞ ΩΝעושי חיִשִמַּב ודובָכ רָשעְּכ :

  24םיהלאלו
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 ἐς םימלוע ימלועל דובָּכה ּוניִבָא םיהלאָלְו 320
 רשא םיחאָה עושי חישְמּב שודָהילְּכ םולשל ולאש ג

ἫῺΣ 39םכְמולַשל םיקאש םיִשדָקַהדלּכ + םכמולשל םיִלַאש  
ὝΡΞῚ 380רסיק תיִּבְדלֶש : ΕΝונינדַא חיִשֶמַה עושי  

ὩΣםֶכְחּור  ἽΝ 

 .םֶכְלַּכ א'נ 38



 קה"לָא ַחיִלְט 2 םיסלוקה"לא חילשה סולופ תרנא

  2κסייתומיטו םיהלֶא ןוצרּב חישָמַה עושי חיִלָש םולפ 1

3 ἜΝ חישָמַּפ םיִנָמָאְגִה םיחאָהְו םישדקהדלָא :ּונחֶא 
  ἘΠוניִבָא םיהלָאָה תֶאָמ םולָשְו םכְל דָסֶח אָטְלוקְּב

 םידומ :חיִשְמַה עושי ּוניִנודָאְ  ΤῸΝםיהלאל 3
 חישֶּמַה עושי ּוניִנדָא יִבָא  ΡΒיִּכ :דיִמֶּת םֶכְדִעְּב +
ΟΞ ΤΙΝ םקְתְבַהַאְו עושי חישְמַּב םֶכְתְִמָא .ונעמש 

5 ΣΤ םיִמְשַּב םֶכְל הָנּופְצַה הָוְקִּתַה דּובָעְּב :םיִשדקה 

 םֶכיִלָא הָאְּבַה : הָרושְּבַהְ"לֶש תָמָאדִרַבְדִּב םֶדָקִמ םֶכְל 6
 םויהדמל םֶקָכּותְּבִימִנ הָּבְרְִו הָרְפַתְו םֶלָּהִלְכְלּ

  ἜΝ:םיהלֶא דָסָחדתֶא תַמָאּב םֶּתְרַכִהְו םֶּתַעמְש
 דַבְעָה ביִבָחִה סֶרֶפפֶאְִמ סִּתְדִמְלְדנ רָשָאּכ  ἫΣז "רֶשֶא

  ΝῊתְרָשִמ ( ἸΏΝעידוהדםנ אּוהְו :חיִשָמל םֶכְדַעַּב* 8

9 ὭΣ תאו רּובָעְּב ΠΡ םֶכְתְבָהַא-תֶא ּונְתִא 

ΕΓ ּונְלדָח אל ΤΌΣ רֶשֶא םויהְדַמְל ὉΤῸΝ 
 "לָכְּב םיהלָאָה ןוצר תעד ּואְלְמִּתִש שקַבְלּו םֶכְדִעּ

 גג תרּובְגּכ חפדלְכְּב קּזִחְתַהְל :םיִהלֶא תַעַדְל ףיסוהלו

 .ונדָעַּב א"נ 1, 1
 ודובכ 94{
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 תַתְלְו :הָחְמשדםִע חור ΤΙΝ ΞΘ ΞΡ ודובְּכ 9
 םישדקה תַלָחִנ קֶלַחְּב ּונְמא הָּבְַמַה ΝΡ הֶדּות

 ונְריִבָעָהְו ךשחה תֶלָשמממ נָצְלַח אוה ἜΝ :רואָּב 18
 (מָרּכ)) ןוידפה 5 ּונלדשי רשא ΕἸΣΙΝ Ξ תוכלמל :+

τος ΓΙ 5םיִהְלֶאָה םֶלָצ אּוהו  ΡΟΣרוכבו  
τὸאְרְבִנ וָבְדיִּכ .:אָרְבִנדלָּכ  ὍΝ ὋΣםיִמְשַּב  ἜΝ) 

 תואספ ןה ΠῚ ּטניִארָשֶא לכו ΠΣ לפ ץֶרֶאְּב
 ודָילע אָרְבִנ לפה תוישְרְו תוררש ןַה .תולשמִמו
 . שאר אוהְו וב םָיק לפהְו לפה ינפְל אוהו :ּוהָנַעַמְלו 1

 ΘΠ םעַמ רוכְבּו תישאר אוה ἼΩΝ הַדַעָה ףוג
 וב ןָּכַשְל ןוצְרֶה הָיָה ןֶכיִּכ :לפב ןושארָה הָיָה ןָממְל ופ
 ודידלע לפַהְדְתֶא .ומצעְל  תוצָרְלּו : אולה לָּכְדתֶא 30

 ןה ץֶרֶאְּב ἸῸΝ ןה ודיזלע ובּולציסדְּב םולש תושב
ἼΩΝ 91םּתְאדסְְו :םִיִמְשִּכ  ΘΓ ἼΩΝםירזומ םִנָפְלִמ  

 ΠΣ :םיִעְרֶה םישעמה יִרָמִא םֶכְבְבְל תוטְנִּב םיִבִיאְו 9
ΠΕ.וינָפל םֶכְדיִמְעִהְל ותומ יִרילע ורָשּב ףונַּב םֶכְתֶא  

 םיִנוכְנ םידָפימ ּודְמַעָתִיְבִא : ἘΠῚ םומחילְבּו םישדק 38

 ΡΣ ὍΝ הָרּושְּבַה תַלָחותִמ וטומת אלו הָנמָאְּב
ὋΣ ΟΝ םִיִמָשה תַחַּת ΝΠ ΞΡ ְהָעמַשְנ רֶָשַא 
ἜΣΘ ΓΙ ὍΣ ΠΩΣ : תַרָשמַל ל ΤΣ סולופ » 

 יִרוסימ רסָחשדהמ אָלַמָאַו םֶכְנעַמְל לבס ἊΣ רשא |
 ΤΣ רשא . :הֶדַעָה איה ופוג דַעְּב יִרָשְבְּב חיִשִמַה 5

 םֶכילַע πὴ. τῶν םיִהלֶא תּדְקָפיִפְּכ Γ Ὁ ּהָל
 τον) ΠῚ רָשא ΤΌΠΩΝ .:םיהלאה רבדְדתא תאלַמל 96
 Ὡς“ :וישודקל ΠΡ הָּתַַו רודו רודמו .םימלועמ לז

 דוסה דובְּכ רש אוה ΠΝ םעידוהל םיִהְלָאָה הצר <
 תוָקִּת אוה ΩΝ םֶכָּכ ΟΝ ΓΙ אּוה| םיוגּפ אוהה =
 שיִאדלֶכ :ּונחיִכהְּב ὙΠῸ םיעיִמְשמ .ותואו  :דּובָּכַה ₪

 ונדמלבו =

4 
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 τῷ שיִא"לָּכ דימַעַה ΣΡ הָמָכַחְיִלָכְּב שיִאדלָכ ונדמלבו
ποעושי חיִשּמַּב : ΤΕΣ ἐδ δὰ29 ששונתמו לַמָע  

 ; הָרּובְנְּב 3 לעּפה וחפ תַלְעְפהיִפּ
 דַעְבּו םֶכְדִעַּב יִלֶש בֶרְכַה לדג םֶכְתֶא עידומ יִנָה = :ב

 :רשְּבַּב יִנָפִתֶא ל Ν- לפ דעו אָיקְדְול יִשְנַא
ΝΡםֶתּוּכל מח  πὶ ΤΡ.רשע-לכלו הָבָהַאְּב  

ΠῚ) ΓΝדס ּוניִבָא םיִהְלֶאָה דוס ליִּכשַהְלּו ןיִּבַהְל  
 : תַעּדַהְו הַמַכְתַה תורָצאלּב וב (Ὁ שא :ַחיִשַמַה
 שיא םֶכְתֶא (ΠΥ אל"רשא ןטמל םֶכָל ἊΝ ἼΩΝ תא
 םכמ קוחְר ὋΝ יִרָשבְּב ὈΚΤῺ יִּכ :תקְלַח יִתְפְשְּב
 | םֶכְדִמְעמְדתֶא יתארב חַמָשֶאְו םֶכְלְצֶא ὋΣ ὙΠ הגה
 םִתְלַכַק רשֶאּכ ןכְל ΡΞ םֶכְתְנומָא ףקת
 :וב ּוכְלַהְתְהס ]5 וענדַא עושי תא חישמההתא <

 םֶּתְדִמְל ΝΞ הָנמָאְּב םימיקְו וב (Ὁ םישירשמ
 שיא ἘΘΩ͂Ν דילוידפ ּורַהְוה :ּהָּב .ΠΤ םיִּברמּו

 םֶרֶאָה נב תל Ἐ ΜῊ יַחודמְבּו הֶיְפוסליִפְּב ללוש
 ןכש ופּונְּב וב יִּכ :חיִשְמַה ἜΠΟΣ אלו םֶלּועָה יִנּופַתְ
 10 שאר אוה רֶשֶא : :םיִאְלִמְנ ὩΣ ובו תהְלֶאה אלמ"לּ
 τ םִיִדָיִב Ν ΠΡ ΡΟΣ ΕΣ ובו :ןָטלשו הררשדלְכ
 :חישמה תלימ איה (אטוחה) רַשְּבַה ףוג תַמָשְפהְּב
 12 ΓΞ ותא ἘΡΏΤΩΝ הָליִבְטּ ותא םֶּתְרַּבְקִנ יִּ
 ךמ ΤΣ ἫΝ םיהלֶא תַרּובְנְּב הָנמָאַה ידידלע

 18 םכרשב תלְרָעְבּוםיִעְשְפְּכ םיתמה םָכְתֶאִג :םיתמה
 14 ΓΝ קחמיו ΣΦ Φ ΞΘ ΩΝ םכְל חלְסַּב ותא הָיָהָה

ΠΩΣּונְּב דיִעְמַה  ἸΠΝΦῚ ὙΓΡΙ͂Ξּוהָעְהְתִיו ונכותמ  : 
 15 ΓΝ ἽΡ ἘΣΓΡῚ םיטילשהְו םירָשה"תָא ὈΨΈ + ּולָצּב
 16 ןידידאל ΣΌΣ ;יִבָש וכ םֶכיִלויַו םיִּפר .םָּב
 : םידעומ לעדוא ΠΡ לָכַאמ ΤΟΣ םֶכְתֶא שיא

 שארו יייישרוי

 <5פ
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 ΟΞ לַצ ἘΠῚ ΟΝ :תותָּבְשְו םיִשְדָח ישארו וז
 שיאל ונתתדלא :חיִשְּמב אוה םֶפּונְו אבל םיִדיתעָה 18

 םיִכָאְלַמ תדובעו חור תולפש ידילע םֶכרַכָש דיבָאַהְל
 = חור ΝΟΡῚ וייִע ּואְר אל ΩΝ םיִרְבְדּב ךְלַהְמ אּוהו

ΠΣ 19שאב זחא ְנִאְו :ורָשְּב לָכַשמ רָבְדדאלְדלע  
ἼΩΝחְאְּמַהְו רָּבְחְמַה ףּוגה"לְּכ ּוָמִמ  ΝΞויקָבדו  

 ינופתל חישְמהדע םָּתמדמִא ןכְל ΤΌΣΟΝ לּודנ לני 30
 םייח םֶכדְע ΝΞ םיקחל ּודְּבְעִּתְשִת {ΠΡ םֶלועָה

 םידמע ἘΠῚ :עָנַתִרלַא םעְטתילא זחאת תלא :םֶלועְּב 1
 : םָהידומלו םיִשנָא .תוצמ יִפְל םֶשיִמְשַתְּב תולכל =
 תּולָפָשְבּו בלמ ΤῊ הָדובַעַּפ הָמְכָח ןִעָּכ םיִאְרִגַה 3

 :רָשְּבַה ַעיִּבְשַהְקִיקַר ליעומ וב ΤῸ ףוגה ὌΣΞῚ חור
 ΣΝ תֶא ּושקַּפ חישֶמַהְםע םָּתְמַמְםֶא ןכל 8

 רשא תֶא : םיהלֶאָה ןימיל םש בשי ַחיִשָמַה רשא הלעְמְל
ΤΟΣ 8אל םֶכְבַבְל הָגְהָי  ὅθםּפַמהיִּכ :ץֶרָאְּב  

 תולָגַה תַעְּב :םוהלאְב חישָמה ד םע .םינופצ םֶכייחְ 4
 ;דובְכְּב Ὧν ΤΣ ἘΩ͂Ν ὩΣ םכייח אוה ΩΝ ַחישָמַה

Ὁ 5תֶא ץֶרָאְּב םֶכיִרְבִא ּותָחומת 13.  ΓΤהֶאְמְמַהְו  
 איה ἜΝ עצְּבה ΠΝ ΓΙῸΣ תועְרַה תואתהְו הָמּוהְ

ὁלַע םיִהְלֶא ןורַח אבָי הָלֶא לַלְּב יִּכ :םיִליִלֶא תדובע - 

 םיִנָּפְלמ םֶהְּב םֶתְכַלַה םֶּתַאְדִנ רָשַא :יִרֶמַה יב ז
 םֶכיִלַעְמ הָלַאילָּכ ּוריִסָה ΠΣ ΝΣ :םֶכותְּב םֶכְתְבִשְּב 5
 ּורכַשּתְילַאְו :םֶכיִּפִמ הָלְבְ יִרְבַדְו ףודנְו עשְרְו סַעַכְו נר 9

 ןשיה םֶדֶאַהדתֶא םֶּתְמשְּפ ΟΝ ΤΙΝ ותימַעּב שיא
τὸשָדָחָה םֶדָאָהתֶא םֶּתְשְבְלו :ויָהְולְעִפּו  ΓΞ ΦΈΓΓΕΙ 

 הָלְרַעְוהליִמ אלו ידיו ינו ופדיא רשא :וארב םֶלָצְּכ גו
 אוה חיִשְּמה יִּכ ןירוחְְבו ἼΞΣ אלו יתּוקסו על אלו

 םישדקה םיִהְלֶאָה יִרִחְּב םֶּתַא ןכְל : לפבּו לפה 1
8 
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 חור תּוכיִמְּג תּוביִדְנו םיִמְחַר ןומה ּושְבְל םיִביִבָחַהְ
ΤΙΝῚ ΠΣשיא ואשתו :םִִּפא  ὙΠ. ΠΣ ΤΩΝ18  

 םֶכְל לחֶמ חישִמַה רָשַאּכ ἸὙΓΙΝΓῺΣ שיא ביִרֶכְל תיהְּב
 44 איה הָבַהאָה ושבל ΠΡ ΟΞ ΟΣῚ :םֶּתַאדִנ ולחמת ןּכ כ

 16 דרשַא חישְמַהְי םולש םֶכְבַכְלּב טל :תומלשה תנא
ΒῚ ΤΙΣ ὙΠΞῊ ἜΝ ὩΣ Ῥ προ δ18 ַחישּמַה  

ΕΝורוש תוינחור תי קש תחְּבְשִתְ תולה  
 וז ןילַמָּב ןיּכ ἩΦΣΙΤ ΘΝ לכו :םֶכְבַבְלִּב הָמיִעְנִּב החיל
 :ּיִבָא םיהלאל ּודוהְו עושי ןודָאָה םֶשְב ושע לעפּכ ןיִבּו

 9 יאָרְכ ןָכיִלָעַבְל הָנָעִנְּכִה ישנה ΠΝ :ודידלע
 19 ּורָמְרְמְתִת"לַאְו םכישְנתֶא ּובָהֶא םיִשְנֶאָה םִתִא :ּוניִנדַאּב
 0 ΝΥ ἼΞΤΟΣΞ םֶכיִדְליִדלֶא ועָמְש םיִנָבַה ןָהיִלַא
 1 ΒΒ םֶכיִנְּבתֶא ּוזיִנְרְתדלא תובָאָה  :ּונִנדַאְל ןוצרל

 28. דלָכְל רָשְּבַהְִמ םכיִנדֶאְדלֶא ועָמש םידָבַצִה :ושָאְיִתְ
Ἴ3Ξםיִשְקַבְמִּכ םָיניִע הֶאְרַמְל איהָש . הָדובְעַב אל  

 ΝῪΞ 22) ΩΞ ὮΝ יִּכ םדָאדִִנּב יִניִעָב ןח אצמל
 28 ΓΑΕ יִמְּבֶכֶשֶפְנילְכְּב ΤΩΣ ושעת ἼΩΝ ΟΞ :םיִהלֶאָה
 54 הוהי ΠΝ וחקת Ξ ΠΣ ΤῚ :םדָאהינְבל אלו הוהיל
 :םֶּתַא םיִדְבע ַחישְּמַה ּוניִנדַאד תֶא יִּכ ΠΦΎῪΠ למ

ΟῚ» ΠΩΣ τ 55)לועָה אשי אוה  ΠῺΣ ἼΩΝ5 םֶשןיִאְו  
 :םיִנָפ אשמ

 4 כ ΠῚ הָוָשַהְו רשיה םֶכיִדְבְִל ּונֶּת םיִנדֶאָה םָתִא | ד
 2 ֶלְפִתַּכ ּודיִמְתַה : םִִמְשּב ןודָא םֶכְלְַשִי םתֶאדִנ
 3 "חַּתַפי ןעמל ὉἼΣΞ ὩΣ ולְלַּפְתַהְו :הדותּב ּהָבדודקשו

ἫΝםיִהלֶאה  ἜΘ ΩΝדוסדתֶא תּוחְל רובדה  ΠΣ 

 .םיהלָאָה א"'נ 5
 רשא



 ד םיסלוקה-לא 876

 ותא ΠΡῚΝ τ ΩΝ ןטמל | :יִכנָא ὍΣΩΝ ורובָעפ רֶשֶא +

 ץוחבש םֶתאדמַע הָמָכָחָב ּוגְהְנְתַה : תּוחְל יִלָע טֶּפשמַּכ 5
ΤΟΥ 6םֶכיִרְבִה :העְשַהְתֶא  ὉΠתַעְדלָכְּב םיִמיִעְנ  

 : : םֶדֶָא"לְכל Ὅτ“ בישהל ועדת ןעמְל ΠΡΩΞ םיִחְלִממ
 ביִבָחֶה חֶאָה סוקיכּוט טד םֶכְל רפי יתודאהלע 2

ΞΕῚ ΓΡΝΣῚ ΤΡΊΤΟΣ 8ץדָאָּב יתימע : ἜΝתאזל  
 "תֶא ὈΠΡῚ םֶכיִרְבִדתֶא עדי ןעמל םֶכיִלַא ּוהיִתְחלש

 ΝΥ ΘΝ ביִבָחַהְו ץמָאְנה חֶאָה סומיסינואיםע :םֶכְבַבְל 5
 סוכרטסרא :הפ וניִרְבְּד"לַּכְדתֶאםֶכְתֶא ועידוי הָמה םֶּכִמ 0

 τ תוחַאדֶּב פוקרמו םֶכְמולשל לֶאש דחי יִמַע רּוצָעָה
 עושוו :ּוהְלְּבְקִּת םֶכיִלַא אוביקםא וילע םֶתְיִוצ ἼΩΝ אָבִנ ג

 ךמ םְּדִבְל הָּמַה םילּומָהדמ םה ΡΣ סוטְסוי אְרְקִַה
 סֶרפַּפֶא :הָמָחְנְל ילדויה םיִהלֶאְה תוכלמל םיִרָועָה 19

 ששוגתמה חיִשָמה דָבִע םכְמולשל לאש םָכמ אוה"רשַא
 םיִאְלמּו םיִמלַש ּודמעת ןעמל תַעְדלֶכְּב ויתלפתּב םֶכְדעּב

 ΠΝ) ὙΌΣ ἊΣ דיעמ יּכ :םיקלֶא ץֶפַחילָבְ תעד 18
 ;סילופריה ישנאלו איקְדּול ישְאְלּוָכְל אָנִַמ אוה הֶלּודְ

 ולֶאְש :םֶכַמולשל םילאש סִמיִדְו ביִבָקֶה אפורה סקול 1.
 הלהְקַהְו סֶפַמּונ םולשלו אָיקְדּולְּב רשא םיִחַאַה םולשל

ἼΩΝ τὸירחאו :ותיִבְּב  ΓΕ ΠΝ) ἼΩΝםֶכְלַצֶא תאזה  
ἘΝῚםייקדול ל יהָקְּבד םַּג אָרְכִּתִש  τς - ΓΝῚאָיקְדולְל  

 ףבל תיש סופְכְרַאדלֶא ΤΩΝῚ :םּתַאדםַּנ ΠΊΝΩ וז
 ἘΌΝ ΩΓ ןעמל ןודאְּב προ πῶς הדובעל

 ירסומדתֶא ּורָכְז סולופ Ὃς יח בֶתְכִּ םֶכְמולשל לאש וא

ἼΣΓΙΣןמָא םֶכמַע : | 

 ישי ΜΉ“ וו.



ΓΝםיקינולסתה"לַא הָנושארה םולופ  

 1 םיקינולספה תַלַהְקְלֶא םּויִתומימ סווְלַסְו סולופ א

 .םולשו םכל דָקַח חישָמה עושי ןודָאְבּו בָאָה םיהלאְּב

 :ַחיִשְמַה עושי ἸΣΣΙΝῚ ΣΝ םיהלֶא תאמ

ΠῚםֶכְלְּכ-לַע םיהלאל  ΠΡ ΤΣםֶכְתֶא ּונריִּכְִהְּב  ! 

ΡΣדתֶא ּטיִבָא םיהלֶאָה ינָפל ריִמָת ּונרְכְזִּב  + 

 םֶכְתְוקּת תּונְלְבַסְ םֶכְתְבַהַא תַעיִו םֶכְתְנִמָא לַעּפ

 + םיהלָאָקה יביִבָח יחא ּונעדָי יִּכ :חישָמה עושי ונינדַאל

ἼΩΝ ΓΝ םֶכְל הֶאְב אל ּונְתְרשְּב רֶשֶאּב :םּתְרַחְבְנ  

 הֶנוכְנ תַעַדְבּו שפה חּורְבּו הָרּובְּכ םגהיִּכ דָבְל רּובְדְּב

 : : ֶכְנַעַמְ ΟΝ ונייְהְדרֶשֶא ΓΝ םֶּתְעְְי רֶשֶאַּכ דאמ

 ὁ םתְלַּבִק יִּכ ונ ודא תובָקעְבו ּוניִתובָּפִעְב יכלהל םֶתיְיה

 ΤΣ :שָדקה חור תֶוְדְחְּב 5 Ἢ» ΓΞ רֶבּדַה- תא

 ΝΞ ἼΩΝ םיִניִמָאמה - Ἐξ תֶפמְל  םֶכְתויָה

 8 אל ΠῚ רַבְּד לוק עַמשנ םֶכַתֶאְמ יִּ : איְכָאְבּ

 םֶכְתְנמָא הָאְצָי םיקמילְכְב יִּכ דַבְל אָיְבִאו אָיְנודִקַמְּב

 9 םֶהיִפִדיִּכ :רֶבּד דוע רַבְְ ΤᾺ ּוָל דְיִאְו םיהלאל

ΤΙΣΙםֶכיִלֶא ונָאובְמ ה ָוָהְדהַמ  ΤΙΝῚםיִלילָאָה םֶּתְבַע  

 τὸ נָבְל תוכחלו :יִתמָאְו יח לא דבַעל םיהלאל םֶּתְבשְ

 ךמ ונליצמה עּושיל םיִתְמַהְִמ ּוריִעָה רָשֶא םִיִמְשַהְדִמ

 אָּפַה ןורָחָה
 ןכ
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ΓΝ | 9יחא  ΒΡב דאל יִּכ םֶכיִלַא ּונָאובְמדתֶא  
ΠῚ 3יִרָחִאְו :קירל  ὉΠ ΠΕΡῚ ὍΣ ἼΩΝפליפ  

ΩΣ ἜΦΝΞתֶא םֶכְליִנ דיגהְל ּוניהלאַב ינקזחתה - 
 ךותמ ΤΩΡ ּונָחְחַכּות יִכ :םיבר םיִלּוהְפִנְּב הָרושְּבַה 8
 ΝΞ יִּכ ΡΞ אלו הֶאְמִמ ךותמ אלו תּועס +

ὌΝדיקפהל םיהלאל .םיִנָמָאְנ  ΟΞןָכ הְרשְּבַה  
 םיהלאלםִא 5 ἘΝ ינבל םיוצר תויהל אל רב

 תוקְלַח תַפְשִּב ונרּבד אל םֶלּועַמ יִּכ :ונתוכל ןחּבַה 5
 דַע ΟΞ עַצְּב עַצְּב ןעמְל אלו םֶּתִעְדְי רָשָאַּכ

 םֶּכְמ אל דובָּכ םֶדָאָהְד ןמ ונשפבדאל םג :םיהלָאָה 5
 יַחיִלְשְּ רָקיִּ תויהל .ּונלכָי יִּכ ἘΝ םיִרָחַאמ אלו

 ΓΞ תֶנְמאָּכ םֶכָכּותּב טאל ינְכְלַה אלא :חיִשֶּמַה ד
ΤΌΞΩΝ 5אל םֶכְָל תת ּונְצַפָח הָכְּכ םֶכַתֶא ּונְבְּבְחְבּו  
ΓΤ ΟΞ ΙΝףא אָלֶא דַבְל םיִהְלֶאָה  “ΘΒ 

 ּונלָמַעִד תֶא ΤΙΝ ּורְּכְזִת אלַה ןּניִלָע .םיִביִבָה םֶתיִיָה 9
 תה יִפְלבל םמּזו הֶליל ונענה ΩΝ ּונַתאְלִּתתֶא

 ΤΟΣ ΤΙΝ ἘΞ ּודְעְבְּב ἘΞ שיאְל אָשַמְ
τὸםידע :םיהלָאָה  ΡΝהשדקב אלדסא םיהלָאָה דַעְו  
 ὩΣ םֶּתַאְו :םינמֶאִמַה םֶכְּמַע וייה םיִמְתַכּו ἼΣΘΙ ו

 לע ונְרּבדְו םּכִמ דָחֶאְלְּכדתֶא ונרהְה וינְּבתֶא בָאְכייִּ
ΕΞ 12םֶכְּב דַעְּג  ΓΕΡῸארוקה םיִהלֶאה ינפל בוטָּכ  

 ּונֶחְנַא תאז רּובַעּב :ודובְכְלו ותוכְלַמְל םֶכְתֶא 18
 וְּתִאמ םָּמְלַּכַק םֶּמִא יִּכ םיהלאל תדוהל לדָחְנ אל
 τὸ πῆμα "ἢ ותוא םֶּתְלְבְסְדאלְו םיהלָאָה תַעומָש רב

ΣΝרָשַא םיִהְלֶאַה רב מאב אּוהָשדומָּכיםִא יִּכ  
τ,יִבָקעְּב ּתְכַלָה יחא םֶתַאהיִּכ :םינמִאְמה םֶכְּב לעפדםנ  
 יִכ עושי חישמּב הָדּוהְי ץֶרָאְּבְדרָשַא םיהלֶאָה תולהס
 םהדסנ ּונָע ΝΞ םֶכְמעדיִנְב ΤΟΣ ὈΠῸΣ םֶּתַאדִּנ

 ידידלע
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 דתֶאְו עושי ןודאההתא וגרהדףא ΤΟΝ :םידוהיה ה
 ες יִנִעְּב םיבוט ὩΣ ΝῚ ּפְדְר ּונְתואְו םֶהיִאיִבְג

 5 τος רֶבדִמ ּונְתִא םיִרָצעֶה :םֶדֶאד לָכְל םיממוקתמו
 -לָכְּב םֶיִתאטַחְתֶא ואְלַמיזרַשִא ἼΣΩΝ ועשיש םיוגה
 וז .ΤΙΝ ּונְחְָאְ ΠΡ הָמִחַה םֶגֶשִּתַו תַע
 5:5 אלו םיִנָפְל טַעְמ ןמול םֶכְתֶא ּונְלכָשדרֶשֶא יִרָחא
 18 ןָּפילַעְו :הָּבִר הָקּשְתּפ םֶכיִגָּפ תואךל דאמדדע ּונָשַח
 ןמשהו םיִתְשּו םעפ סולופ ἊΣ םֶכיִלֶא אובָל ּונְצַּפָה

ΣᾺΣוטתְרַאְפת תִרָמַעְו ונְתְחְמש יִמו ּונתְוקת ימ יִּכ  
 +ואובְּב חישָמה עושי ּועִנדַא ינפל ΩΝ ὩΣ אלָה
 20 :ּונְתְחְמְשו ּונְדובְּכ םּתַא םֶנַמָא

Ἰ3 τον8 רַתְוהְל ץַעַּו קפַאְתהְל דוע ּונְלכי אל  
 2 תרשמו וניחֶא םויתומימדתא חלש :םֶנִתִאְּב ונדִבְל
 ריִהְוהְלּו םֶכְתֶא קָוחְל ַחישְּמַה תרושְבּכ (ὉΠ םיהלֶאָה

ὃνןטמל : םֶכְתַניִמָא רֶבְּדד  ΩΝ3 שיא .טומידאל  
 :ּונְְעְי תאול יִּכ םֶּתַאףא ἘΠ הָלאָה תוקּוצמב
 םיִדיִתָעדיִּ םֶכְלְֶא ונָתויִהּב םֶכיִלֶא ΩΝ רֶבָּכ אלָה
 רּוכָעְבּו ΩΣ רשאכְו ΠΥ ΝΞ ץֶחְלַהְ ונְחְנָא
 םֶכְתְנמָא תַעְדְל חלָשֶאְ ΕΝ ΠΤ דוע יחלכידאל 1

ΓΘ. ἽΒ ἘΓΊΩΝ 5קירל הָתִִהְו הָפִנְמה םֶכְתֶא  ὉΠ) 
 6 ὮΣΙΝ רשביו םֶכִּתִאַמ םויתומימ ἸῸΝ בּושָּכ הָּחַעְו

 םיִרְכז ΣΩ͂Ν ΩΝ ΤΙΝῚ םֶכְתְבַהִאְו םֶכְתְנמָא תרושְּבדתֶא
ΣΝרַשאַּכ ונתא תוארל םיִפְסְכִו תַעְדִלְכִּב הָבטְל  

 ΤῊΝ םֶכיִלָע .ּונְמִחנ זֶא :םֶכְתואְרְל ּוָחְנָא ג ףסְִנ
 8 ΠΣ הע יּכ :םֶכְתִִַמָא יִדָוְילע ὨΝΓΙΣῚ ּונַתְרְצלֶכְּ

ΤΩΣ ΤῸΝ9 םיהלאל ביִשָנההמ יִּכ .:ּונִנדַאַּב םּתִא  
 ונחמש רַשֶא הָחַמָשַהד לָּכ פז םֶכְרּובְעַּב ול תודוהְל
 10 ἼΣΟΝ םיִלְלַפְתִמ םֶמיו πρὸ וניהלֶא ינפל םֶכיִלְע
 םינטהת-ברב | ן

= 1 

 שי =
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 ירפחמ"תא םיִלָשהְלּו םֶכיִנְּפִִתֶא תוארל םיִנְּחִּפְיבְרְּב
 עושי = ונינדַאְו ΩΝ  םיִהלֶאַהְ :םֶכְתַנומָא 11

 הָּבְרַי םֶכַתֶאְו :םֶכיִלֶא ּונּכְרִדדתֶא רֶשְִו אוה חיִשֶמַה 13
 -לָּכ תַבָהָאְבּו τ ΟΝ שיא תַבָהַאְּב הָרְפִיו ןודָאֶה

 םַכְבְכְלְתֶא קזחל םֶכְתֶא םיבָהא ונחנא רָשֶאּכ םֶדֶא 19
 עושי .ΝΞ ובא וניהל יִנָפל הָשְדְקְּב םיִמּת תויהל
 :וישדקילָכ ונינדא חישָמה

 ד ּונִגדֶאְּב םֶכְתֶא ὝΠΙΣ יחא םֶּכִמ הָשְקְבְג דועו 4
 ךלהתהְל θυ ΤῊΣ ּונְתִאַמ םֶּתְלּבַק רָשָאּכ יִּכ עושי
 ןִּכ םָתְכִלַהְתִההִנ ΡΝ ΞῚ םיהלֶאָה ΡΞ ןח אצמלו

 ἜΝ תוצמהדתַא םֶּתְעַדָי יִּכ :דוע ּובְרַת ןכְו ופיסות 2
  ὋΣ ὃםשָּב םֶכְל  δαὶםיהלֶאָ ןיצה / יִּ יו |

-- πὶ אול "ὟΣ ו חרק ויל שמתשהל δ 
  ΡΤ ΣΝ ΟΝ ΦΉΣ 6שיא קשָעידאלו 1 : םיהלֶאה

 הָוהְי םקונהיִּכ ןֶּתַמּו אָשַמְּכ ויִחֶאתֶא הנו 0
 רֶשָאַּכ ז  ἼΞΞארקהאל יִּכ :םֶכְב ונריִעַהְ םֶכיִלֶא ּונְִמָא

  8הֶזּוּבַה ןּדלַע : השְדְקְלדִא יִּכ הֶאְמְטְל םיהלָאה ּונָתוא
 םיהלאהדתאדבא יִּכ הוב אוה םֶדָאְדִב אל  ἫΝםשדסנ

  9חרדת ּונְּבְרַקְּב  ΕἸΣῚ-ןיא םיִחאָה תַבָהַאדלִע
 | הָבָהַאל הָוהְי ידומל םֶּתַאדְףִא אלָה םֶכיִלֶא בכל ךרצ

 :והעְרְדתֶא שיא ו  ὩΣ-לָכְּב רָשַא םֶכיַחאדלְכִל ןּכ םֶתִישַע
 ןּכְו ושעת 15 רָשֶא יחא םֶּכִמ הָשְקַכְנ לָּבִא אָיְנודְקִמ

 יתכאלמ שיא ושַעַתְו תַחְנִב תֶבְשְל ולדתשתו ?ופיסות גג
ΠΣ ּוכְלַהְתִּת ןעמל :םֶכְתִא ּונוִצ רָשַאַּכ םֶכיִדִי לַמָעְּב Ὁ 
ΤΟΣ - = םֶדָאְל ּוכָרָטְצִת אלו: ΓΞ םֶתאדִע 18 

 םינשיה  ΣΥΝ ΤΙΝובְצַעַת אל ןעמל רֶבִּד םֶּכִמ
 תַמדרָשַא ןימאנהםָא יִּכ : : הוק ΠΡῚΝ ὮΝ םירָחֶאּפ 14

 עושי
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 .ץשיִּב םינשיה- תֶא Ὁ םיִהלָאְה איִבָי ןּכ ὙΠ עושי
 ὉΠ יִּכ הָוהְי .רַבְדּב .םֶכְל ΝΣ תאזחתַא יִּכ :ותא
 : םיִנשיההתֶא (ὉΠ אל ןודָאָה אפדדע םירְתונה םייחה
 רש לוקְּב הָערתְּב םיִמָשה -ןמ דרי אוה ןודָאָה יִּכ
 םיתָמַה ΤΟΝ Ἢ מוקי ἸΝῚ םיהלֶא רַפושְבּו םיכָאְלמַה
 וז םֶּתִא חקלנ םירָתונה םייחה ּוחְנַא ןָּכדיִרְחֶא .:חישְמּב

ὙΠῸתארקל םיִנְנַעַ  ΠΝרּואְל  ἸΞΞῚדיִמָת היה  
 8 = = :הֶלֶאְה םיִרָבִּדַּב הֶזתֶא ΠῚ ΠΟ ןכְל .:ןודָאָהְיסע
 5 םֶכיִלַא בכל ךרצדיא םיִנמָוהְו םיּתַעָה רבְּדלַש ה
 ὦ בָגָּכ הוה 3 בטיה םּחְעדְי ὨΣῚΝ אלה :יִחֶא =

3 

1 

 1 שי

συ. 1 

 םֶהיִלָע אבי הולשו םולש םֶרַמְאְב יִּכ :אובי כ כ הֶלילַּב |
 לָבַא ΠΤ 3 אלו הדליי יִלְבָחְּכ םאָתַּפ רֶבָשַה
 : בָנַגַּכ םויה םֶכְתֶא גישיש םֶּתַא ּךָשחַּב אל יִחֶא םֶּתַא
 5 ּוְחְנַא ΠΡ ΘΠ אל םויה יִנְבְּו ΝΠ יִנְּב םֶכְלְּכ םֶּתַא

εἶןכל :דשחה יִנְּ  ΤῸ ΝΥῸΝ6 יּכ םיִרָחֶאָה ומָּכ  
 ז ΡΞ םיִמְּדְרנ םיִמְדְרִה יִּכ ΚΠ דקשנ-ם
 8 םויה יִנְּב ὈΣΟΝῚ :הֶליִלְּב ΣΕ םיִרְכְתְשִמַהְ
 עָמוּכַכְו הָבַהאָהְו הֶגמָאָה ןוירשדתא שָּבְלִנְו אָּנ-הַרֶזְ
 ןורָחְל םיהלֶאה ונדעידאל רֶשַא ןעי :הָצּושיה תוקִתְתֶא

Ξַחיִשְמַה ושי ונינדָא ידילע הָעּושוהרתֶא תָשְרְל : 
ΓΙ ὍΝומע הָיְחִנ ןעמל ּונדִעְּב  ὙΠ10 דםאְו דקָשְנדםא  

ΤΊ}ומַחִנ ןָּכילִע  ΠῚויחֶאתֶא שיא ּונְבּו הֶזתֶא  ΝΘ11  
 15 דתֶא ריִכַהְל יחא םִֶּמ םיִשְקְבִמ ּונְנהְ : םֶתיִשַע
 םיחיכומו ΝΠ רבְדּב םֶכיִלַע םיִבָצְנַה תֶאְו םֶכָּב םיִלָמָעָה
 18 ןעְמְל הָבָהַאְּב דאמ לוד דובָּכ םֶבדּונַהְנִתו :םֶכְתֶא
 14 םיִריקְזמ :ּונְנַהְו ' :םֶכיִִּב םּולָש ὙΤῚ םֶתְלְעּפ
 ΝΣ ΩΝ םֶהיִכְרִד םישָקַעְמַהְדתֶא ּוחיכוה יִחֶא םֶכְתֶא
 ὌΝ חור ּוכירַאהְו םיִשְלַחַהדתֶא ּוכַמִּת בָבְלַ יִּכְר

 םדא

[10] 
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 ΠΣ הָעְר תחת ΠΡ ּוהַעְרְל שיא םלַשְיִדֶּפ ואְרּו :םֶדֶא 5
 םֶּכִמ שיִא שיאל ןה בוטה -תֶא ΤΣ 22 יפדִרדםִא
 :םויהְדלָּכ ּולְלַּפִתַה :תַעדִלְכִּב וחמש :םֶדָאדַלָכְל 1 5
 : םֶכיִלַא עושי חיִשּמַּב םוהלָא ΠΝ הז לפָהדלע ודוה 18
 :ּוסֶאְמִת אל .תואובנה ד תֶא ΒΞ אל חורָהתֶא 19
 הָמּודַה דלָּכִמ ּוקמְרְתַה :ּווחֶא בוטבּו רֶבְּדד לָּכ ונח ו
 ΠΡ םֶכְתֶא שדקי אה םולשה יהלאו  :ערְל ₪

προםֶכְפּונְו םֶכְשְפִפ םֶכָחּור ד לָכְ  ἜΝםיִמָּת  
 | םֶכְתֶא ארוקה אּוה ןִמָאְנ :חישמה עושי וניִנדַא אובְּב 4

 ולאש :וטדעב ּולְלפִתה יחַא : הֶשָפַיסְנ רֶשָא 5
 ΣᾺ :הֶשדְקה הקישְּנַּב םיחַאָה ד לָּכ םוקֶשְל גז

 דלָּכ ינְָאַּב תאזה ΓΝ ΝΕ רש ןודְאְּב םֶכָעיִּבְשִמ
 ונינדִא חישְמה עושי ΘΠ :(םישדקה) םיחאָה 5

 :ןִמֶא םֶכְּמְ



ΟΡ ΡΟΝ תינשה סולופ ΠΡῸΣ 

  ΘΙ ΡΟ) ΡΒ... αὶםיִקיִנולְסַּתַה תלהְקְדלֶא סויִתּומיִטְו 1
 עושי ּוניִנדַאְבּו ּוניִבָאו םיהלאְּב  ἽΦ ΓΙםֶכְל 8

 םולשו  ΓΝםיהלֶא  ΣΝ ΣΝ:חיִשְמה עושי
 תודוהל ּונחנא םיִבָיַח  ΤΩΣםֶכיִלָע םיקלאל 8

  ἫΝםֶכְתְנומָא יִּכ יּואָרָּכ ; πῶσתַבָהַא הָבַרְו דאמ
  ὩΞῸΞםיהלֶא תּולַהְקְּ םֶכְּב לֶלַהְתִש דע .:3ּוהַעְרְל שיא \

 -לָכְבּו תופידרה- לבב םֶכְתְנמָאדלַעְו םֶכְתּונְלְבַסְדלִע
 םיהלא .טָפְשמ תקדצ תואְל :םּתְלַבְפ רָשֶא ץחלה 5

 ּואְצְמִּת ןטמל  ΘΝםיהְלֶאָה תּוכלמל  ἜΝהָרּובָעַּכ
ὁ ּםֶכיִצָחלְל ץחל למגל םיהלֶאָה אוה קידצ ΝΞ עת 

 ז עושי ןודְאָה תולְנהְּב דַחָי ּוָמַע החור םיִצָחְלְגה םֶכָלו
 םְֶנ בישָהְל הָבְהְל שאְּב וע יִכָאְלַמִִע םיִמְשַהְִמ 8
ΠΝ תרושבל ועמש אלו םיִהלֶאָהְתֶא ועְדָידאל רשאל 

 םֶּפְשִמ ואשי רֶָשֶא :חיִשֶמַה עושי  ΤῊΣΝתֶאְמ םלש 9
  Ὁדָבָּכַהְל אּוהה םויּב ואַבְּב :ונואָג רַדָהְמּו ןודאה 10

 ונָתודְעְל םֶתְנַמְאָה כ םיִנימָאְמַהילֶכְב אָלַּפְתַהְלּווישדַקְּ
 םֶכְדַעְּ ללּפתְנינ תאול :םכיִלֶ  ΤΣוג ןתי רֶשֶא

 ועְב אלמיו םיאָרְקִמ םּתַאשדהמל םיּואְר ּונוהלַא םֶכְתֶא
 םכצפחהלכ
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 | ΞΘ ןעמל :םֶכְתִנִמָא השַעמילָכְו בוטָּב םֶכְצְּפְחילָּכ 1
 ΣΙ ἘΠ וב ּודְבָּכִּת םֶּתַאְו ּוניִנדַא עושי םש םֶכָּב
 : ַחיִשִמַה עושי ּוניִנדַאְו ּוניִהְלֶא

ὉΠ. 2םֶּכַמ םישקבמ  ΤῊΣב ּוניִנדַא תֶאיִּב תודאילע  
Ὁּונַתְפיַסַאְו חישָמַה עושי  ΕΥΌΝםֶכְּתַעִד ףרטתדאל רֶשַא  

 אלו רּוּבדְּב אלו חּורְב אל ἜΤΣΙ אל רֶשָאְו םאָתּפ
 :הוה** םוי עיגה רמאל ותא החילש ΝΞ תַרָגאְב

 ΒΞ אביאל יִּכ ןפוא םושּב שיא םֶכְתֶא הַעְתִידלֶא 3
 :ןידבאָהְרִּב הֶאְמִחַה שיא ΠΡ ΤΊΣΙ הָנושאַרֶב היה

 ΠΩΣ וא לא אָרְקַהילָּפִילע םמורְתמַהְו םמוקתמה +
 : חתֶא .הָאְרִמּו םיהלאָכ םיהלָאה לָכיִהְּב .בָשדסנ יִּכ

 יתויה .דועְבְיִּכ ּורְכְִת אלָה :אוה םיִהְלֶא יכ ומצִע 5
 רשא תא ΩΡ הָתַעְו :םֶכיִלַא יִתְרַכִּה ΠῸΝ םֶכְתִא 5

ΤΣ Τהֶלחַה רֶבָּכ עַשְרֶה דוס יִּכ .:ותעְב תולנהלמ  
 ΠΣ זִאְו :הפידע ענפה דותמ רפיש קר ותְלָעְפ 5

ΩΝ ΤΙויתפש חּורְּב ןודָאָה ּוָתיִמָי  ΒΦ 
 ןטּשה תלעפ יִפָּכ .אובָי .רֶשַא ΓΝ | :ותֶאיִּב תַעָפוהְּב 9
 ἿΝ תַמְרַמ"לְכְבּו :רקש יִתְפומְבּו תותאָבּו חפדברְב 10

 תַמָאָה תַבְהאתֶא ΞΡ אל τῶν תחת םיִדְבָאְּ
 יחודמ םיהלָאה םֶהְל חלש תאו רובעבו  :עשְוהְל וג

ΝῊ 1רָשָאלָּכ ונודי ןעמל :רקשּב ןיִמַאהל  ΩΝ ΝΣ 
ὉΠ ΓΏΝ 5הָלְוַעַב  : ΤΩΝםיִבָיַח ּונְחְנִא  

 ΜΝ יִביִבַח ΤΙΝ םֶכְרּובְעּב םיהלאל ΠῺΣ תודוהְל
ἊΝתש העּושיִל םיהֶלָאָה םֶכָּב רַחְּב הלחתבמ  

ἘΝ τι : חישמה | עושי ונינדא ΒΗ ה τό 

 .חישָמַה א'נ 9
 ודמע



 8 ג ב םיקינולפתההלא תינשה

 ונְרָבְדִּב ἘΝ םֶּתְדִּמְל ἫΝ תולְּבַקַב וקיִזחַהְו ּודָמע
ὩΝוניקלאו ַחישְמַה עושי ּוניִנדַאו :ּונָּתְרִנאְּב  ΩΝ 

 הָוקתו τὸν תַמַחְנ ודְסַחְב ּונלקְִּפִיַו ונְתא בהֶא רָשֶא
 רֶבְּדִלְכָּב םֶכְתֶא ןנוכיו םֶכְבְבְלתֶא ἘΠ אוה :הָבּומ

ΠΟΣῚבוט  : 
 הָוהְי רֶבְּד ץורָי ΠΝ ונדעב ולְלַּפְתַה יַחַא דועו

 (ΘΎΕΙ ΤῈ רָשֶאְו :םֶמְּבְרְקְב ודָכָּכִהְּכ דָבּכְְ

16 

17 

 ו ΟΞ :הָעמָאָה םֶא"לָכל אל 5 הו םיעה
 ךמ םֶכְרְמְשִיו םֶכְתֶא קוחי רָשֶא ןודָאָה אוה ןֶמָאְנ
 ΩΝ םישעָש ּונינדִאְּב םֶכיִלְע םיחוטְּב ּונָחְנָאו :עְרֶה
 -תֶא ריי .אוה ןודְאְקְו :תושעל ּופיסותדםנו ּונַתְוצַמְּ
 : ַחיִשָמַה תּונְלְבסלּו םיִהלֶאָה תבהֶאל םכְבְבְל
 ַהיִשְמַה עושי ונינדַא םֶשּב םיחַא םֶכְתֶא םיּוצְמ ּונְנהְ
 ךְלַהְתִמ ὉΡΝῚ ויִכְרִד שקעמ חֶאלָּכַמ ּולְרְּבִת רָשֶא

ἜΠΟΣהָלְּבַהַה  ἜΝאלה ּונְּמִאַמ לפק  ὈΠῸΣםֶּתְעַדְי  
ΕΛ ΞΡ ενונכְרִדתֶא ּוניוַעְהְאל יִּכ ּונמּכ ךלהתהְל םּתַא  

 לָמָעְּב יּכ נח שיא םֶחְל ונְלַכְאאל ἘΣ : םֶכָבתְּב
 םֶּכִמ שיִאְל ΤΡ יִּתְלְבְל (ὍΣ םִמויו הליל הָאְלַתּו
 ἫΝ Ξ תאזה .תושְרֶה ּונְלְדיִאְש ינפמ אל : אָשַמְל
 ) ὭΣ" יִּכ :ּוניִתובָקְעְּב Ξ תָכִלְ תפומל ὩΞ ὉΠ תַתְל
 הָצְרִי אל πῶς רמאל םֶכְתֶא ּוניוצ םֶכְלְצֶא ּונְתְויִהְּב
 ΟΡ םֶכָב שיש ּונעמש יִּכ ΣΝ ΝΟΣ תושעל
 :םילבהב .ὩΣ םיִלָבִמְו ר = םישע ΣΝ םֶתחַרֶא
 2 עושי .ּוניִנדֶאּב םַריִהְְו םֶתוא ΓΝ הֶלַאְּכ ישנו
 םָהָלָשִמ םמְחְלתֶא ולכאי ןפמל תחנב דבעל שמה
 דאל םִאְו :בוטה ΓΙΌΣ ּופרתִת-לא יִחֶא םֶּתַאְ
 ומשרת ותא תאזה ΓΝ ּוְרָבִּדִלֶא שיא עַמְשְי
 בָיאכאל ἫΝ :שובי ןטמל ומע ּובָרְצְתִּתדִלַאְו םֶכְ

 והבשחת 55
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 "אוה םולשה ןודאו :חֶאְּכ ּוהָחיִכוּתה םָא יִּכ ּוהָבְשְחִּת 9
 ἜΣ .ןודאָה יהי :םיִנָּפילְכְבּו* דימת םולָשה םֶכָל ןּי +
 פולופ יִנֶא יִדָי בָחְכְּב ποίου לאש : ֶכְלִּכ 18
 ןעושי דָסַח :בתכ יִכְֶא ןפ ΓΌΝΟΣ תואָה איהְו 19

ΤΠםֶכְלּכבְ ונינדַא  : : 

 .םּוקָמדלָכְבּו א"נ 6

| 



 םויתומיט"לַא הָנושארה םולופ תַרָנֶא

 1 םיהלֶאָה ΓΝ יפדלע ַָחיִשִמַה עושי ַחילָש סולופ
 סויתומיטדלֶא :ונתוקת חישָמַה עושי ןודָאָהו ונעישומ
 םיהלֶא ΓΝ םולָשְו םיִמָחרו ἼΘΙ הָנמָאּב יִתְמָאַה ּוְּב
 יִתְכְלְּב הגה :ונינדַא עושי ַחיִשָמַהְו ּוניִבָא

ΤΕΣ ΚΎΠΡΟΣךממ  ΤΡהוצת ןעַמְל סוספֶאְּב  
 ומיִשְי אלו ΠῚ ΠῚ תרוה יִתְלְּבְל םיִשָנִא תַצְקִמ
 ףוס םֶהְל ןיִאְש = תודלות | ידומלְלו ΤΣ םָּכל
 : הָנומָאְּב .םיהלֶאתיִּב תונבל אלו תולאשְל םיִאיִבְמַה
 5 תַעְדְבּו רוהַמ בֶלָּב הָבָהִאָה איה הָוָצִמַה תיִלְכַתדיִּ

ΓΙ)שי :הָעּובְצ- אל הָנּומָאְבּו  ΩΝּהָּכְרִדִמ ּועָּת  : 
 τ הרות ירומ תויהל םיִצפָח ΟΞ ידומל יִרָחַא ונפוו

ἘΠῚ ΤΕ ΙΝהמ  ἘΠּויִלָע םיִנָד םָה הָמּו םירָמא : 
 ΠΝ ּהָּב שָמְּתְשידםא הָבּומ הָרותַה יִּכ ὌΝ לָבַא
 ἘΝ יִּכ קידצל םָשּוה אל .קחַהש תאז ותַעַדְּב :הָרוַ

ἜΞΩסיאט םיִאָטַהַהְו םיִעעְֶה םידְרַהְו םיעשפה  
 10 םיִבְכשו םיִנְו !:םיִחְצְרַמּו םָאדיִּכַמּו בָאְדיִּכִמ 53{
 -לָכו רקָשל םיִעְּ ָבְשִנְו םיִנְרְקַשְו שָפָנ יִבְנו רֶכְז-תֶא

τῷ 

 שכ

₪ 

- - 

9 

 1 ΠΗ͂ΞΙΣ תרושב ἘΞ :אירְּבְה חסלהןמ פה הָשעמ
 12. עושיל הָדְומ יהו :ידְיְּב דיקפה ,ει ךרבמה לֶאָה

 חישמה 955
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 ינמישוו ןִמָאְנ יִנאְר ἼΣΝ לוח יִנרְזאְמה ΣΝ חישָמַה
ΓΘול : ἬΝפףִּדרָמּו ףדנמ יִתיִיָה םיִנָפְלִמ  

 : הָנמָא ןיִאְּב תַעְדיִלְּבַמ ΤΣ 5 יתמחְר לָבַא ףְרָחִמּו
αὶלדני  ὧνדאמְּב  ἘΠ ΠΝהָנומָאָה ד םַע  ּונִנדִא  

 לפל וארו רֶכְּדה ]5.9 :צושו ישְמַב הָבָחַאָהְ
 -תֶא עישוהְל םֶלּועְָל ΝΞ עושי ΓΦ לּבְקְתַהְל

 יתמחר תאז רּובעְבּו +: םֶהְּכ לודָנה יִכנִא רֶשֶא םיִאָמַהַה 6
 -לָּכְ"תֶא הָנושאְרְב יִּב ΓΙ עושי הֶאְרִי ΩΝ ןעמְל
 וכ ןימאהל ּואביזרשא לכְל תואל יתויהל וחור דרא
 םיקה םיהלָאָה םיִמְלט ΤΡ :םלוע יִּיַח םֶהָל תויְהְ
 רדַהַהְו דובָּכַה ול ובל םֶכָחַהְו ןיעמ που דעל
 ἊΝ תאזה הָוצַמַהד תֶא ΣᾺΝ םימלוע יִמָלועְל

ΤΙΝםויתומיט יִנָּב  ἘΞתומְדְקַה תואּובה  ΤῊΣרשֶא  
 הָנומָאְּב זחֶאְל  :הָבּוטַה הָמְחְלְמִה ןדי- לע םֶחְלּת

ΤῊ) ΤΡῚΣ:שידרָשֶא  ΕΞ ΘῸΝתיִנָא רֶבָשִּתַו  
 םיִּתְרַסְמ רֶשַא םודדנסְכְלֶאְו סוינמוה םֶהָמּו :םֶתְִמָא 0

 :דוע ףדנ יִּתְלַכְל ּורְסְו ןעמל ןֶמָשל
Ὁםֶדק הָּתִַ  “ΤΌΣתולָפְּת תאשְל םֶּכִמ הָשְקַבַא  
 דִעְּב :םֶדָא נבדל דַעְּב תודותו תושקבו םיִנּנחַתְו 2

 הַטְבְו טקשה ייח (ΠῚ ןעמל םיטילשהדקֶכְו םיִכְלִמַה
 םיִחלָא יִנִעְּב יוצרו בוט ןֶכדיִּכ :רֶשיְו תּודיִסַחדִקֶכְּב
 ולָבַקיו םֶדָאָה ΞΘ ועשוי 9 וצפה רָשַא :ונעישומ

 Ξ רוסרפה .דָחֶאְו םיהלֶאָה דָחֶא יִּכ ΤΌΝ תַעד
 :עושי חיִשָמַה םֶדָאְִב אוה םֶדֶא ἢ ןיבו םיהלֶא

ὁושפִנתֶא ןתְנרשַא  ἘΞהֶאְּבַה תּודַעָה תאזו לפה דַעְּב  
Τהע הל יתְדקפה ינא רשא :הָחַעּב  προתַמָא  

 שו -

= - 

δ μ᾿ 

9 - 

= ὦ 

6 

 כב ΒΝ ְלּפַיַש ינוצר סלה | :תַמְָּב 8
 םוק
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 דם ἸΞῚ :תומזִמו 1, 5 Ὁ םֶהיִדָי ּואשיְו םוקמ 65
 ΓΝ Ὁ תֶשְבְּב ΠΝ תָשבְלַתְּב ΓΒ ΤΣ םיִשָנַה

 אלו םיִניִנְפְב אל בַהְזְב אל שארה תופְלָחמְּב אל
 10 םיִשָנל יאַרָּכ םיבוט םישעמב אְלֶא :םירקי םיִשיבְלַמְּב

ἫΝורַחְּב  τῷםמוד דמְלּת הָשאָה :םיִהְלֶא תארי  τι 
 13 אל ףא דָּמלְל הָשֶאְל תּושר ןתנ יִנְניִאו : ָעְנְבַהדלָכְב
 18 הָנושארְּב רצינ םדֶא יִּכ :םודת ἪΝ שיאהדלע אשנְתהְל

ΤΙΝῚאל םדאו :הוח  ΠΕΣ14 הָעְמִש הָשֶאָהְ"םִא יִּכ  

 5 הָתְדַלְּב עַשְוִת לֶבָא :הָרַבַע ידיל אבְּתַו תיִסִמַה לוקְל
Ὁםִא  ΠΡΌΣΩ3( הָבָהִאְבּו הָנּמָאְּב  "ὩΣ ΠΡ 

 : תּועיִנֶצַה
 3 םומ ה תּודיקֶּפ ול שּקְבְייִּכ שיא רֶבּדַה תַמָא

 2 =לעב ἘΡῚ ΓΝΞ תויהל ףךירצ ΠΣ דיקפּו :הָואְתִמ

 סיִנְכִמ 5 דַמָחְְו עּונָצ וחּורְּב לשמ תחַא הָשֶא
 ףרנֶא לעבדאלו ןיי בָהא אלו דַמְלְל ןיבמו םיחרא
 שיא אלו תוכז"ףכל ןיזיםא יִּכ :(עָר עַצָּב עצב אלו)
 בוטְּב ותיִּבדתֶא :גיהְנמ יהיו ΞῸΞ בָהא אלו םיִנידמ
 5 אלחםַא יִּכ :רֶשיִהְדִלְכְּב ותְעַמְשמְל ּיְנָּבדִתֶא ךירדמו
 ἪΡ הינשהל לָכּו הָכְכיִא ותיִּבדִתֶא τς שיא עדי
 ובל בַהְרְיִֶּפ ὉΠ דיִמְלִּת יהָידלַאְו :םיהלָא תדע
 τ םוט םש ול ΠΡ ὩΣ אּוהו :ןיִמָשִמַה ΚΞ לפיו

 :ןיטשמה שקומְבו הָּפְחְּב לפיד ץּוחּבֶש םתא יִפְּב

 8 ןושְל יקילַחמ אלו םירשי ויהי םישָמשההםנ ןכו
 9 יִכ :עָרדִעַצְב יִרָחֶא םיִמנ אלו ןייד אבק םיבְהא אלו

ΤΡ ΕΝהרוהמ חּורְּב הָנּמָאַה דופדתֶא : ὩΣ10  

 :יפד ΣΙ͂Ξ ןיאדםא ושָמשי ןַּכ רַחֶאְו הָנשאַרְב ּונַחְּב
 ןָחּורְּב תולשמ תונישְלמ אלו תורשי ΠΥ ΘΝ ןַכְ

ΣΕ ΓΌΩΝםישָמשה  ὙΠדָחֶאְדלָכ  τῶν τ 
-πν 

₪ Ὁ 

δ. 

μι 1 

τῷ 1 
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 יִכ :םָהיִתְב-תֶאְו םֶהיִנְּבִתֶא בוטְּב םיִלָהְנְמּו תָחֶא 18
 בר ΠῚ הָבּוט ΠΡ ΕΣ ונקי 1.2 םיִשְמשמה
τףל בתכ יִנֶא תאז : עושי חישָמה תַנמָאְּב  ΓΝ 

ΤῊΝ ΝΞ τὸךיא עדת הנה ָּמְהְמְתֶאהםאְו :הְרהְמְּב  
 םייח ΟΝ תדע איה ἼΩΝ םיהלֶאָה תיִבָּב גַהְנְתַהְל

 "ἜΝ תּודיִסָחה דופ לודָנ ΠῚ : ּהָנוכְמּו תָמָאָה דומע 6
ΠΡῸΣקדצנ רָשְּבַב  ΠΥῚΣםיכָאקִמל הֶאְרְנ  ΣΙםיוגב  

 ;דובְכְּב ΓΙΌΣ. τος הָנּומָאְּב לָבְְתנ
ΠΡ ΠΥ ΠῚ 4ז -ןמ ּורּוסי םימָיה תיִרָחַאְּב יִּכ שּורְפְּב  

 תרות - ὌΝ תועָתַמַה .תוחורה ד לֶא .ΓΞ  הָנומָאָה
 םירְסא :םצִדִמְב םיִוְכְִו ΠΞῚΠΞ רקָש ירְבד :םידשה 5:

 םיהְלֶאָה םָאְרְב ΟΝ ΣΝ יניממ םִיִעְנמְו ΠΝ תחקל
 תֶיְרְּבלָכ יִּכ :תַמָאַה יִעְריו םינימאמה ΠῚ ΓΞ .םולָכאיש +

 :הָכְרְבְּכ לָכָאיַש דַבְלְ ץקשמ רֶבּד ΓΝῚ הָבּט םיהלֶא
Ὁרְַדְּב שדי יִּכ  ΟΝםיִשָתְםא :הָלַפְתְבו  

 חישָמַה עושיל ΤΠ בוט τῶ» ΤῊΝ ΞΡ תאזּכ
 :ויִרָחֶא ָּתְקַבְּד ἼΩΝ בוטה הק :τος הָנומָאִה יִרְבַדְּב לדנמ

 ΠΡ לרה תולְבּ תולוספ תודגהִמ קחרתה א ז
 תּודיִסַחַה לָבִא טַעָמ ליעוי ףוגה לגרַה יִּכ : תּודיִסָחַּב <

 םֶלועָהְו הָּזַה םלועה יח תַחָטְבַה הָלְו רֶבְּדילָכְל ליעות
 יִּכ : לָּבְקְתִהְל לכל יוארְו הזה Ξ ΤΙ תַמֶא :אָּבַה 9
 םיהלאל ונלחוה רָשָאְלִע םיִבְעְ םיעְגְי ּונחַנַא תאזל "
 תאו :םיִנִמָאּפל םלְּכלְַ םֶדֶאַהְדלָכְל עישומה ΘΙ ג
 קר 0 שיא זוביזלא : ;דּמַלְת הָוצֶּת 12

 תדוהלו היכוהלו תורקל ריקש ל הָיהְו :הרַהפְּב הָעמְאב 18

 ' | .םיהלא א'נ 86
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 43 ὮΝ דָסָהַה תנתמ דיִנִעְּב לקָּת- לאו Ὁ ἈΞ דע
 16 הָלֶאְל :םינקוה ידי תַכיִמְסְבּו הֶמּובְנ רבְדְּב Ἢ הָתְנַה
 :לפל* דתחלצה ΤΙΣ ןעמל הָיָה םֶהְב כל תיִשְת

πὸ τὴν16 "כ הלא קוחהו  הֶאְרהלְו שפל  
 שָפְנִדתֶא םִ עישות ףשְפנדתֶא םנ 15 ךֶתושעב
 :ךילא םינמשה

 ΠΝ ךֶלְדבָּמְּכ ונְריהְוִפםִא 3 3 ἜΤΟΣ | ה
 תוריעְצהתֶאְו ΓΝ תונקּזהדתֶא :םיחאְּכ םיריעָצה
 תַמָאְּב רָשָא תונָמְלַאָהְתֶא ἼΞΞ :הֶרָהָטְלְכְּב תויָחַאּכ
 םה םִנָב יִנָבוא ΘῸΞ הָנָמְלאְל ויייִכְו + הנה תונְמְלא
 לומג םלשְלּו םֶתיּבִיע ποτὶ תושעל הָנושאַרְל ּודמלי
 הָנְמְלאִהְו :םיהלֶאָק יִנְפל ἜΣ אוה בוט יִּכ םֶתובָאל
 איִהְו ּהָחַטְבִמ םיהְלֶא ΟΣ הְדיחִי הראְשנ ΟΝ תַמָאְב
 ὃ הָנְנָעְמַה ךא ΩΝ πρὸ תונחְתְבּו תולפְתְּב תֶדָמְתִמ
 :יִפדדאלְּב הָיָה עמל הוצת תאו :ָהייַחְּב איה הָתַמ
 8 ותיִב יִנָּבְדתֶא םֶלְּכְדלַעְו ויִבורְקדתֶא לּבְלְכי אל רש

"ἘΞאוה ערְו הָנמָאְּב  ΡΩΝ ΣΝ ἼΩΝ 
πρὸςםיששדתפ יִתְלּוז רַחָּבִתִדְלַא  τοהָתָיַה רָשַאַו  

 10 יִּכ םיבוטה πΌ ΣΌΣ תּודָע ΠΡ :דָחֶא שיא תַשַא
 םישדקה ΣΥΝ הָצָחְרְו םיחְרא הָסיִנְכַהְו Ὁ הָל

 וו לָבָא : בוט הָשַעַמדלָּכ הָפְדְרְו םיקושעָהְדתֶא הָכִמְתו
 ΞῪΝ ΓΝ ΓΩΠΣ 3 כ לפק לח לא תוריעְצה תונמְלַאָה

Οἱופ  

«ἡ שו )= ὦ 

 ב
6 

15 τῶ תולַצַע Ἐπ 5 ἄξονα ןָתְנּומָאְּב ΤῸ 
 טטושְל  ΓΞולְּפִא אָלֶא דַבְלִּב תולַצַע אלו תִיָבְל

ΕἸΣΙ אל ΩΝ ΤΩΝ תורְּבדִמ לָבֶהַה ΠΝ תופְדרְו תטוכ 

 ΒΞ ירה

 ןכ-לע
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 םיִנָב תֶדְלְל שיִאְל הָניִוהִּת תוריעצהש ינוצר ןּפד לע 4
 כ :ףרַחְל םוקמ πον ΓΓΡ אל ןֶיִּתְבְדתֶא גיִהְנהְלּ

 תונָמְלַא הניה יכו :ןטשה ירחא ΤΡ רֶבְּכָש ὙΠ שי 6
 אלו הָסְנְרפ 172 ΠΌΣΙΣ הָנִמַאמ ΟΝ ןימאמ) תיִבְּב
 ןֶתאְל קיִפְסַהְל לכו ןעמל להקה ה לט אקמל הָעְּיַהַת

ὙΠῸ 1םיִנקה : תָמָאְּב תונְמְלַא  ΝΑלַהַנְל  
ΘΝ Ἢרָבְּדַב םיִלָמַעַה םֶלָּכלַעְו דּובָכ הָנָשִמְל םה  

 רַמָאְ ושיִדְּב רוש םפחְתדאל ἼΩΝ בּותְּכַהִדיִּכ :הֶאְרְוהְבִו 18
 דא ἘΞ ןקְזּב תודע לָּבַכְתִלַא :ירְכַשל לַעפה ἽΝ ו
 חיכות םיאמהַהדתֶא ἘΞ הָשלשדוא םינַש פד לע 30
 דָגנ ἼΞ ΤῊ יננה .:םיִרָחֶאְתסְנ ּואְרִיְי ןעמְל לכ יִנָפְּב גו

 ΠΡΟ ΤΙ םיִכָאְלִמַה ὭΣ ΓΙ ששי ונינדַאו םיהלאה
 ןיאְּב טפָשְת אלו הָלאָה םיִרְבִּדַהְד תֶא רמשִּתְרשא

 לָהְבִנ יהתילא :םיִנָפ אשמְּב רֶבְד השעפהאלו הָריִקַח 39

 םיִרחֶא תאטחְּב ΠΤ אלו ΒΊΟΣ די ךומָסל
 םיִמ דוע ΠΡ ΡΟΝ : הָרָהְטְּב ךשפנדתֶא רמָש 2:

 ΓΞ ΣΕ ינפמּו ףיִעמ ינּפמ ןיידטעמ אָלֶא הָבְרַה
 םָהיִתאטְח ἼΩΝ םֶדָאהִנֶּב שי Πρ הלח 3

ΠΡםֶהַמ שיו טָּפָשִמְל תומידְקמּו  ΠΥ ἼΩΝתואָּב  
 רַשאו הָמַה םִיּולָג םיבוטה םישָעמַה"םנ הָכְכְו :םֶהיִרָחַא +

 ; רַתָסַהְל ּולְכּוי אל ןכדאל
 ו םֶהיִניִנְּב םֶהיִנדַא ὙΠ םָהיִלָע תּודְבַעָה לעדרָשַא לפ 6

 םיִהְלֶאְה םש ללחידאל ἬΝ ןטמְל דובּכלְָכְל םיואר
 םהיניִעְב ּולקידלַא םינימאמ םֶהיִנדַאְש םֶתאָו :הקֶלַהְ

ἘΠ ΞΘיִּכ םיחא  ΤΩΝ ΓΝינָפִמ רֶתוי םֶתא  
 = תאזחתַא הָבוטַהדתֶא םילָב5מַה םַה םיִבּוהֶאְו םיִנִמָאְמְש
 = תְרָחַא הֶרות ΠῚ רשא שיאה : הָוצְתו דָמְלִּת
 = חַקְלְבּו םיִאיִרְּבַה חישְמַה עושי ּונינדַא יִרְבַרְּב דמעי אלְו

 תודיפחה

 μι פ

ΌΘ ₪ 

ἰὼ יל 

 עש

 ספ
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 הלחדםא יִּכ ΠΡΊΝ עדי אלו הָלְּפִע ושפנ + תּודיסַחה
 הָביִרִמּו ΠΝ תודילומה םילמ תוחְכּותָו תולאָשִּב אה
 תעד (ὙΠ םישְנַאַמ לָבָה יחוכו :עְר דָשַחַו םיִפּודנו

 רוס) עַצַב רברל תּודיִסְחַהְדתֶא םימָשָה תמָא יִרְפִחַמּו
 ὭΣ" תּודיִסַחַה איה לדג עַצְּב םֶנמִאְו :(הֶלַאָּכ םישנאמ
 המואמ 73 ןיאו םלופל ו ונאָב יִכ ;וקְלָחּב πον בל

 ןפילעו .:הָמואִמ ּונידְיְּב ΓΝῚ ּפמ ΝᾺ ףאָש עּודָיְב
ὮΝםישקבמה לָבַא :םֶהָּב הָקְּפּתְסִנ ּונְל תּוסְכּו ןוזמ  

 תואּת ברֶבּו םישקומְכ ּולּפְו ןויִסנ ידיל ΝΘ רישעהל

- 

οι 

600 «ἢ ὦν 
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 < תִחָשְּב םדאְהְהתֶא תועיקֶשמַה  תותיחשמו תולָכְס
 שיו ףַסֶּכַה תַבְהַא תועְרָהלָּכ שרש יִּכ :ןדבָאְב
 ΓΝ וביצעו הָנִמָאָה -ןמ ּורָס ΟΝ ΤΙΝ םיִמּוהל

ὈΨῈםיִהְלֶאָה שיא הָּתַאְ :םיִּבְר םיִבאָכַמַּב  
ἩΡΤΤΙΞתּודיסחו הִקְדָצ ףדרו הָלֶאְמ  ΠΡΙΩΝῚהָבָהאְו  

 תַמָחְלִמ הָבּוטַה הַמָח τς םחְלַה ΣΟῚ תּונְלבְסו
 םֶהְל תאְרְקִנ ΠΝ םיִמ ימלועה יח תֶא ἸΓΝῚ הָנמָאַה
 ΤΡ ΠῚ | +םיּפר .םידע ΒΞ הפו הֶאְדוה .םידוהו

ἘΣםיהלֶאה  ΠΩΣלפדתֶא  "Δעושי חישָמה  ἽΝ 

 ὮΝ πον סויטְנַּפ ינפל הָפַה הֶאְדּוהַה דיעה
 תַעָּפוה ד ἘΠ ΡΟ ΓΞ הֶוָצְמַהדדתֶא רמָשּת

 ךרבמה הָּתְעְב ΟΝ רָשַא ΣΝ עושי הישָמַה

 δ רַשָא :םיִנדאָה ינדַאו םיִכְלִמַה Ὁ ΤΙΞΡ טיִלשַהְו

 והָאְר אל שיאְו בָנָשנ רוא ןכש אּוהו םָיַקְו יח וחבל אּוה
 :ןֶמָא םיִמְלוע תרובגו דובָכַה ולו ותואְל לכי אלו

ὩΞΞ ΤῸ אלָש ΓΊΝΩ ΠῚ םלּועָה יִריִשַעְתֶא 
ΠΌΞ ΝΟ]קיִפְסַמַה םייח םיהלאָּבְדסִא 9 דנובה רָשעָּב  

 םישַעְמְּב ΤΣ בומ ולמי : עבשל רַתּוהְו יד ּונְל
 ΣΝ“ םֶהָל ּורְצאְו :ם םתְלּוול רעל ὩΣ תַתְל םיִבּומ

 דוסיל

10 

15 
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τὴ 

18 
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ΤΩΝ -ןודקפההתֶא רמש סויתומיס  ΡΠירבדמ  
 : תּועָטְּב ןכ ΝΣ עְדמַה יחוכו ןִמּו םיִלּוסְּפה לָבָה

 .הָניִמָאָהְדִמ ועתַי וב םיִרָאְּפְתִמ שי ΠΝ יו
 ἸΌΝ ךִמע דחה



 םויתומיטדלא תינשה םולופ תר

 יפל םיהלָאָה ןוצְרְּב חיִשָמַה עושי חילש סולופ
 סויתומיט τῶν :חישָמה עושיִּב ΟΝ םייחה תַחְמְבַה

ὋΞםיקלַא תֶאַמ םולו שו םיִמָחְרְו דָסֶח ביִבָחַָה  ὍΝ 
ΤΙΝῚינָא הָדומ ;ּוניִנדַא עושי ַחישָמַה  Ὁםיהלאל  
ἼΩΝ2 הָרוהַמ ַחּורְּב יתובא ימימ ותוא דבע יִכנָא  

ΤΊΞΙΝ ΤΣיִתולפְתַּכ  ΠΡךִתוארל יִּתְּפַסְכִנְו :םֶמּויו  
 יִּתְמשדיִּכ :הָחְמַש אָלַמָא ןטמל ּדיִתועְמּדדתֶא יִרְכְזְּב
 ΠΡ רֶבְּכָש השבעְיתלפ דתְנמַא ןורָכ ΞΡ לע
 איהָש ἫΝ ΠΌΣΟΙ ךִמא יקיִנְבַאְבּו ὭΣ םיִאולְּב
 ΓΝ ררועְת יִכ ΤΎΞΙΝ תאז רּובעבו :ךְּבדִּ

 ΣΝ םיהלֶאָה יִּכ :יִדָי תַכיִמְסְּב 3 ΠΝ םיהלָאָה
 : ΠΡ הְבַהְאְו (ΠῚ הורד םָא יִּכ הַמיִא חור ּונל
 ΤῸΝ יִנָמִמ אלו ּוניִנדַא תודעמ אל שובָּתדלַא 139

ΞΟΠ ΤΩΝ 3תרובְנֶּב הֶרושְּבַה לע תועְרֶה יִנמָּכ  
 אל ΤΡ ΠΝ ὈΝῪ ּונָעישוה - רשא : םיִהְלֶא
 עושי ΓΞ Ὁ ןֶּתַגה ודָסחְו ותָצעּכְדסִא יִּכ ונישעמְכ
 עושי ּונעישומ תואְָרַהָּב (.ΠΡ הָתַעְו :םלוע תמי יִנָּפְל
 תַאְו םייחההתֶא רואְל אצויו תֶוָמַה עלּב ἼΩΝ ַחיִשַמַה

ΩΝהֶרושְּבַה ידידלע רבוע : ΟΝיִתדקפַה  
ΠΡ12 תאז רּובָעבו :םיוגה הרומּו חיִלָשְו זורכְל הל  
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 ἜΣ יִתְנמָאָה יִמְּב ΤΣ ΤΣ שובָא אלו הֶלֶאְּכ לבסַא
 קוחה :אוהה םויל יִנודקפדתֶא τ ΤΞῸ חָטְבִמ 3

 הָנומָאָּב יִנָפִמ ΠΡΟ ἼΩΝ םיִאיִרְּכַה םיִרְבְּדַה תיִנְבַתְּב
 בוטה ΠΕΣ ΩΝ רמש עושי חישְמְּב ἼΩΝ הָבָהָאְבּו 4

τעדו הָּתִא תאז :ּונָּב ןכשה שדקה פה חור ידידלע  
 סולנופ םֶכותְבּו ΝῸΝΞ רָשֶא לפ יִנָמִמ ּונָפדיִּכ

ει. ιὸםימחר ןודָאה -  ΘΒ ΘΝ ΓΞיִכ - 
ΠΡΌΣΘ τיִּכ :יִרסוממ שובחאלו ישפנדתַא בישה תפר  

 וננתי +יִנָאְצְמדיִּכ דע ,ΡΞ עני יִמּורְב ותויהבדםַא 8
ΠῈΣינפל םימחרְל  ΠΥרשֶא ותורש ברו אוהה םייַב  

 : במיה ΠΝ התא סוספֶאְּב תְרש
ΞΡ 9עושי חישְמּב רֶשֶא דֶסְחַּב קוחתה : 

 ונדיקפפ םיפר םידע ΒΞ יִָפִמ ּתעמָש רֶשָאְדתֶאְו 3
 -תֶא ὩΣ דמלל םיִרָשִּכ םֶהְדרֶשא םיִנָמָאָנ ΘΝ יִדיִּב

ΠΝ 8עושי תַמָתְלַמְּב ליח רּוּבְנְַּכ תוערה לב  
 םייחה יִקְסעְּב בֶרָעְתִי אל אָבְצְל ’ἈΝ שיא :חישְמַה +
 אל שיא קָבָאְנְִא [Ὁ :אָכָצַה רשְל יוצְר הָיְהְ ןטמל :
 לָכאְי אה ἼΣΟΣ רָכאָה :טּפְשִּמַּכ ΤΩΝ אלדםִא רָּתְכָי <

τהָנושאר  ΕΒ9 רמא ינָאזרֶשאּב ןיב :הָמְרֶאְה  ΝΠ 
ἪΡ) 8רֶבִּילֶכְּב הָמְבַח : ΣΙַחישְמַה עושי תא רפת  

 :יִתְרּושְבַּפ דוד עָרְמ אוה רַשֶא ΘΠ -ןמ רועה
ΩΝ 9הרובעב  ΝΣתורסומל דע תועְר אשנ  ΠΣ 

 לּפָסֶא ןָפְילַעְו :שובח ּונְנִא םיִהְלֶאְה רב לָבֶא לוע 10
 -תֶא הָמהְדסג ונישי ןעמְל .םיריחפה ןעמְל .לפדתֶא

τιהעושה  ΓΞםימֶלוע דובָּכְימע עושי : ΓΝרָבְּדַה  
ΓΤ 1ונתמ"םא יִּכ  ΠῚ ΤΙΝ ὩΣ ἘΝםג לּבֶסְניםִא - 

 אלדסא :ּונְּכְדשֶחַכִי ΝΥΤΩΣ 5 ὈΠΞΣΩΝῚ ותא ךלמנ 13
ΠΥ ΝΣאוה  ἘΣשֶחָכְל לָכְּי אל יִכ ותָנמָאָּב  

 ומצעב

ἘΝ 
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 14 ץודָאְה יִנפל ἜΣ םָהְל רָפָוַה תאו : ימָצָעְּ
 ΓΣῚ Γῆν קר ליעוהל אל םילמ תַחְכותְּב קסצל אלש

πωהָיָה  τρῦזמ בתהל  ΕΝא  τὸ 

 תופרה פיסי יִּכ 2 לָבָה ἜΣΤΩ קחרת לבא
 ₪ 44 ₪ -- : ΘΡΟΝΊ םֶהָמּו ביִבְס לכאת μεν τι םֶתָחיִשְו ועשר

 םיהלאה ד δὴν ":םידחא ΡΩΝ ל םיִתָמַה תחת
ΣΝלָכְו ולדרַשַא תֶא הוה עדי מתוח הֶזְו טומי אל - 

 א יִלָכְיאל .לודָנ תֶיַבְבו :לועמ רוסי הוהי םֶשְּב אדוקה
 םֶקְמּו שָרָחְלַשְו ץע-לש"םג ΚῸΝ ἼΞΟΞ בָהֶמ ףסכ
 גו ושָפְנְתֶא שיא רקטדסא הָהְו .ΣΟ םֶהְמ דובְכְל
 ןֶכּומ ןודָאְל ליעומו שָּדַקִמ ΞΡ 6 ΠΣ הָלֶאִמ

ΠῺΣ 7םירועָנה תיִאְּתִמ ףקדחרּב בוט  < 

 כ -

 98 תולפתה תולאשהדמ | קחרהו + רוהַט \ בל ינדאדלא
 ἘΓΏ תודילומ תובירמ ךַאיִּכ ףתְעדִמ ἽΕΙ ןיאּב
 או דַמַלְל ןיבמו לפל חונזיהי דא בירָי אל ןודאְה דבש
 96 ΤΣ 5 םישיחכמהד תֶא ΠΌΣΞ ἽΝ  :ןֶלְבִסְו
  תשרמ וריעיו :תַמָאָה תעדלו בשל םֶבָבְלִּב םיִהְלֶאַה
 :ינוצרל הב םֶדָצ ἼΩΝ ןטשה

 : תושק םיִתע ּואבָי םיִמָּיַה תיִרחאְּב יִּכ עַרָּת תאזו
ὙΠ Ξםיִלְלַהְתִמּו עַצָב יִבָהאְו םִמצע יבְהא םיִשְנִאַה  

 אלו ΠῚ יִופְכּו םֶתובַאּב םיִרָממּו ΘῈ ΠῚ םיאנְו
 : ילו םי;ישלמו םידנובו הָבָהֶא יִרָסַח = :םידיסח
 + חור ΒΞ םיִזַחפּו םירסמו :בוט יאָנשְו םיִרָוְכִאְו
 5 םָהְל תּודיִסֶה תּומד רָשֶאְו :םיהלֶא אלו ΟΣ יִבָהאְו
 6 םיִבְָנְתִמַה םֶקָמִדיִּכ :הָלֶאַמ רוס הָּתַאְו הָחַכְּב םיִשָחַכְמּו

 םיתבה-לא |

 לש יו

τῷ 
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 תועְתְנְו םיִאָמַה תוכעט תורענ םיבשו םיִתְּבַה ד לֶא
Τתולכי ןָניִא םֶלעְלּו דיִמָּת תודמלה :תונש תּואַתְב  
 ὭΡΩΝ ΞΘ סיני ומָכּו :תָמָאָה תעידיל אובל =

 םישא תָמָאָהְלֶא םיממוקתמ ΠΟ ὩΣ 15 הָשמ ד לע
ΘΙ 7 ἼΩΝ 9ופיסוידאל לָבָא : הָעמָאָּב םיזולנו  

 ΝΣ ΠῚ ΝΞ לפל הָלְגִי םֶנעְנָש יִּכ חיִלְצַהְ
 הֶאְרוהְּב ΤΙΝ ָּתְכַלָה הָּתִאְ :םֶהָה םיִשְנַאָה

ΠΟΣῚהָמָאְבּו ןוצְרְבו  ΤΝΞῚהָבָהֶאְבּו חורה  
 אָיְכויִטְנאְּב יִנואַצמ ΣΝ םייונְעְבּו תופידרַבּו :תּונְלְבַפְבּ
 ינליצה (ΞΡ יִּתְלְבְס תופיִדְר הַמַּכ אָרְמְסּולְב ןוינקיאְבו
 עושי ַחישמַּב תויחלו תּודיִסַחּמ םיצפההדלַכו 2 ןודָאָה
 תויקל ΠῚ ופיסוי םיִמְסְקְו םיִעְר םישְנַאְו :ּופדְרִי הָמַה
ἢםיעתנו םיעתמ  : ὍΞΝרשַאְבּו תדמל רשַאּכ דמע הָּתַא  

 :וטפמ ּתְדַמְל רשא אוההימ הָתַא ΣΤΡ יּ ἼΩΝ דקְפֶה
 ףמיּכההְל םילכיה | שדה יִבְתְּכדִתֶא ΠΡ דירוטנמו |

τὸהָנומָאַה ידידלע הָעּושיל  ΓῺבּותּכְה"לָכ יִּכ :ַעּושָי  
 רשילו היכוהלו τ ליעמו םיהלָא :חּורְּב 3132(
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  :בוט ה ןָכומּ םימת

 ז עושי ּוִנדא דָגְנו םיהלָאָה Ἴ ἘΞ דיעמ ὍΣΣ הֶּתַעְ 4
ΤΠותַעָפוהְּב םיִתַמַהדתֶאְו םייחהדתַא טפשל אָּבַה  

 ותעב אלֶשְו ותַעְּב ἼΔΩΣΙ רָבִּדַהדתֶא ΤῊΣ :ותּוכלמבו 9
 אובהיִּכ :הָאְרוהְ τ ΤῊ 555 רֶהְזַהְו ὭΣ חכוה 5

 דםִא יִּפ אָיִרְּבַה הקלהדתַא וליכידאל ἼΩΝ תַעַה אבְת
 וטו :םָיְנְא יפטפשל םירומ :-- ἸΒΌΝ םשפנ תַואְּכ +
 הוה הֶּתַא ΒΝ : תודְגהַהדלֶא ופי תַמָאָקְדִמ םָהיִנְֶא 5

 -תֶא אָלַמְּו רשבְמה תָכאְלִמ ΠΟΣῚ תועְרֶה לבֶס ὍΞΞ רע
ΠῚ ΠΩ͂Σ 9 ΠΤ >ךפא  ἼΦ)יִתְריִמְּפ תַעְו  ἘΣΣΙ 

 המחלמה
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 ἫΝ יתְמְלָשה ΠΕΡΙΤΤΩ͂Ν יִּתְמָחְלִג הָבּוטַה הַמָחְלִמַה
 רשא ΠΡ רֶתָּפ יל רימָש הָתַעְמּו :יִּתְרַצְנ הָנומָאַה
 יּדבְל ילדאלו | קיצה טפשה ןודָאָק יל ןַחָי אוהה םויּב
 Ὅν ΝΡ ΞῈΝ :ותַעַפּוה יבהא - לָבְל יִכ
 ' חָּוה םלועַהדתֶא ותַבָהאָּב יִנָכְזִע םַמיִדרִּכ :הָרָהְמְּב
 םומי (δ | ΣῊ ִל ּךַלֶה ΞΘ יקיִנולֶסַתְל וא ךלינ

 םּוקְרַמ = תֶא חק ἘΝ ודל אוה סולו : היִטַמְלִדְל
 5 םוקיכוטדתַא :הָדובְעְל דאמְל ילדליעוי יִּכּךַּתִא האיבה
 3 לַצא סאורַטב יִּתְחְגַהֶש תַחּפמְמַהדתֶא יש יתחלש
 דלַעְו ΘΈΣΙΝ 9 εἰ πε ΠΝ ּוהָאיִבְַה סופרק

ἘΣתֶשחְנַה שרָח סורדְנַסְכְלַא :ףלָקהיִבְתּכדתֶא  ΠΩΣ 
 ΤΩΝ ΕΣ :וישעַמְּכ הָהְ ד תוכר ΤΡ יל
 יקדטצהְּב .:ּשירָבְּדתֶא ΠΤ ממ ףְלדַהַמָשה
 -לַא יִנּובָזִע םֶלָבייִּ 6% שיא הָיַָהדאל הָנושאַרְב

 ז םֶלָשִּת ןעמל ינקו ינרש אוה ינדאו ἘΣ םֶהָל בשָחַת
 : הָיְרַא ἘΠ ΑΝ םיוגה"לָּכ ΠΡΟ הרושְּבה יריזלע

ὍΝ ΝΣםיִמְשב ותוכלמל נעשו ער | השעמדלָבִמ  
 םולשל ἈΠ . ἸῺΝ םימֶלוע ימלועְל דובָּכַה ול

 30 (ἜΝΙ םוטקרַא :םורופיסינָא תיכו סליקעו ἢ ה
ΦΘΊΣΙΣ ΟΞסומיפורטדתאו  ΠΣהֶלח יִּכ סוטיִלימְּב  

 סוניִלְו סידופו םו - ויָתְפה יִנָּפְל אוכל השוח 1: טה
  Ἢּוניִנדֶא : ךמולשל םיִלָאש םֶלָּכ םיִחֶאָהְו היד 2

 : ןַמָא םכמפ οὶ" ה דקורדמע ἢ יהי .στ עושי

- 



ΓΝםוטיטדלא םולופ  

 .יִפְל ַחיִשָמַה עושי חיִלָשּו םיהלֶא ἼΞΣ סולופ 1
ΤΠ ΣΌΝתַמָאָה תעדו םיהלָא  ἼΩΝתּודיסחל  : 

 חיטְבִה םלוע תומי יִנָפל רֶשֶא םלש ייח תוקַתדילע +
ἼΩΝ ΝΠ:ודעומְּב ּורָבִּדתֶא הָלִ  :בָּוַכְיש אל  ΠΣ 

 :ונעישומ ΦΥΤΌΝ .תוצמב ידְיּב .הָדָקּפְמַה .הֶאיִרְקה
 םיִמְחְרְו ΕΠ תָחֶא הָעּמָאְּב ΘΝ יִנְּב םוטימדלֶא +

τ 

 ל

 ΠΩΣ עושי ΣΙΝ ּוניִבָא םיהלֶאָה תֶאַמ םולשְו
ὅתאז רובַעְּפ ΄ : ונעישומ  ΟΠ Δרובע יִמיִרְכְּב  

Ὃςריִעָו ריִעִלְכְּב םיִנקְז הָּנמְתּו רָסָחֶהְדתֶא םיִלְשִּת  
 תֶחֶא הָשֶאְלַעְבּו םֶּת שיא אָצְמידִא : ףיתיוצ רָשַאּכ
 ΣΝ תּוצירְּפ תנעט םֶהילִע ןיִאְו םיִנִמִאמ םיִנָּב ולדשְו

Τשיא תויהְל ךיִרָצ הָדַעָה דיקֶפדיִּכ :םיררוס  ἸΣῸΞ ἘΠῚ 
 -אלו ןיי בָהא אלו ןמר אלו ותְעּדדלַע דָמַע אל םיהלאל

 םיִנְכמ יהָיםִא יִּכ :עְר עַצָּב עצב אלו ἘΝ לַעַב 5
 ;ורצידתא שָבכו שודקו קידצו עּונָצְו בוט בָהאו םיחרא

 הב יבדהיהו ןטמל .הֶאְרוהה ἘΞ ןִמָאְנה ΒΞ קיוחמו
ὝΠΟ τὸםיִביִרְמַהְהתֶא חיקוהְלּו אירְּבַה חַקְלַּב :. ΟΣ. 
ΠΡῚΠםָּבְרו שָפְנ יעתמו לָּבַה יִרְמד םידְרמ . ΓΒ " τ 

 םילומה

- 

 ית ₪



 וו
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 .+םיִקּומַה  ἼΣΝרוכָס ᾽ ἼΣΘםלְּכ םיִתְּכ םיִכְפהַה םֶהיִּפ
"ὮΝ רֶבְכּו :עַצְּכ בקע ןכדאל ἼΩΝ םיִרָבה םֶתורוהְב 

 םֶלועְמ םירָקַשמ יטירק יִנּב םֶּבְרְקִמ םָאיִבְנ ὉΠ דַחֶא
ΤῊתאּוה תּודעָהְ :םיִלצע םישרּכ םַנְו הָּמַה תועְר  
ΓΝםחיכות ןּכ -רובעְבו  ἸΡῺΡ ΓᾺΡ ΓΙויהי  

 ΤΠ תודָנההלֶא בל ומישי אלו :ה 5 םיאירב

 ὙΠ לכה ΓΝ ΠΤ םיִרָּפַה םישְנָאָה וִצִמ ד לֶאְ
 רוהָט ἼΞΤΙΤΝ הָנומָא ירְסַחְלּו םיִאְמְנל לב םירוהטל
 ד תֶא ὩΣ הָמה םירמא :םֶחו : ὩΣ ΟΣ ככ "כ

11 

19 

14 

 , םירממו םיבעתמ .-= י= םירפוכ םֶהיִשַעַמְבּו םיהלאה
-- = = πὶ אש ₪ 

  ΠΟ 9. ΤΟΥ ΝΟ ἘΠבומ :

ὩΣ איִרְּבַה חהקְלל הָאְנִהד תֶא רָּבּד הָּתַאְו: 

ΓΝ םיִאיִרְבּו םיִעּונְצו םידְּבְכִמּו םֶחּורְּב םיִלָשמ ויהי 

ΝΞ 9. 0ὖ יהִּת תונקוה ןכו :תּונְלְבַפְבּו הָבָהִאְב 

 תואיצומ הָנייַהְת אל שדקל הוא  ΠΞῚאלו הָעְר
ἫΝ תּורָשיְמּו :בוט תודָטְלְמדםַא יִּכ ןיידאובסל ΠΟΣῚ ᾿ 
ΠΣ ד תֶא בהֶאל ןָהילעַּפד תֶא בהָאל תוריעצה 

  ΤΡתובטו ןֶמיִּב תוכיִלַה תויפוצ תורהטו תועונצ

 רבה ,ΝΣ רשא - ἊΝ עב יִנפְל תיִעָנְבִנ

 : םיִעּונָצ ּויָקיִש םירּוחכהדתֶא ם ריהְזמ ΓΞ :םיִהלֶאָה
 הָאְרוהְּב םיִבוט םיִשַעמְּב הומל | ΠΡ הָיָה רָבְּד-לָכְבּ

 ןטמל םומ וּבְדיִאְש אירְּב רֶבְדְכּו :הֶרְדְהְנְו הָפּורַצ

 םיִדְבַעָה :עַרםְכיִלַע .רָבדְל ΝΙΝ ΟῚ אלו ,םמיקתמה שובי

Ὁ)םֶהיִנדַאְל  ἘΠῚםֶהָל  “τοאלו  ὟΝ ΤΣ 
 הָנּומָא ד לכ ΤΟΝ ἘΝ 9 לע ּולַעְמְי אלו :םָהיִרְבד

 : ונעישומ םיהלא א הקל" תֶא 553 ּורָאְפִי ןעַמְל הבוט

 ינָּבִילָּכדתֶא עישוהל םיִהלֶא דָסַח עיפוה יִּכ

ΘΝךירדהְלּו  ΣΝתואתו עַשְרֶה בַעַתְנ ןַפמְל  
 םלועה 6

 ו

₪5 

10 

11 
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 : תודיפחבּו קָדַצְבּו תועיִנָצִּב הוה םֶלועָּכ ἼΘΙ םֶלועָה
 לודגַה ונהלא דובְּכ תַעְפהְלּו תְרָשֶאָמַה הָוְקּתל הָּכַחְ 18
 ונדָעְּב ישפנדתֶא ןַתָנדרֶשַא :חיִשָמַה עושי ּונעישומו 4

 זירה ΠΡ ἘΣ ול רַהַטְלּו לֶוַע-לָּכַמ ּונְתא תודפל
 הָקְּחְּב חיכותו ריהזתו רָּבדִת ΠΡῚΝ :םיבוט םיִשַעַמְּב 5

 :ךל וובי"לא שיאו
 םירשל | םיִעְמשו  םיִעָנְכְנ ּויִהי8ש םֶתא רַפְוה 3
 רָּכִה יתלבלו :בוט Πρ לָכְל םינוכא םינוטלשלו ?

 גַהְנְתַהְלּו תּוכז ףכְל ןידְלְו בירמ לדַחלו ΠΝ 3 לע ער

ΞΡ ΠΉΣΞ ὃיִּכ :םֶדָאִלָּכ  ΤΙΝΙ "ὩΣםָפְלמ ּוניַח  
 תוקּושְתְלו תואתְל םיִדָכָעַו םיעותו םיִרְרּוסְו תעד יִרְסַה
 שיִא םיִאְנשְו םיִאּונשּו ΓΝ) ΟῚ הָעשְַּב םיִכְלַהְתִמּו תונש

 וטָעישומ םיהלא םענ ΠΡ רָשַאַּכ ΘΝ  :ּויחֶאד תֶא +
 ἽΝ הקדצה ישעמ ללְנְב אל :םֶדֶאַהדתֶא ותָבַהִאְו 5

 תליכמ דודג וסַחְּב דםָא יִּכ ונְמא עישוה ּונישע
ὃהדלותה  ΠΡשדקה חור שוחחו : ΣΝונילָע ךֶפָש  
 קדצנ ןעמְל :ונעישומ ַחיִשְמַה עושי ידידלע רּבְכַמְל ז
 תַמָא .:םימלועָה ייחתֶא ΠΣ ἘΔ שינו ודְסַחְּב 8

 ודקשי רָשַא ןטמְל הָלאהתֶא πρὶ יִנַא ΠΡ רָכִּדַה
 בוט 3 םיבוט םיִשַעמְּב קסעל ΝΞ םיִנימָאמַה

 תולֶאְשהךמ קחרת לָבַא :םֶדָאְל ליעומו הָלֶאְּכ תושעל 9
 ΞῚΞ ΓΞ ΘΠ“ תודלות ידומלמו תּולָפּתַה

τὸקלוחה שיִאְו :הָּוה לָבָהְ ליצימ ןָהָּב ןיִאדיִּכ םיקְחַה  
 עדו :וילָעַמ ΓΟ ΘΝ םעּפ τὸς" הָנּומְאָהְִלָע גג

 :ושפנתֶא עיִשרַמִּכ אָטוחְו אוה ךפְכפַה ΓΞ שיִאהיּכ
 יקיכוטדתֶא וא ὈΡΘΌΝ ΤΟΝ ΤῸΝ יִחְלָשְּב 12

 תֶבָשְל (Ξ5Ξ ὙΠ סילפקינְל ὋΝ אובל רַהמִּת
 הָרּותַה לַעּב םֶניִִתֶא חלשל דקש :יִתְּפַה יִמיִּב םֶש 18

 םולופא-תאו

ἂ σ 
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 ΤΡ“ :םֶּכְרדְל רֶבְד ΤΌΤ ΝΟ ןעמְל םולופאהתַאו
 -לָכְּכ רזעל םיבוט םישַעַמְּב קסעל ּונתדע ישנאדםנ
 15 םילאש יִדָמַע ἼΩΝ לפ : יִרֶּפדיִלְּב ויהידפ רוסחמ
 דָסְחה הָנּומָאְּב ὉΠ םיִּבְהאָה םולשל לאש ךמולשל

 ΕἸΣ םֶכְלָבִדבִע



ΓΝןומיליפ"לַא םולופ  

 א "קא ΓΝ םויתומיטמו עושי חיִשמה ἸῸΝ סולופ 1
 הָבּוהַאָה הָיִפאְד ΤῊΝ רועָהְו ביִבָחָה ןומיליפ +

 הֶלהְקַהד לֶּאְ ּונִתְמַחְלִמְּב Ὁ רֶבָחִה סופכְרַאד לא
ὍΝ 8םולשְו םֶכְל דָסָח ִּדְתיִבְּב  ΓΝוניִבָא םיהלֶא  

ΣΝ]יקלאל ינא הדומ : חישמָה עושי  ἜΞΞ 

ΠΣףְתְבְהִא יעמָש ירחא | :יִתלָּפְתְּכ ףתא יִריִכְוהְּב  
 :םישודפה ד לָכְלּו שי ּונינדאל ףךּבד ἼΩΝ ְּתְנמָאְ
 בוטדלָּכ תעדְּב ּדִתְנמָא תּורְבַחְתִה ΤΊΤΟΝ ןעמְל
 ΠΡ ΠΡ יִּכ :עושי ΠΣ Ε ἘΞ רֶשא

 יִעְמְל .הָחְָוְר התה רָשַאּב ἼΠΞΙΝΞ Ὁ שי הָמָחְ
 כר ΤῸΝ ילדשי יכ"ףא ןַכְל :יחֶא ΤΊΤΟΣ םישודקה
 הָּבַהאַה ןטמל ὙΠ הנה ןוכנה תֶא ךִתוצְל חישְמַּב

 ריסאזסנ הֶּתַעְו ןקזה םולופ ἙΝ ΒΝ תולחְל +
 רֶשא ὍΞΤΟΣ דיִנָפדתֶא הֶלִחְמ יִנְנְה :חישָמה עושי וס
 דאל םיִנָפְלִמ רשא  :םומיִסיִנָאהלַע יִרְסומְּ ויתללוח 1

 ויִתבישָהְו ילדסנ ףְלדנ ליעוהל .אוה הע το ליעוה
ΠΙΝῚ ΣΤῸΝ 18אוהש ותא אָנְילָּבַק  ΜΕ ΣΡרצעל  

 ΣΝ :הָרשְּבַה ΓΥΙΘΊΩΞ יִתְחַת יִנתַרָשָיָש ΕΝ ותא 4
 הָיְהְתְראלָש יִדָּכ ףנוצרב אלש רֶָבְד תושעל ΣΕΥ אל

 ךתכוט |
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 85 ממ רַרְפְנ ילּוא יִּכ :הָבְדְנַּפְדםִא יִּכ םֶנאָּב + בוט
ΣΦהיה רשַא רּובעְּב  ΠΝםֶלו ל : ΠΩΣ16 אל  

 ףאְו יל ΡΞ בּוהֶא חֶאְּכ דָבְעַמ הֶלֶעִמְלםִא יִּכ רֶבְעְכ
 וז רֶבַחְל יִנְבְשִחְּפִפא ΠΥ :ןודָאְּב ןה רָשְבִּ זה ל
 18 אוה"ביח וא רֶבְדְּב τῷ ערַהםִאְו :יִנמָּכ ἀρῆς לת ךל
 9 יִנָא ἘΞ יִּתְבְתְּכ סולופ Ἢ Ὁ ּוהָבְשִַח רֶבִּד דל
 9 5 :דשְפנתֶאסִּנ יל בָיִח הָּתִאהִּכ רמא אל לשש

ΤΙΣןודְמְּב יעמחתַא אָנְהַחיִנָה ןודְאְּב ךממ אָנהֶנֶהֶא : 
 גג ἊΣ עדו יל עמשתש Ξ חוטב ὉΝῚ ףילא יב
  תיּב ΓΞ ילדסנו :יִתְרַמִא ὌΝΤΟΣ תושעל ףיסותש
 : כיול τ ῸΣ םֶכְל ἸΌΝ רשא ΠΝ יִּכ ןולָמ

 33 םיִקְרִמּו :ּושָי חישֶּמּב ΤῊΣ רּופְאָה סֶרְפַפֶא
ΘΒ ΘΝיל סמידו  δדמולשל םילָאש ירש : ποῦ4  

 ἸῸΝ םכחורדמע ונינדא חיִשמַה עושי



ΟΝ ΓΝ 

 ς םיִנָּפְבּו תוצר םיִמָעְּפ םֶדָקמ רָּבּדְִרֶשַא םיהלָאָה 1

 תירָחאְּב ּוניִלֶא רֶּבִּד םיִאיִבְנה דָיְּב ּוניתבָאדלֶא םינש
 ΓΙ. ἘΠῚ לפ שריל ומשדרָשא זונָּב דָיִּב הָלֶאַה םיִמּיַה ל
 ותּומצע םֶלַצְו ודובּפ רהז אּוהְו :תומְלועָהְדתֶא ודב 3

 ἼΦΕΩΞ ּונְתא ורהט יִרָחֶאְו ותרובְג ἽΞῚΞ לכ אשונ
 דאמ לדו :םיִמורְמְּב ΠΡ ןימיל בשי ּוניתאטחמ
 ΧΟ אוה רֶהָי ולָחִנ ἼΩΝ םשה ΝΞ םיִכָאְלמַהְדִמ

ΠΡיִּכ  ΟΝםלועמ רמָא םיִכָאלמהְִמ  ὋΞהָּתַא  
ἊΣדועו ףיתדלְו םויה  ἋΣיִלדהְיְהי אּוהְו בָאְל ול"היהֶא  

 רמא םלועל | תיִנָש ΒΞ תֶא : ואיְבָהַכּו  :ןֶמְל
 ὮΝ ΝΠ םיִכָאְלמְל ΤΠ :םיהלָאדלָּכ :ולדווהפשהו ז
 רמא 550 :טהל שא ויתְרַשמ תוחור ויִכָאְלַמ הָשע 8

 :ףתוכְלמ Ὁ רשימ טָבַש דעו םֶלוע םיהלֶא ּףאְסַּכ
 םיהלא ΠΡ ןּכדלע עַשְר אָגְשִּתַו קָדֶצ ּתְבַהֶא 9
 םיִנֶפל יִנדֶא הָּתַא רמאְו :דירכחמ ןושש γον הלא 10

ΚΝ τιהשעמו דסי  Ἢודבאי הָמה :םִיְמְש  ΤΙΝ) 
ἜΣ τς τὸςפלח פיל שובל -  
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 דַעָּב הָרזָעְל םיחּולַש הָּמַה תַרָשַה תוחור םֶלָכ אלַה
 : הָעּושיִהְתֶא תֶשְרָל םיִאְּבַה

 וולידפ ὭΣ ἜΧΩΝ דאמ רמשל ּוניִלִע ןכְל
 םיִכָאְלַמַה ידידלע רַמָאָגִה רָבְּדִהְדםַא יִּכ :ּוָמִמ דבאוו
 ΤΝ :טָּפְשִמַּכ ΣΩ͂Ν אָשְנ יִרִמּו טפו 55 הָיָה
 תאזָּכ הָלודְנ ΠΡ בל {ἘΣ אלדסא ּונָחְנַא טל
 תֶאְמ ולד ΓΟ ΘΙ ΠΝ ἘΞ ἜΣ הָרָמָאְגַה
 םיִתְפומְבּו תותאָּב ָהיִלָע דיעה :ΡΝ το : היָעְמש
 קלח ὮΝ ושדק חור תונֶּתמְבּו תונש תורובְנְבּו

 -תֶא תֶש םיִכָאְלמַהְדד ΓΙ אל 5 Σ ונוצרְּכ
 רַשֶאּכְדמַא יִּכ :וב םיִרָּבִדְמ ὍΝ רֶשֶא אָבַה םֶלועָה
 Ξ םֶדֶאְרְבּ טְרכְותִהיִּכ שונָאדהמ רמאל דיִעַמַה דיִעַה
 ז ּוהָרְטִעִּת רֶדְהָו דובָכְו םיהלָאמ טַעְמ ὙΤΊΘΓΙΣΙ קפה
 הגה  :ויִלְנִריתַחִת πεν לפ יד יִשַעַמְב ו הָליִשִמַּתַ

 ὙΠ תשדאלש ἼΞΞ ריִאְשַהדאל ו ΠΕ לכ וישב

 ָבֶא :ויֶּתְחִת תשוה לכחיפ םיאר Ἰὰς ןיִא ΤΣ הֶּתַע
 רַטְעְמ ὉΝῚ .ותוא םיִכָאְלממ טעָמ רָסְחַמַה עושי
 ἘΣ רשא ןעמְל ΤΥ Σ .ותונע ינפִמ רֶדִהְו דובְכְּב
 רשא אּוההיִּכ :םֶלָּכ :ΕΞ תֶוָמַה תא םיהלֶא דָסָחְּ

 ובכל םיִּבר ἘΠῚΞΙ ותח ΓΞ ΡΞ ΡΞ" ἘΠ ונַעמְל 3

 יִּכ :םת עושי רשדתא םיּונעְּב םיִלָשַהְל ,ἭΡΑΣ יה

 ןִכילַעְו הָמַה דָחֶאַמ םֶלָּכ םישדקמה-םנ שי א
 ον הְרְפסַא רמאל :םיִחַא םֶהָל ארקמ שוב אל

 דועו ול .יתיוקו רמואו +ָךְלְלַהא ΠΡ" ךותְּב יִחֶאְל
 םידליה יכ:ןעיו ?הוהו ו ἽἼ ἫΝ םיִדָלִיהְ ἽΝ הנה

 םֶהומְּכ בד רָשְּב שַבְל אוהדףא ὉΠ רָשְּב ודה םֶלָכ

ὮΝ ΣΝלָטְבִי ר - ΓΙ ΤΣתֶָלָשַמִמ ולדרשא תא  
ΓΞהלאה לָּכ ריִּתַהְלּ :ןטשה אוה  ἫΝתַמיִאְמ  
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6 

1 

 אל ΣΩ͂Ν יִּכ :םקיַיח יִמְוילָּכ תּודְבַעָל ὩΣ) ὙΠ תֶוְמַה -
 ΞΡ :קיִזָחְה םֶהְרְבִא עַרֶזְּבִםִא יִּכ קיִזחָה םיִכְאְלַמְּב
 τοῖς ןעַמְל רֶבְְּדלְכְּב וחֶאְל תו ΜΕ τ τι ךירצ
- 

 τον רפכל ולא יענעב ὩΝῸ ןמהר לוח ΜΘ הזה
 לכי ושָפְנָּב (ΓΙᾺ ΓΘ אּוה ΝΞ יִּכ :םָעָה תאטח - 8

ΠΣםיִסְנְתִמַהִתֶא  : 

 הלעמדלש הָאיִרכַּב םיִרְבְח םישודקה יחא ןכְל 8
 היִשָמהְדלֶא לודגה .ּונתְאְדּוה 175[ חיִלָשַהְדלֶא וטיּבַה

 תֶרָאַפְתִהיִּכ ::ותיִּבדלָכְּב ΟΞ והשפל ἸΌΝ :עושי 8
 ודובָּפ בר תיבה הנפ רֶשֶאּכ אּוהדלַחְנ ΠΡΌ הלו

 לפה הניבו הָנב ולדשי תֶיְבְְלַכ יִּפ ΓΞ דובָּכִמ +

 ןֶבְּכ אוה חיִשְמַה לבא : םידיִתעָה םיִרָבִּדִה תּודָצְל <
 תלחְְבו הֶחְַּבּכ ΘΟ ΤΙΝ דַבָקִבּו ותיִב ּונָחְנִאַו ותיִּבלע

ΠΌΤ τרָשֶאְּכ ןַכְל :ץקח"דע הָנְּפְרנאלו  “ΩΝ 
 ישְקַּתִדְלַא :ּועָמְשת ולָקְּב-םִא םויה ΡΠ חור <
 πὴ רשא ורָּבְדִמב הָפַמ םיִּכ הָביִרְמִּכ םֶכְבְבְל 9

 ןַכְל :הָנָש םיִעָּבְרַא יִלָעַ וארדםנ יִנּנָחְּב םֶכיִתובַא 10
 עדיאל םָהְו םָה בֶבְל יעּת םע רמאָו רודּב טוקָא

 :יתָחּנְמְדְלֶא ןואביחסא יּפַאְָב יִתְעַּכֶשְנדרֶשָא .:יִכְרְד 1
 רסחו ערד = ἘΞ דֶחֶאְּב ὉΠ יִחֶא הָתַע ואָר 5

 רשֶא םויה πο ו םי םוי ּוהעְרְתֶא
 יִכ : אַטֶחַה תַמרַמַּב ΒΟΩ͂Ν םֶּכִמ שיא הָשקיאל
 הָנושארַה הָחְשְּבְּב ΉΤΟ דבְקבו חשמל Ὁ םירכח
 ולקְּבִדםא םויה ἼΩΝ ומָּכ  :ץקה"דע הָנְּפְרִנ אלו
 םיִעָמשה ὉΠ יִמּו :הָביִרְמּכ םֶכְבַבְל Ως ועמשת
 טטוקתה יִמְבּו :הָשמדדְיְּב םיִרָצִמ אציל אלַה ובידו

 םיעברא

μι = 
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 םֶהיִרְנפ ΘῈ) ἼΩΝ םיאטחב אלה Τὺ םיִעָּכְרַא
 ἜΝ" יִּכ ותחונמדלֶא ואבי אלש עָמשנ ימלו :רָבְדִמּב
 19 ἜΝ ΟΣ אובְל ּולְכָי אלש םיאר ΣΌΝ οἰ : םירָרַיפל
 ;ּוניִמָאָה אל

 4 ותחּונְמדלֶא אובל הָחָטְבֶהַה דוע אַצְמַהְּב ןָפלע = ד
ΝΣאָנ  ΠΤ ΒΞשיא  ἘΞונילא"נ יִּכ :ּויִמָעִּפ רֶהֶאְמ  

 רֶבִּד ליעוהדאל םֶהְלְו םֶהיִלַא ּהָאְבְּכ הְרשְּבַה הָאְּב
 :םיעמשל הָנּומָאְּב ברעתה-אל ον ΞΡ הָעּומְשה
 -רָשֶא רַמָאָש ומָּכ םינימַאמַה ּונָחְנַא הָחּונָמַה ἈΞ יִּכ
 ישעמ ΤῸ יִּכ ףַא ὙΠΟ ΟΝ ןואבידסַא ἘΝΞ יִתְעַּבְשְנ

ἼΘΙ ΤΣ ΠῚבּותָּכַה יִעיִבְשה םויה"לע יִּכ :םֶלועַה  + 
 דוע רמאָו :ותְכאַלְמדִלָּכִמ יִעיִבַשה ΘῚΞ ΓΞ רמא
 : אובְל םוקָמ דועדשיהיּכ Ὁ] :יִתָחּוטמְדְלֶא ןואבידסא

ΤῸΝּורָשְבְתַה רָשַאְו  ΓΙ ΠΟΙΌΝםש אכל  
 ΤΩΝΞ םיכר Θ᾽ ΡΞ םוי עובקל ףיסוה 50 :םֶיְרִמְּב

πὸמָּכ םויה דוד  ΠΝועמשת ולקּכדםִא םויַה  
 הָיְהְדאל עשה םֶהְל חינה ΤΟΝ יִּכ :םֶכְבְבְל ושקתדלַא
 דוע הראשנ פת לע :רֶחַא םּויד לע ןָכ יִרָחֶא רָּבדִמ
 אוהדםנ ד τὰν אָּבַה יִּכ :םיהלֶא םעְל תָּבַש תחונמ
 וג ΣΡ :ולַשמ םיהלָאה ΝΞ יתכאלממ תבש
 -אל πῶς עמל איהה הָחּוְמַהְדלֶא אובל אָנְיהְהְקשנ
 יח םיהלָאָה רֶבְדיִּכ :םֶהומְּכ הרמְמ הָיָהְו שיא לש
 -דַע דריו תויפיפ בֶרָקדִלָּכִמ דַחְו תורּובָג לעפו אוה

 הימַהְיִּבּו םיקְבדה ΓΞ חּורֶה ןיבו שָפְנַהְדִיּב לידְבַהְל
 ΒΡ ἼΣΩΣ ἜΝ ןיִאָו :ויִתומְזִמּו ΞΘ תובשחמ ןחבו
 τ םיִרָבְּד לַעְביִנַעְל .ἜΘ ףושח לּפַהיִכ
 + "תֶא ἼΣΣ ΩΝ דאמ הֶלַעִנ לוד ןהפ ּונְלְדתויהְּב הָתַעְו
 :ּונְתְנומָא (ΓΝ ΤΙ ΠῚ םיהלַאהדּב עושי םיִמָשה
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 ייִלָחְּב רַעָמִצהְל לכוידאל ΣΝ ΟἿΣ ןהפ ּונָל ןיא יִּכ 5
 || הָבְרקִנ ןפ"לע :אטַחיִלְבו ּונמְּכ לכב הָתמדא יִכ 6

 | דַסָה אצְמלו םימחר תאשְל דֶסֶחֶה ΝῸΞ יִנָפְל ןוחטְבְּב
  ΠΣהָתַעְּב :

 ז דקפמ ΕΝ ὩΣ ךותמ וקלה לדג ןֶהפדלָּכ יִכ 5
 | הָחְנִמ ביִרְקַהְל םיהלֶא יננעב ΠΝ יִנָב ἼΞΣΞ אּוה
 יננשה ד 2 למחל עדי .אּוהְו :םיִאָטַתַה לע חבה 3
 ביה ןָפילַעדרָשֶא :ילח עּודי אוהדםנ ותויהְּב םיעחהו 8

ΞΡ ΠΡ +תֶאְו :ושָפְנידַעְבּו םֶעָהידַעְּב םיִאְטָחַהְלַע - 
ΠΡתאזה  ΠΡ τ Ν Ὁּהָל אורקה קר ושָפִנְל שיִא  
ΓΝ 5ושפְנדתֶא דָּבְכאל חישְמה 13[ :ןרָהַאְּכ םיהלֶאה  

 ἊΝ ΠΣ יִנָּב ΤῸΝ ΩΝ ימדסא 5 לוד ןהפ תויהְל
ὁומָּכ :ךיּתְדְלי םויה  ΩΝןהכדהְתַא רֶחֶא םוקמְּבְיסְנ  
τיִמיִּב רֶשֶא : קָדָצהיִּכלַמ יִתְרְבִדלִע םֶלּועְל  ΤΠרֶשְּבַב  
 ינפל תועַמְדְבּו הָלודְג הָקָעְצְּב ΦΡΆΣΙΝ תולפּת בירקה

 ףאְו ἘΝῚ יִנָפמ ὍΣΣ תֶוָמִמ ועיִשוהל לוכָושימ 5
 םלשה ἜΝ יִרָחֶַאְו :עומשל ותונעמ דמל ןּבַה הָיָהיִּכ 9
 םיהלָאָהו ΤΥΡΌΣ ד לכל םימלוע תַעּושָּת איִצְמַמ הָיָה 10

 : קדצדיּכלמ יִתְרְבְדִלַע לדג ןהפ ולדארק
 םֶכְל רֶאַבְל תושקו תובר רָבִדְל ּונְלדַשָי תאזד 2 1

ΩΣ ΤΩרשא תַחַת יכ ּםֶכיִנִא ּודְבְכִדיִּכ  ἘΠ 
 הָתַע םידמלמ ΠΡΟ םֶכְל .יּואְר הָיָה םיִמַָה .תובר
 תישאר ירקע םֶכְתֶא ודמי ובושיש םֶתִא םיִכיִרְצ
 ΝΞ לָכַאִמְל אלו בֶלָחְל ἘΣΘΊΩΝ ΠῚ םיהלֶא יִרְב

 קדצרַבְדִּב ΚΞ ּוניִא בֶלָח ולָכַאמ רֶשֶא לכ יִּכ 1
ἘΣ ΤΣ Ξ 4איִרְּבִה לכאּפַה .םימלָשלְו  “ὮΝ 

 Ξ ןיחבהל ּולְּגרֶהש םישוח ΠΣ יפד לע םֶהְל שי
 ἘΣ בוט

 ןבילע
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ἜΣ) ַחישָמַה רַבְּד תישאר תַעָּכ בזעּב 19. Ὁ. 
 ישעממ הָבּושִּתַה יִדוסָי תישל בּושנ אלו תובלה

  ΤῊםיהלאב הָנּומָאהְו :  ἃתַכיִמְסּ תוליבטה תרותו

 יב טל ןתידסא  ΝΣ ΠΣ Ν τςרואה
ΠΕΣ חּורְּב בהלה םֶהְל 1[ םימָשַה תַנֶּתמִמ מעט 

ΝΞ ְםֶלּועָה תוחכ] בוטה םיהלֶאד רַבְּדדַתֶא ּומִעָמ 
 יִכ הָבשְתְל דוע שדחתהְמ ּשְנְמְנ :רוחֶא ּוגופְנ םַהְו

 םיהלֶאָהְדִּבִִתֶא םֶהְל בלצל ורוח  τοῦθ ὙΌΣיִכ

 הָתושה .הָמְַאָ  ΦΉΙΣדריה  ΠΡῸΣריִבָכַמְל
ΓΝ הָכְרְב אשת ָהיְרְבעְל בוט ΞῸΣ הָאיִצומּו 

 ץוק איצות רַשאְו :םיהלָאָה  ἜΤאיה הָסֶאְמְג
 םיִחָמְבִמ יִדיִדָי םֶנָמִא :ףרשהל ּהָפוסְו הְרָאִמִל הבורקו
 -יִּכ ףא העושיל תוכרקו םֶכָּב הֶלֶאִמ תובט יִּכ ּונְִָא

ὉΠםיהלָאָה יִּכ : תא  Γῆν ΚΟחפשל קֶרָצ  τὰ 
“ΓΝ ΞΊΦΟΣןטמְל םֶתיִאְרֶה רֶשֶא םֶכְתַכַהַא (למ)  

 ὮΝ ΒΓ ΣΦ םֶכְדועְו םישדכהדתֶא םֶּתַרָשֶש ומש
 -דע הָוְקִּתּב ובל ןוכְנ תויקל דקשי ἘΞ דַחֶאלָּכש
 ישְרּש תובקעְּב 2 םִא יִּכ ὼς אלַש :ץקה
 חיִסְבַהְּב 5 ΕΞ) ΤΙΝῚ הֶנּומָאְּב תוחָטְבַהַה
 5. ןיאדרָשַא ןעי ושפַנְּב (ΚΞ םֶהְרְבַאדתֶא םיִהלֶא

Ὁעבָשהְל  ΕΒהּבְרִהְו ּךִכְרֶבַא ּךְרָבִדיִּכ רמאו  
 5 :הָחָטְבַהַהדְתֶא ΓΙ ושפנ ךיראהּב יהיו ΣΙΝ הָּבְרַא

-ὡς ץק םֶהָל הָצּובְשַהְו םֶהָמ לודנב ΞΘ םֶדָאָה ἪΞ 
 ןּפילע :רֶבִּדַה םּוקְּ תֶקלַחִמ  ὝΘΝΞםיהלֶאָה הָצְר

  τ 5הָנִתְשְתאלש הָחַטְבַהַה ישְדיד תֶא רֶתויִָּב
 םירבד יִנָשְּב ןַעמְל :הָעובְשְּב התא ברָע ותצע

Ἐξ πρὸ םיהלאל .הֶליִלָח רשא θη יתְלּב 
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ἼΩΝ Ὁ» ΠῚּוְסנ  ΤΟΝהוקּתּב וחֶאְל ועד חַטְבִמ  
 ! קזחו ןוכנ ןינועל ּונָשפנל איהירָשַא :ּוניִנָפְל הָעתְנַה
 = ששי ּונְדָעְּב ΠΡ ΝΞ ΣΝ ΟΣ ΣΟ תיִּבְמדלֶא עימו
 ΠῚ τ ΟΣ םֶלועְל לודָג .ןהכ ד יהוו .ּונינפל רָבעַה

 : קְדְציִּכְלמ
 1 רש ΠΣ לֶאְל ןהפ םֶלָש ּךְלִמ קָדָציּכְלַמ הֶזיּכ 7

 םיכלמה ד תֶא תוכהמ ובושּב םֶהְרְבִא תארקל אָצְי
 ומש לפמ רשעמ םֶהְרְבִא ולדק לח ἽΝ ;והכרביו

 πον τοῦ אוה םלש το דעו הקדצה ἼΡ אוה
 וייחלו הָלַחִּת ןיא ΤΩ שחי ןיאְּב םאְְיאּב בָאְדיִאְּב 3

 ותָנהְכְּב דָמוע אוה םיהלַאהדבל הָמָדְנתאזְבּו ףוס ןיא
ἘΠאּוה לודנזהמ וארו  ΩΝניבא םהרבאדסנ  | 

 -שי ΤΙΣΙ τὸ וול ὩΣ : לפה תישארמ רַשַעַמ ול
 ὩΣ תורשעמההתַא תחסל הרתה יפדלע םֶהָל קח

 ὌΡΝ רשאו :םֶהְרְבַא ךְרָ יִאְצי םה"ףמ ἫΝ םחוחאדמ
ὉΠאוה םֶּתְחּפְשִמְל  ΠΡ ΤΩΝ ΠΡםֶהְרְבַאְדִמ  

ΤΣהגחְו :הָחָטְבַהַה ולדהַתְיָה רָשָאתֶא  Π2)רֶבְדַה  
 ותומיש ΘΝ יִנָּב הפו :ּונָמִמ לודגה ידידלע ךרבי ןטקהש 8

ΟΠ»דעוהָש ימ והקל םַש לָבַא רשעמהדתֶא  ΤΣיִּכ  
 תורשַעמַהדתֶא הקלה יולדםג יִּכ רמול ןֶכְתִו τ אוה 9

τὸהָיָה  ἜΣדוע 9 :םֶהְרְבִא רַשְעִּב  ΤῊΞהָיָה בָאָה  
τתומלש הָחָיַה ולא ןָכְלַע :יתארקל קדצהיִּכְלִמ תאַצְּב  

 םִעְל הרותה הָנִתִנ הָּבְ ἼΩΝ יל יִנָּב תַנְהְכ ידָידלע
ΠΡ»ןַהּפ דוע םּוקל דיִרָצ  "ΠΝיִּכְלִמ יִתְרְבִדדלע - 

ΝΣ 9יִּכ :ןרהא יתרבדדלע רמאי אלו  ΓΙהָָהְּכַה  
τῳ τὰ 18יִּכ :הֶרּותַהדםְנ  “ΞΡ ΣΝתאָּכ וב  

 ממ שיא תרש - אל םלועמ ΟΝ ἽΝ טָבָשמ אּוה
ΠΊΣΩ 11לפל יּולנ יִּכ  ἼΩΝהדּוהימ חמַצ ונינדַא  τ 
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 15 דועו :הֶגהְּכַהְדלַע רֶָבְּד ΤῸΝ ἼΞΤ ΝΟ השמ ἼΩΝ טְבְשַה
 : רַחַא ἘΞ ἘΣ ΠῚ םקוידסא ΝΥ רּורָּב רַתַי

ἼΩΝרָשְּב תֶקָח יפדלע ּנְניִא  ἜΠΟΣ ΝῸΝ Ὁ16 םייח חפ  
 וז τὸν םֶלועְל ןהכדהפא ὙΌΣ דיִעִָדיִּכ :קְספָה םֶקְל יאש
 88 ΩΣ הָוָצִמִה רֶשֶא רובעּב :קֶדָצדיִּכְלַמ יִתְרְבִד

ΠΟΥהָתּויִהְּב  ΠΕΡῚ ΠΌΣΟΙ19 הָרותַה יִּכ :ליעוהמ  
 הָבּומ הוק ָהיֶּתְחַת הָסְנְכְנ דנה רָבְּד προ στ איה
 0 אל רשא :ἘΞ : םיקלאל ΠΣ» ΡΣ ΟΝ הָנָמִמ
 פו הָצּובְשהיִלָב ּוָהַּכְתִנ הֶמַה יִּכ : תאזהְתיַה הָעּובֶש אלְּב

ΠῚול רַמאָה ידידלע הָצּובָשְּב  ΣΕםֶחְני אלו הָוהְי  
 35 ΓΝ הגה :קָדָצְהיִּכְלמ יתרבדחלע םלועל ןָהְכדהֶּתַא
 9 םשְו :הָתוא ברע עושי רֶשֶא תירָּבַה אה הָלַעמ
 רַתוהל םֶהינה אל תומה ΠΝ ΞΡ םיּכִר ּונָהַּכְתִנ

ΝΞלָבַא  ΠῚולדיהיו םלועל דמע  πῦρ94. דאל רֶשָא  
 95 דתֶא לכְו לכב עישוהל לכו ןָפילע רשָא :ָּממ רבעת
 עינפהְל דימָת .אוההיח .יִּכ םיהלאל ודיילע ישנה
 5 ΤΠ אּוהָש הֶוְּכ ןהכ :-ΝΣ ε : םֶדְעּב

 :םיִמְשהְמ אָשְנְו םיִאָטהַה- ןמ לָּדְבְנְו רוהָטְו םיִמָתְ
 31 םוי ΞΡ םַהָה םיִלודנה םיִנֶהְפַּכ ויִלָע ןיא רשא
 ἘΠ תאטהילע ὙΠ ויתאטח-לַע הָנשאַרָּב םוי
 9 יִּכ :ושְפְנהתֶא ובירקהְּב תַחַא ΣΞΞ ΠΩΣ תאְזדיִכ

 לבא םישָלַח דאב ΒΛ ΤΣ םיִנָהַכְל הָדיִמעַה הרות
 ןּכַהתֶא ΤῊΣ הָרותה ΠΝ הָאְּבַה הָעּובָשֶהְדִרַּבְד
 :םֶלועְל םֶלָשִמַה

  ἘΠןהפ ּונלשיש םיִרמָאְגה שאר . ἼΩΝ 51בשָי 8
 אוה| :םיִמָשַּמ הֶלְדְגה אָּפַּכ ןימיְל . ΓΦשךפה 2
 ןָּכשמהְ  ΤΩΝוננוכ"רָשֶא  ἜΝדִלָּכ וִּכ :םֶדֶא אלו 9
ΞΡ ΟΣ: ְ  אוה לדג ןקכ  ἽΞבירקהל  ΓΙםיהָב

 ףךירצ
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 | הָיָה ולא הגהו :בירקישדהמ ול הָיְהְי הז τ דיר +
ΤῚΝםיבירקמה םיִנֶהּפַה הפדשי יִּכ ןהפ הָיָה אל  

ΓΞ ΤΣ 5םיִרְבִּדַה לָצְו תומֶדְל םיִנָהַכַמ : הרות יּפ לע  
 ἸΞΦΏΣΕΤΙΣ םיִכָהְל ואבְּב ΠΡ ΤῊΝ ἼΨΝΞ םִיִמְשַבְש
 πον τ τῶν ותינְבְתְּב לפה השעו ΠῚ ΤῸΝ רמָאדיִּ

ΠΝ 6רֶהְּב : ΠΙΣῚתּורש לּבק אוה  ΡΣ ἘΞ ΠῚ 
ΓΞחל רופרס אּוהש  ὍΝתוחמְבַהְיְלַע המקוה  

τהָרּומְּג איָהַה הושארה הָתִיַה ולא יִּכ :תורֶתיו תובט  
 םֶתא ַיִכוהְּב רמֶא הכי .:הָיִנָשל םוקמ שקְבידאל
 -תֶאְו לאְרְשו תיִּבדתֶא יִּתרְכְו הֶהידְִנ יא םיִמָי הנה

 | יָרָּכ רשא תירָככ אל :הָשַדַח τ הָדָוהְי תב 9
 |. םירצמ ץֶרֶאְמ םֶאיצוהְל םֶדָיְב ΤΠ םיְּב םֶתובָאדתֶא

ΠΡ ΟΝםֶב יִּתְלחְּב יִכנֶאְו יִתיִרְּבדתֶא ורפה  ὮΝ) 
τὸלאְרשי תיּבדתֶא תרְכָא רשא תיִרָּבִה תאז יִּכ :הוהי  

 | םָּכְרקְּב יתְרותְדתֶא יִּתַתְנ הָוהְייְאְנ םַהָה םיִמָיה יִרָחַא
 | ילָוהְי הָמְהְו םיהלאל בם יתייהְו הָנָבְָפא םָבְללְַ

 | .ויחֶאדתֶא שיאו והעְרדתֶא שיא דוע ודמלי אלו :םעְל וו
 | -דעו ΣΡ יתוא ועְדָי םֶלּוכ יִּכ הֶוהידתֶא ועד רמאל

 | אל (םֶהיִצְשפלּו) םתאטחְלּו ἘΣ חַלֶסֶא יִּכ :םֶלּודָנ 15

 | ἫΝ ןשי ΠῚ תיִרְּב רמָאְשְּכ הנה :דעד רבא 18
| 

5 

 :וצק ברק ןיקזמו ןעונ אּוהשרהמו הֶנושאְרֶה
 5 הרובע יניד וה הל םג הָנשארַה תירבהיג 1Π ה 9

 ובד רשא ןוציחה ןּכשמַה םקוהדיִּכ ΕΝ שדְקִמו *
 :שֶדק (ΝῊ אוהו םֶחְלַה תֶכְרְעמּו ןָחְלָשַהְו הָרונמַה

 :םישדפה שדק אָרְפִנה ןֶּכְשִמ תיִנשה תֶכרֶּפל תיִּבִמּו 5
 בָהֶז הָּפְצַמ תיִרְּבַה ןורָאו תרמקל בֶהְּוה ΓΞ ולדרשֶא 4

 ΜΩ͂Ν הטמו וכותב מַה רשא בֶקֶז תנַצְנצ ובו יִלְ
 דובב יִבּורְּכ ול לעמו :תירבה תוחולְו חַרֶּפ רֶשַא

 םיככסה

ζι 
- 
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 ΠΣ ΟΣ תַעָּכ רָּבְדְנ אל ΓΠΈΞΙΤ ΟΣ םיִכָכּפַה
 2 7 τῆς ינהפה ּאְּב ΠΞΞ ΠΡΝ ּושַעַנ יִרָחֶאְו :דבְל
  ןָּכְשִמהְו :םִתְדובַעְתֶא ἘΝ דבעל ןוציחַה ֶּכָשמַה
 תחא םנפ Β ודבל לודָנה ןהּפה ΝΞ ה ינממ םיִנָפְל

 דַעְבּו ושָּפנ דַעָּב ביִרְקָי רָשַא םדדילְבְב אל הָנָשַּב
 - תאזָּב עידומ שְדקַה הורו :םָעָה תוננש

ΤῊםיִמָיַה לכ שדפה - לא  "ὭΣ ΟΝָּכְשִמַה  
 ΕΘ ὌΝ הָּוה ןמול לָשִמ אוה| :ןוציחה

 τ םילשהל םֶהָּפ ןיא ἽΝ םיִחְבְ תוחנמ
 באמה ΕΣ הָנַה רָשְּבַה ΓΒ ΕΝ יִּכ :דָבַעַה

 :ןוקתה | (ΣΤῚΣ ὍΣ רֶשֶא תונשה ΓΞ טהְו םיקשמהְי
ΓΦרַבָע תודיתעֶה תובטל לוד ןהפ תוויְהְל יאבְּ  

Ἢהָלֶעִמַה 15 ָכָשְּמַה  ἜΡΩΣ ἽΝ ΓΘ τς 

 שה

  ὮΝ ἘΝ πῆςאבדאל ם 1! :תאוה הָא יִרְּבַהְמ :

 תַחַאיַעַּפְּב אָּב ושָפְניםדָב יִּכ םיִלְגעַו ὈΡΥΣΨ םדְּב
ὩΣ ΟΝאָצְמִיו הָמיִנָפ  ΓΝ5 :םלוע  

 דלע הָזי רֶשֶא הָרֶּפַה ἘΠῚ ὈΨ םיִרָּפִה םדדא

 חיִשֶמַה םֶדיִּכ ףא :םֶרָשְּב ὝΠΟ םשדקי םיאמטה
ΞΡ ΤΩΝםיהלאל ומָצַעְתֶא  ὙΠῸ ΠῚםּומחיִלְבּו  

ὝΠΟ)יִשָעַמִמ םֶכְּבְַל  ΤΡםיהלֶא-תֶא רבעל . ὉΠ 
 5 ἼΩΝ ןעמְל ΠΟ תירְבל רפרס אּוה תאז רובעבי

Ἢ)תַחְטְבַהתֶא םיִאְרְקִמַה  ΓΟרשֶא יִרָחַא םלוע - 
ΤῸםיִעָשְּפַהְדְִמ תודפל  ἽΝיִמיִּב ּישָעְנ  ΓΙ 

 ךיִרַצ יקיתיד איה תיִרָּב שיש םוקמב יִּכ :הָנושארֶה

 ז יקיתיד ΤΠ תמה ΓΞ ינ יִּכ :ןִתנה תַתיִמ עדותש

 אל הנושארַהםַנ 15 :ןתנה ΤΠ ףקת ּהָל ןיאו
 ὩΣ -לָכְל «ἜΘ השמ תולָכָּפ יִּכ :םֶדְיאַלְּב הָכְוח

 םיריעָשהְו םיִלְנַעָה ם הקל הָרותַה יִטּפָשַמְדלָּכתֶא
 םימדםע
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 -לָּכ .לַעְו רֶפְסַהִלַע קרו ΞῚΝῚ Ἢ תעלותו םימדסע
ΤΩΣ 0םיהלֶא הוצ רשא תירָּבַה ד םד הנה רמאו  

 :םֶד הָּוה תרשה יִלָכלָּכ לַעְו ןָכָשִמַהְילַע םִו :םֶכיִלַא גג
 הָרָפַּכ ןיִאְו ΠΡ יִּפדלַע םֶּדַּב ὝΠΟ לכַה טעְמְכְו 25

ΓΞ "ΝΡ 38יניִמד ןכל :םִד . ΟΞ ΡΞ 
 םֶמָצַעְב םִיִמשּבש םיִרְבְּדִהְו הָלֶאְב ּורָהְטיִש םיִכיִרְצ

 ַחישמַה יִּכ :הָלֶאַמ םיִבוט ΘΥΞῚΞ ּורָהְמיִש םיִכירָצ 2
 תומדיקר אוהש םֶדָא ידיּב הָשַעִַה שְְָקַהְלֶא אָבְדאל

ΠΩΣ תוארל םימשה םָצָעְדְלֶא אָּבְדסִא Ὁ ΤΩΝ 
 ישפְנתֶא ביִרְקַהְל ג אלדףא : םיהלֶאה יִנָּפִדִתֶא ונדעב :

ΘῺΣΞלֶא הָנשְּב הֶנֶש אָּבְדְרֶשֶא לוד ןהפּכ תובר " 
ΡΠ 6יִּכ :םירחֶא םדָּב  ἸΞῈΝולדה יה אלה  πον 

 ΩΣ ץֶקְּב (ΠΡ לקה תישאָרְמ ΓΞ םיִמָעָּ
ΠΡ)םַעַּפְּב  ΓΗ͂Νושפנ חַבְוְּב אָטְחהדתֶא אָלַכְלדיִרְּכ ; 

 דיִרָהַאְו תַחֶא םעפ תומל ΣΝ יִנָּבְדלַע ὍΣ רָשֶאכו לז
 תאָשְל תחא םעפ ΓΟ ברקה -ןַּכ ΕΒ ןכ 38

ΝΠהעשיל אָטַחְדיִלְב הָאְר תינש םעפו םיכר  
 : ול םיִּכְהְמְל

 אלו תודיתעה תובטה δὶ הָּב ΓΞ הָרּותַה 5 10

ΠῚםצָע  ΤῈ ἘΡΊΦΤΙםילָשהְל םלועל הָפְלְכיִב  
 ΤΕΣ ובירקי רשא ὉΠ תונְּכְרְכּב םיִבָרְכַהדתֶא

 דאל יִּכ םֶאיבַהְל ולח אלה ןפ"סא 5. :הֶנָשְָב הנע 5
ΠΣםעפ םֶרָהְּמַהְּב םיִביִרְקִמְּב םיִאְטְה תשדו דע  

Ξ ΠΡΆΩΣ ΓΝ םיִאְמְחַה תרָכְוה ΡΣ לָבִא ΤΙΝ + 
 לַעְו :םיִאָטַח ΠΡ לכי אל םיִריִעְשַהְו םירָפהדםד 5

 ΠΡ ΠΝΕΙ͂ אל הֶחְנִמּו ΠΞῚ םֶלועָל ואובּב ὮΝ“ ןנ

 יתרַמֶא א לאש אל הָאְטְִו הלט :יל תעכד 6
 נוצר תושעל יִלָע / בּותָכ רָפסדתַלְנִמַּב יתאָבדהְגה

 יהלא

 שי זיפ

. 
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ἘΠΕ ΤῸΝהֶאְטַחְו הלוע הָחְנִמּו חַבז הלעמל ורמָא  
 יפדלע םֶתַא ובירְקי ἫΝ πον אלו תָצַפָה אל
 יִקְלֶא נוצר תושעל יִתאָבְדהְּנה ΩΝ Ὡς :הָרותַה
 : ינשה ד תֶא ὉΠ ΣῈ ΓΝ ד תֶא ΓΞ ריִבְעַמ

ΠΝ)הזה  ὙΠῸ ΠΡידידלע  ΓΞפרק  
 דמג ןהפ"לבו : תחֶא םַעַפְּב השמה עשיזלש ופוג

Ὁבירקהְל תובר םיִמָצַפ ףיסומו תְרָשְל םוי  ΓΙ 
 אּוהו :םיאמַה .ריִבַעָהְל םֶלועְל ּולְכּוידאל רָשַא הַמַהָה

ἘΝןימיל .בשָי םיִאָטְהַה- לע דָחֶא חַבָ  
 םדה ויביא ּותְשּוידיִּכ דע ΓΞ זָאָמּו :ח םיהלֶאה
 -תֶא περ םיִלָשַה דָחֶא .ָּבְרְקְּב אוה τὶ ;יִלְגְל
 5 יִּכ תאזדלע ּונל דיעָמ שדקה חורדףַאְו :םישדקמה

ΠΝ ΣΝ ΓΝ ἼΩΝ תיִרְּבַה תאו ἸῸΝ ΙΝ 
 .םימיה  ΤΙהָוהְי רמא  ΤΣםָּכְרְקְּב יִתְרּות תֶא

ΘΝ אל םֶתאַטַהְלּו םנַעַלְו :הָנְבֶּתְכָא םָּבְל- לַעְו 
 שיש םוקַמְּב הָנַהְו :דוע  ποθדוע ןיא םיִאָטָחה

  ΞΡהָּתַע :םֶה היל  ἫΝתויהב  ὉΡןוחַמְּב
  ΤῊ:עושו םדְּב שדה  ὙΠ ὉΠ ΤΥשח רֶשָא

 ל ודג ןָהפ ונל תויהְבּג :ורָשְב איה תֶכרֶפַּב וכל

  ΓΞהָמיִמְת הֶנמָאָבּו םלָש בָבָלְּכ אָזהְבְרֶקִנ : :םיהלֶא
ὝΞΙ יִצּוחְרּו הָעְר ΠῚ ּונְבְבְל ΓΞ םיִרָקטִמ 

 תֶאְדְוהְּב הָקיִזַחְנ :םירוהט םיִמָּב  ΓΤטומנ ד לּפ
 ןִמָאְנְ"יּכ המבְטִיחַ:   ΠΡΟΣררועל .ויַחֶאְדלע שיא

 ונתְיסנְּכדתֶא בזענ-לאו :םיבוט םישעמְלּו הָבַהאְלּונְתא
ΣΩ͂Ν שיִא ריהְזְזֶא יִּכ ΟΝ ΓΝ ΤῊ 

 ןודָוְב אָטָחְנםִא 3 :םויַה 2 5 םֶכְתאַרִּ רַתויְבּו
  ΓΤ Ὁ ΠῚ ΣΝ ΤΙΝדוע רֶאְשְי- אל תָמָאָה

 [ ΟΣ ΓΞשָאְו דיִתָעָה ןידה יִתּועפדםא יִּכ :םיִאָמָהַהְד
  97האנק .
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ΠΕΣ שיא 1  :םיררצההתֶא לכאה ἼΩΝ ΓΝ. ₪ 
 םינש Ἔν ΠΡῸΣ יִלְּ תומָי תומ πὸ תרות

 ! ןוכְנה שָנעֶה ל ΠΩΣ םֶכָּתְעִּדִדהַמּו : השלשדוא םידע 39

 םדדתַא (ΠΣ םיהלֶאָהד ןֶּבתֶא ולנרְּב סַמרָש יִמְל
 חּורדתא ἘΠῚ לחכ ומ שְּדְקִמ אוה"רשא תירְּבַה

ΕἼΘ 80יל רָמאָה אּוה יִמ ּונְעִדְיהיִּכ  ΩΡ)דעו םלֶשְ  = 
ΠῚ ΚΣ 81ומע : ἽΞ ΒΞ ΚΠםייח םולֶא  : 

 ורא יִרָחַא וא יִּכ םינושארֶה םיִמָיְהדתֶא אָנּורְכְז לָבִא 32
 | םֶכְתּויְהְב םעפ :םיכר ΘΝ אָבְצ םֶתאָשְנ םֶכיִנִע 88

ἈΉΡףַתַּתְשַהְּב םַעַּפ הָנּתְו הֶּפְרָהְּב  ὩΣםיִאְּבִה  
 = תלו םיריסָאָהְילע* םִּתְרַעָמְצִה יִּכ :םֶכומְּכ תורָצְּב 84

 -שיִש םֶכָשְפְנִּב םֶָכְּתְעדִמ הָחַמְשְּב םָּתְלַבְס םֶכְשּוכְר
 דלא ןַכְל :דעל םיקו ממ בוט ןינק םִיִמְשַּב םֶכְל 8
 םיִכיִרְצ יִּכ :בֶר רֶכָש ולדשי יִּכ םֶכְנוחַטְבדִתֶא וכילשַת 80

  ΒΩ͂Νדתֶא םֶתאָשְנו םיהלֶא ןוצר ושעת ןעמל תּונְלְבַסְל =
 דוע יִּכ :הָחְטְבַהַה גז  ΟΣ ΤΟΣ;רֶחַאָי אל אבי אָּבַהְו =
  88ותְנמְאְּב קידצה  ΠῪΡגס"  ΠΝיִשְפִנ הָתָצְרְדאל =
  ΣἿΞ 9לבא  ἮΝדםא יִּכ דבָאל רוחא .םינסנהְךִמ :ּונְִָא <

 :ּוטשְּפִנ ליִצַהְל םיִניִמִאמַהְדִ
ΤΊתַחָכּוהְו ול הָפְצְנָשהַמְּב ןוחַטב איה הָנּומָאַה יִּכ  
 : תובָאָה לַע הָדַעּהָש איהְו ΘΝ םֶנִאַש םיִרָבּד ל

ὃאיִצוהְל םיהְלֶאָה רבְדּכ ושַעִנ תומְלועָהיּכ ןיִבְנ הָנמָאָּב  
 םיהלאל לָבָה בירקה הָעמָאְּב :םֶלָעְנִההְזִמ הֶאְרִוה 4

 אּוה קידצ יִּכ תּודַעְל ולדהְיָה ἼΩΝ ΤῈΡ בוט חַבָ
 יִרָהַא רבדמ ּוָדוע ּהָבּו ויתחְנמ ד לע םוהלֶא דיִעָהְּב

 ינניאְו תָוָמַה ותואר יִתְלְבְל ΤΥ ΓΙῸ הָנּמָאְּב :ותומ 5
7-7 

 .ירסומדלַע א'נ 10, 4
 חקל-יב

 הג
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ἊΝ יִּכ וחקלה 5 τῶν דעוהו םיהלֶא ותא ΓΞ 
  ΠΕ:ךלהתַה  ὌΞΞΙיוצר היה אל ₪ שיא הָּנִמִא

 םיהלאל  ΤῸΝ ΤῸΝ ΤΌΝ ΞΎΒΙ ΟΞ ἽΞשידיִּכ
 םיִהלֶא  ΩΣ:וישרדל בב אוה  ὙΠῸ 2חנ

 ותיִּבְדתֶא ליִצַהְל הָבִּמַהדתֶא שעיו  ΤΙΝלע הּוצְדרָשַא
  ΘΠעשריו םיאְרְנ אלש  ΝΞשריל יהיו םֶלועָהְדִתֶא

ΝΞ םֶהְרְבַא עמָש הָנמאְּב :הֶנומָאָה בקע הקדצה 
  ἼΩΝ ΝΠ ΟΝ ΓΕΡῸ ΚΣעדידאלְו אצוו הָנָשִרַי

  Πὰς:אובי =  ΠΡΌΝΞרג הָיָה  ΝΞומְּכ הָחָמְבַהַה
ἸΌΝ בקעיו קחָצְיו אוה םיִלָקאְּב בָשיו הָיְרְכְנְב 

  ὩΣריִעָל הָּכַחיִּכ :איִהַה הָחַמְבַהַה  ἼΩΝּהָתְדּופְי
ἜΣ הרש הָנּומָאְּב : םיהלֶאַה הָנְנוכְמּו ּהָנובּו הָנָמָאְנ 

 דֶלַתו עירזהְל חפ הֶאְצִמ איה  Ἐπὶהָבְשַחיִּכ התלב
 חיִטְבִמַהתֶא  ἸΌΝתַמ טַעְמַּכ רשֶא דָחֶאמ ןפדלע

 םִיִמְשַה יִבְכוכָּכ ּואצָי ורָשב  ΞῚםָיה תַפשלַע לוחכְו
  Ὡςאל ( ΕΘתֶא ּואַר אלו הָלֶאְילַכ ותמ הָעַמָאְּב

 וחמשיו ((ּוחְטְבִ)) ןהְל ופצ קוחרמ קר תוחָטְבַהַה
 יִּכ :ץֶרֶאָּב םיִבָשותְו ἘΠῚ ΒΡ ΓΞ ודו ןֶתאְרְקל
 : בָשומ ץרֶא םֶצְּפָח תרָטִמהיִּכ םיעידומ תאזָּכ םיִרְּבִדְמַה
 הָנָמִמ ּואצְי ΩΝ איהה ץראה לצ Ων הָתְיָה ּולאְו
 בוט בָשומל ּופְסֶכָנ ןַכֶא ΤῸΝ בּושְל םֶדָיְב הָיָה הגה

ὌΝםָהְמ םיהלֶאָה שוב אל ןכ-לע םיִמְשַּב אוהו  
 הָיָה הָנמָאְּב ΕἼΣ ל ןיִבַהדיּכ םֶהיַהלֶא ארְמַהְל
 בירק ודיחידתאו ΠΣ רשאכ קחצידתֶא םֶהְרְבַא הל

ὌΞΩתוחְטְבהַהדתֶא : ἽΝקָחְְיִב יּכ ולדרמָאְ  
 תויָחַהְל םיהלָא לוכי יִּכ וּבְלְּב בשָחיו :עַרֶז 27 ארק

ἸΞΓῸΣ ΦΥΤΌΝ ὩΣלָשַמְל תויָהְל וילא בשוהדסנ ; 

ΤῚΞ ΡΩΝוָשעְדתֶאְו בְקָעְידתֶא קָחְצָי  ΒΤלַע " 
 תדיתע 21:
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 ΠΣ יִנָשדִתֶא בכעי דרב הָגמָאְּב Ὁ תדיתע 31
 ריִּכְה הָעמָאְּב ἜΡΩΣ שארלָע וחַתְשיו ותומ ינפל 25

 = דלע וצו לאְרְשו יִנּב תֶאיִצ τ ΩΝ וצקד בֶרָקְּב ףסוי
 πῶ ויִתובִא השמדתַא וניפצה הָנִמָאְּב :ויִתומְצִע 98

 = אלו אוה בוטדיּכ דֶלּוהדתַא םִתאְרּכ ודלּוה רַחֶא םיחרי
 ΝΞ השמ ןאמ הֶנמָאְּב :ךלמַה תוְצִמ יִנּפמ ּוארי
 | ינָעתֶא לפסל רַחְבִ ΠΡ ΤΟ ןכ אָרְכַהְ לד
 ובשָחְּב :אַטְחַה ὭΣΤ העשל גנעתהלמ םיהלָארםע

ΓΕΊΤΩΝיִּכ םירצמ תורצאמ לדג רשעְל חישמה  
 אלו םירצִמ ץֶרֶאְמ ΝᾺ ΠΡΏΝΞ ΟΣ ד לֶא טיבה יז

 הָאְרִנ ΣΝ ΣΝ תֶא ΤΙΝῚ ΠῪΞ ּךְלִמַה תַמָחַמ אר
 = ןעמְל םַּה תניתְנו חַסֶּפַהדתֶא ΠῺΣ הֶנמָאְּב ּקֶזחְתִַו 28

ἼΩΝ 39הָנמָאְּב :םֶהיִרוכְבְּב תיִחָשִמַה עי דאל  ΣΙ 
 -רָבַעַל הָמַהְםִּג םִיִרָצִמ 12( ΣΝ הָשְּביַּב ףוסדםידתַא

 ופיקה ΠΝ וחיִרָי תומוח ּולפְנ הָנִמָאְּב :ועְבְטיַו וכ 80
 הָשּזה בָחְר הָדְבֶא אל הָנּומָאְּב :םימָי .תַעְבַש ןתוא 81

"ὩΣּהָתיִּב ד לֶא םיִלְגרְמה ד תֶא הָפְסֶאדיִּכ םיררופה  
 ישעמ ἜΘ ΓΣΙ͂ רצקת ןֶה ΤΣ רמא ΠῚ :םולָשְּב 9

 : םיאיבנהו לֶאּומְשּו דודו פפו ןושמשו קְרְבּו ןועדנ
ΝΟ 88הָנמָאְּב  ἘΞוגישה קָדָצ ּולַעְפ תוכלממ  

 וטלמנו ΝΠ ΓΞ} ἸΞΞῚ ΠΣ יפ ורכס תוחטבה ₪
 הַמָחְלִמִּב .ליח ושַעְו ΘΠ .וקוחְתהְו בֶרָהַה יפמ

 ןֶהיִתְמדתֶא ΠΡΌ וחקל םיִשָנ Ἐπὶ ΓΙ ּוליִּפַהְו 5
 ידי ןעמְל לצנהְל ּוצָר אלו םיעְב ושמר םיִרְחַאְ

 םילּולעת ןויסנ (Ὦ םֶהָמ Πρ ΠΞῚ הָיִחְתְל ₪
 ΩΝ ּולְקסְנ ΠῚ לָבָכְל ּורְסְמְנםִנְו תוכמו 57

 יִפוטע ּועְנַו ΣΤΥ ותמ םירופיב ּוטָחְבִנ ΓΞ ורפי - ךשג
ἣν «נו הָעְר רָצעְבּו רָמחְּב םיזעְו םישָבְּכ תרוע  ΝΣ 

 מו

 םלועה ל
7 ' 

 ₪6 = ὧι כ א 9
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 םירָקְבּו רָּבְדַּמַּב ּועָּת ἘΠ םֶהְל יִדְכ הָיָהְדאל םֶלּועָה
 ₪ דעוההיכ ףא הָלֶאְדלָכְו  :ץראְה יקיקְנְבו תורָעְּב
 40 ןעַמְל :הָחָטְבְהְהְדתֶא וחַקְל אל םֶמְִמֶא ללָנּב םֶהיְִ

ΟΝיּכ ּוטדָעְלּב מְלָשְייאְל  Ὁ ΠΕΣםיחלָא  ΒΡ» 
 "ΠῚ הבט

 19 ּונָתא בבסִמ הֶזָּכ בר םידע ὩΣ ΠΊΩΝ ּונחְנַאדנ 15
 הָצּורְ ּוניִלָע ףיקפה אָטְחַהְו חרטדלָּכ ממ הָכיִלְשנ
 2 "לֶא ΓΞ) ΒΡ הָכּורעַה הָצּורְמַהתֶא תנְלְבַסְב
 הָחַמְשַה דַעָּב רֶשַא ΣῊΝ הָנמָאָה שאר עושי
 ןימיל בשיו הפרחה ביו בולצהדתא ἘΣΣ ול הְָרמשה
 83 ΠΟΘ ΝΣ) ἼΩΝ ΤΌΝ וננובתה ;םיהלַאה אָסְּכ

ΤΡῚΣתאְזָכ  ΓΝאלו ופַעיִת אל רשא טמל םיאָטַהה  
 + םֶכּתְמְחְלַמְּב םּתְדִמִע אל ΤῚΣ םֶכיִתושַפִנְּב ּועְִת
 5 םֶכיִלַא רָּבְדִמַה ὩΣ) ΞΘ :םּדלדדע אָטַחַהְמַע
 -לַאְו סֶאְמִּתִדלֶא יִנָּב הָוהְי רסומ רמאל םיִנָבְיִלֶא רָּבַדְּכ
 6 ᾽Ν חיכוי ΠῚ בַהֶאָי ἼΩΝ ΓΝ :ותְחַכותַּכ ץקֶּת

ΠΡ ἸῸΝז בָאְכיִּכ ועד רֶסּומ םֶּתַא םיִלְּבַקְמִדִא  
 ΤΩΝ ἼΩΝ ἸΞΠ ימ יִּכ םֶכָּמִַע םיחלא גַהְנְתִמ ויִנָּבדֶע
 8. םֶלְּב ΤΣ הָיָה ἼΩΝ רֶסּומְדיִאְב ὙΠΙΓΩΝῚ :ְּדְסַי אל
 9 ּונְרָשְּב תובָאדא דועו :םיִנָב אלו םּתִא םירזממ א

ὙΠםיִרָסִימ  ὉΠ ΝΡ ὉΠיִנָּפְל עַנָכִניִּכ ףא  ἘΝ 
 10 הָעָשְל םֶהיִויִעְּב בוטָּכ ᾽ἼΘ המה יִּכ ΠῚ ΠῚ תוחורה

ΠΡלָבַא  ΠῚותָשדְקְּב קֶלַח ּונְלדהָיהִי ןעמְל ליעוהל : 
 21 ןונידםא 5 ּוניִניִעְב ΠΣ ΝΕ ּוניִלָע אָּבְשְּ רומי
 :וידָמְלְמל הק קדצל σὸν ירפ ןתי ותירחַאְּכ לָבַא
 1 לָנֶעִמּו : תולשכ םיִכְרְבּו תופְר םִידָי ὙΠ 15" לע
 567 - יִּכ ךךדה-ןמ הָעְלצַה ΠΡ ΝΟ ןעמְל ּוסלַּפ םֶכיִלְנר

ΝΕ ΕΝ5 , 14 תֶאְו םֶדָאְד לָּכדםִע םולָשָהְד תֶא ופדר  
ΤΑΝ השדקה 
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 ΝΠ ה תֶא שיא ΠΝ אל ָהיְדָעְלִּב רָשֶא הָשְדְקַה
δשיא םֶכְּב שידפ 5 וזהו  ΟΠ ὉΠ ἼΩΝםיִהלֶא  ἼΡ 
 ΒΞ :םיבר וב ואמו הנעל הרפ שרש םֶכְל קיִעָי 8

ΝᾺםֶכְב  ΤΣרָשָא ושַעְּכ לֶלָח וא  ΤῺרַכְמ דַחֶא  
 רָשִאַּכ ןכ יִרָחִא אמ יִּכ םֶּתְעדִי אלַה :ותְרוכְּבתֶא גז

 «τ םוקמ ΝΕ ΟΞ הָכְרְּבַהְדתֶא γὰρ הָצְר
 םֶתאְבְדאל 5 :תועמדּב ּהָתוא שקבדיכ ףא 18

ΠΝרֶעבּו שַשִמָנ  ΟΝןֶנָעְיְלֶא אלו  ΕΝהָרָעְסו  : 
 ושקב ויעְמש ἼΩΝ םיִרְבִּדִה לוקְלּו רֶפוש לוקל אלו 19
 תאטל ולכידאל יִּכ :דוע םֶהָּמַע רפדל ףיִסי אלש 0

ἼΩΝ ὮΝלַקָפִת לקס רֶהָּב עַגַת הָמַהְּבִיבִאדִנ ּווָצ - 
 πὸ אָרְונ הָיָה הֶאְרִמַהְו :((םיצחפ ΠῚ הרידוא)) גג
 םֶתאָּבְדםִא יִּכ :יִּתדְרָחְו ὙΠ השמ ἼΩΝ דאמ 22

 םילשורי ד לֶא .םייח םיהלֶא ריעדלֶאְו ןיצ רַהדלֶא
 . תדעו םיכָאְלמה .תובבר תַלַהְקִמד לאְו :םִיִמְשַּבָש 38

 לפה טפש םיהלֶא ד לֶאְ םימשב םיִבּותָכִּה םירוכְּבה
 רפרס עושי דלָאְו : םימלָשנה םיקידצה .תוחוה - לֶאְו 4

ΠΤ ΓΞדםדמ רד ביִטיִמַה הָאָזהה םדלאְ  \ 
 ןָה יִּפ רָבְדְמַה ד לֶא עמשל ונָאָמָּתִֶּפ ואר ןכְל :לָּבָה 30

 ΤῚΝ םֶהָמַע רַּבְדְמַהְ"לֶא עמשל םיִנָאמַה .- אל
 :םימְשהְךמ רָּבְדִמַה לוקְּב עמשל ןאָמְנםִ ּנְחְנָאדיּכ ףא

 רמאל ַחיִטְבה ΠῚ הָפַעְוץְרֶאְהְרתֶא וא שיערה ולוק רַשֶא 36
 אָלֶא דַבְלִּב ץֶרֶאָההִתַא אל שיערמ נאו תחא דוע

 תַפיִלָח ַעיִמָשִמ רמָאָש תחא ΤΣ וזו + םיִמָשהדתֶא ףא לז
 ΡΝ ΣΝ דמעי ןעמל םוושע ἘΠῚ רֶשֶא םיִשָעְרִנַה

 טומת אל רֶשֶא תּוכלמ םיִלְּבְקְמַה ּוְחְנַא 15 :שָעְרִנ 5
ΠΝונוצְרְּכ םיִהלָאָהד תֶא הָּב דבַעְ  הֶדותְב אָּג  

 ; אוה Προ שא ּוניִהְלֶא יִּכ :הָאְרְיְבּו תּועיִנְצְב 39
 תבהא

- 
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 8 וחְּכְשִּתִרלֶא םיחרא תַסְנְכַה :דמעּת םיִחֶאָה תַבָהא
Ὁ5 ורְכְו :ּועְדָי אלו םֶתיִּבדלֶא םיִכָאְלִמ ופָסֶא רֶשא  

 םיצחלגה תֶאְו םֶקֶּמַע םירּוסָא םֶתִא ΝΘ םירוסאהדתֶא
 + םֶכִעּוציו לפְּב רקיִּת ΓΦ ΜΠ :רֶשְּבִּב ὉΠ ὩΣ רָשַאּב

ήταν ΡΤ ΟΝ5 וקחר + :םיהלֶא ןידי םיִפָאְנְמַהְתֶאְו  
 אל ἼΩΝ אוה יִּכ םֶכְקְלָחְּב (ὈΥ̓ΤΟΝΡ Ἢ ףסְּכ תבָהאמ
 6 יל Τὴ ἼΩΝ ΓΙΌΣ) 9. Ὁ ָּדָבְזַעֶא אלו פרא

ΚΝ . ΤΣהמ  δὴν ΠΟה : םֶדֶא  ΤῈ ְ 

 9 ועונה - כ ΩΝ .םויה מ לא -
 אלו דָסְחַּמ ὉΞ ןנוכל בוט 3 ΠῚ תונש תורותב
 :םֶהָּב םינהנל וליעוה אל רֶשַא לָכָאַמְלש םיִרָבדִּב
 10 ןָכְשמַה יתרשמל תושר םֶקָל ןיִא ἼΩΝ במ ּונלדשי
 41 שָדּכַּב ]01 ΝΞΥῚ רֶשֶא תומָהְּבַהיִּכ ΡΟΣ לכָאְל
 ופרשנ ΤῊ לודגה ןהפה ידיד לע:אָטחַה תַרפַכְל
 13 רַעְשְל ץּוחמ ΤῊΝ עושייסנ תאז רובעב :הָנַחְמְל ץּוחמ
 18 τὸν ΤΟΝ אָנְ"הֶאְצִ ןכְל ΕἸΣῚ ὈΣΤΩ͂Ν שדק ןעמל
 4 ריע :וְלְיִא ΠΕΣ :ותְּפְרָהתֶא ΝΘ הָנְחִמל ץוחמ
 16 ןָכל :םישָקְבְמ ּונָחְנִא הֶדיִתְעָה ריִעָקְדתֶאדסִא יִּכ תֶדָמש
 ירפדאיה םיהלאל ΠΡ הָבְו תַעְילָכְּב ΤΟΣ .בירקנ
 16 תַתְלְו ποτ למל ּוחְּבְשּתלֶאְ : משל תודומה םיִתָפָש

ΤΙΣΙ τ ΡΞ ΝΡוז ועמש :םיקלאל ּובְרְעְי הָלֶאְּכ  
 ᾿ον Ἐπ םידקש דיִּכ ἘΞ .ּועְנְּכִהְו םֶכיִגיִהְנִמ ד לא
 תאז -ושעָי ןטמל ןוּבָשָח תַתְל םיִדיִתַעַּכ םֶכיִתשְפִנ
 18 ּולְלפתה ל תאז ו 5 הָחָנַאַב אלו הָחְמשְּב
 תָכְלְל ץפַחְנְ ὭΣΘ הָמְלֶש ΩΝ ּועדָי יִּכ ונדטב

ΤῊרַצְפֶאְו :לפַּב הרשי  ὩΣ19 רָבְּדַה תושעל דאמ  
 הוה
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ΠῚ 30רשא םולשה יקלאו :הֶרַהְמְּב םֶכיִלַא בשוא ןעמל  
 ןאצה הָעְרתֶא םיִתַמַהְדִמ ΠΡῸΣ םֶלוע ΓΡῚΞ םדְּב

 הָשעמדלְכְּב םֶכְמיִלשי אוה :ּונינדא ΣΦ ΤΩΝ .לודנה גו
 ΣΡ .יּוצְרָהתֶא םֶכָב לָעְפְּב ונוצר תושעל בוט

τ ῊΞםימֶלוע יִמְלועְל דובָּכַה ול השמה עושי  ΣΌΝ 
 החכותה רבְד אָנואָש ΤΣ םֶּכִמ שקבָאו 23
 ועחֶא סויתומימ יִּכ ועְדּו :הרצקב םֶכיִלַא יִּתְבַתְכ יִּכ 38

 .-תֶא ּותֶא ΠΝ הְרְהְמְב אביהםאו ὙΦ ἘΠ חלש
 -לָּכ םולשלו םֶכיִגיהְנמ לָּכ םולשל ּולאש  :םֶכיִנָּפ +

ὋΞ ΦΎΣΙ =דֶסָחַה :םֶכְמְולשל םילָאש אילטיא ץֶרָא . 

 | ΣΙΩΝ םֶכְלְּבִיִע

 ירי



ΓΝבקָעְי  

 .1 לאש ַחיִשֶמַה עושי ּונדַאְו םיהלֶא ἼΞΣ בק |
 2 ἫΝ : הָלּוּבָש םיִטָבָשַה πἰῶν םיִנָש םולשל
 : םינוש ΓΞ ואבָּת ἜΝΘ ἫΝ םֶכְל ובשַח הָחמַשְל

ἘΦידיל איִבְמ םֶכְתְנַמָא ןחבדיִּכ םֶּתַא םיִעְָדְיִש  
ΓΞהָמְלְש תּונְלְבַּפַהְו  ΠΤויהת ןעמל ּהָלַעְפְּב  

 יִכ םֶכַמ שיאו :רָבְדדלָּכ ורפחת אלו םיִמימְתו םימלש
 הָביִדְנּב לפל :ἐῶσι םיהלאמ הָנְשקְבו ΠΏΣ רַסָחָ

δι ₪ - ₪ 

59» 

2 ₪ 
Ἔξ. ו 

  8 + ὅςוי ₪.
  3 2 ὥς ὩΣ ἡ τ τὸ % ὙΠ΄ Ἕνו  0%ד 4

 ΜΌΡΟΝ ἸΦΞΩ3 המרי לא אוהה שיִאָקְו :חורְב ףרטמו
 אוה ְּפְכְפה ἘΠ קלָח ἊΝ שיא ἘΠῚ תאמ רֶבְד
 :ותַמְמורְּב ללה לָפשַה חֶאַה ὍΝ ויָכְרהד לֶכְּב
 10 :ריִצָחַה ΤᾺΣ רבע יִּכ ותולפשְּב ללַהְתִי ריִשָעִהְ
 ןח וציצ לבו ריִצָתַהְתֶא שבו ותְמחְּב שָמָשַה חזי
 9 יִרָשַא :ויִתוכילָהַּב ריִשָעָה לובי 5 דָבָא והארַמ
 םייחה תֶרָמַע אשי ןחְבְנ רָשֶאַּכ יִּכ ונויְסְנְּב דמעָה שיִאָה
 םיהלָאָה הָסנמַה רמאידלא :ויִבַהאְל הֶוהְי חיטבַה"רֶשַא
 : שיא הָפְניִאל אּוהְו עָרָּב ΠΡ ּונְניִא םיהלֶאַה יִּכ יִנָסָנ

 4 ּוהָתיִסִּת ΣΝ ושְפִנ תִוָאַתְּב שיִאדלָכ ΠΡ ΕΝ יִּכ
ΠΕΡῚהֶתְרָה ןַכְדיִרָחֶאְו  ΓΊΝΕΙ16 אָטִחַהְו אָמַח דָלַּתַו  

:- 
- 

6 600 “5 

- - 

 שכ -
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 1 יִבּוהַא ἘΝ ּשְתִתְלַא :תֶוָמַהדתֶא דילוי ΩΣ יִּכ 6
ΤΡ ΟΞ 159( הָבּוט  ΓΟהָמְלֶש  ΠΤתֶאְמ לַעמְמ  

 ΝΠ ΕἸΣῚΝ יונש לָצלָכְו .ףולח ὮΝ תורואָה יִבָא 8
 תישאר ומָּכ תויהל תַמאַה רַבְדְּב ונָתוא דל וצפחב

 ΟΞ יהי יבוהא יחא ἸΞΤῸΣ : וירוצי רוכב 19
 ἘΠῚ סעכ"יּכ :סשָכל השְקְו ἼΞῚ השק עמשל ריִהְמ 30
 .לָּכ םֶכיִלָעִמ ΤῸ ןכל !םיהלֶא תֶקְדַצ לַעָּפי אל גו

 םֶכְּב עונה רֶבְּדַהתֶא הָונעב ּולִּבַקְו ΠΡ ΓΞ ΤῊ ףונמ
ΣΝ 39אלו רֶבְּדַה ישע ּויהו :םֶכיִתְשְפְתֶא עיִשוהְל לכי  

 עמשה שיאה יִּכ :םכשפנתא תומרל דָבְלְּב ויעְמש 38
 = ותיוה ראתדתַא טיּכמ שיאְל המה והשע ןיאו רֶבִּדחתֶא

 חַכָש עַגְרְבּו ול דלי וחאְרמ"לֶא טיִּבַה יִּכ :הֶאְרַמְּב א
ΣΝ ΤΩ 5תרות הָמְלְשַה הדּתַּכ ףיקשמה לָבַא  | 

 השעדמא יּכ חכָשְו עמש ΣΝ ἼΩΝ ΤΙ קיוחמו תורחה
 | דםא םֶּכַמ שיא ּוהָשַעמְב אוהה שיאה ἼΩΝ לַעפְּב 36

  ΠΡתויהל  πὸםיקלַא  15. ἘΦ ΡΝיִכ ונשלל |
 תאז ἘΠῚ קירְלדא ותבע ΞΟ ΩΝ אוה הָעְתַמְדִא ל

 ΣΝ ἘΝ ἘΞ הָרּבַהְו הָרוהְטַה .הָדובַעָה איה
 ושָפִנ רמשלו םֶתְרַצְּב ΓΝ ΠῚ םימותוהדתֶא דקפל

ΓΝםֶלועָה תאְלְחִמ  : 
 חיִשָמַה עּושיִּב םֶכְתַנּומְאְּב 5 אשמ יהידלֶא ἊΝ ל
 תֶסְנְּכַה ΓΞ שיא אובידבא יִּכ :דובְכה ןודָא ּונינדַא 5

 לולכמ יִשְבְל שובל אּוהְו וידע בָהֶז תְַּבַו םֶכְלש
“ον םֶתיִנָפ :םיאוצ םיִדְנְבְּכ ὋΣ שיאיםנ ΤΡ אָבּו ὃ 

 ףל-בש ול םֶּתְרַמָאַו לולְכִמ ישְבְל שּובְלַה  ΠῚדובְכְּב
; ἜΝΙ ְםדחל תַחַּתִמ הפדבָש וא םֶשדַמע ורמאת יִנָעְל 

 : תועְר תובשחמ יִלָעַּב םיטפש םֶכְּנָה Ἐξ בלו בל אלה 4
 םיהלָאה ΓΞ“ הָוַה םֶלּעַה יונ אלה יִבּוהֶא וחא ועמַש 5

 תויהל
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 ַחיִמְבִה ἼΩΝ תּוכְלמה Ἢ הָנּומָאְּב םירישָע הזחל
 ἘΠ םירישעָה אלה יִנָעֶהדתֶא םֶּתִמְלְכִה םֶּתאְו :ויבהאל
 :ןיד יִתָּבלֶא םֶכְתֶא םיִּבְחּפַה םַהְו םֶכְתֶא םיקָשעָה
 :םֶכילַע ΝΠ בוטה םֶשהדתֶא םיִפְּדִנְמַה ΕΠ אלה
 בּותָּכה ἘΞ ןְלְּכילַע תֶּכְלמַה הֶוצִמַההתֶא םֶכְתושַעַּב ןַה
 ואשת"סא םֶלּוא :תושעל ּוביִיִת ףךומְּכ דערל ּתְבַהֶאְ
 :ָהיִלָע םיִרְבְשָּכ םֶכָחיִכות הָרותַהְו םֶּתַא ἀλκῆς םיִנָפ
 תחאְּב לשָכְ הָרּותַהלָּכד τς םיִקְי ἫΝ שיא יִּכ

ΡΞ ΟΣ γ1πὸ ΤΙΝרַמאָה אוה ףָאְנִת אל רַמאָה יִּכ  
 Ὅν רבע נה חצור ΤΩΝ ףאנ ניִאםאו חַצְרִת אל
 :ξ טפשהל םידיתעש יִמָּכ ΤΩΣ 13{ ורְּבּד 19 :הרותה

Ἔיִּכ : תּורָחה תרות  ἼΘΙ ΓΝטָּפְשִמַּב  Ὁ ΝΟ 
 היעיחחמ יחַא :טָפָשִמהדלע הָאְּנִתִי דָסַחַהְו דָסַה
 הרס וב ΓΝ םישָעמו וב הָנּומָא יִּכ רמאיָש שיִאל
 ἿΝ ΕΣ ὙΠ ΓΝ וא ΤΙΝ :ועישוהל הָנּומָאָה
 םולשל וכ םֶהיִלַא רמאי םֶּכַמ שיאו :םכִח םָהְל םֶהָל

 ליעותדהמ םֶפו יפרצ םהל ינ ΠΝ ΟῚ ּועָבְשּו וממחתהו

 איה ΠΏ ΟΣ ּהָב ןיֶ ἘΝ ה ומָאָהדמְג הָכָּכ :תאז

 םישעמ יִלְו 3 הָנומָא הָּתַא ו שיא ΟΝ ΩΝ“ :ּהָמְצַעְב
ἌΣםישעמ יִלָבְּב* ְּתָנמָאתֶא אָג  ἊΝ ΤἈΝףותמ  

 אוה τν ΘΝ Τῷ ΤΌΝ- הָּתַא :יִתְנּמָאדתֶא ישעמ

 :םידערו וב םיִניִמָאמ םיִדשה ὉΣ ΓΝ תוביִטָה
 ןיאְּב הָמָאָה יִּכ תעדל ץפחתֶה רַעָּב שיא !הָּתַאְ
 קדצנ ויִשָעַמְּב אלָה ּוניִבָא םֶהָרְבַא :איה ΠΡ םישעמ

 דיִּכ הֶאְר ךןה ΠΞ ָבְומַהְדלִע וב קָחְציתֶא ותלַעַהְּב
 הָמְלָשֶה םיִשָעַמַה ךותמו ויִשעמְל תרז הָנמָאַה

 ΠΡ ךותמ א"; 8

55 

ὦ «ὁשש  

17 

18 

 1 ספ

20 

- 2 

22 
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 | הוהיּב םֶהָרְבִא ןִמָאָהְו רמאַה בּותּכַה אָלְמּו :הָניִמָאְה 38
 ΤῊΣ םיאר םֶכָּה :הֶוהְי בהא ΝΡ ΠΡ וליבָשֶחֶּתַו 4

 ὩΣ" ןִכְו :הָּדְבְל הָעמָאְב אלו שיאה ΟΝ םישעְמְּב =
 (ח תֶא ּהָפְסֶאְּב םיִשַעָמְּב ΠΡῚΝ אלה הֶנּוה 21

ΝΞ יִּכ ΤΙΝ ΤῊ םחְלשתנ ΠΡΟΣ ΟΝ םיִכָאְלַמַה 5 
 | -יִלְּבַמ הָנּומָאָה ὩΣ" 5 אוה תמ ΠΡ) ὌΞΩ ףוגה

 : הֶתִמ םישעמ
ἫΝ 83 םֶּתְעַדִי רשֶאְּב םירומל םֶּכִמ םיִּבְר ויהידלא  

ΓΟ ΓΝῚΞ 5ּונילָע  ΡΤ ΤΙΝהָפְרַה םיִלָשְכִנ ּונְלַכ יכ  
 םושל לכו םיִמָּת שיא אּוה רּובְדְּב ΡΞ ΝΟ רשַאו

 \ ןטמל ןַפְרָהתֶא םיִשנ םיִסּופה יִפְּב הגה τ ἜΠΟΣ ןֶסר 5
 = תזינָאה ΠΥΤῚ ΤΡ 55 תא וב ונגה ונְל ועמשי רשא +

ΣΝתולדְנ . ΠῚחּורְּב תופדהְנְו  ΠΝןטק טושָמ  ΠΣ 
ἘΞ ΟΝ ἸῸΝץפחי"רֶשא  Ι Ἔξ τןטק רבא ןושלה"םנ  

 הנק שאו רַעָיַה לודניהמ הגה :רּבַדִּת תולדְנו אוה 5
 )3( : הלוע אלמ םלוע איה שא ןושלהדסנ ונְריִעְבִח 6

 תטָהַלְמּו ףוג"לּכתֶא תֶלָאְנִַה ונירְבא ΓΞ תבְצנ ןושלה

| 

 , ןימדלָּכ יִּכ :םנהינ ΟΝ הטּוהְל איה ּונַתְיַוָה ΠΥΡΣῸΣ ז

ΤᾺΣתויחו שמְרְו ףוע]  ἘΝῚלע םה םיִשָכְכְנ שָבָכִי " 
 ןיִא ּהָשְבְכְל לכי ΣΝ ןיא ןושלַה לָבַא :םֶרֶּאָה ןימ יִדָי 5
 ּךרֶבְנ ּהָּכ :תֶוָמַה תַמָח ΠΝ ΟῚ תאוה העְרְל רוצָעִמ 9

 םיושעה ΘΝ ΤῸΝ לָלְְנ ΠῚ ὉΞΝ םיִהְלֶאָהדתֶא
 ןכו הללו ΠΡῚΞ תאצי ππν Παρ :םיקלֶא םֶלְצְּב 10
 אצוממ םיִרָמּו םיקותמ עמה עיִַּיִה :יִחֶא הָשָפַאל וג

ἘΝ ΠΝ Ὁץַע לָכויה  ΠΣתושָעל  ΘΟלכּותה וא  

 53(« לכוי אל דָחֶא ןיעמדםנ 15 םיִנאָּת תושעל פנה
 ןובְנְו םֶכָח םֶכְב יִמ : םיקּותמּו םיחולָמ םָיִמ 18

ΠΝ τὰהָמְכְחַה תֶונַעְּב וישעמדתא הָביטַה יכְרדְּב : ΓΝ 
 / האנק
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ΠΝםֶכְבַבְלִּב הָביִרִמּו הֶרָמ  ΠΩ ΟΝלַאְו - 
 15 יִּכ לַעָּמְמ ΓΤ הָמְכְהִה תאז אל :תֶמָאְּב ורכָשִת
 16 «(ΓΝ םוקמבדיּפ +םידשהְו רָצָיהְו דֶלֶחַה תַמָכָהְםִא

ΓΞ)המּוהמ םש  ΩΝ ΣῈ ΠΌΣΟ, ΣΞῚוז הָמְכְתַה  
Ὡνὄהרוהט לעמִמ  ΝῊתַעָרְכַמּש םולש תֶכָהאהףֶא  

 יִרְפּו םיִמָחַר הֶאְלִמּו הָתְעִּדדלַע תדמע אלו תוכזיףכל
 18 םולָשְּב הָקְדַצַה ירפּו ΠῚ הָּפְנחזיִאְו בלו בלדאלְּב בוש
 : םולַשה ישעְל עְרֶז

 4 אלָה πῶσ ןיאמ םֶכיִנּב ΟΝ םיְִַּמַהְו תומְקְלמה
 2 ןיִאָו םיִוָאְתִמ םֶּתַא :םֶכיִרְבִאְּב תורָגְתִמַה ΓΊΝΕΙ דךותמ
 ומָחְלַתְו ּוביִרֶת ּונישת אל גשהו ואְנקְתּו וחצְרִת םֶכְל
 אלו ἘΩ͂Ν םילאש ןה τ :םתְלֶאשדאלְש יִנָּפִמ םֶכְל ןיִאְ

ΤῸולבִת ןעמל הָעְרְּב םֶתְלֶאש רָשָאְד לע םֶכְל  
 םּתְעדְי אלָה תופָאנה(ְו םיפָאְנה) :םֶכיִתְוַאַתְּב
 תויהל ΚΕ ΠΕΡῚ איה םיהלֶא תַביִא םֶלועַה תַבָהַאיִּ
 ָבְשַפנְב ΟΠ :םיקלאל בָיא הָיַהְי םֶלועָה בָהא
 ὝΝ ΠῚ .הָואְתִי ΤΙΝΙ בּותְּכַה ὍΝ קירל יִכ
 בּותָכַה Ξ τὸν' ןחד תֶתְל ליִדְגְי םגְו ּונָּבְרְקְּב ןיכשה
 ἼΘΙ ןכק ןַחְרִּתִי םיִוְנעְל ץיל םיצפל םיהלֶא רָמוא
 םֶכיִנָפִמ ΓΞ ןֶטָשַה דנג ובָציִתִה םיִהלָאה ינפל
 םיאמחה םֶכיִדָי וצְחר םֶכיִלַא ברקו ם םיהלאל וברק
 וכבו ולְּבַאְתַהְ ונעתה : בָבְלַה יקּולַח ם םֶכְבְבְל ורהמ
 גט εν ּולפשה :ןוניל םֶכְתַחְמְשְו לָבָאְל ἬΕΙ םָכְלוחַש
 11 שיא ה ἫΝ :םֶכַתֶא םירָי אהו הָוהי

 הרותה ד תֶא ויחֶא ד תֶא ΚΠ והערד תֶא ףרְחְמה ּוהַעַרְּב
 הָרותַהְדתֶא ןידֶּתִִאְו ןד אוה ΠΣ ΓΝ ףרָחִמ אוה
 קקחמה אוה דָחֶא :הָנִדִדמִא יִּכ הרתה םָקְמ נא
 ןדָת Ξ ΠΕΣ ὋΣ דאו עישוהל לוכי ΡΣ (טפשהו)

 ךתימע-תא

 שכ

= 

+ 
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ΠῺΣ ΤΙΝ 18רָחְמּו םויה הָכְלִג םיִרָמאָה יוה :  
 רחסל תַחַא πὰρ םש"השענו תיִנמְלַא תיִנלָּפ ריִעְל

 יִּכ רָחַמ םוי ד דלידהמ ועְדַת אלו :ןוה תוברָהְלו ָּּב 4
ΠΡעגְךְדטעמּפ הָאְרגה ןָשָע םֶכייַח  ΥΝῚהֶלָּפ  ΣῊ 

 ΓΞ ΠΣ) ΠΤ. ΠῚ ΠΝ ּורמאת ἼΩΝ תחת 5
 הָעְר (ΓΝῚΞ ΠΟΤ ΟΞ םֶכְתואנְב ּוקְלַהְתִּת הֶּתַע :הְֶכְו =
 אָטַח ונָשִעְי אלו בוטה תושעל עדה ןִכְל : איה גז

 : ול אּוה
 ה רשא תורָצָההלָע ּוליִליִהְו ּוכָּב םיִרִשַעָה וה | =

 τῶν םֶלָכַא םֶכיִדְגְכּו הֶלְּב םֶכְרֶשָע :םֶכיִלָע .הָנאבֶּת

ΞΘםֶתְסִּכ םֶכְּפַסַכְו  ΓΤ] ΓΗםֶתֶאְלָח  ΡΞ 
 רַצּואַה אוה ΠῚ םֶכְרְשְּבִתֶא שָאדומָּכ הָלְכֶאְו תּודְל

 יפסא םילעפה רכש הנה :םיִמָיה ץקל םֶכְל םֶּתְרִצִא +
 תֶקַעצְו םֶכיִלָע קַעצ םֶּתְקַשַע ἜΝ םֶכיִתְדָש ריִצְק

 ץראְּב םּמְנדַעְתִה :תואְבְצ הוה ΝΣ הֶאְּב םירְצוקַה 5
 :הָחְבְמ םויל ומ םֶכְּבְלדתֶא םֶּתְנַמְשְהְו םָתְננַעְתה

ὩΣ >הָתפיאל .הנענ .אּוהו קידצַההתֶא םֶּתְמַהְו  
ΒΤהגה ןודָאָה אופדדע וליחוהו ומד יחצ 5  

 ἼΞ לַחָיִמּו ΠΡΊΝ תַאּובְּת בוטל הָּכַחִמ רָּכִאְה
τὸν 5םֶשְ  ΠῚ"וצמִאְו םֶתַאדִנ וליחוה 15 :שוקלמו  

 ננאָתְתִלַא ἘΝ :אבְל ודה םיהק טופ םֶכְבְבְל 9
 :חַתְפּב Ὁ ץרַה הנה ּוטפְשִּתְדִפ ΤΣ שיא

ὙΝ τὸםיִאיִבְוה  ἼΩΝםֶשְּב ּורְּבד  ὑπ ὉΠ ΠΥםֶכְל  
 דתֶא וטחנא םירשאמ הגה | : תֶלְחותַהְו ὍΣΣ תפומל ו

 ןודָאָה .תירָחאדתֶאְו בויא ΤΌΞΟ םֶּתְעַמְש םיִלְבּפַה
 ἘΝ רָבּד שארו : הָוהְי ןונחו םּוחרהיִּכ םֶתיִאְר 13

 הָעּובָש-לָּכ אלו ץֶראְב אלו םיִמְשְב אל עָבָשַת אל
 ΕΓΒ אל το אלו ןח ΡΣ ןה יהיו תֶרָחַא

 ידיב
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 88 ΞΘ ἜΝ לַלַּפְתִי ול רצידיּכ ΞΡ שיא :ןידה יִדיּב
 4 ΣΙΝ ΝΡ הָלָחָייִּכ םֶּכִמ שיא :דַמְ אוה מל

ὑπο198 ודע ּולְלַּפְתִיו  Ὁהָוהְי םֶשָּב : 
 16 ΖΝ ונמיקי הָוהיַו הלוחההתֶא עישות הָנמָאָה הלפהו
 46 ּוהָפְ ינפל שיא םֶכיִתונִע ּווְתה ;ול חל אַטַח

ἀπὰς17 יהילא הכח םיהלאדלֶא ארה ידה  
 רֶָמָמ הָיהְי אלָש הָלָפִּת לֶלַּפְתִהְו ּונמָכ ΤΠ ΦῸΝ שונא
 : םיִשְדִח ΠΡ τῷ שלש ץֶרָאְּב רטמ הָיַהדאל
 18 הָחיִמְצִה ץֶרָאָהְו רָטִמ ּונַתְנ םימשהו לֶלַּפִתיו ב בשיו

ΓΙ ΒΤ ΤῊΝ19 תַמָאְהְִמ םֶכְּב שיִא הָעְתי יּכ יִחֶא  
 20 ΝΙΝ בישָמַה יִּכ .ΝΡ :ּונָביִשי רֶחַא שיאו
 הָסַכיו ΓῺ ושפנתֶא עשוי אוה וכְרִד תושָקַעִמ

ΠΣםיִעָשַּפ  : 



 חילשה םורטפְל הֶנּשאְרֶה תַרְגאַה

| 
| 
| 
| 
 ו

 א תוצופת ΡΟΝ ַחישָמַה עושי ַחיִלָש סורמָּפ 1
ΝΣ) ΘΔ 3םיִרָחְבְוה  :אְָנִתִיִבּו אָיְסא איקְופק  

ΤΡῚΣתפמשמילא חּורֶה שּודְקְּב םֶדָקִמ בָאְה םיהלֶא  ἢ 
 | ריִּבְכַמְל םולשְ ἼΘΙ ומ תיזהלאְו ΠΣ עושי

 עושי ΣΝ יבא םיקלאה דּורָּב : םֶכְל ויהי 3
ἼΠ. ΠῚ ΞῚΞ ἫΝ ΠΥדַלָו  ΠΩ, ΠΝ 

ΠΥ +םיִתָּמַה םעְמ ַחיִשְמַה עושי תמקהּב : ΠΡ 
τοῖςהָנפְצַה לּבִת אלו לַאְיִת אלו תַחָשַת אל  ἘΞ 

 הָנומָאַה די לע םיהלָא זעְּב םירומשה :םִיִמְשַּב 5
ὃּהָּב שא : ץק"תעְל תּולְגְהְל הָדיִתַעָה הָעּושְמל  ἐλ) 

 תַפַמְּב ךרצה יפל טַעְמ ΠΕΣ םיִבְצִעְתִמִה םֶּתַא
τהָקְקְומַה םֶכְתַנומָא אַצִמִּת ןעמְל : תונש  ΠῚהָּבְרִה  

 דובכלו ἘΠ שאב ףירצה דָבאָה בָהָוההְזמ
 םָתְבַהֶא רשָא :חישְמַה עושי תולגְהְּב תֶרָאְּפְִל 8

 םיִאר ἘΞ הָּתַע וב ΝΕ רַשאְו םֶתיִאְר אלו
 :רפפמ הַמְצַע ,הָרֶאּפְמ הֶחְמְשְּב ּוליִנּ ἸΞΞῚ !תא
 תא :םֶכיִתְשְפְִל הָעּושְּת םֶכְתִִמִא ΞῸΣ תאשל 9
 םיִאָבְגַה םיִאיבְגה ּושְרָדָו ורְקֶח היִלָע ΟΝ הָעּושְּתַה

 רטחההלט

--στο---- --ς.---- 
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 וזיִאְו וזחהמ תַעַדְל רקחל :םֶכְל ןופצה דֶסָחַהְלִע
 ודיִגהְּב םֶבְרְקְּב ἫΝ ΤΠ חור ΠΡ ΤΠ ΣΝ תַעָה
 ΤΙΝ רש תּולְדְגַהתֶאו ΓΙ ייּונע תֶא שארמ

ἽΝ ἘΠῚ ΠΡ.)אל  ἘΦ ΞΡםישמשמ ויה ּונְלדסא יִּכ  
 םיִרשְבַמה ἘΠῸΣ הָתַע םֶכְל דגה רֶשֶא םַהָה םיִרָבִּדַּ
 τον םיִרְבִּד ποθ חולשה שְדְּפַה חורְּב םֶכְתֶא
 :םֶכותְלֶא ףיקשהְל ּודְמָח םיהלָא יִכָאְלמ
 םֶכָשְפנילָכּב וקו ורָרועְתה םֶכְלְכַש ἜΣ ΤῊΣ ןכְ
 יִנָבַּכ :חיִשְמַה עושי תולנְתהְּב םֶכָאובְי רָשֶא דָסֶחל
 דועְּב ΓΊΝΩ ἼΩΝ תּואּתַּכ ּוגַהְנְתִתִדלא תעמְשִמ
 םכיפה -Ἐπε - םישדק ּויָהְדסִָא יִּכ + : תַעְדיִלְבְּב םֶכָתויַה

ἜΝΘשודק םֶכְתֶא ארקה  ΝΠבּותָכ ןָּכְלע יִּכ  
ΒΡבא ּואְרְקִּתםִאְו :יִנָא שודק יִּכ םישדק  

 שיִאְו שיא יִלְלַעַמָּכ םיִנָפ אשמ ΞΞ טפשה םיהלאל
 םיִעְדְיִש ינפמ  :םֶכיִרּונְמ יִמיִּב ΠΝῪΞ אָנְדּוכַלַהְתַה
 בַהְָב אלו ףַסֶכְב אל ΞΕ רֶבָרְבד אל יִכ םֶּתַא
 :ֶכיִתובָא ΓΝ םָּתְלִחְנְה ἼΩΝ םֶכְלְבַה ΠΡ םֶתיְפִנ
 Ὁ םומ וּכְדיִאָש םיִמְת הָשְדלָש רֶקִי םדְּבהםִא 5
 הלו לָבִּת תודסומ יִנָּפְל שארמ .עדונה  :חיִשְמַה
 םיהלאְּב ויפדלע םינימאמה :םֶכְנַַמְל םימָה תיִָחאְּב

ἼΩΝותא םיקה  ὩΣםיִתַמה  ΤΡתויָה ןעמל דובְכ  
 ידידלע םֶכיְתשְפְנתֶא ΘΙ :םיהלאל ΠΣ םֶכְתִנומא

 הָּפְנַח ּהָּב ןיִאָש הָוָהֶאְל ΤΌΝ ΟΞ םֶכַעְמְשְּב חּורָה
 :רוהמ בַלַּב הֶזַע הָבָהַא ּוהָעַרְ תֶא שיא םֶּתְבַהַאְ
 תַחשי אל ΣΉΝ 3 תחשנ ערזמ אל תינש םיִדְלוּכ
 רָשּבלָכ יִּכ :םֶלעְל םָיכַהְו יחה םיהלַאדלש רַמָאִמַּ

 ץיצ 53( ריִצָח :ΟΞ +הָדְשַה ץיִצָּכ שיא דובב ריצח
 :םֶָכְל רשְּב רָשָא רָכִּדַה אּוהְו םֶלועְל םּוקָי ΠῚ רב

 התעו 28
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ΠΟΣῚ | 9םֶכְּתִאַמ ּוריִסָה  ΣῪ ΟΞב הפ הָמְרִמִלָכְו : 
 τον בורקמ רשַא םיִלְלִעְכּו : עָר ןושְלדלְכְו ΤᾺΣ קו 2

 : הָעּושְּתְל .ובדולחגה ןעמל דוהו יִלָכַשַה ΞΡ ּוואְתַ
 ΒΡ) ΩΝ :ןודָאָה .בוטהיִּכ םֶּפְמַעַמ  םֶנָמְאדִא 4 8

 .ΝΣ ΘΝ ּהָבְדפַאְמ ἼΩΝ היה ןָבָאדְלֶא לא
ΓΝ םיִנְבָאַּכ םָּתַאְדםִו : םיהלאל. ΠΥΡῚ ΠῚ) 5 

 -יחְבז תולעהל שק תנהכל חּורָה ןכַשמְל םֶתיִנְבְנ
 אוה ה | : חישמה ΚΞ םיקלאל ןוצְרל = חור 6

ΩΝןחב ןֶבֶא הָנּפ ןבא ןויצב דפי ננה .בּותָכה  
ΠῚ τשובָי אל הָּב ןימַאמהְו : ΞΡםיִניִמאמַה םֶכל  

ὌΝ ἽΝ ἸΞΝΠ םיררופל ἘΏΝ רקיה ןמֶא איה 
 : לשְכְמ ὌΝΟΥ ףננ ןֶבְאְלּו ΤῸ שארל ΤΡ םיניפה

 :ודעונדסג .תאולְו רֶבְדִל ועמש אל ןעי (ὍΘ םֶהְו 8
 שודק יונְו םיִנָחּכ תָכְלְמַמ ὙΠ) ΣῚ םֶכְנה .םָּתַאְו 9

ΠΡῚΡ Ἐνםֶכְתֶא ארקה תולהְת ּורְפַסִה ןַעָמְל  
  τὸםַעְדאל םִנָפְל רֶשֶא :אלפפה וריא-לֶא ךשחמ =

 ומחר אל .םִנָפְל רֶשֶאְו םיהלֶא םע הָתַעו םֶתיִָה
 + םיִרְנָכ .םֶכְריִהְוַא יִביִבָח : םיִמָחְרַמ הָּתַעְו

 םיִבָשותו  ΤΠ:שָפְנַּב תורגְתִמה רָשְּבִה תואתמ
 | םקישעמדלֶא .ּוטיּב ןנמל םיוגפ םֶכָּפְרִד ּוביִטיַהְו 12

 | τς תחת הקפה םִיְּב םיהלֶאָהְתֶא ּודְּבַכיו םיבוטה
 | םֶדֶא ΓΕ ΞΡ ּוטָנְכִהְו ΣῊΝ יִלַעּפְּכ םֶכְתֶא ופרח 18
 םילשמלדפא .:שארל יּואְרְּכ ὭΡΩΝ ןודָאָק ןעַמְל 4

| 

| 

ΜῈםיחּולָשל  ΠΝ:ילעפ .תמקנל  ΠΣתַלַהְתְְו  
 ורְּכְסִתְו בוטה ּושַעְּפַש םיהלֶא ןוצר 15 יִּכ : בוט ישע 5
 םיִשְפָחַכ :תַעְּד םֶּבְדְיִא רָשָא םיִשָנִאָה תָלְּוִא יִּפדתֶא 6

 -םא 5 הָעְרַה הסכמל הֶשָפִחַה םֶכְל הָתיָה ּולֶאְכאלְ
 םיִחֶאָה תֶא ּובָקֶא ΚΣ דובְכ ὉΠ + םיִהלֶא ἼΞΣΞ וז

 וארי



 455 ג ב סורטפל הנושארה

 18 ענפה םידָבָעָה :דקֶמַהדתֶא ΤΞΞ םיהלָאדתֶא ּואדָי

 ΠΡΌΣ םיכוטה יִנָפל אל הָאְרָיילֶכְּב םֶכיִנדַא נפל
ἼΞΟΞיִּכ :םיִשָקִעָה יִנָפְלְיםְנְדםָא יִּכ  ἼΘΙ19 שיִאְל אוה  

 : םיִהְלֶאְה תעד ןַעמְל ΘΙ ΠΡ םיִררָממ עַּבָשייִּכ
 20 ּולְלַהְתִתִִַמ ףורנַא תופמ םֶתְלַבְסּ ואָטְחַתְםִא יִּכ
 אוה דֶסַח בוטה םֶכְתּושְעַּב םֶּתְלַבְסו נְעָתִיִא לָבַא
 גו ΓΝ חישְמַהיסנ יִּכ םֶתאַרְקִנ תאְזְל יִּכ :םיִהְלֶא יִנָפְלִמ
 25 ;ΣΙ :ּיתובהִעְּב תכלל ΓΕ םֶכְל ריִאְשהְ םֶכְדִעַב
 5 ּותָּפְרִח ΣΟ ΩΝ ויפְּב ΠΡ אלו ΓΙῸΣ ΘΩ͂ אל
 = טפשל וניד ΡΟΝ יִּכ רַעָג אלו ΤῸ בישה אלו

ΟΣאָשְנ אוה ּונתאטחדתֶאְו  ἼΓΡῺΞ34 ןַעַמְל :ץַעְהִדלַע  
 95 ΓΤ ἜΝ ΘΝ ΌΤΙ נְלְדְח ירא הָקְדְצל הָיִחְ

ΝΕῸΣתודְבא ןאצְּכ םֶתיִיַה .יִּ כל  ΒΩ ΠΕ 
 :םֶכיִתְשְפִנ דיִקָּפ ΠΡ רַה"לֶא

 8 ןעמְל ןָכיִלַעַב .יִנָפְל הָנְעִנָּכִה ΘΝ הא ןִכ
ἼΩΝ ΝΞ Ὁ - ἼὩΝידיד לַע םיִרָבְדּו  ΨΥםיִשָנַה  

 5 תָכְל הָנָעְנְצִת יִּכ םֶתוארְּב : רֶבִּדִל םיעמש םָיֶאְש ימ
 3 רעש תופְלְחַמְּב ץוחבמ יהיה לא ןָכְרֶאְּפו .: הארי

 + ןופְצה םֶרֶאַהםִא יִּכ :תּוצְלַחַמ תשיִבְלּו בָהָז ידעו
 Ἵ אוה הָלְכי אל ΩΝ טקשהו ΠῺΣ חּורְּב הָמיִנָּפ
 5 ὩΣ ὩΣ םיִנָפל וטשקתה ןַכ יִּכ .:םיִהְלֶא יִנִעְּב
 :ןָהילַב ינפל ןָענְּכַהְּב םיהלאל תולַחיִמַה תושדקה

ἼΩΝ ΠῚןודָא ולדאְרְקּתַו םֶהְרְבִא ליקְּב הָצְמָש  ὁ 
ἸῸΝ ἫΝןֶמייָה  ΠΡאלו בוטה ןְָכְתושַעַּב תונְבְל  

 ז ןָהָמְע ובָש םישְנִאְה םֶּפִא ןכו :דחְפְמ הָנאַריִת
 יִּכ דובָּפ ּהָלדּונְתּו הֶשאָה ΤΕῚ יִלָכִדיִּכ הָנבָתְּב
 ואְלְּכִּתְִִפ םייהה תַנֶּתִמ תַלָחַנְּב קלַח- שי -:
 8 ΙΝ בל םֶכְלְכ ὙΠῸ 21 ףיסו ; םָכיִתולְפּתִמ

 Ἐν עב פת*
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 : חח ילפשו* םיִנָמַחְר םיחאָה יִבְהא προσ ילעּב
ΠΡ ΓΙ ΠΡ" ἜΝ πὰ 9אלו  ΠΕהָפְרַח תחת  = 

 םֶתאְרְקִנ תאולש םָּתַא םיִעְדיש ינָּפִמ ּוכְרְבְּתִדםָא יּכ
 בהא םייח ץַפָחָה שיאה יִּכ ΠΞΊΞΙ -תֶא ושריִתָש ג0

ΒΘ)רָּבִדִמ יתְפשו .ערמ .ונושְל רצי בוט תוארל  
ΠΡוהפדריו םולש שקבי בוטדהשעו ערמ רוסו : 

ὌΝ ΠΥ ΣΤ .םיקידצ  ὙΠיפו :םֶתְעְוַש ד לֶא  
 תושעל ּואְנְקּתִםִא ἘΝ ערי ימו :ער ישעְּב הָוהי 3

τὰקר הקְדצַה ןעמל ּוְעְתִדםִא םנ םֶכיִרָשאְו : בוטה - 
 םיהלֶא הָוחְיד תֶא  :וצירעת אלו ἸΏ ΝΟ םֶאְרּומ 5

 רָבְּד ביִשָהְל ὙΠ םיִנכְ ּויָהְו םֶכְבְבְלּב ושידקת ותא
ΠῸΣΞםֶכְּתִאִמ שקְבְמלַכְל הָאְרִיִבּו  ΠΌΤתֶלָחותַה  

 ושבי ΠΕΡ םֶכְל .יִהָי 15( חור :םֶכְבְרִקְּב רָשֶא 6
 םֶכְתֶא ןישלקל חיִשְּמִב ΠΟΙ םֶכְּכְרִד םיִצָאְנְמַה

 םיהלָא ןוצְרב ּונְעֶּת ΩΝ םֶכְל בוט יּכ ΠΝ יִלָעְפְּכ וז
 | | יִכ ἘΣ םֶכְתושָעְב ּונעְּתַשמ בוטה םֶכְתושָעַּב 18

 = דַעָּב קיד וניִתאטחדלַע תַחֶא םעְּפ תַמ" חישְמְַדסנ
 ΤΠ רָשְּבַּב תמוה םיהלָאָהדלֶא ּונְתא .ברקל םיִעָשְרֶה

:ΠΥΒ 19ךלֶה ןכְבּו  ΚΤΡΣרָשֶא תוחוהל  προς 
ἼΩΝ 0רָשאּכ :ּוניִמאְה אל םיִנָפְל  ΠΕםיהלֶא  ΤῊΞ 
ἜΝוטְלמנ רֶשֶא הָבִּתַה תושעקְּב חנ .ימיִּב  πον 

 תומּד ΝΠ :םימה ΠΡ תושָפְנ ΠΡ ἘΠῚ םיטעְמ 21
τῶν ΠΡΞΩΣריסהל אל םֶכְתֶאְדםִג* עישות תַעָּכ  

ΓΝיִּכ רֶשָבַה  ον τανתא ּוטְלד  στονחור  
Ὁ9חיִשֶּמַה עושי תמקה ידיד לע המלט : ἫΝרבע  

 5, 91 הנע א"נ 8, ΡΞ לע םיִלָבקְתִמּו א"נ 8; 8
 ΡΝ ΤΩΣ א"נ

 המימשה
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 םיִכָאְקמַה וינָפִמ ּטְנְּכִו םיהלָא ןימיל בש הָמיִמְשַה
ΠΡῸΣתורּובְגהְו  : 

 4 ּויָק ןַּכ רָשְּבַּב ὉΠΣΞ חישְמַה ΠΣ רָשַאַּכ הֶתַעְ ד
 ὙΠ רָשְּבַב הָנַעְמה יּכ איהה תעדּכ םיִנָזמ תא
 םדָא ἢ תּואְתְל דוע ὙΠῸ אל τ ןעמל :אוטחל
 :רָשְּבַּב דוע םֶכְתיַה יִמידלָּכ םיִהְלֶא מבלה ὮΝ יִּכ
 ימי םינשארֶה ΘΝ םיוגה ΚΕΙ͂Σ תושע Ὁ בר יִּכ

ὉΠΞΡרֶשְב יִלְלִו ןיי יִאְבְַּכ תּואתְבּו הָמְז יִכְרדְּב  
ἘΤῚתובעותו רֶכָש  ΓΞ.תאזדלעו : םיִליִלָאָה  

 .תויהל τὸς וצורָתְדאל .יִּ םיִפְּדִנַמּו הָּמַה םיִהָמִּת
 דיִתְעָה ΞΡ - < ΡΟ ΠΝ ΠΩΣ ΠΡ םיפוטש
 6 ὩΣ" ּורָשְּבְתַה ןָּכדלַע יִּכ :םיִתָמַהְו םייהה טפשל
 ΠΤ ΠῚ םֶדָאְדיִנְבִּכ רָשְּבַב ונוי ΣΡ םיִתָמה

ΤΤΙΞה +םיקלֶא  Ὁבַרָכ לפה  ΣΌΝ ὙΠ ἽΞ 
 ויחְאדתֶא שיא ΠΝ ἼΞΤΟΞ ἘΠῚ :לַלַּפְתַהְל םירעו
 ὙΠ :הָבַהַאָה הָסַכְּת םיִעָשְּפ םדילפ יִּכ ΤῊΣ הָבַהַא

 שיא שיא : תְלְת יִלְבַב ἘΣ תֶא שיא Ὁ םיחראמ

 םיִנָכסִכ והערל שיא ּורֶזעת 53 ὯΝ דָסַחַה 0

 ὮΝ ἜΞῚ רכדמה : םיִּבְרַה םיִהלֶא ידסַחְילע םיִנָמ

ἜΣ] -רֶשֶא ליחַה דותמ רזעָי  Ὁןעמל םיהלא  
ἢ ΞΞ ΟΝ 33:חיִשָמה עושי ידיד לע  τωνול  

 ΞΞΑΞΙΙ͂ ἸῸΝ םימלוע ימלועל ועָהְו דובָּכהא

 ΩΣ אָנְלַא םֶכְתַפִנ וה גָע רּופ ךותְּב םֶכָאבְּב

ΠΡ Θ ΝΞםֶכְתֶא  ΠῚוחמשדמא יִּכ :רֶז  ΚΟ18  
 וצלַעַתְו וחמשת ὩΣ ΑΣΑ" הישמה יּונעְב ΠΣ קֶלַח

 44 חיִשמַה םז ש-ןעמל ם ָכְתֶא ּופְרָחְייםִא :ודובָּכ תולָגהְב
 חור (הֶרָובְגַהְו) דובְּכַה חור םֶכיִלָע הָחֶנ יִּכ םֶכיִרְשַא
 5 דלא יִּכ Τ(ΠΞΞ) םֶכְלְצְאְו אוה ץֶאְנמ םֶלָצֶא) םיִקלֶא

 הנעי

 יי

 שכ

 ו

σι 

«ἡ 

 מ

65 

ω 1 

== 1 
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ΓΝלעפְכדוא 3925 וא חַצרְּכ םֶּכִמ שיא  ΠΝםֶנָכְִכדוא  
τὸםוחתב  ΟΝלַא םייחישמה דַחַאְּכ הָנְעַייִכְו :ולש - 

 ΓΝ יִּכ ΠῚ רֶבִּדַהְדלִע םיהלאל הדוידסא 3 שובי וז
ὉΠטָּפָשַמַה  ΓΞהמ הָנשאר ּונָפְמְדִאְו םיהלָא - 

 קידצ ןה :םיהלֶא ΓΞ ΩΝ םירממה תירחא הָיְהִּת 18
 םיִנָעְמהְדסנ ןכל :אָטוחְו עָשְרְיִּכ ףא עשוי אל טעְמְּכ 9

 ארבה םיהלֶא דִיַּב םֶהיִתשפִנתֶא ּודיקפי םיִהלֶא ןוצְרּכ
 | : בוטה תושָעל ּופיסויו ןמָאָּנַה

 | ה ןקוה יִנַא ΠΝ םֶכְּבְרַקְּב רֶשֶא םיִנקְוה - תֶא 5

| | 

 דיִתָעָה דובָּכַל ἜΣ - ὩΣ חישה ΤῸΝ דַעְו םֶתיִמִ
ἘΞ" תחת רֶשָא םיהלֶאְה רדעד תֶא וער  :לְהנָלות Ὁ 

 .ּוחיִנָשַהְ  ΠΣאל  Ὁ ΝΞןוצרּכ) .הָבְדְנְּבְדםִא
ἜΝ ΠΝΕΙ͂ שָפְנְּבִדםִא יִּכ עְר עַצְּב בקע אלו (םיהלָא ὁ 
ΓΕ ΡΝ ἘΝ 9 הוהי תלחנב םירמ. ἌΝΩ אל 

 דובָכה תֶרָטָע ּואָשִּת םיִעְרָה רש תַעְּפוהְבּו :ןאצל +
ΩΝ ὃינפל ּועְנָכִה םיִרָעְה םֶּתַאדְנ ןכו :לכת אל  

 והעְרְל שיא עַנְּבהְּב חור תּולפש םֶכְלְב ּורְגְחְו םינקזה
ὁוליִפשה :ןחדֶּתַח םיונעל| ץילי םיצלל םיהלָא  

 םֶכְתֶא םמורָי ןעמל הָקָזַחִה םיהלָאדדי תחת םֶכְשְפִנ
τיִכ םכבהי-לּ וילע ּוכיִלַשה :ותַעְּב  ΣΝ ΝΠםֶכְל : 
 | = נאש הֶיְראְּכ ךלהְתִמ ןָטֶשַה םֶכְביִרָי יִּכ ודקָש ּורְרועְתַה 8
 הָנמָאָּב םיִקְזַח (ὙΠ םֶּתְדַמַעַו :עלבי ΩΝ תא שָּהְבִמו 9

 :םֶלוְּב רָשא םֶכיִחְאְדלעסְג ΝΞ הֶלֶאָּכ םִיונעהיִּכ ועדו
τיִחְצְגה ודובכְל םֶכְתֶא ארק* רֶשַא דָקָחַהְלָכ יקלאו  

 םֶכְתֶא "ΘΟ אוה טַעָמ םֶכְתּוע ירחא עושי חיִשְּמַּב
τםימלוע יִמְלועְל ועָהְו דובְכַה ול :דַפָיִו רָבַנְו קזחו  

 .ּנָאְרְק א"'ג 10
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  ΕΝםבשָחֶא ןכ יִּכ ןמָאְנַה חֶאָה סונולס דב 9
 םיטַעְמ םיִרְכְרְּב םֶכיִלַא יִתְבַתָּכ  ὙΠםֶכְּתֶא

 וב םֶּתְִדַמִע רַשֶא הוה םיהלֶאה דָסָח יִּכ דיִעַהְל
 םֶכִּתְרְבַה :אוה תַמָא  ἽΝלבב  ΠΣםֶכְּתִא 18
 והָעְרְדִתֶא שיא ולאש : םכמולשל םילאש נב סוקר 14

 םֶכְלִּכ םֶכְל םולש הָבָהַא תקישְנִּב םולָשְל  ἼΩΝַחיִשָמַּב
ΕΝ עושי 



ΓΝחיִלָשִה םורטפל תיִנשה  

 א -לֶא ΤΡ ַָחיִשֶּמַה עושי דָבָע סורמְּפ ןעמש 1
ΠῚ ΠΡῸΝ ὍΞΡ τῶνּוְלָשְּכ  ΤΡῚΣוניִהלֶא  

 םֶכָל יהי םולשו דָסֶח ΠΣ עשי וננישומו
ὝΞΞונינדַא עושיו םיהלַאה תַעְַּב : ΝΞ 

 םייחל ּוניִכְרְצדלָּכ תא ול ΤΣ תיקלָאָה יותרו
 :וליחְו ּודובְכְּב ּונָתא ארוקה תעד ΤΟΣ תּודיסחלו

Ὁ) ὉΠ ἜΝ +ןעמְל תורקיו דאָמ .תולדג תוחטְבַה  
 ὝΕΣ טלמהל םיהלֶא עָבְמְּב קלח :ןדודלע ּוחְקת

-ῸΝ ΤΊΝΕΣ 5םלּב  : ὝΕΣףיסוהל ּודקש תאו  
 הָקְדַצַה השעמ לַעו הָקְדצה הָשַעָמתֶא םֶכְתִנומָאְדלע

ὃתַעדִהתֶא  + ΓΤ ΟΣתושירפההתא  τ ΕΠ ΠΟΣῚ 
 דלַעְו - :תּודיִסְחַהדתֶא תּונְלְבַּפַה ד לַעְו תּונְלְבַפַה ד תֶא ז
 יִּכ :הָבָהַאְקתֶא .הָוְחַאָהְדלַעְו הָוְחַאָהְִתֶא תּודיִסָחַה 8

 תויָקְל ὩΡΩ͂Ν ὍΣΟΝ םֶכְב ּוּבְרָיו ּואְצְמי הָלֶאבִא
 עושי ּונינדא תַעדְל ἝΞ תושעמ םיִלָטְבּו םיִלְצעְתִמ

 ΠΕ אוה רע ול הָלֶאְדִיִא ἼΩΝ שיִאָה יִּכ :חיִשְמַה 9
ΘΝ 0תונשארַה ויִתאטחְמ ותְָרָהַט ד תֶא הָכָשְו : ἸΞ3 

 םֶכְתיִחְבּו םֶכְתַאיִרְקתֶא קזחל ודקשְו ופיסוה יחא
 היִּכ :ּולָשְּכִת אל ושעת ןִּכ םא יִּכ (םיבוט םישָעַמְּב) ג

 רֶשֶא םלוע תוכלמ «ΝΒ ΠῚ םֶכינפְל חַתָּפַי 13
 וניודאר

ἘΦ 
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 19 אל ןּמדלַפ :ַחיִשְָמַה עושי ּונעישומו ּונינדַאל

 םֶתְעִדְי .יִכְיףִא תַעְילֶכְּב ΠΌΝΟΣ םֶכְריִכְהְל לדִחֶא

 18 ריּכְוהְל יִנעְּב ΠῚ :הָּב םַתננוכתהו וז נּתְמַאדתֶא

 44 וכ יִתְעִדִמ :הֶוה ןְכֶשִּמַּב יִתּיַה יִמילָּכ םֶכְתֶא ריִָהְלּ

 :חישָמַה שי ּוניִנדא יִלדהֶלָּנ 151 יִנָכִשִמ קתעי רהמ
ΟΝ:םָכְל תויהל  ΤΩΣהָלֶאָה םירָבִּדִה ןורכז  “ἜΣ 

ΠΝאל יּכ :יתְרימפ  ὉΠיִרָחֶא  ΤΙΣומָּבְחמ  

 ואבו חיִשְּמַה עושי ΣΝ תרובג םֶכְתֶא :ּונעיִדוהְב

 דובְכְו רקי ΝῺ) "5 ΕΓ" ΓΝ תוארָה ּויָה ּוניִניִע יִּכ

 תוהה ינפלמ .ליק וילא אב בָאָה ΤΟΝ תֶאמ

 88 ΓΝ :וב ἘΣ הָתְב ידידו .יִנְּב ΠῚ רמאל .ודוב

 ונַתויהּב םיִמְשַה-ןִמ אָצִי ΣΥΝΕ ּונעמְש אהה ₪

 9 ֶּּתִא םיִכ רֶתוי הָאּובְנה רַבדּו :שָדִּפַה רַהְּב ומ

 ריִאָמ רַנָכ ΤῸΝ םֶכְבְ םֶּתַש ΟΝ תושָע םֶתַביִמַהְ

 הנגה .בָכוּכ ΠῚ םויה רוא עָקְּבִי יִּכידַע לָּפא םוקמּב

 20 תַאּובְנדלָּכ ἽΝ הָנושאר ἸΡῚΣ תאְז :םֶכְבַבְלִב

 21 םֶלועמ יִּכ .:ובלמ םֶדֶא ΚΘ ἘΞ ΓΝ אָרְקִמַה

ΠΝ τοםיהלֶא ישְנַא יִּכ םֶדָאְה ןוצְרְּכ הֶאּובְנ  

 :שדקה חור םֶּאְשְנ רָשֶאּכ ּורְּבד םישודהה

 2 ἫΝ ירומ ὙΠ ΝΞ ΝΞ ὙΠ רֶקָש יאיִבְםו 5

 לשמפ ּושָחְכִיו תותיחשמ תותָּכ וסיִנָכִי ἼΩΝ םֶכְּבדִנ

 5 וכו םיִּבִרְו :םאָתּפ ןוילכ םֶשְפְנילע ּואיִבְיו םגָל רשא

 :םיפודנל תֶמָאָה ΤΙ [ΠΡ םֶרּובַעְבּו םֶתובָעות יִרָחַא

 8 עצְּב ἸΣ םֶהְל :ἐδ םֶכְתֶא ּושעי ודב יִרְבדְבּו

 אל םֶרְבַשְו ΠΩΣ אל אמ ΘΒ ἽΝ עַצֶּב

 = + יִּכ ἸΝΏΓΙ ἼΩΝ םיִכָאְלַמַהְילִע םי הלא סָחְדאל יִּכ :םוונ

 םֶרמְשל לפא יִלָבַכב ὈΡΘΟῚ םירה יִבְצְְ םְדירוהדםַא

 5 רמשיו ὉΠ אל םינשארַה תורודה- לע"םעו : טֶפשמל
- 
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 -תֶא ואיִבָהַּכ ומע הָעְבַשְו קָדָצַה ארק חנתֶא קר
 הרמת ἘΠ ΡΝ + ἜΡΟΝ רודדלע לובמה

Ἴ5Πרֶשֶאְל לשָמְל םמישיו הָכַּפַָמְּב םֶנְדו רפאל  
 רַשֶא קידצה .טולדתא לצו  :הָמז תושעל .םידיתע

 קיצה יִּ :םֶתּמ יִכְרדְּב םֶהָה לעִיִלְב יִשְנַא ּוהואְלַה <
 הרשה ושפנו עמשו םֶתא הֶאר אוהו םֶכותְּב Ξ הָּזַה

ΤΣ ΠΡῸΣ 9םוי  ΒΡהָוהי עַד יִּכ :םעַשר ישָעמְּב  
 םויל םיִעשְרַהדתֶא .ךשחלו ΠΣ .וידיִסַחתֶא ליצהְל

ΒΨ 10םיכלההדתֶא רֶתויְבּו :םֶהְל םֶלּומְג ביִשָהְל  
ΠΝיזע .הֶלֶשמִמַהדתֶא םיזבו לבת תואַתְּב רָשְּבַה  
ΘῸΞּודְרָחָי אלו םֶּבִל תּוריִרָשְּב םיִכְלִה  ΠΡתֶא - 

 (ΓΞ ועָּב םֶהִמ םילודגה םיִכָאְלַמַהְא ἽΝ : תורשה גג
 תומהְּבַּכ ΠΟΝῚ :םַמּפָשִמְּב הָהְי ינפל םּופדנ אל 1

 םֶפְרַחְּב תַחְשִלְו ΣΡ םָעְבטקָחְּכ תודְלוגה תולְכּפַה
ὌΝΤΩΝועדי אל  ΠΣלמ םשפנ תיִהָשַהְּב  

ὩΓΙΡῚΝ 18םיִלֶאְִמ ובשחָי ְנעְל םֶמּו תַנְדְע רֶשֶא :ּואָשִי  
 םיִתשו םיִלְכאְו םֶשָפִנ יחּודמְּב םקְנַּפְתִמַה םיִמָהְוִמ

 ΤΟΣ ΞΡ אלו ΕΝ תואלְמ םֶהְל .םיניע :םֶכָּמַע 1
 ΟΝ בלו ּודדוצי םִיאָתְּפִה תושפְנתֶאְ אטהל

 וכליו ἸΣΓΡῚ ἸΞῚΣ רשיה דרדההתא : הָרָאַמַה נב םָהְל 5

ὙΤῚ 16םעְלּב  ὝΘΞΞהַהְתַו :הלועה רכש בהֶא רָשַא  
 הָרְּבִד τ הָמָהָּבַה 5 ΝΟ πὸ תַחָכות ול

 ΒΘ תוראְּב : םספה תֶלּואְּב רצְעִּתַו ΘΝ ΟΣ וז
 -דַשח םֶהָל רּומָש ἼΩΝ הָרעְסִּב םיִפּדִנ םיִבָע המה

ΠΌΒΝ 183 :םלועל  ΘΊΞῚΞודוצָי אש ירבד תואנְּב  

 וטְלְמְנְידִא ΣΝ תא ΓΙ ΤΟΣ רֶָשְּבַה תוֶאַתְּ
 םַהְו םֶהָל וחיטבנ הָשפְח :הָצת ךְרדְּב םיִכְלהַה יִדיִמ 19
 יכ :ושְבכְל םֶדָאְה דָבָע יִּכ תחָשל ὉΣΊΩΣ םֶמָצַעְּב 30

 ירחא ;
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ΤΙΝונעישומו ּונינדַא תַעַדְּב םֶלועְה תאָמָמִמ םֶמְלִמה  

 םֶתיִרָחִא ושָבְכִנו ןֶכותְב ּועְּבְטְהְו ובשדםא חישָמה עושי
 τ ταν תעדל אלש םֶהְל חונ :םֶתישארמ ΠΣ הָיְהִּת
 הָשודקה הֶיָצִמהְִמ ΤΙΝ ּוגסְת והָצְדָי רָשָאִמ הָקְדַצַה
 לשָמ ΟΝ ΩΝ ἘΠ ΠῚ :םֶהְל הָרּוסְמַה
 הָצְתְרָהְְִמ הלע ריִָחַהְו יאקדלע בָש בֶלְּכַה תַמָאַה
 : שָפְרְּב ללגתַהל
 יִביִבָח םֶכיִלֶא בתכ Ἂς ἼΝ תיִנָשַה תראה תאו = ג

 τὶ רפול :םֶכְבַבְל תַמַתתֶא ὝΣΝ ὝΞΙΩΞ ןָהיִּתְשְבּו
 ΓΝ“ םישדקה םיִאיִבְגה ידיִּב םֶדָקִמ םיִרָמָאָגַה םיִרָבּדַה
 :םֶכיַחיִלֶש ΤΟΣ ΤῊΣ ΩΝ ונעישומו וניִנדַא תוצִמ
 םיצל ואבי ΘΛ תִִרָחֶאּב יִּכ הנשאר םֶכְל תאז ועד
 היא .:רמאל וצָצולַתִיו םֶשָפְנ ΓΝ ΠΝ .םיִכְלה

 ומָּכ דמע לפה תובָאְה ּובְכָש ἸΝῸ יִּכ ואב תַחָטְבַה
ΓΝםֶלַעְנ : הֶאיִרְּבַה  ΘΩΣםיִנָפְלֶש םֶנוצְרְל  

 = םִמַהְדִמ ץֶרָאָהְו םימשה ושענ םיהלֶא רבב
 ΓΕ ΘΙ יִּכ זֶאָמ ΣΝ לָּבַת הָרְבָא םֶהיִדָי לַעְו :םִיָמַה

 ונפצְנ ּוניִנָּפְל רָשַא ץֶרָאְקְו םימשהדסנ :לובמה יִמָּב
 ישְנַא דבָאו ןידה םזיל שאל .םיִרּומש ὩΠῚ ורבְדְב
 םויש .יִביִבַח םֶּכִמ םֶלָעָת ד לֶא תַחֶאָה תאו :עַשְרה
 :דָחֶא םיִּכ םינש ףֶלֶאְו הָוהָי ΣΞ םינש ΡΟΝ דָחֶא
 םיבשח שיזרָשַאְּכ חיטְבְה ΟΝ ΝΣ ΠῚ רחַאְיאלו
 דבָאְּב ץפָחָי אלו ּונְרּובְעְּב ἘΝ ךיראמ יִּכ רּוחַאְל תאז
 10 דםזי אבי אב :הָבשְּתִל םֶלָּכ תונְּפְּבְדַא יִּכ םיִדְבאַה

ΠΡתודסיהְו ופלֶחִ ןואָשְּב םימשה א הֶלְיְלַּב בְונָּפ  
 :ּופְרָשִי ΠΡῸΣ ἼΩΝ םישעמהו ץֶרֶאהְו ונְנמְתַהְו ּורָעבְי
 11 ךלהתהל םֶכיִלַע ΝΟΣ וגומְי הָלֶאלֶּ"מַא הָּתַעו
 12 שיחהְלו אביש הָוהייםויל תוכלו : תודיסחבו הֶשְדַקְּב

 ותא
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 ΕἸΣΙΝ ורעבי תודפיהְו שָאְב ּוגּומי םימָשַה וכ ῶν ותא
 ץֶראְלּו םיִשְדַח םִיִמשְל םיִּכְַמ ותָחַטְבַה ἘΞ .ּונְחְנַאַו 18

τὶםֶּב ןילָי קָדָצְרֶשֶא הָשְדָח : ΞΞΠ 5τν 
 (Ὁ םולָשְּב ΞΡ אַצְמִהְל ודקַש הָלֶאְל םיִּכְחְמַה

 הָעּושתְל ובשחת ּונינדַא חור ּךְראדתֶאְו :עשּפְמ םיִּכְו 5
ΝΞםֶכיִלֶא בַתָּכ סולופ בּוהֶאָה .וניחאדםנ  ἘΞ 

ΠΌΣΙΣ τםשורְבדב ייִתּורְנִאדלֶכָּב 5( :ול התנה  
ΠῚ ΠΡ ΤΟΣםירעבהְו ןיִבָהִמ םישק םיִרָבִּד שו  

 םירְפְסַה רָתָיְּב ושעייסנ רָשֶאַּכ םֶתִא ּוכְּפַהְי םיאָתְפַהְ
 שארמ תאז םֶּתְעַדְי רָשָא יִביְבָח םֶּתִאְו :םשְפנ ןדְבָאְל וז

 ἊΝ תּועָמ ΠΝ ּוכָשְמִּת זּפ םכיתשפנל .ּורָמשה
 וניִנדַא תעְדְבו דֶסָחְּב וברו :םֶכְעְמִמ םֶּתְלַפְ לַעְיִלְב 18

 ἜΣ“ םויה"םנ דובָּכה ΩΝ חישֶּמַה עושי ּונָעיִשומּו
 ἸῸΝ םֶלּועָה םויל



 ד

 הילשה ןנחויל הָנושארֶה תַרָנאָה

 1 וניִאְר ּוניִניִעְבּו ונעמש ΟΝ שארמ הָיַה ἼΩΝ תא א
ὉΩΞΙ ἼΩΝוששמ רָשָאּו  Ὑπὸםיִּיִחַה רַב גדילע : ἘΣΤΙ2  

 יוחד תֶא םֶכָל םיעידומו ὉΠ םיִדיִצמּו ארגו .ולננ
 וניאר ἼΩΝ ΓΝ ΤΡ ּולְגִנְו בָאָהְדםַע ὙΠ ἼΩΝ םיִמָלועַה
 םֶּתִאד םּג ונל ורְּבַחְתִּת ΣΡ מל םֶכְל הָציִדונ ונעמְשו
 םיבתפ תאזו :חישָמה עושי ונְּבְיסַעְו בָאָהדַע ּונְרַּבַחְתְנ

ἼΣΟΝתאזו :המְלש םֶכְתְַחמְש הָיִהִּת ןטמל םֶכל  
 וא םיהלָאָהָש םֶכְל דנו ונָממ ונעמש רשא הַעומשה

 תּורְּבַהְתַה ּונְלְדשי יִּכ רמאנדםא וכ ןיא ἼΣΓΤ 291 אוה
Ἣνילעפ אלו .ּוחנַא רֶקֶש יִרְבד ךָשחּכ ךלַהְתִנ  

 הגה רואָב אוה ΝᾺΞ ΝΞ ὙΡΠΟΣΩΝ ὉΞΝ“ :תַמָאָה
 : אָטַחילָּכַמ וגרָהְי ὉΞ חיִשְמַה עושידסדו דחי ּונְרַבְַתִ
 תַמָאָהְו ּונשפנ ὍΠΩΣ םיִעְתמ אטח ὍΘ ΝΣ רמאנדםא

 9 קידַצְו אוה ןֶמִאְנ ונתאטח ד תֶא ΠΤ) τ םִאְו :ּונָּב ןיִא
ΠΡΌאלַש רמאנ"םאו :ןוֶעדלָּכִמ ּונְרָהַטְלּו וניתאטהל  

 ΕΘ ןיא ורבו Ὁ Ὁ) ΞΙΞΡ ּונאָמַח
 9 יִּתְלַבְל הָלֶאָה םיִרָבּדַהדתֶא םֶכיִלַא ΞΙΞ ὉΣ1 Ξ | כ

 עושי τὰς ὉΞΝ ינפל Ὁ שיא ΝΠ ΝῚ ּואָטָהְת
ΠῸΣΠאּוהְו .:קידצה  ΠΕΣלע אלו וניתאטח"לע - 

 תאְובו : םלועַהלָּ תאטַהדלַעדסנ יִּכ ΞΡ ּוניִתאטח
 עדנ
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 רמאה : ויִתוצמ ד ΓΝ רמשְנ - םִא ותוא ּונְרַּכִה יִּכ עַדָנ +

ΠΕΡῚהכד רמשי אל ויִתוצמדתַאְו  Ἂνתַמָאָהְו אוה  

ἘΝ ΕἾΝ 5וב ורָבְּדִתֶא רמשה  ΠΡ»תַמָאְָב  ΣΩ͂Ν 
 דמע ΝΠ רַמאַה :ונחנא ובחיּפ 5( ΓΝΙΞῚ םיהלא 6

τוב  ἼΩΝΞאל יחא | :ְקַהְתיְזִּכ אוה ךלהְתה  ΓΝ 
ΠΟΤῚיִּכ םֶכְל יִנֶא בתפ  ΟΝ ΠῚ ΓΊΝΕΙהָתְיָה  
ἘΞΡהָוצִמַהְו שארמ  ΠΥΡῚרָכְּדַה איה  ἜΝםתְעַמש : 

 ובד הָגְמָאְנ איהְו םכְל בתכ ינֶא ΠΡ ΤΙ ΓΝ דועו 5
 :חַרְ רָבְכ ΤΩΝ רואָהְו רבע ךשחהש יִנָפִמ םֶכְּבִ

 :ךַשחַּב ּונְדוע ויחֶאדתֶא אנש אּוהְ יִנָא רואָּב רמואָה 9
τὸדמע ויחָאדתֶא בָהאָה  ΝΞלושְכִמּו  ΕΞ ΚΝאנשהְו  
 אוה ΤῸΝ עדי אלו ּךלַהְתִי ךשחבו אוה ךשחפ וויחֶאדתֶא ,

Ὁםֶכיִלֶא בכ ננה ;וינְַדתֶא רוע ךשחה יּכ ךלה  
 בַתּפ :ומָש ןעמְל םֶכיִתאטח םֶכְל ΡΣ ןעי םיִנָּבַה 18

 שארמרֶָשַא תא םֶּתְרַכה יִּכ ןעו תובָאה םֶכיִלא ינא
 ΤΟΣ םֶּתְרַבִגְמַה יּכ ןעי םיִרוחְּבַה םֶכיִלא יִנָא בת

ΒΓ"תֶא םֶּתְרַפַהדִיִּכ ןעו םידליה םֶכיִלֶא  ΣΝ 
 שארמ"רָשַא תא םֶּתְרַּכה יפ 15( תובָאְה םֶכיִלַא יְִּבַחְּכ 1

ΣΌΣםיהלָאָה רַבְדּו םֶּתְקַומִּכ 15 םירוחכה םֶכיִלַא  
 תֶא ּובְהַאְתִילַא :עְרֶהִלע םֶּתְרבְגְתִהְו םֶכְּבְרְקְּב ןכש 16

 םלועההתֶא בַהֶאְידיִּכ שיא םֶלועָה יִרְבּדדתֶאְו םֶלועָה

 רָשְּבַה קָשַח םֶלּעְּב רָשֶא לפ יִּכ :בָאָה תַבַהִא וְּדיִא 5
 ἜΝ יִּכ אּוה ּוניִבָאְִמ אל םיִסָכּוַה ΓΝ םִיניִעָה תואתו

ΕΊΣ 11ןוצר הָשעָהְו ויִתואְּתִִמִע רבעי רובע םֶלועָקְו  
 πὴ הָנורַחְאָה הָעָשה הָגַה ידְלי ;דעְל דמעי םיהלָא 18

τ שש 

 ינטש ובר הָתַע ןּכ חישְמַה ןמש אבי םֶּתְעַמְש רָשֶאַכְ

 ,ינא בתּכ א"נ 2, 8

 חישמה
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 19 ּונָּפְר5ִִמ ΓΟ ΤΙΝΙ הָעַשַה איִהְש עד תאזבו חישָמה
 ויה ὩΣ יִּכ ּונָּפִאמ ויה ול יִּ ויה ּונָתִאמדאל ΩΝ ּואָצָי
 ונָּתַאמ םֶקְכ אל יִּכ עדי ןעמְל ּואַצְי דא ּונָמַע םידָמע
 9 םֶּתִעְדִיו שודקה תֶאְמ הָחְשִמַה םֶכְל םֶּתִאְו :הַמַה
 21 תַמָאַהדתֶא =ןוהיראלש Ὁ ינָפִמ םֶכיִלַא יִּתְבַתָכ אל :לּכַה
 ΓΝ אל רכש רַבְּדילְכש םֶּתַעְדיִו ּהָתֶא םֶתְעְדִיִּ
 35 רמאל עּושיִּב שְחַכְמַהְדםַא יִּכ רקָש רבה אוה יִמ :אּוה

 ΝΞ שָחַכְמַה ַחיִשָמַה ןטוש אוה ΠῚ אוה ַחישָמה אל

 28 ἸΞ2 הֶדומַהְו ΤῚΝ בָאָקְדםַנ ]33 שָחַכְמַהדִלָּכ :ןֶּבַב
 34 םּתְעַמַש ἜΝ רֶבּדה םֶכְב ΝΣ םֶּתַאְו :בָאָקְדסְג ול
 םֶּתַאדְג שארמ םֶּתִעמְש רָשֶא םֶכְּ םוקידםאְו שארמ

 9 ייח איה ּונָחיִמְבִה רָשֶא הֶחָמְבַההְו :בָאְבּו Ἰ33 ומּוקִּת
 36 :םֶכְתֶא םיִעְתַמַה ינָּפמ םֶכיִלַא ΞΟ תאז :םימְלועָה
 גז אלו ὩΞΞ ΤΩΣ ותֶאִמ ὩΠΡΞΡ ἼΩΝ הָחְשִמַה םָּתַאְ
 ἘΞ ΟΣ רֶשאָּכְדםַא יִּכ םֶכְתֶא דָמְליִש שיאל ּוכְרַטַצִת
 הדְּמְל רֶשֶאּכ רקש אלו תַמָאָה אוה ΞΟ Ὁ הָחְשִמַה
 8 וב ΤΩΣ םיִנָב ΓΝ < וב ּודְמַעַּת ןַּכ םֶכְתֶא
 :ואובְּכ ὌΞΩ שובנזאלו ותואָרהְּב ונפל ץמָאָי ןטמל
 99 ΓΝ השנ-לְּ יִּכ ΝΥΝῚ אוה קידצהיִּכ םָּתְעַדִידבִא
 :ונממ דלונ

 8 ארקהל וטל ןתנ רָשֶא בָאְה תַבהֶא ΠΡ ΤΡ וא
 ונְתא עדי ּוְנִא םֶלּועַה ןָּכְלַע ּונָחְנַא ויִנְבּו םיהלָאה יִנְּ
 9 ἬΝ םיהלאל םיִנָּב ΠΕΣ ידידי ΣΝ ותואהיִּכ ןעו
 ΠΤ ותולְנהְב יִּכ ּונַעדְי לָבִא ΠΤ ΤΙ הָלְגְנ אל דועְו
 8 הָוְקּתה ול רָשַאלֶכְו :אוהש ומָּכ ΤΙΝ יִּכ ולדםימד
 4 אָטח"לָּכ :אּוהדםנ ΠΟ ΝΞ ΝΩ͂Ν רהט תאזה
 5 יִּכ םֶּתְעדִיו :הרותב ΠΡ ΒΘ אָמָהַהְו אוה ΠΡ עשפ
 6 דַמַע הלב :אטח ןיא ובו ּוניִאְטְחְתֶא ΓΝ ΡΠ אּוה

 ןב
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 יִנָּב :ועָדְי ΝΟΤΕΝ ּוהָאְר אל אָטוחַהלָּכ ΝΌΤΟΣ אל וב ז
ΠΟΤ ΓΝהשעה שיא םֶכְתֶא  ΠΡῚΝרשאּפ אּוה קידצ  

 ןושאר ןַטָשַה 5 אוה ןֶטָשהְהִמ אטחהו :קידצ אוה 8
 -תֶא ΠΕ ἘΣ ΤῸΝ הָלְנִ תאז רובעבו םיאְטהל

4 
2 

 1 ΓΗ͂Σ % “ שה
 .Ἧ ᾽Σ Ζ ₪ ἊΝ רו 4 %

 תל
 ג.

5 
 יש ו

1 
5 
 Ξ כ
86 

:5.4 ἊΝכ  

 תאזבו ἽΝ οἷ םיהלאמ יכ אטה Ἔ τ ἐν ראשי וב
 πον να רשא שיִאלּכ ἸΡῸΣ ὉΞῚ םיהלֶאַה נב ועדונ
 :ויחֶאדְתֶא בהֶאָידאל רשאדלּ ןכְו םיהלָאמ ὌΣΝ הקְדצ

 שיא הָבְהְאְל שארמ םֶתַעַמְש רֶשֶא הָעמַשה תאז יִּכ וו
 ויחֶאדתֶא גְרֶהְו עְרֶהְדִמ הָיָה ΟΝ 15 אל :והעְרְדתֶא 1

 -ישעמ ΠΝ ישעמו םיִעְר ּויָה וישָעַמיִּכ ןעי וגְרָה עודמו
 :םֶלּוָה םֶכְתֶא אְנשידסא ἘΝ ּוהָמְתִתדלַא :קֶדָצ 18

ὍΣΣ 9 ὍΣΣ ὉΤΩΝ 4לא תומה ןמ  ΝΞ ΟὟ" 
 ΓΞ ראשי בָהֶאידאל ἼΩΝ שיא וניחאדתַא ּונְבַהֶא

 ַחָצרלָכ .יִּכ םֶּפְעִדִו אוה חצר ΠΝ תֶא אָנשה"לָּכ 5
 הָבָהִאָה ΤΙΝ ὭΣ תאזָּב :םלוע ייח ובדומיקתי אל 6

 תַתְל םיבָיח ὌΠ ΓὮΣ ּונדַעַּב ושפנהתֶא ןַתָנ אוה יִּכ
 ἘΞ) ΠΝ שיאו ΟΝ דַעְּב . וניִתְשְפִנ ד תֶא וז

 ץפקו ἘΠ ד רַפָח ΠΝ ΤῸΝ ΠΣ ΝΠ הזה םֶלועה
 :םיהלֶא תבָהא ΞΕ ΤῊ ּוָממ ויִמָחְרתֶא

 : תָמָאְבּו לַעּפְּבִימִא יִּכ ןושְלֶבו ןילָמְּב בהֶא אְנלֶא יִנָּב 18
ΠΡ ΓΝΊΞῚ 19תַמָאָהְדִמ יִּכ  ὉΓῸΝתֶא טיקשנ ויִנָּפְלּו - 

 בָנְשנ םיהלאה ונתא ΣΡ ונפלה םא יּכ :וניתוכל 30
 -אל ונפלהםא ידידו :לפדתֶא עדו ונָּבְלַמ .אוה ו
 ותאמ ὈΝῸΣ רֶשֶאדלָכְו :םיִהלאָּב Ὁ וש ּטָעיִשְרָי 3

 נְִּב ὝΦΕΤΤΙΝ הש ויִתְוצמִדתֶא משני ּונְלְדַתְ
 הָבְהאְלּו חיִשְמַה עושי ונְּבימֶשְּב ןימאהְל ותָוצִמ תא 28
 םוקו ויִתוִצמְדתֶא רמשקהְו ΣῈ ΝΣ ΝΘ ΣΎΝ שיא +

 ב

0 - 
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 ἼΩΝ ַחּורְּב ὉΞ ןכש ΝΎΞ עַדְנ תאזְבּו וב אּוהְו וב

ΣΡ ָןַת 
 4 תוחורה ונחבִדמא יִכ חּורדלְכְל ּוניִמָאַתדְלַא ידידי

 :םֶלעָל ּואָּב םיפר רֶקֶש יִאיִבְנ יִּכ ΠΏΣ םיהלֶאְמִדסא
 2 עושיב הָדומַה חּורילָּכ םיִהלֶא חּורהתֶא ּוריִּכִת תאזָּב

ΤΠַחּורילַכְו :אוה םיִהלֶאְמ רֶשָבב אָּבַה  ἊΝ 
ΠΤ ὉΣΝםיהלָאָמ אל (רֶשְּבב אָּבַה חישֶמַה) עשב  

 ΝΠ ὩΣ ἼΩΝ חישָמַה ןטוש חור אּוה ΠῚ אוה
 + םֶּתִא םיהלָאָמ םיִנָּבַה םֶּתִא :םֶלועָב אּוהיהגַה הֶּתַעְ
 = ;םֶלָּּב רָשָאְמ אּוה לדג םֶכָּב ΟΝ םֶתֶא םֶּתִחַצִ
 δ עמשי םֶלועַהְו ורפי ΠΡΊΝ ןּכ"לע םלועַהְדמ מַה
 ΣΟ םיחלַאה - תֶא ΣΤῊ ל ונחנָאְו : םהיִלֶא
 ΓΝῚΞ ּוניִלֶא עַמָשִי אל םיהלֶאְמ ΣΝ רַשֶאְנ ונילא
 ז יִדיִדִ : הָעוּתה חּורחתֶאו תַמָאָה חּורדתֶא 2
 איה םיהלָאמ הָבַהַאָה יִּכ ΤΣ ΓΝ שיא אָנְהבַהֶאְנ
 :םיהלאה ΓΝ ΚΠ םיהלֶאמ דלונ בַהֶאְי רָשֶאדלָכ

ἼΩΝ)אל בהא נא  Ὁםיהלָאה יִּכ םיִהלֶאְהדתֶא  
 9 "דשא ונל םיהְלֶאָה ΤΩ͂Ν ΠΝ תאְזַּב :הָבָהַא אוה

 ΠΤ ןעְמְל םֶלועְל ΤΌΠΩΝ ὍΞ ΤΙΣ םיהלֶאָה חַלָש
Ὁתאו  ΝΎאל הָבַהַאָה  ΓΝ19 "תֶא :ּונְבַהֶא  

 ונפדתֶא ΓΦ ּונָתוא בָהֶא אוההםִא יִּכ םיהלָאָה
 וג Ἰὰς בָהֶא הָכָּכדםִא ΤΟ : ונְתאטַחד לע הרפכל
 :ּוהָעְרדתֶא שיא הָבָהַאְל םיִבָח ὈΠῸΣ "ὩΣ םיהלֶאה
 12 שיא בהָאְנְ"םִאְ םלועמ שיא הֶאְרְאל םיהלֶאהדתֶא

ΠΣ ΩΝםיהלָאָה  ΩΣ"הֶמְלַשִנ ּותְבָהַאְו ּונְּבְרַקְּב - 
ΣῸΞ18 ונְל ןתָניּכ ּונָב אוהו םּוק) וכדרָשֶא עַדְנ תאזָּפ  

 14 ןָפַהְתֶא חלש בָאָה יִּכ הָדיִעַנ ּוניִזח .ּונְחְנַאַו . :וחורמ

 15 םיהלֶאְהְְב אוה עושי יִּכ הָדומַהִלָּכ :םֶלועָה עישומ
 םיהלאה 29

 שכ

5. 

 סמ
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 ןמאנו ὍΣ ὩΣ :םיהלאַּב אּוהְו וב ןכש םיהלָאָה 6
 ΤΙΣΙΝ אוה םיהלָאָה ּונָתא בהֶא םיִהלַא ἼΩΝ הָבָהִאְּב
 ΕἾ ὭΣ םיהלֶאָהְו םיהלאַּב τὸν הָבָהֶאְּב דָמַעָהְ

 ΓΒ ןוחתפ Ὁ ΠΗ͂ הָבָהַאָה ּונָּבְדהַמְלָשֶנ תאזְבּו 1
 ןיִא :הֶזה םֶלּועָּב ּונָחְנָאדםִנ 19. ּוהמָכ יִּכ ןידה םוְל ₪

 ִּכ דַחָפַהְַתֶא שנ הָמַלֶשַה ה הָבָהָאָה יִּכ הָבָהַאְל דחפ

 מול םדק אוה יִּכ ותא .םיבָהא ונחְנָא | הכל 19
 אּוהְו םיהלָאָה ΩΝ ὋΝ בָהא שיא רַמאידיִּכ - :ּונָתא 20

 ΠΝ אל ΟΝ יִּכ רָּבִדְמ אוה ΡΨ ויחָאדתֶא אנש
 -תֶא .בהַאל לכו ΠΟΘ הֶאְר .אוה ΩΝ .ויחֶאדתֶא

 ΓΊΝΩ תאו :ותא ΠΝ Ὁ אוה ἼΩΝ םיהלֶאה 51
 :ויחַאהתֶאדםְּג בָהָאְי םיהלָאָהתֶא בָהאַָה 5 ּונְל ותאַמ
 ו πρὸ ΚΠ ַחיִשְמַה .אוה עושי יִּכ ןימאמַה ד ו

 - .דֶלּנַהְדתֶא ὩΣ בַהָאָי ודילומדתַא בָהאַהְלְכ םיהלָאְמ

ΓΝῚΞ ΕἼΩΝ 2ּונָתְבַהַאְב םיהלָאה יִנָּבתֶא בַהָאָנ יִּכ עַדנ  

 תַבָהַא תאז יִּכ : :ויָתְּוצְמְדתֶא ּונְרָמְשְבּו םיִהלֶאה - תֶא 8

 תושק ΡΞ ייִתּוצִמּ ו יִתוצמדתֶא רמשנ ἜΝ םיִקלֶא

[ 

 | םֶעהתא ΓΝ םיחלאה תאמ דֶלַּה לכחיכ : הנח 4

ὃימ  ΠΆΩיִּכ .םלוצה תֶא  ἘΝמאפה"  ΡΞאוהש  
ὁםיהלֶאָהְִּב  : ΠῚאוה  ΝΞ ΩΝםֶדְבּו םִימְּב  (πὴ 

 | םֶּדַכּו ΔΘ ΩΝ יִכ דבלּב םיִמְּב אל חישָמה עושי

 השלש יִּכ :תֶמָאַה אּוה חורה יִּכ דיִעָמַה אּוה ΠῚ ז
₪ ₪: 

 םֶתְשְלְשו שדפה חור רֶבִּדַה בָאָה םִיִמָשַּב)) םידיעמה
 חּורַה (ץֶראּב ΤΩΣ הָמַה השלשו : הָמַה דַחֶא 8
 תודע לָמַקְנְַה :תֶחֶא תודע ΒΡ ὍΝ ἘΠῚ םימה 9

 = תאז יִּכ ΓΒΕ הֶלידְ אלַה םיהלָאה תּודַעְו םֶדֶא יִנְּב
 איה
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10 ἼΞΞ ןימָאמה .:ונְּבִילַע ΣΙ ἜΝ םיהלָאָה תודע ΝῚΤ 
 אל רֶשָאַו ושְפְִּב תּודע ולחשי םיִהְלאָה  ΓΝםיהלאל

 ןצי והָמְש בוכל  ΝΠ ΝΟתּודעְב  ἼΩΝםיהלֶאה דיִעָה
 ול ןתְנ םלוע .ייח יִּכ תודעה איה תאח + וְּבִדלַע

55 Ὅτ רָשִא ΠΩΣ ὍΞΞ הֶלאָה םיִיחַהְו םיהלָאָה 
 םייחה ולדשי  ὍΤΕ ἜΝΙםיהלָאָהְִּב  ΤῈ:םּיַחַה ול

 18 םלּוע ἜΣ ןועְדִת ןעמְל םֶכיִלַא יִתְבַתְּכ תאז
 4 וב ּונְנוחְמְבּו : םיהלָאָה ΓΞ םֶשָּב םיִנִמִאמַה םֶכָל

ΝΟΣ ΕΝ5 םיִעְדְיִש יִפְלּו :ּטלוקְּב עמְשי ונוצרכ רֶָבְּד  
 -םַּג עַדָנ ΝΣ ἼΩΝ ΞΡ ּונְלוקְּב ΨΩ יִּכ ּונָחַנַא
 4 דתֶא ΠΥ שיא .: וניתולאשמ אלממ אוה יִּכ תאז

ὙΠΝתאטח אטוח  τῶν5% לאש תֶוְמְל הָנְנַא  
 שיִדְה תֶוְמל אלְו ּואָטֶח רֶשֶאלָכְל םייח ולו ודע
 17 8 :ודעְּב לאשל רַמא :אל ΠΡῸΣ % אָטַח
 8 ונעדי :תומל ΤΌΝ רָשֶא תאָטח שו איה אטח לע
 דַלִ רשא יִכ ᾽Ν י אל םיהלֶאה תֶאְמ דֶלונַהְילָכ יִּכ
 :וב עניאל ΠῚ ושפנדתֶא רמשי .םיהלֶאָה תאמ

ὉΣΤ9 : אוחה .עָרְּב םֶלּועָהלכְו ּונְחְנֶא םיהלָאְמ יִּכ  
ὍΣΣיִּכ  ΝΞםיהלָאדְּב  ὉΡΤΊΣΣתעדל הָעב  ΓΝ0  

 אוה ΠῚ הישֶמַה שי כב ונחְנָא יִּתְמָאְבּו יִּתְמָאָה
 2 πὸ םכל ΤΌ ὋΞ :םיִמְלועָה ייחו יִּתְמָאָה לַאַה

 :ןמָא םילילָאָ

- μιὰ 

- τῷ 

99} 
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ΤῸΝתינשה ןָנְחי  

ΠΎΞΙΗΤΟΝ [ΠῚ 1ינא רשא ַהיִנָבְדְלֶאְו הָריִחְּבַה  
 יִעְְילְּכ ὈΓῸΝ יִּכ יִדבְל ינאדאלו תַמְאָּב םֶתא בקא

 וגָמע הָיִהְתִדְנְ ּונָּבְרקְּב תֶדמעְה תַמָאָה ןעמל :תַמָאָה ל
 םיהלֶאָה ΠΝ םולשו םיִמָהְְו דָסַח ὍΣΣ יהי :םלועל 3

 תַמָאָּב בָאָה -ןֶּב חישָמה עושי ּונִנדַא תאמו ּוניִבָא
 ב יתאָצְמ"יִּכ .דאָמ .יתְחַמְש : הָבָהָאְבּו 4

 τον .בַַכְכ אל 5 τοι א יטקבמ הת
ΓΝשארמ ּוְלדהַתיְה רֶָשֶא תֶאדםא יִּכ הָשְדַח  

ὃהָבָהַאָה איה תאו :ּוהָעְרִִתֶא שיא הָבַהִאְל  ἽΝ 
 שארמ םָּתִעַמְש ἼΩΝ הָוצִמַה איַה תאז ΓΊΝΩ דלהְתנ

 ὌΝ םלועְל ּואָּב 55 םיִעְתַמ Ξ : הָּב ךלַהְתהל ז
 אוה ΠῚ רֶשְּבַב ΝΞ ΠΩΣ עַשיִּב םידומ םַא

 ממ דבאתהןָפ ורהזה : ַחיִשָמַה ןטושו הָצְתַמַה 5
 רֶבַעָההלְּכ ΠΡΟ ּונַתְרַכַשִמ ΓΞ ΕΝ יִּכ ּונְתְלְעּפ 9

ΠΡ ΟΣהישמה  ὈΣΝῚדמע  ΤΠםיהלא ול ןיִא  
τὺולדשו חיִשָמַה תַרותְּב דָמַעָהְו  ΓΞ ΓΞ: ἘΠΕ: 

 פָסַאְתיאל תאזה הָרותַהְדתַא איִבָי אלו םֶכיִלַא אָּבַה
 לאשה יִּכ : םולשל ולדּולַאְשָת אלו ΠΡΟΞΙ ותא גג
 שי הָבְרַה :םיִעְרַה וישעמל אוה רֶבָח ומולָשֶּב 1

 הוקס יִּכ וידבּ רגב יּתְצַפַה אלו םֶכיִלַא בכל יל

 ונְתְחְמש ΠΥ ןמְל הָּפלֶּא ΤΡ ἼΣΤΟΙ םֶכיִלַא אובל
τךמולשל םיִלָאש הָריִחְּבה ךְתוחַא יִנְּב :הָמְלֶש  ΘΝ 
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ΠΡ ΤᾺΣתישיִלָשַה  

  ΘΌΓΟΝ ΤΠידידי  ΟΝ:תַמָאְּב ותא בהא יִנָא 1
 אירְב הָיְהַתו רֶבְּדְילְכְל 19 ביש יִנוצְר ידידי 2
 בו  ΠΕΣיִּכ  ΤΟּודיִעִו םיחא ּואָּב רשָאַּכ דאמ 3
 ךלהתמ רשא ףתמִא"לע  ΠΣהָחְמש יל ןיִא :תָמָאְּב +
5 ΠΣΩΝΞ ידידי :תַמָאְּב םיִכְלַהְתִמ ΣΤῸΝ עמשלמ ΤΡῚΣ 
 :םיִחְראָהדםַעְו םיִחאַהדַע ד שמיל  ἼΩΝ"לע ּודיִעַה 6

  ΤΩ͂Νלָקְקַה יִנָפַּב  Πρ ΤΌΣΩ ΠΕΡῚיואְרְּכ םֶתא
 אלו ואָצַי ומש ןעַמל יִּכ : םיהלֶא יִנפְל  τז למ לוכד

 לָּבְַל ּוניִלָע 5:9. :םיוגה  ἘῸΝןעמל  ΠΣםירוע 6
 הָואְתִמִה ספירטויד לָבָא הָלַהַָהלֶא יִּתְבַתְכיִנַא :תַמָאְל 9

10 ΝΞ ἸΞῸΣ ΣΝ ὌΞΩ וא שארל םֶהְל ΠΥΠΟ 
  ΣΙΝויִשָעמדתֶא  ΠΝאטבל - אוה  ΟἿΣםיִרָבד

 וליד אלו םיִעְ  ΠῚΞ ἢעמו 32( אל םיִחַאְהְַתֶא םנ יִּכ
 וג לא ידידו + לָקְהַה ךותמ םשרו םֶלְִּקְל םיִצְפָחַהתֶא

 תובקְעְּכ לה  ΠΡבוט הֶשעָה בוטה תובקעְכְ"סא יִּכ
 םיהלאמ אוה  ΠΟΣῚ"לע .:םיִהְלָאָהתֶא הֶאְר אל ער 19

 םידיעמ ונָחְנאְְְו המצע תָמָאָקְנְו לפה וריעה סוירטמד
 בכל ילשי הָבְרִה | :הָיְמָאְ ונודע ִּכ םָּפְעַדיו ויל 18
 בָכִל יִתַצפִח אלו  ΤῸΝהָוקַא לָבָא :סומלוקבו וב 4
τ םיעְרַה דל םולש :רּבְדְנ הפלא ΠΡῚ ΠΎΤΩΞ ףתוארל 
ποθ שיא שיאְל םיִעְרָה םולָשל לאש ρον" םיִלָאש 



ΓΝהדוהי  

 -לֶא בקע יִחַאו חישְמַה עושי דָבָע הָדּוהְי | ג
 םירּומשּו בָאָה םיִהלאַּב םיבּוהא * םֶה ΟΝ םיִאְרְקִמה

 םֶכְל ὙΠ .הָבָהֶאְו םולשו םימָחר ΡΠ עושָיְל ג
 רָבְד"לע םֶכיִלַא בכל ΟΞ יִביִבָח : ריִּבְכַמְל 3

 ὩΡΩ͂Ν ררועל ὙΠ ΠΝ נְלְכְל תחאָה הַעּושְּתַה
 תחא םַעַּפ הָרּופְמַה הָנמָאְל ומחלת ὮΝ בֶּמְכִמְּב

 םיד רַזְגְנ ἼΩΝ ΘΝ אובְל ובְננְתַה יִּכ :םישודקל 4

 הָמּול ּועהְלֶא דֶסַחהתֶא םיכפהה עשר ישָנִא .ֶאְמ
 ; חישָמַה עושי ּונינדַאבּו דיחוה לשמה םיִקלאַּב םירפכְ

 ἽΞΞ ὌΝ ΩΝ םֶכְתֶא ריִּכְוהְל ישפנתֶא שיו 5
 רחא ΠΟ םיִרְצְמִמ ὈΣΤΩ͂Ν ΠῚ עישוה יִּכ םַּתְמדִ

ὙΦ ΝΩ͂Ν 15 ὁםיִכָאְלַמַהְו :ּונימָאָה אל  ἼΩΝורמשדאל  
 תורסומְּב םֶרָמְש םֶלְבְתַא ובזעדםא יִּכ םֶתְרָשִמתֶא

ΟΥ̓) רָשַאַּ : לודנה םייה טּפָשמְל הָלַּפאּב ὩΣ τ 
ΩΡןֶקיִתְנְבּו הְרמַעו םודס  ὉΠ ἼΩΝהֶנְכְלַּתַו םֶהומְּכ  
ὙΥΙ͂Ν 8רֶשְּב  Ἢ15[ :םלשע שא רסומל ּורְסִמְניִּכ  ὍΣΣ 

 .םישדקמ א'נ 1
 תומלחה



 19 הדוהי תרגא

 הָלֶשְמְּמַהִ" תֶאְו רָשְּבַהִד תֶא םיִאְמְטְמ הָלֶאַה תומלַחַה
 9 םיִכַאלפה רש לָאְכיִמּו - :ּופְרֶחְי תורְרָשההתֶאְו ּוצָאְנ
 השמ ΓΝ תודא לע ותא בֶריו ןָטַשה ὩΣ" וחְכִוְתַהְּב
 ἜΣ רָמָאְדםִא יִּכ (ΘῈΣ טּפָשִמ ץרֶחל ובל ואְלַמדאל

ΠῚב  ΠΡםיפרָחְמ  ἜΝ ΤῊΣ10 םיִרָכִּדַבּו ועדיהאל  
 הָמַהְּב תולְכֶּפַה תומָהְּבִּכ ὈΣΞῸ ΡΠ 3( רָשֶא
 וג ּוכְלָה ןיק ּךְרְדְבִדיִּכ םֶהָל יוא :םֶשָפְנְד תֶא תחש

ΤῸבקע םִעְלְב יּודַמְּב  ὋΝּודְבָא חרק יִרָמְבּו ; 
 . 2 הָבַהַא תדועסְּב הָמַה לושכמ ירוצ אלַה

 ἊΝ םיִערְו שאר תּולְקְּב םֶָכָמַע םיתשו םיִלכא םֶכְלש
 ףרחהיצע חוה (ἜΞΩ ΘῈ םימ יִלְּב ὉΠ םיִבָע םֶשָפִנ
 13 ΣῊ םִידיִרְּבָשִמ ΕΣ םימעפ ותמ רֶשֶא יִרָפ ןיִאְּב

ΩΝםיעת םיִבָכַּפ םֶּתְשְּב ושְרָי  ΠΝהֶלַפִא  
ΤῈΣדעדידע םֶהָל : ΤΠ ΩΣםֶדָאְל יִעִבְשה  ΝΞ)4  

 55 תושעל :וישדק תבָברְּכ "ἈΞ ΠῚ הגה רמאל םֶהילִ
 ὭΣ ΟΞ ΟΣ ץֶרֶאדיִעָשְר"לָּ היכוהלו םֶלְכְּב םיִטֶפש
 םיִאְטח τον ּורְּבִּד ἜΝ תושּקַהלָּכד לַעְו םֶתָעַשר

ΦᾺΣעשר  : ἘΠ πον16 םיכְלהה םיִנְנואְתִמַהְו םיִנְגרֶה  

 םיִנָּפ ירדה קֶתָע ἼΞῚ ΠΡ רָשַא םֶהיִתוְאַת ירחא
  םיִרָבְּרַהדתֶא ּורָכְז יִביִבָח םֶּתַאְ :דחש בָקָע
 :חיִשֶמַה עושי ΣΙΝ πὸ דָיְּב ΠΡ םירָמָאְנה
 18 ואבי םיִמָיַה תיִרְחאְּב ΠῚ רמאל םֶכיִלַא םֶרְבדְּב
 19 םישרפה ἘΠῚ הָלֶא :םֶעָשַר תואָּת ΤΙΝ םיִכלהַה םיצל
 גי יִביִבְח (ΓΝ :םֶהְּב (ΤῈ ΠῚ ΟΞ ילַעְּב רּוּבְצַהדְִ
 ּולְלַּפְתִהְו ּהָתָשְדַקִּב לפ"לע הלענה םֶכְתַנימָאְּב ּוְּבַה
 ג םיהלֶא תַבָהַאְּב םֶכיִתְשְפִנתֶא םּתְרַמְשּו :שךקה חורְּב

ΠΡ 2םלוע ייחל חישָמַה עושי .ּונינדא : 
 [- הָלאתֶאְו : םיִמָחרְּב םֶהְמע ּוגהְנְתַהְו הֶלֶאתֶא ולידְבַה

 ועישות
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 םָּתְסַאְמּו שָאָה ךותמ םֶתא םֶּתְצַלַחְו הָמיִאְב ועישות
 ;רֶשְּבִה תֶאְלְחְּב לֶאיִמִה שובלה -תֶא-םִנ
νιלושְכממ םֶכְרַמְשל לוכי רָשָאַ  ΤΌΣΟΙןשֶשְּב םֶכְתֶא . 
 . עישומה דיחיה (םֶכָחַה) םיהלָאָה : ודּובְכ ינפל םיִמיִמִת 5

 (ἀπ ΤΡ דובְכַה ול ונינדא ΤΌΣ עושיּב ּונָתא
 ΤῸΝ דע ימלועל םנ ΠΝ ἘΣ םֶלועלָכ יִנָּפל הֶלָשִמְמַהְ



 רה. רש...

ΠΡ ןח 

  ὙΠחיִשְמַה עושי  ΤΡῚΣ ἜΝתוארהְל םיִהלֶאָה 1.
 וחְלָשְּב עידוה אּוהו הְרְהְמְּב הָיהְירֶשַא תֶא ויִדְבְעדתֶא

 ודְבַעְל וכָאְלמִדדָיּב  ΤΡםיִהלָאָה רַבְד דיִעָה רֶָשֶא :
 לפדתַאְו חישְמה עושי תּודַעְו  ΠΝ ἼΩΝארוקה ירשא 3

 םּותְּכַהתֶא םירמשְו הָאּובְנַה יִרְבִדִתֶא םיִעְמשה יִרָשאְ =
 יִּכ ּהָּב  ΠΣ:תֶעֶה  ΠΡתו להק קה עַבָשְל +

 אָיְסִאְּב רָשֶא  ἼΘΙהוה תאמ םולשו םֶכָל  ΤῊאּוכָו
  ΤΙΝῚעושידתאמו :ואסְכ יִנפל רָשֶא תוחורָה תַעְבִש 5

 ץראדיכלמל ןויִלָעְו םיתמה רוכְבו ןמָאְגה דַעָה חיִשְמַה
  ἼΩΝומָדְבּו ּונָתא בָהֶא  το ΟΝשָעיו ו 6

  ὮΣΙΝועָהְו דובָּכַה ול יָבָא םיהלאל םיִנָהְכְ םיִכְלִמ
ΤΕΣ ΩΣ ΝΞ ΜΠ הנה ΠΝ םימלש ימלועל 

 הָמַהְיַג ]529 ותא הָתַאְרַ  ὙΠ ἼΩΝויל ודפְסו
 ץֶרֶאָה תוחפָשַמדלָּכ  ΕΝ ΠΥΡΟῚ 5וּמהְו ףֶלֶאָה יִנָא 5

 שאר))  ΝΣ (δὴאובו הָיַהְו הָוהַה םיהלֶא הָוהְי
  ΤῸΝתואָבְצ :  ΣΤΡ ἊΣםֶכָל רֶבָחיסִנ םֶכיִחַא 9
ΤΣ חישְמַה עושי ןעמְל תּונְלְבְסְבו תוכלמבו ץחלב 

 .ּונְצָחְד א'נ 1, 5
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ἈΞומשדרָשַא  ΘΊΘΩΒרּובָעַּב  ΤΟΝ ἼΞῚרּובַעְבּו ". 
ΓΝ 10חור יִלָע יִהּתַו :ַחיִשֶּמַה עושי  ΝΠ ΟἿ 

 Ὁ) ΝΣ :רֶפוש לוקָּכ 52 לוק ΙΝ עַמְשֶאְו 1

 הֶתִא ΤΟΝ תא( ןורָחאָהְו ןושארֶק יּפַה ינאו ףֶלֶאה
 ΝΞ רָשֶא ΠΡ ΟΝ ּוהָחְלָשּו ἼΒΘ ΟΣ בתֶּכ הֶאר
 םידרְסְלּו אריפאיתלו סומָגְרפְל אְנְרימזלְו סוספֶאל

 לוקהה תֶא תוארל ἸΣΝῚ :אָיְקְדּולְלו איִפְלְרְליִפְלו ו
 :בֶהָז תורגמ עַבָש אראְו ΡΒ יהו ὌΝ רּבְדְמַה

 ἜΣ ליִעְמ שּובְל םֶדָאְרְּב תּומְּד תורגמה עְבש ךותְבּו 3
ΙΝ 4רחצ דָמָצְּכ םיִנְבְל ורעָשּו ושארו :ומל"לע בָהָז  = 

 ΡΠ תַשחְנ ןיִעְּכ ויתלנרמו : שא תַבְּכ ὙΡΣῚ גלָשָכ 5
 ונימי- דָיְבּו :םיפר םיִמ ΟἿΞ ולוקו ὍΣ תופורָצ 6

 (Ὁ הָּדַח תּויפּפ בֶרָח תאצוי ויפמּו םיִבָכוכ הָעְבש
 ויִלְגְרְל ΘΕΝῚ ותוא אָרֶאְו :ותְרובגּב ריאָמַה שָמשּכ 1

 ןושארה ἫΝ אריתחלַא רמאיַו ונימיזדי יִלָע תש תַמּכ
 םיִמְלוע .ימלועְל יח .יננהְו תמ יִהֶאְו Ὁ ὙΠῚ ןורָחאָהְו 18

(ΒΝ) 19תֶממְו לואָש .תוחתְפמ ידיו : ΠΙΣῚתֶא בכ  = 
ΤῊΣ τ ὝΦΝΙ ΠῚ ΓΙΌΣ) ΡΝ ΤΡ ΤΟΝיהל  

ΕΞ ΤῊΝ 30ָתיִאְר רֶשֶא םיִבְכיִכה תַעְבש דוסדתֶא  
 ἘΠ םיִבָכּוּכַה תַעְבַש בָהְּוַה תורנמ עַבָשדתֶאְו ינימיב
 עַבְש ΓΝ ἼΩΝ תורגמה עָבָשו תולהקה עַבָש יִכָאְלמ
 : הָגַה תולהק

 | זחאָה ΓΝ הפ בתָּכ סוסְפֶא להק ךאְלמד לֶא 9
 תורנמ עַבָש ךותְּב ּךלַהְתִמה םיִבְכוכַה תַעְבְש נימי

 . ךְלְבְס תֶאְו ΡΣ ΓΝῚ ךישעמד תֶא .ΤΣ .:בָהָוה 2
νηתאש לכּותדאל  ΦΥΓῺΝםירמאָהְדתַא ןחבתו  

 הָתְאְו :רקש יִרְבד םָאְצְמִּתַו םיִאְו πὴ םיִחיִלָש 8
 :ּתְפְעי אל ימש ןַעַמְל לב ףלדשיו הָּבְרִה אָשְ

 ךא



 459 ב ןנחוי ןוזח

 + :הָנושארַה ִתְבַהַאד תֶא ,ΓΘ יִּכ ְלֶע ילדשי ךא
ΓΘ]אופא  ΤΡ τ,הָבּושו תְלַפְנ  δ ἩΌΣΩΞ ΠΏΣ, 

 ἼΣΟΣ יִּתְפדְהְו רהמ ףיִלָע אָב ὍΣ אלדםַאְו םינשארֶה
 6 אנש ΟΝ ךל תאז לבא :בושָת אלדםא ּהָמוקְממ

 ז יִמ ΣΝ םיתאָנָש ἼΩΝ םיִסְלָקיִַה ישעמחתַא הָתַא
ΠΝ τ ὩΣתא עַמָשִי ול  ἼΩΝ ΠῚ ἼΩΝתולהקל  

 “{ ךותְּב רֶשֶא םייחה ץַעָמ לכָאָל ול -ןִתֶא חַצְנַמַה

 8 הפ בכ /אָנְריִמְו להק ךאָלַמד לֶאְ :םיהלֶא
ΩΝתֶא יּתְעְדְי :יחָו תמדרֶשֶא ןורָחאָהְו ןושארֶה " ?. 

 תֶאְו הא רשע םֶלּואְו ףַשיִרְדתאו ףִתְרַצתֶאְו ךישַעמ
ἘΠῚ)םידוהי םיִרָמאַה  ΤῸΝיִּכ םָעִאְו  ΓΒ ΕΝ 

 10 ΤῊΣ הגה לבֶסְל ΤῊΣ רֶשָאיִנֶפִמ אָריִתְילִא :ןָמָשַה
 הרצְּב ΠῚ ופְנִּת ןעַמְל רָמְשִמַּב םֶּכִמ תַתְל ןישְלַמַה

 תרטע ΤΩΝ תֶוָמַהדַע ןִמָאְנ הָיַה םיִמָי תְרָשע
 וג רמא חּורה ἼΩΝ תֶא יעמשי ול ΩΝ Ὁ :םייחה

 12 לֶאְ :יִנָשַה ΓῊΡΞ קי אל ΤΙΝΟΣ תולהְקל
 בֶרָח Ὅτ ΟΝ ΠΝ הפ בתָּכ ΘΒ ΠΡ ךאְלַמ

ΓΡΕΞהָדִחַה : ΤΣ5 ףְּתְבְש םוקְמְדתֶאְו ףיִשַעמתֶא  
τῷ τ ΟΝאלו יִמָשְּב קָּכְדַו ןֶמשה אָפַּכ  ΠΡ 

 15 םיִקְבד ΣΝ ἘΞΙ ἘΞ ואצמנ ןִּכ : תונזלו םיִליִלֶא

 חתפמ
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ΠΡ רָשֶא יתְלּוז שיא Ὁ אל רָשֶא שְדָח םש ΠΕΣ 
 ὮΝ“ הפ בתְּכ אריטַאית להק (προ ΟΝ ול 8

 -ןיִעְּכ ויתלגרמו שא - תבל Ὅν ΤῸΝ םיִהְלֶאָה ד ןּב
ΤΣ. ΣΡ ΓΝ 19ףתְנמָאְו ּףִתְבַהֶאְו שעמד תֶא  | 

 ךןמ םיכר םינורחאה ףישעמ רשאו לְבְסְו קרוב
 = הָשאָל חינת 5 לע ילדשו טעמ"דךא  :םיִנשארֶה ו

ὈΞΡΝΟתְרָמאַה  ΠΣ)תֶא תועתהלו .דָּמְַל .יִכְנִא - 
 = בוש ןמז הָלְדַּתִאְו :םילילא יַחְבַז לכָאְלְו תונזל ידבַע גג

ΝῸΠῚ 35התא ליפמ יננה .:היִתּוננתִמ בושל הנָאמ  ΠΕΡ 
 ובושי אל"ם ΠΡ הָרָצְּב ΠῺΣ םיִפָאְנְמַהְד תֶאְ

 יִּכ תולהקַהלֶכ ועד היִנָּב תומב יִתְנרֶהְו :םֶהישעממ 5
 :ויִלְלַעמ ΤῈ שיא םֶכְל יִַּתְ בלו ΠΡῸΣ רקח יִנֶ

 םֶהְל ןיִאדרַשַא לפ אָרִטַאיִתְּב םיאצְמוה ΠΝ םֶּתַאְו 4
 ἘΠῚ רָשַאּפכ ןמָשה ΓΉΡΩΣ ΩΝ ΣΤ אלו אוהה הקלה
 אשמ  םֶכיִלָע םיִשָאְד אל ΩΝ ὋΝ םֶכְל ב

 :יאבד דע וקיזחה וב םֶכְל שישדהמ ΕΝ :רחא <

 ןְֶלָש ולְרַּתֶא ץק ΤΣ ΤΣ ὍΣ תֶא רמשו האְנְמַהְו <
 צפי רצ יִלְכִּכ ΓΞ טֶבָשְּב ὈΣῚ ΘΠ לָע יז
 בכוכ ול ΠΣ יִבָא ΓΝ יכנִאדסנ יתלבק רשאּכ ₪
 רמא ΠῚ τῶν τον עמשי ול ןואדרָשַא ימ :רַחָשַה 39

 : תולהקל
 ולדרַשַא רַמָא הפ בתָּכ םיִדרפ להק ךאְלמ-לֶאְו\ = 8

 - תֶא יתָעְדָי םיִבָכּוּכַה תַעְבַשְו םיהלֶאָה תוחור עַבָש

ΡΣ ΤΣ 2יח ּולאְּכ םש  ΠΩΣתמ והְו : ὙΦ 
ΓΙיִתאָצְמִאל יִּכ תומק הָבורְפַה תירָאָשַהְדתֶא  ΤΌΣ 

δ.יִנָּפְל םיִמְלְש  ΣΙ ΤΟΝתְעְמְשְו ףְלּבקְדרֶשַא תא  
ΓΝיִנְנְה דלשת אלדםִאְו הָבּושְו  ΤῊΣ ΝΞבָנִּכ  

 סידרסְכדסנ ףלחשי יל אבָא רֶשֶא הָעָשַה עדת אלו +
 תומש
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 וכלהְתיו םֶהישוכלמדתֶא ּולָאְג אל רָשַא טַעְמ תומש
 ΟΞ חַצְִמַה : תאזְל ἘΠῚ םיּואר יִּכ םיִנָבְל ישְבְל יִתֶא
 הָדְואְו םייחה ΕΘ ὌΨΩΝ ΠΊΩΝ אלו םיִנָבְל םיִדָנְּב
 עמשי ול ןזאזרָשַא ימ ויָכָאְלִמ ינפלו יִבָא ינפל ומש
 ἭΝ ΡΟ ד לא : תולהָהל רמא חּורֶה רֶשֶא תא
 רש ΤΩΝ שודקה רמָא הפ בתֶּכ ΝΕ ΡῈ להק
 : חתפ ןיִאְו רגסו רגס ןיִאְו חתפה דוד חִּתְפמ ודָיְּב

ὭΣהנה יָשָעַמתֶא  ΤΠ)חּותָּפ רעש דינפְל  ἽΝ 
 ἘΣΤΟΝ "ΕΘ τὴ ἼΦ טַעָמחכ יִּכ ורָנְסְל שיא לָכוייאל

 משה ΓΞ םיִשְנַא ןתנ יִננה יִמָשְּב ΠΌΤ אלו
ἼΩΝםידּוהי ורמאי  ὉΠםַאְו  ΖΞרֶקָש  ΠΡ 

 יִנָא יּכ ΠΡΟΤῚ ףיָלנרְל תוחתשהל ואבי רשָא השע יננה

 ἜΚ ΤΟΝ יתנְלְבַס רַבְּד ΠΩ ןעו +יִּתְבהַא
 {ΓΙ ּהָלָּכ לָבִּפִד לע אובְל הֶדיִתָעָה ΤΕΣ תעָשמ
 Ἴ ΝΞ קזחה הָרְהִמ ΝΞ Ὁ :ץֶרָאָה יבְשידתַא

ΣΡשיא ח הקידאל  - ΓΊΝΩדומעְל ונְנתֶא  

 -תֶא Τὸν יִּתְבַתְכְו הֶצִחה דוע אצידאלו יהלֶא לָכיִהְּב
 תדריה הֶשְדַחַה םילשורי ΤΟΝ ריִע םשדתֶאו י τε םש
 ול ןֶוא-רָשִא ימ ἘΣΤΙ יִמְשתַאְו יהלָאדבעְמ םימָשמ
 4 .. : תולהְקל רמא ּורָה ΩΝ תא טמשי
 ןמָאָנה דַעָה ἸΏΝΠ דא הפ בכ אָיקְּול להק דאְלמ

  ἜΘΝΗ:םיטלָאָה תַאיִרְּב תישאר  ΡΣףישעמ"תא :
Ξ ΤῚΝ רק תיִיָהְו ןתוימ םֶח אלו ΠΝ רק אל 5 

  ΠΩΣרשופ  ΤΩ͂Νאלו רק אלו  ἸΣΓῸΣ ἘΠῚ:יפמ ףאיקא
 יִּכ  ΤΩΣ ἽΝ ΠΊΩΝלפ יִּתְרַסָח אלן יל ןוא יִתאָצִמ

 אלו  ΠΕΣ ὍΡΩΝ τ Β ΠΣ:רּועו יִנָעְו יודו 9
 יתאמ תונקל ְּצָעיִא  ΞΠῚו ריִשָעַּת ןעמל שאְּב ףּורַצ

 אלו םֶהְב הָפַּכְהִת ןפמל .םיִנָבְל םיִדָנְב  ΠΣתשב
 ךתורע
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 ἊΝ :הֶאְרִּת ןעמל ייעד לע תַתְל תירולקו ורע 19
 : בּושתו דקשפ ןַכְל רָסִיִאּו חיכוא בהֶא ἼΩΝ לפדתֶא

 ילוקל שיא עַמָשידיִּכ הָיְהְו ΡΒ ΠΙΒΞ דמע 30
 :יִמְע אוהו ומָע יתְדַעְסְ "ולא אובָא חַתֶּפַה חַתָפו

 ἜΣ יִּתְחַצְנ רָשאּכ יִאְְּכלַע ὮΝ תַבָשְל ὮΣΙΝ חצנמַה 31
 σον ול ΚΝ Ὁ :ואָסְּכילַע יִבָאתֶא ΞΦΝῚ יִכְנָא ל

 : : תולהְקל ὮΝ ΠΥ רָשָא תא

5 

] 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

 ו חַּתַּפנ רעש הָנַהְו יתיאְר הלאה םיִרָבְּדַה רַחַא 4
 רֶפוש Ὁ ייּתָעַמְש רֶשַא ןושארה לוקהְ םיִמָשְּב

 π᾿ ΠΤ ΩΝ תא ָךֶאְרִאְו ΠΡ הלע רמא ὮΝ רָּבִּדמ
 = האְרְנ אָפְכ ΠῚ חּורְּב םֶש ὙΠ עַנְרְכו :ןַכדיִרָחִא ל

 ἹΞΝ הֶארַמְּכ ὙΠ בשיהו + בשי [ΝΞ םִיַמָשַב 3
 :תֶקְרְב ןיִעָּפ יִאְרִמּו אפל ביִבְס ΓΙΌ םֶאָו הפְש

 תואָסְּכַהד לַעְו תואְסְּכ םיִרָשַעְו ΠΟΞῚΝ ΝΞ ביִבְסְו 4
 םיִשָכְלִמ םיִבְשי םינקוה םירָשעְו הָעְּבְרַא תַא יִתיִאְר

ὃאַּפְּכַהְְוִמּו :םֶהיִשאָרְּב בָהָז תורטעו םיִנָבְל םיִדְנְּב  
 שא ΤΕΣ .הָעְבַשְו תולוקו םיִמָצְרּו םיקָרְּכ םיִאְצּוי

 יִנָפְלְו :םיהלֶאָה תוחור הָעְבַש ἘΠῚ אָפְּפִה ינפְל םירעּב <
 2.22[ אָסְכַה ךותְבּו חרָקַה ןיִעְּכ תיִכוכְו םי אָּפְּכַה

 : םֶהיִרחַאמּו םַהיִנְפְלִמ ΘΝ תואלמ תויַח ΞῚΝ« אָּפְּכל
 רושָּכ תינשה הָיחַהְו הָיְרַאְּכ הָנושאַרֶה ΠΣ תּומְדו ז

 תיִעיִּבְרֶה הָיִחַה תּומדו םֶדָא יִנְפְּכ תישילשה הָיַחַה יִנָּפו
ΟΞ 8םיִפְנִּכ שש םיִפְנְכ שש תויחה עּבְראְו :ףפועמ  
ΓΝןָהְל יִמִּדיִאְו םיִנָפלִמּו ביִבָּסִמ םיניע תואלמ ןהְו  

ΠΡΟ ΒΩםיהלָא הָוהְי שודק שודק שודק תורמאו  
 ררהו רובפ תויחה ;קחידמ : אוביו הֶוהְו היָה תואְבְצ 9

 ἜΝ : םיִמְלוע יִמְלועְל ὙΠ אָפְכִהלַע בשיל הָדּותְו 10
 -לַע בשה ונפל ΒΞ" ὋΣ ὩΣ הָעְּבְרַאְו םיִרָשַע

 אספכה
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 םֶהיִתורְטַעִתֶא ּומָשְו םימלע ימלוע יחל ּווחפשהו אָסַכַה
“ἜΡףל :רמאל אָפְּכַה  ὍΣΣ ΠΝ11 תאָשְל וניהלאו  
ΒΞּףנוצרְּכ לכהו לפה אְרְּב הּתִא יִּכ ועָו רֶדָהְו  

ὙΠּואְרְבְנְו : 
 יִנָפ בּותְּכ ἜΘ אָפְּכַההלַע בשיח ΓΞ אָרֶאְו א ה

ὙΓΙΝῚאְרֶאְו :תומתח הָעְבַשְּב םּותָחְו  ἼΞΝ ΠΣ 
 -תֶא ריתַהְלּו «ΕΘΗ ΠΡ" הכי ימ לודנילוקב ארק

ΣΟΙאלו ץֶרֶאְב אל םימשב אל שיא לכי אלו  
 ָךְבִאְו :וכ טיפל אלו רֶפַפַהדתֶא חתפל ץֶרֶאְל תֶחַתִמ |
 = רָפָפַהְהתֶא חתפל הָכּו שיא ןיא ΟΝ ΟΣ לודנ יִכְּב |

 םינקוהךמ ΠΝ ὌΝ רָמאיַו :וכ טיִּבַהְל אלו וב ארקלו
 הָדּוהְי טֶבְשמ אוה ἼΩΝ הָיְִראַה חַצְנ ΠΣ הסמל
 :ויִמָתַח תַעְבַש ריִּתַהְלּו רֶפָּפַהדתֶא חתפל דוד שרש
 ὭΣ“ םינקזה ΓΞῚ תויחה עבְרַאְו אָסַּכה ΓΞ הָנַהְו אָרֶאְ
 םיניע ΠΥΞΦῚ םִנְרְק עבש ῬῚ חּובָמְכ אּוהְו הָש

ἘΠ ΩΝדלָּכְלֶא םיִחּולשַה םיִהלֶאָה תוחור הָעְבְש  
 -לע בשה ןימימ רֶפָפה-תֶא חקו ἈΞ :ץֶרֶאָה
 הֶשה יִנפל ולפיו רֶפְפַהה תֶא ΓΞ יהיו :אָּפְּפִה
 ΤΩΣ שיִאְו ΘΠ הָעְּבְרִאְו םיִרשָעְו תויחה עכרא

ἘΠΞתורעְקְו  ΞΠ]תרטק תאָלְמ  ΓΝו  
 ΠΡ הָאְנ ּךָל רמאל πὶ ריש ּורישיו :םישודקה
 תמחשנ הֶּתִא יִּכ ὙΠ ΤΩΝ ΠΡΕΡῚ רֶפָּפַהד תֶא
 םעַלְכו זו ΠΩ הָחָּפְשִמ ד לָּכִמ םיהלאל תיִנַק ךמְדְבּו
 10 ּוכְלַמְו .וניחלאל םינהכו םיכלְמ םתא שעתו יונ
 τι ביִבָס םיִּכַר םיִכְאְלַמ לוק עַמשֶאְו ΜΝ :ץֶרָאָהיל

ΝΕΞΡתזיחלו  ὨΠῚ ΒΡ,םיִפְלֶא יִפְלִאְו תובָבְר ופר ; 
 13 רָשעְו וע תחקְל הּובָטַה השל (ΠΝ לודָּנ ΟΞ םיארל

 33 ἜΝ חיכו ἘΠΕῚ 23( רֶדְהְו הָרובְגו הָמְּכִחְ
 םימשב

ὧιשופ  

 שכ

< 

+ 

συ» 

00 “ 

.Ω 



 ו ה ןנחוי ןוזח 484

 | לבו םיַהְדלַע רֶשַאְו ץֶרֶאְק תחפמו ΝΞ םיִמָשַּב
ὉΠ ὋΝיִתְעמְש םֶלְּכ-תֶא  ὈΠῸΝבשל רמאל  
ΝΌΘΟΣהשל  ΠΞΊΞΙימלועל ּועָהְו דובָּכַהְו רֶדָהִהְו  

 םיִרשְעְו ἸῺΝ תוחה עכרא הָנְרִמאתו :םימָלוע 4
 = ימלוע ὙΠῸ ּווחְְשיו םֶהיִָפילַע ּולְפְנ ὩΣ הָעְּברַאְ
 : םימלועה
 ὁ עמשֶאְו תומָתחַה הַעְבשְִֶמ דָחֶא חתפ הָשַה אָרֶאְו 6

 רמאל Ἐν לק ולוקו ΓΠΞῚΡ תויחה עַּבְרַאְמ תַחַא
 ΓΙ ὙΌΣ בָכרֶהְו 132 סוס [ΠΡ טיִּבִאְו :הֶאְרּו אב 3

ΠΩΣ ΤΊΤΩΙ ὙΠאצו  ΓΝ.ןעמְלּו  ΝΣ 
 תיִנָשַה ΤΠ Ν עַמָשֶאְו ינשה םֶתוחַהדתֶא ּוחְתַפְכּ 8

ΓΝ +ובְכרְלּו םדֶא אּוהו יִנש םוס אַציו :הֶאְרְּו אב  
 שיא ὑπῆν ןטמל ΝΠ םולשַהדתֶא ריִבעהְל ןח
 ἫΝ וחַתְפְכּ : הֶלּודְג בֶרָח ΤΡΊΤΩΙ ויחֶאדתֶא 5

 תֶרָמא תישילַשה הָיחַהְתֶא עמָשֶאְו ישילשה םֶתוחַה
 : םינזאמ ובכר דָיְבּו רחש סוס ΠΡ ΠῚ ΘΞΝῚ ΠΝ ἢ אב
ὁתויחה עּכְרַא ךותמ לוק עמְשֶאְו  "ὮΝרֶיִדְּב םיִטח בק  

 "לא ΤῊΣ משהד תֶאְו רֶעַדְּב םיִרעָש ἘΞ הֶשלֶשי
ΤΠ τיִעיְבְרִה םֶתוחַהדתֶא וחְתַפְכּו  ΣΝ 

 הָגִהְו אָרְאְו :הֶאְרּ אב תֶרָמא תיִעיִבְרֶה .היִחַהדִתֶא 8
 תאָצוי לואשּו ΤΡ Ὁ Τὸν בָכרֶהְו קרקרי סוס

 תיִמָהְל ץֶרָאָה תיעיבְרד לע ןֶטְלָש ἘΠ ןתעו ייִלְגרל
 וחַתַפְכו :ץֶרֶאָה תֶיִחְבּו רֶבְדַבּו בַעְרְבּו 23 9

 תושפנד תֶא ΠΞ ΠΣ אָרִאְו ישימחה םֶתוחַה
 הָתיִה ἫΝ תּודַעְה"לַעְו םיִהְלְאָה רַבְּדִלַע םיחּובְטַה

τὸםֶהיִפְּב : ΤΣשודקה יִנדֶא ּורְמאיו לוד לוק קֶּב  
ΩΝונִמְּדַתֶא םוּכְתדאלְו טפשת אל יִתְמדדִע  

 το הלמש םֶהַמ דָחֶא א"לָכְל ןתמו :ץֶראָה יבשימ ו
 רמאיו
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ἜΘ תאלמדדע טַעְמ ןמֶז דוע חּונְל םֶהיִלֶא ἜΝ 
 םֶתּמְּכ גְרֶהְל םֶפּפְש םֶהיִחֶאְו םֶהיִרְבַח :

 אָרֶאְ  ΤΓΕΞיששה םֶתוחַהדתֶא  ΠῚשער 52

 שָמָשה רק  ΓΝ ΣΡ ΓΞיככוכו :םֶדָל ךַּפהנ
ΠΡ ΠΥ הָנאְּת ΣΌΣ רָשַאַּפ הָצְרֶא ּולְפְנ םִיִמְשַה 

  ΠΡ ΣΤרַהְלְכְו לֶלְנְנ רֶפְסְּכ ושמ םימשהו :היִנּפ 4
  ἽΝיִרשו םידינ הו ץֶרָאָה יִבְלַמ : ּוקָּתְעְנ םֶמוקְמִמ *

  ΠΝםירחדְְּבילָכְו דָבָעְדלֶכְו םיִפיקִּתַהְו םירישעהו
16 τὸς ּורמאיו = + םירהה יטלסבו תורָעָמְּב ּואָּבַחְתַה. 

 ּונופכְו נע ולפנ םיעלפהד לֶאְו םיִרהָה  ἜΞΩבשה =
  ΕΝיִּכ :הָשַה תמָח יִנָּפִמּ  ΝΞםוי  ἘΝלודנה 1

ἼΩΝ" ימּו 
 עַּבְרֶאְּב םיִדָמִע םיִכָאְלַמ ΠΣΞῚΝ יִתיִאְר ןכדיִרָחַאְ

 דאל ΟΝ ץֶרָאָה תוחור עָּבְרֶאְּב ורצו ץֶרָאָה תופנּכ
 ΝΠ :ץעלְכְב אלו םיִב אלו ΝΞ אל חור בשת

ἫΝ ἜΝΘשָמְשדחרֶזממ הלע  ἘΠῚ8 תַמָתח  

 ΩΝ םיִכָאְלִמַה הָעְבְרַאדְלֶא לדג לוק אָרְקיַו םייח
 ץֶרָאַהדתֶא ולבְחְתדלַא .:רמאל ΠῚ ץֶרֶאָה לָּבִהְל םֶהְל
 דלע ּוניהלֶא ΠΣ ΤΙΝ ּונָמִתְחְדִמִא דע ץַעָהתֶאְו םֶיהדתֶאְ
 4 םיִעָּבְרִאְו ΡΝ ΠΝ םימּותָחה ΒΘ עָמְשֶאְו :םֶתוחְצִמ
 : לֶאְרְשִי נב יטבש"לָכמ םיִמּותָח םַהָ τῶν הָעָמְרִאְ
 5 ןֶבּואְר ὄξος 5 ἸῸΝ רשע םיִנָש םיִמּותָח הדו טבשל
 רשע םיִנָש םיִמּותָח “2 Ὁ טבָשל ΕΝ רשע םינש םימּותָח
 ὁ πο ΤῊΝ ΤΩΣ םינש םיִמּותַח רשֶא טָבשְל :ףָלֶא
 םיִמּותָח ΓΙ טָבָשְל = ףַלֶא ΩΣ םיִנָש םיִמּותָח יִלָּתִפ
 ז ףַלֶא רֶָשָע םינש םימּותח ןיעמש טבל τος רֶשָע םינש
 רָכשָשִי טָבְשְל ἘῸΝ ΤΩΣ םיִנש םימּותָח יול טָבשְל
 5 םיִנָש םיִמּותָח ןולבז טֶבָשְל :ףַלֶא ΩΣ םיִנָש םיִמּותָה
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ΠΡ ΩΣטֶבשל ףֶלֶא רָשָע םיגָש םימּותח ףסוי טֶכשל  | 
 יתיִאְר ןָכיִרְחַא :ףְלֶא רַשָע םיִנָש םיִמּותָח 825 9

 םיוגְהְדלָּכִמ ותונמל שיא ΟΞ ΝΟ τοῖς בר ןומה הגה
 (ΣΙ אָפְּכַה ינֶפְל ּודמעיו תונשֶלַהְ םיִמַעָהְו תוחָפְשִמַהְ
 םיִרָמְּת תופכו τυ תולָמש םיִשָּבְלִמ ἘΠῚ הָשַה

 וניהלאל הָעּושיַה רמאל לודדלוקב וארקו :םֶהיִדיִּב 10
 ביִבָס ΩΣ םיִכָאְלִמַהדלָכו :השלו אָפְּכַהְ"לַע בשה וג

ΝΘΞΡתויחה עַּבְרַאְלּו םיִנקְול ביִבָסְו  ΓΘ ΘΒ 
 הָכְרְּבַה ἸῸΝ ּורְמאיו :םיהלאל ΠΡ אָפְּכַה יִנָפל 15

 ויקלאל עָקְו חפהְו רַדָהֶהְו הָדְותַהְו הָמְכְחַהְו דובָבַהְ
 ἽΝ םינקזהדןמ דָחֶא ןעו ΤῸΝ םימלש .ימלועל 18

 ּואָּב ןואמו הָמַה ימ ןֶבְל ἼΞ םיִשְבְלְמַה ΠΡ יִלַא
τולא .רמא]  ἘΠ ΠΡ ΝΣ ΡΝ ΠΡ ΠΩΣ ΣΝ 

 םוניּפליו םֶתְלַמשדתַא ּוסְּבַכִיַו ΠΡΈΣΝΙ ΠΝ םיִאְּבַה
ἘΠῚ 5השה : ΞΡםיִתְרשִמּו םיִהְלָאָהאָּפַכ ינפל םָוה  

 תי אָסְּכַהִלע .בשיקו הֶליִלְו םמּוי ולָכיִהְּב .ותוא
ὭΣΘ 6ּואָמְצי אלו דוע ובערידאל : םֶהיִלִע  ΞΟ ΝΟ 

 ὩΣ אוה אָפְּכַה ךותְּב ἼΩΝ הֶשַה יִּכ :בֶרָשְו שָמֶש וז
 הָעְמדַלְּכ םיהלֶא הָחַמּו םלִָי םייח םימ יעובמדלעו

ΣΟΥ 
 ת םימָשּב הָמְמְר יהו יִעיִבְשַה םֶתוחַה וחְתְפְכו 8
 ינָּפְל םידָמעָה םיִכָאְלַמַה תַעְבְשתֶא אָרַאְו :הָצְש יִצָחַּכ 2
 ἼΝΘ אביו :תורֶפוש הָעְבַש םֶהָל ὩΣΠΡῚ םיהלָאָה 8

ΦΡῚ "ΠΝּודָיְּב בָהְו תתְחַמו הבמה לֶא  ΠΊΣΩ 
 ּבְוִמדלַע םיִשדקהלּכ תולפִּתִיַע תַתְל הָּבְרַה תרטק

 תולפת"סע תְרטקה ןשע ליו :אָפְּכַה ינפל רֶשֶא בה 4
ὁםיהלֶא ינפל אלמה דימ םישדקה :  ΠΡדִאְלמַה  

 ὃν" ףלשיו חָּבְזִמַה - לעמ שא ΠΝ ΠΡ ד תֶא
 ץראה



 ט ח ןנחוי ןוזח 1 = =

 ΣΌΣ םיִקְרְבּו םיִמַעְרּו תולוק ὙΠ ץֶרֶאָה
 6 תורפושה תַעְבְש םֶדָיִּב ὍΝ םֶהָה םיִכָאְלַמַה הָעְבִשְו
 ז חיה רֶפּושְּב עקֶּת ןושארה דאְלִמַהְ : לתל ּודתַעְתַה

ΤΊםֶדְּב םילול שאו  ΠΡῚΝ τουτὶתישילש ףר  
ΤῈΣ8 ישה ךאְלמהו :ףרשנ בשע קרָילָכְו  
ΣΙתּומְדְּכ הָנהְו רפשְּב  ὙΠשָאְּב רעב 212  ἼΣΟΙ 
 9 תישילש ΤΩΡ :םֶדְל םֶיִה תישילש יהו ἘΝῚ ולא
 : הָתָחְשְנ .תיִנאַה תישילשו םָיִכ רָשֶא ΠΥ שָפָנלָּכ

παρ᾽10 םימשהְךמ לפיו רפּושּכ עקֶּת ישילשה  
 : תורָהְנַה תיִשי לש ד לע לפיו דיִפְלַּכ רעב לוד בָכּוּכ
 ו ὙΠ ΓΝ אָרְקִנ בכמה םשו :םִיִמַה תוניעמד לעו
 םִיָמַהְדִֶמ ותמ בֶדא ΘΙ םיִּכְרְו ΠΣ Ὁ םימה תישיִלֶש
 12 רפושב ὉΠ יִעיִבְרִה ךֶאְלִפהְ : םֶה םיִרָמ יִּכ
 תיִשיִלָשּו הריה το שמשה תיִשיִלָש הָּכִתַו
 ὝΝ אל ΒΡ םֶתישיִלְש ךַשְְּת ןעמְל םיִבְכּוּכַה
 18 דָחֶא רָשְנ* עַמְשֶאְו אְראְו :הֶלְיְלַה אל ףאו ותישילש
 ווא יוא יוא לדג לוק ארוק אּוהו םיִמְשַה יִצָחּב ףפועמ
 םיִכָאְקִמַה תשלש ἼΩΝ “ΡΣ תולק רֶתִַמ ץֶרָאָה יִבְשיִל
 «ἘΣ םידיִתָע

 9 לפנ בֶכוכ אָראְו רֶפושַּב ΣΡ ישיִמָחַה דאְלַמהְו
 5 ΓΒΕ :םוהְתַה ראְּכ ΠΕΣ ןפנ ולו ץֶרָאְל םימשהְדִמ

ἜΣΤΙΝןָשְבַּכ רוטיקּכ רֶאְּבַהְדִמ רוטיק לעיו םוהָּתַה  

 3 רטיקהְךִמו :ראּבַה רטיקְמ שקרה שָמְשַה ךשחְו לוד
 יּפרקע ןטְלָשְּכ םֶהָל ἢ ןטלש ΝΟΣ הָּבְרא אָצְי
 + ץֶרֶאָה בשע"תא πεν אל רָשֶא םֶהְל רַמָאַּ ץֶראָה
 ἽΝ םֶדֶָאָה יִנָּפהִתֶאדםִא יִּכ ץַעדלְכ אלו | ποῖος אלו

 .ָּךֶאְלַמ א"נ 8, 18
 םהל-ןיא 805



 ט ןנחוי ןוזח 408

 ἘΠ 159 אלו :םֶחוחְצְמִּב םיהלֶאְה םפוח םֶהָלְדִיִא 5
 בָאְכִּכ םֶבָאְכּו Ὁ ΤΊ הָשִמַה םֶביִאְכְהְל קר םֶתיִמַָהְל

ὁשיא  ὙΞ ΟΝםימָיִכו :בֶרְקַעָה  ΓΞ ΡΞ ΠῚ 
 το םֶשָפְנתֶא ולאשיו והֶאְצמְי אלו תֶוָּמַהתֶא םֶדֶא

Τתְֶמַהְו  Γ᾽יהו :םֶהמ  ΠΣהֶאְרְמְּכ הָּבְרַאָה  
 בָהָז ןיִעְּכ תורטעּפ םֶהיִשאְרְ"לַעְו הַמָחְלִמ יִכּורַע םיסוס

 םֶהיִגַשו םישָנ רעשּפ םֶהְל רַעָשְו ΘΝ ΞΘ םֶהְיְנַפו <
ἫΝ 9לוקו לורב ינירשכ םֶהָל םינירשו + הירא  παν» 

 תוכנו + דָמָחְלִמל םיכּורע םיִּכַר םיסוס תוכְּכְרִמ לוקְּב 10
 תנע וטלשהו םֶתובְנְִּב ΘΝ ΩΡ םיברקע .ΓΖ םֶהְל

τὶאוח םּוְתַה ךאְלמּו :םישְדָח הֶשִמְח םֶָאְה בתא  
 ΓΞ ןוילופאו תיִרְבַעְּב ןודבָא ומָשּו ὈΠῸΣ ךְלִמ

 ἘΣΤΙΝ םיִאְּב ישילשו ינש יואָו ול ךֶלָה ףַלֶח דָחֶא יוא וג
ιלוק עַמְשֶאְו רפושכ עקָח יששה דאל  ΙΝ 
 המאיו : םיִהְלא ΞΡ רשאא ΞΠῚΠ ΓΞῚ תונרק עַּבְרַאַמ +

 ΠΣΞΊΝ תֶא רפה ἘΞ רפושה ἫΝ יששה ךִאְלמְל
 ΓΕ ΤΣ לודגה רהְגַהלָע םירופאָה םֶהָה םיִכָאְלַמַה

 םוילו πον םיִנוכְנ ὑπ רשֶא םיִכְאְלמַה הָעְּבְרַא ּורָתיַו 5
τὸשדחלו  προםֶדָאָה יִנְּב תישילש תיִמָהְל : “ἜΣ 

 יִתְעַמְש :יִנֶאְו אופר ἘΝ םיִרָשע םיִשְרֶפַה תואָבַצ
 םֶהיִבְכִרְו םיסופה ד תֶא הֶאְרַמב יתיאְר ἸΞῚ :םֶרפְסִמ 1

 ישאָרְו תיִרְפְנְו תלקכתו שא ןיעְּכ םֶהיִתיִרש רָשֶא
 ΓΞ רוטיקו שא אוי םֶהיפִּו תויִרֶא ישאְרְּכ םיסושה

 שָאָּב הֶלֶאָה תופנמ ΟΞ םֶדָא Ὁ תישילש תמּותו 8
 םיסופה ΓΞ Ξ :ΕΠῈΡ תואציה תיִרפְנבּו רוטיקבו 19

 םֶהָל םישאְרו םיִשָחְִּּכ םֶתובְג יִּכ םֶתובְנְכִו םֶהיִפְּ
 תופנמפ ּותָמ אל ἼΩΝ םֶדָא נָב ΠΝ :ּותיחשי םֶהְבּו 20

 תוחמשהמ Ὁ ישעפמ ובשדאל תאזדלֶכְּב הֶלֶאָה
 דוע :
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 ἽΝ ΚΡ) ἸΞΝῚ תשע ףַסָכְו בֶהָז יפצעלו םידשל דוע
 םֶּכְרִדִמ ובש אלו :וכלַהְי אלו ועָמשידאלו וארידאל
 : בנגל תונזלו ףשכְל ΓᾺΡ ּופיִסויו

 10 ΝΠ ΠῚ םימשה ןמ דרי ΣΝ ἫΝ ἜΝΘ ארַאְו

ἸῺΝ ΠῺΣתשקה הֶאְרַמְּכ ה  ὩΣ ἭΝויִנָּפּו  

ΦΌΩΣַחּותַּפ ןטק רַפָס ודיִבו :שֶא יִדּומַצְּכ וילג  

 : ץֶרָאָהְלַע ולאמשדתַאְ ΒΡ ΟΣ ונימי ΤΩΝ םשיו

ΝΡורב ואָרְכְבּו הָיְרַאְה אשי רשָאַּכ לוד לוקְּב  
 מערה תעבש רּבְדְכּו :םֶהיִתְלוקְּב ΠΏΣ תַעְבְש
 : םימשהךמ לוק עמשַאָו בכל ΧΕΙ ((םֶהיִתְלּוקְב)
 -לֶאְו םיִמְעְרֶה תַעְבָש ּורְּבִּדדרֶָשַא ΓΝ םותָח רמאל
 -לַעְו םֶיִהְלַע דמע ויִתיִאְרְירֶשא ּךֶאקמַהְ : תאז בכת

 ימלוע ὙΞ עבשיו ΟΝ -לֶא וניִמְי םיִרָה ץֶרֶאַה

 םֶהָּב רֶשַאדלָכ משה תֶא אָרְּבדרָשַא םימלועה

 דוע אש Ὁ ובדרשָאה 6% Ὁ הב רֶשָאדַלָכְו ץֶרֶאְה
 ΤΣ יִעיִבְשה ךאלמה לוק יִמִּב לָבַא :תּוהָש
 ויִדְבְעְִתֶא רשּכ רָשֶאַּכ םיִהלֶאָה דוס םֶלָשְנְו עוקְפל
 Ὃν רָּכִּד םימשהדמ יּתְעַמָש ΟΝ לופַהְו :םיִאיִבְנַה

 ἽΝ חּותָפִה ןטקה רֶפְפַהתֶא חכו ךל רמאל תינש
 -לֶא אבָאְו :ץֶרָאָהְדלַעְ םָיהְדלע דַמַעָה ךֶאְלַמַהדדִיְּב
 הק ὌΝ רמו ἜΤ ΩΝ יל" ΤΌΝ רמאָו ךֶאְלִמַה

ΘΝ)אּוהְ ותא  ΠΣְנְמְבְּב  ΞΘ ΡΒ ΠῚ ΡΞ ἘΞ] 

ΠΝּוהְלְכאָו ּךָאלמהדדימ רֶפָפַהְדתֶא  ἘΞ ὙΠ10 שָבְדַכ  

 : םיִרודִמ .יִנָטְב ΝΟΌΣ ותא יִלְכָא ὙΥΝῚ קותָמְל
 תונשלּו םיוגו ΠΣ ΟΣ אב ὉΠ בושת דש יִלֶא ּורָמאו
 | : םיִּבַר םיִכְלִמ

 11 רָמאיו ךֶאְלמה דמעיו הטמכ אּוהָו הָנָק ילְדתתו אי
 םיִוָחְּפְשִמה תֶאְו ַחָּבְזמַה תֶאְו (ΠῚ כיהדתא דמו םּוק
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 הָנְדְמְתִלַאְו שטנ ּהָתִא לָביִהְל ץוחמ רָשֶא רַצְחִהְו :וב ל
 םינשו םיִעָּבְרַא ὉΠ ריעדתֶא ּוסְמְרְו (ΤῊΣ םיוגְלדיִּכ

 םַתאָמּו ףְלֶא םיִמָי ּואְּבִנו ידע Ὁ ΠΤ  :םישדָח 3
 םיתיוה יִנָש ὉΠ ΤῊΝ :םיִכַשַּכ םיִּפַּכְתִמ ἘΠῚ םיששו +

ἘΣםיִדָמעַה תורִמה  ΞΡשקבלו :ץֶרָאְה יהלָא  
 םָהיִבִיאְדתֶא ΓΝ ὉΤῈ תאַצי שא םֶהָל ערַהְל שיא
 לֶאְלישי םֶהְו ΤΩ תומ םֶקְל עְרָהְל שְָבְמַהלּכ ןכ
 םֶתָאּובְנ יִמיִּב רָמַמ הָיַהְידאלְו םימָשההתַא רצָעְל םֶדָי
 ּהָתְפַהְל ץֶרֶאָהלַעְו םֶדל םֶכְּפַהְל םיִמָהדלַע וטלשיו
 הלעה הָיַחַה םֶתּודַע םתולָכבו : וצָפִחְי יִדִמ עַנְנְלֶבְּב
 ; םַתְנְרַהְו םֶהְל לַכּותְו הָמָחְלִמ ὩΣ הָשַעַּת םוהתְמ

ΠΡתארְקְה הֶלּודְגה ריִעָה בוחר םֶתְלְבִנ  ἜΞ 
 ἘΔ“ בלצנ םשְדרֶשַא םיִרָצְמּו םודָס םָשָּב חּורה

ΠΝ"םיִמַעָהְזִמ םיִּפְרְו  ΓΕ ΠῚתונשְלהו  
ἸΝῪ ΘΗΝאלו יִצְְו השלש םיִמָי םֶתְלְבְנתֶא  Ὁ 

 ΤΡ ץֶרָאָה ΞΡ :םירָבְכַּכ 72" תֶא םושל

στὸνינש 5 והערל שיא תוטָמ ּוחלשיו ּוזְלַעי  
 ἘΠΝ ὙΠῸ :ץֶרֶאַה יבָשידתַא ּוביִאְכִה הֶלֶאָה םיִאיִבְגַה
 םיהלָאה ΠΝ םייח חור םֶהְב אבו ἘΠῚ השלש םיִמָי

 -לָּכְדלַע הָלָפָנ הָלּודְנ הָמיִאְו םֶהיִלְנַרד לע ּודְמעוו
 ΤῸΝ ἼΞΞ םִיִמָשַהְִמ 512 לוק ועמשיו :םָהיִאר

 םהיִאְנש יניעְו הָמיִמְשַה 25. ולו הָנַה ּולָע רמאל
 תיִרישָע לּפִּפַו לדג שער הָיָה איהה הָעְשַבּו :תואר 18

 ּוגְרָהְנ םֶתומש רפְסמל ΝΞ םיִפְלַא תַעְבִשְו ריעַה
 יהלאל דובְכ ὈΓΡῚ םַתְזְחֶא הֶדַעְר םיִרָאְשנהו שערב

τὰיִשילָש יואְו ול ךלֶה ףַלָח ינש יוא :םמְשַה  περ 
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 85 תולק יהָיַו רֶפושַּב עָקֶּת יִעיִבְשַה ךאְלִמהְ : אובָי
 הָתַ םלועה תֶכְלַמַמ הנה ּורמאיו םִיִמָשְּב םילודְנ
 18 םיִרָשָעְו :םימְלש יִמְלַשְל דלמי איה וחישמלו ונינדָאל

ΣΙ ΓΞםיִבשיה  ΞΡםֶתואְסְכילַע םיהלֶאָה  
 םידומ .ּורָמאו = : םיהלאל ּוָחְַשיַו ΘΠ לע ּולְפְנ
 3 אובו הָיָהְו הְוהַה תואָבַצ םיהלֶא ΠῚ דל ּונחְנִא
 18 ὭΞΝ אבי ΒΝ םייגהו +דלַמִַּו לודנה ךע ָּתְשבְל
 ὩΣ ΩΣ  ִיָדְבָעְל רֶכָש תלו םיִתַמַה טפשל תַע
 תיִחְשהְלּו םֶלּודְנידַעְו םֶטָקְמְל ףמש יִאְריְלּו םישדקלו
 19 ἈΠῸ םיִמְשּב הוה לָכִַה ΠΕΣ ΝΠ יתיח שַמדתֶא
 שַעְרְו םיִמָפְרו תולקו םיקרּב יהו ולְכיִהְּב ותירּכ ןורא

ΤΊ)דָבָּכ : 
 19 שָמָשַהדרָשֶא ΤῸΝ םיִמָשִּפ ΠΝ} ΟἿΣ תואָו

 םינָש ΠῺΣ ּהָשארלַעו הילר ΤΠ חרָיהְו ּהָשּובְל
ΩΣםיִבְכוּכ : ΝΥהָרֶה  ΓΣῚΡῚ5 שקתו הי לָבָחְּב  

 לודג ΤῊΣ ΠΡ ΘΟ ΙΝ תוא ארו : ּהָּתדלְּב
 ב םינָרָק רֶשָעְו םישאְר הָעְבַש ולו ΝΘ םדֶא

 תישיְלש םימשהדןמ ובָנְִּפ בָחְסְו :םיִרְתַכ הָעְבִש .

 השאָה ינפל ΠΣ בציתיו ΠΡῚΝ םֶכיִלַשיַו םיבכוכה

ΠΌΤתֶדָלְל  ΣΡעב  ΤΌΣΩΝדָלַּתו :הָחְְלּ  
ΠΡ τ ἼΣΝ ὍΘΙהקלט לרב טָבַשְּב םיוגַ"לְּכ  

ΓΙהֶשאָהְו :ואָסְּכדלֶאְו םיהלָאָהְ"לֶא  ΓΙΤῚΞהָרְּבְדִמַה  
 היכל ןעמְל ΤΟΝ ΓΝ ΘῊΡ ΠΣ םֶשרֶשֶא

Ὁםיִמָי  ἘΌΝםיִשְשו םיִתאָמּו  : ὙΠΡῚהָמָחְלִמ  
 (ΤΩΣ ΒΞ ΘΓ ייָכָאְלַמּו אוה לַאָכיִמ םִיָמָשְּב
 ΝΟΥ͂Ν .םמוקמ ὩΣ יקזחְתַה אלו יִכְאְלַמו םֶחְְ
 ןומדפה שחנה לדה ן ןינתה ΤΣ :םיִמָשּב דוע

 אוה הָלְּכ לכת ידה ΠῚ ץשלמ ימש אָרקניָשַא
 ךלשה
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ἼΣΩΣלוק עַמְשֶאְו ּוכְלָשְה ומ ייִכָאְלַמּו הָצְרֶא  
ΟἿ)םיִמָשַּב  ΠΣ ΩΝזו וניִהְלֶא תעשי .הֶאְב  

 וניחא ןטוש דרוה 5 וחישמ ΓΡΨΏΩῚ ותוכלו
 והָחֶצִנ םהְו : (ΠΡΟ םֶמּוי וניחְלֶא ינפל םֶנטשְל דמעה
 דע ἘΘΩ͂Ν ובהֶאדאלו ΩΣ רַבְדְבּו הֶשה"דְב

 יבש םֶכְל ἽΝ םֶהיִנְכשְו םַמָש 9Ὶ ןפילע :תֶָמל 1:
 ותָעִּדִמ הָלּודְג ΠΟΤ ןישלמה םֶכיִלֶא 5 8ὴ ץֶרֶא
 יִּכ ΤΡ הֶאְר ΝΞ יהיו ΠΕΣ רַצְקִת יּכ
 -תֶא הָדְלָי רֶשֶא ΠΡΈΠΩΝ ףדִריו הָצְרֶא ךלָשִה

ὮΝ Σ ἼΘΙ 4הֶשאְל  τףועל .לודגה רֶשגה יִפְנכ  
 ΡΣ דַעומ םשלַכְלָכְת רֶשֶא מוקמדלא הָרְּבְדַמַה

 ויפמ םימ דרַהְג שָחֶנה חלשוו : שחנה יִנָפִמ יִצָחָו 5

ΤῚΝ τהָשאָהתֶא ץֶרָאָה רעו :רְֶּכ הָפְמְשְל הֶשַאַ  
 הלָשרָשָא רֶקָנַהדתֶא עַלְבִּתַו היפדתֶא ץֶרֶאָה חּתְפִתַ

 תושעל לו ΠΌΝΟΣ ןינתה ףצקיו :ּוהיפמ ΠΡ וז
 רַשֶאְו םיהלֶא ידוקפ םירְמשה ΠΡ ἼΣΩΣ הָמְחְלִמ
 : םָהיִפָּב עושי תּודע

 םָיַהְדִמ הלע ΠΥ אָרְאְו ἘΝῚ לוחהלַע דמע יִהָאְוי 18
ΠῚָהיְנְרְקְבּו םישאְר הָעְבשְו םיִנְרְכ רֶשָע  ΠΩΣ 

 יִתיִאְר רשָא הָיִחַהְו :םיִפּודִּג תומש* ָהיִשאְרְבּו םירָתְכ ל
ἜΣ ΠΟΘ ΠΝהירא יִּפ היפו בד יִלְנר ָהיִלְנרְו  

 אָרֶאְו :בֶר לַשְממו ואָסָּכְדתֶאְו וחפדתַָא ΤῈΣ הל :

 ומ תַכִמו ΓΗΒ עפ עצְפכ ָהיעארמ דָחֶא הוה
ΠΡ ΣΝםִמותְשּתַו הָאָּפְרִנ  ΝΞ.היִחְה ירחא : 
ΠΡ +ןינפל . ΠΣ ὩΣווחְּפשִו הָיְחל הָלָשְמִמ  
ΠΡּהֶּתִא םְלִַהְל לַכּי יִמו הָיחל הָמְדְי ימ ורמאיו : 

0 - 

1 - 

9 μ᾿ 

ΠῚ ΝΟ 1םש א"נ 1 . 

-- 
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σι 

συ 

 ΓΒΕ :םיִשְדָח םינשּו םיִעְּבְרַא (הָמַחְלַמ) תושעל

 -תֶאְו ומשדתַא ץאנתו םיִהְלֶאָהדַתֶא ΤΩ .ָהיֶּפדתֶא

 תושָעְל ּהָל ἸΏΝ : : םיִמָשַּב םיִנכשה ד תֶאְו .ונָּכִשִמ

 הָלָשְמְמ חל ןָתְנִתַו ἘΠῚ םישדקה-םע הַמָחְלִמ

 -לָּכ הל ּווחתשיו :יוגו ןישלו םַעְו הָחְּפַשִמ ד לסל לַע

 םייחה רֶפְסְּב םֶתומַש .ובתְכְנאל רשֶא ץֶרָאָה יבש

πὸ Ὃςםוימ חּובֶמַה  ΤΟΣ ἼΘΙרֶשֶאדלְּכ  

 ו ΠῚ יִבָשַּב ךלו ΞΦ2| ΤΟΌΠ :עָמְשָי ול ןא

ΞῪ5Ξגרה  ΣὙתַנומָאְו .תּונְלְבְס תאזָּב בֶדָחְּב  

ΘΙוו הָמָדָאְקְדִמ הלע תא הָיח אָרָאְ :  

 3 איִהְו ΩΣ תַרְּבַדְמּו הָשַה ΖΞ םינרק ἊΨ ּהָלְ

ΠΣלָּכ  ΠΣ προςהָאיִבְמּו .ָהיְנָפְב  הָנושאְרַה  

 ΓΝ הָנושארֶה הָיִחל תוחתשהל ָהיֶבְשיִו ץֶרָאָה-תֶא

 תולדג תותוא (ΓΟΓῸ : הלדרשא Γ ΓΞ הָאְּפְרִ

 :םֶדָא .יִנָּב ΣΡ παν דירות םיִמָשַהְְוִמ שאדם

 1 תושעל ΓΙ רָשֶא תותואָב ץֶרֶאָה יִבשידתא הָעְתַמּו

 םֶלָצ ΓΙΌΣ ץֶרֶאָה יִבשילא ΝΞ הָיַחַה יִנְפּב

ΠΣ ΟΝ ΠᾺΡ18 ּהָלןֶתְעִו  :יחֶּתַו בָרַח-תַּכַמ  

ΠῚ ΤΩΡםֶלָצ רָּבַדִ לי יחה םֶלְצְּב  ΓΤ 

 : תֶיִמל םֶריִגָפִּת הָיַח - וחתשי אלדרֶשֶא לכו

ΦΥΓῊלודג"דע 2 ִּמְל םֶלָּכ רָשָא- תֶא  ΣΝ ΕΝ 

"τῶν - ἘΝῚםידָכָעָהםנ םירחה יִנָּבהםִּג  ΣΡות  

προ ποτὸνתונקל שיא קָכּודאלְו :םֶתְחְצְמְדלַע וא  

 πο וא ΠῚ וָת ויִלָע ὨΡΠΞΤΕΝ 3 “ΞΡ וא

 18 בשחי ול הָעיְּבִש יִמ הַמָכַה ΓΝῚΞ : ּהָמָש רפְסְמדוא

ΠΥ ΞΘיִּכ  ΞΘתיאמ שש .ירּפְסִמּו אוה םֶדֶא  

 :ששְו םיששְו

-1 

 סמ

ε 

- τῷ 

μι שכ 

- σὺ 

- - 

 אראו
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 די ΡΝ תֶאְמ ומַעְו ןויצ רהדלע דמע ΠΡ ΤΩ אָרֶאְ 14
 -לַע בּותַּכ ויבָא םשו ומשו םיִּפְלַא הַָעְּבְרַאְו םיִעְּבְרַאְ

 םיּכר םימ לוק םימשהדןמ לוק עמשֶאְו :םֶתוחְצמ 2
 ישפת ΡΞ προ τ רֶשא לוקהְו לּודָנ םעְר לוקו

 ינפל שדָח ריש ורישיו  :םֶהיִתורונְכְּב .םיִננִמ .רונְכ 3
 לכי שיא ןיִאְו םינקוה יִנפִלְו תויחה ΣΞῚΝ ὍΣΟΣ אפה
 ΓΞ ΝῚ םיעָּבראו ףַלֶאְה תאְמ יתלּוז רישהדתַא דמלל

 ΚΟ רַשֶא ἘΠῚ הָלֶא :ץֶרֶאָהְדִמ םיִנָקִַה םיִפְלַאָה +
 ΠΝ םיכלהה ἘΠ ΤῸΝ הָּמַה תולותְבכדיּכ םיִשָנב
 םֶדֶאָה יִנָּב ךותמ Ὁ) ΤῸΝ πο רֶשָאדלְּכַלֶא הֶָשַה

 הֶאְצִמְנאל תימרתו : השל םיהלאל םירוכְּב תישאר 5
 : ((םיהלֶאָה אָפַּכ יִנָפל)) הָמַה םימימּת יִּכ םֶהיִפְּב

 ויִפְבּו םיִמשה יִצְחַּכ ףפועמ רחא ךֶאלִמ אָרַאְ 6
 גד לָּכדַתֶאְו ץֶרָאַה יִבְשיד תֶא ΞΡ πον תרושב

 -תֶא ּואְרָי לוד לוקְּב אָרְקִו [ὩΣ ןושלו ΠΕ ΩΣ ז
 ווחתשהו ΒΞ הנ הֶאָב יִּכ דובָכ ולדּובהְו םיִהלֶאָה

 ךֶאְלִמו :םִִמַה תוניעמו ὈΣΤΩ͂Ν ץֶרֶאְו םימָש השעל 8
ΝΞ ΙΝרמאיו וירֶחַא  ΠΡΕΣהֶלּודּגה דיה לָבָּב הֶלָפְנ  

 ךאְלמו ΠΣ תמָח ןיימ םיוגה -לָכ הֶתְמשה יִּכ 9
 רָשַאדלָּכ לדג לוקְּב ἈΈΡΙ םֶהיִרָחִא אב .ישילש
 דלע ּהָוְּתתֶא אָשְנו προς ינפלו הָיחה ינפל הָוְהְתְשי

τὸאוהדםנ  :ודילע וא וחַצמ  ΓΘ ΤῊ ΠΡםיהלֶא  

ἼΘΙיִנָפְל תירָפְנו שאְּב הָנְִו ומָעְז סוכְּב לּוהָמ אלו  
 םיוע ןשע הֶלָעְו :השה ὉΞΡῚ םישדקה םיִכָאְלַמַה גג

 אשי רשַאְו ּהָמְלַצְּ הָיחְל םיִוהָּתפְשמַהְו דעדיִמלועל
ΠΩ ΤῸΝ 1אל  ἸΝΝΩῚהלילו םִמוי החונמ : ΓΝῚΞ 

 םיקלָאה ΓΆΜΩΝ םירמשה םישדקַהדלש םֶתונְלְבַס
 | "לא רְּבדְמ םִיָמְשַהְדִמ לוק עַמָשִאְו :עּושי תַנמָאתֶאְו 18

 | בהכ |
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 ὭΡΩΝ ΠΩΣ. ΤΣ ּותימְיִדרַשִא םיתמה ΣΝ בתְּכ
 םיכְלה םֶהיִשָעִמ יּפ םֶלְמַעַמ ּוחוני ןעמְל חּורֶה רמָא ןּכ
 44 ןנָנָהְה (ΟΣ רהב 1( ΠᾺΤῚ אָראְ :םֶהיִרָחַא
 לָּגַמ ודָיְבּו ושאר"לע בָהְז תְרָטַעְו ΝΞ תּומדְּכ בשי
 5 לּקְּב קעזו לָכיִהההְזמ ΝᾺ רחא ךַאְלְמו :שָטְלַמ
 יִּכ רצקו ἼΡ חלש רמאל ὩΣ ΞΘ ΟΝ לוד
 10 בָשיַה να :ץֶרָאָה ריצה שָבָי יִּכ רצקל תַעָה הָאְּב

ΤΣתֶא  Ὅτץראְּב  ἙΝ1 רָחַא דָאְלמ : הָרְצְקִנ  
ΝᾺםִיִמְשִּב רֶָשֶא לָכיִהַהד ןמ  ὈΣ τשָטְלמ  

 8 ποθ ולו חפמההְמ רחא ףֶאְלְמ אַצְו  :ּודָיְּב
 שטְלִמה למה דָיְּב רשא-לֶא לדג לוק אָרְקו שאָה
 (ἸΞ תלָכָשַאד תֶא רצְבּ שטְלִמַה το חלש דמאל
 19 דל ולְנמתֶא דִאלמה ףנו :םֶהיִבְִע ּולָשְביִּכ ץֶרָאָה
 ΤΩΞ םכילשיו ץראה 15{ תלָּכְשאִתֶא רצְכיו ץֶראַה
 50 דאָצו ריִעְל ץוחמ ΠΣ דרדתו + הלודגה םיִהְלֶא תַמָח

ΓΙ Ὶ Ὁדע לעו  Ὁששו ףֶלֶאהּךְרִּד םיסופה  
 : סיר תואמ

 15 הָצְבִש אָלְפְנְו δ ΘΟ ΠΝ תוא ΝΣ ומ
 ןָהְב יִּכ תונרֶחֶאָה ΓΊΞΩΣ עַבָשתֶא םיאָשנ םיִכָאְלִמ
 5 דתֶאְו שאָּב לּולְּב תיִכוכְ םִיְּכ אְרֶאְו : םיהלא ὩΣῚ הֶלּכ
 רַפְסמדלַעְ :ΡΟΣ ּהָמלַצְלַעְו הִָחַהְדלַע םיִרְבִגְתִמה

πονםֶהיִדִיִּב םיהלֶא תורנְכְו תיִכוכְּזה םיחלע םידמע : 
 8 הָשַה תרישו םיהלֶא דָבָע הָשמ תריש  תֶא ּורישיו
 תואָבִצ םיהלֶא הוהי םיִאְלפְנְו ךישעמ םילודָנ רמאל

ΟΣאל ימ :םווגה למ יִכְרִד תָמָאְו  ἬΝהָוהְי  + 
 ἊΣ 3 130 הֶתִא שודקהיכ משל דובָּכ ןתו אל]
 :ףקדצ יטפשמ ּלְְניּכ ΤῈ ὙΠῸ ּואבָו םווגה

 5 ןָּכְשִמ לָכיִה חּתְפָנ הָנהְו יתיאְר 19. ירחאו
 תודעה
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 םיִכָאלמַה הָעְבִש לָכיִהַהְדְִמ ואציו  :םיִמָשַּב תּודַעָה 6
 חַצְו רוהט דַּב םיִשָבְלִמ םֶהְו תוכמה עַבְשדתֶא םיאשנה
τםֶהיִבְבְל - לע בַהֶז .יִרוזא םירוגחו  : ΓΓΙΝῚעַּבְרַאמ  
 ΞΠῚ ΠῚ עבש םיִכָאלמה תַעְבשְל .הָנְת) תויחה

ὃםיִהלֶאָה תַמָח תואלִמ  ἘΠῚאלמו ;םימלוע יִמְלּועְל  
 אובְל שיא לכידאלו ἩΣῚ םיהלֶא דובְּכִמ ΠΩΣ לָכיִהַה
 יִדיְּב ἼΩΝ תופמה ὑπ ּולָּכ ἼΩΝ דע לָכיַהַה לֶא
 :םיִכָאְלמה הָעְבְש

 וט תַעְבְש לא רמא לָבִִהַה-ןמ לּודָּג לוק עַמָשִאו 6
 | = םיהלאָה תַמָח תרעק עַבָשד תֶא ּוקיִרָה ּוכְל םיִכָאְלִמה

 ץראה לע ותרעק-תֶא קרמ ןושארק ליו :הָצְרֶא 5
 היחה ומ .ΘΟ ΟΝ ΘᾺ .ביאְכמו ער ןיחש יו

ὃינשה קר :הָמְלְצְל םיִוחתְשִמַּו  ΠΣ ΤΙΝםיהדלע  
 :םָיְּב רֶשֶא ΠῚ Ψ ΒΙῸΣ תֶמִּתו לֶלִח םדְּכ םֶדְל יהו

 םימה תונָעמְבּו תורָהְנִּב יתרעקד תֶא ישילשה קר +
 הָּתַא קידצ רמא םימה ךאָלמדתֶא עמָשֶאְו :םֶדְל ּויָקִ 5
 םישדק םד יִּכ :ִּתְמְפָש ןכדיּכ שודקהו הָיָהְו הָוהה <

 :אוה  םֶדָי לּומְגדיִּכ םֶתיִקָשה םדָו ΒΦ םיִאיִבְנ
 םיהלֶא הָוהְי 9 ἘῸΝ ΠΝ הָּבְזִמַהְד תֶא עַמְשֶאְו 7

ἼΝΡΩΠ קרו ΤΌΘ ΓΝ תַמָא תואָבְצ 8 
 -תֶא טָהְלְל ול 13 שָמשהדלע ותְרַעַקְדתֶא 5

 ופדניו לודג םחב םֶדָאיִנְב וטהליו :שָאְּב ΘΝ יִנְּב 9
 אלו הָלֶאַה תוכמה תלשמִמ ולדרשא םיִהְלֶא םשדתא

τὸיבש  ὍΤΤΙישיִמָחַה קָרָ :דובְּכה  ΤΟΣ ΩΝדלע  
ΝΘΞבאְּכִמ םֶנושְלדתֶא ּוכשניו ּהָתּוכְלַמ ךָשְחּתְו היחה  

 אלו ἘΣΤῚ םכאכממ םימשה ΠΟΝΩ͂Ν ופדנו :בל גו
 רָהְנִהְלַע ותרעק-תֶא יששה קְרּו :םקישעממ בש ו

 םיִכְלַמְ ΠΡΌΣ רשל וימיִמ ּובְרָחְיו ΓΞ Ὁ לדה
 םיאבה
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 13 ΩΡ יפמ ΠῚ ΝΙΝ] ΟΦ םיִאָּבַה
ΝΞ) ἘΠῚ ΠΥ ἘΠῚ"תוחור שלש תואצי רקשה  

ΓΊΝΩ14 הָגַה םידשה תוחור יִּכ :םיעדרפצל תמוח  
 ָּלְּכ לבתו ΤῸΝ יִכְלמדלא תואצִיַו תותוא תושע ןָ

δ᾿  לְמַלְחָמַת  היום  ההוא  הנדול ΣΌΝהלא  
 ὟΝ רמשו דקשה ΟΝ 32}5 ΝΞ ὍΣ :תואבצה

ὉΠךליִרּפ  ΘΠוארו  ΕἸΣ ΩΝםֶתא ףסאְו  Ὅν 
 וז ΩΓ 9. רה תיִרְבַעְב ΚΣ םוקמה
 51 לוק ΝΣ ΝΞ ותרעק - תֶא יעיבשה אלמה

ὉΠםִיִמְשה  ΝΟΞΙ46 ויהיו ;הָתְהְ הָיָה רָמאיַו  
 -אל רֶשֶא לוד שער יהו םיקְרְבּו םיִמָעְרּו תולק
 שמרה לודנ יּכ ץראה"לע םֶדֶא תווחדמל והמָכ הָיַה
 םיִקְלַח הָשלשל הָקְלִחְ הָלּודְגַה ריִעָהו .:דאָמְה דע
 םיִהלֶא ΞΡ הלוחגה לָכָּב רכזתו םיוגה יִרָע הָנלּפִתו
 30 אל םיִרָהָקְו ΓΞ Ὁ :ופא תמָח ןיי םוכ ּהָלתֶתְל
 21 םימָשהְךמ ודי םֶלֶהשמ ἽΣΞΞ דרב יִנְבַאְו :ּואַצִמִנ
 - לע םיִהלָאָה ד תֶא םדאה" יִנְב ἘΠῚ םֶדֶאַה נבלע
 : דאמ ותָּכַמ הָרְבְכייִּכ דָרָּבַה ΓΕΒ תודא

 17 עבַש םיאשנה םיִכָאְלַמַה הָעְבִשדְזִמ דָחֶא אביו וי
 הָנּזַה טּפָשִמדִתֶא ἘΝῚ אפ רמאל ילֶא ἼΞΤΙ תורָעָקַה
 5 יִכְלַמ ָהיִרְחֶא Ὁ רשא :םיפר םימדלע תֶבָשיַה הֶלּודְנַה
 3 חורב יִנָאיִבִיַו : ּהָחּונְזִת ןיימ לבת ינָכש ΤΊΣ הָמָדֶאָה

ΠΊΞ 57אָרֶאְו . ΓΞ ΤῸΝ ΠΡהחד לע  ΠΡῚΝ 
 ΡΣ“ םישאר הָעְבַש ּהָלְו םיִפּודג תומש תֶאְלְמ עֶלותַכ
 + ΞΠῚΞ הֶלְלְכַמ איחו יִנָשְו מְגְרִא השובל הֶשַאָהְו + :םיִנְרַק

ΠῚ  ἸΞΝῚסוכ הָדָיְבּו םינפּו  ΞΠῚתובעות הֶאְלִמ  
 5 לָבְּב דוס ΤῊ םש בּותְּכ ΠΊΣΩ ΟΣῚ + ΓΙΌΣ תֶאְמטְ
 ὁ הֶשֶאַהְִתַא אראו + המדאה תובָעותו תונזה ὮΝ הֶלודְגַה

 הרוכש

σι 1 

 1 כ

 1 כ

- 
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 -לע םִמּותְשֶאְו עושי ידע םדמּו םישדקה ΘΠ הָרּוכָש
 πρὸ ךֶאלמה ὌΝ רמו : הֶלּודָנ הָמַש הֶאְרַמַה ז

ΠῚָּתממותשה  ἢ ΤᾺΣ ἋΣהָיחַהְו הָשַאְה דוסד תֶא  
 ἘΣΣΙ ΓΟ םיִשאְרֶה תעְבַש תַלָעַּב ּהָתא תאשנה

 הָלָפִּת ΝΠ ΤΡ ΠΡΟΣ איה תיִאְר רֶשֶא .הָיחה 8
 א םֶמְש רָשָא ץֶרֶאָה יבשיו ןודבאל ΤΠ םּוהְּתַמ
 םֶתאְרְּב וממותשי לָבִּת דסוה םוימ םיִיַחַה רֶפְסְּב בָּתְכְ

 ובו ןֶמּומה ΠῚ :אובָתו ΓΝ ΠῚ ἼΩΝ ΠΤ ד תֶא 9
 ΠΝ Π ἼΩΝ הָמַה םיִרָה תַעָבַש םישאְרַה תַעְבַש הָמָכִח

τὸהֶשַמָח הָמַה םיִכְלמ הָעְבְשְו :םֶהיְלִע תָבָשי  ΡΒ) ἘΠ 
 דמָע אובי יִּכ ΠῚ .אָבאל דוע רַחַאַהְו Ὁ דַחֶאַהְ

 אוהו הְָיִאְו הָתִיִה ἼΩΝ ΠῚ :טַעְמ ןמזל דמעָי ג
 ΘΙ רשָע ;ןידבָאל ΤΊ הָעְבְשַהְדִמ אוהו יִניִמָש 12

ἼΩΝתוכלמ ולפק"אל רשא םה םיִכְלִמ הרשע תיִאְר  
 ἜΣ ולב םיִכָלִמַכ הֶלָשְמִמ תחא הָעֶשִל קר הָנהְדדַע

 ונתי מ πὰ םחפחתַאְו תַחֶא הצע םֶהלְו :הּיַחַה 18
 אוה יִּכ םֶהְל לַכּי הֶשהְו השב ּומָחְלי המה ;הָיחל 4

 םיִריַחְבּו םיאּורק ומע שאו םיִכְלִמַה למ םיִנדַאָה יִנדַא

 ὝΝ ἘΠῚ םיִמה יִלֶא מאו :הָמַה םיִנָמָאְנְו 5
 ΓΙ םיִנמַהְו םיִמע םֶהיִלַע ΓΞ ΠΡ רָשַא תיאר

 ΠΩΣ הָיִחַהְו ָתיִאְר ἼΩΝ םינְרָפִה רָשָעְו :תונשְלּו םִיונְ 16
 ἮΝ ὈΞΝῚ הָמְרַעו הרּומלג הושע ΠΡΊΩΝ ואנשי

 ΞΟ ןַתְנ םיִהְלֶאָה יִּכ : שֶאְב ופְרשי ּהָתֶאְו ּהָרָשְּב וז
 ΓΝ תַתְלְו ΓΝ ΤῊΝ תושעלו ותַצְע τ ΩΝ תושָעל

 השֶאְהְו : : םיִהְלֶאַה ירבד ומלשיחיּפ דע ΠΣ םֶתְלַשִמִמ 18

ἜΝהודה ריִעָה איה יאְר  ἼΩΝאיה  ΓΞ 
 :ץֶרֶאָה תוכלממ

ΞΓ ΠΝ ΟΝ 18יִתיִאָר  ΠΝ Ἃ τοחי איהו םִיִמשה"ְמ דרוזי . 
 החכההיבכ
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 2 זע לוקָּב אָרְקִו :ודבכמ הָריִאַה ץֶרָאָהְו חּפדריִּבַכ

 םיריעָש ΠΡ ὙΠ הָלּודְגה לָבְּב הֶלְפְנ הָלּפְנ רמאל
 ΝΣ אָמְמ ἘΣ ΟΞ רָמשמּו אָמָמ ΠΥ ΞΡ רָמָשִמ
 וז ץֶרֶא יכקמו םיוגהדלָּכ ותש ΠΡΟΣ ΓΤ ןיימ יִּכ

 :ּורישָעָה ΠΣ תעפשמ ץֶרֶָא ירחסו היִרְחַא
 + ἼΒ יִמע ΤΡ ּואָצ רמא םיִמשהדךמ רַחַא לוק עַמָשֶאְ
 ָהיְתאטחדיּכ ΤΊΣ ּוכּתְדִפ היִתאַהלא ורְּבִחְתִּת

ΡΠדמְלש :ַהיִתנועדתֶא םיהלֶא רפזו םימשלדדע  ὁ 
 לְָּפְכ םיִלּפְּכ הלדושעו םֶכְל «ΠΡΌΣ הָלּמְג הל
 הָמַמורְתַה ΝΞ :םִיִלְּפַּכ הָלכסמ הָכְסִמ ἼΩΝ סוּכַּב
 ἊΝ הָבָבְלַב ΠΝ יִּכ ὈΞΝῚ לב הלנת 5 ןָפ הָגְנַפְתַה
 הא אל ὈΞΝῚ הְָכְלַא ΠΣ אלו הָכְלִמ יִתְבְשי
 ָעְרְו ΣΝ תֶוָמ ΤΣ הָנאבְּת ΠΝ םיָּב ןָכ ד לע

ΠΕ)יִכ שָאדומְּב  ΟΠ2 טפשה םיהלֶא הָוהְי  
 יִכ ּהָמַע ּונגעְתהְו ὯΙ רשא ΣΡ ָהיִלָע ὙΠΕΘῚ ּוכְבּ
 תמיא ὌΞΟΥΣ קוחְרמּו ΙΒ ןשעדתֶא אד
 ריִעָה .הֶָלודְנִה ὙΠ לֶכָּכ ךָל יוא יוא ּורָמָאְו הינע

 ΓΝ ירחסו :ךספשמ ΝΞ תחא הָעָשְבִדיִּכ הָקַָחַה
 דתֶא שיא דוע ΤΣ ΝΟ ΠΩ͂Σ יּכ ΠΡῸΣ םיִלְּבַאְתַמּו םיכב
 םיניגֶפו ΠῚ Ἰ2ΝῚ ἘΘΘῚ בָהֶז אָשמדתַא :םֶחּיִנָא אָשמ
 םיִּבהְנָש יִלָּפְיִלָכְו םשב יִצַעְדלְכו ִנשְו ישָמ ןָמָנְרַאְו ץובו
 ΠΣ :שישו .לֶורְבּו תֶשחְנ יִלָכּ רֶקי ץע יִלָּכ-לָכְ
 תֶלַו ןִמְשַו יו הָנובְלּו רמו םיִמַס תרטקו ןומומאו

 :םֶדֶא ΟΞ םיִדָבִעְו ᾽ΓΊΞΞ Δ םיסּוסְו ἸΝΣῚ ΠΡ םיטחו
 ריהצמּו ןמשדלכו ךֶּממ (ΤΙΝ ἼΦΕ דמְחַמ םיִדָגּמהְ

ἼΡ ΣΝּורישעַה רשא םהיִלְכרְו :דוע אָצְמִת אלו  
ΠΡΟּודמעי  ΟΥ̓ΤῪΣּולְּבַאְתִהְו וכְבּו הָיונע תמיא יִנֶּפִמ ; 

 יִנָשו ןמָגְרא שש הָסְכְמַה הָלודְגַה ריִעָה יוא יוא ּורְמְאְו
 הללכמו
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 ΓΙ͂Ν הָעָשְבִיּכ םיניגפו ΠΡ באו בָהָז הָלְלְכְמ
 תרבַעמ"לעַבדלָכְו לָבחדלָכְו :הָוה לודגה רָשעָה ΤΙΣ וז
 וקעצו :קזחרמ ּודְמע םיּפ הָכאָלְמ ישעלְכְו םיִחָלִמַהו 18

 : הָלּודִגַה ריִעָּכ םיִרָעָב ימ ּורָמאיַו ּהָתָפְרש ΠΩΣ םֶתאְרֶּב
 יוא רמאל דופֶסְו הכָּב וקעציו םהיִשאְרילִע ΠῈΣ וקרֶזי 19

ἘΝ לפ ΠΥ ּורישָעֶה ΠΞ ΟΝ ΠΡ ריִעָה ἪΝ 

  30תיִנָא םֶהָל  ΠΣΌΞΞ ὉΣΞ:הָבְרְחִה תחא  Ὁהיִלָע
 םיהלֶא טפָשיִּכ םיִאיִבּגהְו םישדקה םיחילשהְו םימשח

 ἸΞΝ ΝΣ דאלמ .Ἢ : ΓΝ םֶכָמְּפְשִמדְתֶא 21
 הָכְּכ רמאיו םָיה ךותדלַא ָהָכיִלְשיו 35 חלפְּכ הֶלודְ
 :רוע אָצְּמִת אלו ΠΡΌΣ ריִעָה לָבְּב הָצְרַעַמְּב ךלשת

 םיִליִלְחַּכ םיללחמּו םיִרָממַהְו רּנכְּב ΘΟ לוקו 38
 (ΓΞ דְכותְּב דוע ΡΞ תורצצַחַּב םיִרצְחַמ
 דוע עַמְשַיה לּפ םוחר לוקו דוע ἼΞ ΝΡ τ ΟΣ בשחו

 הָלּכ לוקו ןֶתָח לוקו דוע - ὝΝΥ ΝΟ Ἢ רואו ּךְּבְרְקְּב 3
 .ΒΞ 23( ץֶרֶא ד ויה ὭΣ) 5 ἫΝ ἼΞ עמָשידאל |

ὙΠ) 91םישדקהו םיִאיִבְנה םד אָצְמְנ הָבּו :םיונְְדלכ  
 πὶ ינורַהלֶכ

 םִימְשַּב בר ןומָה לוקָּכ 502 לוק ΡΟ ןקיִרָחא | 9
 -יִכ :וניקלאל שו דובָּכַהְו הפושוה היולְלה םיִרָמאַה 9

ΤΩΝהָנּזַהְדלַע לּומָּג בישָהיִּכ ויִמָּפָשִמ רַשָיְו  ΠΡ 
ΠΡ ΩΝשרדל ּהָתְנְתְּב ץֶרֶאָהתֶא  ἫΝ ΠΡ 

 ימְלועְל הֶלָעָי ΠΙΧΟΣῚ הָיולְלַה ורמאיו ונשיו +: וידכעדסה 5
 ולָפִנ תויחה עּבְרַאְו םינקזה הָעְּבִרַאו םיִרָשעְו : : םימלוע 4

 ורמאיו אָּפּכַהילַע בשיח םיהלאל ּוחתשיו םֶהיִנָפילִע
 -תֶא ΤΌΣ רמאיו אָפַפַהְִמ אוי לוקו :הֶיולְלַה ןַמָא 5

ὁעַמָשֶאְו +םילודנהדםע םיִנטהַה ויִאְרִיַו ויָדְבַעְדלָּכ וניִהְלֶא  
 םיִמָעְר לוקְכּו םיִּבַר םימ לוקְכּו בר ןמָק 579 לוק

 םיקזח |

6 | 
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 :תואָבְצ הָוהְי ּוניהלָא ךלֶמהיִּכ הָיולְלַה ּורָמאיַו םיקְזח
 ז השה ΤΩΣ הֶּעְב יִּכ דובְּכַה ול הָנִּנ הָליִנְנו הָחַמְשִנ
 חַצְו πὸ ץוב שבלל ΠΡ ןִתְעו :הָשדקְתה ותשֶאְ
 ΞΙ͂Ξ ילֶא ἝΝ :םישדְקה תוקְדַצ אוה ץובה יִּכ

ἼΩΝהָשַה תַנְתִח הָּתְשִמדִלֶא םיִאּורְקַה  Ὅν ἼΩΝ 
 וילגרל לפֶאְו :םיִהְלֶא יִרְבִּד םה ΤῸΝ םיִרְבִּדַה הָלֶא
 דָבָע תאזהַשַעּתדלַא האר ילֶא ΩΝ ול תוחָּתְשַהְל

ὋΣךל רֶכִחְו דומָּכ  ἜΝ ΤΙΝῚםֶהיִפְּב עושי תּודע  
ΠΕΣהֶאּובְּנַה חור איה עושי תּודָע יִּכ םיקלאל  : 

 ןבל םוסדהנהְו םיִחֶּתפפ םִימָשההתֶא אָרָאְ
 אוה  קָדְצְבּו יּפַמאְו ]5 ול ארק ΤΌΣ .בָכרֶהְ
 ושארָּב הָּבְרַה ΓΙΌΣ שָאדתַּבְלִכ ויִניִעְ :םחלו טפש
 :ודבל ΝΥΝ יִּכ שיא עדידאל ἼΩΝ בּותָּכ םש ולו
 רַבִּד אְרְקִנ ומָשּו ὉΠ םדֶאְמ שובל שובל .אוהו
 םיפופדלע יָרָחַא םיִאְצי םִיִמָשַה תואָבַצְ :םיהְלֶאָה
 ויפמּו  :רּוָטְו 15{ ץובחידְנּפ ;ΞΟ םָהְו םִנָבְל
 םעְרְי .אּוהו ΘΗΝ ΩΝ תוּכַהְל ΠΡ בֶרֶח תאצי
 ΤΟΝ ףא-תמַה ןיי תרופ ΤῊ אוהו לרב טֶבשְּב
 Ρ םש בּותְּכ ἸΘῪ τ לעו ודְנּב-לעו  +תּואָבְצַה
 ΠΝ“ ךֶאלמ אָרְאְ : םיִנדַאָה נדאג םיִכְלִמַה
 -לָּכ רופצדלא πΟΝῚ לדג לוק קעיו שָמְשַּב דמע

ΤῺΞףועָּת-רָשֶא  ἈΠῈלע ּופְסֶאהְו ואב .םימשַה - 
 םיִכְלְמ רַשָּב םֶּתְלַכָאְו :םיהלאל רָשֶא לודנה חַבְ
 םֶהיִבְכַרְו םיסוס רַשְבּו (᾽Θ רשְבּו םיִפְלַא יִרָש רַשְבּו

ἜΣ)םילודהדםע םיִנמקַה .םיִדְבַעו םירוח יִנְּבד לָּכ : 
ΞΟ ΠΤ ΩΝ ΝΣםילהקנ םֶהיפִנִַו ץֶרֶאִה  

 ;ואָבְצדםַעְו סופה ΟΣ ὩΡΎΠΤΩΣ .הָמָחְלִמ תושעל

8 

9 

10 

- 1 

ΌΦΘ 1 

ὧϑ 1 

14 

 1 ו

συ 1 

 1 -ב

 1 סס

ερ 1 

 20 תותואָה הָשָערָשָא ּהּתִא רֶקָשה איִבְנּו הָיַחַה שפתו
 הינפל 81
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ΠῚ ΠῚ ΠῸΞΡיאשנ ד תֶא 13  ΤΠ ἢםיִוָחְפְשִמַהְו  
ΕΙΣ πρίονοςוכְלשה  ΝΠ ΘΝ Ὁרָעְּבַה  

 ΞΞ Τ᾽ Ξ תאַציה בֶרָחְב ּוגְרֶהְנ םיִרָאְשנהְו : תיִרְפְנֶּב גג
 :םֶרָשְּבִמ .Ὁ: ἘΣΤΙ ΟΣ סופהדלע

 כ םוהתה חּתְפמ ודָיְבּו םימשהדמ דרוי ךַאלמ אָראְא 0
 אּוה ינומְדְפ8ה שָחְגַההתֶא ןינתההתַא שפתיו ; לדג לָבָכְו 5
 והָכיִלְשיִו :םיִנָש ἘῸΝ והרְסַאיו ןָטַשה אוהו ןישלמה 8

 הידייאל רשַא ןעמל ΤΌΣ םתחיו וילע רגסו םוהתלֶא
ΤΙΣתאלמדדע םיוגַהתֶא  ΠΡםיִנָשה  ᾿Ξ ΤΙΝῚרַתָי  

 טּפַשִמַהְו ὩΣ ובשיו תואסַכ אָרֶאְו  :רֶעְצִמ ]5[ +
 רָבְדילַעְו עושי תודעלע םיִערהַה תושָפִנו םֶדָיְּב ןּתְ
 ולְּבַק אלְו προ היחל ὙΠ ./ רֶשַאְו םיהלֶאָה
 חישמההםע וכלי ὙΠῸ םֶדָילַעְו םתוחצְמדלע ּהָוָּתדתֶא

 םיִנָשַה ΕΝ תאלמ"דע ויחדאל םיתמה ἜΝ +םיִנָש ףַלֶא 5
 הָיִחּתַּב קֶלַח ול-שיִש ὩΣ :הָנשאַרֶה הָיִחּתַה תאו 6

 יִנָשַה המה טקשידאל םֶהָּב אּוה שוד ΩΝ הָנושאַרֶה
 ἫΝ ותא ּוכְלמּו וחישמלו םיהלאל םיִנָהְּפ ּויָי יִּכ

τםיִנָש : = ἘΠῚתולְכ  ΡΝםיִנשה  ΣΡתיּבמ ןטְשה  
 ץֶרָאָה תופְנַּכ עַּבְראָּב םיוגַהדתֶא חידהל ΝΑῚ :ורָמַשמ 8

 לּוחְּכ םֶרְפְסִמ רֶשֶא הָמְחְלִמְל םֶצְּבְַלּו גוגְמּו גונדתֶא
 םישדקה ΤΠ ΩΝ ובסיו ץֶרָא יבחרמ"לע ילו :םַה 9

 -ןמ (םיִהְלֶאָה תֶאמ) שא דָרִּפַו הָביִבָחַה ריִעָה ד תאו
 לקשה םֶחידַה ΠΝ ןָמָשהו :םֶתא לכאתו םיִמְשַה גט

ΟΝ ΤΣהיחַהדםג םָשְדרָשַא תיִרְפְנְו  ὝΦΠ ΚΞ} 
 אָרַאְ : םיִמְלוע ימלועל הלילו δον ורְסָיו ג

ΝῸΞםִמְשְו ץְרָא ּוסָנ ונּפִמ ויִלָע בָשיִהְו לוד ןָבְל  
 םיִנטָקַה םיִתְמַהד תֶא אָראְו :םוקמ םֶהְל (ἈΝ אל 12

ΘΟ ἼΝΤΣחַתְפִיַו םיחֶּתְפִנ םיִרְפְסו אָפְּכַה יִנֶפְל םיִדָמע  
 רפס



 488 אכ כ ןנחוי ןוזח

ΙΝ “ἜΘבּותְּכַהְדִמ םיִתְמִה ּוטְפְשיַו םייחה רֶפְס אּוהְו  
 תוָמהְו ΤΩΝ םָיה 2 ΨῸῊ  :םֶהישַעַמְּכ םיִרָפְסַּ
 :םֶהיִשַעַמְּכ שיִא שיא וטְפשיִוםֶהיִתְמדתֶא ובישה ליאשקְי
 4 : ינשה תֶוְמה אּוהְו שאָהיםנָאב וכלשה לואשַהְ תֶוָמִהְ
 55 ה םייחה רָפְסְּב בּותָכ אָצְמְניאל ἼΩΝ שילבו

 : שָאָה םִנָאְּב
ἈΝ21 םִיִמְשה יִּכ הָשְרֶח ץֶרָאְו םיִשְדָח םיִמָש אָראְו  
 :דש ּטְנִא םָיהְו ּורְבְע הָנושארֶה ץֶרָאְהְו םיִנשארַה

ΠΥ ἈΝ ΝΣתֶדְרִי השָדַחַה םילשּורי הָשודקה ריִעָה  
 ΩΦ ΩΣ הֶלָּכִּ תֶנָּמִתִמ איִהְו םִיִמָשַהְדִמ םיהלֶאה תֶאַמ
 הָגִה רמאל אָפּכַהְןִמ* לדג לוק עַמשֶאְו : ּהֶלָעָבְ

ΞΘהָּמַהְו םֶכיתְּב ןַכָשְו םֶדָאַה ינּברבְע םיהלַא  ΤΟ 
 ππρὶ :(םהיהלַא) ΣΝ הָיְהִי םיהלָאָה אּוהְו םַעְל ול
 דםנְו דועדהְיהי אל תֶומהְו םֶהיִניִִמ העמל םיהלא
 ;ּורָבָע תונשארֶה יִּכ ἜΣΤΙ אל בָאְכּו ΠΟΣῚ לָבַא

ἼΩΝΟΣאָפְּכִהְ"לַע בָשיַה  ὍΣשָדַח לפה השע  “ὮΝ 

 :םַה םיְִמָאְנו םיתמא הָלַאָה םיִרְכִּדַה ἜΝ בכ ילא
ἼΩΝהיָה יִלֶא  ὋΝ ΠΡףופהְו שארֶה וּתהְו ףָלֶאָה  

Ἂςםייח םימ ןיעממ אמְצל ןִּתְא  ΩΣשריי חַצְנְמַה  
 לָבָא :ןבל ילזהוהי אּוהו םיהקלאל ולדהיהא ינָאַו לפה
 םיחצְרַמַהְו םיִלָאְיִמהְו םיִניִמאמ ὩΥΝ רָשַאְו בלה יּכר

ΘΛ ΠῚםֶהְלִח םיִרָכַשְמַה"לֶכְו םיליִלֶאָה ידְבעו םיפשכמהו  

 : יִנשה תמה אּוה רַשַא ΓΞ שָאְּב רָעּבַה םַנַאָה
 9 םיאָשנה םיִכָאְלפַה תַעְבַשמ דָחֶא ילֶא אבו

 רָּבדיו ΓΙ ΤΙΝ תוכַמה עַבָש תואלְמַה תורָעָכ5ַה עבש
 10 יִנָחְקיִו :הֶשֶה ΤῸΝ הֶלַּכַהדתֶא ףִאְראְו אב רמאל ילא

 1 שכ

εῷ 

 כ

ΠΕΣ 

6 

₪ ₪ 

 .םיִמָשַהְדְזִמ א"נ 91, 8
 חורב 81{
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 םילשּורי השודקה ריִעָה יִנַאְרִו הבנו 5 רהדקַע ַחּורְב

τι((הֶלּודָּנַה))  ΓΥΤῚדובְּכָהיִלָעְו :םיהלֶאָה תֶאמ םיִמְשההִֶמ  
 ΓΒ ἸΞΝΘ דאָמ ΠῚ קא הָהְנְג רואו םיהלֶא

 ἘΣΎ הָקבְּו הֶלּודְג המוח ּהָלְו ἘΓΓΎΣ ןיִעְּכ תְקָהְבַמַה 18
 םיִכָאְלמ רַשָע םיִנָש םיִרעְשה ד לַעְו ּהֶל םיִרָעָש רשע
 יִנּב יִטְבַש רָשָעדםיִנָש תומש ὉΠ םֶהיִלָע םיִבּותּכ תומשי

 ןיפצמ הָשלֶש םיִרָעָש προ הָשלש םירעש +: לֶאְרְשַי 1
 תַמוחְלּו :בְרַעַמִמ השלש ΝΞ השש םיִרָעָש 4

 תומש רשע τὴν םהילעו תודָסומ ὭΣ םינש ריִעָה
 ΠῚ הנק ילא ἼΣΩΣ דָיְבּו :הָשה ὙΠῸ ἼΩΝ םיִנָשְל 5
 ריִעָה בשומו :ּהּתְמּוח ΓΝ היִרָעְשדתֶאְו ריִעָהדתֶא דמָל 6

 םיִנָש הדמה הָנְקִּב ΣΙΝ דָמָיו הָּבְחְרֶכ הָּכְרֶאְו שֶּבְרִמ
ὝΣהָתְמיִקְו ּהָּבִחְְו הָּכְרֶא סיר ףְלֶא  ΓΙםֶהָל תַחֶא : 

 תּדְמְּב תומא עּפְרַאְו םיִעָּבכְרַאְו ΠΝ ּהָתְמיִחתֶא ἽΝ וז
 ןֶָא ריִעָה תמוח ןיְנּכּו :ךֶאקמה תדמ איה"רֶשֶא שיא 18
 תודְסומּו :הָמַז תיכוכְול המוד ופומ בָהָו ריִעָהְו הָפשָי 19

 ןושארַה דֶסומַה ῬΈΕΙ יִנְבַאדלְכְּב תוצְּבְרִמ ריִעָה תמוח
 ישימָחה :תקְרֶב יִעיִבְרֶה ובש ישילשה ריפס ינשה ΠΕΙῸ גט

 םהש יִנִמָשַה שישרת יִעיִבשַה םֶךא יששה םֶלַהי

 םיִנָש םֶשֶל רֶשָעָה דחא ךפנ ὙΌΣ ΠΟΘ יִעיִשְּתַה
 הָרָשָע ΘῈ םיִרָעְשה ΩΣ םיִנָשּו :הָמְלְחַא רָשָפָה ג

ΠΡΟרעָשְו רעָש-לָּכ  ΓΟבָהָז ריִעָה בוחרו תָחֶא  
 πο יִּכ Π יִתַיִאְריאל לֶכיִהְו :הָרִיִהְּב תיִכובְַּכ זֶפומ 39
 ΣΝ ריִעָהְו 3 ΤΕ ΠΌΤ אוה תואָבְצ םיהלֶא ₪

 םיהלָא דובְכדיפ הרה הננלו שמשה רואל הָכיִרצ
 -יִכְלַמְו ΠΡῚΝ 6 םיוגהו :הֶשה אוה ΠῚ ΠΡ ריִאָה 4
 סמוי ָהיִרְעְשּו ἘῸΝ םֶּתְראּפַתְו םֶדובְּכ םיִאיִבַמ ץֶרֶא 5

ὙΦ ΝΟ 26הליל יִּכ  ἐῶν διαדובָּכ ּהָב ואיבהו  
 םיוגה
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 פז הָבַעות השעו ΝΘ ΟΞ ּהָב אובידאלו +םֶּתְראּפִתְו םיוגה
 :הֶשהְ"לֶש םייחה רֶפְסְּכ םיִבּותָּכַהדםִא יִּכ רש

 90 חַרֶקה ןיִעָּכ קיהְבִמ (ַּ) םייח םימדלש ὉΠ יִנַאְרַו 29
 2 דַלֶאְו ריִעָה בוחר ךותְבּו :הֶשַהְו םיהלָאה אָסְכִמ אי

ΓΕלחנה  ΠῚהָרָשָע םיִּתֶש יִרָפ השע םייח ץע הֶזִמו  
 תַפּורְתְק ΚΠ ΠΟΣῚ ויִרְפתֶא ΠῚ ושְדָחְּב שדח ידמ יִּכ
 הָשהְו םיהלֶאָה אָּפְכְו דועדהָיהי אל םֶרָחַלְכְו :םיוגה

ΓΙ ΤῊויָדְבַעַו  ΕἸהָמַהְו  ΝΡומשּו יינָפתֶא  
 דוע ּוכְרָמְצִי אלו דועדהיהי אל πριν + םֶתוחְצִמְדלַע
 םָהְל ΝΣ אוה םיקלָא ΠΥ שָמָש רואלּו רנ רואל
 םיִרְבִדַה ילא רמאיו : םימלוע ימלועזדע ּוכלִמו
 ΚΞ תוחוה* ΤῸΝ הָוהיו םיִנָמָאְו םיתמא הלאה

 היָקְרָשָא ΤΣ ΡΊΞΕΙ תואְרהְל וכָאְלמתֶא חלש
ΠΡרהמ אָב ננה :הָרַהְמְּב  ἼΩΝרמשה  ἜΣΤΙΝ 

 ΠΡ ΠΝ אּוה ןח ינאו : הוה רֶפַפַה תאּובְנ

 ךָאְלמה ילגרל לפָאְו יתוארכְו יִעָמָשִּכ יה םֶעְמשו
ΠΝול תוָחְּפְשהְל הָלאדתֶא : ἽΝהאר ילֶא  

 ּףיִחַאְלּו ἪΡ רֶבָחְו ךומָּכ ἼΞΣ יִכנָאיִּכ תאז"הָשַעָּתְִלַא
 םיהלאל ΠΣ ΘΠ יִרְבִּדִַתֶא םירמשלו םיִאיִבְנה
 תאּובְנ יִרְבּדְד תֶא םּתְחַּפִד לא ὌΝ ἼΩΝ :הָוָחְּתְשה
 סמל + ἰὼ סמוחה  :דעומה בירק יִּכ הזה רֶפַפַה

1 σ9 > - שכ 

5 6] 

. 

 1 כ

- 1 

 19 2 ἘΝ יִרְכשּו רקמ אב ינו  :שדמתהל ףיסוי
 ןושארֶה ףופהְו שארה וָתַהְוַלֶאָה ἫΝ :והשעַמַּכ שיאל
 היה ןעמל םֶהיִתמְלַשתֶא םיִסְכַכְמַה ירש :ןורָאְָ

ΠΡןוישר  ΤῊΞהרעה ואָבּו םיוחה  ΤΠםיִרָפשה : 

₪5 1 

= 1 

 ורב

 ΓΌΩΝ םיִשעָה א"נ 22,1. | ,םישדקה םיִאיִבָּנַה א'נ 99, 6
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 ὉΠ םיִנּוהְו םיִפָשַכְמַהְו םיִבְלְּכַה ריִעְל ץוחמו 5
 Ἂς" :והשעו Φ בהאלֶכְו םילילֶאה יִדְבַעְו 6

 ינּפְּב הָלֶאדתֶא םֶכְל דיעהל יִכָאְלְמתֶא יִתְחלַש עושי
 ;רַחָשה ּהננ בסוכ -ותדלותו דֶוָּד שרש יִכְנָא תולהְקה

 אַמַצִהְו אב רמאי עמשהו אב םירמא הָלַּכִהְו חּורֶהְו וז
 יִנָא ΤΣ :םנח םייח םימ חַקי ץפֶחָהָו אובָי 18

 ףיסוידמא ΟΝ הָוה רֶפָפַה תאּובְנ יהב טמשההלָכב
 תובּותְכה תוכמהדתַא םיהלֶאָה «ΤΌΣ ΤΡ םֶהיִלַע שיא

 תאּוַה הָאּובְנַה רֶפַס יִרְבדִמ ער רָשֶאּו :הֶזה רֶפְסַּב 19
ΡΣריִעמו םייחה ץעמ וקְלָחְד תֶא םיהלָאָה  ΣΙ 

 םִגָמִא רמא תאוה תּודַעָה היִעְמַה ΠΣ רֶפָּפַּב םיִבותָּכַה 30
ὋΝ 19.321אָב  ΠΤונינדא דָסָח :עושי ןודאה אָניהאּב ןִמֶא  

 :ןָמָא םישודקה"לָּכ* םע חישְּמַה עושי

 .םֶכְלַּכ א'נ 22, 21
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