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 ךַּב דוד ב חיִשָמַה עּושי תרֶלות פס אא
 -תֶא דלוה םכֶהְרְבַא : םֶקְרְבַא = * :

 -תֶא דיִלֹוה בְקעֶיְו בקעוד-תֶא דילוה קֶחְצִיו קחְצי

 ץֶרָּפ-דתֶא דילוה הרָדּוהְיְו : ויָחָא-זתֶאְו קדֶדּוהַי 5
 ןֹורְצָחְו ןֹורְצֲה-תֶא דיִלֹוה ץֶרֶפּו רַמָּתִמ חרֶז-תֶאְו
 בֶדְניִמַעְו בָדָניִמע-תֶא דילוה םֶרָו : םֶר-תֶא דילֹוה 4

 : ןומלש--זרֶא דילוה ןּושחנו ןֹוׁשֲחַנ--תֶא דילֹוה
 -תֶא דילוה ועבּו בָחְרַמ זעּב--תֶא דילוה ןומְלשְו ה
 דילוה יִשָיְו : יִשודתֶא דילוה דַבּועְו תּורָמ דָבוע <

 המלש--תֶא רילֹוה למה דִוָדְו ֶלֶּמַה דוָדדתרָא
 דילוה המלָשּו : הירּוא תֵׁשֲא ּהָתיִה רֶׁשֲא הָּנַמַמ ז

 ,רֶיְבֲאַו הָיְבַא-תֶא דילּוה טבָעְבִחְרּו םעֶבַחְר--תֶא
 טפָשּוהְירתֶא דילוה אָסֶאְו : ְסֶאתֶא דילוה 8

 -תֶא דילוה םֶרֹוהַו םֶרּוהְי-תֶא ריִלֹוה טֶפָשּוהיְו
 -תֶא דילוה סֶתּויו םֶתּוידתֶא דילוה ּוהָּיְעְו : ּוהָיזע ל
 דיִלֹוה ּוהָיְקְזִתְו : ּוהָיְקזִחְ--תֶא דילוה זָחֶאְו זָחֶאי

 דיִלֹוה ןּומָאְו ןומָאדתֶא דילוה הָשַנְמּו הָשַנַמדתֶא
 -תֶאְו ּוהיְנְבְתֶא דילוה ּוהָיַשאִיְו : ּוהָישאי-תֶא וי
 ּוהָיְנְ | לֶבָּב תּל רַחַאְו : לבה תל תעל יָא 5
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3 MATTHAUS 642.9. ב 
 םכיִנָהּכַה .יִרָשְדדלְּכ--תֶא לַהְקַו : ומָע םַלשּורְי +

 : ַחיִׁשָמַה דל הָיַא םֶהֵמ לֵאְׁשִַו םעָּב םיִרְפּופהְו
 בּותָכי-הכ יִּכ הָדּוהְי םכָחְל-תיִבְּב ויָלֲא ּורָמאיַו ה
 ְךְניֵא הָּדּוהְי ץֶרָא םַחָליתיִב הָּתַאְו : אּיֵבָנַה דב 6

 רֶׁשֲא ילֵׁשמַה אֵצַי ְּךמַמ יִּכ הֶּדּוהְי יִלָשַמְּב ריעצ
 סודורוה סצרק זָא : "לֵאְרְׂשִי ימעד-תֶא הָעְרו

 הָאְרנ רֶׁשֲא תַעָה-תֶא םֶהֵמ רֶקְחִיַו רֶתָסַּב םיִּגֶהַמְל
 ּוכְל רמאיו םכחָלתיֵבְל תא חלשיו : בֶבֹוּכַהּפ

 יִנּוביִשָה ּוהּואְצְמִּת רֶׁשֲאכְו דָלָיִהלַע בָטיַה ושרדו
 פ | : ול תֹוחַּתְׁשַהל יכנָאדסנ לא ןעמל רָבָד

 רּגַהְו ּוכְלו ְנמהי-תֶא ועָמָש רֶׁשֲאַכְו ּי
 -רָשאידע .םָהיִנָפל ּךלָה םדקב ּואְר רֶׁשֲא בֶכֹוּכַה
 םֶתֹואְדְכְו : דֶלָיַה םָׁש הָיָה רֶׁשֲאַל לעמִמ דמַעָיו אָּבי

 פ : דאָמידַע הֶלֹורְג הָחְמַׂש ּוחָמְׂש בֶכּוּכַה-תֶא
 םכָירְמ סע רֶליַהדתֶא ּואָר תִיַַַּל סָאבְבּו 1

 םֶהיֵתֹורְצֹוא םֶחְתֶפְבּו דול ּוֲחַּתְׁשִַו ּהָצרַא ולפיו ומָא
 -תֶאְו /רגֹובְל--תֶאְו בָהֶז--תֶא תֹוחָנִמ ול ּובירקה
 בּוש יִּתְלְבְל םּולָחַּב םיהלֶאְמ ּורַהזנ םַהָי :רמיי
 רָשָאַכְו : םָצְרַאְל רַחֵא ְּךֶרָדְב ּוכְלִיַו סודורוה לֶא וג

 זכולָחְּב .ףסויל הֶאְרִנ :דָוהְו ְךַאְלִמ הגה ּוכְלָה
 הָמִרְצַמ חַרְבּו ומָאתֶאְו ךֶלָיַה-תֶא חק םּוק רמאל
 סודורּוה שקבי יִּכ ךיִלֶא רמא רֶׁשֲא-דע םָש הָיָהָו

 דָלָיַה-תֶא חו הָלֵלַּב טְקְמ = : ֹודְּבַאְל דָלְוַהתֶא +
 זרומדדע םָׁש יהו : הָמָרְצִמ ְךֶלַו ֹוטֲאתַאְווט

 דִיְּב הָוהְי יִּפדלַע רַמָאָג רֶׁשֲאתֶא תאלמְל סודורוה

 פ + יִנָבְל יתארק םיִרְצְמִמ רמאל איִבָּנַה
 םיִּגָהַמִמ אּוה לַתּוה יִּכ סודורּוה תוארב זא 16

 רֶׁשֲא םיִדְְַה-לְּכיתֶא הָּכַו חלו דאמי-דע ףצק
 יִפְכ הָׂשַמְלּו םותְנָשְּבִמ ָהיֶלּובָגלָבְבּו םָחְלתיֵבְּב
 רֶׁשֲא-תֶא אָלְמִנ זָא = : םיִגָהַּמַמ רֶקָח רֶׁשֲא תַעָק יי

 רמאנ

 ואצמ א"ג



 64.1.59. בא איתמ
 וג דּוהיִבַאו דּוהיִבָאִתֶא דילוה לבָּבִרּו : *לֶבָּבְרַז
 :רּוזעדתֶא דילוה םכיִקְנְלָאְו סכיִקיְלָאדדתֶא דילֹוה
 וו םםיִכָא-תֶא דילּוה קודצְו קֹודָצ-תֶא דילוה רווזעו
 וט -תֶא דילוה דּוהיִלָאְו : דּוהיִלַאיתֶא דילוה םיִכָאְו

 -תֶא דילוה ןֶּתַמּו ןְּתַמדתֶא דילוה רֶועְלֶאָו רֶזְעְלֶא
 ו רֶׁשֲא םֶיְרְמְשיִא ףֶסּויד-תֶא דילּוה בֶקַעְיו : בלע
 וז -לָכ ּויַָו : מישָמ אָרקּנַה עושי דלונ הָנֶמִמ
 תֹורּד רָשָע העָּבְרַא רוָּבדדע םכָהְרְבַאְמ תורּדַה

 ןמו תורל רֵׂשֲע חַעָּבְרַא "לַבּב-דתולָג-דע דוְּבִמּו
 : תורל רָשָע הָעָּבְרַא חיִשֶּמַה-דִע לֶבְּב"תּולְג

 ו תיִשָמַה עּושו תֶדְלְ : |
 ףסֹויְל הָשְראָמ ּומָא םכירמ תֹויָהְּב הכְּב זרֶתיָה |

 : שָדְקַח חּורמ הָרָה .הֶאְצְמִנ ּודֲחֹאָתִי רמבו הלא יג
 ופ ּהָּב הָוָארְל ּהָּתִת הָבֶא אלו קירצ הָיָה הָׁשיֵא ףסויו
 כ הרָלֵא-לע ּובָשָחְבּו : רֶתְסַּב ּהָחְַׁשִל ֹוּבַלּב רֶמאיִ
 ףסּוי רמאל םםֹולֲחַב ויִלֶא הֶאְרִנ הָוהְי ְּךַאְלַמ הֵּנַה

 -רָשַא תא יֵּכְּךְתְׁשִא םִיָרִמ תחקמ אְרָיַּת לא דובב
 יו תאְרְקְו ןב הָדְלִו : אוה שָדְקַה תורמ ּהָב הָרֹה
 : םהיִתאטִמַמ ומע-תֶא עישוי אּוה יִּכ עושי ומְש-תֶא

 = הָּוהְי יפילע רַמָאְג רֶׁשֲא-תֶא תאלמל הָיָה הול
 ַי ןַב הָדָליְו רהּת הָמְלֲעָה הגה  רֹמאָל איֵבָנַה ִיְּב
 3 ףסּוי ץקייו : ּונָמַע לֵא יִּכ לֵאּונָמַע ֹומְׁש ּואָרְקָו
 חקיו הֹוהְי ְךַאְלַמ ותא הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ שעיו ּותְנָשמ
 הכ הָנְּביתֶא הֶדְלָי יִּכדַע הָתֹא עַדָי אלו :ֹוּתְׁשֲאזתֶא

 : עושי ומש-תֶא אֵרְקיַו רֹוכְּבַה

 א ביֵמיִּב הָדּוהְי סכְחְל-תיִבְּב עּושָי דַלָיַהְבּו
 : הָמָלָשּורְי םֶדָקִמ ּואָּב םיִּנְהַמ הָּגַה ּךְלֶמַה סורורוה
 * ובָבּוכ ּוניִאְר יִּכ םיִדּוהְיהּדְלִמ דֶלּונה הִיא ּורָמאיַ
 פ : ול תֹוֲחּתְׁשִהְל אבְנו דק

 3 לָכְו אּוה זנָר ּךְלֶמה סודורוה עמָשְכְו
 םלשורי



 ר 4 MATTHAUS_ 6 84 ך(
 לבטמ א"נ

 ץחיפ א אָּבַה אֹוהְו הָבּושְתְל םִימַּב סֶכְתֶא זטפַב יִנַאְו יי
 היא זטּפַבְי אּוה ויָלֲעְנ תאָשִמ יתְנטק יֵּנַמִמ רֹוּבִנ יֵרֲחַא

 ֹוְָב ּוהַרָזִמ רֶׁשֲא : ׁשֵאָבּו שָדְקַה ַחּורְּב םֶכְתֶא יי
 ויִמָסֲא-לֶא ןְנְּרַה-תֶא ףסָאְו ֹונְרָּהתֶא רַהָׂי רַהֵטְו
 פ |: הָבָּכִת אל רֵׁשֲא ׁשֵאְּב ףֹרׂשִי ןְבּתַה-תֶאְו
1sןֵרְריה-דלֶא ליִלָנַה ןמ עושי ְּב זַא  

 יהל נחי ותא :צָלְכו :  ּונָמִמ זַטֿפְּבַהְל ןְנֶחֹוה-לָא 4
 ןעוו :יֶלֵא תאָב הָּתַאְו ףֶּמִמ ְטְּּבַהל יֵכָרְצ רמאיו וט

 ּונְל הֶאָי ןָכ יִּכ הָחיִנֹה הָּתַע ויְלַא רֶמאיַו עושי
 וקרוא'ג לעיו עושי זטּפְּבַו :ֹול חיִנַה זָא הָקָדְצדלְב אָלַמְל ו

 תצְרּוו ויָלָע םִיַמְׁשַה ּוחְתְּפַנ הָּנַהְו םימה ןִמ רהמ
 : ויָלָע הָאָבּו הָנּו ֹומְּכ תֶדְרִי םיִהלֶא הּור--תֶא

 --רָשָא דידיה יִנָּב הֶז רמאל םִיַמַׁשַה-ןמ לּוק הָּנַהְו וז
 : יִתיִצְר וב

 ;רֹוסָנַהְל הָרְּבְדִמַה ַחּורְּב עושי אָבּוה זָא דא
 הָליִל םעְּבְראְו םֹוי םיעְּבְרַא סֶצַי : ןָטָׂשַה ןמ
 םכָא רַמאיַו וָלֵא הָּסנְמַה ׁשֵנַו : בַעְר ןָכְיִרְמִא 5

 יְהִי הֶלַאָה םיִנָרֲאָהְּו רֹומֲא הָּתַא םכיהלָאָהְךֶּ
 הָיַחִי ובל םֶתְלַה לע אל בּותּכ רַמאיו ןעַַו : םֶחֶל 4
 וחקְל זַא :  הָּוהְי יִּפ אָצֹומ-לְּב-לע יִּכ םםדֶאָה ה

 : *לֶכֵהַה םֶלֶאלע ּוהֵדיִמֲעו שָדקַה ריעל ןטָשה
 קרַטַמְל לֵּפנְתַה הָּתַא םיהלָאָה-ןִּב םָא ויָלַא רַמאיַו

 ְךנּואְׂשִי םִיַפַּכ לע ךְל הָּיַצְי ויָבֲאָלִמ יִּכ בּותָכ יִּכ
 בּותָּכ עּושי ויָלַא רַמאיַו : ְּךָלְַר ןֶבֲאְּב ףֹוִּת פז
 ותקל דועו : ְּךָלֶא הוהְיתֶא הָּסַנְת אל דוע *

 רֹוכְלְמַמ--לְכ ּוהֲארִו דאָמ ַּתֹבָּג רַה לע ןָמֶשַה
 ןַּתֶא הָלֶאלֶּכ-תֶא ויָלֵא רָמאיַו : ןֶדּובְכּו ץֶרָאָהי
 עּוׁשָי וילֵַא רַמָא זָא : יל הֶוֲחַּתְׁשִתְו לֵּֿפַּת סא ְּךֶלי

 ;רֶוְתַּתׁשִת ףיָהְלֶא היהיל בּותָכ יִּכ ןֶטָש ילֶעמ ףל
 ותאו



 ץחרמה א"נ
 לבטמה וא

 642 2.8. JQ איתמ
 89 הַמָרְּב לוק : רמאל איִבְגה ּוהָיִמְרִי דִוְּב רַמָאְנ

 ָהיֵגְּב--לע הָּכַבִמ לַחְר םיִרּורְמִתְו יִכְבּו יִהְנ עַמְׁשִג
 פ : ּונְנִא יִּכ םֶחָּנַהְל הֶנָאָמּ

 9 הָוהְי ְּךַאְלַמ הֵּנַה סודורוה זרַמ רָשָאַבְ
 כחק סכוק : רמאל םִיַרְצִמְּב ףַסֹויְל סּולָמַב הֶאְרַנ

 ּותמ יִּכ לֵאָרְׂשִי ץֶרָאְל ּךַלְו ומאד זרֶאְו דלָיַהזתֶא
 וכ ₪. גו דָלָיַהתֶא חש סקינ :  דָלָי8ַה ׁשַפָעתֶא םישְקְבְמַה

 = יִּכ ועָמָשְבּו : לֵאָרֹׂשִי ץֶרֶא לֶא אבו ֹוטָא--תֶאְו
 ויִבָא סודורוה ;רַחַת :רָדּוהיִּב םּואַליִּכְרַא ּךלַמ
 ךֶלַו םכולָחְּב םיִהלֲאַמ ּורָהְּזִהְבּו הָמַש תֶכָלְל ארי
 9 תַארֶקִּנַה ריעְּב בָשיַו אביו : ליִלָנַה ץֶרֶא הֵצָק לֶא
 יֵרְצֹנ םיִאיִבַה דִיִּב רַמָאָנ רֶׁשֲא-תֶא תאלַמְל תֶרְצְ
 5 : אָרק

 א ןסיִטְסשּפַּבַה | ןֶנֶחּוי אָּב םםַהָה םיִמיַבּו
 = *קדְבלְק יִּכ ּובוש רמאיו : הָדּוהְי רֵּבְדִמְב ארק
 3רַמָא ויָלֲע רֶׁשֲא אּוה הז יִּכ : םִיָמָׁשַה תרּובְלַמ
 ךֶרָּר ּונָּפ רָּבְדּמַּב ארוק לוק רמאל איֵבָּנַה ּוהְנְעְׁש

 ירֶעֹׂש ֹוׁשּובְל הֶּזַח ןְנָחֹוְו : ויָתֹולְסִמ ּורְׁשַי ;הוהְ
 שַבְדּו בֶנֶח ּולָכַאמּו ּויָנְתְמִּב רוע רֹוזֲאְו םכילמג
 ה וילָא ּואָצָי זָא פ : רעיַה

 יּוזָטפְּבִו | : ןְֵריַה רָכַּכילָכְו הָדּוהְיְלָכְו םכלָשּורי ולמטוו אא

 א"ג /
 ותליבטל

 ותצחרל וא

 פ :  םכֶקיִתאטַח םיְּוְתַמּו ןִדְרִיַב ּונָמִמ
 'ןַמּו םםִׁשּרְּפַה ןמ םםיִּבַר הָאְר רֶׁשֲאַב

 הָעְפָאָה יּרְלַי סָהָל רֶמאיִוֹומְסָמַּּבְל םיִאָּב םיִקּדְצַה
 יושע ןֵכָל : אָּבַה ןֹורֲחַמ חבל סֶכְתֶא הָרֹוה ימ
 יזםֶכְׁשְפַנְב ּובָשָחִת אלו :  הרֶבּוׁשְתְל הָואָנ יִרְפ
 לִי יִּכ םָכָל רַמא יֵנֲא יִּכ בָאְל םֶהָרְבַא ּונל רמאל
 : הֶלֵאָה םיִנָבֲאָה ןִמ םֶהָרְבַאְל םיִנָּב םיִקָהְל םיהלֶא
 יץע--לְכְו םיִצֲעָה שֶרש לע םֶׂשּוה ןְרַּנַה הָּתַע םנְו
 : שַאָהלֶא ְּךַלְׁשַהְו תַרָּכְי בוט ירָּפדהַשע ֹוניֵא רֶׁשֲא

 ינאו
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 םָתֹא דַמַלְיַו ויּפתֶא חַּתַפַו : ויָדיִמְלַת ויִלַא ושניו ל
 : םִיָמְׁשֹה תּוכְלַמ םֶהָל יִּכ ַחּוריֵאְּכַדיִרְׁשֲא : רמאָל ג
 יִּכ םיִוָנֲעָה יֵרְׁשַא :ּומֲהָנְו םַה יִּכ םיִלָבַאָק יֵרְׁשַא +
 םכיִאַמְצַהְו םיִבֲעָרָה יִרשֶא : ץֶרָאָה ּושְָריַו םכָה <
 סה יִּכ םִיִמֲחַרְמַה יֵרְׁשַא : ּועְּבְׂשִי םַה יִּכ הָקְרַצלד
 -זתרָא ּואָרְי םַה יִּכ בֶבַל יֵרְב יֵרְׁשַא : ּומָחְרְי
 נב וארקו םה יִּכ םולָש ישע יִרְשא : םיִהלֶאָה פ

 םֶהָל יִּכ הֶקָדֶצ ןַעַמְל םיִפָּרְרּנה יִרְׁשַא : םיִהְלֲאָהי
 םכֶכְתֶא ּופָרָחְי םַא םֶכיִרְׁשַא : םִיָמַׁשַה תּוכְלַמ וי

 רֶקְׁשל םבֶכלע עֶר רֶבָּריְב ּורְמאיָו םםֶכֲפרְרִ
 םִימְׁשב אּוה בר םֶכְרְכָש יִכ ּוליֵנְו ּוחָמְש : יִנָעַמְל ופ

 : םכָכינפְל ּויָה רֶׁשֲא םיִאיִבּנה-תֶא ּופָדָר ןַב יִּכ
 ץֶרָאָה חלָמ םָּתַא 2 13

 -לפל דוע חלי אֹלְו חַלָמָי הָמַּב לֵפָּתִי חַלָמ םִאְו
 : םיִׁשְנֲא יגר תַחַּת סֹומְרלְו הָצּוח ַּלָשַהְל םָאיִּ

 -לכות אל רֶה לע תֶבָשיַה רע ץֶרָאָה רוא םָּתַא 4
 ותא םיִׂשַמּו רֵנַהתֶא םיִלעַמ םֶניֵאְו : ןמטהלוט

 רֶׁשֲא לפל ריִאמּו הָרֹונְמ-לעדסַא יִּכ ה הֶאסְל תַחַּתַמ

 ואָרָי ןעמל םיׁשגֲא נפל םֶכְרּוא ּוריִאָת ןּכ : תב
 רֶׁשֲא םָכיִבֲא-דתֶא ּודְּבַכִו םיבוטה םֶביִׂשֲעַמדתֶא

 ּובָשְחִּת לא פ : םיִמָשַּב וז
 אל םיִאיִבנה-דתֶא וא הֶרּוּתַה-תֶא רַפָהְל יִתאָב יִכ

 . מא יִנֲא םֶנָמָא : תאלַמְלְיסַא יִּכ רפָהְל יִתאָב ו
 רוילשיצק ןרק וא תחַא די ץֶרָאַו םִימְׁש ּורְבעַי יִּכידֲע םֶבָל
 : וׂשֲעַי םֶלַּכ רַׁשֲא-דע הָרֹוּתַה ןַמ רבעי אל דָחֶא

 זרונטקה הָלֵאָה תֹוָצמִמ תהא רפי רֶׁשֲא ׁשיִאְןוט
 תּוכְלַמְב אָרָּק ןטק םיִׁשְנַאַה-תֶא ןֵכומְּ רמו

= 

w= 

 רתּות לול םבל רמא יִנֲאַו : םִיִמְׁשַה Riots א
oyםכתקרצ  



 .cAP.4.5 הד איתמ
 וו םיִכָאְלַמ הֵּנַהְו ןֶטָשַה ּוחיִנַה זָא :דבעת ֹוּדבְל ותאו
 | 5 00000 0: ותא ּותרַשו וברק

 ו ; ליִלָנְל ּףלַה ןֶנֶמּוי רָָּס יִּב עושי עמָשְכְו
 וג דלַע רַשֶא םבּוחְנ-רֶפְכַּב בָשיַו אביו תֶרָצְנ בשיו
 4 דתֶא תאלַמְל | : יִלְּתְפְִו ןּולּובְז יִלּובְנִּב םיה תפְׂש
 וט הָצְרַא : רמאל איִבְּגַה ּוהָיעשי יב רַמָאְנ רֶׁשֲא

 ליג ןּררָיה רֶבַע םיַה דרב ילָּתְפִנ הָצְרַאְו ןולּוב
 ופ לֹודָּב רוא ואָר ּךֶׁשחַּב םיִבָשויח םכֶעֶה : םִיֹוגַה
 ּף םָהיֵלֲע ּהֵנְנ רֹוא תֶוָמְלַצ ץֶרֶאְּב יבשי

 וז יּפ ּובּוש רמאלו ארקל עושי לֶחַה זָאָמ
 ּפ : םִיָמְׁשַה תּובְלַמ הָברְק

 ו ינש  הֶאְר "ריִלָגַהיםַײלע עּושו רָבָלָבּו
 ויִחֶא עיִרְדְנַא-תֶאְו רָטֶּפ אָרְקִנה ןועָמָש-תֶא םיחא לענא |

 : קדָמַה םיִנּיִד יִּכ םִיַה לֶא תֶרֹמְכִמ םיִביִלָשַמַה
 ופ : םיִׁשָנֲא יגיד םֶכשַעֶאְו יִרְמַא ּוכְל םֶהיֵלֲא רַמאיו

 גו כד =: ויָרֲחַא ּובְל םיִדֹמְבַמַה ּובְוְע םאָתַפ םַהו
 יףבזוב בקעי--תֶא םיִרֲחַא םיִחַא יִנש ארו םָשַמ
 םיִקיֹוֲחַּמַה םֵהיְבֲא יֵּדְבַנ סֶע היְנֲאְּב ויַחָא ןֶנֶחּוידתֶאְו

 9 ּובָוְע שכאְתִּפ םַהְָו : םֶהיֵלֲא אָרְקִיַו םםֶהיֵרְמְכמ
 ה-0 ₪  :וירֲתַא ּוכְלַַו םֶהיֵבֲא-תֶאְו הינֲאָה-תֶא
ost3 םָהיֵדֲעֹומְיֵּתְבְּב דמו ליֵלָנַה-לְּכ עושי בסינ  
 זרֶלַחמ--לְב אפַרַו תּובְלֹמַה תַרֹוׂשְּב-דתֶא תצָרְקיַו

 3 םָרָא-לָבְּב ךלֹוה ועָמָשְו : םבָעְּב בֹואְכַמלָכְו
 םיקַבְּר רֶׁשֲאַו ילוח סֶהָל רֶׁשֲא לּכדתֶא ויָלֶא ּואיִבִיַו

 דיִּכְמּו םידש יִּזחַאְו םיִבאְכַמּו םיִנוש םיִאלֲחַּת םָּד 2
 הכ ויָרֲחַא ּוכְליו : םָתֹא אַּפַרַו םיִחָתְנִיֵדֲעֹומּו ַתֵר ו א
 ןמּו םלְׁשּורְי מו םיִלּפַבְד ןמּו ליִלְּגַה ןמ בֶר לה םירע רשע

 : ןרָרָיַה רֶבַע ןַמּו הָרּוהְי
 א ה בֵׁשַו רָהֶּהלֲא הָלֲע לֶקְקִה-תֶא ּותּואָרְבּו |

 ושניו
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 לכ י'ג אָקְכ יִּכ םכָימשב אל ּהָעּובָש-לָּכ עַבָשָת אל םֶכְל

 איֵה ויָלָנַר םֹודָה יִּכ ץֶרָאָב אלו : הָּמַה םיִהלֶא הל
 אלו : איה לֹוָנַה ְּלֶּמַה ריע יִּכ םלֶשּוריִב אלו 6

 וא דָחֶא רַעָש ןיּבְלַהְל לכּות אל יִּכ ףָשארְּב עַבָשְת
 רָשַאְו אל אל ןַּכ ןִּכ סֶכְרבְד הָיְהְו : ֹוריֵחְׁשַהְל אז

 פ : אּוה עָרָה תֶאַמ הָלֶאַמ רַתֹוי

3sתַחּת ןש ןיע תחת ןיע רַמָאְנ יִּכ םָּתְעַמְׁש  
 שיִא-םאו עָרָּב דֹומֲעַת אל םֶכְל רמא יִנָאַו : ןשי

 :רַחַאָה םנּויְלֵא הָטַה תיִנָמְיַה יֵחְּלַה לַע ּךּכִ
 זרַחְקְל טַּפְׁשִמְב ףמע ביִרְל הָבאי רֶׁשֲאו מ
 סֹנָאְי שיא-םכאְו : ּדְלִעָמדדסְג ול-חנה ףךֶּתְנֶּב וו

 : םִוָתְש ומ ל תחַא ץֶרָא-תַרבכ ומע תַכְלְל ףתא
 אל ְמַמ זרּולל הָבאֹי רֶׁשֲאַו הָנְת ףִמַמ "ראשל +
 יִּב עפ 2 : רֹוּהֲא ּונָביִשְת 3

 יִנָאְ א ָתאַנָשְ עַל תְבַהֶאְו רַמָאְנ +

 : Ten םכירְרצ רעב וללפתהו םֶכיִאְנשְל וביטה
 אוה יִּכ םכימשב רָשַא סֶכיִבָאְל .םיִנָּב םֶכְתּויָהְל המ

 ריִטָמַמּו םיִבֹוטַה-לעְו םיִעָרָה-לע ושָמש-תֶא חיִרֶזמ

 -תֶא ּובֲהֲאְּת"סַא יִּכ : םיִעָשְרֶהְלַעְו םיִקיִּרצַה"לֲע
 רֶׁשֲא אּוה אֹלֲה םכֶכְל הֶיְהִי רְבָׂש--המ םֶכיִבְהא

 פטנט א'נ םֶביֵחֲאַל םולשל ּולֶאשת םִאְו : םישע סֶכָמַהיֶפְסא וז
 פסכמא' םֶבָמַההיִּפְסא סנ אלָה םֶּהַמ רֶתוי ּוׂשֲעַּת-הַמ םֶּדַבְל

 םִיִמְשִּב רֶׁשֲא סֶביִבָאּפ םיִמיִמַת ּויָהַּת ןֵכְל :ןּכ םישע +
 : אוה םיִמָּת

 םיִׁשנַא יִנפל םםֶכיֵדְסַח תושעמ ּורְמְׁשִה וא
 םֶכיִבֲאמ רֶכָש זםֶכָל ןיא ןּפ סא םֶהיֵלֲא תּואָרַהְל
 עיִרְת אל םיִדָסַח ּךְתושעב ןַכְל : םִָמְׁשִּב רשאי

 הת ית ביִדֲעֹומַה יִּתָבְּב םישע םיִפְנֲחַה ּומְּכ ףיֶנָפְל
 תסנכה יתב םֶבְל רמא יִנֲא סֶנַמָא םיִׁשָנֲאַמ דָּבַּבְתַהְל תוצּוחְבּו

 וחקל 500 3
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 אל אוב םביִשּורָּפַהְו םירפופה תקרצמ םֶכְתְקְַצ
 פ : םִיַמְׁשַה ול לֶא ּואבָת

 טפְׁשִמל םֵׁשֲאְ נח ויַחֶא yi הָרֲחָי רֶׁשֲא-דלְכ יב

 ירדה ם םכָשָאְי קיר יִחָאְל רַמאי רֶׁשֲא ׁשיֶאו אקר א'ג
 9 ןכל : םֶּנְהִנ שאל םֶשֶאְ לב רַמאי רֶׁשֲא ׁשיֵאְו
 שו יִּכ רֹכְזּת םָׁשְו חָּבְוַמַה לֶא ּדְנֶּבְרְק ביִרְקִּת א
 יִנָּפְל ְנֶּבְרְק םָש חנה | : ְּךֶלֲע רָמּואְמ ףיִחֶא
 אֹבָּת זָאְו ְּףיַחָא--תֶא תוצרֶל הָלִחְּת ַּלְו חָּבְזִמַה

 הכ זררָהְמ ְּךְביִרְמ םכע הַעָרְתִה | : ְנֶּבְרְק ביִרְקַתְו שהאי
 טפושה לֶא בירה ְְּרָנְסִי ןֶּפ ומע ףְרְדְב ּךְדֹעְב
 תיִּב לֶא ָּךַלָשְּת הָּתַאְו רטושה לֶא ְּךְרֶנְסִי טפושהו
 ₪ צה אל תאצ ּךְל רמא יִנֲא םֶנָמָא : אָלָּכַה
 פ  :ןֹורֲחַאָה עּוּבְרָה-תֶא םַּלְׁשת-דע םשִמ

 פז : ףָאְנִּת אל םינושארְל רַמָאָנ יִּכ םָּתְעַמִׁש
 9 ּהָתּוֶאְתַהְל הָשָא-לֶא טיִּבַמַה-לֶב יִּכ םֶכְל רַמֹא יִנָאְ
  ךְליִשְכַמ תיִנָמָיה נע םָאְו : ֹוּבְלְּב ּהָּתִא ףָאָנ רָב
 דבאּת רֶׁשֲא ְּךְל בוש יִּכ ףֶּמִמ ּהָכיִלָשַהְו ּהָתֹא רֶקְנ

 ל סַאְו : סֶּנַהיִגלֶא ְּךגלְּכ ךיִלָשָהְמ ךיַחְתַּנַמ דָחֶא ךרכאמ
 ּךִּמִמ ּהָכיִלְׁשהְו ּהָתֹא ץצק ףךְליִשכַמ תיִנָמָיה ּךְדָי

 ּדיִלָשַָהַמ ךיָחְתָנִמ דָמָא דבאת רֶׁשֲא ְּךֶל בוש יִּכ ךירכאמ

 גו חַלָשְי רֶׁשֲא שיא רַמָאְנְו : םּנַהיַג לֶא וגל
 יִנֲאְו : תּותיִרּכ רפס חל ןּתַי ֹוּתְׁשֲא-זתֶא ּונָּמָמ
 דֵבְלִמ ֹוּתְׁשֲא-תֶא ּוּנמִמ חלשו רֶׁשֲא שיִא םֶכְל רַמֹא
 -תֶא אָׂשְו רֶׁשֲא שיִאְו הָתא ףיִאְנמ תּונְזַה רֵבְּד"לֲע
 ּפ : אוה ףָאֹונ הֶׁשּורְּגַה

 4 רַמא נָא / ּךיִתעּובְש החיל לש רֶקָשל עבָׁשִת
 םכל
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 םכֶכְל ּורְצַאְָו : םיֵבְנֹנְו םיִרְתֹה םכיִבננ רֶׁשֲאַבּוכ

 םיִּנְׁשַמ םֶניִא סָסַהְו לָכאָה רֶׁשֲא םִימְשַּב תורָצא

 רֶׁשֲאב יִּכ : םיִבְנְו םירְתֹה םֶניִא םיִבָנִנ רֶׁשֲאַבּו יו
 פ : םֶכְבְבְל םג הָיִהִי הָּמָש םֶכְרצֹוא

 -לָכ הָמיִמֲת ְּךְנֵע סא ןֵכָל ןעֶה וגה רנ 22
 הֶנָהָיְַּגהלְכ הַעָר נע םכֵאְו : רּואָמ חיה ףונ
 ךֶׁשֹחַה יִּכ"ּףַאְו ּךָשח ֶּּב רֶׁשֲא רּואָה םֵא ןֵכְל ךשח

 לָכוי אל שיא פ : אּוהַה ?+

 בַהֶָאְיְו דָחָאָה-תֶא אָנְׂשִי וא יִּכ םיִנדָא יִנש דבעל
 אל רַחַאְּב סַאָמְָו דָחֶאְּב קֵּבְו וא רַחַאָה--זרָא

 ןּכ-דלע : ןֹומַּמַהתֶאְו שכיהלָאָהדתֶא דבעל ּולָכּות הכ
 ולכאת-המ םםֶכְׁשְפַנְל ּונָאְדִת אל םֶכָל רַמא יִנֲא
 רֶתוי ׁשֵפָנַה אלָה ּוׁשְּבְלִּתדהַמ םֶכְוְנְלְו וּתְׁשַּת-המו

 כ םִיַמְׁשַה ףֹועְב ּואָר : שּוּבְלַמַמ וֵנַהְו לָכאַמ 5
 םֶכיִבָאְו םיִמָסַאַל ּופְּסַאְי אלְו ּורָצקְי אלו ּועְרְזי אל
 : םםֶהַמ סיִרְקי םָּתַא אלָה סֶליִכַאמ םיִמָשַּב רֶׁשֲא

 תַחַא הַּמַא ותָמְק לע ףיִסֹוהְל לכי םֶבָּברְקְב יִמּו לז
 ינשושב ּואָר ׁשּוּבְלַמ-לע ּונֲאָדַת הָמְלְו : ֹותָנֲאַדְּבּפפ

 : םכוט םֶניֵאְו םילמע םכָניִא ּולְּרְנַי הָכיִא הָדָשַה
 אל ֹורָדַה -לֶנְב המלׁש-םכגיְּכ םֶכְל רָמא יִנֲאופפ

 זכיִהְלֶא הָּפַכְמ הָבְּכ םַאָו : הָלֲאַמ דָחֶאְּב ׁשֵבָלל
 ּךלְׁשִי רֶחֶמּו אוה םֹויַה רֶׁשֲא הָדָשַה בֵׂשֲע-זתֶא
 : הָנּומֲאָה ינטק רָתֹוי סֶכְתֶא ּהָּקַכְמ אלָה רּונַתְּב
 הָּתְׁשנ-דהמו *לכאנ--הַמ רמאל ּונָאְדִת אל ןַכְל גו
 םכיִשְקַבַמ םִיֹוּגַה הָלָאדלָּבתֶא יִּכ :  שָּבְלְג הָמַבּו 9

 --תֶא ןּורָקַחְת יִּכ עדוי םכִימְׁשִּב רֶׁשֲא םכָביִבַאְו
 םיֵהלֲאָה תּוכלמ-תֶא הָנֹוׁשאַרְב ּוׁשְקַבּו : הָלֵאלְּכ 3

 אל ןָּבלַע = : םםֶכָל ּופְסָוי הָלֲא לָכְו ֹותָקְדִצ-תֶאָוּי
 = םםוָל יד וויִלָע גַאְדְו רֶחָמ יִּכ רֶהֶמ םֹוי לע ּונָאְדִת
 | : ותַעְר

 אל
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 עדת אל םיִדָסֲח ּךֶתושעב הָּתַאְו : םֶלּומְג ּוחְקְל

 : זריִנָמְיַה ְּךֶדְי הָשע רֶׁשֲא--תֶא תילאמָשַה ְּד
 + אוה רֶתָּסַב הֵארָה ּיִבָאְו רֶתַפַּב ּיִרְסִח זרויהל
 ה לַלַּפְתִת רֶׁשֲאַכְ פ : יּולָגַב ךֶלְמְִ
 "קָלָּפִתַהְל םיִבָהֹא סָה יִּכ םכיִפִנְתכ הָיְהִת אל

 תּובּוחְרֶה תרּונפְבּו םיִדעֹומַהייִּתְבְּב םכָדְמָעְּב אג
 ּוחָקְל םכֶכָל רַמֹא יִנֲא סֶנָמָא םכיִשְנַאל תּואְרַהְל
 5 ךרֶדַתְל אב ֶּלֶלִּפְתַהְב רֶּתַאְו : | םֶכְּומְנ
 רֶתַּפַּב רָשא ּףיִבא ילָא לֵלַּפְתַה תֶלָּבַה ְּרֶנְסִבּו
 ז םֶכְללַּפִתַהְבּו : יּולְנַב ְּלְמְ רֶתַפַב הֶארַה יִבָאו
 םכיִבְׁשֹוח םַה יִּכ םנּכ םֶּנִח יִרְבִד ּונָשְת אל

 = םֶהָל ּומְּרִת אל ןכְל : םֶהיֵרְבַּר בֹרְב ּעָמָשַי רֶׁשֲא
 : ּונָממ ּולָאְשִּת םבֶרָט םֶכיֵכְרְצ םֶכיִבֲא עַדֹי יִּ
 י:ּךֵמְׁש ׁשֵּרקְתִי םִימָׁשִּב רֶׁשֲא ּוניבָא ןבּולָלַּפִתַה ןֵכָ
 יייוַּת : ץֶרָאְבְּכ םִיַמָּׁשַבְּכ ּנֹוצְר יֵהְי ְךְתּוכְלַמ אֹבָּת
 ו? וניתבח-תֶא ּונְל חַלְסּו : ּונקִה םֶחְל םבויה ּונָל
 וי ּנָאיִבְּת *לַאְו : ּוניִבּוחְל םיִחְלֹוס ּונְחַנֲא רֶׁשֲאַכ
 הָרּובְּנַהְו הָכְלְמַמַה ל יִּכ עָרַמ ּונְליִצַה ְךַא הֶקַמִל
 כ : ןֵמָא םיִמָלעְל תֶרָאְפִּתַהְ

 יו םכָקיִתְמָשַא-תֶא םיִׁשְנַאַל ּוחְלְסִּת םכָאְו
 וט אל םכאְו : םֶכָל חַלְסִי םִיִמָשּב רֶׁשֲא םֶניֵבֲא םג
 < חַלְסַו אל םֶכיִבֲא םֶהיֵתֹמְׁשַא-תֶא םיִׁשְנֲאל ּוחְלְסַת
 ו אל םֶכְמּוצְבּ ּפ : םֶכיֵתֹמַׁשַאדתֶא
 םכֶהיֵנְּפדתָא סיִנשמ םה יִּכ םיִפנִחַּכ םירדק ּויָהָת

 יִּכ םָכָל רַמֹא יִנֲא סֶנֶמָא םיִׁשְנֲאַל םּוצְּב תּואְרַהְל
 וז ץחְרּו ךָשארהתֶא וס ךְמּוצבו : םכְלּומְנ ּוחַקְל

 8 יּכ םיִׁשְנֲאַל םכּוצְּב הָאְרִת אל ןַעַמְל : ּףינְּפזתֶא
 רֶתְַסַב ;רָארָה ּךיִבָאָו רֶתַּפַּב רֶׁשֲא ְּךיִבָאָלדדכַא
 ו ּורָצַאָת אל פ : .ּולְּגב ְלֶמְנ

 םיִּנׁשִמ סָּפַהְו לכאָה רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע תֹורְצֹא םֶכָל
 רשאבו



 8 .MATTHAUS CAP.7.8_  ח ]
 ועדת םכָהיִרְפִמ ןָּכ-לע : שָאָה לֵא ֹּלְׁשָהְו תַרְּכִי כ
 רַמאָה-לְכ אל ּפ : םבֶתֶאיו

 -םַא יִּכ םִיַטְׁשַה תּוכְלַמזלֲא אֹובְי יִנדַא ינדָא יִלֶא

 ּורָמאי םכיִּבר : םִיָמָשַּב רֶׁשֲא יִבָא ןוצר הָשעָה =:
 ּונאָּבִנ ֶמַשְב אלָה יִנדַא יִנדַא אּוהַה םכויב יֵלֲא
 זרואָלְּפנ ּונִשָע ּדמְׁשְבּו םבידש ּונאָצוה ְּךְמְׁשְבּו
 סֶכְתֶא יִּתְעַדְי אל םכָהיִלַא הָדֹוא זֶאְו : רובר

 פ : ןְוָא ילעפ יִּנָמִמ ּורּוס

 הָּמַדֲא םֵׂשֲעַו הָלֵאָה יִרָבְּב עָמשַהְ-לָּכ וכל =
 רָרַו : עַלֶּסַּב ותיִב הָנְּב רֶׁשֲא ןֹובְנ שיִאְל ותא הב

 ועָנְפִַו תֹוחּורָה ּובָשָיו םיִלֲחְנַה ּופַטְׁשיַו סםכָשָנַה
 עמשה לכְו : עלְסַּב דַסָי יִּכ לפנ אלו אּוהַה תְִּבַב
 רֶׁשֲא לָבָנְל הָמּו אוה םכָשעְו אלו הֶלֵאָה יִרָבִּ

 םיִלָחָּנַה ּופטְׁשִַו םָשָּנַה דרו : לּוחב ותיב הֶנֶּב גז
 יָהְּתַו ,לפַמ אּוהַה תִיַּבב ּועְּגְפִיו תֹוחּורָה ּובשיו

 תּולָכְכ יִהָיַ פ : הֶלּודְג ֹותלפמ ₪
 לע לָחקַה ּהַמְתִיַו הָלֲאְה םכיִרְבְרהיהתֶא עּושו

 ןּוטְלש ֹול רָשַאַּכ םםָתֹא דֵּמַלָמ אוה יִּכ : וחקל 9
 : םיִרְפּוּפַה ּומָכ אלו

 : בר לָהְק ויִרְחא ךלֶח רֶהָה ןמ וּתדְרְבּו ח א
 ינֹרֲא רמאל ול הָנֲחַּתְׁשִַו אָּב דָחֶא עֶרֹוצְמ הָּנִהְוּפ
 ודָיתֶא עושי חַלְשּיַו :יִנֵרַהַטְל לכּות הָצְרִּתְִסבֶא 3

 ותָעַרָצ רַהׁטװ רָחְמִת יִתיִצְר רָמאַו וב ענו
 דלָכְל רַּפֹסִת אל הֵאְר עושי ויָלַא רָמאיו : םאָתְפג

 ְברְקַה-תֶא בֵרָקַהְו ןֿהּבַה-לָא הֵאָרַהְו ךל קר שיא
 ּפ : םֶהָל תּודֲעְל חשמ הָּוְצ רֶׁשֲא
 וילא בֵרְקַו םכּוחְנ-רַפְּכלֶא עושי אביו ה
 בָּכְׁשִמ ירענ יִנדֶא רמאיו :  ול ןֵנַחְתַו הָאַמַה-רַׂש 6
 לו א'ג ויָלֲא רמאיו : דאָמ בֵאֹוּכ םיִחְתְנ דעומ אּוהְו תיַּבַּבז

 םירכ a F % ל יש כ :
 רָמאיו הָאמַה-רׂש עפ : ּוהֵאָּפָרָאְו אובָא עושי

 ינדא



 6.7. ז איתמ
 א ז טֶּפָשַמב יִכ : ּוטָפָשְת אלו ּוטְפָשִת אל

 רֶׁשֲא ;דָּבְמַבּו וטְפָשְת וב םכיטְפש םֶּתַא רֶׁשֲא

 רֶׁשֲא שקַה-תֶא טיִּבַת הָמְלְו : םֶכָל דמי ּורֹומָּת םסקה א'ג
 ְּּדיִאְו : ףָנָשַּב רֶׁשֲא ּהֵרְקַה ןיִבָת אלו ּךיִחֶא ןעְּב

 קדנְהְו ךְנעַמ שקה יִצֹואְו חנה ּךיִחֶאְל רמאת פסקה א'ג

 ה הָרֹקַה--תֶא הָנֹוׁשאָרְב אצֹוה ףִנֶמ : ָניִעְב הָרְק
 ןיעמ שקה--תֶא איִצֹוהְל הֶאְרְת האָר זָאְו ְּנֲעַמ םסקהא'ג

 6 שָדְק ּונָּתַת אל פ : ףיִחָא
 ןֶפ םכיִריִזֲחַה יֵנְּפִל סֶביִניִנְּפ ּוכיִלשת אלו םיִבָלַּכְל
 : םֶכְתֶא בחסל ּובּוׁשיְו םֶהיֵלְנַריתַחַּת םֶתֹא ּוסָמְ

 : םכָל תנו ּולַאש פ

 : לֶאשַהלָכיִּכ | : םֶכָל חֵת וקפה ּואָצִמתְו ושקב
 פׁשיִאָה יִמּו : ול ַחֵתָפִי קֶפלַהְו אָצְמִי שקַבְמַהְו חקי

 : ןֶבָא ל ןַּתו םֶחָל לֵאְׁשִי ֹונְּב םַא רָשֶא סֶבְּבְרְקִמ
 וו יִוָכְל : שָחָנ ול ןִּתְיָה גָד ּונָממ לֵאְׁשִי םכָא וא
 תובוט תֹונּתַמ תַתְל םעָדי םׁעָרָה סָּתֶא םכַא
 תובוט ןִּתַי םםִימְׁשַּב רֶׁשֲא םֶכיֵבֲא יִּכ ףַא םֶכיֵנְבל

 ופ םכיִשְנַא ּושעי יִכ ּובאת רֶׁשֲא לכ ןַכְל : וילֲאְׂשִל

 : םיִאיִבּנַהְו הָרּוּתַה תאז יִּכ םֶהְל ןכדומְכ ּושע םכל
 ו3 רַצ רעש ּואּב פ

 ןודבא לֶא ךילומה חראָה חְּורָמּו רַעָשַה בַחֹּרְיּכ

 וי רֶצְקְו רעשה רצ יִכְו : ֹוּב םיִאָּבַה הָמַה םיִּבְִו
 .סביִאְצִפַה הָּמַה םיִשַעְמּו םִיַחַה לֶא ךיִלומה חַראָה
 וט יִאיִבְּנִמ ּורָמָשַה פ : ותא

 םיִבֲאְז םכְּברְקְבּו ןאצ יִשּובְלַּב םֶכיִלֶא םיִאָּבַה רֶקָש

 6 םיִבָנע וטקליה םֶתא ּועְדּת םֶהיִרְּפִמ : םכיִפְרט

 וז הָשע בֹוט ץעלּ ןָּכ : םיִרְְּרִִּמ סיִנָאְתּו םיִצֹוקִמ

 וג אל בוט ץע : עֶר ירּפ הֶשע ער ץֵעְו בוט יִרּפ
 תושָעל ללּוכְי אל עֶריעְו עֶר ירפ תושעל לובי
 ופ בוש יִרְפ זרָשע ֹוניֵא רֶׁשֲא ץעיהלָכְו : בוט יִרְּמ

 תרכי
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 םִקְי זָא הָנּומֲאָה ינטק םָתאֵרְו הל םֶהיֵנֲא רַמאַּוּפ
 ּוהָמְתִיַו : הָלֹודְג הקיִתָש יֵהַו םִיָבּו תּוחּורְּב רעֶני

 םִיַהְו תֹוחּורָה םֵנ רֶׁשֲא הָז-אּוהדימ רמאל םיִׁשָנֲאָה יז
  8רבעל ואבְבּו ב ל םישמא

 דֹאָמ סא םֵהָו ירק ןמ א .םיִדשיּוחא
 ּוקעְצ הֵּנַהְו : אּוהַה ךְרְּרַּב רובעל לוכי ׁשיִאןַאְופ

 ְתאָבַה םיִהלֲאָה-ךןָּב עושי ְּךֶלְו ּונָלהַמ רמאל
 קמְְפַמ יהי = : תֵעָה נפל ּונְֹא קיצהְל םבֹולֲהל
 ול ּונָּנִחְתִו : םביעור םיִּבר םיִרְוֲח רָע םֶהְל ו

 ונל הַּנַה הֶּזִמ ּונְתא איִצֹוּת--סִא רמאל םיִדָשַה
  5ּואְצִיו וכל םכָהְל רָמאיִו : םיִריִזֲחַה רֶדָעַב אֹובל

 םכיִריִזָחַה רָרע--לְכ הָּגִהְו םיִריִזַחַה רָדֲעְב ּואב
  3םיִעֹורָהְו : םִיַמַב ותּומַינ סָּיַהדלֶא דִרּומְּב ּופָמָש
 הָיָהְנ רְׁשֲא-תֶאְו לפדתֶא ּודיֵנַו ריעָהְלֶא ואביו ּוסָּנ

 ₪ עּוׁשָי תארקל הָאְצְי רועָהלָּכ הָּנִהְו : םיִדָשיזָחאל
 םםֶהיֶלּובְּגִמ רֹובֲעל ּונָּנִחְתִיַו ּוחּואְרַיַו :

 הָּנהְו : ֹוריע-לֲא אביו רבעיו הָיְנֲאְּב דָריו סטאל?

 ט

 לש א" הָמְמַה לע בָּכִׁשִמ םיִחָתְנידֲעֹומ שיִאדוולא ואובה
 bes םיִחַתְנ-דעומדלֶא רַמאיַו סָתְנּומָא-תֶא עושי תֹואְרבּו

 םכיִשְנַא הֵּנַהְו : ךיְתאטח ל ּוחְלְסִנ קזָח יִנָּב 5

 עושי אָרַו : ףִּנֶמ הֶז םֶּבלְב ּורָמָא םירפופַהְמ +

 הָעְר םםָּתְבִׁשַה הָמְל .רָמאיו םֶתֹובְׁשְחַמ-ִתֶא
 וחְלְסנ ראל ַּּהַאַמ הָלֵקִנ וז יֵא יִּכ : םֶכֵבָבְלַּבה
 יב ּועְדַּת ןעמלּו : ְּךַלְו םוק רמאל וא ְּיִתאֵטַחפ

 וא תֹואָטַח חלסל ץֶרָאְּב םםֶדֲא-דוָבְל ןֹוטְלְׁש שי
 לושנ א' לו ךְתָטְמתֶא אָש םוק םיִחָּתַנ דעומדילא רַמָא

 לָהְקַה ּואָריַ reps ליו םקיו : ךָתיִּבְילֶא ז 8
 ןוטלש-תֶא ןַתְנ רֶׁשֲא םיִהְלֲאָה-תֶא ודְּבכיו ּואָּתְׁשו
 פ : םםׁשְנַאל ה לּודג

og |רבעיו  



 042.8 ח איתמ
 אָפְרִיו רָבְּב רָּבִד ְּךַא יֵננ תַחַת ְּךַאבִמ יתנטק יִנדֶא
 ידדָשְנַא ילו ןוטלש תַחַּת ׁשיִא יבֹנֲא יִּכ : ירענ
 רַחַאְלּו לו ךל דָחֶא--לֶא יִרְמֲאָבּו יִּתְחַּת ללוח
 יעמְׁשַו : הֶׂשֲעו תאז הֵׂשֲע יֵּדְבעְלּו אביו אב
 יִנָא םםְנְמָא ויֵרֲחַא םיִבְלֹוהְל רָמאיִנ ּהָמְתִיַו עושי
 -םג יִתאָצְמ אל תאֹזָכ הֶלּודְנ הָנּומֲא םכְכְל רָמִא
 וו הָרֶזַּמַמ ּואּובָי םיבר יִּכ םֶכָל רַמֹא יִנֲאַו : לֵאָרְׂשִיְּב

 תּוכְלַמְּב בֶלַעָיְו קֶמְצַיְו םֶהָרְבַא-סע ּובָשִיְו בֶרֲעַמִמּו
 וי ןוציחה שחל ּוכְלָשָי .תּוכְלַמַה יִנְּבּו : םכְוְמָשַה
 ו -רֵׂשְל עושו רֶמאיַו : םִֶנש קורו יִכְב הָיָה הָמָש
 ורענ אֵּפָרו ףָל הֶיְהְו ָתְנַמָאָה ֹומְכּו ךל :רֶאַּמַה

 '+ עושי אבְכּו ב : איִהַה תָעַּב העשב א

 : תַחְְּקְּב תֶבָכש ֹותֹומֲח--תֶא הָאְר רָמֶּפ תיִבְּב סרט א
 וט : םֶהָל תַרָשִּתַו סֶקֶּתַו תמּדקַה ָהְבְזַעִּתַו ּהָדָיְּב ענו

 י5ּואיֵבְיַו בֶרֲעְּב יהו -
 ֹורָבָדְּב תוחּורֶה איִצֹוה אּוהְו םיִדָשיִּזְחֶא םיִּבַר ויָלֵא

 וז רֶׁשֲא תַא אֹלֹמְל : ילזח םכָקְל רֶׁשֲא לכ אפרו

 אָעְנ אּוה ּונֵיְלַח רמאל איִבְנַה ּוהָיְעַשְו דָיְּב רַמָאְנ

 ו8 עושי אָריַ פ : םִלָבְס ּוניִבאְכַמּו

 יט רפוס שנו : םיַה רובעל וצו ויָביִבְס בָר לָקק

 רֶׁשֲא לֶא ְּךיֶרֲחַא אֹובֲא יִדָמלַמ וילֲא רַמאיַו דָחֶא
 כ ףועלּו םירֹוח סילעושל עּושי ולא רַמאיִו : דת

 סכושל רֶׁשֲאב ול ןיִא םֶדֲאוְבְו םינק םבימְשַה
 2 חַּנַה יִנדָא ויָלַא רַמָא ויְדיִמְלַּתִמ רָחַאְו : ושאר
 =רָמאַו :  יֵבָא-זתֶא רּוּבקלְו תָכְלְל הָנֹוׁשאְרְב יִל
 : םֶהיֵתַמ רֹוּבקל םיִתַמְל בועו יִרֲחַא אב ויָלֲא עּושי

 23 ואביו הָיְנֲאְּב דרינ ּפ

 % -דע םִיַּב לֹודָנ רעס הָיָה הֵּנַהְו : ויְדיִמְלַת ויָרֲחַא

 הכ ּוׁשְנַו : םֶּרְרִנ אּוהְו םילגב הָּסָכְמ הָיִנָאָה רֶׁשֲא
 : דָבאנ ּונעיִשּוה יִנֹדַא רמאל ותא ּוריֲעַו ויָדיִמְלַת

 רמאוו
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 תקפה "תֶאְ) םיִליִלָחְּב :םיִלְלַחַּמַה-תֶא ארי רֵׂשַה-תיֵּב-לָא

 הָנְניֵא הָרעּנַה יִּכ ּוכְָל םֶהיֵלֲא רָמאִיַו : םָעָה ןומָה +
 סעָה ּאָצָי רֶׁשֲאַכְו : ול ּוגעליו הָנָשָי-ִא יִכ הָתַמ הכ

 תאז הָעּומָשּו : הָרֲעַּנַה םקָּתַו ּהָדָיְּב זחאיו אביו 6

 . : איהה ץֶרָאָה לָכְּב הָאָצ
 םכינְׁש ויָרֲחַא ּואבָיו קדֶּזִמ עּושו רבעיו 27
 ּואבְבּו : דִוְּדְב ּונָּנָח רמאל ּוקֲעְציַו םירּוע םיִשָנָא 5

 רַמאּו םיִרָועָה םכיִשְנַאָק .ויִלֶא ּוׁשְנַו תִיַּבַה--לֶא
 זראז תושעל יִּתְלַכָי יִכ ּוניִמָאַתַה םםֶהיֵלֲא עושי

 רַמאיִו םֶהיִניְעדתֶא עַנְנ זָא :ּונָנֹדַא ןכ ויָלֶא ּורָמאיִַו 9

 וצָו םֶריִנַע הָנְתְקְפִּתַו : םֶכָל ֶיָהְו םֶכְתַנּומָאְּב ל
 םֶּתְכְלְב הָּמַהְו : שיא עדי אל יִכ וא עושי םָתֹאּ ו

 פ : איִהַה ץֶרָאָה לֶכְּב ֹועְמְׁש ּואיִצֹוה
 שָרָח שיא ולא ּואיִבֲה הָּנַה םםָתאֵצְבּו 33
 ׁשֵרֲחַה רֵּבדו דַׁשַה אָצֹוה רֶׁשֲאַכְו : דש וָחֶאּפ

 : לֵאָרְׂשִיּב תאֹזְכ הָתַאְרדאל רמאל לָהקַה ּהַמָתַ
 --תֶא איצֹוה םכיִדְׁשַה רֵׂשְּב םכיִשּורְּפה ּורְמאיַו 4

 , םכירֶפְּבַהְו םִעָה"7לְכְּב עּושי בס : םידָׁשַה הל
 היי, תּוכְלמה תַרֹוׂשְּב"תֶא אָרְקִיַו םֶהיֵדֲעֹומ"יִּתְבְּב דמו

 הפוכה" אר : םָעְּב באָכַמדלָכְו הֶלֲחַמ7לְב פרו 5
 םכיִפטֲע יִּכ םֶהיִלַע ומחר ּורְמָּכִַו *לֶָהְקַהְדַתֶא

 זא : הַעֹר םֶהָל ןיִא ַׁשֲא ןאֹצַּכ םיִצָפְנְו הָּמֲה גז

 םכלֲעֿפהְו בַר ריצקה ןֵכָא ויְדִמָלַּת-לֲא רַמָא
 םיִלעֿפ ַחלְׁשְל ריִצָּקַה ןֹודַאל ּוריִּתְעַה ןֵכְל : םיִטַעְמ 5

 : ֹוריִצָקִל
 םֶהל ןּתַַו ויָדיִמְלַּת רָשָע םיִנָשדלָא ארק יא

 אָּפַרְלּו ןָהָתֶא איִצֹוהְל תואָמְט תֹוחּור-לע ןֹוטְלְׁש
 םכִנְׁש תּומש הָלֵאְו : בֹואָבַמלָבְו הָלֲחַמ--לָבפ

 "יגיע רָשָפ תְרְקּנַה ןועָמַש ןּושאָרָה םיִכָאָלִמ רֶׂשָע
 םֹוּפְלְּפ : ויחֶא ןנָחֹוְו יְִּבָזְָּב בקו ויחֶא עיִרְדְנַאְו 5

 רבו | 0% : סב
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 9 בשי דָחֶא שיִא אָרַו םבָׁשִמ עושי רֹבֲע
 ירחא ל ולא רָמאַו אְיְתַמ ומָשּו סֶבָּמַה-תיִבְּב
 . : ויִרַחִא ּךָליו כקו

 יייַפְסֹאַמ םיִּבַר הֵּגַהְו תִַּבַב ותְבָשְב יהיו םיסכומא'נ
 : ויָדיֵמְלַתְו עושו םִע ּובְׁשִיַו ּואָּב םיִאָטַחָו סָכָּמַה
 וו םֶכְדמִלְמ הָּמָל ויָדיִמְלִתָל ּורְמאיִו םיֵׁשּורְַּה ּואְריַו

 וי עושי עמְׁשִַו : םיִאָשַחְו םֶבָּמַהיַפְסא םכע לָבֶא פיני
 -םִא יִכ אַפֹר םםיִכיֵרְצ םֶניִא םיִקְזֲחַה םָהָל רָמאיו
 וג יִּתְצַּפָת דָסֶח תאז-המ ּודָמְל ּוכְל םֶּתַאְו : םילוחַה
 -םכָא יִּכ םיקיִּדצל ארֶקל יִתאָבזאלִיַּכ חַבָז אלו
 וג ּושְנִי זָא ּפ : הָבּושתל םיִאַטַחְל
 םיִׁשּורְּפַהְו ּונָחַנָא עודמ רמאל ןְנָחֹוי יֵדיִמְלַת וילֵא
 וט רֶמאַו : םיִמָצ םֶניֵא ּיָדיִמְלַתְו הָּנְרַה םכיִמָצ
 דועָּב לָּבַאְתַהְל הֵּפֲחַה יֵנְב ּולְכּוַה עּוׁשָי םֶהיֵלֲא

 ןְתָתַה םכָהַמ חֶקֶלְו ּואבְי םיִמָיַרְו םכְקֶמַע ןֶתָמַה
 6 לע שֶדַח דָנָב הַצְק רפת שיא ןיִאְו : ומוצו זָאְ קרסמ ילב

 הָעירְקַהְו הֶלְמשַה ןמ עירי אֹלָּמַה יִב הָלְב הָלְמׂש
 וז תֹודאנְּב סיִסָע םיִנְתֹנ םֶניִאְו : ּהֵנֹוׁשֹאְּּבִמ עֶרָת
 תֹודאנהְו ןַײַה ךֶפָשיו תודאנה ועְקַבִי ןפ םביִלָּב
 םכֶהיִנָשּו םיִׁשָדֲח תֹודאנְּב סיִסָע םיִנְתנ ְדַא ּודָבִאי
 8 םֶהיִלֶא ֹורְּבַדְבּו ּפ : ּורָמָשְ

 הָוֲחַתְׁשִַו דָחֶא רש אָב הגה הָלֶאָה םיִרָבְּרַה-תֶא
 ךֶדָי םיִשְו הָּתַא אבו הָתַמ הָּתַע יּתַּב רמאָל ֹול

 ופּובְלַו ויָדִמְלַתְו עושי כקו : קדָיְחַתְו היִלָע
 כ הָשֶא הָּנַהְו פ : ויָרַחַא

 הֶנָש ּהָרָשָע םביִּתַש םֶּר תַבְו ּהָל זרֶתְיָה רֶׁשֲא
 =: הָרָמָא יִּכ | : ודְנַּב תציִצּב עָּנִּתַו ּויְרָחִאַמ הָשְנְ
 =ןָפנ : אֵּפְרֲא דב ֹודְנְבב עָּנָאיִבָא הָּבְרקְב
 הָאְפְר ְּךַתָנּומָא יִקְזַח יִּתַּב רֶמאיַו ּהָתֹא אָרִיַו עּושי

 3 עושי אובְכּו : איהה תַעַמ הָׁשֲאָה אֵפָרַּתַו ְךָתֹא העשס א'נ
 לא |
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 : עֵׁשְו אוה ץקה-דע הָּכחְּמַה שיאו יִמָש רּובעּב
 םֶנְמָא יִּכ תאז-לֶא ּוסּונ תאזה רעֶּב םָכַפְדְרי-םָאְו
 -דע לֵאָרַׂשְי יֵרֲע-דתֶא ּולַָכְת אל םםֶכָל רַמא יִנֲא

 לדַמַלמַה-לע ּונָניֵא דיִמָלַּתַה : םֶדָאְָב אובי יִּכי
 ּודָמלְמַּב תֹויָהַל דיִמְלַתְל יִּב : ויָנֹדֲא-לע דָבַעְו הכ

 בּובְזלַעְּב תֿנַה-ךןֹודַאל ּואְרָכ םא ויָנדַאַּכ דָבֲעְו
 םכֶהַמ ּואְריִת אל ןַכָל : ֹותיֵב יִשְנָאְל יִּכְדףַאְו
 רֶׁשֲא רָתְסִנְַאְו הָלְנְו אלײרָׁשֲא הָסֶבֶמְיאדיּ

 ּךָשחַּב םכְכָל רמא יִכנָארָשַא-תֶא : עדו אליי
 : תֹוננַה-לע ּוארק ןזאב ּועָמְשִּת רֶׁשֲאַו רֹואָב ּורָּבִּ

 נרהל ּולְכּוי אלו ונַה-זתֶא םכיִנְרהַמ ּואְריְת אלו 5
 דָּבַאְל -לכיה ּונָמַמ וארית"םכא יִּכ שָפֶּנַהְתֶא

 יִתְש אלָה | : םכנהינב וָּגְַ-תֶאְו שָפְנהְד-תֶאְו יי
 *לַפַת אל ןֶהַמ תַחֶאְו רֶסֶאְַּב תרורָּכִמִנ םיִרָפִצ

 ְלָכ םםֶכְׁשאֹר תורעש םנְו : םֶכיִבֲא יִלָב הָצְרַא ל
 םכִּתַא םירקָי יכ ּואְריִת אל ןּכהלע : תֹונָמַנּו
 ינפל יֵנָדֹו רֶׁשֲא ׁשיִא שיא ןֵכָל : זרובר םיִרָּפְצַמ יי

 : םִיָמּׁשַּב רֶׁשֲא יִבָא יֵנָפִל ּונָדוא יֵבֹנֲא םג םיֵׁשָנֲא
 יִכֹנָא םכַּנ םכיִשְנַא יגְפִל ּנְׁשֲחַכְי רֶׁשֲא שיאו

 ובָשָחַתִדאל |: םִיָמָׁשַּב רֶׁשֲא יֵבֲא ינפל ּוהְׁשֲחַכֲא ו
 חלשל יִתאָבְאל ץֶרָאָּב םֹולְׁש ַחֹלׁשְל יִתאָב-יִב

 -לע שיא קְלַחַל יִתאָב יִּכ : בֶרָח-םִא יִּכ םֹולָׁש הל
 יֵביאְו : ּהָתֹמֲח"לֲע הֶּלַכְו ּהָּמַא-הלַע תַבּו ויָבָא 5 |

 ּומָא-תֶאְו ויָבָא-תֶא בָהאָה :  ֹותיֵב יִשְנַא שיא גז

 ותָּב-תֶאְו ונָּבְדתֶא בהאָהְו יל הָוש ּונָניִא יִּנָמִמ
 --זרָא חקי אל רַשָאְו : יל הָוש ּונְניִא יִָמַמ 8

 ופיל א'נ תֶא אַצֹומַה : יל הָוש ּונְניִא יֵרֲחַא ליו וצע 9

 : הָנאְצִמִו יִנעַמְל ּושָפַנתֶא דֵבאָהְו הָנָדְבאי ושפנ
 ּנָלְבַקי יתא לּבַקְמַהְ יִתֹא לַּבקְי םֶכְתֶא לָּבקְמַה מ
 םכשב איֵבְנַההתֶא לָּבקְמַה :  יתא תַנְׁש רֶׁשֲאּוו

 איבנה
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 *-ןְּב בקע סָכָמַה--ףסא אָיְתַמ אָמּות יִמָלְתִדִרַבּו פנמה א
 + הֶדּוהיִו יִאְנַקַה ןּועְמָש : יִּרַת ארקנהיִבלְו יִפְלַא

 ה סכיִנָש-תֶא , ורְנס סג רֶׁשֲא אוה יִתֹורּכ--ׁשיִא יתוירכשא

 ְךְרָדְּב רמאל בתא וצו עושי חַלָש הָלֶא  רָשָע תוירק-שיא
 : ּואבָת אל םכיִנרֶמּושַה ריעל ובְלְת אל םִינַה
 : (סֶכְּתְכְלְבּו :לֵאָרְׂשִי תיִּבַמ תֹודְבֹא ןאצְל ּוכְלםָא יִּכ
 5 דתֶא ּואָּפַר : םִָמְׁשַה תּוכְלַמ הָבְרְק רמאל ּואְרְק
 םכיִתַמַהדתֶא ּומיִקָה םיִעְרַצְמַה-תֶא ּורָהַט םילוחה
 9 אל : ּונּת םנה םֶּתְחְקְל םֶּנִח םיִדָשָה-תֶא ּואיצוה
 ישּוקְלַי אלְו : סֶכיִרְזָאְּב תֶשחְנּו ףָסכְו בֶהָז וחקת
 תוטמ אלו םכולענ אלו תּונָּתַכ יּתְׁש אלו ְּרֶדְל
 וו רּפָכו רע ֶכְו : ֹולָכֲאל אוה הוש לעֿפַה יִּכ

 ּובָשִּת םָׁשְו ּהָּב דּבְכִנה יִמ ּוׁשְרְּר םָש ּואבְּת רָשַא
 וול ּולַאָשְּת תִיַּבַל םכְכַאבְבּו : ּואַצְתדיֶּכדידַע
 ו ןיִלֲע םֶּכְמלָש אובו תִיַּבַר דָּבְכִנ םַאְו : םּולָשְל
 44 שיאו : טכֶכיִלַא םֶכְמלֶש בּוׁשְי דָּבְכַנ ּונָנֵא םֵאו
 םכירְבּר עָמָשָי אלו םֶכְתֶא לּבקִי אל רֶׁשֲא שיא
 רָפָעָהדתֶא ּורענְת אּוהַה רעַמ וא תִיַּבִמ סֶכְתאָצְּב
 וט ץֶרָאְל א םֶכְל רמא יִנֲא םֶנַמָא : םֶכיִלְגִרְלעמ
 6 הַָּה : תאזה ריִעָמ טֶּפָשַמַה םויב הָרֹמֲעַו םֹדָס

 ויקת .ןכָל בז ְֹותְּב ןאצְּכ םֶכְתֶא חלש יא
 ו ּורָמָשִה ךא : םיִנֹוּכ םִיקְנּו םיִׁשָחָנַּכ םבימּורע
 ור ןידרנטחדל םםֶכְתֶא ּורְנְסִיִּכ םיִשָנָאמ |

 וי יִנָּפְל ּואבּותְו סֶהיִדעּומהיִּתְבְּב םיִטּושָּב םֶכְתֶא הלפת יתב
 ו םֶאְו : וגלו סל תּודעל יֵנֲעַמְל םיִבְלְמּו םילשמ תסנכהיתב

 יִּכ ןורְּבדִּת--הַמּו ךיא ּונָאדִת אל םכְבְתֶא ּורְּנְסי
 כ טכָבְניִא יִּכ : ּורָּבַרְּתדהַמ סֶכְל ןֵתָּנִי איָהַה תַעָב העשב א'נ

 : םֶבָּב רֵבֹּדַה טכְכיִבִא הורדזםכא יִּכ םיִרְּבַדִמה

 פו סביִנְבּו ֹונְּדתֶא בָאְו תּומָל ּויִחֶא-תֶא רֹּנִי חַאְו
 = לָּכָמ ּואְנָשְתְו : םכָתיִמָהְל תובָא---לע ּומּוקְי

 רובעב
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 םיִאָרְקְו םיִקנְׁשִּב םיבשי םיִדְלְיַל הָמְדִנ הּנַה רה

 םָכָל ה םיִלְלַחַמ ּונְיָה םיִרְמאְו : םֶהיִעַרְל וי

 : םכָּמְדּפְס אלו םֶכָל םיננקְמ ויוה סתר אלו
 רש ּורָמאַו הָתְׁש אלו לַכֲא אלו ןְנֶחוי אָב יִּביפ
 הָּנַה ּורָמאיו ּתְׁשַו לכאיַו םִדֲא-וַב אבו :ֹוּבט

 פפנמא'נ םביִאָטַחְו ֶכָּמַה-ריַֿפְסא העַרְו אבּוס) *ללוז שיא
 + : ָהיִנָּב-לע הָקדְצ הָּמְכָחְו
 בר רֶׁשֲא סכיִרְעַה-תֶא ףֵרֵחְל לַחַה זָא =

 ְּךְל ווא : ּובְׁש-זאלהיִכ הָּנַהָב ּושענ ויָתְרּובָנ לו
 רֶׁשֲא תּורּובָגַה-סַא יִּכ ןָדיִצ-תיִּב ּךָל יֹוא ןיֲִרּב

 קֵׁׂשְב ּובָש רֶבָּכ ןֹודיִצְבּו רֹוצְב הָנְיְהִּת םֶנָב ּויָה
 ןֹודיִצְלּו רֹצְל אֵׂשִי םכָכְל רמא יִנֲאַו : רַפֲאְופ
 רֶׁשֲא םוחָנ-רפְּכ הָּתַאְו : טֶּפָשָמַה םֹויָּב םֶכַמָמ 3

 תֹורּובְגַה-סַא יִּכ הָלֹאִׁש דכות ַּתמַמֹור םִימְׁשַה-רע
 הָוַה םםֹווַה--דַע םֹדְסְב הָנָיְהּת ְּךְב יָה רֶׁשֲא
 ְךֶמִמ םדק ץֶרָאְל אָׂשִי יִּכ םֶכָל רַמא יִנֲאַו : בשיא
 עושי ןעַי ּפ : טּפשמה םֹויְּב הכ

 ץֶרָאָהְו סומשה ןֹודַא יִבָא ּךֶדֹוא רמאל איהה תַעְּ
 םיִנּוכְנּו םִיִמָכַחמ הָלֶאָה םיִרְבְּרַה-תֶא ָּתְרַּתְסַה יִּכ

 ןֹוצָר ןכדדיִכ יִבָא ןֶּכ : םםיִלְלֹועְל םָתֹא ללנֶּתַו
 ןֶּבַה--תֶא עדוי ןיֵאְו יִבָאַמ יל ןִּתִנ לכ : ּךינָפְלּז

 ןּבַה--םכַא יִּכ בָאָה-תֶא עדוי ןיֵאְו בָאָהסַא יִּכ
 --לֶכ יִלֶא ואב : ול תּולנָל ןֵּבה הָבאי רֶׁשֲאַוּפ

 -תֶא ּואש : םםֶכָל חיִנֶאְו םיִלְּבִסִּפַהְו םיִלַמֲעָה יי
 ַחּור לַפְׁשּו יִנֲא וָנֲע יִכ יִנָּמִמ ּודָמלְו םכֶביֵלע ילע

 בוט ad יִּכ : םםֶכיֵתְׂשְפַנְל הָחּונְמ ּואָצְמִתְול
 | : לק יִאָשַמּו

 תֶּבשַה םֹויְּב עושי לה איָהַה תַעָּב בי א
 זרלילמ ףטקל ולח ויָדיִמְלַת ּובעריו תרופ
 הָנַה ולא ּורְמאיו .םכיִשּורפַה ּואְרַו : לָֹאָלְ

 ךידימלת



 642.10. 11. אי י איתמ

 קיִּרֵצַה--תֶא 'רֵּבקְמַהַו איִבְּגִה רַכָש חקי איִבְּגַה
 49 הקש רֶׁשֲאַו : קיצה רַכָש חקו קירצַה םכָשְּב
 םִיַמִמ דַבָל תֶחֶא סוכ הָלֶאָה םיִּנַטְקַהְְוִמ דָחָא-תֶא
 אל םֶכָל רָמא יִנָא םֶנְמָא ריִמְלַּתַה םֵׁשְּב םירק
 : ֹורְבָׂש תֶא דבאי

 א אי רָשָע םביִנָש-תֶא דְקֶפָל עּוׁשי תֹולַבְב יִהָיַ
 : םםֶהיֵרֲעְב אֹרְקַלְו דָּמלְל םםָׁשִמ רבָעָיַו ויָדיִמְלַּת
 * ַחיִשֶמַה יִׂשֲעַמ-תֶא םיִרּוסֲאָה תייֵבְּב ןנָחֹי עַמְשִיַו
 3 הֶז הֶּתַאַה ול רמאל : וידיִמְלִּתִמ םנְׁש חַלְׁשי
 + עושי ןַעִו : רַחַא-לֲא רֶּבָשְנ וא אֹובְל רֶׁשֲא

 םָּתַא רֶׁשֲאתֶא ןֵנָֹויָל ּודיִגַהְו ּוכְל םֶהיֵלֲא רָמאיַ
 ה םיִכְלה םיִחְסָּפּו םיִטיִּבַמ םיִדְּוְעָה : םיִארְו םיעָמש

 םכיִתָּמַה םיִעְמש םיִׁשְרַחַהְו םירֹוהְט םםֶעֶרֹצַּמַה
 רֶׁשֲא שיאָה יֵרְׁשֲאְו : םםירְׂשַּבִתִמ םיינעו םיִמָק
 ז םכְּתְכְלְבּו = פ : יִּב לשְבְי אל
 תאזדהמ ןְנֶתּוילַע לֶהְּקַה-לֶא רָּבִדְל עושי -לַחַה

 עּונָי רֶׁשֲא הֶנְקַה תוארל רָּבְדַּמַל םכְתאָצְו רֵׁשֲא
 8 תֹוארְל םםָתאָצְי רָשֶא תאז-הַמו : ַּורָה יִנֲּפִמ
 םיִׁשּובְלַה הָּנַה תֹוּדמַח יֵדְנבִּב ׁשּובָל שיִא םִא
 9 תאזזהמו : הָמַה םיִכָלִמ יִּתְבְּב תֹוּרַמַח יֵדְגִבְּב

 םכָכָל רַמֹא יִנֲא ןֶּכ איִבְנֶה תואְרְל םָתאָצְי רֶׁשֲא
 .י בּותָּכ רֶׁשֲא אּוה הֶז יִּב : איֵבָנִמ דאָמ רֶתּויְו

 : נפל ךּכְרִד הָּנִּו ְךיֶנָפִל יִכָאְלַמ חלש יִנְנה וילֲע
 וו םיִשָכ יֵּדּולְי בֶרָקִמ םק אל םֶכָל רַמא יִנֲא םנָמָא

 סִיִמָשַה תּוכְלִמְּב ןטקהו סיטקספּבה ןֶנָתּויִמ לוד הוא
 וג הָתע-רע סיִטְסטַּּבַה ןנָחֹוי יִמיִמּו : ּונָמַמ לּודָּנ

 וג כ = : ָהּופָמְחַי םיִסְרֹהְו הָסָרָהְנ םִמָׁשַה תּוכָלַמ
 '-םכָאְו : ּואָּבְנ ןְנָהֹוי-דע הֶרֹוּתַהְו םיִאיָבּנַה לָכ
 וט רֶׁשֲאַל : אֹובָל דיִתֲע רֶׁשֲא ּוהיִלֶא הֶז ֹולְּבַקְל ובאת

 6 -תֶא  הַמַדֲא הַמלֲאְו : עֶמְׁשִי עמָשל םִינְוֶא ול
 רודה |



 13. _ אד 08 647.19. בי
 עומשבו : דוְּדְדְַב הז אלָה רמאל לָהְקַה-לָכ א

 יִּכ םכיִדָשַה-תֶא איצומ ּונָניִא ּורְמאיַו םיִׁשּורְּפַה

 -תֶא עושי עדו : םידשה רש בּובְזהלַעבְּביסא הכ
 הקּולָמ תּוכְלַמ-לְּכ םםֶהיֵלֲא רַמאיַו םםֶהיֵתֹבְׁשַחַמ
 אל ויָלֲע קּולָח תִיַב וא רע לָכְו םכָמָשִּת ָהיִלָע

 קּולָח ןְׁשְׂשַה-תֶא איצומ ןָטָשה םכַאְָו : דומַע =
 יִנָא שכאְו : ותּוכלמ דמעת הָכיֵאְו אּוה ויָלֲע יז

 יִמָּב סכְביִנְּב בּובז--לעבּב םםיִדְׁשַה-זתֶא .אוצומ
 יָנֲא םֵאְו : םֶכיִטְפש ּויְהָי הָּמַה ןֶּכ-לַע םּואיִצֹוי =

 תּוכְלַמ אָב אוב םיִהְלֶא ַחּורְּב םיִדשָה-תֶא אוַצֹופ
 אֹובְל ׁשיֵא לָכּוי הָכיֵא וא : םכָביִלֶא םיִהלֶאָמ ל

 4-5 -תֶא רסֶאָי אל םֵא ויָלָּכיתֶא ֹובָלְו רּוּבָּגַה תיִּבדלֶא
wo 

 ּונְניִא רֶׁשֲא : ֹותיֵּב-תֶא זבִידזָאְו הָנשארָּב רֹוּבָּנַה ל

 : .רָזַפְמ יִּתֶא ףֵּסאְמ ּונָניֵא רֶׁשֲאַו אוה יֵלֲע יֵּתַא
 ַהָלָּסִי הֶפּודְנּו אֹטֲה-לְּכ םכָכָל רַמא יִנֲא ןּכידלעו

 : םיִׁשָנֲאל ַתֹלָסַת אל ַחּורָה-לע הָפּודְנּו םיִׁשָנַאַל

 רֶׁשֲאַו ול תַלְסִי םםֶדֶאְָּב"לע רֶבָּר רֵּבְִי רָשאְו יי
 .סבֶלּועְב אל ול תַלְסִי אל שֶדקַה חּור-לַע רָּבדְו

 וירפו בוט ץע ּושַע וא : אָּבַה םֶלֹועְב אָלְו הָּזַה :*
 עדי ץעָה יִּכ עֶר וירפו עֶר ץע ושע וא בוט

 םכָּתַא ּולְכות זרֶכיֵא הָעְפֶאָה יִדלִי : ורמי
 : הָּפ רֵּבַדְי בלה רַתֹוּמַמ יִּכ תובוט רָּבַדְל םיעָרָה

 שיִאְו בלה-בוט-רַצואמ תובוט איִצֹומ בוט שיא הל
 םכָכְל רַמא יִנֲאַו : עֶררַצֹואַמ תֹועָר איִצֹומ עֶר

 ונּתַי םםיִׁשְנֲא ּורְּבַדְי רֶׁשֲא קר רֶבָּרלְּכי-לע .יִּ
 קַּרְצַת ְּךיֶרְבְדְב יִּכ : טְּפְׁשַמַה םבויִּב ןֹוּבְׁשָח
 פ : עָשְרִת דיִרָּבַדְבּ
3sטכישּורּפַהְו םירָפפה ןמ םכישְנָא ונע  

 עו :  ממ תֹוא תֹואְרל הָבאנ דַמְלְמ רמאל 9
 אלו תֹוא ׁשְקַבִמ ףֵאְנִמּו עֶר רוד םכַהיִלַא רַמאיִ

D 8ןתנת  



 647.19. בי איתמ
 תושעל הרֹוּתכ אל רַשַא-"תֶא םבישע ףיַדיִמלַת
 -תֶא םֶתאְרְק אֹלֲח םֶהיֵלֲא רָמאיו : תָּבַׁשַה םּויְּב
 ו ךיִא : ֹוּתֲא רֶׁשֲאַו אוה ֹובֲעָרְּב דוָד הָשָע רֶׁשֲא

 רֶׁשֲא םיִנְּפַה םָחָל-תַא לכאיו םיהלָא תיֵבְל ב
 םכיִנֶהּכל קר ותא רֶׁשֲאלְו ול לכַאָל הָדֹוּתַכ אל
 ה תֶּבַשַה םֹויְב יִכ הָרֹוּתַּב םֶתאְרְק אלָה וא : םֶּבבְל

 : םִיקְנ ּוְהיַו לֶכיִהְּב תָּבשַה-תֶא םיִלְלַחְמ סיִנָהּכַ
 6: וה הפ לָכיַהַמ לֹודָנ יִּכ םכֶכָל רמא ינַאו

 ז חַבָז אלו יִּתְצַפָה דָסָה אוה הַמ םָּתְעדְי םכָאְו
 *ןֹודֲא כג םֶדָאְְּב יִּכ : םיקְּנַהתֶא ּועיִשְרִת אל
 9 רבעי ַפ : אוה תָּבְׁשַה

 יהָנָה שיא הֵּנַהְו : םֲֶעֹומיתיִּבילא אבו םכשמ תנאי
 /רָרֹותְּכַת רמאָל ּוּהּולֲאְׁשִַו הדָשְבָי דִי ול רֶׁשֲא
 וו םָהיֵלֲא רַמאיִו : ותא ןיִשְלָהְל תֵּבְׁשַה םֹויְב אֵּפַרְל

 הָלְֵנְו תַחַא הֶׂש ול רֶׁשֲא זםֶבְּבְרִקִמ שיִאָה ימ
 : הָּנְלַעַיְו ּהָּב זחאי אלו תֶּבשה םֹויְּב תתפה ְךּוּהלֶא

 וי ביִטַחְל הָרֹוּתַּכ ןַכְל הרָשַמ שיא רֶקָי יִּבְדִףַאְ
 ו דתֶא חַלֶש שיִאָהדלֶא רָמאי זָא : תָּבְׁשַה םֹוְּב

 ּואָצַמ : זרָרָחַאְכ אַפְרַּתַו בֶׁשּתַו ּהָמְלְׁשיַו ּדָי
 וט לו עושי עדו :ֹודְּבאְל ויָלֲע ּוצֲעְיַו םיִׁשּורְּבַה
 ו רעֶנְו = : םָלָכ אָּפרְו בָר לָחְק ויְרֲחַא ּוכְלַו םשָמ
 וז דָיָּב רָמָאְנ רָשַאְרִתֶא תאלמְל : ותולג יִּתְלַבְל םָּב
 ו יִּתְרְתְּב רֶׁשֲא יִּרְבַע ןה : רמאל איִבְגַה ּוהָיְעַשי
 איָצֹויְו ויְלָע יחור ןִּתֶא וב יִׁשְפַנ הָתְצַר רֶׁשֲא יֵדיִדָ
 יט אל ׁשיִאְו קעצִי אלו בירי אל : םכיונל טֵפְׁשִמ
 כ רּוּבָשָי אל ץּוצְר הנק יִּכ : ץּוחַּב ֹולֹוק עַמָשי

 טָפְׁשִמ חַלָשּודיִּכ דע הָּפְּבִכְו אל הָהָּב זרָתְׁשִפּו
 1 ב : ּולָּתְיְי םיוג ומָשלְו : חַצנָל

 = ׁשֶרָחְו רוע דש ֹוֵחֶא יָלַא בו א
 = ואָּתְׁשִַו : הֶאְרְו רָּבּר ׁשָרָחַהְו רֵנֲעָהְו ותא אַּפרי

 לכ



14 MATTHAUS CAP. 13. J) 
 םיִרֲחאַו : ׁשֶרׂש םֶהָל הָיָה אל יִכ ּושָבייַו ומחיו ד
 םיִרֲחַאַו : םֶתא ּוקּנַחִיַו םיִצקַה ּולעיו םיִצְקְב ּולפָנפ

 קרו הֶאַמ הֶז .ירֶפ ושעיו הָבֹוט ץֶרָאדדלע ּולפְנ
  9עַמָשְל םינזָא ול רָשַאל : םישלש הָוְו סכיִשָש
 . הָמְל ויְלֵא ּורְמאַו םכיִדיִמְלִּתַה ּושְנִו : עָמָשּוי
 זכהילַא רַמאיִנ ןעו : םיִלָשְמּב םֵהילֲא ּתְרַּבִד וו

 סֶהְלְו םימְׁשַה תּובְלַמ דוס תַעַדְ ןּתנ םֶבְ יב
 שּיאָו ויִלֶא רָתֹומּו ול ןַתְנִי ול רֶשָאל : ןֶּתנ אל ו

  3ןִּלע =: ול רֶׁשֲא םג ּוּנַמְמ חקי ֹול ןיִא רָשַא
 עֹומְׁשּו ּואְרְי אל ֹואָר יִּכ םיִלָשְמָּב םֶהיִלַא יִּתְרַּבה
 + תַאּובְנ אָלַמְּת םכְבּו : ּוניִבָי צלו ּועָמשי אל

 ֹואָר וארו ּוניִבָּתדלַאְו עומש ּועמש רמאל ּוהְיֲעְׁשי

 ויָנאְו הָּאַה סכָעָהְבְל ןַמְׁשַה יִּכ : ּועְדַּתיילַאָווט
 םכִינְזֶאְבּו סכְניִעְב ּואְרודְִפ עשה ויָנֵעְו רֵּבכַה

 םֶתא פרו ּובָשְו ּוניִבָי םכָבְבְלְבּו ּועָמָשי :
 יִּכ : ּועַמָש יִּכ סֶכיִנְזָאְו ּואָר יִּכ םֶכיִנִע יִרָשַאְו 6 וז

 ווא םיִּבַר םיִקיִִּצְו םיִאיִבְנ םֶכָל רמא יִנֲא םֶנָמָא
 עמַשלו ּואר אלו םיִאר םכּתַא רַׁשֲא-זתֶא תֹואְרְל
 ּועָמש כָל : ּועָמְש אלו םיעמש םָּתַא רֶׁשֲא-תֶא ו
 תּובְלַמַה רַבְּד-תֶא עָמשַה לָּכ : ערזה לשְמתֶא ו

 ערזנ רֶׁשֲא--תֶא ףֹטְחְו עֶרָה אֹובְי ןיבָי תלו
 ער רֶׁשֲאו : ֵּרְּרַה יצא עֶרּנַה הָו ּובָבְלִּב כ

 ותא חֶקְלְו רֶבָּרַה--תֶא עמשה אּוה עלָסיַדיִּב
 תַעְל רַמֲעְו וב הָיָה אל שרשְו : ןושָשַּב םאָתַּפ*י

 םאָתַּפ לשְכְי רָבָרַה ןעמְל הָפּודְרּו הָרָצ אובְכּו
 = רֶבָּרַהיתֶא עמְׂשה הֶז םכיִצֹקַּב עַרֲמ רֶׁשֲא אוחו
 -תֶא .הֶקְַתִמ רֶׁשֹעֶה תַמְרִמו הנה םֶלֹועָה תנא
 = הָבֹוט ץֶרָא-לע ערונ רֶׁשֲאַו : הֶרָפְו אלו רֶבָּרַה
 הֶאַמ הֶז יִרְּב הָשעְו ןיִבְָו רֶּבְּדִה-תֶא עמשה אּוה
 ַפ : םישלש הֶזְו םישש הֶז

 נד  Dsםשיו
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 םיִּכ : איִבָּנַה הָנֹוי תואדפכַא יִּכ תוא ול ןֶתָּנִת
 הָשלֶשּו םיִמָי הָשלש גָּרַה יִעָמְב הָיָה הָנֹ ֹומְכ

 הָשלְשּו םכיִמָי הָשלֶש םכְדָאְֶָב הָיְהִי ןּכ תוליל
 וו טּפָשָמַב ּומּוקָי הָוְניִנ יִשְנַא : ץֶרֶאָה בלב תוליל
 הֶנְוי תַאיֵרקְב ּובָש יִּכ ּוהּועיִשְרְיְו הזה רֹּרַה סע
 ו: םבּוקְּת ןְמַּתתּבְלמ : הָנֹוִמ לֹודָג הפ ;רֵּנַהְו

 הֶצְקִמ הֶאְבִחיּכ ּוהָעישְרַתְו הָּזִה רּדַה םַע טפְׁשַמַּב
 כֹודָנ הפ הֵּנַהְו הֹמלְׁש תַמְכָחדתֶא עמְשל ץֶרֶא
 ו רבַעָּת םכְדֶאַמ הֶאַמִט חור תאָצְבּו : הֹמלְׁשִמ
 44רמאת זָא : הָּנָאְצְמִת אלו הָחּונְמ שקבְל תּויִצְּב

 הֶאְצְמ הָאבְבּו םָשַמ יִתאָצְי רֶׁשֲא יתיִּבדלֶא הָבּושֶא
 המ חְקִּתו לת זָא : רָאּפְמּו ג=ַשאַטְמּו קר ותא
 הָנאבְּתְו הָּנַמִמ תֹועָר תורחא תוחּור עַבָש הָּמע

 ותיִשארַמ עֶר אוהה ׁשיִאָה תיִרֲחַאְו הָמָש הָנְבְׁשַּתַ
 ּפ : הֶּזַה עֶרָה רֹודל הָיָה ןֶבְו

 מא קרנה לָהָקהדיילָא רָּבַדַמ ּונָדעְו
 וז רָמאיו :ֹוּתֲא הבדל םיִׁשְקַבִמ ץּוחַּב םיִדמע ויָחֶאְו
 םיִׁשְקַבִמ ץּוחַּב םידִמע ְּךיִחַאַו ְּךַמֲא הג רָחֶא ויָלֵא
 א ימָא ומ ווָלֵא רֵּבַדמל רַמאיַו ןעַו : ּךִּתַא רֵּבַרְל
 יי הָגַה רָמאיַו ויָדיִמְלּת-לָא ֹוד חלשה : יִתֶא יִמּו
 ג ןוצְרתֶא הָשַעָי רֶׁשֲא שיא שיא יּכ = : יִחֶאְו יִמָא
 : יִמָאְו יִתּוחַאְו יִחֶא אוה םִוַמָׁשִּב רֶׁשֲא יִבָא

 א גי בָשיו תִיַּבַהְְוִמ עושי אָצִי אּוהה םֹויַּב
 = הָיְנָאָהדלֶא דֶריַו בֶר להק "ולא ּולחקיו : םִיַה-לֲע
 ירָבְו : ית תַפְׂש לע דמע לָהָּקַה ללֶכְו בָשיו
 ערוז הָּגַה רמאל םיִלָשְמְּב םיִּבְר םיִרָבְּ םכֶהיֵלֲא
 ְָּרָרַה "לִצא ּונַמִמ לפְנ ועְרזְו : עורזל אָצְ
 ה --יֵדיִב ּולְפְנ םיִרַחַאַו : ותא לכאיו ףועָה אביו
 וחָמְצַו הָּנִר ץֶרָא םכֶהָל הָיָה אל רֶׁשֲא עלָס
 %שָמָשַה תֹלָוְַו : ץֶרָאְקֶמִע םֶהָל אל יִּכ םאָתַּפ

 ומחיו
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 הָּמַה םיִרָצְֹקַהְו אוה םָלּעָה תיִלְכַּת ריִצְקַה ןָטְׂשַה
 ּופְרׂשִנְו ּוטקְלַנ םכיִנּזַה ֹומְּכ כָל : סכיִכָאְלַמַה מ

 םָדֶאְרַּב : הֶּנַה םִלֹעָה תיִלְכַתְב הֶיְהְי ןּכ ׁשֵאָבּו
 ןנָא יִלעפּו םםלׂשְכַמדזלְכ ּוטָקְלו ויִבָאְלַמ חלָׁשִ
  5הָמְׁש שא רּונַתלֲא םָתֹא ּוכיִלָשיְו : ותּוכְלַמִמ
  3םיקירצ ּוריִהְזי ֹוָא |: םםִָנִׁש קֹורֲחַו יִכָּב הָיָהְי

 עַמָשַל םִינְָא ול רֶׁשֲאל םֶהיֵבֲא תּוכְלַמְּב שמָשּב
  4רֶצֹואְל םִיַמְׁשַה תּוכְלַמ הָתָמְדנ םַכ : עָמשי

 ּוהרְּתְסַי ּוהֲאְצִמִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו הרַדָׁשַּב רּותָס
 הָנְקְו ול רֶׁשֲא-הלֵּכיהתַא כמו ךלי ּותָחְמָשִמּו

 םִיַמְׁשַה תּוכְלַמ הָתַמַדַנ סג : אּוהה הָדָשַה-ִתֶא המ
  6ואְצְמְבּו : םיִבֹוט םיִניִנְּפ שֶקַבְּמַה רַחֹוס ׁשיִאְל
 ול רֵׁשֲא-דלביזתַא רּכְמְִו ךלי דאמ רֶקָי ןיִנָפ

 תֶרָמְכַמְל םימָׁשַה תוכלמ הָתַמְדנ סג : ּוהָנְמְו וז
  48ּהָאְולְמְב ו למ הָפְסַאְמּו כי .תֶכָנְׁשִמ

 םִלּבַַלא םיבּוטה  len saהצּוח :

 < ּוליְִבו ּואְצִי םיִכְָנַמַה םֶלעָה תיִלְּבַתְב הָיֲי ןֶּכ יי
cּובילשיו = : םיקִרצַה ךותמ םיִעָשְרֶה-תֶא נ אתָכ 

 רָמאַו : םָנַׁש קֹורַחַו יִכָּב הָיְהִי הָמָש ׁשֲא רּוּנַתָל ו
 אַלֵיהֶכם cןַכ ויְלַא ּורְמאַו הֶלֶא-לָּכ סָּתְנַבַה עושי

 דָּמְלְמ רפֹוס"לְּכ ןפידלע םֶהיֵלֲא רֶמאַו : ינֹדֲא
 לְמַלְכוּת  תצוצּומַה תִיַּבַה ןֹודַאל הָמָדנ םִיַמְׁשַה

  3עּושו ּולְכְכ יהיו : םבינשיו םיִׁשָדֲח ֹורְצֹואַמ
 + -לֶא אובינ : םָשָמ רבעיו הָלֶאָה םיִלָשָּמַה-תֶא
 הפנבה א' רמאל ּוהְמְתיַו םָדֲעֹומ"תיֵבְּב םֶדָמְלִ תְדְלומ ץֶרָא

 אּוה אלַה : הול תֹורּובּנַהְו תאוה הָמְכֲח ןַאַמ הנ
 בקע ויָהָאְו םרמ הָאְרְקנ ֹומַא אלה ׁשֶרֶחָהב

 ונָּתִא ןְלֶכ אלה ּיְתֹויְחַאָו : הָדּוהיו ןֹועְמְׁשְו יֵחֹווְ =
 עּושי רַמאַו וב ּולְׁשְּכַנ : הָלֲאלְב ול ןאָמּו

 םהילא
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 =: הָתְמְדנ רמאל רַחַא לָשָמ סֶהיִנְפְל םֶשָיַו

 : ּוהְדָשּב בוט עַרֶז ערֹוַה שיִאְל םִיִמָשַה תּובְלַמ =
 הכ ךֹותְּב םיִנוז ערַו וביוא אביו םכיִשְנַאָה ּונְׁשיַו
 אזָא ירפ הֶׂשֲעְו חמְצַה חמָצַכְו : ְּךָלַו םםיִשֲחַה
 פז תִיַּבַה-"ןֹודֲא יִדְבַע ּושְגִו : םיִנֹּוַה םכנ ּואְרַנ

 ְֶדְׂשְּב בוט עַרָז ְּתַעְָנ אלה יֵנֹדֲא ולא ּורָמאיַ
 :8ׁשיִא םכָקיִלַא רַמאיַו : םבינוזה ול הָיָה ןיֵאַמּו
 הָבאתַה םכיִדְבַע ויָלֵא ּורְמאיַו תאז הֶׂשֲע בוא
 פְָּפ אל רַמאַו : םבֶתא טְקְלְנְו ךלנ יִכ :רָּתַע

 : םכָקֶמַע םישחה ּושרשִּת םיִנֹּוַה--תֶא םֶכָטְקְלְּב
 ל תַעָבּו ריצקההידע וחי 'רּרַנְל םכָחיִנָש ּוחיִנַה
 הָנשארָּב םיִנֹוזהזתֶא ּוטקָל םיִרָצקְל רמא ריִצְקַה
 םכיִׁשְחַה--תֶאְו סֶפְרָשְל םכיִמְלֶאְל םכֶתא ּומְלַאְו
 גג רמאל רֶחֶא לָשָמ סָהיִנָפל םָשִיַו : יִמְסַאְל ּופְסַא
 הֶקְל רֶׁשֲא ירח ערַוְל סּומָשַה תּובְלַמ הָתָמְדנ
 = לַרָּבַמ אוה ןטק ןֵכָאָו : ּוהֹדְׂשַב ּוהֲעְרְַו שיא
 ץעֶל יהיו אוה תֹובֵׂשעַמ לֹודָנ לדג רֶׁשֲאַכְו םיִעְרֶ
 ₪ רָבַדַיו : ויָפְנֲעַּב ןנקנ םיִמשַה ףוע אוב יידע

 טבְומָשָה תּוכְלִמ זרֶתְמְדְנ רַחַא לָשָמ םכָחיִלֶא
 םִאְק שלָשָב ּוהַרְּתְסִּתְו הָשֶא הָחְקְל רֶׁשֲא ראָשְל

 פ ': ולב הָצְמֲח-רַע חמק
 %+ שביִלָשָמַּב לֶהְקַהדלֶא עושי רָּבִד הָלֶא-לָּכ

 הל רָשַאְתֶא תאֹלַמְל : םֶהיֵלֲא רָּבִּר אל לָשָמ יִלְבּו
 יִפ =רְׁשָמְב הָחְּתְּפִא רמאל איבָנה דוב רַמָאְנ
 עושי חַלָשָי וא = : ץֶרָאָה דסימ םביִרָתְסִנ עיִּבַ
 ויְדיִמְלַת ויִלַא ּושְגַו תֶיַּבַהְדלֶא אבו "לֶהָקַה-תֶא
 גז עו : הָרָשַה ינוז *לַָשָמתֶא ּונָל דגה רמאל

 : םבָדֶאְהְְב אוה בוט עֶרָז עֶרֹוה סֶהיִלַא רֶמאיַו
 ו םיִנֹוַהְו תּוכְלַמַה יֵנְּב בוט עַרֶז ץֶרָאָה-ַאוה הֶדָשַהְ
 9 אוה םםָתֹא עַרֶז רֶׁשֲא ביואָה : הַּמַּה עֶרָה יִנְּב

 ןטשה
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 תֶבְׁשְל לָקְקַה-תֶא וצַו : הָּנַה ילא םֶהְתֶא ּואיִבָה ו

 יגְש"תֶאְו םָחְל תֹודְּכ ׁשֵמָחזתֶא חקוו ריִצָחֲה-לע
 -תֶא ןֵּתִַו סרפוו ְּךָרְבִו םִימְׁשַה-לָא שבו םםיִנְד
 : *לֶהָקְל םיִדיִמְלַּתַהְו םיִדיִמְלַתְל םכֶחָל תּורְּכִּ
 םיִרָתֹנַה םיתותפה תֶא ּואְׂשִיַו ּועְּבׂשִיַו םֶלְב ּולְכאיַו כ
 זכיִלְכאָה ּויָהַּו : םיִאְלְמ םידוד רֶׂשָע םכינָש פו

 פ : ףָשְו םיִׁשָנ דַבְלַמ שיא יִפְלַא תֶׁשַמֲחַּכ
 תרֶדְרְל םאְתַּפ ויְדיִמְלַתְּב עושי רַצְפִיַו 29

 -תֶא חלש יידע םִיל רֶבְעְמ ויָנְפְל תֶכְלַלְו הֶינֲאְּב
7": 1 

 ךי

 . רחָקְדלֶא הֶלְע לֶהְקַהיתֶא חַלש רָשָאְכְו : לֶהקַה
 : ּוַּבְל םָש רַתְַו בָרֲעְב יִהיַו ללפְתַהְל רֶתַקִּב

 םכילגמ הָפּודְג םִיַה ךותְב הָינָאָת הָתְיַה הָּתַ יי
 הֶלָיִלִַה תיִעיִבְר תַרֹמְׁשֲאְבּו : םֶּדְנְנָל ַחּורָה יִּכהכ

 ּואְר רֵׁשֲאַכְו : םִיַה-לע ךלוה םֶהיֵלֲא עושי אָב
 חור רמאל ּוזְנְרַינ םָיִה לע ךלוה םיִדיִמְלתַה ותא

 םאָתְּפ םֶהיֵלֲא עּושָי רָּבַדְו : דתפִמ ּוקֲעְציַו אוה ד
 רֵׁשָּפ ןעו : ּואְריִתדדֹ-לַא אה יִנֲא וקח רֹמאָל =

 תצובל יִנּוַצ אּוה הָּתַא םכָא יִנדַא ויָלַא רמאיו
 --ןמ רַפָּפ אב אּב רַמאַו : םִיָמַהְלַע ּףלַא

 ֹותֹאְרְבּו : עּושיְ"לֶא אובל םימהדלע ליו היִנָאָה ל |
 רמאל קעֶצַו עּבטְל לֶחִיַו אָריינ הקזחַה ַחּורָה-תֶא

 םכאתפ ּודָי-תֶא עושי חלש : .יִנָעיִשוה יִנדָא גו
 : ָּתנְפ הָּמְל הָנּומֲא ןטק ויָלֵא רַמאיַו וב זַתאיו

 רֶׁשֲא הָמַהְו : םּורָה קּתְׁשִו הֶיְנֲאָה-לֶא סָּתְדְרְבּו = 9
 םיִהְלָא-ןֶב הָנָמָא רמאל ול ּווחּתְשִיַו ּואָב הֶיְנֲאְּב

 יעדיו : תֶרָּסנְנ ץֶרָאלֶא ואביו ּורְבעַו : הָּתֶא 3 הל
 רּכְּכַה-לְּכ--לֶא ּוחָלְׁשַו אּוהַה םֹוקמה יִׁשְנא ותא

 ול ּונֵּנַתָתַַו : ילוח םֶהָל רֶׁשֲאלְב ויָלֵא ּואיִביַו 6
 : אַּפָרְו ענפַהדלֶכְו ֹוּדַבְל ודְגּב תַציִצְּב תַעַנָל

 םכיִׁשּורְפּו םירפוס עּושו--לֶא ושני זָא וט א
 םלשורימ

 סורטפ א'נ
 אפיכ וא

 םורטפ א"נ
 אפיכ וא



 642.13. 14. די ני איתמ

 ץֶרָאְּבִהַא יִּכ דֹובְכ יִלָּב =יֵבְג ןיא םכָהיִלַא
 5 תובר תֹורּובְּג םַׁש הֶׂשֲע אלְו :ֹותיֵבָבּו ֹוּתְדַלֹומ

 : ּוניִמָאָה .םָּתְלָבְל
 א די סיִּכְרְרָמִט סודורוה עַמָש איֵהַה תֶעָּב "עבר אב

 *ןְנָחֹוו הדָז ורָעְני-לָא רָמאְו : עושו עמָׁשיתֶא
 זרורּובּנ ןֶּכ--לעֶו םיִתַמִמ םָק רֶׁשֲא סיִטְסֶשּפַּבַה לבטסה וא 7 ו , ו הרמה "כ

 ּוהרְסַאַו ןְנֲתֹויְּב קיִזֲחַה סודורוה יִּכ : וב ּולַעָּפ
 סֹוּפלִפ תֵׁשַא םצָיְדורוה רּובעּב רַמְׁשַמְב ּוּהַנְּתִיַו
 + קרְרותכ ּונָניִא ןְנָתֹו ויָלא רַמָא יִּכ : ויחֶא
 ה --תֶא אָריַו ּוהָנְרהְל הבאנו : ְּךֶל ּהָתֹא תאָשְל
 %םכּוי רָמָשָהְבּו : איֵבְנְל ּוהּובָשָח יִּכ "לֶהָקַה
 םֶכֹותְב אָיְדּורוה תַּב דקַרְּתַו סודורוה-תֶא תַדָלַה
 ז הָעּובשְּב הָל הָדֹוה ןּכ--לע : סודורוהְל בַטיִּתַו

 י הֶרַהְמ איַהְו : לַאָשִּת רֶׁשֲא-תֶא ּהָל תַתְל
 ְנְחֹו שאר--תרֶא הפ יל הדָנְת הָרְמֶא הָּמֲאַמ

 י רובעבו ךְלֶמַה בֶצָעִו : זרֶרֲעְקּב םיִטְסַטּפִּבַה (כטמהוא
 : הל ןַתּנִהְל קדּוצ ומע םיִבְסִמַהְו זרֶעּובשַה
 י: רֶמָשָמְב ולֶעַמ ןָנֶחּוי שאר--תֶא אְׂשַו חלשיו
 וו ּציִבְּתַו הֶרעְנְל ןַתָנַו הֶרָעְקְב אָבּוה ושארדתֶאְ
 ו? דדתֶא ּואְׂשַו ויָדיִמְלַת ּוׁשְנַו : הָמַא-לֶא ותא
 וג עמַשְכְו : עּושיל ּודיִנַו ואביו ותא ּורָּבקִיַו וָּנַה

 עַמְׁשִַו וּובל הֶרָּבְדִמַה הָיִנֶאַּב םֶשָמ ּךָליו עּושי
 + אָצִיו : םיִרָעָה ןמ םֶהיֵלְנַרְב ויָרֲחַא ּוכליו לֶהָקַה
 אַּפַרַו םֶהיֵלֲע ויְמֲחַר ּורְמְּכַו בֶר לֶהֶק אָרֵנ עושי
 וט ויָדיִמָלַת ּולַא ּוׁשְַו בָרֲעְּב יֵהַו : םֶהָלֲחתֶא
 הרֶרְבָע תַעָה הָּתעְו ברח הָּוַה םקְמַה רמאל
 cכָהְל תונקל םיִרְפְּכַה-לַא ּובְלֵיְו לָהְקַה-תֶא חלש

 ו םֶּתְבָלְל ּךֶרצ ןיֵא עושי םֶהֵלֲא רָמאַו : 'לָבֹא
 וז יִכ הפ ּונָל ןיִא ויָלֲא ּורְמאַו : לפָאְל םֶתָל ּונָּת

 ירַמאַו : םכיִנֶד יִנָשּו םֶחְל תורְּכִּכ ׁשֵמֲח-סַא
 ואיבה
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 : םָדָאָהתֶא אַּמַטִמ ּונְנִא סידָיְעִחְר יֵלְּב לֹבָאָלְ
 םָׁשִמ עּושי אצי 2 0
 תיִנֲענְכ הָשא הָּנַהְו : ןּודיִצְו רצ הָצְק לֶא לוּ

 ָנֹרֲא רמאל ולא קעֶצִּתַו םכַהָה של הֶאְצִי
 אלו : דאָמ--דע דש תאוחַא יּתב יִנֵנָת דִוְּדןֶב
 ותא ּולֵאְׁשו ויָדיִמְלַת ּושְנִו רֶבָּר ּהָתֹא קדְנָע
 : ּוניֵרַהַא =יֵה הקעצ יִּכ ּהָתֹא חַלָש רמאל
 תרודבא ןאצְל-זסַא יִּכ יִּתְחַלָש אל רַמאיִו ןעוי
 רמאל ול הָוַחַּתְׁשִּתַו אֹבָּתַו : "רֵאָרְׂשִי תיֵּבִמ הב

 זרַחְקְל בוט אל רַמאיו ןעיו : יִנֲעיְׁשֹוה יִנֹדֲא 5
 ןִּכ רַמאּתו : םיִבְלַּכַל ּּהְכִלְׁשַהְלּו םיִנָּבִה םֶחְל
 ןַתְלְׁשִמ םיִלָפנַה םיִּתַפַמ םיִלְבֹא םיִבְלְּכַה ּדַא יִנדַא

 הרֶׁשֲא ָהיֶלִא רַמאַו עושי ןענ : םֶהיֵנֹרֲא <
 הָּתִב אָפְרִּתַו ּגֹוצְרְּכ ְּךְל יהי ְךַתָנּומֲא זדֶלּודְּ

 עושי 5 פ : איָהַה תַעַמ 9

 כח םֶהָמעְו בָר ו להק ריָלא שנו = : זדֶּמשל
 וליִפַיו םיִּבַר םיִרָחֶאְו םיִשּולָמו סיִשְרַח םכירָוע
 להקה המֲתַו : םֶתא אַּפַרַו עושו יֵלְנַרְל םָתא
 םכיִאָפְרַנ םיִשּולָחַהְו םיִרְּבַדִמ םישרחה תאר
 יַהלֲא-תֶא ּודְּבַכַו םיִאר םיִרּועָהְו םיִכְלה םיִחְסַּפַה

 עושי אָרְקַ ּפ : לֵאָרְׂשִוּ=
 יִּכ לֶהָּקַה לע יֵמֲחְר ּורְמְכִנ רמאיו ויְדיִמְיַּת לֶא
 -הֶמּואַמ םֶהְל יא םיִמָ תֶשלָש הז יע ּורֲחֲא

 רד כ םָתָל ול אמ וידיל דלא ורמאנ
 םםֶהיֵלֲא עושי רַמאיו : הֶזָּכ לֹודְג לָהְק עּבְׂשל4

 םכיִגָדְו עבְׁש ּורָמאיַו םֶכָל םםֶחָל--תֹורְּכִכ הרָּמַּכ
 לע עורְבִל לָחְפִחְתֶא וַצַ : םיִטֲעְמ םיִּנָטְק הל
 -תֶאְו םכָחָל תֹורְּכַּכ עַבָש-תֶא חשו : ץֶרָאָה =

 םיגדה 5 ה

 העשמ א"ג



 .caP.15 וט איתמ
 5 דתֶא םיִרְבע ְּךיֶדיִמְלַּת עודמ : רמאל םלׁשּורימ

 סֶלְכְאְּב םֶהיֵדידתֶא ּוצָחְר אל יִּכ םיִנָקְזַה תֶרָמָשִמ הפלמש
 3 םכְּתִא םַג עּורמ םֵהיִלֲא רַמאַו ןעיו : םכָחְל
keםֶכּתְרַמשַמ רּובֲעַּב םיִהלֶא תרוצְמִדתֶא םירבע  : 

 4--תֶאְו בָאזתֶא דֵּבַּכ רמאל הָנצ םםיִהלא יב
 : תמי תֹומ ּומָאדתֶאְו ויָבָאדתֶא "ללְקְמּו ְךַמַא
 הֹויָבֲאְל רמאי רֶׁשֲא שיִא שיא םיִרְמֹא םֶּתַאו

 דֵּבַכְי אלו ֵנְּמִמ ףָל ליעוי רֶׁשֲא-לְּכ ןְּברְק ֹופֲאָלּו
 %-תֶא םָּתְרַפַהְו : אּוה ןֶּבְרִק ומֲאתֶאָו ויִבָאזתֶא ,..
 ז בָשיִה םכיִפנֶח : םֶכַתְרמְׁשִמְּב םיִהלֲא | תרנצמ הנ לבש

 םעָה יִלֶא שָּנִנ : רמאל םֶכֵלֲע ּוהָיְעַשְי אָּבִנִתִה
 : יִּנַמַמ קתר ֹוּבַלְו יִנּודְּבַּכ ויִתְפָשַבּו ויפְּב דזה
 9 תרוָצְמ הַּמַה םכיִדמַלַמ דֹומְלְו יִתֹא ּואְרִ אָושְו
 ילֶא אָרְקיַו פ : םיִשְנַא
 וו רָשָאדתֶא : ּוניִבּו ּועְמְׁש םֶהיֵלֲא רַמאו להקה

 -רֶׁשֲא-סַא יִּכ םֶדָאָה-תֶא אָמַטִמ ּונָניֵא הָפְּב אבָי
 צו וָא : םםֶרָאָה-תֶא אָמָטַמ אּוה הָּפִמ אָצַ
 םכיִשּורְּפַה יִּכ ָּתְעַדָיָה ּורְמאַו ּיְדיִמְלַת ּוָלֲא
 וי רמאיו ןע : הו רֶבָּרַהתֶא םֶעֶמְׁשְב ּולְׁשְבנ
 םםִמְׁשַּב רֶׁשֲא יִבָא עַטְנ אל רֶׁשֲא עֶׁשַמײילְּכ
 וג הַּמַה םירּוע יִנֲהֹנ םיִרְוע םֶהָל ּוחינה : שָרָשִּת
 רובל םֶהיֵנְׁש םירעָה-דתֶא םיִנֲהֹנ םביִרָּוע םֵאו

 וט -דתֶא ּונְלירָתִּפ וילֲא רַמאיַו רַשּפ ןַעִו : ולפי
 ו םָכָדֹועַה םֶהיֵלֲא עושי רמאיו : הָוַה "לֵׁשָּמַה
 זיפ דֹוע ּוניִבְּת אלה : זרֶנּובְת יֵלְּב םֶּתַא םָּנ

 תצוצווו ןְטְבַה-לָא דלי הָפָב אֹובְי רֶׁשֲאהלְכ
 ו בָלְמ םיִאְּב זרִַּמ ּואָצַי רָשָאְו : תּואְרְתַמְל

 וט םכואְצּוי בָלַמ יּכ : םִדָאָהזתֶא םיִאַמטִמ הָּמַהְו
 תּודָע תּובָנָג םיִנּנָז םיִּפָאנ חַצְר תועב תֹובְׁשֲחַמ
 כ סֶדֶאָקְתֶא םיִאַּמַטְּמַה הָלֶא : | תּופּורְנְו רֶקָש

 לכאלו
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 ןח י"ג הָלֶאְו ּוהיִלַא הֶָלַא סיטְסַטּפְּבַה ןֶנֶחוי הָלֵא ּורמַאיַו 4
 זכָהיִלֶא רַמאַו : םביִאיִבְּנִמ דָחֶא וא ּוהָיְמרִי וט

 פרש א: רָטְּפְךועְמַש ןעה =: יִכְנָא וכ ּורָמאת ומ סֶּתַאְו יי
 עּושי ןעו : םביוח םיִהלָאָּב חיִשְמַה הָּתַא וי

 רֶׁשְב וכ .הדֶנוידדרּב ןועָמש ּףירְׁשַא ויָלַא ראי
 : סכִיָמָשָּב רֶׁשֲא יִבָא סא יִּכ ּךְל ּוהָלַג אל םֶדָו

 "גמא הָז עלק לַעְו הָּתַא רָטֶפ יִּכ ְּךְל רמא יִנֲא שכנו יי
 : ּהֶל ּולָבּוו אל לואש ירעש| יִתְלֶהְקדתֶא הָנְבָא

 רֶׁשֲא-תֶאְו םִימְׁשַה תּוכְלַמ יִחְּתְפַמדתֶא ל יִּתְַתנְו ופ
 ריִּתַּת רֶׁשֲא-תֶאְו םיִמָשִּב רֵסָאְו ץֵרָאָהלע רֹסאָּת

 -תֶא הָנְצ זָא : םִיָמׁשּב רָּתִמ הָיְהִי ץֶרָאָה--לַע ב
 עּושו תה יִּב ׁשיִאְל ּודיִגַי תל רֶׁשֲא ויְדיִמְלַּת

 לַחַה זָאמ 2 : ַתיֵׁשָּמַה ו
 הָמַלְׁשּורי ךלי דולה יִכ ויָדיִמְלּת-תֶא תואְרַהְל עּושי
 םיִרְפּופַמּו םיִנָהְּבַה ישאַרַמּו םיִנקְזמ הָּבְרַה תֹונעְלּו
 פרט א רָטָּפ ּוהֲחְקַו :  יִשיִלְשה םויַּב םכּוקְלְו גַרֶהְלְו
 רֹויָהַמ יִנֹדֲא ּךְל הָליִלָח רמאל וב על לחי

 סורטפ אנ שש יִלָעַמ ל רט לא רַמאיַו ןפיו : תאז המ 3
 םיהלאל רשָא-תֶא ָּתַמַכֲח אל יִכ יל הָּתַא לּושְכַמְל
 2 : םיִׁשְנֲאַל רָשָאתֶא ּףַא
a4רֶׁשֲא -לכ יָדיִמְלַּת לֶא עושי רַמָא זָא  
 תֶא אָׂשָו ושפִנתֶא סֵאָמְי יֵרֲחַא תֶכָלָל הדָבִאי

 ותכילצא'נ הדָבאי רֶׁשֲא שיא שיִא יִּכ : יֵרֲחַא ְּךָלו וצע הכ
 דבאי רֶׁשֲא שיא ׁשיִאְו הָנָדְבאי ּושָפְנ--תֶא ליִצָהְל

 ליעוי-זהמ יִּכ : קדָּנָאָצְמַ ינעמל ֹוׁשפנ-"תֶא 6
 ושְפנ-תֶא דֵבאיָו ץֶרָאָהלְּכ-תֶא שָּכְרִי םָא שיִאְל

 --ןֶב אּובָי יִּכ : ּושָּפִנ תרּומְּת שיא ןתָי-הַמ וא לז
 :הבל ומ זָאָו כאל םִע ויָבָא דּובְכַּב םםֶדָא

 םיִדָמע שי םֶכָל רַמא יִנֲא םֶנָמָא : ולָעַפּ שיא 8
REהפכו כ  
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 וידיִמְלִּת לֶא םַנְּתַו םכֶתא סרו הֶדּויַו םיִנָּרַה
 גז ּואְׂשִו ּועְּבְשִיַו םֶלְ ולכאיַו : לָקְקל םיִדיִמְלַּתַהְ
 : םכיִאְלִמ םיִלָס הָעְבְׁש םיִרְתּונַה םיִתּותְּפַה-תֶא
 9 םיִשָנ דֵבָּלִמ שיא יַפְלַא תַעָּבְרִא כיאה ויהיו
 9 אביו היְנֲאְּב דרי -כֲהָקַה--תֶא חלש : שו
 : הּלַּרנִמ לוב דא

 א ןיֹּוהָּפניַו םכיקּודָצַה סע סכישּורפַה ּושָנִו
 לןעיו : םִיִמַשה ןָמ תוא םֶתאְרְהְל ותא ּולָאְשיַו
 יִּכ םֹוי רֹוא ּורְמאּת בֶרָע תּויְהִּב םֶהָל רֶמאיו
 3 םיִמָשַה יִּב רעס םוי רֶקּבַבּו : םיִמְּדִאְתִמ םִיַמָׁשַה
 -תֶא ןיִחְבַהְל םָּתְעַדְי םיִפְנֶח םיִרְדקְו םכיִמְּבִאְתִמ
 : םיִּתְעָה תּותא-תֶא תַעַרְל םָּתְלכִי אלו םִיַמְׁשַה יֵנָ
 ,יּכ ול ןַתָנִי תֹוא אלו תוא שֶקַבְמ ףַאְנְמּו ער רוד
 פ ליו םבזעיו איִבָּנַה הָנוי תוא-םֶא

 ה ּוחְּכְׁשִיִנ ּםיַה A ויָדיִמְלַת ּואְּב רֶׁשֲאַכְ
 ורֲמׁשַהְו ּואָר םֶהיֵלֲא עושי רַמאיִו : םֶחָל תַחְקָל
 ז לֶא ׁשיִֵא ּורְמאַו : םיקּודְצֶהְו םיִׁשּורְּפַה ץֶמִממ
 8 עדה : םֶחָל ונֲחְקָל אל רֶׁשֲא-לע רמאל ּוהער
 םַּתְרַמַא המְל הָנּומֲאָה יִּנטְק םֶהיֵלֲא רַמאיַו עושי
 פוניִבָח אֹלֲה : : םָחְל סתחקל אל רֶׁשֲא-לע סֶכְבַבְלִּב
 :רֶׁשמחל םֶחָלְדתורְְּּב שָמָח--תֶא ּורְּבוִת תלו
 יאל םנְו : םֶתאָשְנ רָשֶא םידוד הָּמַכְו םכיִפְלא
 קרַמָכְו םיִפְלא תעברַאל םֶחְל-תּור ככ עבָשדתֶא
 וו אל יִכ ּוניִבָת אל ְּךִאְו : םכְתאָשְנ רֶׁשֲא םיִלָס
 םיִשּורּפַה ץֶמָחַמ ּורְמְׁשַה םֶכיִלַא יִּתְרּבּ סָהְלַה-לֲע
 12 רַמְׁשַהל םֶתא הָּוַצ אל יִכ ּוניִבָי זָא : םיקּודְצַהְו
 : םיִקּודְצַהְו םיִׁשּורַּפַה הֵקָלִמדםא יִּכ םָחָלַה ץמָחַמ

 ו3 עושי אובְכּו פ
 ויָדיִמְלִּתִתֶא *רַאְׁש סּופְלְפְל אָירְסְק הָצְקְדלֶא
 : םכָדָאדדֶב יֵבֹוֲא יּכ םכיִשְנָא ּורָמאי ימ רמאל

 ורמאיו
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 ּולְכָי צלו ךיָדיִמְלִּתִלֶא ותא איִבָאְו : םכִיַמַּבפ
 שקעו ררּוס רוד רמאיו עושי ןעיו : ותא אַּפַרְל וז

 םכָכָל אָשָא יִתמ רע סכְבְמע הֶָיחֶּא .יתְמדדדַע
 דשה אֵצַו עושי וב רַעְנַו : הפ יל ּוהַאיִבַה

 העשפ א'ג ושָגְי זָא : תסַהה תַעָמ רַעַּנה אָפְרִיַו ומַעַמ ופ
 =ל עּורמ ּורמאיו רֶתָסַּב עּושיילֶא סביִדיַמְלִּתַה

 יִּתְלַבְל םֶהיִלַא עּושי רַמאַו : ּוהֲאיִצֹוהְל ּונְלְכָיכ

 םֶכָל שי םֵא םֶכָל רמא יִנֲא םֶנָמָא יִּכ םםָּתְנַמֲאָה
 הֶּזִמ רֹובע הָּנַה רֶהְל ּורמאת לָּרְרַח עֶרְזְכ הָנּומָא

 ןיִמַהְו : רָבָּר םָּכִמ רֵצְּבִי אלו רבעָיְו הָמָׁשּ
 פ :  םּוצְבּו הָלֲפְתּב-סַא יִּכ אָצָי אל הֶּזַה

 ךָּב עושי םֶהיֵלֲא רָמאיַו ליִלְנְב םָּתְבׁשְבּו 8
 םכֹויבּו ּוּהּוגְרָהְו : םיִשְנַא יִדיִּב רנָּסַי םכָדֶא 5

 ּפ : דאָמ ּובְצַעְתִַו םיִקִי יִׁשיִלְׁשַה
 םכיִשְנַאָה ּוׁשְנָנ םּוחְנרַפְּכ לֶא םםָאבְבּ 24

 אַלָה ּורָמאיִו רַטָּפ לֵא אָמְכַרְדיִּהתֶא ּוחָקָל רֶׁשֲא

 הפאי ןָּכ רמאַו :  אָמְכְרְליִדְדתֶא םלשמ םםֶכָדּמַלִמ חכ
 בשחַּתִהִמ רמאל עושי ּונָמּקִיַו תִיַּבַה לֶא אבו

 סמ וא  סֶכָמ ץֶרָאדיִכְלַמ ּוחקִי יִממ ןֹעְמַׁש
 פרש א" םיִרָנמ רֶטּפ ויָלַא רָמאיו : םכירֶּזִמ וא םֶהיִנָּבִמ <

 : םכיִשְּפָח ּוָהְי םיִנָּבַה ןֵכָל עושי וָלַא רֶמאיַ
 אָשְו קרָּכִַת ּךלשהְו םִיַה לֶא ל םםליִׁשְבנ ןֶפּו יי

 ויָפ-תֶא ּתְחַתְפּו הֶנּושארָב הָלָע רֶׁשֲא גְּרַהידתא
 תעיניא'ל ורְובַעְּב םֶהָל תַתְל חקַת ותא ריִטָטְס וב אָצְמִתְו
 : ףְרּובַעַבּו

 עּושָי לֶא cכידימלַּתַה ּושְנָנ איהה תַעְּב היא
 =רקיו : םימָשַה תּוכלמּב "לּודְג יִמ רמאל*
 רמאל : םכֶכֹותְב ּוהֵדיִמעַו רָלַה -לֶא עושי ג

 םיִדְלְיֵכ ּויְהָתְו ּובּוׁשָת אלול םכל רַמא יִנֲא סֶנְמָא
 רֶׁשֲא ןֶכְל : םםיָמַׁשַה תּובְלַמ לֶא ּואבָת צל +

 ליפשו
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 -תֶא ּואְרְידיִּכְדַע תֶוָּמַהדתֶא ּומָעַטְי אל רֶׁשֲא הפ
 : ןתּוכְלַמַּב םֶדָאדֶֶב אֹובְמ

 א ןי רֶטָּפ-תֶא עּושו חֶקְל םכיִמָי תֶׁשַׁש יֵרֲחַאְו ל
 רַהְדלֶא םכְמִא לעג ויִחֶא ןֶנֶחּוידתֶאְו בקעַ--תֶאו
 5 וָנָפְו םכֶהיֵנְפִל ויִנָפתֶא הָנְׁשַו : םְָּבָל ב
 :הרנְהְו : רֹואְּכ ןָבָל הָיָה .ודְנְבּו שָמָשַכ ּוהְנָנ
 4ןעַַו : ותא םיִרְּבִדַמ ּוהְיְלֲאְו הֵׁשֹמ םֶהיִלַא ּואְרָנ

 הפ תֹויִהְל ּונָל בוש ּנֲֹא עּושו לֶא רָמאּיַו רֶטָכ סרט אג
 תחא ּףל תוּכְס שלש הפז-הָשענ הָבֲאּת-הסַא
 הֹרַּבַדִמ ּנָדֹע : תֶחֶא ּוהְילֲאלו תַחַא הָשמלּו

 ןֶנָעָה ןמ לוק הֵּגַהְו םֶהֵלֲע ףַכָס הע ןנע קרנה
 וילֶא יִתיִצְר וּב רֶׁשֲא דיה יִנְב רז רמאל
 6 דלע ּולָפְנ םיִדימְלַּתַה ּועָמָש רֶׁשֲאַכְו : ּועְמְׁשִת
 ז סכָּב עו עושי שָּגִנ : דאָמ ּואְרַו םכָהיִנּפ
 ' םֶהיִנָעְ--תֶא ּואָשִיו : ּואָריִּת לֵאְָו ומוק רֶמאַּו
 י םכָּתְדְרְבּו :ֹוּדַבְל עושי יִּתְלַּב שיִא ּואָר תלו
 -תֶא ּודיִּנִת אל רמאָל עּושי םָתֹא הָּוַצ רֶקַה-ְןִמ
 : םיִתַּמַמ םֶדָאְְְּב םּוקָי יִּפדדַע שיִאְל הֶאְרַמַה

 יויָדיִמְלַת ּוהּולֲאְׁשִי ּפ
 אוב ּוהיִלֲא יִּכ םכיִרפֹוּפַה ּורָמאי עּוּדַמּו רמאל
 וו ןֵכָא םֶהיֵלֲא רָמאיִו עושי ןַעיו : הָנֹוׁשאֵרְב אוב
 יג רָמא יִנֲאַו : לפה ביִׁשֲהְו הָנושאַרְב אֹובְי ּוהָיְלֶא
 ושעיו ותא ּעְדָי אלו אָּב רֶבְכ ּוהָיְלַא יִּכ םכֶכְל

 : סכָהְמ הָגְעְי סדָאְרְְּב ןכְו ּובָא רֶׁשֲא ללב ול
 ו רֵּבִּר סיִטְסַטפַּבַה ןֶנֶחּוי לע יִּכ םיִדיִמְלַתַה ּוניִבָי זָא ץחרטה א'נ
 + לָא ואביו : 8 םֶהיִלֶא 07"

 : רַמאיַו ויָּכְרַּב לע ערּכ שיא ויָלַא שנו לָהְקַה
 וט דאָמ הָּנֶעְמּו ַחֵרָי הָּכָמ יִכ יִנְּב לע םכַחַר יִנֹדֲא

 תֹוּבַר םכיִמְעַפּו ׁשֵאְּב .לפנ תֹוּבַר םכיִמָעָפ יִּכ
 םימב
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 סנמכוא' ורָּקַאְּת רֶׁשֲא-תֶא םֶכָל רַמֹא יִנָא סֶנְמָא : סֶבָּמַה 9
 -לַע ּוריִּתַּת רֶׁשֲא-תֶאְו םִמְׁשִב ּורְסֶאַי ץרָאָה לע

 רמא יִנֲא דֹועְו : םִיֶמָׁשב ּיָהְי םכיִרְּפִמ ץֶרָאָה ו
 רֶבְּרהלְּכ לע ץֶרֶאּב םםָּכמ םנָׁש ּותֹאָי םא םֶכָל
 : םֶמׁשְּב רֶׁשֲא .יִבָאְמ סֶהָל הָנָהְו ּולֵאָׁשִי רֶׁשֲא
 הָּמְׁש יֵמְׁשַב הָשלֶש וא סנש ּולֲהקִנ רֶׁשֲאב יִּכ כ

 פ : םֶכותְב הָיָהֶא
 פוט א'נ הרָמַּכ יִנדֶא רמאיַו רָסֶפ ויָלֲא שא ָא 1

 עַבָש דע םִאַה ול הַלְסֶאְו יחֶא יל אָטְחָי םיִמָעְּפ
 דע ּךְל יִּתְרַמָא אל עּושי ויִלַא רָמאיַו : םכיִמַעְּפּ

 : עַבָש םכימָעְּפ םיִעְבש דע ְּךַא םכיִמְעְפ עַבָש
 הָבָא רֶׁשֲא ְּלַמְל םכִימָשַה תּוכָלמ הָתְמְדִנ ןֶבָל 5
 ולא אָבּויַו בשָחְל לָחִו : ויָדָבַע םע בָשָחְל 4

 : ףסְּכיזרַּכּכ -כיִפלַא תֶרָשָע ול ביח רֶׁשֲא דָחֶא
 רכָמַהְל יָנֹדֲא ויָלֲע וצי םלשל ול הָיָה אל רֶׁשֲאָכְו הכ

 לפח : םלְׁשְלּו ול רֶׁשֲא-הֹלְבְו וָנְבּו ותָשָאְו

 יל ְּףִּפַא ְּךַרָאה יִגֹדֲא רמאל ול ּוחְּפְשִיַו דָבָעָה
 דָבֲעָהדיִנרַא ימחר ּורְמַָּו : ךָל םםנׁשֲא לכו יז

 אָצַו : בֹוחַה-זתֶא ול חַלְסַו ּוהֲחְלְׁשַו רז

 רֶׁשֲא ןָנדָא-ריִדְבעמ דָחֶא :=ָצֶמװ הוה דָבָעְה
 רמאל ּוהְקּנִחִיַו וב--קזחיו רֶגיַר זרַאְמ ול בח
 ויִנִדַא דָבָע לפיו : ִּתְבָיַח רֶׁשֲאתֶא ל סכלַש

 מי יל ּךּפַא ךְרַאה רמאל ול ןנִחְתִיַו ויְלְגְרְל
 לֶא ּוהָביִלשמ למ הדְבָא אלו : דל םםלׁשֲאל
 יִדְבַע וארו : בוחַה-תֶא סֶלִשָי יִּכדדַע רָמָשַמַח ו

 ואביו דאָמ ּובְצִעְתִיו הדָיְהִנ רֶׁשֲאדזתָא  ויָנדַא

 אָרְקַי זֶא : ּויָקנ רָשַא-לַּכ-תֶא םֶהיִנְדַאְל ּורָפְסִיַו 9
 -תֶא ל יִּתְחַלְס עָשְר דָבָע ויִלֶא רַמאיַו וינֹדֲא ול
 םָתַרְל ל אלה : יִנּתְשְקְב יִּכ ּהָנַּה בּוחַה--לָכ

 רַחַו : יִלָע יִּתַמַחַר רֶשֶאַּכ ףיִנדַא רָבָע- לרע 34
 וינדאל



 642.18. חי איתמ
 םִוִמׁשַה תּוכְלַמַּב לּודָנ הֶָּזַה דָלָיִכ ושְפְנדתֶא ליפשי
 ה עמל הֶזָּב דָחֶא דְלי--תֶא לָּבקִי רֶׁשֲאַו : אּוה
 6 דָחֶאְדדתֶא יש רֶׁשֲאַו : ינְלְּבְק אוה יִמְׁש
 ול בֹוט יִב ּוניִמֲאַי רֶׁשֲא הָלאַה םכינטקה ןִמ
 : םָי תלּוצְמָּב עוּבָסְלּו ֹוראְּוְַּב םִיַחַר תולְּתַהְל

 :ץֶרָאָל יוא פ
 שיִאְל יֹואְו ּואבָי אוב םילשְכִמַה יִּכ םיִלשְכִמַהלַע
 :ָּךליִשְכַהְבּ : .ודו-לע אָּב לּושְכַמַה רֶׁשֲא אּוהַה
 ל בוט ְּךמְמ ןְכיִלְׁשַהְו ןֶהְתֶא ץצק דלג וא ּףְדָי
 םידי ךְל תויָהְמ ׁשֶלֲח וא ַחָפְּפ םִיַחַה-לֶא אֹובָל
 9 נע םִאָו : זכלּוע שא לֵא ּךְלָשֶחְו םִיַלְגְר וא
 אֹובְל ּךְל בוט ּךֶּמִמ ּהָכיִלְׁשֲהְ ּהָתא רֶקְנ דְליָשְבִמ
 ְלָשָהְ םוניע ְּךְל תּויְהִמ תַחֶא ןעְּב םכייחה לֶא
 פ : םָגַהיִּנ שא לֶא

 ו םביִנָטְקַה ןמ דָחֶאתֶא סאָּמְמ ּורָמָשה
 םִיַמְׁשַּב םםֶהיֵבֲאלמ יכ םֶכְל רַמֹא יִנֲא יִּכ הֶלֲאָה
 ו יִּכ : םִיָמְׁשַּב רֶׁשֲא יִבָא ינְּפדתָא דיִמָּת םכיִאר
 9 ּובָשְחִּתִהְמ : דֵבאָהתֶא ַעיִשּוהְל טבֶדָאְןֶב אָב
 םכָהָמ דָחֶא הָעְתְו ןאצ תֵאְמ ׁשיִאל ּוָהְי םכַָא
 םירהַה--לע ּףְליו הָעָשְתְו םםעְׁשַּת בָשָי תצלַה
 ו םכנְמֶא ּוהָאְצְמַי יכ הָיְהְו : הָעּוּתַהתֶא שקביו
 רָשָא הָעָשְתְו םיעְׁשִּתִמ וב חַמְׂשִי םָכָל רַמא ינֲא
 ו רָשָא םכֶכיֵבֲא יִנְפְל ןוצר ּונְנַא ןִכְו : עֵת אל
 וט םָאְו : הָלֶאָה סיִנָטְקִַח ןִמ דָחֶא רֹבַאל םִימְׁשַּב
 םֶכְּרבְל ניִבּו ְךְניֵב ּוהָחיִכּותְו דל ףל יִתֶא אָטְחָי
 אל םָאְו : ּףיִחָאתֶא ָּתָשְכְר לא עַמָשְו םכָא
 םכּוקי ןעמל םיִנש וא רָחֶא דוע ְּףְל חק עַמְׁשְי
 וז םאְו : םכידע הָשלֶש וא םָיִנְש יפדלע רֶבָּדלְּב
 ןַאָמְי םֵאְו הָלהְקַהְדלֶא רַּבּ םֶהיִלַא עמשל ןַאְמִ
 -ףָסאָבּו םּּוגַּה ַתַאְּכ ל הָיִהִ הלהקה לֶא עמשל

 סכמה
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 םכידֶלָיל וינה עּושו רמאַו : וויָדיִמְלִּת םכָב 4

 סיִמָשַה תּוכְלַמ יִּכ יִלֶא אוּבְמ םָתֹא ּואְלְכִּת לֶאְו
 : םֶשָמ ְּךֶלֵיַו םֶהיֵלֲע ּוידָיתֶא םֶׂשְו : איה הָלֵאַמוט
 ׁשֵנָנ הֵּנַהְו ש"י 16

 הֶׂשֲעֲא בוט-הַמ בוט דַּמְלַמ ויָלַא רַמאיַו דָחֶא
 ָתאְרְק הָּמְל ויָלֲא רָמאיַו : םיִמְלוע ייַח יל תֹויָהְ וז

 2 םיהלֲאָה-תֶא רדָחֶא-סַא יִּכ בוט ןיֵא בוט יל
 : תֹוצמַה-דתֶא רומש םםיַחַה-לֲא אֹובָל הבאת

 אל חֶצְרִת אל עּושי רָמאיַו הָלֲא הָמ ולא רַמאיָו ו
 לֵבּכ : רקַש דע הָנֲעַת ל בֹנָנִת אל ףָאְנְת ופ

 : ומ על ּתְבַהָאְו ּףֶמַא-דזרָאְו ףיִבָאזתֶא
 יִרּועְנִמ יִּתְרַמְׁש הָלֲא-לָּכיתֶא וילֵא רּוחְּבַה רָמאיַוכ
 םכא עושי ולא רֶמאַו : יל--רְסְח דוע קרַמ לו

 ֶל רֶׁשֲא- לָּבתֶא רכמ ל םיִמָּת תֹויָהְל הָבאּת
 לו אבו םכִיִמְׁשַב ְךֶל הָיַהִי רֶצּואְו םכיינעל ןֵתְו
 ּךְלָה ּהַָה רָבְּבַהדתֶא רּוחְּבַה עומָשְכְו : יִרֲחַא
 2 : ול הָיָה בֶר שּוכְר יִּכ בֵצֲעָתַמ

 רַמא יִנֲא םֶנָמָא ויִדיִמְלַּת לֶא עושי רַמאיו 3
 : םִיִמָשַה תּוכְלַמ לֶא אֹובְל ריִׁשֲעַל הָׁשְִי יִּכ םֶכָל

 טַחַמה ןעְּב רבעל לָמָנל לק םָכָל רַמֹא יִנֲא דועו 4
 ועמשיו : -ביִהלֲאָה לו לֶא אֹובְל רישעמ הכ

 : עַשּוהְל לכי ימּ רמאל דאָמ ּוהֲמְתּיו וָדיִמְלַת

 םיִׁשְנֲא תַאַמ רֵצְּבִי תאז םֶהיֵלֲא רָמאיַו עושי ביו 6
 2 : םיִהְלֶא תֶאַמ רֶבָּר רֶצָּבַי אלו

 חייו דתרֶא ּונָבַנָע הגה וויָלָא רָמאיַו רָטּפ ןעיו 1
 עּושי רַמאיַו : ּונְל הֶיָהִיהַמּו יִרָמַא לנו לכ

 רֶׁשֲא םָּתַא יִּכ םכָכְל רַמא יִנֲא םֶנָמֶא םםֶהֵלֲא
 םכָדָא-ךןֶב תָבָשְּב תינש הָדְלותָב יֵרֲחא םָּתְכַלַה
 רשע םיִנש לע ּובְׁשַּת םֶּתַא סג ֹודֹובְכ אָּפַּכ לע

 -לֶבו : לֵאָרְׂשִי טְבַׁש רָשָע םיִנְׁש-תֶא טֿפְׁשִל אִּּכ 9
 שיא יה



 .car 18.19. טי חי איתמ
 --תֶא םַלְׁשְי .יִּכדִע םיִרָקְיְמְל ותא רַגְסִיַו ויִנדַאַל
 הלרָׁשֲא יִבָא הָשַעְי ןכְו : ול בָיֶח רָשַא--דּכ
 םכֶנְבַבְלְּב שיִאלָּכ חַלְסָי אל םַא םֶכָל םִימְׁשַּב
 : םֶהיֵתֹמְׁשַא-תֶא ויַחֶאְל

 א טי הֶלַאָה םכיִרְבְּרה-זתֶא ַעּוׁשזתֹולַבְכ יֵהְיו
 : ןּבְרַיְל רָבַעַמ הָדּוהְי לּובְּג-לֶא אביו ליִלְּגַמ ליו

 % -  : הָּמָׁש םֶתֹא אּפַרְו ְבֶר לֶהֵק ייִרָמַא לי
 3 םיִשּורְּפַה ולא ּושָגָיַו ּפ

 שיִא חּלׁשְל ;דִרּותְּכַה ויָלֲא ּורְמאיַו ותא ּוסְניו
 + סֶהיִלֶא רַמאיַו עו : רֶבָּרלְּכ לע וּתָשֶא--תֶא

 הָבְקְנּו רָכְו תיִשאְרְמ הָשעַה יִּכ םָתאֵרְק =לֲה
 ה יָבָא-תָא שיִא-בֶזַעָי ןּדלע רמאיו : םֶתא הֶׂשֲע

 רָשְבְל םכֶהיִנָש ּויָהְו ֹוּתְׁשִאְּב קַבָדְו ֹוטַא-דזרָאו
 6 -רֶׂשְּב-סַא יִּכ םננׁש דוע ּויָהְי אל ןֵכָל : דָחֶא

 : סָדֶא דיִרפַו אל םיִהלָא רָּבִח רֶׁשֲאתַא ןֵכָל דָמֶא
 ז תּותיִרָּכ רַפַס תַתְל הָשמ הָּוִצ הַּמָלְו ויְלַא ּורְמאיִנ
 םֶכָבַבְל הֵׁשָק רּובֲעַּב םֶהיֵלֲא רַמאַו : ּהָחְלַשְלּו

 ןכ הָיָה אלו םָכיׁשְנזתֶא חַלָשָל הֵׁשֹמ םֶכָל תיִנַה
 תַלְׁשִי רֶׁשֲא שיִא םֶכְל רמא ינַאנ : תיִׁשאַרַמ
 --תֶא אְׂשְְו תּונְזַה רבְך"--לע דַבְלַמ ותָשֶא--תֶא
 ףַאנ קרָשּורֶּנַה-תֶא אָשָי רֶׁשֲאַו אּוה ףַאֹנ תֶרָחַא
 י שיא רַבָד הֶז םָא ויָדיִמְלַת ויָלֵַא ּורָמאיַו : אוה
 וו םֶהיֵלֲא רָמאיו : ןַּתַמְתַהְל בוט אל הָשֶא םע

 רֶׁשֲאַל קב הָּגִה רֶבָּרַה-תֶא 'רֵּבַקְמ שיִא"ילָכ אל
 ו םָאָק ןָמְּבִמ ןכ ּודָלָי רֶׁשֲא םיִסיִרְק שו יּכ :  ןֶתִנ
 שָיְו םיִשְנָאמ םיִסיִרְק ּושָעִג רָשֶא םכיִסיִרָס שו
 רּובֲעַּב םביִסירָס םָשָפנ-תֶא ּושַעָידדרָשֶא םיִסיִרָס

 : לָּבְקְו ירֵּבִקְל לכי רֶׁשֲא םִימָׁשה תּוכְלַמ
 וג ויָלֶא ּןאָבּוי זָא פ |

 ּורעֶגו ללּפְתַהְלּו םֶהיֵלֲע ויִדְנתַא סּושָל םכיְִלי
 םב
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 םכילע ּונְהנֲא הנה : םםֶהֵלֲא רֶמאיו ְּךֶרַָּּב יי
 םִנֲהכהיִׁשאָר "לָא רַנָפו םָדֶאָבו הָמנׁשּורי
 ּוריִגְקַהְו : תֶנָּמִל ּוהּועיִשְרַו הָּמַהְו םיִרָפֹוּפַחְו וי

 ותלְתְלְו םיִטֹוׁשְב ּוּהַרְּסְִל ֹוּב--קָחַצְל םיוגל ותא
 פ : םּוקָי ישילשה םֹויַבּו
 ָהיִנֶּב םכע יִּרְבְז יֵנְּב םַא וָלֵא שָּנִת זָא כ
 ָהיִלַא רֶמאַּו : ּונָּמַמ רֶבָּר לֵאְׁשִּתַו ול הָוֲחַּתׁשִּתַו

 הלאה יִנָב יִנָשּו וצ ולא רַמאּתַו ְּךַתְׁשקַּב-זהַמ
 : ָּתּוכְלִמְב ךְלאמְׁשל דַחֶאְו נמל דָחֶא ּובָשי

 א'נ טכתלַאש--הַמ םָּתְעַדְ תל רַמאיו עּושי ןעיו ל

 : קי ןיטֿפְּבַהְּו הָּתְׁשִא רֶׁשֲא סֹוּכַמ רֹוּתׁשל ּולָכּותַה
 ץחרהלווא : -לֶכּונ ולֲא ּורָמאיו זיִטפְּבָא רֶׁשֲא אָמְסשּפַּבַּב

 הציחרב

 ץתרא רשא ןיִטְּּבַתְו יִסֹוּבִמ ּוּתְׁשַת התש זכה רַמֲאיַו 2:
 יִלאמְׁשלְו יִניִמיִל תֶבָשְל זיִטּפָּבָא רֶׁשֲא אָמְסיִטַפַּבב
 : יִבָאָמ םֶהָל ןוכְנ רֶׁשֲאל- םָא יִּכ תַתְל יל ּונְניִא
 : םכיחא יִנָש לע םֵהָל רמו הרֶרָׂשֲעָה ּועְמְׁשו 4
 םיוגה יִרָש יִּכ םֶּתְעַדְי רמאיו םֶהיֵלֲא עושי אָרקַו הב

 תצל| : םָּב םכיטלש םיִלּודְנַהְו םֶהֵלֲע םילשמ %
 לּודָּג תוָהְל הָבאָה שיִא שיא ְּךַא םֶכַּבְרְקִּב ןכ

 הָבאָה שיא שיִאְו : םכָכַתְרֶשַמ הֶיָהְי םֶבְּבְרְקְּב <
 רֶׁשֲאַּכ : םכְכִדְבַע הָיָה סֶכְּבְְקִּב שאר תוויָהְל <

 תַתָלְו תַרָשְל םִא יִכ ול-תֶרָשַהְל אָב אל םֶדֶאוָּב
 2 : םיִּברְל רָפֹב ושּפנתָא

 : בר לָקְק ויֵרֲחַא ּוכליו וחירימ ּואָצַ 20

 יִכ ּועְמְׁשו ּךֵרָּרה לע םיִבָשי םכירָוע יִנָש הֵּנַהְול
 : רַָּרְוְב יִנֹדֲא ּונֵנֲה רמאל ּוקֲעְצַו רבע עּושי
 םיקעצְו םיִבָלֹה הָּמַהְו םֶתֹוׁשֲחַהְל לָקְקַה םֶּב רַעְנ ו
 אָרְקִיו עושי דמעפ : דוְּצְֶב נֹדֲא ּונָנַת רמאָל ₪
 ורמאיו : םֶכָל יתּושעל ובאת-המ רַמאיַו םָהיֵלֲא 3
 עושו יֵמֲחְר ּורְמְכִי : ּוניִניִש חקֶפהְל יִנדָא װָלֵאי

 עניו Fa2 בו
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 סָאְו בָאְו תֹויְחָאַו םיִחַאָו םoיִּתְּב בע רֶׁשֲא שיא
 םיִרָעָש הָאַמ חקו יִמָש ןַעַמְל תֹודְׂשְו םיִנָבּו הָׁשֲאְו
 לּוָהְי םכיִנּושאַרְמ םיִּבַרְו : םיִמָלַש ַײַח שריוו
 | : םיִנושאר םיִנֹורֲחַאַמּו םיִנֹורֲחַא

 א כ תָיַּבַה ןֹודַאל םיִמָשַה תּוכְלַמ הָתָמְדִנ יּכ
 9 תאו : ּומְרַכְל .םילעפ רּכְׂשְל רקּבַב אָצְי רֶׁשֲא
 ' אָצִיו - : ומְרַכְל םֶחְלִשִיַו םּויָל רֶניַּד םילעּפה סע

 : םיִלָצְע קּושָּב םיִדָמע סיִרְחֶא אָרִיַו תיִשיִלְשַה תַעָב העשב א'ג

 4 םכֶכָל ןּתָאְו םֶרָּכִל סֶּתַא סנ ּוכָל םכָקיִלַא רַמאֹיַו
 ה תׁעיִׁשְּתַהְו תיששה תֵעְּב סג אָצַו : ּוכלינ רֶׁשיּכ העטבא'נ
 6 סְצְמַו הֵרְׂשֲע יֵּתְׁשַע תַעְב קצציו : ןֵּכ שָעַיַו העשבא'נ

 םָּתְדִמַע הָּמְל םָהיֵלֲא רָמאיַו םילצע םידמע םירחַא
 ז צל ןעו ויָלֵא ּורמאיו : םכּויַהד-לָּכ םיִלָצַע הפ
 םָּתַא סנ ּוכְל םםֶהיֵלֲא רַמאַו שיא ּונָתא רָכָש
 5 ןודא רַמאיַו בֶרָעְב יֵהְָיַו : ּוחקת רֶׁשיַהְו םֶרֵכָ
 סָהְל-סְלַשְו םילעפל ארק ותיִּבזקׁשִמ-ובל םכְרָּבַה
 9 הָלֶאְ : ןושארֶה דע לֶחָּת ןֹורֲחאָּב םֶרָכְש תֶא

 : שיִאְל רני ּוהְקְל הַרָשָע יִּתְׁשַע תַעַב ּואָּב רֵׁשֲא העשב א'נ
 י םכנ ּוחְקיַו רָתֹי תַחְקְל ּובָשָחִיַו םיִנֹוׁשאָרְה ּואביו
 וו : תִיְּבַהןֹודַא-לע ּונוליו ּוחקַו : שיאְל רֶניִר םַה

 וג הָנְׁשַּתַו תַתַא תע ּודְבֲע הֶלֶאָה םיִנֹורֲחַאָה רמאָל הע א'ג
 : םֹהַהְו םכווה דָּבּכתֶא ּונאָשְנ רֶׁשֲא ּונָל םכָתֹא

 3 ףתא יִּתְקַשָע =ל יער םכֶהמ דַחַאְל רֶמאיַו ןעיו

 + ךלְו ךְל רֶׁשֲאדתֶא אָׂש : רֶנֵדְב יל ָּתַאְי לָה
 וט אלַה : ְּךֶל ֹומְּכ הֶּזַח ןֹורֲחַאָה לֶא תַתָל יִתיִבָא

 עֶרְתָה הָצְרֶא רֶׁשֲאתֶא יל רֶׁשֲאַּב זרושעל יִל
 ו קדָוחָי ןֹורֲחַאַה ןָּכ : יִכנָא בוט יִּכ לע ְךְנע
 םיִטַעְמּו ּואָרְקנ םיִּבַר יִּכ ןֹורֲחַא ןושארֶהְו ןושאר
 וי עושי לַעִיַו פ : ּורָתְבִנ
 םָּרַבְל םכיִדיִמְלַּת רָשָע םיִנְׁשזתֶא חקיו הָמְלָשּורִ

 ךרדב ל
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 רֶמאיַו םכיִרְמא הָכֵא רָשֶא-דרֶא ָּתְעַמָשָה ויֶלֵא
 םיִקְניְו םיִלְלֹוע יִּפִמ םֶתאְרְק אֹלֲה ןּכ עושי םֶהיִלַא

 *לֶא ריעְל ץוחמ לֶא אצִיַו םַבעַו : זע ָּתְדַּסייל

 רעֶה--לָא בָש רֶקּבַּו : םםָׁש ל הינֲעזתיְּב יי
 ָהיֶלֵא אביו ְּךֶרָּרּב תַחַא הָנֲאְּת אָרַּו : בֶערוט

 אל ּהָל רַמאיַו םֶּבַבְל םיִלֲעדסַא יִּכ ּהָב אָצָמ אלו
 הָנָאְּת שביִּתַו םכְלֹוע דע יִרָּפ ךֶּב דֹוע קדָיָהְי
 הָכיֵא רמאל ּוהְמְתַּו םיִדיִמְלִּתַה וארו : םאָתֹפכ
 םֶהיֵלֲא רֶמאיַו עּושי ןעיו : םאְתַפ הָנֵאְּתַה הָשְבָי ו

 ;דָנּומָא סֶכְל הָיְהִּת סא םָכָל רַמֹא יִנָא םכְנָמָא
 יכ ּוׂשֲעַּת הָנֲאְתַל רֵׁשֲא דבְל הז אל ּונּופָת אלו

 הָנּומָאְב ו שת רֶׁשֲא--לְו 1 הָיְהי
 לֶא אביו ּפ : ּוחְקְת
 סכַעָה ינקו םיִנַהּכַה ישאָר ויִלַא ּושְגִַו לֶכיֵהַה
 -תֶא הָשע הָּתַא יִמ ןיטלָשב ּורָמאיַו דַמלְמ אּוהְו

 ןע : הרֶקַה ןוטְלשה--תֶא ל ןַתָנ יִמּו הָלֶא 4
 דָחֶא רֶָבְּב .לַאשֶא יכנָא םנ םֶהיִלֶא רָמאיַו עושי
 םֶכְל רמא יֵבֹנֲא סג יל ותא ןּורָמאּת םַא םכָּכִמ

 נכ

 תליבט א'נ
 תציחר וא וז

 ׁשיִא ּורָמאיִו םםיֶׁשְנֲאַמ וא םיִמָשִמ הָתְיָה ןוַאַמ
 ונילא רמאי סִיִמשִמ רמאנ םִא רמאל ּוהֲעַר לֶא

 םיִׁשְנֲאַמ רמאנ סִאְו : ול םֶּתְנַמָאָה אל עּורַמּו <
 : איִבְנְל ןְנָחֹויְל ּובָשָח סֶלְכ יִּכ "לָהְקַחדתֶא אָריִנ

 םֶהילֲא רַמאיו ּונְעַדָי אל ּורְמאיַו עּושי-תֶא ּונֲעַו פז
 -תֶא יִתיִשָע יִמ ןוטלָשּב םֶכְל רָמא אל יִנָא םנ

 ּובְׁשֲחַּת-הַמ סָּתִאְו פ : הָלֶא 5
 ל יִנַּב רמאיו ןושארֶהְלֶא ׁשֵנַו סיִנָב יִנָש .שיִאְל

 יִתיִבָא אל רָמאיו עו : יִמָרַכַּב םויה .דבעו 9
 סחניו |
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 כליו םבֶהיִניע ּוטיִּבַה םאְתְפּו םםֶהיֵנֲעְּב עו
 : ויָרֲחַא

 א אכ -תיִּב לֶא ואביו םֶלָשּורְי לֶא םֶתְבְרְקְבּו
 : םיִדיִמָלַת .יִנָש עּושי חַלְשְי ָא םיתיז רַה לֶא יִנַּ
 = םכאָתְפּו םֶכְְּנּנִמ רֵפְּכַה לֶא ּוכְל םֶהֵלֲא רָמאיִ
 םּואיִבָהְו םּוריּתַה ּהָמָע רָיִעְו הָרּוסֲא ןותֶא ּואָצַמִּת
 4 יִנרָא ּורָמאּת רֶבָּר שיִא סֶכיִלֶא רמאי םֶאְו : יִלֶא
 + הָיִה תאז לָכְו : םַתְלׁשִי סאָתַפּו םכֶהָּב ךרצ
 : רמאֶל איִבְּגַה דָיַּב רַמָאְג רֶׁשֲאזתֶא זראלַמְל
 ה בֵכֹרְו יִנָע ּךְל אֹובי ּךַּכְלַמ ּהֵּנַה ןויצ תַכְל ּורֲמֲא
 6 םיִדיִמְלִּתַה ּוכָליַו : תונתַאךןּב רָיעדלַעְו רומח-לע
 ז -דתֶא ּואיִבִו : עּושי םבֶתִא הָּוצ רֶׁשֲאכ ושעיו

 זכֶהיֵדְנְּבתֶא םֶהיֵלֲע ּומיׂשו רעֶה--תֶאְו ןֹותָאָה
 דֹאְמ בָר לָהָק ושרפַיו : סכֶהיִלְע ותא ּוביְּכְריו
 םכיִצע יֵפְנַע ּותְרְּכ םיִרֲחֲאְנ ְּךֶרָּרִּב םֶהיֵדְנְּב-תֶא
 פויָנְְל ךלהה ללָקְקִה קעצַו :ּךךֶרָּרִּב םָהֹא ּועיִצי
 םֵׁשְב אָּבַה ּּורְּב דִוָדוָבְל אָנ הָעיְׁשֹוה ויָרֲחַאָלּו
 יהָמַלְׁשּורְי ואבבּו : םיִמורָמב אָנ הֲעיְׁשֹוה הנה
 וורָמאַו : הָז אוה יִמ רמאל ריעָה--לָּכ םהָּתַו

 : "ריִלָנְּב תֶרָצְנִמ איִבָנַה עּושו הָז לָהּ
 וע עושי ליו פ

 םכיִנְקַהְו םיִרָכמַהְ-לָכ אֵצֹוַו םםיהלָא-לַכיַה-הלַא =
 -תֶאְו ּףָסְכרֿפלֲחמ תֹונֲחְלְׁש-תֶא ְּךפָהְיַו "לכה סינחלטה

 ו בּותְּכ םֶהיֵלֲא רַמאַו : סכיני יֵרְבֹמ תובשומ

 | ותא םכֶתיִׂשֲע םָּתַאְו ארק הֶלְּפְּת ריב יִתִיַּ
 44 -לֶא םיִחְסְפּו םיִרְוְע ויָלַא ּוׁשָנַו : םיִצְרֶפ תרעמל
 פ : םֶתֹא אפרו לָכיִהַה

 וט דדתֶא .םכירפופהו םיִנָהּכַה ישאָר וארו |
 לֶכיִהְּב םיקעצ .םיִדְלְיהתֶאְו הָשָעְִרָשַא תֹואְלְפנַה
 ורמי : םֶהָל רחינ דִוָּדְוָבְל אָנ העישוה רמאל

isסלאש %  
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 ויִלְׁשְמי-תֶא םביִשּורְּפַהְו םיִנָהּכִה יִׁשאַר עֹמְׁשַכְו המ
 ּואְריַו ושָּפָתְל ושקבַו : רָּבַּד םכֶהיֵלֲע יב וע

 : איִבְנְל ּוהּובָשָח יִּכ לָקְקַה-תֶא

 םיִלָשָמְּב דוע םֶהיֵלֲא רֵּבדַו עושי ןעיו בכא
 רֶׁשֲא ִּךלִמְל םִימְׁשַה תּוכְלמ הָתָמְדִנ : רמאל*

 ארקל ויָדָבעדתֶא חַלׁשַו : ּונְבָל הָּתְׁשִמ הרָשְע
 הלְׁשו : אֹובָל ּובָא אלו הָּתְׁשַמַהילֲא םכיִאְרְקַה +

 הָּנִה םיִאָרְקַהלֶא ּורְּבַּר רֹמאַל םיִרֲחֲא םיִדְבֲע דוע

 ןֹוכָנ לֹּכַהְו ּוחְּבְטִנ יִאיִרְמּו יֵרָקְב יִנָחְלׁש יִּתְכַרְע
 ---לָא דָחֶאָה ּובְלַו ּולקיו : הָּתְׁשַּמַה-לֲא ואב ה

 קיזֲחַה סירָאְשּגַהְו :  ֹותָרְֹסלֲא רַחֵאָהְו ּוהָדֶש <
 ֶּךְלַמַה עמָשִנ : םָּתֹא ּונְרַהַו ועריו ויָדָבֲעַבי

 םיִחְצַרמַה-תֶא דֵּבַאַו ויָתֹאָבְצזתֶא חַלְׁשיַו ול ריו
 ויָדְבַעְל רמאי זָא : םֶרֲעדתֶא ףֹרֶׂשִו זרָּלֲאָה 5
 וכל ןֵכָל : ּודָּבְכִנ לֵּב םיִאְרְקהְו הָנֹוכְנ הָּתְׁשִמַה

 -לָא ּואְרְק ּואָצְמִּת רֶׁשֲאלכְו םינֵע חַתָּפ--לֶא
 חַתְּפלָא הָלֲאַה םכיִדְבֲעֶה ּואְצַַו : הָּתְׁשִּמַהי

 םכג םיִבּוט םנ ּואְצָמ רֶׁשֲא לכ ּוליִהְקַּו סכיניע
 ךלמה אבו : םםיִּבַסְמ הָּתְׁשִּמַה אָלֶּמִּתַו םיִעְר וו

 אל רֶׁשֲא שיא םָׁש אָרַּו םיִּבְקַמַהדתֶא תּוארל
 עּורמ יֵעֵר ויָלַא רמאיו : הָּתְׁשִמַה שּובָל ול הָיָה ו
 רמאי זָא : שיִרָחִיַו הָּתְׁשִמַה ׁשּובְל יִלְב הפ תאָּב יג

 ּוהֲאיִצֹוהְו ּוהֲאׂשּו וילְגרְו ּויִדָי ּורּסַא ויָתְרָׁשִמַל ְּלָמַה
 : םְָׁש קורח יִכָב חָיִהְי הָּמְׁש ןוציחה ּךָשחְל
 ב : םיִרָחְבנ םיִטַעְמּו םיִאָרקַנ םיֵּבַר יִכ 4

 יא וָּרְחַי ּוצעְוַו םםיִׁשּורְּפַה ּוכְלָי זֶא וט

 םֶהיֵדיֵמְלּ"תֶא ולא ּוחָלְׁשִַו : וָרָבְדִב ּוהָׁשְקנוופ
 תַמָא יִכ ּונְעַדָי דַמלִמ רמאל סודורוה יֵׁשְנַא םע

 רּוגָת אלָו תָמָאְּב םיהלָא ְרְּבתֶא דַמְלְת הָּתַא
 ןכְל : שיא ינְּפיִתָא אָשַת אל יִב שיא "ָּכִמ וז

 רמא

 דכ
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 לרָמאַו יִנָשָהדִלֶא שגו : למ ןֵכיֵרֲהא םַתָנ
 גיִמ : ְּךְלֶה אלו יִנֹדֲא יִנָנַה רמאיו ןעיו ןכ ֹומְּכ
 ולא ּורְמאיַו בָאָה ןוצְר-תֶא הָשָע הָלֲאָה םִיַנְׁשִמ

 רַמֹא יִנָא םָנָמָא עּושָי םכָהיִלֶא רֶמאו ןושארֶה =
 זרּובלמ לֶא ּואבְי .תּונְו ֶבמַהִפְסא יִּכ םכָבָל םיסכוטה

 א רב כלא אְּב ןָתֹו יִכ = : םֶכיְִפל םילָאָ
 תונִו םֶכָּמַה-הפְקאְו ול םםָּתְנִמֲאָה אלו הֶקָדְצ
 םכֶּתְמִחְנ אל םֶכְתֹאָר יֵרֲחַא םםָּתַאְו ול ּוניִמֲאָה
 3 לָא ּועָמש פ : ֹולְוַמֲאַהַל

caםֶרֶּכ עטְנ רֶׁשֲא הָיָה דָחֶא תִיּבַ לַעַּב רָחַא  

slהמה ברקו :  tiesתהא  a34  
 הל םכיִרְּכַא ּוזָחאיו : ֹורְּפ-דתָא תַחְקְל םםיִרָּכִאָה

 רַחַאָה--תֶא ֹּוגְרַהַּו דָחֶאָה-רַא וצו ויָדְבֲעַב
 36 םיִרָחַא םיֵדְבֲע דוע חַלְׁשַו : רַחֲאָה-תֶא ּולְקְסיו

 ו יִרָחַאְו : םֶהָל ןכ ּושעָינ םִגֹוׁשאָרְה-ְִמ ביבר
 : ּואָריי יִנָּבְִתֶא רמאל ֹונְּבדתֶא םֶהיֵלֲא חַלָש לכ
 3ּוהְעַר לֶא שיא ּורְמאיַו ןָּבַהדתֶא םיִרָּכַאַה ּואָרִיַו

 : ּותָשְריִּב זחאנו ּוהָגרַהְנְו ּוכָל שרויה הז
 נפ: ףהְנְרהְיו םֶרָּכְל ץּוחַמ ותא ּוכיִלָשָיַו וב ּוקיִזָחיו
 : הָלֶאָה םיִרָּבָאְל הָשַעָידהַמ םֶרָּכַה ןֹודֲא אובּב ןכָל

 1 פא םכיִעָשְרֶה-תֶא דֵּבַאְי הָעְרְב וילֵא ּורָמאיו
 ול ּוביִׁשְי רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיִרְּכַאְל ןֵּתַי ֹומְרַּכ--תֶאְו
 :++לֵה עושו םֶהיִלֶא רַמאיַו : ֹוּתֲעְב יֵרְּפַהדתֶא
 שארְל הָתיָה םיִנּוּבַה ּוסֲאָמ ןֵבֲא םיִבּותְּבַּב םָתאֵרְק
 : ּוניָנֲעְב איַה תֹואָלְפִנְו תאז הָתְיָה הָוהְי תֵאַמ הֵּנָפ
 גג םיהלֶאָה תּובְלַמ אָשְּנִת יִּכ םֶבָל רמא ינַא בלע
 וגןְבֲאָה לע לופו רֶׁשֲאַו :הירפ הֶׂשֹע יוגְל ןַתְנִיְו םָּכִמ
 : ותא הֶרְזִת ויִלָע לבת רֶׁשֲא-לָכְו רֵבְׁשִי תאּוַה

 עמשבו
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 : ּךומְּכ ףעְר? ָּתְבַהֶאְו הָל הרֶתְמְדְנ תריִנשַהְו 9
 : .םיּולְּת םיִאיֵבָנַהְו הָרּותַהדִלָכ הֶלַאָה תֹוצְמ יִּתְשַּב מ
 םיִׁשּורְּפַה לַהָקַהְבּ פ 1
 --לע ּובָשְחְּתִדהַמ : רמאל םַהָמ עּושי לראש ₪
 רַמאיו : דִוֶָּוְב ולא ּורמאיַו אוה יֵמְָּב חישָמַה 9

 : רמאל יִנֹדֲא ול ארוק דִוָד חּורָב הָכיִאְו םֶהיִלֶא
 יָבוֹא תיִשָאְ-דַע .יִניִמיל בש נדאל הוהְי םבָאְנ 4
 יִנדַא ול ארּוק דִוָּב םכא ןֵכָל : יִלְנְרְל שכדה המ

 רָבָד ּובישָהְל שיא לכי אֹלְו : אוה ֹונְב הָכיֵא 5
 רָבָד דוע ּונָמַמ לאָשַל ובל ֹואְלַמ רֶׁשֲא שיא ןיִאְו
 : אּוהַה םוימ

 : ויָדֵמְלַּת-לָאְו לָקְקַה-לֶא עּושו רָּבדְו זָא גכ א
 בשומז"לע םיִבשי םכיִשּורְּפַהְו םיִרְפֹוסה רמאל

 ורָמש רמשל םֵכְתֶא ּווצָי רֶׁשֲאלְּכ ןכְל :  הָשמ
 םירמא הָמַה יִב ּוׂשֲעַת-לֲא םֶהיִשעַמְּכ דא וש
 תּודָבַּכ תאָשַמ הַּמַה םיִרְסֹא יִּכ : םכישע אלו+

 אלו םכיִשְנָא םֶבָשדדלַע ּומיִׂשיַו לָּבּתְסִהִמ תושקו |

 הָּמַה םֵהיֵׂשֲעמלְבְו : םבָעּבְצָאְּב םֶעיִנָהְל ובאי ה
 םֵהיֵתֹפַטֹט--תֶא ּוביחרה םיִׁשָנֲאַמ תּואְרְל םישע
 הָטַמ-תֶא ּובָחֶאיו : םֶהיִדְנַּב תַציִצ-תֶא ּוליִּדְנַ 6

 יִּתָבּב תונשאר תּובשומ-תֶאְו הָּתְׁשַמְב הָנּושאר
 תסנכ אי : אַרְקַהְלּ םיִקְוָשְּב םּולָשְל לּואָשְו : םבידעומה +
 "יב יִּבַר וארקת-לא םֶּתַאָו : יִּבַר יִּבַר םיִׁשנֲאמ 5

 : םכיִחַא ַחיִשָמַה--ַתֶא דָחֶא םכֶכדַמְלִמ
 םכָביִבָא יִּכ ץֶרָאְּב בָא שיִאל ּואְרְקִּת לֵא םָּתַאְוּפ
 םיִנֲהֹנ ּואְרּקִּת לַא םָּתַאְָו : םִָמְׁשִּב רֶׁשֲא דָחֶאי
 םכָכָּב לּודְגַהְו : ַחיִשָמַהְ-תֶא דֶהֶא םֶכֵגָהֹנ יִּכ וי
 סַמֹורְתַי רֶׁשֲא שיִא שיאו : םֶנַתְרְׁשִמ הָיָה ו

 ו .: םֶרּוי לָּפָשִי רֶׁשֲאַו לָּפָשי
 יִּכ םיִּפָנָחִה םיִׁשּורַפּו םירפוס םכְכְל יוא 13

SALEםתרגס  
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 רסיִקְל סמ תַתְל ּונְלַה בֵׁשְחַּת-הַמ ּונָל רמָא
 18 9 םיִפָנֲח רמאיו םֶתָעְרִִתֶא עושי עדװ :אל
 ופ ויִלָא ּואיִבַּו סמַהףְסַּ-תרֶא יִנּואְרַה : יִנּוסְנֶת
 כ בָּתְבִמַהְו הָנּומְּתַה יִמָל סֶהיִלַא רַמאיַו : רֶניד
 יו םכָהיִלֶא רַמאי זָא רסיקל ויְלֲא ּורְמאַו : .הָּזַה
 רֶׁשֲא םביִהְלאָלְו רסיקל רֶׁשֲא רסיקל ּונִּת ןכָל
 = : ובלו ותא ּובזעינ ּוהָמְתִיַו ועמי : םיהלאל

 9 אָּוהַה םויַּב ּפ
 הָיְהִת פצל יפ םיִרָמֹאָה םיִקּודְצַה ויָלֶא ּושְננ
 רַמָא הָשמ דָמְלְמ רמאָל ּוהּולַאָשִיו : הָמּוקְת
 ותשֶא-תֶא םֶבָי ויִחֶא ֹול ןיִא ןַבּו שיא תּומָי יִּכ

 הכ םיִחַא הָעְבש ּונּפִא ּויָהִינ : ויחֶאָל ערז םיִקַהְ
 -תֶא בֹשו ולא עַרֶזְו תמ ּונְּתַחְתַהְּב ןוׁשאַרָהְו

 6 : יעיִבְׁשה רע יׁשיִלְׁשַהְו ינשח ןַכְו : ויַחָאָל ֹוּתְׁשִא
 28 27 ה ןֶכְל : הָׁשֲאַה םַג הָּתַמ לכ יִרְמָאְו
 : םֶלָכָל הָתיָה יב הֵׁשֲאְל הָיִהְת הַעְבׁשַה ןמ יִמל
 9 םכְּתְעַדִ אלו םָתעְּת םכֶהיִלֲא רַמאיַו עושי ןעיו
 ליִּכ : םביהלֶא .תרּובָג-תֶא אלו םיִבּותַּבַהְד-ַתֶא
 ּויָהְיסֶא יִכ הָנְׂשַרֲאַת אַלְו ּונָּתַתְתִי אל הָמּוקְּפַב
 גו םיִתָמַה תמּוקת לעו : םּמָשּב םיִהלֶא יִכָאְלְמְ

 ה זכַהְרְבָא והלא יִכְנָא : ,eh םיִהְלֲא
we. spe ויד סו ל תות oh) oe PN wus 

 סיִתַמַה יקְלא ּונניִא םיהלאו בקעי יהלאו קָחַצְי
 3 --לע ּהַמְתִיַ להקה עַמְׁשַו : םבייחה-דםָא יִּכ
 3 םיִשּורְּפַה ּועמְשיו פ : וחקל

 הל ּוהָּפנַו : וחי ּולהקיו םיִקּודְצַה-תֶא שירָחָה יִּכ
 8 וז יִא דַמלְמ : רמאיו לֵאְׁשּו סֶהָּב דָחֶא ץעוי
 : עושי ולא רָמאיו : הֶרוּתַב הֶלּודְנִה ;רֶוְצִּמַה

 ְׁשִבנלָבְבּו ְבָבְלילֶכֶב ףיקלֶא הָוהְיתֶא ָּתְבַהָאְ
 4 { הֶלּודְּגַהְו הָנּושאְַרֶה הָנְצַּמַה תאז : ְּךָתְניִּב-לְבְבּ

 תינשהו |
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 ₪ ץּוחמ םָּתַא ןַכְו : הֶאְמַט לָכְו םכיִתמ תֹומְצַע

 ןֵנָאָו ףנח םיִאְלְמ תיְּבִמּו םיִׁשְנֲאל םיקידצ ּוארַּת :
cיִּכ םיִפְנֲחַה םיִׁשּורפּו םירפוס םםֶכָל יוא בְנִיתֵב * 
 ןּורָאְפְּת םיקידצ תּובְצַמדתֶאְו םיִאיִבְנ יִרָּבְקדתֶא :

 ּונִיָה צל ּוניֵתֹובֲא ימיב ּונוְה םַא םכְּתרַמאְו ל
 םכָּתַא םידע ןּפײלע : םיִאיִבְנה םֵדְּב םֶהיִרְבִח י'
 ּואְלְמ םֶּתַאְו : םֶּתַא םיִאיַבָנ יִנְרה יֵנְב יִּכ סֶביִלַע **
 הרָעְפֶאָה יֵדְלַי םיִשָחְנ : םםֶכיֵתֹובֲא תִּדְמְ-תֶא 5

 פ : םֹּנִהיֵנ טפָשָמִמ ּוסּונָת הָכיִא

 םכיִאיִבְנ םֶכָל חלש יכנָא הָּגִה .ןָּכ-לַע מ
 םֶהַמּו ּולְתַתְו ּוגָרַהְּת םכֶהַמּו םיִרְפּוסְו םכיִמְכֲחו
 םִתֶא ּופְּררְתְו םכְכיִדָעּומדיִּתְבְּב םיִטֹוׁשְב ּורְסַיְּת

 רֶׁשֲא יִקְנ םכֶּריהלְּכ םָכֵלֲע אבו : ריעל ריעמ הל

 והורכז םרירע קירעה לָבָה סמ ץֶרָאַה-לע דפש
 : תָּבְזִמְלּו לָכיֵהַה ןיִּב םםֶּתְנַרֲה רֶׁשֲא הְכְרְּב"רוב

 רוּרה-לע ואבו הָלֵאלַּכ םֶכְל רַמא יִנֲא םםֶנָמֶא %
 -תֶא הָנְרֹה רֶׁשֲא תא .םלשורו םלָשּורְי : הָזַמיי

 הָמַּ לא כיִחְלְׁשּנַה--תֶא ילקְַּתַ םכיאיִבָנַה

 ץֹבְמַת רֶׁשֲאּכ נְּגייתֶא ץּבקָל יִתיִצְר םכימְעְפ
 : םֶתיִבֲא אלְו ָהיֶפָנְכ תַחַּת ָהיֶחֹרָפָא-תֶא תֶלנְנְרַּת

 רַמא יִנֲא יִּפ : םמש םֶכָל רָאְׁשִנ םֶכָתיַב הָּנַה 5 9
 ורב ורמאת יִּכ-ידַע הָּתַעַמ יִנואְרִת אל cםֶכְל
 : הָוהְי םָשָב אָּבַה

 ויִלֶא ּושְּנִו לָכיֵהַה ןמ ליו עּושי אָצִיַו דךכא

 רַמאיִו : לֶכיַהַה ןֶנְּבדתֶא ֹותֹאָרַהְל ויָדיִמְלַת ?
 ;הלֲאלפ--תֶא םיאר םכָּתַא אלָה עושי םכָהיִלַא

 --לע ןָבִא הפ רַאְׁשִת אל םָכָל רמא יִנֲא ֶנְמָא
 . : רַָת אל רֶׁשֲא ןֵָ

 וילֲא ּושָּנִו םםיִתיַו רַה--לע וּתְבָשְבּ 3
 הָלָא ּויְהִי יֵתַמ ּונְל רמָא רמאל רַתָּסַב ויָדיִמְלַת

as of /המו  

 וכ

 תסנכ א"נ

 הלפת וא
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 יִּכ םיִשְנָא יֵנְפִמ םכומשה תּוכְלַמד-תֶא םכָּתְרַנְס
 םיִאָּבַה-זתֶא ּוחיִנִת אלו ּהָב ּואבָה אל םכָּתַא
 4 םיִּפָנַחִה םיִשּורֶפּו םירפוס םֶכָל יוא : ּהָב אובְל
 וכירַאָת הֶאְרַמְלּו ּולְכאּת תֹונְמְלַא יֵּתְּב-דתֶא יִּכ
 וט םָכָל יוא : רֶתוי טֲּפְׁשִמ ּוחְקּת ןַּכי לע םֶכְתַלָפִת
 םִיַה--תֶא ּובְבֹוסְת יִּכ םיִפָנִחַה םישּורָפּו םירפוס
 ושעת .ותשעהְבּו דָחֶא רג תֹוׂשעל הָׁשְּבִיַר--תֶאְו
 5 םיִגֲהֹנ םֶכָל יוא : םָּכַמ םיִלּפְּכ םנהיִּנ-ןִב ותא
 "לֶכיִחְּב עבְׁשְי רֶׁשֲא שיא שיא םיִרָמאָה םירָוְעָה
 לָכיִהַה בַהְזִּב עַבָׁשְי רֶׁשֲא שיִא שיִאְו רֶבָּר ןיִא

 וז בָחָנַה "לּודָּנ-ְ-הַמ .םירּועו םיִלָבִנ : אוה םָשֶא כחא:
 8 שיא שיִאְו : בֶהְזַהתֶא שָּדְקִי רֶׁשֲא לָכיִהַה וא

 עַבְׁשִי רֶׁשֲא שיאְו רָבְּר ןיִא חְּבְזִמַּב עַבָשְי רֶׁשֲא
 ופ םיִדּועְו םיִלְבנ : אוה םֶשֶא ויִלָע רָׁשֲא ןֶבֶרְקב גח אנ

 -תֶא ׁשֵּרקְי רֶׁשֲא ּבְזִמַה וא ןָּבְרְקַה לֹודָנ-הַמ יִּ
 כ -לָכְבּו וב עבְׁשִי חּבְזְמַּב עֶּבְׁשנה ןַכְל : ןָּבְרְקַה
 =: ןָבֹוׁשָבּו וב עַבָשָי לָכיִהְּב עָּבָשַּגִהְו ::וְלָע רֶׁשֲא
 = םכיִהְלֶא אָסְכְּב עבְׁשִי םִימְׁשִּב עָּבְשּנִהְו : ֹוּב

 9 םיִׁשּורְפּו םםירָפֹוכ םכְכָל יוא : ויְלֶע בָשיִבּ 0
 -תֶאְו תיִנָאדתֶא םֶסֶאּודָאדתֶא םָּתרׂשע יּכ םיִמָנְְה תבשואתנמ

 -תֶא טָּפׁשמ-תֶא הָרֹוּתַּב םיִלּודְּגַה-תֶא ּוחיֵנַתְו ןמַ
 -תֶאְו .הָלֶא--תֶא תושעל סֶכְל הָנּומָאהתֶאְו דָסֶח
 3 וקְקַזִּת םירּועָה םיִנָהִנ : תושעמ ּוחיֵּנַּתהלַא הָלֶא
 הכ םכָכְל יוא : לָמֶּגַההתֶא ּועְלְבִּתַו שּותָיַה--תֶא
 סוּכַה-תֶא םֶּתְרהַט יִּכ סיִפַנֲחַה םיִשּורְּפּו םירפוס

 : לֶנֶעְו קשע םיִאָלְמ תִיִַּמּו ץוחמ הָרָעְקַה--תֶאְ
 6 ""תֶאְו סוכה-תֶא קדָנושארָּב רַהָט רָּועָה שּורָּפ

 גז סֶכָל יוא : ץוחמ םג רַהְטִי ןעמְל תִִּבִמ הָרֲעְקַה

 םיִרָבְקְל םֶתיִמְדְנ יּכ םיִפנְתִה םיִׁשּוהַפּו םכירפוס
 :.םיִאָלְמ תיֵּבִמּו ץּוחְמ םיִרּודָה ּואְרָי רֶׁשֲא םיִנְּבלמ

 תומצע
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 ּואָצַּת לא רָּבְדִמב ֹונה םכְכיִלַא ּורָמאי יִּכ .ןֶכְל =
 צי קֶרָּבִכ יִּכ : ּוניִמָאִּת לַא סכיִרְדָחַב ונקי

 -ךֶּב אֹובְמ הֶיָהי ןִּכ בֶרעמ רע ריֵאַהְו חֶרֶזִמִמ
 :'םיִרָׁשְנַה ּופְסֶאְו הָּמְׁש הָלֵבָּנַה רֶׁשֲאַביִּכ : םָדָא
 יֵרֲחא םאָתָפּו ַפ ‘9

 היי אל ַחֵרְו שָמָשַה ךשֶחָי הָלֲאָה םיִמָיַה תַרָצ
 םכימָשה אָבצּו םימשה ןמ ּולָּפַי םיִבָכֹוכְו ורוא

 זָאְו םִיָמְׁשִּב םכָדֶא-ןֶּבִִתוא הָּאְרַי זָאְו : עול
 אָּב םכְדָאְְּבדתֶא ּואְרְו ץרָא יִטְבָשְדְילֶָכ ּודְפְס

 תַלָשִיְו = :  לּודָּנ דֹובְכְבּו הָרּובְנִּב םִיַמַׁשַה יֵנְנעָבּי

 -זתֶא ּוצְּבְקְִו לּודּנַה רֶפּוש *ֹוקְב יִכָאְלְמדתֶא
 --דַע םםימְׁשה  הַצְקִמ רֹוחּור עַּבְרַאָמ .ויִריִחְּב

 לָשָמ ּודָמְל פ A : םֶתוצְק ל
 יִכ ּועְדִּת םיִלָע אַצותו ףר ּהָפָנֲע הָנָדֹוע הֶנֵאָּתִמ
 ועדת הָלאילְּכ םֶכְתַאְרְּב םָּתא ןֵכְו : ץיקח בורק
 םכָבְל רַמֹא יִנָא סֶנָמָא : אּוה תֶלָדְל בורק יב

 :זרָלֲאדלְכ ּוָהְי יִּכְדדדִע זרֶנֹה רודה רבעי אל
 פ : ןורבעי אל יִרְבְדּו ּורְבעָי ץֶרָאָהְו םָמָשַה הל
 תעשלו א'נ עדי אל ׁשיִא איִהַה תַעְלְ אוהה םֹוילְו 86

 יִמיִכְו : וחבל יִבָא סא יִּכ םִיַמְׁשַה יֵבֲאָלִמ אָלָוּז
 םכיִמיַב ֹומְכ יִּכ 7: םֶדָאְדְְב אֹובָמ הָיְחְי ןֶּכ 5

 םיִתְשְו םכיִלְבא  ּויָה | ללּוּבָמַה יָנָפל יָה רֶׁשֲא
 לֶא חֹנ אָּב רֶׁשֲא םויה דַע תּושָראָמּו םיִנָּתַחְתַמּו
 אָשיו לּוּבַמַה אָב יִּכ דע ּועְדָי אלו : הָביֵתה

 ויָהְו זָא :  :םֶדֶארַב אֹובְמ הָיְהְו ןּכ סֶלָּבַתֶאִמ
 םִּתְש = : חני רַחאָהְו חו דָחֶאָר הָדָשַּב םִָנָש וו

 : חנות תֶרָחַאְהְו חֶקִּת תַחַאָה םִיַתרְּב תונחט
 ּודקש ןֵבָל ו רו 49

 העשהא'ג: ֹוּב  סכְביִנדַא אֹובְי רֶׁשֲא  תרָעָה ּועְדַת אל יִכ
 ועדו
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 +עּושי ןַעו : םִלֹשָה תיִלְכַתְו ְּךַאֹוּב תוא הָמּ
 : .ׁשיִא םםֶכְתֶא הָעְְו יְִּלבְל ואְר םֶהיִלַא מא
 ה ּועְתַהְו יֵנֲא תיִשָמ רֹמאַל ימִשַב ּואבָי םכיבר יִּ
 5 זרועּומָשּו תּומְחְלִמ םכֶּתְעַמְשו : םביִּבַרָה-תֶא
 היה .הָלָאלָכ .יּכ ּולֲהְּבִת יְִּלַבְל ּואְר תרּומָחְלִמ
 :יגי-לע יֹוּג םכּוקי יִּכ : ּונְנִא ץקה דועו וה

 שַעַרְו רָבָדְו בָעְר הֶיָהְו תּוכְלִמ-דלע  זרּוכְלִמּ
 8: םכִלְבֲחה תישאר הָלֵאלְּכ : םכוקֶמ םּוקְמְּב
 ּואָנְׂשִתַו םכְכְתֶא ּוְרֶהְו תֹונעְל סֶכְתֶא ּוריֵנְסִי זָא
 פׁשיִאְו םיִּבַר ּולָשְּבִי זָאָו : ימש ןעמל םִיֹונַה- לָּבַמ

 ו יומו : אָנְׂשִי ּוהֲעְרַתֶא שיִּפְו ּוהָעְרְדתֶא ריִנְסַ

 ו ןָעְיְו : םoיִּברָרזתֶא ּועְתַהְו םביִּבַר רֶקָׁש יִאיִבְנ
 3 הָּכַתַמִהְו : םכיִּבְר תַבָהַא גּופְּת ןוָע הָּבְרּו-דוֶּב

 וי---לע תאזה הָרֹוׂשְּבַהְו : עַשּוו אוה ץקַה דע
 םכיֹוּנַה-לָכְל תּודעל לבְּתַהי לָכְב אָרְקִּת תּוכְלַמַה
 וט ץּוקש--תֶא ּוארּת םכַא ןֵכָל : ץקה אּובָי זָאְו
 םכוקְמְּב דמע איִבָּנה לאָיִנְ ריב רַמָאָנַה םָמשִמ
 16 דלא הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ּוסּונָי זָא = : ןיִבָי אָרְקִַה שָדְק
 וז הָמּואמ תאָשְל דֵרָי אל נָּנַה לע רֶׁשֲאַו : םִרָהַה
 וג דדתֶא תאָשְל בּושָי אל הֶָדָשְּב רָשָאְו : ֹותיֵּבִמ

 ופ: כהה םיִמָיַּב תוקיִניִמְלּו תּורקְל יֹואְו : ויָדָנְּב

 כ םֹויְב וא ףֶרֹחּב םכֶנְסֹונְמ הֶיְהִי יִּתָלְבְל ּולְלִּפְתַהְ
 פו אל ָהֹומָּכ הֶלּודְג הָרְצ הָיְהִּת זֶא יִּכ : תֵּבְׁשַה

 : ףסוי תלו הָּתַע רע ץֶרָאָה תישארמ הָתְיְהָנ
 =רֶׂשְּב לָּכ עֵׁשְו אל הָלֲאָה םיִמָיַה ּורְצְקי אלּולו
 9 וכ זָא : הֶלֵאָה םכיִמָּיה ּורְצְקִי םיִריחְּבַה ןעֶמְלּו
 -לַא הָמָש וא הפ חיִשָמ הֵּנַה שיִא םֶכיִלֶא רמאי

 9 ומקָי רש יִאיִבְנּו רק יִחיִשְמ יִּכ : ּוניִמַאָּת

 -תֶא םכנ תֹועְתַהְל םיִתְפֹמּו ילו תותא ּונִּתִיְו
 הכ : סָכל רמאל יִּתְמּרִק הָּגַה : ּולֹכָי םִא םיִריִחַּבַה

 ןכל |
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 יִּתעדְי ==ל ןֶכָל רמא יִנֲא םםְנָמֶא רמאיו ןעיו ופ
 םֹויַהזתֶא ּועְדִת צל יִכ יּדְקְׁש ןֵכָל : ןֵכְתֶאיי

 פ : םֶדָאְֶָּב וב אבָי רֶׁשֲא תַעְה-תֶאְ
 תצרקיו קְחְרַּמַה ץֶרֶאְל ךלהה שיִאְב יִּ ָ
 ןַתְג דָתֶאְלּו : ונָנקְתֶא םכֶהָל ןּתּיַו ויָדְבֲע--לָא וט

 זרַחַא רַחאְלּו םִיַתְׁש רַחַאְל ףָקָכ יִרְּכַּכ ׁשֵמָח
 ו : םאָתַּפ למ ֹוליַח יִפָּכ שיא שיא 6

 שָמָח שעיו ןָהָּב רַהָסִַו ּףָכְכ יִרְּכִּכ שָמָחְד-זרַא
 םּג שַבְר סִיִּתְש הקלה ןכְו : תֹורַהַא ףֶסֶכ יִרְַּּכ וז
 רפתנו ךַלֶק תחא חקלַהְו : תורחֶא םיּתָש ןּכיי
 ןֹודֲא אבו :  ןָנֹדֲא ףָסֶּכְ-רֶא רָּתְסִיַו ץֶרָאְּב יי

 : םֶהָּמַע בשחיו םיִּבַר םיִמָי יִרָחֶא הָלֵאָה םיִדָבֲעֶה

rae 

 הכ

 העשה א'נ

 | שַמָח איִביַו שנָנ ףֶקכ יִרְּכִּכ שמח חֵקָל רֶׁשֲאַוכ
 ירָככ ׁשַמֲח יל ּתַתְנ רמאל תרֹורַחֲא ףֶסָכ יֵדּבְּכ
 : סָהיִלִע סב יִרְּכִּכ שָמָח דוע יִּתָשְכְר הנה ףֶסַכ
 ָתייַח .ןָמָאְנְו בוט דָבָע חַאָק וָנֹדֲא ולֲא רָמאיַו יי

 לֶא אב םכיִּבְר לע ּךְדיִקְפַא סכיִטעְמ--לַע ןָמָא
 יתש הקל רֶׁשֲא אוה סנ שנו : יִנדַא תַחְמְש 2

 ףָסָב יִרְּבַכ יֵּתְׁש יל ּתַתָנ יֵנֹדֲא רמאינ ףסכ יִרְּבַב
 : .םבֶהיִלְע ףֶסְכ ירְּכַכ יֵּתְׁש דוע יִּתְׁשַבְר רנה
 תיִיָח ןְמָאָנְו בוט דָבֲע חֶאָה ויִנדַא ויָלַא מאיו

 ףכָּכ רַּכַּכ הֶקֶל רֶׁשֲא שנו : יְנדַא תרַחְמָש 4 כב כב -לֶא אב םיִּבַר לע ְּךֶדיִקְפַא םיִטַעָמ לע מא
 רָשֶא-תֶא ףסָאָּתו ּתַעַרֶז אל רֶׁשֲאַּב רצקּתו הָּתַא הרֶׁשְק שיא יִּכ ףא יתְעדְי יִנֶא רמאו תחא

 אל רֶשאב יּתְרַצְק יִּכ ּתַעַדָי לֵצֲעְו עֶר דֵבֲע וֵלֲא רֶמאַֹנ וָנֹדֲא ןענ : ֶּל רֶׁשֲא ל הנה ץֶרָאְּבא ףָסָּכַה ךְרֶּכַּכ רָתְסָאְו ְּךלֲאָו אָריִאְו : ַּתְרְוִַפ אל הכ
 א" דל ןֵכָל : יִּתְרְוַּפ אל רֶׁשֲא-תֶא יִּתְפַסֲאְו יֵּתְערָז אז

 =:הלשל --תֶא קא יִאבְבו ףסְכיַפְלֲחמְל יֵּפְסַּיתֶא תַתָל
 רשא
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 3 רֶׁשֲא הרַמָשַאָה תִיַּבַה ןֹודַא עַדָי סא תאז עדו

 : ותיּב-תֶא רֹותַמל ֹונָתְנ אלו דקֶשָי הָּב בָננַה אבי
 44 םכֶרָאדדןָב אוכָי יּכ םיִנוכְנ ּויְקִּת םָּתא סַּנ ןֵכָל

 המ ןֹובָנְו ןְמֲאָנ דָבֲע ימּו : ּובשְחת אל רֶׁשֲא תֶעָּב המ א'ג

 לָכא םֶהָל תַתָל ותיב יִנָּב לע דיפו וינֹדֲא רֶׁשֲא
 6 והֲאָצָמִי ואבְב ויָנֹדֲא רֶׁשֲא דְבָעְה יִרשַא :ֹוּתעְּב

 וי והָדיקְפַ יִּכ םֶכָל רמא יִנֲא םֶנֶמָא : ןּכ תּושעל
 48 הֶַה עְרֶה דָבָעְה רמאי םָאְו :  ול רֶשַא-לָּבלַע
 9 חדתֶא תֹוּכַהְל לָחַהְו : אֹוּבִמ ששב יִנֹדֲא וּבָלְב
 : םכיִרְּבְׁשַה םע תותָשְלְו -לכֲאָלְו וינֹדא יֵדְבַע
 נרָּבְׂשִי אל רֶׁשֲא םיֹיְב אֹובָי הָּנַה דָבֲעָה ןֹודַא

 גו םיִׂשְו ותא חַּתנְו : עדי אל רֶׁשֲא תַעְבּו ויָלָא העטכו א:
 קֹורֲתו יִכְּב הָיְהִי הָמָש םיִפנֲחַה סע ֹוקְלָח-תֶא

 | : םִָנָׁש

 א הכ של םמְׁשַה תוכְלמ :רָמְּרִּת זָא
 : ןָתָחּב עֹוּגְפִל ןֶהידיִפל-תֶא ּוחְקְל רֶׁשֲא תֹומְלֲע
 = תֹוליִקּכַה : תֹוליִסְּכ שָמְחְו תֹונֹובְנ ןֶקַמ שָמָחְ

 : ןָמָׁש ןֶהָּמִע ּוחְקְל ==לְו ןָהיֵדיִפל--זרָא ּוחְקָל
 +: ןָהיִדיִּפַל =כע ןָהיִלְכְּב ןֶמָש ּוחקְל רֹונובנַהו
 6 ה הָלָיַלַה תצחבו : ּונשייו ןֶלְב ּומָנַנ ןָחָחַה ששּבתיו
 הרָניִאְצ אָּב ןְתָחַה קרנה הָלֹודְג הָקֲעְצ זרָתְיָה
 יהָלֲאָה תֹומְלֲעָהי--לֶכ הָנֶמּוקְת זָא : ֹותאָרקַל
 8-לֶא תֹוליִסְּכַה הָנְרַמאּתַו : ןֶהיֵדיּפל-תֶא ּוכְרעְו
 :ּובְכ ּוניֵדיִפל יִּכ ןְכנמְׁשִמ ּונָל הָּנַּת תרֹונֹובְנַה

 ײןכָלָו ּונְל אַצְמּו אל ןֶּפ רמאל תֹונֹובָנה הנעת
 : ןֶכְל ןָתיגְקּו םכירכפה לא הָנְכַלַּת ְּדֹלָה א
 יותַא ּואְּב תֹונָכּומהְו ןָתֶחַה אָּב תֹונָקִל ןֶּתְכֶלְבּו
 וו ּואָּב ןכ יֵרֲחאְו : הֶרָנְסִנ תָלָּרַהְו הגִתַחַה ללָא
 : ונל חַתְּפ ִנֹדֲא יִנדַא רֹמאָל תֹומְלֲע :ףָאק םג

 ןעיו
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 הָלֵאְּב ןטקה דָחֶאְל םכְתיִשָע אל רֶׁשֲאַּב םםֶכְל
 םיִקיִּרְצַהְו שנעל ּוכלָי הֶּלֲאְו : יל םָתיֵׂשֲע אל <

 : םלֹע .יּיַחְל
 | הָּלֵאָה םיִרָבּדַה- לתא עושי תֹולַכְכ יִהְיַ 46 א

 סמי יֵרֲמַא יִּכ םָּתְעַַ) : ויִדימְלת לֶא רַמאַּו*
 'ּפ : תֹולָּתַהְל רֶָסִי םֶדָאְְבּו חַסֶּפ

 םבירפופהְו םכיִנַהְּכַה יׁשאָר ּולהְקו זֶא 8
 : אָפיִּכ אֵרָקָנַה ללּודְּנה ןַהּכ רצֶחְלֶא םֶעָה ינקו
 : וגְרֶקְלּו זרַמְרְעַּב עּושו--תֶא שופתל ּוצעָויַו +
 : םבַעָּב הָמּוהְמ הָיְהִּת ןַפ גַתְב אל ּורָמִאיִו ה
 עושי יהיו פ 6

 ויִלֶא שָגִּתַו : עֶרֹוצמַה ןעָמָש תיִבְב הָיְנִעְ-תיִבָּב ז
 ושאר לע קצִּתַו דאָמ רקי ןֶמַש תַחַלַצ הֶלְו הָׁשֲא

 רמאל -- רי Sues וארו : ֹוּתְבְׁשִבפ

 רַכָּמִי הָּזַה ןַמָׁשַה יִּכ : תאּוַה הָדְבַאָה הָמלֲעי
 םֶהיֵלֲא רֶמאַר עושי עדו : םיינעל ןֵתָנִו ברָלי

 הָתָשָע בוט הֶׂשֲעַמ יִּב .הָׁשֲאָהתֶא ּואְלַת הרֶמְל
 םָכָמֲע .יִּנְנִא יִנֲאַו דיִמָּת םֶכָּמע סִיֵנֲע יִּב :ילװ
 ירְבָקְל ױּג לע חוה ןְמׁשַה ּהָּתְקִצְב יִּכ : דיַמָּת ו

 ץֶרָאָהלְבְּב םכָכְל רמא יִנֲא .םִנָמָא |: ּהָתָשַע
 רֶׁשֲא-דתֶא סג רַּפְסי תאוה הֶרשְּבה אָרְקִּת רֶׁשֲא
 פ : ּהָנּורְכְזְל תאז הָתְשַע

 הָדּוהְי אָרְקִּנַה רָשָע םיִנֵׁשִמ דָחֶא לי זָא 14

 יתושא חמ רמאו : םיִנַהּכַה ישאְר לֶא יַתֹוְרּכי-ׁשיא וט
 יי ול ותאו םכֶכָל ותא ריִנְקַאַו יל ּונְּתּת

 : ותא ריִּנְסַהְל תַעָה ׁשְקְּב ָאַמּו : ספ 16
 ל ןושארְבּו 'פ .

 0 רמאל עושי לֶא םכידימלתה וׁשנָנ תרֹוצַּמַה

 דממה וָלֵא ּורְמָאְו נמל ריעֶה-לֶא וכל רמו ו
Rnרמא =  
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 ₪ ףָסָּכ רָּכְּכדתֶא ּואָש ןָּכילַע : תיִּבְרִתְב יל רֶׁשֲא
 : ףֶסָכ ירְּכַּכ רֵׂשֲע ול רָשַאְל ּהָתא ּונְתּו ּונָּמִמ
 9 רָשָאְו ויָלֲא רָתֹומּו ול ןַתָנִי ול רֶׁשֲא -לכְל יִּ
 לּואיִצֹוהְו : ול רָשַא-תֶא םג ּונָמִמ אָשְנָי ול ןיַא
 הָמָש ןוציחה ּךָשח -לֶא ליעּומ יֵלְּב דָבֲעָהיתֶא
 | א . : םיֶנש קֹורַחַו יִכְב הָיָה

 וו םביִכָאָלְמְדלֶכְו ֹודֹובְכְּב םָדֲא-וָב אבְכּו
 = ּולָהְקְנְו : ֹודֹובְכ אָסְּבלַע בֵׁשֵי זֶא ומע םיִׁשֹודְּקַה

 *ריּדְבִי רֶׁשֲאּכ םֶתֶא ליִּדְבַהְו םכווגהִדדלָכ ונפל
 3 דתֶא דיִמָעֶהְו : םיִעָהְוִמ םיִׂשָבּכַהדתָא הָערֶה

 רַמאי וא : ולאמשל םיזעָהְדתֶאְו ֹוניִמיִל םיִׂשָבְּבַה
 ושרּג יִבָא יָבּורְב ואב ונִמיִּב רֶׁשֲאַל ְלָמה
 : ץֶרֶאְה דוסימ םםֶכָל הָנְכַה רֶׁשֲא תּוכְלַמַה-תֶא
 הל רַנ יִנּוקָשּתַו יֵתאַמְצ יִתֹא סֶּתְלַכָאְהְו יּתְבַעְר יִּכ =

 36 יָנְרְקַבּתַו יִתיִלָח יִנָשָּבְלִּתַו םריע : יִנּופְסַאִּתַו יִתיִיָה
 א וילא ּונַעָי וא : ָלַא ּואֹבָּתַו רָמָשְמְב יִתיָה
 ךּונֲפַרשַהְו בָעְר ףּוניִאְר יֵתָמ יִנִדֶא רֹמאַל םיקיּדצה
 3 ףּונְפַסַאְו רַג ףּוניאְר יתָמ | : ףקֶשננ ּדִמְצ וא
 9 א הָלֹה ךּוניִאְר יִתָמּו : ףֶשְּבְלִג םכריע וא

 מ רמאיו ּךְלֶמִה הָנֲעְו : ְּךֶלֲא פצובו רַמְׁשִמְב
 זכָתיִשע רֶׁשֲאּב םֵכָל רַמֹא ינֲא םָנָמֶא םכָהיִלַא
 וג ראי זָא | : יל םֶתיִׂשֲע הָלֲאָה יֵחַאְּב ןטקה דָחָאְל
 שָא לֶא םכיִרּורַא יֵלֲעַמ ּוכָל ולאמָשְּב רֶׁשֲאַל םנ
 וש יּתְבַעְר יִּכ =: ויִבָאְלַמְלּו ןֶטֶשָל הָנָּומ םביִמָלֹוע
 : יתא םֶתיִקָשה אלו יִתאַמְצ יִתא סֶּתְלַכָאָה .אלו
 ג םכָּתְׁשַבל אֹלָו םריע יתא םֶּתְפַסֲא אלו יִתיִיָה רג
 ונע ןָא : יתא םֶּתְרְקַב אלו רֶמָשָמְבּו הָלֹח יתא
 וא בָעָר ְּךּוניִאָר .יִתָמ יִנֹדֲא רמאל הָּמַה םכג
 ונְתרַש אלו רַמֵׁשַמְב וא הֶלח וא םריע וא אָמְצ
 המ רַמא יֵנֲא םֶנְמָא םֶהיֵלֲא רמאל הָנעַי זֶא : דל

 םכל | |
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 -לֶא רָמאַו םםיִנמשזתיג אָרְקִּנה םםֹוקְמַההלא <
 : לֲָּּפְתֶאְו הַמְׁש ְּךְלֶא יִּכ דַע הפ ּובְׁש םיִדיִמְלִּתַה

 סורשפ א"נ

 אפיכ וא חו ידְבז יֵנְב .יִנָשְתֶאְו רָסֶּפדתֶא ומע חקיו יז
 הָחֲחֹוּתְׁשִּת םֶהיֵלֲא רַמאִי זֶא : דֶרַחְלּו בָצַעְתַהְל ₪
 ףלו : ימע ודקשו הפ ּובָשְּת זרֶוֶמ דע ישפנ יי"

 םֵא יִבָא רמאל לֵלַּפְתּו וָנָפ-לע לפיו טעְמ דוע
 יִנצְרַכ אל דועו יִנַמִמ תאזַה סֹוּכַה רֹבעּת לָכּוי

 , םָאְצְִמִיַ םיִדיִמְלַּתַה-לֲא אבו = : ּףגֹצְרּיהסַא יִכמ
 פיש יִַע דֹוקְׁשִל םָּתְלְלְי אלָה רַׁשְּפ לֶא רַמאַו םיִנשי

 סורטפ

 העש א'נ הָּסַמְל ּואבְ יּתְלְבְל ּולְלַּפְתַהְו ודקש : תֶחֶא תַע וו
 םעַּפ דוע ל : הָפְר רָשָּבַה ְךַא הָנֹוכְנ ַתּורָה 9

 סוכה לכי אל םָא יִבָא רמאל 'ֶלַּפְתִיַו תיִנש
 קדיִהְי ותא תֹותְׁש יִּתְלְב יִּנָמִמ רבעל זראּוַה

 םֶהיִנֲע יִּכ םיִנשָי דוע םַאָצְמיַו אביו | : ְנוצְר 3
 תיִׁשיִלְׁש םַעָּפ לֶלּפְתַיַ דוע ְּלַיו םֶבְזְעִו : תֹודַבְּכ 4
 ויְדִמְלַּת-לֲא אבי זֶא : הָמָה סיִרָבִִּּכ רמאל ה

segs.הָבְרְק הָּנַה ּוחּונו תאז יִרָמַא ּונָש םֶהיִלַא  
 העשה א'ג הָבְלְנְו ומוק : םיִאָׂטַח ידיל רֶגָּסִי םדֲאָבּו תעה 6

 פ : יִתא ריִּנְסַמַה אוה בורק הָגִה
 םיִנָשְמ דָתֶא הֶדּוהְי הֵּנַה רָּבִדְמ ּונְדַעְו 47

 זרוטמְבּו תֹובָרַהּב בָר לָהְק ומעו סב רשע
 ותא ריִנְסַמַהְו : םעֶה יִנקוּֿו םינהּכַה ישאָרִמ 3

 הז ול קַשנַא רֶׁשֲא ׁשיִאָה רֹמאַל תֹוא םֶהָל ןַתְנ
 רַמאַו עושי לֶא םבאְתְפ שנו : ּוהֹּוׂשֲפַת אוהפ

 יער עּושו ילֲא רַמאיַו : ול קׁשנו יִּבַר ףל םֹולָׁשנ
 עּׁשְּב םֶיתֶא ּוחלׁשו ואבו יל ּתָשנְנ זרֶמְל

 דָחֶא הָּנַהְ hig : ּוהֵׂשָפתיַו ג
 --תֶא קָרו ֹודי-תֶא חַלְׁש עושי םע יָה רשאמ
 --תֶא תֹרָכיַו לֹודָּנַה ןקּכַה דָבָעְ--תֶא הָּכִַו וברח
 ְךְּבְרַה-התֶא בֵׁשָה ויָלֲא עושי רמאי זָא |: ֹונָזָא

 לא חפ כח
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 ידיִמְלִּת םַע חסָּפַהתֶא הֵׂשֲעֲאְו יִתַע הָבְרָק רַמא
 ופםָתֹא הָוְצ רֶׁשֲאּכ םיִדיִמְלתִה ושעו : ָּךָתיֵבְב
 כםע בֵׁשַו בָרֲעְב יהו : חַסָּפַה-תֶא ּוניִכיַו עּושו
 =ויָנֲא םֶנָמָא רַמָא ּולְבֶא רֶׁשֲאַכְו : רׂשֲע זביִנָש
 9 ובְצַעְתו : יַגַריִנְסִי םכָּכִמ דָחֶא יִּכ םֶכְל רָמא
 לנדא ול רמאל םכֶהַמ שיא שיא ּולֲחַו דאָמ
 9 הֶרָעְקְב ודָי-תֶא לבוטה רמאיו ןעיו : אּוה יִנאַה
 א ויִלָע בּותְּכַּכ לי םֶדָאדְוְבּו : יִנְריִּנְסַי אוה יִמִע

 ודָודילע רַנָקִי םםֶדֶאְְּב רֶׁשֲא אּוהַה שיִאְל ואו
 הכ הָדּוהְי ןעינ : דֶלֹונ אל םא אּוהַה ׁשיִאל בוט
 וילא רַמאַו אּוה יִנֲאַה יִּבַר רמאיו ותא ריִנְסַמַה

 | פ : ָּתְרַמָא זרּמַא
 ביו םֶחָּלַהדתֶא עּושו חקל םכְלְכָאְב

 הז ּולכאתְו ּוחְק רַמאיִו םביִדיִמְלַתְל ןֵתְיַו רפי
 פז רמאל םֶהָל ןַּתַו הָדויו סוּכַה-תֶא חקוו : יג

 ₪ הָׁשָדֲח-תיִרְּב םַד יִמָד הֶז יִּכ : ּונָמִמ סֶבְלַב ותָש
 9 רַמֹא יִנֲאַו : םיִאָטַח חלל םיִּבְרְל ּדפְׁשִי רָשֶא

 -ידע ןֶפִּגַה הֶּוַה ירְּפִמ הָּתִעַמ הָּתְׁשֲא אל םבֶבָל
 םכָכַמע ׁשֶדָח ותא הָּתְׁשֲא רֶׁשֲא אּוהַה םֹוּיַה

 פ : יִבָא תּוכְלַמְּב

 גו לרַמאי זָא : םיתיז רַה-לָא ּואָציַו ורמזו

 יִכ הָּזַה הָלַלב יִב ּולְׁשְכִּת סֶכְלְּכ ַעּושְו סכָהיִלַא
 8 יִרָחַאְו : ןאצה ,ןיִצּופְתּו הָערֶה-תֶא הָּבַא בּותָכ

 8 רָמאיו רָסֶּפ ןעיו : הָליֵלְג םֶכיֵנְפְל ךלא יּתְמְקַש ה"
 : ףַּב לֶשָּכָא אל יִנָא ּךֶב ׁשיִאלְּכ לֶשְּכְי םַא ויְלֲא
 הלב יּכ ל רמא יִנַא םֶגְמָא עּושו ויָלֵא רָמאיו

 : םיִמְעְּפ שלָש יִנָשָמַכְת יוְּכשה אָרְקַי םֶרָט הָּנַה לגנרתא'נ

 הל תפל יֵנָדֹוע ךְּתִא תּומָא םכא רֶטָּפ וָלֵא רַמאֹיַ

 : םכיִדיִמְלִּתַהְילָּכ ןכ ּורְמאיַו ְּךְתֹא ׁשֵחַכֲא
 8 עושי אבי זָא פ

 לא
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 טרפ  הָחָפְש ׁשנּתַו ץּוחָמ רַעְחַּב רַטַפ בֵׁש 60
 : יִלְלְנַה עושי םכע ָתֵיָה הָּתַאְו רמאל זרַמַא

 רֶׁשֲא-דתֶא יִּתְעַדְי אל רמאל םֶלָכ יֵנָפְל שַחְכָיַוע
 זרֶָרָחַא ותא אָרִּתו הָחְתֶּפַה פצציוו : ירְמאתדו

 :יִרְצֹנַה עושי סע הָיָה הֶז םּג םָש רֶׁשֲאַל רָמאּתו
 : שיִאָק--תֶא יִּתְעַדְי אל קרַעּובְשְּב דוע שָחָכְיַו דפ
 רָטֶפִלֶא ּורְמאיַו ּויָלֲע םיִדְמעָה ּושָּנִו טעָמ דֹועְוּופ
 זָא : ּךְתא הָעיִדומ ּךְתַפש יִּכ םֶהָמ הָּתַא םַנ הָנָמָא 4

 שיִאָהְדתֶא יִּתְעַדְי אל עַבְׁשַהְלּו םכירַחַהְל לֶחַה
 לגנרתה רֶבְּ--תֶא רֵׁשַפ כו : יוכֹׂשה אָרְק םכאָתְפּו הע

 pp יִוְכָשה אָ םֶרַט ולַא ר רַמָא רֶׁשֲא עושי

 זונה ישאָיָכ צעל רקבב ומ" < זב א
 ותא ּורְּסַאַו : ותימהל עּושי--לע cכעֶה ינקוופ

 : לשמה סֹוטְלּפ סֹוַטְנִּפ לֶא ּוהֵריֵנְסִיַו ּוהְכיִלויו
 הָדּוהְי הארי זָא פ :

 ז-תֶא בָשֶיו םםַחָנִַו עָשְרַנ יִכ ותא ריִנְסַה רֶׁשֲא
 םכיִנקה-לַאְו םיִנֲהּכה ישאָר לֶא ָּכְּכ םישלש
 -הַמ ּורָמאיו יקָנ םּנתֶא יֵריֵנְסַהְב יִתאָטֶח רמאל 4
 *לָא ףָסְּכַהזתֶא ךלֶשיו : ויָלֲע הָּתַא האר ּונָלה

 םיִנְהּכַה ישאר ּוחקיו : קָחיַו ּךֶלַו אציו לָביַהַה
 -לָא ּוהָכיִלְׁשהְל הָרֹוּתכ ּונְנִא ּורָמאיו ףֶסַּבַהתֶא
 וב ּונקו וצעוו : אּוה םיִמָּר רַכֹׂש יִּכ רֶצואָה ז
 אָרְקְנ ןָכְלַע : םיִרָּג תרּובקל רַצּויַה הַדָשתֶא 8
 זא : הָה סויה דע םיִמָד הָדָש אוהה הָדָשַה

 ורָָי רֶׁשֲא רה רֶדֶא = כה םשלְשיתֶא חק
 רצֹויַה קרדָש דַעְּב םכְתַא ּונְּתַו : לֵאָרְׂשִי יִנְבי

 5 : הָוהְי יֵנְוַצ רֶׁשֲאַּ
 ותא לֵאׁשַו "לשמה ינפל עּושי דמעיו 1

 לשמה
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 ₪ םִאַה : ודבאי בֶרֶחַּב בֶרָח יִזְחאדלְכ יִּכ ּהָמֹוקְמ-לֶא

 ןַתְנְו יִבָאְל זרֶתַע ןֵּנַחְתַהְל יּתְלֹכְי אל יִּכ בֵׂשְחַּת
 % הָביִאְו : םיִכָאְלַמ תֹונַחֹמ רֶָשָע םיִנָשִמ רֶתוי יל

 הנ תַעָּב :ןּכ תֹויָהְל ףךצ רֶׁשֲא םיִבּותָּכַה ּואְלָמְי יי"

 לע םֶתאָצְיִה לָחְקַתְדלֶא עושי רַמָא פצוהה
 יּתְבשָי יִנָשְּפְתְל  זרּוטְמְבּו :רּובְרֲחַּב ץירָּפַה
 : יִּב םֶּתְקַזְמַה אלו לֶכיַהְּב רָמַלַמ םֹוי םוי םֶכמֲע
 3 זָא םיִאיִבָּנַה יִבְתַּכִתֶא תאֹלמְל הָתָיָה תאז לָכְ
 פ : ּוסּוניַו םיִדיִמְלַּתַה-לְב ּוהָבְע

 אז תְּפְּכְדַלֶא ותא ּוכילויו עּוׁשיְב ּוקיִזֲתי

 ולַהְקנ .סיִנְקּנַהְו םםיִרְפוסה רֶׁשֲא לּודָּנִה ןהכה
 8 ןָהּכ רצמ"דע קוחרמ ויָרֲחא רַטָּפ לו : הָמָש מנ

 זרוארל םיִתְרְׁשִמה םכע םָש בָשיו אביו לּודָּנַה
 9 --*לָכְו םיִנְהִּדד ישאר ּושקבו : ץקהזדתרֶא
 ס אלו = : ותימָהְל עושי-לע רקַש תּודע ןיִרְדֲהְנּסַה
 ָהְל ּואְצמִי אלו םםיִּבַר רֶקׁש יֵדֲע ואביו ּואְצִמ
 9 הז ּורמאינ : רֶקָׁש יֲֵע סנש ּושְננ ןכ יֵרֲחַאְ
 ֹותֹונְבַלְו םכיִהלֲא לכיה-תֶא סורהל "לכּוא רַמָא
 ₪ ויִלֶא רָמאיַו לֹודָנַה ןהּכ קו : םיִמָי תָׁשלְׁשְּב
 “עושי םכלנ : ְּךֶב הָלֲא ּודיִעַה הָמ הָנֲעַת אלה
 םיִהְלאַב ּךעיִּבְׁשא ויָלַא רֶמאיַו לֹודָנַה ןַהּכַה ןעּו
 : םכיִהְלָאְ-ךָּב חישָמַה הָּתַאַה ּונְל רמאל םייַח
 84 םבָכְל רַמֹא יִנֲאַו ָתְרַמָא הָּתַא עּוׁשי ויָלַא רמי
 הָרּובְּגַה ןיִמיִל בֵׁשי םםֶדָאָּבתֶא ּואְרַת ;הָּתעמ
 הס לּודָּנִה ןהכה ערֶקַי זָא :  םםִיָמָׁשַה ינָנעְב אָבּ
 דוע ּונְל ְךֶרֹצ-המּו אוה ּףַּדנִמ רמאל וידְנַּב--תֶא

 6 "הַמ = : ֹותָפּודָנתֶא םתעמְׁש הָּתע הַּנַה םיִדֲעְל
 ₪ ּוקְרַי זָא : ול תֶוָמ טֵּפְׁשמ ּורָמאִיַו ּונעיו ובשחת
 6 אָבְּנִה רמאל : םכֶהיִּפַכְבּו ףרְנָאְב והכי וינָפְב

 פ : ּךְתִא הָּכַה רָשֶא אוה יִמ ּונָל
 בשיו |
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 ֹוניִמיִב הָנָקְו ושאר לע ותא ּומיִשָיַו םיִצֹוק רָתָב
 םּולְׁש רמאל וב ּוקֲחַציַנ ויָנָפְל םֶהיֵּפְרִּב-לַע ּועְרְכִיַ

 הָנְקַה-תֶא ּוחְקיו וב ּוקְרְו : םידיהיה ָלָמ ףלל
 -דתֶא ּוטיִשְפַה וב םָקֲתַצְבּו : ושאר "לע ּוכַוו

 ּוהָכיִלֹוַו ויָדְנּב--זרָא ּוהְׁשיִּבְלַַו וָלְעִמ יליעּמַה
 ֹומׁשּו יִנַרּוק שיא ּואְצְמ םכְמאַצְבּו : ןתולְתְל
 פ : וצָעדתֶא תאָשְל ותא ּושָּגִיַו ןֹועְמְׁש

 רֹמאָל אֵת אָרְקִנַה םֹוקִּמַה לֶא ּואבִינ 33
 ׁשאֹרְּב בֶרָעְתִמ ץֶמח ּוהּוקְׁשַַו : תֶלנְלִגַה םּוקָמ 4
 -תֶא ּוקְלַחָיו ותא ּולְתַַו : תותשל ןאָמיו םעטיַוהְל

 ריב רַמָאְנ רָשָאְְ-תֶא תאלָמל לֶרֹוג ּוליפו ויִדְנְּב
 : לוג ליפי ישובל לַעְו ֶהָל יֵדְגְב ּוקְלחְי איֵבָנה

 ונוע-תֶא ומישיו : הָמַש ותא ּורְמָשִיַו ּובָשיַו 6 גז
 : םבִדּוהיַה ְּךְלַמ עושי הֶז ושארֶל לַעָמ בּותְכ
 דָהֶאְו ונימיל דָחֶא םכיִצרְּפ םִנְׁש ֹומע ּולְּת זָא
 םכיִרְבעֶהו ּפ : ולאמְׂשְל 9
 הֶּתַא ּורְמאַו : םֶהיִשאְר-תֶא עינו ותא ּופְּדִנ מ

 םכיִמיה תַשלָשְב ותא הָנֹובּו לְביֵהַה-תֶא סֶרהַה

 הָדְר הָּתַא םיהלָאדןֶּב סא ּףְׁשֶפני-תֶא הרעישוה
 םכירפופה סע סבינה ישאר ןַכְו : ץַעָה ומי
 םיִרֲחֲא-זתָא עישוה : רמאל וב ּוקֲחְצ םיִנְקְּזַהְו 9

 אּוה לֶאְרַשָי ךְלְמ םִא עיִׁשֹוהָל לכוי אל ושְפְּּ

 םכיִהְלאָּב חַטָּב : וב ןיִמָאְנְו ץעֶה ןמ הֶּתַע דרי
 םיהלָאֶָּב רַמָא יכ וב ץֶּפֶח סא הָּתַע ּוהַליִצְי

 : ּוהּופְרַח ותא ּולְתְנ רֶׁשֲא םיִצְרְפַה סנו : יִכנָא 4

 תַעָה-דֲע תיִשָשַה תַעַמ ץֶרָאָה-לְּכילע הָיָה ךָשחְו המ
 -רּוקַּב עּוׁשי ארק תעיִׁשַּתַה תַעְבְו : תיֲעיִשַּתַה 6

 יִלֶא רמאל יִנָּתְקבִש הָּמָל יִלֲא ילא רמאל הדג
 םעֶמְׁשְב הָּמִׁש .םיִדְמעה ןמו : יִנָּתְבַע הָּמָל יִלֶא וז
 םאָתַּפ םֶהֵמ דֶחֶא ץְרַו : ּוהָלַאלֶא ארק ּורָמָא <

 חקיו

 בל
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 ויִלֶא רַמאיַו םידּוהיה ּךְלָמ הָּתַאַה רמאל לשמה
 וי םיִנָהּכה יִשאָר ותא ּוניִׁשְלַו : ָּתְרמָא הָּתַא עושו
 ו ויִלַא סוטֶלפ רמאי זֶא : הָנֲע אלו סביִנְקֶּזַהְו

 : ְּךְב ּודֲעַה רֶׁשֲא םכירָבְד הָּמַּכ ָּתְעמָׁש אלה
 ו : דאָמ לַשמַה ּהַמְתִיַו דָחֶא רֶבְּב לע הָנֲע אלו

 וט לשמה ןְּבְסִי פ
 נָתָב ּובָא רֶׁשֲא-דזרָא דָחֶא רּוסָא םכֶעְל חלשל
 ו +=ָרְקָנַה עֶדֹונַה דָחֶא רּופֶא םֶהָל יִהָיו : הָּזַה
 וז -תֶא סוטֶלפ םֶהיִלא רַמָא םֶלָהְקַהְבּ : אְּבַארַב
 --תֶא וא אָּבַארַּב-תֶא 'םכל ולו ּורָחְבִת יִמ
 וי ּוריִּנקַה הָאְנְקְב יִּב עדי יִּכ : ַחיִׁשְמ ארְקִּנַה עושי
 ופ לַע ּותְבָשְבּו פ : ותא
 תל רמאל וּתָשָא ויָלֲא הָחְלְׁש טפְׁשִּמַה בשומ
 םֹויַה םםֹולֲחב הָּבְרַה יִתיִגְע יִכ הֶּזַה קיִּרצַלְו ָּל
 כ יִשאָר ּוּתַפֹוַ 2 : ורּובעְּב

 דָּבַאְלּו אָּבַארַּבדתֶא לואשל לָהָּקַה-זתֶא םיִנֲהֹּכַה
 ו יִמדדתֶא םֶהיֵלֲא רַמאיו לשמה ןעיו : עּושיזתָא
 -רֵּב"תֶא ּורָמאיַנ סֶכְל חַלשֶאְו ּובאּת םנְׁשַה ןמ
 = ;רֵׂשֲעֲא הָמּו סֹוטָלִּפ םֶהיֵלֲא רַמאיִַנ : זצָּבַא

 : .הָלְּתַי סלב ויָלֵא ּורְמאיַו ַחיִשָמ אָדְקִנַה עול
 9 ּפיסויו הֶׂשֲע הער הָמ זרַּמְל לשמה רַמאינ
 4לכי אל יִּב סֹוטְלְּפ ארו : הָלָּתַי רֹמאָל קועָצל
 ויִדָיתֶא ץַחְרו םימ חקינ הָמּוהְמ ּומָהְו חיִלְצַהְל

 זרה קיִּרצַה םּדמ יִבֹוָא יִקְנ רמאל לֶהָקַה .יִנָפל
 הכ ֹומָּד רמאל םכֶעֶה-לְכ ונעו : ויָלֲע םֶּתַא ּואר
 % אָּבַא--רּבדדתֶא םַהְל חַלָשְי וא : ּוניִנָבְבּו ּונָב
 פ : תֹולָּתַהְל ותא ןַּתַַו םיִטֹוׁשְּב עּושי-תֶא רֶסִיְו

 פז עושידדתֶא שמה אָבְצ יִׁשְנא ּוחְקִי זָא

 : ללָבָתַהְדדִלָכ .ויִלַא ּופְסֲאַּו טָתְׁשמַהירַצֲח--לָא
 = sורֲפְתִו : יַנָׁשַה ליִעְמתֶא ּוהָשיִּבְלַו ּוהָטיִשְפִַ

 רתכ
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  6ּוכָלַו : םָּתְעַדְי רֶׁשֲאַּכ ףּהֶקּוחְו ּוכְל רָמְׁשְמריֵׁשְנַא
 -תֶא ּומִֹׂשַָו ןְבָאָה-תֶא ּומְתְחִמ רָבקת-תֶא ּוקְזַחִ

 רְמְׁשַמריִׁשְנַא :
 :רָּבְׁשּב דָחֶאְל ותוטְנל תֶּבַשַה תֹונֲפבּו חכ א

 יתֶא תֹואְרל תֶרָחַא םִיָרַמּו הָנְלַרנִמ םִיְרִמ הָשְנִ
 דרי הוהְי ְךאְלַמ יִּכ לֹודַנ שער הָּנִהְו : רֶבָּקַהפ

 חַתַּפַה-לעמ ןְּבָאָהדתֶא לנו אבו םכימָשה ןמ
 גְלָשּכ ןֶבָל ֹוׁשּובְלּו קֶרֶּבַכ ּוהֲאְרַמּו : ָהֶלָע בֶׁשֵַנּ :

 ןעו : םכיִתַמְכ ּויְקָיַו ֹותֶאְריִמ םיִרָמשה ּודֲעְרו4 ה
 יִכ יִּתְעְדָי יכ הָנֲאָריִּת לֵא םיִׁשָנַל רָמאיַו ְּךָאְלַמה

 טכק יִכ הפ ּונָנִא : הָלְתֵּנַה עּושי-תֶא ןֵּתְׁשִקַבפ

 בֵכְׁש רֶׁשֲא םּוקְּפַה-תֶא הָניִאָרּו הָנָאּב רָמָא רֶׁשֲאַּכ
 ---לָא הָנְדגתְו הֶרַהְמ ןּתְכלַהו : הַּמְׁש ןֹודֲאָהז

 םכֶכינְפל לי הָּגִהְו םיִתַּמַה ןמ םֶק יכ ויָדיִמְלַּת
 הָנאָצַּתַו :ןֶכָל יִּתְרַמָא הֵּנַה ּוהֲאְרַת הָמָש הֶליִלָג

 ;רֶלֹורְנ הָמְמָשְבּו הרֶאְריְּב רֶבַָּה ןמ זרָרֵהָמ
  9דיִנַהְל ֶּתְְלבו וידיִמְלּת-לָא דיּגַהְ הָנֶצּורְתַו
 ןכְל םּולָש רמאל ןֵהָּב עושי עַנְפַו רויָדיִמְלתדלֶא
 רמאי זֶא : ול ןְנַחַּתְׁשִּתַו וילגרְב הֶנְזחאּתו ,ןשּנִתוי

 זרֶכָלְל יחַאל הָנְדַנַתְו הֶנֶאְריַּת ללא עושי ןָהיִלַא
 ב : ינּוארי הַמְׁשְו הָליִלְּג

  1ריִעָה לֵא רֶמְׁשמַה-יִׁשְנַאַמ ואביו הָנְכְלָת

 .הֶוָהְנ רֶׁשֲאלְּכיתֶא םיִנָמכַה יִשאְָר לֶא ודי :
 = לֶא בר ףָסַּכ ּונְּתַו וצעויו .םיִנְקְוה םכע ּולֲהָקַו
 הלל ּואָב ויָדיִמְלַת ּורָמאּת רמאל |: אָבְצ יִשְנַא ו
 -לֶא הָז עַמָשָי סַאְָו : םיִנשָי ּונְחַנֲאנ ּוהּובְנְנְוּצ
 ּוחְקִַו :חַטַּב סֶכְתֶא הֵׂשֲענְו ותא הָּתַפְנ *לַשמַהוט

 עמי הז רֶבְדְו ּודְמְלִנ רֶׁשֲאכ ושעיו ףֶסַּכַה-תֶא
 פ : הֶּזַה םויה דע םיִדּוהּיַה ןיִּב

 לֶא הָליִלְג סביִדיִמְלִּת רָשָע דַחַא ּוכְליַו 16
 רהה 1 ט

 גל
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 --"לע וּהַמיִׂשַו ץֶמֹה ּוּהֲאְלִמַו גֹופָּסה--תֶא חק
  הָאָרְנְו ףָרָה ּורָמָא םיִרָאְׁשִנַהְו : ּוהְקׁשו הָנָּקַה
 נ קֹועְצל עושי ףָסּויַו : ּוהָעיִשּוהְל ּוהָיְלַא אבָי םא
 ּפ : ענו לדג לּוקְּב

 יי םבוְּתָשָל הָעְרְקִנ לָכיִהַה זרָכֹרְפ הֵּנֲה
 : םיִעָלְפַה ּועְקְּבִו ץֶרָאַה שעְרּתַו הָטַמָל הָלַעַמְלִמ
 2 םיִׁשֹודְקַה תובר תיוג הֶנֶמּוקִּתַו םיִרָבִקַה ּוהְתָפִיַ

 8 ֹותָמּוקִת יֵרֲחַא םםֶהיֵרְבְקִמ ּואְצִג | : םםיִנְׁשְיַה
 34 אְרִו : םיִּברְל ּואְרִיִו הָשדְקַה ריִעָה לֶא ּואביַו
 שערֶה-תֶא עּושי-תֶא רמשל ותא רֶׁשֲאַו הֶאַמ רש

 דָב הָנְמָא רֹמאָל דאָמ ּואְריו הָיְהִנ רֶׁשֲא-תֶאְ
 הנרָשֶא תֹוּבַר םיִשָנ םָש הָניִיְהִּתַו : הֶז םכיִהְלֶא

 : קּוחְרִמ הָניִאְרַּתַו ותרָשָל ליִלָנִמ עושי יִרָחִא ּוכְלֶה
 % בקע םכָא .םֶוְרִמּו הָנַּרִמ סָיִרְמ הָתְוָק ןֶהיניֵבּו
 פ : יֵּרְבַז ֵנְּב םָאְו יסויו

 ײיֵתָמְרֲא ןמ ריִשָע שיִא אבו בֵרֲעְּב יֵהְיו
 5 אבָיו : עּושי דיִמְלִת הָיָה אּוה םַנְו ףסֹו ומשּו
 סוטְלּפ הּוצְי זָא עושי וָּג-תֶא לַאְשיַו סוטְלּפ ללָא
 9 םלְנִו וָּגַהדתֶא ףסוי חקיו =: וּגַהְדדתֶא ּולְְתָּנהְל
 סרֶׁשֲא שָדָח רֶבְקְב ותא םָשָּי = : יִקָנ ןיִדְסְב ותא
 רֶבְקִה חתּפ--לע זרֶלֹודְּג ןָבָא לֶנִיַו עַלֶּסַּב בֵצָח
 6! םכָיְרַמּו הֶנְלַרגִמ םִיִרְמ הָמָש הָניִיְהְּתַו : לו
 ב : רבָקל לּוממ תובשי תֶרָחַא

 ₪ םיִנֲהּכַה ישאר ּולַהְקִנ שֶדקַה םֹוי תַרָחָמִמּו
 ₪ יִּכ ּונְרָכְז יִנדֶא רמאל : סוטְלּפ לֶא םיִשּורְּפַהְ

 זרֶׁשלְׁש יֵרֲחַא יח ּנְרעֶב הֶּנַה ההָעְתַּמַה רמָא
 ₪ םוי-דע רֶבְקַה רַמְׁשַהְל וצ ןַכְל : םּוקֶא םיִמָיַה

 ורָמָאְו ותא ובנו הָלְיל וידיִמְלִת ּואבָי ןפ ישיִלשַה <
 הָנֹורֲחַאָה הָעּותַה עֶרְּתַו םיִתַּמַה ןִמ םָק סֶעָה לֶא
 הס סֶנְל שי סֹוטְלְּפ םֶהיִלֶא רַמאַו : הֶנּושארֶה ןִמ

 ישנא



 השדח תירב

 יפכ

neg Ahan yin 
 --ןֶּב תיִשָמַה עושי תרֹוׂשְּב רישא א א

 יִנָנֶח םיִאיִבְגַּב בּותָּכִּכ : םיִהְלֶא 3
 לוק : ּףִנְפִל ּךֶּכְרד הָנְפּו יִנְפָל יִכָאְלְמ הש

 : ויָתֹלְִמ ּורָשָי הָוהְי ְּךֶרַד ּונָּפ רָּבְדִמַב =ֵרֹוק

 ייא הָבּוׁשְּתַה תַמָסיִטּפבְל אָ רָב ןְנָחֹו טקטי +
 ףיימפ א זרָדּוהְי ץרָא--לְכ ויִלַא ּואָצַו : םכיִאָטֲח ַחלֶסל ה

 "קנו א ןֵרי רַהָנִּב םלָב ּונמַמ ּוטְסּפְּבו םֶלָשּורְי יֵבׁשֹו
 :רֹורעְׂשְּב ןְנָחֹי ׁשֵבְלַו : םֶקיִתאטַח סכיִּדְוְתְמּו

 ׁשֵבְדּו בֶנָח-תֶא לכאיו וָנְתָמְּב רוע רֹוזַאָו םיִלַמג
 יֵרֲחַא ==ֹובְי יִּנָּמַמ רֹוּבִנ רמאל אָרְקַו : רעיה
 יִנָא : ויְלָענ ךורָש--תֶא ריִּתַהַמּו ַחֹוׁשמ יִּתְנטַקּפ

 נג ַחּורְּב סֶכְתֶא ׁטְסטּפַבְו אּוהָו םִימָּב םֶכָתֶא ׁטְסטּבַב
 תֶרָצָּנִמ עּושי אביו םַהָה םיִמָיַב יֵהַו : שָדְקַהפ
 וסיאנ םםאָתְּפ לעפ = : ןּרָיּב ןנֶחֹומ טְסטְּּבנ לילְגַהי
 תֶדְרִי ַחּורָהְו סיִעְקְבנ םִיִמָשַה-תֶא אָרִיַו םִיִמַה מ

 ינב םִיַמְׁשַה ןמ לוק יהי : הָנֹי ֹומָכ ויְלָעוו
 פ : יִתיִצְר ֹוּב רֶׁשֲא הָּתַא דידוה

 : הֶרָּבְדִמַה םכאָתַפ חּורָה ותא אָצותו 12

 ששה ןמ הָסָנַו םֹי םִעְּבְרַא רָּבדַּמַּב םָש יהו 9
 פ :  םיִכָאְלַמ ול ּותָרָשַיַו תֹוּיַחַה םע יִהָיַו

 אָרְקִַו הָליִלָג עושי אָּב ןָנֶמּוי רֹוּנְס יִרָחַאְו 14
 תרושבל נפ כט |



 64.98. חכ איתמ
 וז ּווָחּתְשיַו ותא ּואְרַו : עושי םֶתא הָוְצ רָשֶא רֶהַה
 88 רמאֶל םֶהיִלָא רֵּבַדַו עושי שני : ּונָּפ םֶהַמּו ול

 ופּוכָל ןַכָל : ץֶרָאְבּו םִימׁשִּב יל ןּתנ ןּוטְלָשַהלְּ
 בָאָה שב םֶתא ּוטָטבַבְתו םיונה-לכיתַא ודמות

 כ -לָּנ-תֶא רמָשְל םֶתֹא ּודְמלְו : ׁשֵדְקַה ַחּורְו ןֶּבַהְ
 םֶכְּתִא יִבֹנֲא הֵּנַהְו םֶכְתֶא יִתיּוצ רֶׁשֲא םיִָבְּרַה

 םֶלֹועָה תיִלְכַּת דַע דיִמָּת |
 : ןַמָא

 תישאר
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 -לָכ ויָלֵא ּואיִבַו ׁשֵמׁשַה אֹובְּכ בֶרֲעְב וה 42

 הָלֲהְקִנ ריִעָחְִלָכְו : םיִדְׁשיֲִחַאו ילה םֶהָל רֶׁשֲא 3
 םיִאְלֲחַתְב ּולֲח רֶׁשֲא םיִּבַר אֲֵּפַרַו : תֶלָּרַה לֶא 4

 םכידְׁשְל חינה אלו םיִּבר םיִדָש אֵצֹוַו םכינוש
 ב : ותא ועדי יִּכ רָּבַרְל

 אָ Ais ריִאְי םֵרָט רֶקּבּב זבּכְׁשִיַ הל

 ּורָמאיַו ותא אצה : תא ges‘ ושמש ירא 37
 םכָהיִלַא רַמאַו : ְּךֶתא ׁשֵקַבִמ "לּפַה יִב ויָלֶא 5

 םַש םג אָרְקַא ןעמל תובּורְקַה תּוזְרְּפַה לֶא הָכֹלֵ

 הל

 םהיתפנב םכָהיִדְעּומ-יִּתְבְּב ארקיו :  יתאָצָי תאז לע יב 9

 פ : םיִדְׁשַהתֶא אֵצֹוַו ליִלָנַה-לֶבְּב
 ערכו ול ןּגְְתִו עֶרֹוצְמ ויָלַא אב מ

 : יִנֵרַהַׁטְל -לכּות הָבאּת םִא ולַא רָמאיַו ויִנְפְל
 וב עַנַו ֹוָי--זרֶא חלש עושו יֵמֲחר ּורְמָבִַו וו
 הָכְלָה ֹודְּבַרְּו : רֶהָׁטת יִתיִבָא ריִלַא רָמאַיַו <

 ּוהָחְלָשַַ ותא וצו : רֶָקְשִ םאָתַּפ תערצה ּונָּמַמ
 --לָבְל רמאת אל האָר ויָלַא רָמאיו : םכאָתַפ4

 ְךְתָרָהטְל בֵרָקַהְו ןקפה לֶא הֶאְרִהְו דל קר שיא
 אָצִו : םכָהְל תּודִעְל הָשמ קדּוצ רֶׁשֲאדזתֶא המ

 רָבָּה--תֶא ַעיִמָשַהְלּו םִּבַר םיִרְּבְר ארקל לָחיַו
 ריִעָה לֶא יּולָנַּב דוע תֶכָלְל ללכְי אל רֶׁשֲא--דע
 -לָּכִמ ויָלַא ואבו תֹובָרֲה תֹומֹוקְמּב ץּוחַב יהָיַו
 : תֹומוקְמ

 עַמָשיַו םּוחָנירַפְּכ לֶא םיִמָנְל דוע אבו כא
 רֶׁשֲא-דע םאָתְּפ םיִּבְר ולהקוו : אוה תיָּבַב יִּכּפ
 תראָשְל תֶלְּרַה Sn רׁשֲא םֹוקמה םַּג לכָי ל
 Are רָבְּרַהזתֶא טול בדו םֶתא

 ו

 קצב אּושְג זיהָתְניִדעמ יִאיִבְמ ויִלַא ואבו 3
 רובעב לא תֶׁשנל ּולְְנ אל רֶׁשֲאַכְו : הָעְבְראַב

 להקה

 םירכא



 תסנכה א"ג
 הלפתה וא

 * םתסנכא'נ
 םתלפת וא

 * תסנכה א'נ
 הלפתה וא

 649.1. א קרמ
 וט הֶאְלָמ יִּכ רַמאיַו : םםיִהלֲא תּוכְלַמ תַרּושְבְל
 ּוניִמֲאַהְו ובוש הָבֹרְק םיֵהלֲאָה זרּובלַמו תַעָה
 6 לע לו ַפ : הָרושָּבַב

 ויִחֶא עַרְְּנַאזתֶאְו ןועָמש-תֶא אָרַו ליִלָגַה םַיּרי
 ז רָמאיַו : הָמַה םיִנָיִד יִּכ םִיַּב םָרַח םיִכיִלְׁשמ
 ינו תֹויָהְל םבֶכְׂשֲעֲאְו יֵרֲחַא ּוכְל עּושי םֶהיֵלֲא
 ו ּוכְליו םכאָתּפ םֶהיֵרֹמְכִמ-תֶא ּובֲשו : םיִׁשנֲא
 ופ דֶָּב בקעיײתֶא אָרַו טעֶמ םׁשַמ לו : ּויְרֲחַא
 --תֶא םכיִקְנַחְמ הָּמַהְו ויִחֶא ןְנָהֹוי-זתֶאו יִּדְבז
 כּובְעַַו םאָתַּפ םֶהָל אָדְקַו : הָיִנָאְּב םֶהיֵרֹמְבִמ
 ּוכַָו םױריִכְׂשִת סע הֶינֲאְּב םֶהיִבָא יבזהתֶא
 יו םֹויְּב םאָתַפ אביו םּוחָנ רֶפָּכְ-לֶא ואביו :ויָרֲחַא
 = לע ּןהְמְתִו : דמו דעֹומַה-תיַּב-לֲא תֶּבַשַה
 .ןוטלשה ול רֶׁשֲאַּכ םםֶתֹא דָמְלְמ אוה יִכ וחקל
 פ : םיִרְּפּוּפַה ּומְכ אלו

 9 הָאַמְׁט ַחּורְּב שיא םםֶרעֹומ--תיֵבב יִהָיו
 4 יִרָצִנִה עושו ּךְלְו ּונָל--הַמ ּהָהֲא : רמאל קעצו

 שודק הָּתַא יִמ ְּךְתֹא יִּתְעַדי ּונְתִא דָּבַאְל תאָבַה
 הכ יִאְצּו יׁשיִרֲחַה רמאל עושי הָּב רעֶנַו : .םיִחלֶא
 3 קעֶצַתַו הָאַמִטַה ַחּורָה ותא ;דָאְשִּתַו : ּונָּמִמ

 יזיִּכ דע סֶלָכ ּוהָמְתִו : ּונָמְמ אֵּצַּתַו לֹודָנ לקְּב
 חֶקְלַה הָּמ תאז-המ רמאל ּוהֲעְריתֶא שיא ּולַאשי
 הָנצִמ תּואָמָטַה תּוחּורָה-תֶא םג יִכ הָּזַה שָדָחַה
 99 םאָתַפ ועָמְש אָציִו : ול תמש ןַהְו ןוטלשְב

 ּפ : ליִלָגַהרֵּכְּבלְכּב
 29 io ואבו דעֹומַה-תיֵּבַמ םכאָתְּב ּואְצִיו

 ל בַּכְׁשִּתַ : ןְנָחֹויְו בקעֶי סע עַרְּנַאְו ןֹועַמְׁש-תיִּב

 ! ָהיִלִע םאתפ ויִלֵא ּורָּבַדִו תַחֹּדְקְּב ןועָמש תֹומֲח

 גו תַחּרְקַה ָהָבֲשַּתַו ּהָתֹא םכקיו הָּדיְּב זחאיו שנו
 : : םֶהָל תַרָשְּתַו סאָתּפ

 יהיו
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 : םכיִמָצ םֶניֵא יָדיִמְלַתְו םיִמְצ םיִׁשּורְפּו ןְנָחֹו
 םּוצְל הָּפָחַה יִנְב ּולְכיַה ַעּושי םבֶהיִלַא רַמאיַוופ

 אל סֶהֶּמִע ןָתְחַה רֶׁשֲא תַעְּב םֶהִָע ןִתָחַה דֹעְּב
 ןְתַחַה סָהמ הֵּקְלְו ואבי םיִמָיַהְו : םּוצָל ּולְכּוי כ
 הֵצְק רפת שיא ןיאְו : הָּמַהָה םיִמָיַב ומוצָי זָאְו +

 ׁשֶדָחַה אלְמַה אָשְו ןֶּפ הֶלָב הֶלְמְש לע שָדָח דֵגָב
 ןיִאָו : הָנשארְּבִמ ערִמ זרעירְקִתְו הָלְּבַה ןמ:

 --תֶא עֶקבְי סיסעָה ןֶּפ םיִלָּב תֹודאֹנְּב סיִסָע ןַתֹנ
 סיִסָע ךַא ודבאי תֹודאּנַהְו ןַײה ְּזַפְׁשִיְו תודאנה

 ולח תרֹומָקְּב תֶּבַשַה םֹויְּב לי יִהָיַו is = : םיֵׁשָדֲח תודאנְּב ןתָ
 ולא ּורְמאַו : םָּתְכָלְּב תליִלְמ ףטקל ויָדיִמְלַת +

 תָּבַשַה םֹויְּב םיִשע הָמַה הַּמָל הֵּנַה םכישּורְּפַה
 תצלָה םֶהיִלֶא רֶמאַו : הֶרּותַכ אל רָשָאְדתֶא הכ

 בעֶר רֶׁשֲאַכְו ורְסֶחְּב דוד הָשֶע רָשַאתֶא םֶתאָרְק
 יִמיִּב םיִהְלֶא-תיִבְל אָּב ךיא : ותא רֶׁשֲאַו אוה %

 ל רֶׁשֲא םִנְפַה םָחָליִתֶא לַכאיַו ןָקּכַה רֶתְיְבָא
 םנ ese oe : ותא רֶׁשֲאַלהםִנ ןַתַו םיִנָהּכַל קַר לכֲאָל הָדֹוּתַכ

 תלו הָתְוָה סֶדָאָה רּובעּב תֶּבשה םֶהֵלֲא רָמאיַו יז
 ןֹודַא סג םֶדָאְַּב כָל : תָּבִׁשַה רּובַעְּב סדֶאָה
 : אּוה תָּבַׁשַה

 פאג שיא םָׁש יהו רַעֹוּפַהתִיִּב לֶא דוע אבו ג א
 ּוהָאְּפרִי םַא ותא ּורָמשִיו : הָשְבָי דִי ול רֶׁשֲאפ
 ׁשיִאָה לֶא רַמאַו : ותא ןיִשְלַהְל תֶּבִשַה םֹויָבצ
 םֶהיֵלֲא רָמאיִנ : ְוּתַּב םּוק הָשַבָי דִי ול רֶׁשֲאַל4ּ

 ליִצַחְלַּה עַרָהְל וא תָּבַשַה סּויִּב ביִטַהְל הָרּותַכַה
 ביִבָּסִמ םֶהיֵלֲא טֵּבַַּו : ּושיַרָמִיַנ גּורָהְל וא שָּפָנ ה

 לא רֶמאיַו םכָּבְל ישק *לע ֹובְעעֶתַהְּב ןֹורחְּב
 אָפְרִּתו ּודָי בָשָּתַו ּהָחְלְׁשַו ףְדָיתֶא חַלָש ׁשיִאָה
 : : תֶרָחאְּכ

 ואציו



 047.9. ב קרמ

 ורְּתַתְיו םםָׁש הָיָה רֶׁשֲא גָנַהיהתֶא ּוריִסָיַו לָהְקַה
 --רעֹומ ויִלָע בַכָׁש רֶׁשֲא בָּכְׁשִּמַה--תֶא .ודירויו לו"

 לושנא'נ
 םירבא

 א'נ
 םיסכממ

 ה*לֶא רַמאיַנ סְתָנּומָאזתֶא עושי אְרַו : םיִחְתְנ

 %ּובָשִ : ףיִמאטַח ל ּוחְלְסִנ יִנְב םיַחָהְנירֲעֹומ
 ז הָּמְל : םֶּבְלְב ּורְמאיַו םיִרפּופַה ןמ םיִׁשְנֲא םָׁש
 םיִאָטִח ַחלְסְל לכי יִמ הֶלֶאְּכ תופּודָנ רֵּבַדְמ הָּז

 וחּורְּב םאָתְּפ עושי עדיו |: ֹוּרַבָל םיהלֶא יִּתְלִּב
 םָּתְרַמֲא הָּמָל םֶהיִלֶא רֶמאיַו םָׁשְפַנְב ּורָמִא וכ יב
 9רמאל רָמָאָמ הּלְקְנ ּוזיא |: הֶלֵאָּכ םֶכְבַבְלְּב
 םכּוק רמאל וא ּךיִתאטה ּוחְלְסְנ םיִחתְנ-דַעּומְל

 ישו יכ ּועָרִּת ןַעָמְלו : ךַלְו ְּבָּכְׁשִמתֶא אָשְו
 רַמָא תּואָטֶמ לסל ץֶרָאְּב םםֶרֶאוָבְל ןּוטְלש
 וו -דתֶא אָשְו םוק ּךְל רַמא יִנֲא : םיִחָתְנ-דַעֹומְל

 *אְׂשִַו םאְתִפ כו : ּךֶתיִּב לֶא ךלְו ּךְבָּכְׁשִמ
 ּודְּבַכְו סֶלָב ּוהָמְתַו סֶלָכ יִנָפל אָצַנ ובָּכָשַמתֶא
 פ : תאזָכ ּוניִאְר אל רֹמאָל םיִהלָאָה-תֶא

 3 דדַלָכ ויְלֶא ּואביו םִיַה-רִי לֶא דוע אָצִיַו
 ו יפְלאןְב יִולדתֶא אָרִיַו רבעו :  םֶדָמַלְַו לֶהָּקַה
 קו יֵרֲחַא ךל ריִלַא רָמאיַו סֶכָּמַה-תיִבָּב בשוי
 פ : וירָחֶא ּךֶל

 וט יַפָסאַמ םיִּבַר וּבסיו ּותיִבְב ֹוּבְסַמְב יִהָיַו

 םכיִּבַר יִכ .יִדיִמְלַתְו עושי סע םיִאָטַחְו סֶכָּמַה
 6 םיִשּורְּפַהְו םירְפּופַה ּואְריַו : ויָרָמַא ּוכְליו הָמָה

 -לֶא ּורָמאיַו םיִאָטַחְו סֶכְּמַהיִפְסא םע לָכּוא אוה יֵּכ םיסכמה
 4 4 . א'נ
 סֶנָּמַהיִפְסאדסע הָתֹׂשְו לַכֹוא אּוה הָמָל ויָדיִמְלֲּת םיסכמה

 וז םכיקְזמַה םֶהיֵלֲא רֶמאיַנ עושי עמְׁשַו : םיִאָטַחְו
 יִתאָב אל םיִלֹוחַה--סִא יִכ אפור םכיִכיִרְצ םֶניֵא

 : הָבּוׁשְתְל םיִאָשַחַל"סַא יִּכ םיקירצל ארקל
 ו יִדיִמְלַת ּומּוצְיַו ּפ

 יִדיִמְָלִּת ַעּוּרַמ וילֵא ּורְמאיַו ואביו םיִׁשּורְפּו ןֶנֲחֹו
 ןנחוי
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 אֹובְל לַכי אל שיא : םַּתְיסִא יִּכ דֹמֲעַל לכי ז

 רסָאָי אל םכָא וילָּכיזתַא ֹובָלְו רַבָּגַה תיִּב ללא
 סֶנָמֶא :ֹותיֵּב-תֶא זבָי זָאְו הָנשארָּב רֹוּבְנגַהדתֶא +

 םֶרָא .יִנָבְל ּוחְלָסִי םיִאְטַח--לָכ יִּכ סֶכָל רַמא יֵנֲא
 שדקה חּורדתֶא ףֵּדנְמּו : ּופַּדנְי רֶׁשֲא זרופודְנו 9

 יִּכ : םִלֹוע טַּפְׁשְמְל עְׁשְרְו ֶלּועְל ול ַתַלָּסִי אלל
 ּפ : ול הֶאַמִט חור ּורְמֲא

 ּוְלְׁשו ץוחמ ּודַמעַַו ֹומֲאְו ויָחֶא ּואבינ 31
 ויִלֲא ּורְמאיַו לָקְקַה ויֵלְע בָשיו : ול ארקל ולא *

 עו : ּךְתא םיִׁשְקַבְמ ץּוחב ְּךיֶחַאָו ּךֶּמֲא ּהֵּנַה 5
 ביִבָסִמ טֵּבּו : יִמָאְו יִמא יִמ רֹטאָל םכָתא +
 יִּכ =: יִמֶאְו יִפֲא הֵּנַה רמאינ ול ביִבָּפִמ םיִבָשיִל הל

 יִחֶא אוה םיִהלֲא ןוצְרדתֶא הֵׂשֲעְי רֶׁשֲא שיא שיא

 | : יֵּמֲאְו יתּוחַאו
 ויִלָא ּולָחְקִַו םִיַה-רַילע דַמלְל דוע לחי דא

 לֵהָּקַה לָכְו סיב בֵׁשו היְנֲאה לֶא דָרו בֶר לֶהְק
 םיִּבַר םיִרְבִר דמו : םיהירײלע ץֶרָאְב הָיָה
 רנה ּועָמָש : ֹוחְקְלְּב םֶהיִלֶא רַמאיַו םיִלָׁשָמְּבּצ

 לֶצַא ּוּנַּמַמ לַפָנ ֹעְרָזְב יהו : עֹורְזְל אָצָי ערוז +
 רַחֶאְו : ותא לָכאיו םכיִמָשַה ףוע אבינ ךְרְּבַה ה

 הָבִר ץֶרָא ול זרֶיָה אל רֶׁשֲא עַלָסיייִדיְּב יל
 תזכו : ץֶרָא--קֶמע ול אל יִּכ םכאָתַּפ חַמְצַו 6

 : ול הָיָה =ל שֶרש יִּכ שבו cכֶחו שָמָשה
 ותא ּוקּנִחְיַו םכיִצוקה ּולעיו םיִצֹוקְּב לּפְנ רַחַאְוי

 ;רֶבֹוט ץֶרָא לע לַפְנ רחאו : יֵרְּפ הֶׂשֲע אלו <
 הָוְו םכישלָש הֶז יֵרְּפ ׂשעו ברו הָלע יִרָּפ ןִּתַיַ
 ול רָשֶאְל םםֶהיֵלֲא רַמאַו : הֶאָמ הו םישש 9

 פ : עָמְשי עמָשֶל םִיְנְזֶא
 ותא רֶׁשֲא הָּמַה ותא ּולֲאְׁשִיו ַּבְל יהיו 1

 סע K ו

 ב
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 és םכע םאָתַפ ויָלָע ּוצַעּונ םיִׁשּורַּפַה ּואָציו

 זןיִּדיִמְלַּת סֶע עושי ּךָלינ : ֹודְּבַאְל סודורוה יִשְנַא
 : הֶדּוהיִמּו ליִלָּגַמ בר ןּומָח יֵרֲחַא ּוכְליו םִיַה לֶא
 3 ןּודיָצָמו רּוצָמּו ןִרְרַיל רֶבַעַמּו םֹודֲאמּו םלָשּוריִמּו

 : בֶר ןּומָה וָלֲא אָב הָשֶע רֶׁשֲאדזתֶא זבָעְמְשְּב
 י רּובעב הרֶיִנָא ולֵא ןיִכָקְל וידיִמְלִּת לֶא רֶמאיו
 ו ּולְפָנדיִכְדִע םיָּבַר אפר יִּכ : ול ריִצָי ןֶּפ לָקְקַה
 וו תֹוחּור ולפיו : ול םעָנְנ רָשָא-לָכ וב תעַנְל ויִלָע
 -ןָּב רמאל הָנְקַעְצִּתַו ותא ןָתאַרְב ונָפְל תֹואַמָט
 וצ הָניִלנִת יִּתְלַבִל ראָמ םָּב רעו : הָּתֶא םיִהלֶא
 3 רָהָה לֶא לעיו פ : ותא

 ו רַחָבִ = : ריִלַא ואבו םכָּב ץּפָח רֶׁשֲאְל ארק
 וט תּויִהְלְו : ארקל םֶחְלשְלּו ומע םֶתויִהל רֵׂשְע םיִנש
 --תֶא איִצֹוהְלּו םיִאָלֲחּתַה-תֶא אַּפַרְל ןוטלש םֶהְל

 וז 6 ב בקעְו : רַָּׁפ םש ןַתָנ ןעְמְׁשְלּו : םידשה אפכוא |
 = ׁשֶגֶריִנְּב תומש םֶהָל ןַתַיו בקעי יח ןֶנֶתּויְו יְּב
 ו ימְלַת-רבּו סּופְלְפּו עַרְּרְנַאְַו : םַעְרָה יִנָּב רמאל

 ןועָמשו יִּבתְו יִפְלַארוָּב בקע ימותו צוְתִמו
 פ ֹורָנָס םָּנ רֶׁשֲא יתוירכדדשיִא הָדּוהיְו : יאנה יתירבשא
 פ : הָתְיָב ואביו תוירק שא

 CR | כלכָאָל ּולְכָי אל יִּכידע דוע לֶהָק ּולֲהָקיַו

 גו יִכ ֹוּב קיִזֲחַהְל ּואְצַו ועְְּמ ּועָמשַו : םבָחָל
 פ : אּוה עֶנְׁשִמ יִכ ּורְמָא

 יב ּורָמָא םֶלָשּוריִמ ּודרָי רֶׁשֲא םיִרְפּופַהְו
 רָשָּב םביִדָשַהְ-תֶא איִצֹומ יִכְו ול בּובזי-לעב

 9 םיִלָשְמַּב םֶהָל רָמאיִו םֶהיֵלֲא אָרְקִִנ : םכידשה
 4 םכַאְָו : ןטְׂשַהיהתֶא איִצֹוהְל ןָטָשַה לָכּוי .הָביִא
 איִהַה תּוכְלִמִה לכות קצל ָהיֶלָע הָקּלֲח תּוכלמ
 הכ תִּיַּבַה לכּוי אל ויָלֲע קולח תֶיַּב םכאָו : דמעל

 =: אל קַלֲחִיְו ויִלָע סּוקְנ ןטְשַה םאְו : דמעל אּוהַה
 לכוי
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 : ץֶרָאָה לֶא עֶרָז ליפה רַׁשֲא שיִאָכ הְָּכ םיֵהְלֲאָה |
 עדי אלו לעג ערוה חַמְצִיַו םּויָו הָלִיל סקיו ןשי פז
 חַמָצַהתֶא ָהיִתִיִּפְפַמ יֵרּפ הָשע ץֶרָאָה יִּב : המ

 תְלֶמַה ןְגְרה ןֵכייַרֲחאָו הֶליִלָמַה זָאְו הָנשארֶּב
 לנַמַה--תֶא חַלשָי ירפַה תֹוׂשֲעַהְבּו : ;רָלילמְב
 2 : ריִצקַה אָב יִּכ םאָתִּב
 םיהְלֲאָה תּוכְלַמתֶא הָמדְנ הָמ לֶא רַמאיו ל
 וערְּזַהְּב לְּרְרִת עַרְזִּכ |: הְָליִשְמנ הַמהלׁשִמְבּוּו

 : תצוה א רֶׁשֲא םכיִעְרֶזלָּבַמ ןטק ראב

 : td וגל כמשה ףוע Do יִכ-דדע -םיִלּודְ
 הֶלָאְּכ םיִּבַר םיִלָשָמְּב רְבְּרה--תֶא םֶהיֵלֲא רֵּבַדַו*

 רָּבִד אל ללָשָמ יִלְבּו : עֹומׁשל ּולְכְי רֶׁשֲאַּכצ

 : סבל וידיִמְלְל לייא רתְפו םֶהיֵלֲא
 ָםֵהיֵלֲא רַמאיַו ּפ הל

 : רַחַא רָבָעְ הָרבענ בֶרָע תויהב אּוהַה םֹיַּב
 הדינָאָב ותּויְקְּב ותא ּוחְקינ לָקקַהְ-תֶא חַלָשּ 5
 הֶרָעָס חור יִהְּתַו : תֹורָהֲא תויִנָא ומַע הָנִיֵהַּתַוּז

 הָאְלְמ יִב--דע | הָיִנָאָה לע םיִלְגַה וכ תרֶלּודְנ

 היְנָאָה ןֹורֲחַא הָצְקְּב תוְסָּכ לע ןשְו אּוהו : הָּתַעּ
 כ נָאְדְּת אלָה דֵּמֵלְמ ויָלֵא ּורָמאיו ותא ּורעיו
 סה סָיַה לֶא רֶמאיַו ַחּורְּב רעו ץקיו : דָבאנ

 : הרֶלּודְג הָקיִתְׁש יִהְּתַו חּורָה קּתְׁשַת שרָמַה
 הָנּומֲא הָּמָלְו הָכְּכ םֶתאֵרְי הָּמָל םֶהיֵלֲא רַמאיַומ
 שא ּורָמִאיַו הָלֹוהְנ הָאְרִי ואינו : םםֶכָל ןיִא ו

 םיַהְו חּורָה סג רֶׁשֲא הֶז אוה יִמ ּוהֲעַר לֶא
 : ול םיִעָמש

 : .םיִנְההגַה ץֶרֶא לֵא םִיַה רָבַעְל ואביו הא
 ִתורָּב שוא םכאְתַפ וב עָּגְפִיו הָיִנָאַה ןמ אביופ

 אלו םיִרָבְקַה ןיִב ּובָשּומּו : םיִרְבְקַה ןמ הָאַמְ
 לכו Ke בו
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 וו םכָהיִלַא רָמאִו : לְׁשַמַה-ילע רֵׂשְע םיִנָש סע
 הָלֵאְלּו םיִהלֲאָה תּוכְלמ דוסדתֶא תעדל ןּתנ םֶכְל

 עמל : םיִלְׁשִמַב ּוָהְי םיִרָבְּרה-לָּכ ץּוחַּב רֶׁשֲא
 ּוניִבָי לַאְו ועמשי עֹומׁשּו ּועְדִי לַאְו ּואְרִי האָר

 ג רָמאיו : םכָהָל הֶנְתְַסִּת םָהיִתאטחְו ּובָשָי ןֶּ
 ועדת ּיִאְו הָוֹה לְׁשָּמַה-תֶא םָּתְעַדְי אלָה םֶהיֵלֲא
 פ : םיִלָשָמַהַלָּב-תֶא

 ג ִכְצַא הֶָלֶאְו : רָבָּרַר-יתֶא ערוז ערוזה

 אָּב םֶעְמָשְבּו םֶּב רֶבֶּרַה עַרְזנ רֶׁשֲא הָּמֵה דרְַּה
 ערֶזנ רֶׁשֲא רֶבָּרַהי-תֶא אָשְנְו סכאְתפ ןָטֶשַה
 ו הָּמַה עַלָסיֵריִב עְרֹזַנ רֶׁשֲא הָלֲא ןַכְו : םֶבָבְלִּב
 : הָחְמִּׂב םאָתַּפ ותא ּוחְקָל רֶבְּרַה-תֶא םֶעָמָׁשְב
 וז אֹובֹּכ כ יֵרֲחַאְו תַעְל ּודָמַעְיִו םֶב הָיָה אל ׁשֶרׂשְ

 : םכַאָתַּפ ּולָשְכְו רָבָּרַה ןעמל הָפּודְרּו זרֶרְצ
 ו ""תֶא םיעָמשה הָמַה םיִצֹוקְב ּועְרֹמ רֶׁשֲא הָלֲאְו
 יי תֹוֲאַתְו רֶׁשֹעֶה תַמְרַמו הָּוה סֶלועָה תַנֲאדְו : רֶבֶּרה
 אלְו רָבְּבִה--תֶא תֹוקְנְַמּו תֹואָּב םיִרָחַא םיִרָבְּד
 כ הָּמַה הָבֹוּט ץֶרָא לע ּועְרונ רֶׁשֲא הָלֲאְו |: הָרְ
 הֶז ירְפ ּושַעיו ותא cםביִחְקלְו רֶבָּרַה-תֶא םיִעְמשַה
 פ : הֶאַמ הֶזְו םישָש הז םיִשלָש

 פו םכָשּוהְל רָּנַה אבָי םאָה םֶהיִלֶא רַמאיו
 לע סָשּוהְל אלו הטל תַחַּתַמ וא הָאָסִל תַחַּתַמ

 =:ןיִאָו הָלְנְו אל רֶׁשֲא דָפְבְמ ןיא יִּכ : הֶדּונְּמַה
 5 םִיַנְזָא ול רֶׁשֲא שיִאדלָּכ : עדו אל רֵׁשֲא רָּתְסִנ

 ו רָשָאדתֶא ּואָר םםֶהיֵלֲא רָמאְו : עֶמְׁשְי עֹומְׁשל
 םָכָלְו םֶכָל דַמְי ּוּדֹמָּת רֶׁשֲא הֶּרַּמַּב םיִעְמִש םֶּתַא

 הכרַׁשֲאלְו ול ןֵתָנַי ול רֶׁשֲאַל יכ : ףַפּוי םיִעָמשַה
 : ול רֶׁשֲא תא םנ ּונָמַמ אֵׂשָנִי ול ןיא

  PC HN ATרַמאיִ מַלְכוּת 
 םיהלאה

 וש
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 תהא לפיו ותא אָרַּו ריִאָי ומשּו דעומַה-תיִבדילשממ

 ;רֶבֹלְק יִּתּב רמאל דאָמ ול ןֵּנַהְתַַו : ויָלְנרְל

 : .הָיְתַתְו אֵפָרַתְו ָהיֵלֲע יִדָיתֶא םיִׂשָו אוב תּומָל
 : ותא רֶצִּיַו ויָדֲחֲא ּךְלֶה בֶר לָהְקְו ומַע ליו
 תַחַא הָׁשֲאְ פ הכ

 : זרֶנָׁש הָרָשָע םיִּתִׁש םַּר תַבָז ּהָל הָתְיָה רֶׁשֲא
 -תֶא לכו םיִּבַר יַאפֹורָמ םיִּבְר םיִרָבְרַב הָנְעָּתַו 9
 לַע ּהָעָמָשַּכ : עַרִּתַו הָלֲֵעֹוה אלו = רֶשֶא-לּכ 27

 : ודְנְְּב ענו ּוָרַחַאמ לקה ףּותְב הָאְּב עושו
 : פרא דבָל ויָדְנְגּב ענָא םכא הֶרָמָא יִּכּ
 הָאְפְרַנ יִּכ ּהָנַנְב עַדַּתַו םאָתְּפ ּהָמָּב רֹוקְמ שביִּתַו 9

 אָצָי יִּכ ושְּפְנְּב םאְתִפ עושי עדו : עַגָּוה ןמל

 עַנָנ יִמ רמאינ לָהְקַה ףּותְּב ןָפַַו הָדובְג ּונָמִמ
 לָהְקַה יִּכ .תיִאְר ויָדיִמְלַת ולא ּורָמאיו : יִדָנְבַּב ו

 ביִבָּפִמ טו : יִּב עַנָנ יִמ רמֹא הָּתַאְו ךְל רַצַה
 דִרָחֶּתַו הָשאָה אָריְּתַו : תאז הֶׂשעֶהתֶא תארל:

 ויִנָפְל לַּפְּתַו אבָּתַו הָל הָיהנ רֶׁשֲא-תֶא הָעְדָי יִּב
 יִּתְב ָהיֶלֵא רַמאַו : תַמֲאָהלְּכתֶא וָלֵא רַמאּתַוּע

 יִאְפְרַהְו סכּולָשְל יִכְל ְּךִתא ;רֶאָפָר ּךַתָנּומָא
 רָּבַדִמ ּונָדעֶו פ : ְךַעְנִּנִמ הל

 הפתח וא הָתַמ ֶּתְב ורָמאַּנ דַעּומַה--תיִּב *לָשמִמ ואבו
 עושי עַמָש . : דַּמְלְמַה-תֶא דֹוע ַחיִרָטַת הָּמָלְו 36

 תסנכה אג חינה אלו | : ןַמָאַה א אָריּת te רעומה--תיב
 הלפתה וא

 cu איי יֵחַא ןְנָחֹויְ בלעו רַטָּפ יִתלְב ויָרֲחַא תֶבָלְל שיִאְל

 הסנה אי אָ דעומה--תיִּב לשמ"תיּב לא אביו : בקעי

 רֶמאַו אבו : דאָמ םכיִלְלְמּו םיִכֹּב ןֹומָה--תֶא 9

 יב הָתִמ הָנְִא הּרלַה ּּבְבְַו ּומֲהָּתהַמ םֶהיֵלֲא
 -תֶא חק םִלָּכ םַאיִצֹוַו ול ּוגֲעְלַו : הָנְׁשסֲא מ

 בא



 תורָשְרַשַה ּוקְתָנִַו תורָשרָשְבּו םםִיִּתְׁשִחְנְּב תובר

 ַחיִנָהְל ןא ץֶנְמְו ּורְּבְׁשִנ סכוּתָשָחְּנַה-תֶאְו וריזלע
 ה םכיִרְבְקִבּו םיִרָהְּב םֹוָו הלל דיִמָת יֵהַו : ול
 67דתֶא אְרִו :  םיִנָבָאָב ֹוׁשְפניתֶא תַרֹוכְו קעוצ

 ז לּקְּב קעצַיו : ול ּוחַּתְׁשִו ץֶריַו קוחרמ עושי
 ןייִלָע לֵא-ְּב עושי ּךָלְו יל-הַמ רמאיַו "לוד
 פיִּכ : יִתֹא קיִצָה יִּתְלַבְל םיִהלאַב ּףְתִא יִּתְעַּבְׁשַה
 ילֵאְׁשַו :ׁשיִאָה ןֶמ הָאַמַט ּור יִאצ ָהיֶלַא רַמָא
 תובר יֵכ יִמָש הָנֲחַמ רמאתו ןעתנ ְדַמְׁש-המ ּהָתֹא
 יוָהְתֶא מּולָש יִּתְלְבְל דאָמ ול ןּגַחְתִּתַו : ּונָחָנֲא
 וײבַר רָרע םכיִרְהָל בקמ יהו : ץֶרָאָל ץוחמ
 ו רמאל םיִדְׁשַה-לְכ ול ּונָנַהְתַַו : םיעור םיִרוֲח
 : םבָקָב אּובָנ ןעמל םיִרִזֲחַה -לֶא ּונָתֹא חלש
 וג תואָמְטַה תֹוחּורָה הָנאָצִּתַו םאְתַּפ עושי םֶהָל ינו
 .םִיַה לֶא דִרּומַּב רֶדָעָה ףטָשיו םיִריזְחַב הֶנאבְּתַו
 1 יעור ּוסּונו : םכיב ּוקְנָתִיו םבָיָפְלַאְכ ּויָהיו
 -תֶא תוארל ּואְצַַו תודָשבּו ריִעָב ּודיִניו םיִריִזְחַה
 וט --תֶא ּואְרַו עושי -לֶא ואבו : הָתְיְהִנ רָשֶא
 וב בֵׁשֹו הָנֲחֹמַה ול רֶׁשֲא תֶאְו םכיִדָשָמ וָחֶאֵּנַה

 בכ

 6 םיִאְרֶה םכֶהְל ּודיִנִו : ּואָרייַו ֹוּתֲעַדְבּו שּובְלו

 יז ּלַחָיְו : םיריזחלו םידשמ זָחֶאָנְל הָיָהַנ רֶׁשֲא-תֶא
 ו לֶא דרו : םֶהיֵלּובְנִמ זרֶבָלְל ול ןֵּגַהְתַהְל
 .: ּומָע תֹויְהְל דֵׁשֵמ זִחָאְּגַה ול ןּנַחְתַו הרִינָאָה
 9 רֶׁשֲאלְו ְּךִתיֵבְל ךל ויָלֵא רַמאיַנ עושי ול חיִנַה אלו

 ּפ : םֶלָכ ּוהָמְתִיַו ַעּושי
 ו לֵהָקְו הָיְנֲאְּב םִיל רֶבֲעַמ דוע עּושי רבעיו

 ₪ שיא אָב הֵּנִהְו :םִיַה-=י לע יֵהַָו בָר לָקְק ויָלֵא
 ילשממ
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 ּוארקינ ּואָצִו :  תאזה רֵעַמ טָּפְׁשִמַה םםֹוַּב ופ
 --תֶא ּוכּוסיַו םיִּבַר םידש--תֶא ּואיִצֹוַו : םּוׁשָלַפ

 פ : םֶתַא ּואַּפַרַו ןָמָשַּב םיִּבַר טילוה
 רמאיו עדונ ּומָש יִּכ סודורוה ְּךַלַמ עמשיו 14

 טו תורּובָּג ןּכ לעו םיתמה ןמ םֶק ְׁשְסטּפּבַה ןְנְחֹוי יִּ
 םיִרֲחֲאַו אּוה ּוהְּיְלֲא יִכ ּורְמֲא םיִרֲהֲאֹו : וב ּולַעְּפּוט

 : םיִאיִבָּנַה דחַאכ וא אּוה איִבְנ יִכ ּורַמָא
 סודורוה עַמְׁשיַ 5: | 6

 וילֶעִמ ושאר--תֶא יִתאָׂשְנ רֶׁשֲא ןָנֶחּוי הֶז רָמא
 ּוהַה סודורוה יִּכ : םיתמה ןמ םכק אּוהו וז

 רּוכֲעַּב רָמָשָמְב ּוהֵדְסֲאּו ןֶנֶחּויְּב קיִזְחיו חלָׁש
 ּהָתא תָשֶנ יִכ ויחֶא םּופְלְפ זרֶׁשֲא אודורוה

 הָרֹוּתַכ ּונָניִא סודורוהל ןֶנֶחּוי רַמָא יִּכ : הָשֶאְל ו
 ותא םכטֶשְּתַו : ףיִחֶא תֶׁשֲאזתַא ְּךְל תאָשְל ו
 סודורוה יִּכ : הלכי אלו ּונְרָהְל הָבאּתַו אָיָדורּוה כ

 שודקו קידצ שיא יִּכ עדי רֶׁשֲאּב ןְנָחֹו--תֶא ארי
 עמשו תוּבר הָשָע ותא עמַשְכְו ּוהַרְמָשִיַו אּוה
 שעוו רוה םכויהְכ יהו : בל בֹוטְב ותא

 ויָּפּולַאְלּו ויָרׂשְל ֹוּתְדלַה םכֹוְב הָּתִׁשִמ סודורוה
 יָהַה אָיְדורוה תַב אֹבְּתַנ : ליֵלָּנַה יׁשאָרְלו

 רַמאַּו ומִע סיֵּבסַמַלְו סֹודֹורֹוהְל בטיּתו דקרתו

 רָשָאלָּכ-תֶא ּנְמִמ ילאש הָרענַה "לא ֶּלָמַמ
 רֶׁשֲא-ילּכיײתֶא ּהָל עבָשמ : ל ןּתֶאְו הָבאת
 אָצִּתַו : יִתּוכְלַמ יִצָחְירִע ּדָל ןֵּתֶא יֵנָמִמ יִלָאָשִּת ג

 שאר--תֶא רַמאּתַו :לַאִׁשֲא הָמ הָמֵאְל רַמאתו |

 ותו" ּךְלֶמִה -לֶא םאָתַפ אבָּתַו : טְסטּפַּבַה ןָנָתֹוו הכ
 הָּתַעַמ יל תַתְל יִנֹוצָר רמאל לֵאְׁשִתַו הָרַהְמּב

 ְֶלמַה בֵצֲעַו : הָרֲעְקַּב ְטְסׁשּפַּבַה ןְנָהֹו שאר*תֶא 6
 דּוגְבל הָבֲא אל ומע םיֵּבְסַּמַהְו הָעּובשַה רּובעבי

 םיחבטה רש-:תֶא םאָתְּפ למה חַלָשִב : הָּבח
 וצוו



 .caP.5.6 וח קרמ
 רֶׁשֲאַל אביו ֹוּתַא רֶׁשֲאתֶאְו הָּדְליִה םָא-תֶאְו בא
 גג רֶמאיַ הְלַַה דַיַּב זחאיו : הָמָש תֶבָבש היה

 ל רמא נָא זרֶרֲעַנ רמאל יִמּוק אָתיִלָט ָהיֶלַא
 ו הָתְוָה יִּכ ּךָלּתַו סאָתַפ הָרֲעַּנַה םכְקְתַו : יִמּוק
 : ללּודָּג ןוהְמת ּוהְמְתַו הֶנָש הָרָשְע םיִּתְׁש תב
 4 רַמִאיו תאויתָא שיא עדי bus דֹאָמ םֶתֶא וַציו

 א ן ותָלומ ץֶרָא א אבו םֶׁשִמ הצו
 י לֶחָּ תֶּבשַה םּויָב יִהְיו :ויָיִמְלַת ויְרֲחַא ּוכְליו

 רמאָל ּוהָמְתִיַו םיִּבַר ּועָמְשַיַו רַעֹומַה-תיֵבְּב דמלְל תה יש
 דע ול הָנְתִנ רֶׁשֲא הָמְכָחַה הָמּו הָוְל הֶלַא ןואַמ
 :אּוה אלָה |: ּודָו-לַע הָלֵאַּכ תֹורּובְנ ּויָהָנ יִּכ

 ןועמשְו הָדּוהְיְו יִסּויָו בקע יִחַאו ָיְדַמדְּב ׁשֶרָחָה
 +רָמאיו : וב ּולְׁשְּכַו הפ ּונְּתִא אלָה ויְתויִחֶאו
 ץֶרָאְּבְְִא יִּכ דּובְכ יִלְב איִבְנ ןיִא עּושָו םֶהיִלַא
 ה םָש תֹוׂשעל לכי אלו = : ותיִבְבּו ויָברְקִבּו ותדלּומ
 םכיִטָעָמ םילוח לע םָש ויָדָיתֶא קר זרָרּובנ
 8 בס ּוניִמָאָה תל יִּכ לע המְתַו : םםַאָּפִר
 ּפ : דֵּמַלְל םיִרְפְכִּב

 ו םכָחְלׁשְל לָחָי  רָשָע םיִנָש -לָא אָרְקיַ
 : תֹּואַמְׁט תוחור לע ןוטְלש םֶקָל ןֵּתיִ סִינְש םִיַנְׁש
 5 וּרבְל הָטַמיסַא יִּכ ּךְרדָל ּוחְקָי יִּתְלַבל םָתֹא וצי

 ייפ : רָאָב תַשחְנ אלו םֶחַל אלו טוקלו ל
 : תֹונָּתְב יֵּתְׁש שובלל אלו םולענְב ל

 י הָתְוב וב ּואבְּת רֶׁשֲא םכוקְמדלָּכ םֶהיִלֶא רָמאּ
 וו שיִא שיאו : םָשָמ ּואְצַת יִּכ דע ּובָשַת ;דַמָש
 סֶכְתאָצְּב סֶכְתֶא עמְׁשִי אלו םֶכְתֶא לָּבְקי אל רֶׁשֲא
 תּודֲעְל םֶכילגרל תַחַּתִמ רַפֲעָהזתֶא ּוהעַנְּת םָשָמ
 הָהֹומֲעַלְו םֹודְסְל אְׂשִי םֶכָל מא יִנֲא םֶנָמָא םֶהָל

 םויב
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 ּוָהְִנ : םיִאְלְמ םידוּר רֶׂשֲע םיִנָש םיִנְּרַהד-תֶאְו גג

 פ : ׁשיִא יִפְלַא תַשָמַחַּכ םֶחְָל יֵלְבֹא
 הָיִנָאָּב זרֶדְרָל ויָדיִמְלַתְּב םאָתַּפ רַצָפיַ המ

 -יִכְידִע הָדצ-זתיֵּב -לֶא טיל רַבֲעַמ ונפל תַכלְלְו
 לֶא הָלְע םֶתֹא קשְנ רָשָאַכְו : לֶהָקַה-תֶא חשיש
 סה ְּךֹותְב הֶינָאָהְו בֶרָעּב יהָיו : לַלּפְתַהָל רֶהָה יי
 ;רֶקּוצְמְּב םֶתא אָרִי : ץֶרָאָּב ודַבְל פצוהו <

 תֶרמָשַאְּבּו סכְּדְנֶנְל חּורֶה יִּכ שישה תּרבעט
 הבאיו םיה לע ּךְלוה םֶהיֵלֲא אָב הלילה תיֲעיִבְר

 םיה לע ּךְלּוה ותא ּואְר רֶׁשֲאַכַו : םֶהַמ רבעל יי
 םֶלְכ ותא ּואְר יִּכ : ּוקְעְצִו אּוה ַהּור יִכ ּובָשָחנ

 ּוקְזַח םֶהיִלֶא רֶמאיַו םֶהיִלַא םאָתְּב רָּבִדִיַו ּוזְגְרִיו
 לֶא טכָהיִלְא דָרִי : ּואְריִּת "לַא אוה יִנָא ג

 םָׁשֹבנְּב דאָמ דאמ ּואַּתְׁשִו חּורָה קּתשיו היִנָאָה
 זבל יִּ םַחָלַה--לע ּוליִּכָשַה אל יִּכ : ּוהָמְתִַו ג
 ואביו ורבע פ : הָשְק<
 ּואָצַו : םיַה תַפְׂש לֶא ּובְרְקִיו תֶרָּסְִּג ץֶרֶא לֶא +
 --לָכְב ּוצורו : םאָתַּפ ותא ּועְדיו הָיְנֲאַה ןמהנ

 -לֶא םיִלחַה-תֶא תֹובָּכְׁשַמְּב תאָשְל ּולֲחּו רֵּבְּבַה
 םֹוקָמלָכְו : םַׁש אּוה יִכ עְמְׁשי רֶׁשֲא םיקָּמַה <

 וא םיִרָעָה לֶא דא םיִרְְּכַה לֶא הָּמָׁש אָּב רֶׁשֲא
 ּונָנחְתַו תובוחרַּב םיִלוחַה-תֶא ּומָש תּודָשֶה לֶא
 וב ַעַגְגַהי-"ֶכְו דבְל ּודְנּב תָציִצְּב תרַעְנְל ול
 : אַּפרנ

 ןמ  םכישְנָאְו םכיִשּורְּפַה ויְלֵא ּולֲהָקִו ן א
 --תֶא ּואְרִו : םֶלָשּורִמ ּואָּב רֶׁשֲא םיִרָפֹוּפַה *

 רמאל הָאְמַמְּב םֶחָל םיִלָכא ויְדֵמְלַּתַמ םביִשְנַא
 םיִשּורְּפה יִּכ |: וע וקשַעְתִיו םיִדָידץֶחְר יִלְּבפ

 ףּכִמ םֶחיִדיץֶתְר יִלּב םילכא אל םםיִדּוהְיַה"לְבְ

 םיִאְבּהְו : םִנְקַה תָרָמְׁשַמ-תֶא םֶרְמֶשְּב ףּכילַא +
Alםיקושמ  

 אמ
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 049.6. ו קרמ
 ושאר-דתֶא אְׂש ל ושאר--תֶא יִבָהְל וצו
 8 קרְרָעְקב ושאר--תֶא איִבַו : רָמָשַמְב ויִָעַמ
 : ּהָּמַא לֶא הָרעַּנַה ותא ןַּתַּתַו הָרֲעַּנַה לֶא ּוהָנּתִיו
 פ ּומיִׂשו ותָיוְגתֶא ּואָשיו ואבי ויָדיִמְלַת ּועָמְשיו
 פ : רָבְקַב ּהָתא

 לול ּודיניו עושי לֶא םםיִכָאְלַּמַה ּולֲהקו
 גו םֶהיִלֲא רַמִאיַו : ּודַמְל רֶׁשֲאַו ּושָע רֶׁשֲאַו לּפ-תֶא
 יִּכ שַעָמ ּוחּונְו בֵרָחָה םּוקָמה לֶא םכָבְּרַבְל ואב
 קרֶתִיָה אל תַעְו םיִכְלהַהְו םיִאָּבַה הָמַה םכיִּבַר
 3 םֹוקָמַה לָא םּרבל הָיִנָאְב ובלו : לכֲאָל םֶהְל
 :3 םםיִּבַרְו הָמַה םיכלה יִּכ לָקְקִַה ארי : בֵרָחֶה
 םיִרָעָהלְּכִמ םכ םכָהיִלְגְרְב הָּמְׁש ּוצורו ותא ּועדָי
 פ : ויִלַא ּולֲהָקִו םֶהיִנפל ּומְּרק

 34ןיִמֲחר ּורְמָּכַנ בר לָקְק אְרִי עושי אָצִיַו
 ;רֶּמַה הָעֹר םֶהָל ןיא רֶׁשֲא ןאצְכ יִּכ םםֶהיֵלֲע
 הל םויה תּוטְנַכְו :  םיִַּר םירְבְּב םֶדמְלְל לָחָיו
 רנַה םקְּמַה יִכ ּורמאיַו ויָדיִמְלַת ויָלַא ּואבָיו
  לָא ּוכְלְַו םֶתא חלָש : םויה הָטְנ הָּתַעְו בֵרָח
 יִּכ םֶחְל םָהְל תונקל ביִבָּסִמ םכירְפָּכַהְו תּודָשה
 ore of 31 זכַהיִלַא רֶמאיִו עמ : לאל םֶהָל ןיִא הָמּואַמ

 38 הס ו ראו = % ל טי רני
 ׁשַמֲח ּורָמאיו ּועְריַו ּוארּו ּוכְל םֶכָל םֶחְל תֹורְּכְּ
 39 בח םֶלֵּ םביִׁשֹוהְל םָתֹא וצו : םִנׁש םיִנָדְ
 מ םכיִכּורע םיִכּורע ּועְרְכַו : ריִצָחַה לע *לבֲח

 ײװׁשַמֲח-תֶא קיו : םיִשָמָח םיִשָמַחְו הֶאַמ הָאַמ
 םיִמשה לֶא טְּבו םיִנָד יֵגְׁשהתֶאְו םֶחָל תֹורְּבַּב
 ויָדימלְתְל ןַּתַַו םכֶחָל תֹורְּכְּדתֶא סרפינ ּךַרָב
 : םכְלָכְל קלָח םיִנָד .יִנָשְתֶאְו םכֶהיֵנְפְל םּוׂשָל
 4 ₪ םיִתֹותַפַה-זתֶא ּואְׂשִו |: ּועְּבְׂשִמ סֶלְכ ולאו

 תאו



 42 MARCUS 6 7.8.  ח ן
 למ תִּיַּבִמ יִּכ : םֶדֲאָה-תֶא אָמַטִמ אוה םֶדֶאָה ו

 םכיִנּונְז םיִפֲאֹנ תֹעָר תּובָשָחַמ םיִאָּב םיִׁשָנֲא

 עֶר ןע עֶר רֶצָיְו הָמְרָעְו עצֶבּו תֹובָנְּג : תַצְר
 תֹואַצֹוי הָלֵאָה תֹועָרָה-לְּכ : תֶלּואְו הָנֲאַנ ףּורְּב

 ב : םִדָאָהתֶא תֹואַּמַטִמּו תִיַּבַמ
 ןֹודיִצְו רוצ הֵצְק -לֶא ל םֶשָמ םקיו 24

 לכוי אֹלְו שיִאְל עדוהל הָבָא אֹלְו תּיבה לֶא אב
 הֶאַמְט ור הָתְיָה רֶׁשֲא הָשֶא יִּכ : אֵּבַחְתַהְל הב

 יִהָּתַו : וָלָנַרְל לֵּפִּתַו אֹבָּתַו וָלָע הרֶעָמֶש ּהָּתְבָל
 איִצֹוהְל ול ןֵנַחְתִּתַו הָבֹה-םִרֲא ּהָּמֲעְו תיִנְוי הָשֶאָה

 הָחיִּנַה עושי ָהיֶלַא רַמאַו : ּהָּתְּבִמ דשֶהד-תֶא לז
 םֵתָל תַחְקְל בוט אל יִּכ הָנֵׂשאַרָּב עּבׂשל םיִדָלְיל

 ויִלֶא רָמאּתַו עֶּתו : םיִבָלְכִל ּּהַביִלְׁשַהְלּו םיִנָּבַה 8
 יִּתּפִמ ןֶמְלָשַה תַחַּת םיִלְֹא םיִבְלְכַה ְּךַא יִנדַא ןכ

 יִכָל הֶזַה רֶבָּרַה ןעַמְל ָהיֶלַא ראו םכיִדָלָיַה 9
 אָצְמּתַו ּהָתיִּב ללֶא אבתַו : ּתְבִמ דָשַה אָצִיל

 : הָטִמַה לע תֶכְלָשַמ ּהָּתְבּו דַשַה אָצְי יִכ
 דוע רבעיו 3 31

 ךֹותְּב *ריִלָנַה םי לֶא אביו ןֹודיִצְו רֹוצ יִלּובְּנִמ

 בב

 םירערשע ּוננַחְתִיְו םֶלֶאְו שָרָח ויִלָא ּו ּואיִבְָו : םֶלּפָּבָד יִלּובָּנ 9
 :לָקְקַה ןמ ּוהֲחָקִנ : ויָלֲע ּודָיתֶא םכּושְל ול

 ענו קיו ונזֲאְב ויִמעְּבְצַא-תֶא םכָשָיַו ֹוַּבְל
 ויֶלֵא רַמאיִנ חַנָאַנ םִיַמַׁשַה לֶא טְּבַו :ֹונֹוׁשְלְּב4ּ
 םכאְתַּפ וינְזֶא ּוחְתּפִו : ַחֵתָּפַה רמאל חַּתַפְתֶא הל

 םָתֹא וֵצְיַו : תֹוחְצ רֵּכַדו ונושְל רבע רַתָּבִוּפ
 םֶתֹא הָּוִצָי רֶׁשֲאַבְו ׁשיִאזלָבְל ותא ּורָמאי יִּתְלְבְל

 --תֶא בַטיַה רמאל דֹאָמ ּוהָמְתַּו : ףהעידוי ןּכז
 --תֶאְו עמְׁשְל הֶׂשְע םםיִׁשְרַחַה-תֶא םיִרְבְּדַה"לְּכ
 : רָּבִדְל םיִמְלַאָה

 הָמּואַמּו דאָמ בֶר לָהְק םֶהָה םיִמָיַב יֵהיַו ח א
aןיא 9 כ או  



 ת א"נ
 .לעמש

 642.7. ז קרמ

 תֹורַחֲא שָיְו םדָיֶמְר יִּתְלַּב םיִלָכא אל םיִקְוָשִמ
 זרוסוּכַה--תֶא ץֹוחְרּכ רמָשל ּולְּבְק רֶׁשֲא תובר
 הּולַאְשָי זָא : תרוטמו תֶשחְנ יִלְכּו זרוטסקו
 ּוכְלי אל עודמ םביִרפּופַהְו  םכיִשּורֶּפַה ותא
 יִלָּב cכַחְל ּולְכאיִו םכינקְזה תֶרֹמְׁשִמְב ףידימלת הנ

 י אָּבִנְתַה בטי םַהיֵלֲא רַמאַּו שו : םיִדע-ץֶחְר
 ינְודְּבִכ הֶוַה סֶעָה בּותָּכַּכ םיִפֵנֲח םֶכיֵלֲע ּוהָיְעִשְו

 ז ותא ּואְרְװ תצְנׁשְו : יֵנָמִמ קחר ֹובְלָו ויְתָפְשִב
 %ּובְזעְת יִּכ : םיִׁשָנֲא תוָצְִמ םכידְמְלְמ דֹומְלְו
 םיִשָנַא תֵרַמְׁשִמ-דתֶא ּורַמְׁשִתְו .םיִהְלֶא-תוָצְמתֶא
 הֶלאְּ תובר תּורָחַאְו תֹוסֹוכְו תּוטסק ץוחְרּ
 יּודְגְבִּת בֵׁשיַה םםָהילֲא רֶמאַו : םישע םכֶּתַא

 : םֶבֵּתְרַמְׁשִמ-תֶא ּורָמָשִּת ןעמָל םיִהְלֲא תַוְצַמְב
 יללְקְמּו ֶּּפַא-תֶאְו ףיִבָאדתֶא ֵּבִּכ רַמָא הָׁשֹמ יב
 וו םיִרְמֹא םֶּתַאְו : תֶמּי תֹומ ּומָא-תֶאְו ויבָאדתֶא
 הָבְדְנ רמאל ןֵּבְרִק ומַאְלּו ויֵבָאְל רמאי רֶׁשֲא שיא
 ול אלו : אוה ןּבְרְק ינָפִמ ּךל לועוי רֶׁשֲא--ילָב
 : ֹומֲאְלּו ויִבָאְל הָמּואָמ דוע תושעל יל וחיִּנַת
 , ו םָּתַתְנ רֶׁשֲא םֶכְּתְרמְׁשִמִּב יִהְלֲארַבְּד-תֶא םָּתְרבַהְ
 פ : םישע םֶּתַא הָלֵאְּב תוברו

 ו+ ועָמְש םֶהיִלֶא רָמאַּו לֶהָקַה-לְּכ לֶא אַרְקיו
 וט רָשָא םֶדָאְל ץוחמ רָבָּר ןיִא : ּוניִבּו סֶכְלַב יִלֶא
 ּונָממ ּואָצִי רֶׁשֲא--סַא יִכ ּוהֶאָמַטְל לַכּוי וב אבי
 6 םִיְנְזא ול רֶׁשֲאל : םכֶדֶאָהדתֶא םיִאּמַטִמה הָלֶא

 ד ד ד

 וז ּולָאְשיַו תִיְּבַה לֶא להקה ןמ ליו : עָמשי עמשל
 רֶׁשֲא-לְכ יִכ ּוניִבָת אלה הָנּובְת יִלְּב םָּתַא םנ וא םָכדֹעה םֶהיֵלֲא רָמאַ : לפה לע ויְדימלַת ותא
 ו יִּכ : ותא אָמַטְל לכי אל םֶדָאָה לֶא ץּוחמ אבו
 תֹואָרְחֹמְל אֵצְיְו ןׁטֶּבַה לָאזסַא יִּכ וּבְל לֶא אבי אל
 כןמ אֵצְי רֶׁשֲא-זתָא רמאיו : לֶכֲאַמ--לְב זרקנְל

 םדאה
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 םידוד הָמַּב םיפְלֲא שָמְחְל םָתְל תֹורְּכְּכ שָמָחתֶא
 םכינָש וויְלָא ּורָמאיַו םֶתאָשְנ םיִתותְּפִמ םכיִאְלְמ

 םיִפֶלֶא תַעְּבְראָל עַבָשַהְדירֶא יֵסְרְפִּו : רָשָעַכ
 ּורָמאיַו םֶתאָשְנ םכיִתֹותּפִמ םיִאְלְמ םםיִלַס הַּמַּ
 : ּוניִבְת אל הָכָכיִא םֶהיִלא רָמאיַו : הָעְבָש יי
 -תיִּב לֶא אביו פ -

 : וב זרעַנְל ול ּונְנַהְחַּו רּוָע ויִלַא ּואיִביַו הָדָיַצ
 קרו רַפְּבַל ץּוחְמ לֶא ּוהֲאיִצֹוַו דּועָה דָיְּב וַחֲאיַוּ

 ;רָאֹרַה ותא לַאְשּוַו ויִלָע ּוְדָי--תֶא םֶׂשִו ויָנֵעְּב
 -דתֶא יִנֲא הָאר רַמאיו שָּבּו : הָמּואָמ וה +
 דוע וידדתֶא םֵׂשַו : םביִכְלוה םיִצֲעְּכ םיִשְנֶא הכ

 -ילָּכ-תֶא ארו אֵפְרַו טיִּבַהְל ּוהָּוצִַו ונע "לע
 לַא רמאיו ֹותיַּב לֶא ּוהָחְלְשִו : רּורָּב םיִׁשָנֲא 9

 ׁשיַא-*לֶבְל ותא דֵּנַת אלו רֶפְּכַה ללֶא אֹבָּת
 עּושו אָצְיְו : : רֶפְכַּב יז

 *לַאְׁשִו סֹוּפלפְל אָיִרְסְק יִרְפִּכ ילֶא ויָדיַמְלַתְ
 ורָמאי יִמ .םכָהיִלַא רֶמאּו ּךֶרֶּרְב וידיִמְלַּת--תַא
 זםהיש ה?8] טקטפבה נלי וגשה | : כנא כ ינאי

 םכֶהיִלֲא רֶמאַנ : םיִאיבְּנַה דַחַא הָלֲאְו ּוהַָלֲא
 מאג ךָמֲאַו רֶׁשָפ ןעֶו יִכנָא יכ ּורָמאת יִמ םםָּתַאְו

 ודיג יִּתְלַבְל םכָּב רעו : מישָּמַה הָּתַא ויִלֶאל
 ּפ : ׁשיִאָל וילֲע

 ;רְֶּרַה הָּנִעַי דאב יִּכ םֶדָמְלְל לֶחְיַ 1
 םיִרְפֹוּפַה ןָמּו םיִנָהּכַה יׁשאָרַּמּו סיִנקזה ןמ סַאָמו

 -תֶא רָּבדַו : םּוקָי םיִמַי תָׁשלְׁש יֵרֵחֲאְו גַרֶהָיו :3

 שיא: 13 רעל לח רָטָּפ ותא חקוו ױולְנַּב רָבְדַה
 יֵלְעַמ 4% רמאל רָטְפְּב רעו ויִדיִמְלַתְּב סב ןָפַּ
 -תֶא ְּךַא םיַהלאָל רָשָאתֶא ְּתְמַכְח אל יִּכ ןָטָש
 2 : םיִשְנַאְל רֶׁשֲא

 רַמאַו ויְדימָלַּת לֶאָו לָהְהַה ללֶא אָרְקיו %
 םהילא
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 רֶמאיִו ויָדִמְלַּת לֶא עושי אָרְקִו לֹכֲאָל םֶקָל ןיִא
 ּורָחַא יִּכ לַהִָּה -לע יַמַחְר ּורְמְכִנ : םכַהיִלַא
 : לֹכָאָל םֶהָל ןֵא הָמּואַמּו םיִמָי תֶשלש הֶז יִמַע

 יִּכ ֶרְּבַב ּוּפְטַעְתַי םֶהיֵּתָבְל םיִמָצ םכָחְלַשֶא סאו
 4ויָדיִמְלַת ותא ּונעיו : קֶמְרֶמִמ ּואָּב םֶהַמ םיִּבִ
 : רָּבְדַמַב הפ םֶחָל הָלֲא-תֶא עבשל שיא לָכּוי ןֵאַמ
 הרְמאַו םֶכְל םֶחְל תֹורָּכִכ הָמַּפ םֶתא "רלֵאְׁשו
 6 חקיַו ץֶרָאְת לע ַעּורְבַל לֶהֶקַה-תֶא וצו : עַבָש
 ויִדיִמְלַתְל ןִּתִיַו סלְּפַַו הָדֹוַו םֶחָל תֹורְבִּכ עַבְׁש-תֶא
 :םֶהָל יהו : לֶהָּקַה יִנָפְל ּומיִשיו םֶּהיִנְפְל םּושל
 םָתֹא םַּנ םּושָל רַמאיַו ְרְבִיַו םיִשַעָמ םיִּנַטָק םיִנָּד
 5 םיִתּותְפהְדתֶא ּואְׂשַו ּועְּבׂשִַו ּולכאיו : םּהיִנָפְל
 י םיִלְכאָה ויהיו :  םבילס הָעָבְׁש םכיִרְתֹוּנַה

 | :| םֶחְָלשָיַ םכיִפְלֲא תַעּבְראְּב
 ו םאָּתַּפ דריו 5

 : אָתּונְמְלִד יֵלּובָּנ לֶא אביו וידיִמְלִּת סע הָיִנָאָה לֶא
 וו ותא ּוסנו ומע ַחַכְוַהְל ּולֲחַּו םיִשּורְפה ּואָציו
 ו וחּורְּב חַנָאיו : םִיָמְׁשה ןמ תוא ּונָמַמ ּולֲאְׁשּו
 יִנָא םֶנָמָא תוא שקבְמ הנַה רודה עּוּרמ רמאיו
 3 סֶבְזעִו : הָּנַה רודל תוא ןֵתָנְי םָא םֶכְָל רַמֹא

 : םִיַל רֶבֲעַמ דל חָיִנָאָה לֶא דוע ךֶר
 וו תַחְקְל ּוחְּבְׁשִַ פ

 םכָחָל .רָבָּכְיִסֶא יִכ הינֲאְּב םֶהָל הָיָה אלו םֶתָל
 וט ץֶמָחַמ ּורְמָשָהְו ּואְר רמאל םֶתֶא וַצַָו : תֶחֶא
 6 לֶא שיא ּורְמאַו : סודורוה ץֶמָחַמּו םיִשּורְּפַה
 ז27ַי) : ּונָל א םָחָל רֶׁשֲא "לע רמאל ויחֶא
 סֶחָל רֶׁשֲא לע םָּתְרִמֲא הָּמְל םֶהיֵלֲא רָמאִיַו עושו
 סֶכְל שיָה דוע ּוניִבְת אלו ֵעְדַת אלַה סֶכְל ןיִא
 ואָרְת אלה םכָכָל םונע : בֶבִל זרֶׁשְק דע
 יי יִקְרְפּב : ּוּכְזִת אל ּועְמְׁשִת אלָה םֶכָל םָיְנְזֶאְ

 תא
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 רַמאיִנ ןענ :  הֶנשאַרְב אבו =ֹוב ּוהְיְלֲא יִּכופ

 לֹּכַה ביִׁשֵהְו הָנֵׂשאֵרְב אבי ּוהָיְלִא ןֵכָא םֶהיֵלַא
 ןַיִאָכּו הָּבְרַה הָנְעָי יִּכ םֶדֶאַּב לע בּותָּבַבו

 ושעיו אָב ּוהְיְלַא יִּכ םֶכְל רַמֹא יִנֲאַו : םֵׁשֲחַיּוּצ
 2 : ויָלֲע בּותָּכַכ ּובֲא רֶׁשֲא-לְכ ול

 בָר דק אָ ּיְיִמְלּת-לא אב 4
 : םכָקְל םיִלאש םכירפופה--תֶאְו םםֶתיֵתֹביָבְס

 ּוצּוריו ותא םכְתאְרַּב םאָתּפ לָהָּקַה--לְכ ּוהָמִתִיַו וט
 הָּמְל םירפופה--תֶא לַאְׁשִו : םּולָשָל ול לּואשְל 6

 רֶָמאיַו *לֶהָקַה ןמ דִחֶא ןעיו | : םֶהָל ּולֵאְׁשִת וז
 רֶׁשֲאלְו : ול םַלֶא ַחּורְו ּדיִלַא יִנָב יתאבה דַמַלָמ 8

 ויֶנשדדתֶא קֹרַח אֵּמּנִו ותא ץֶצְר קדֶמָש ּוהֲחָקִי
 : ּולכָי אלו ּוהֲאיִצֹוהְל ְּךיֶדיִמְלַּת לֶא רַמֹאָו שבי

 סֶכָּמִע הָיַהֶא יִתָמ דע ררוס רוד רַמאיַו ותא ןעיו ופ

 ואבו : יִלֶא ּוהֶאיִבְה םכָכָל אָשָא יִתָמ רע ב
 םכאָתְּפ ַתֹּורָה ותא הָאְשִּתַו ותארְבּו ויָלַא ותא
 ויָבָאתֶא לֶאְשִנ : אמנו לַלּוגְתִי הָצְרַא לפיו ו

 : וָרּעגִמ רמאיו תאז וילֲא תּויָה ימי ;דָמָּכ
 הָּתַאְו ּודְּבִאְל םִימַבּו ׁשֵאְב ּוליִפה תובר םיִמָעְפּו 3

 : ּונָמָחִרְו ּונעישוה רֶבָּר תֹוׂשֲעַל ללַכּות םכָא
 לכו לכ ןיִמֲאַהְל לֵכּוּת םֶא עּושי ויְלֶא רָמאיו
 רַמאַו =כאָתּפ דלה יבא קעְצְה = : ןיַמָאמְל א

 י-רֶסהְל העיִׁשֹוה ינדֲא ןיִמַאמ ינֲא זרֹעְמְדְּב
 רעו לָחְקַה ּוְלַא ץר יִּכ עושי אָרַו : יֵתָנּומֲא הב

 יִנֲא ׁשֶרָחְו םכְלא חור וילֶא רַמאיַנ אֵמָט חּורְּב
 קעצמ : 1ב דוע אֹובְל אלו ותַאַמ תֶאְצְל ףּוצְמ
 םםיִַּריּידע תַמָכ יה אָצִנ דאָמ ותא ץֶצְרְו

 םקיו ודָיְּב עושו זחאינ : אּוה תַמ יִכ ּורְמָא גז
 ויָדיִמְלִת ותא ּלֵאְׁשִַו הָתיַב אביו : םקו ותא ₪
 רֶמאַו ;: והֲאיִצֹוחְל נלי אל עודמ  םבְּבַבְל 9

 םהילא
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 סָאָמְו יִרֲחֹא תֶכָלְל הָבאִי רֶׁשֲא שיִא שיִא םֶהיֵלֲא
 הל שיא יִּכ : יִרֲחַא ְּךֶלְו וצע-תֶא אָשַיְו ושָפָנ-תֶא ותבילצ א ג

 ׁשיִאְו הָּנְדְבאִי ושְפַנ-תֶא ליִצָהְל הָבאי רֶׁשֲא שיא
 הָרשְּבַה ןעמלּו יִנֲעַמְל .ושְפנְתֶא דבאי רֶׁשֲא שיא
 % שכרו כא שיִאְל ליעוי-המ יִּכ : הָנָליִצַי אוה
 ןַתיײהַמהֹוא | : ּושּפנ-תֶא דַבאיָו ץֶרָאָה-לְּכיתֶא
 38 שובי רֶׁשֲא שיא שיא ןֵבָל : ושְפַנ תרּומְּת שיא
 | וב הדוקה אָטחְו ףאְנְמ רֹודְב יִרָבְּדִמּו יּנּמִמ
 םכע ויָבָא דֹובְכְב ֹואֹובְב ּונָמִמ םנ שובי םכְדֶא
 : םישדקה םיִכָאְלַּמַה

 א ט םֶכָל רמא יִנָא סֶנֶמָא םכָהיִלֶא רָמאיַו
 תָוָּמַהְד-תֶא ּומעְמִי אל רֶׁשֲא הפ םיִדָמע שו יב
 : הָרּובְנַּב םיהלֶאָה תּוכְלַמ אּובְמדתֶא ּוארְיְיִּבדדַע

 9 דדתֶאְו רֶטָּפתֶא עושי חקְל םכיִמָי תָשָש יִרָמְאְו יפכ א
 הבְּג רח לע םֶּרכְל םֶתא לעינ ןנָחֹו-זתֶאְו בקי

 9 ּוריִאַה ּויָדָנְבּו : םֶהיֵנְפַל וָנָפ-תַא הָנְׁשַו רֶתְסַּב
 ןיּבְלהְל לכְי ֶרָאָה לע סבפ ןיִאְו גְלָשּכ דאָמ ןֶבָ
 4קרָשמ סע ּוהיִלֶא םםֶהיֵלֲא אְרְו : םכָהּומְּב

 ה עּושי לֶא רַמאיַו רָׂשַּפ ןעיו : עּושי לֶא ּורְּבדיַו סרט א ג
 תוכְס שלש רֶׂשעְו הפ תויהל ּונְל בוט יִּבב 7"

 =יִּכ : ּוהָיְלאָל תַחַאְו הָׁשֹמְל תַחַאְו ְּךֶל זרַמַא
 יְּדַכֹס ןָנָע יהיו : ּואַרָי יִּכ רֵּבַדְלההַמ עדי אל
 דיִדָיַה יֵנְּב הָז רמאל ןְנֶעַה ןמ לוק יֵהַָו םֶהיֵלֲע
 ּואָר אלְו ביִבָּסַמ םֹאָתִּפ ּוטיִּבִו : ּועֲמְׁשִת ויִלֶא
 9םִּתְדַרְבּו : םםָּתִא ֹוּדַבְל עושי יִּתְלְּב שיא דֹוע
 --תֶא ׁשיִאְל ּודיְנַי אל יִּכ םָתֹא הָּוַצ רֶהָה ןִמ
 : םםיִתמַה ןמ סֶדָאְךֶּב םּוקְויִּכ דע ּואָר רֶׁשֲא
 = ידזתָא ׁשיִא ּולֵאְׁשַו םםָּבְרְקִב רֶבָּרַהי-תֶא ּורֲמְׁשַו
 ּפ : םיִתַמַה תַמּוקִּת-הַמ ּוהָעְר

 וו םיִרְפֹופה ּורָמֲאי עּורַמ רמאָל ותא ּולַאָשיַו
 יכ



 45 MARCUS 64? 9.10 יט

 תובל ל בוט ּהָתא ץצק לישְכַמ ּךֶלֶנַר םֵאְוהמ
 לֶא ּךלְׁשְהְו םִיְִגִר ףְל תויָהַמ םַסִּפ םיִיַחַה ללֶא
 םּתְעַלֹוּת רֶׁשֲא : הָבָּכִת אל רָשֶא שא לֶא םֹּנָהיֵג
 ּךְנע םֶאְו : הָּבְכִת אל ׁשֵאְו םבַׁש תֹּומָת אלה

 תּוכלמ ללֶא אּובְל ּךֶל בוט ּהָתֹא רוק ךְלישְכַמ

 לֵא ךלשָקְו םניע ףל תֹויהַמ תַחַא ןעְּב םיקלָאָ
 ׁשֲאְו תּומָת אל םָּתעלֹוּת רֶׁשֲא : םֹּנָהיֵנ שא <
 הַבָז--לָבְו ׁשֵאְּב ַחְלְמִי -לּכַה יִּכ : הָּבְכִת אל ו

 *לֲפַּתת חֹלַמַה םֵאְו בוט חלָמ : חַלֶמִי חַלָמְּבנ
 םֹולָׁש יהיו םםֶכְּב תַלָמ יִהָי ותא ּוחְלְמִת הָמָּב
 ::םככועמ
 קרַדּוהְי .יִלּובְּנ לֶא אבו םכָשָמ םקיו א

 םַדְמַלְו דֹוע *לָחְק וָלֵא .ּולהְקיו ןּרְרִיל רֶבַעַמ .
 פ : םעְפְּב םעפְּכ

 ותא ּולֶאְשיִנ וסנו םיִשּורְּפַה ולא ושגו 9
 רַמֲאיַו ןעו : ֹותְׁשֲאדתֶא שיא חַלָשְל הָרֹותְּבַה
 ַחיִּנַה ּורמאו : השמ םֶכְתֶא הֶּוַצדהַמ םֶהיֵלֲא 4

 ןעיו : ּהָמְּלְׁשְלּו תּותירְּכ רֶפְס בּותְכְל הֵׁשֹמ ּוגָלה
 בֵתְּכ םֶכְבְבְל השק רּובעּב םֶהיֵלֲא רַמאַּו עּושי
 הָאיִדְּבַה תיִשאָרָמו : תאּוַה הָוְצַמַה-תֶא םֶכְל
 ןָּכְדלע : רמאוו םיהלֶא םֶתא הָשָע הָבְקְנּו רָכָזי

 : ֹוּתְׁשֲאְּב קֵבָדְו ֹומֲא-תֶאְו ויבָא-דתֶא שוָאד-בָזְעְ
 םִיִנש דוע ּויָהָי אל ןֵכָל דָחֶא רֶשָבְל סֶהיִנָש ּויָקְו 5
 רֵּרַת רֶׁשֲא-דתֶא כָל :  דָחֶא רֶׂשָּבידםכַא כפי

 ויָדיִמְלִת ותא ּולאשיו : םֶדֶא דיר אל םיִהלֶאי
 םכֶהיִלֲא רמאיו : הֶזַה ֵּבְַּּה לע תָּבַּב דעו

 -זתֶא >ֵׂשְְו וּתְׁשֲא-התָא חלשי רֶׁשֲא ׁשיִא ׁשיִא
 -תֶא בועת יִכ הֵׁשֲאְו : ָהיֶלָע אּוה ףַאֹנ תֶרָחַא ו

 : תפסה תָּפֲאנ רַחאְל אָשָּנִתְו ּהָשיִא

 ויֶלֵא ּואיִביְו ב 8
 םידלי א בו

 המ
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 הרֶלְפְתְּבִדִסַא יִב אָצְי צל הָזַה ןיִמַה םכֶהיִלָא
 ל םָׁשִמ ּובְליַו ּפ : םּוצְבּ
 יו דָמְלַו : שיא עַדָי יב הָבֶא אֹלְו ליֵלְנְב ּורְבֲעיו
 יִדיִּב רגָסַי םֶדָאְרְּב םֶהֵלֲא רָמאיַו ויְדֵמְלַּת-תֶא
 : .יִשיְלָשַה םֹויָּב םכּוקי ֹוגְרָהְבּו ּוהּוגְרַהְו םיִשְנָא
 = ִרְּואָשַמ ּואריו רֶבָּרַה-התֶא ּוניִּבַה אל זרָּמַהְ

rns3 לֶא אבי פ  
 תאז--המ םֶתא לֶאָשיַו תִיַּבִב יהו םכּוחְנ רפּכ
 3 יִכ ּושירָחו : ְּךָרָּרַּב םכְכיִנִּב םֶּתְרַמַא רֶׁשֲא

 הל בָשָיַו : לּודְנ ימ ּךֶרָּבב ּוהֲעַריתֶא שיִא ּוחְּכְוְתַה
 יִּכ שיא םֶהיֵלֲא רמו רֶׂשֲע .םיִנְש ללֶא אָרָקו
 תַרָשְמּו סֶלֶכְל ןֹורֲחַא הָיַהַי ןושאר תֹויָהְל הָבאי
 5 והַאְׂשִו םֶכּותְב והדימעיו דִליַהדתֶא חקיו : םֶלָּ
 יז לָּבְקִי רֶׁשֲא שיא שיא : םֶהיֵלֲא רֶמאּיַו ּוװָתֹעֹורְזְב

 רֵּבִקמַהְו יתא לבו יִמש ןעמְל הֶוְּכ דָחֶא דָל
 רֶׁשֲא--תָא-הסַא יִּכ לַּבקמ אּוה יתא צל ותא
 3 ותא ןעיו ב : יָנָחָלְׁש

 --תֶא יצֹומ דָחֶא ּוניִאְר דַמלָמ רַמאיַנ ןֶנֶחוי
 ןעו ותא אָלְכַנו ּוניֵרֲחַא ּךלֶה אלו ףְמַשְּב םיִדָשַה
 ּפּואְלְכִּת לא עּושי רַמאַו : ּוניִרָחַא ְּךְלָה תל
 לַכּויְו יִמָשָּב הָרּובְג הָשַעְה שיא ןיִא יִכ ותא
 מ ּונְתִא ּוניִלְע ּונֲעַא רֶׁשֲא יִּכ : הָרֵהְמּב יִּב רָּבַדְל
 יג יִמָשַּב םִיַמ פוּכ םָכְתֶא הקשי רֶׁשֲא שיא יִּכ :אוה

 =ל םֶכָל רַמא יִנָא םֶנֶמָא םכָּתַא ַחיִשְמְל ןעי
 =ןֵמ דָמָא-תֶא *ריִשְבַי רֶׁשֲאַו |: ֹורְבׂשזתֶא דָבא
 םִיַתַר תֹולָּתַהְל ול בוט יב ּוניִמַאָי רֶׁשֲא םיִּנַטָקַה

 4 ץצק ְּליִׁשְכַמ ִֶּדָי םאְו : םיַּב ךְלֶשָהְו וראָוצְּב
 תּויִהְמ .ׁשֶלַח  םכּיָהַּה לֶא אֹובְל ףְל בֹוט ּהָתא
 : הָבָּכִת אל רֶׁשֲא שא לֶא םֹנהיַג לֶא אבו םִידָי ל
 4 : הָּבְבִת אל ׁשֵאְו םַׁש תּומָת אל םֶּתַעַלּת רֶׁשֲא

 םאו |
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 םכֶנְמָא רמאיו עושי ןעה : יְרָחֶא לו לב
 תָּבַהתֶא בַזֶע רֶׁשֲא שיא ןיִא םםֶכָל רַמֹא יִנָא
 הָשָא וא םא וא בָא וא תויָחֶא וא םיִחַא וא
 : הרַרׂשְּבַה ןעמלּו יִנַעְמְל תודָש וא םכיִנָב וא
 םיִנָבְּו תּומָאְו תויָחְאְו םיחַאְו םיִּתְּב חקו תלול

 ייחְו תאזַה תַעָּב תופּודְרַּב םכיִרֲעְׁש הֶאַמ תודָשְו

 ויהיו םינשאַרָה םיִּברְו : אָּבַה םכֶלעְּב םיִמְלוע גו
 : םביִנשאר םיִנֹרַחַאָהְו םכיִנרֲחא

 כ ויהיו פ -

ns 72 רֶׂשע נינש--תָאיחשו וארו  
 הָּגַה יִּכ : ול הֶרְקְי רָשאתֶא םֶהָל רמאל לָחו3

 ישאָר לֶא רֵנסִי םֶדֶאְרְבּו הָמְלָשּורְי םיִלע ּונְחַנֲא
 תֶוָמְל ּוהּעיִׁשְרַי הָמַהְו םיִרְפּופַה לֶאְו םכינָהּכה

 ותא ּורְסִי וב ולתהיו : םיּוגל ותא ּוריֵנְסו 4
 ִׁשיֵלְׁשַה םבֹויַבּו ּוהְנרהְיו וינָפְב ּוקְריְו םכיִטֹוׁשְב

 ויֶלֵא ּואביַ ּפ : םּוקָי הל

 הָבאנ דָמָלְמ רמאל יּדְבז יִנָב ןָנְחּוְו בלש
 םֶהיִלַא רָמאַו : לֶאְשִנ רֶׁשֲאדתַא ּונְל ךתושעל 6
 ויִלא ּורְמאַו : םםֶכָל הָשָעֶא יִכ ובאת-דהרמ 7

 לאל דָחֶאו נמל דָחֶא בָשנְו ּונָל הדְנְת
 םכָּתעֶדְ אל עושי םֶהִלְא רַמאַנ : ְדובְבְב

 ,א'ג הָּתְשֶא רֶׁשֲא סוכמ תֹוּתְׁשִל ּולְבּותַה םָּתְַאְׁש-המ
 Anns הָּב טְסַטַּּכַא רׁשֲא .הָמְסַּּבִּב טְסּפְּבהַלּו

 הנוחרא דתש עושי םֵהיֵלֲא רָמאיִו .לָכּונ ויָלֲא ּורָמֲאיוּפ
 לבטהלו וא

 - הָמְסַטּפַּבַב וטְסֶטפֶּבְתְו הָּתְׁשֲא רֶׁשֲא סוכִמ ּותָשת

 יגלו ולאְמָשְלְו ינומיל ;רָבָשָלְו : ּהּב טסֶטפְּבָא רֶׁשֲא מ
 ועָמשִה : םֶקְל ןּוכְנ רָשַאלְםִא יִּכ תַתָל יל אלו

 אָרְִַו :ןְנְחֹוְו בקע לע תורחל ּולֲחְיַו הָרׂשֲעָה =
 םיִבְׁשֲחְתַמַה יִכ םָּתעְו םֶהיִלַא רָמאיַו עּושו םֶהָל

 לשמל אפ בו
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 : סביִאיִבְּמַּב ויְדיִמְלַת ּורֲעְנַו סָּב תַעַנָל םכיִדְלִ
 4 םיִדְלָיל ּוחיִנה םֶהיִלַא רַמאיַו ול רַחַּו עושי אָ
 םיִּהְלֶאָה תּוכְלַמ יִּכ םֶתִא ּואְלְבּת לֵאָו יִלֶא אֹובְל
 וט רָשַא שיא םֶכָל רַמֹא יִנֲא םֶנָמִא : איה הָּלֵאַמ
 אבָי אל דל טיִהלֲאָה תוכלמ--תֶא לבת אל
 16 םָהילֲע ודדתֶא םבָׂשיו ּויָתערֶזַּב םָאָשִיו : ּהָב
 וז לֶא אציו פ : "םָכְרָבַַ

 דַמלָמ ותא לֵאְׁשִו וינְפְל ערְכַו דָחֶא ץֶרנ ּךרּרַה
 8 רָמאיו : םיִמְלוע יח תַשְרְל הֵׂשֲעֲא הֶמ בוט
 יִּכ בוט ןיִא בוט יִל ָתאְרְק ;דָמְל עּושו ויְלֶא
 ו9 אל תרֹוָצמַה-זתֶא ּתַעַדָי : םםיִהלֲאָה דָחֶא-דםִא
 רקָש דע הָנעַה אל בנְנִת אל הַצְרִת אל ףַאְנִת

 כעַו : ףַפַאתֶאְו ףיִבָאדתֶא דָּבַּכ קשעת תל
 : יִרּועְנִמ יִּתְרַמְש הָלֶאלְּכ-תֶא דַּמַלְמ ויָלֲא רָמאיַ
 ג תַחַא רוע ויָלֲא רַמאיַנ ותא בֵהֲאַַו וב עושי טּבו

 םִיְנעֶל ןתו ףְל רֶׁשֲאלְּכדתֶא רֹכְמ דל ְּל רֶסְחֶּת
 לו ץעָהתֶא אָש אובו םִיַמׁשב ְּל הָיְהְי רֶצֹואְו
 2 בָצְעְתִמ ליו הֶּזַה רֶבָּרַה לע ויִנָפ וררקיו : יִרחא
 פ : ול הָיָה בֶר שּוכֶר יִּכ

 23 זרֶכיֵא יָדיִמְלַּת לֶא רָמאַו עּושי טָּבו
 , םיִחלֲאָה תּוכלמ לֶא אבל סיִריִשָעְל זרֶׁשְק

  דוע עושי ןעיו ויִרָבְּב לע ויָדיִמְלַת ּוהָמְתִו
 רֶׁשעְּב םיִתְטֹובְל הָשָקִנ הָכיִא ינָּב םֶהֵלֲא רָמא
 הכרבעל לָמָנָל לק : םיִהְלֶאָה תּוִכְלַמ *לֶא אֹובָל
 : םיִהלֶאָה תּוכְלמ לֶא אּובְל רישעמ טחַמַה ןעְּב
 9 לכו יִמּו ּוהֲעַר לֶא שיא ּורָמִאיַו דאָמ ּוהָמְתִּו
 גז תֶאַמ רֵצְּבִי רמאיו םֶהיִלֶא עּושו טֵּבַו : עַשְּוהְל
 רָבָּב רצְּבַי אל יִּכ םיהלֶא תֶאַמ אלו םכיִשְנַא

 , : םיהלֶא תֵאַמ
eh -תֶא ּונְבְע הנה ויָלֲא רַמאּו רָטֶּפ לָחי  

 לכ
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 בָשּיַו ויְלֲע םֶהיֵדְנְּב-תֶא ּוכיִלְׁשו עושי לָא רעה
 םיִרָחֶאַו kis םֶהיֵדְנְּבדתֶא םיָּבר ּושְרְפִיו : ויָלָע
 וקעציו : ּךִרָּרִּב םּועיִציו םביצע יַפְנַע-תֶא ּותְרְּכַפ

 ת""העושוה רמאל ויָרֲחַאְלּו ונפל זכיכלהה
 דִוָּב תּוכְלַמ הָכּורְּב : הָּנהְי םֵׁשְב אָּבַה ְּךורְבי

 : םיִמֹורַמָב אָּנהֲעיִׁשֹוה הֹוהְי םֵׁשְב הָאְּבַה ּוניֵבָא
 --תֶא ארי לָביִהַה לֶאְו םלָשּורי לֶא עּושו אב וו

 'פ | 1 רֶׂשֲ םינש סע
 אָרַו : בעֶר הָיְנֲע"תיִּבַמ ותאָצְּב רֶקּבַבּו 12 13.

 אָצַמִי ילוא אביו םיִלֲע ּהָלְו קוחרַמ תַהַא הָנֲאת
 םילֲע םִא יִכ אָצִמ אל היִלָא ו ּואבְבּו הָמּואָמ ּהָב

 רָמִאַו עושי ןעו = + םיִנֲאְּתַה תע הָתְיֲה אל יִּב+
 סֶלוע דעו הָּתַעַמ ּךִּמַמ ירָּפ לַכאי אל ׁשיִא הל
 פ : וידיִמְלַת ּועֲמְׁשיו

 :לָכיִהַה לֶא עושי אבו הַמַלְׁשּורְי ואביו וט
 -תֶא ּךפָהיו לֶכיִהְּב םיִנְקַהְו םיִרָכפַה איִצְוהְל לֲחיַו
 םיחלשה : םיִנֹוי יֵרְכֹמ תובָשּומתֶאְו ףסָכְיִפיִלַחַמ תֹונְחַלׁש

 : .לָביֵהַה ְּךֹותְב יל תאׂשְל שיאְל .חיִּנַה תלו 16
 :תוב יִתיִַב יִּכ בּותַכ אלַה .םֶהיִלַא רַמאיִו דמו 17

 ותא סכְתיִשַע םֶּתַאְו םכווגת--לָכַל אַרְקִ הָלְּפִּת

 ישארו .םבירְפּופַה ועְמְׁשַו : םביִצרֶּפ תַרְעַמְל 18
 ּוהְמָת יִכ ותא ּואְריַו ּוהֵדְּבַאְל ּוׁשְקַבַו םכיִנָהְּבַה

 ץוחמ אֵצַו בֶרָעָב יחיו : ֹוחָקְל לע לֶהּקַה לָכ יי
 5 rer iE ול
 קרֶנָאְּתַה--תֶא ּואְר םכְרְבְעַּב רֶקְּבַבּו כ
 ke וָלָא רַמאיַו רֶטָּפ רֹכַָו : םיִׁשרשַה ןמ הַׁשְבַיּפו
 ןעו : ָּתְרַרַא רֶׁשֲא הָנֵאְּתַה הָשְבָי הָּנַה יִּברפ
 יִּכ :  םכיִתלאב ּוניִמָאָה םֶהיִלַא רַמאיַו עושי 3

 רמאי רֶׁשֲא שיא שיא םכְכָל רַמא יִנָא םֶנְמָא
 רהל
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 םֶהְּב םיִלּודְנַהְו םֶהיִלְע םילשמ םוונה לע לשמל
 4 שיא שיִא א םֶכְּבְְקְּב ןִכ אלו : םםֶּב םיטְלש
 : םםֶנַתְרְׁשִמ הָיְהְי םֶכְּבְרְקְּב לודָּנ תּויָהְל הָבאָה
 44 דָבָע הָיְהִי שאר תֹיָהְל הָבאָה םָּכַמ שיא שיאו
 המ ול-תֶרָשָהְל אָב אל םכְדָא-ְךָּב םָנ יִּכ : םכָכְלַּב
 : םיִּבַרְל רַפֹכ ושְפְנתֶא תַתָלְו תִרָשְלְסַא יִב

 4 -ִכָא ּואבָיו ּפ |
 בֶר לדָהְקְו ויָדיִמְלַתְו אּוה וחירימ ותאָצְבּו ֹוחיִרי
 : לֶאָשַַו דררה לע יִמיִטְוָּב רועה יִמיִטְירַּב בָׁשֵ
 גז רמאיו קועצל לָחִיו יִרְצֹּנַה עושי אּוה יִּכ עַמְׁשיו
 ₪ ותְושָמַהְל םיִּבַר וב ּורעְנִ = : רְּדרָּב עושי יִנֵנָח
 4 דמעיו : דִוְּדְרָב יִנָּנְה דאָמ קעֹוצְו ךלוה אּוהְו
 ּורָמאיו דָּועְה לֶא ּואְרְקַו ול ארקל רַמאיַו עּושי
 נדזתרַא ְּךלְׁשַו : ְּףֶלֵַא אוה אָרּוק םוק קזח וילא
 .Por ו רַמאַו עושי ןעינ : עושי לֶא ּךְליו םקיו ֹוּדנְּב

‘= 

 רועֶה ויָלֲא רֶמאיַנ ְּךֶל יתושעל הָבאת--המ ויְלֶא
 =ךל עושי ויָלַא רֶמאַו : יִנֵע םֶקָּפִהְל .ינובר

 :ּךךֶרָּרַּב עושי יֵרֲחַא

 א אי דתיִבּו ינּפ-דתיִּב לֶא םבלָשּוריל ּובְרְקי
 : ויָדיִמְלּתִמ סנש חַלָשַיַו םיִתיִזִה רה לֶא הינע
 = םֶכֲאבְכּו םֶכָּנגִמ רֶפְּכַה לֶא ּוכָל םֶהיֵלֲא רֶמאּו
 ויִלָע בַשָי אל רֶׁשֲא רּוסֶא רע םאָתַפ ּואְצְמְת וב
 םֶכיֵלֲא רַמאי םִאְו : ּוהֶאיִבַהְו ותא ּוריִּתַה שיא
 ףךרצ יִנֹדֲא יִכ ּורָמאת תאז םבֶתיִשַע הָמְל שיא
 + דדתֶא ּואְצְמִו ּוכְלַו : הפ ּוהָחְלַשָי םאתַּפּו וב
 ּוריִּתַיו םכְיניע חַתָּב לע רעשל ץּוחמ רּוסֶא רעָה
 ה רֶמ הָמָש םיִדָמעָה cםֶהיֵלֲא ּורמאו : ותא
 6 םֶהיִלא ּורְמאַו : ריָעָה-דתֶא ריִּתַחְל םםתיֵׂשֲע

 ז תֶא ּובילוינ : םֶתא ּוחְלִשיַו עּושי הֶוְצ רֶׁשֲאַּכ
 ריעה 0.
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 : ּוגְרֶה םֶהָמּו ּוּכָה םֶחַמּו םכיִּבר םיִרָחֶאְו ותא
 םכנ הַלְׁשַו ּודידודדוֶּב | דיִחְיְְָּב דע ול יחרפ

 : ּואָריִו ינְּבדִתֶא יִּכ רמאָל הֶנֹורֲחַאַּב םֶהיִלֶא ותא
 זרז יִּכ ּוהָעְרְלֶא שיא הֶלֶאָה םכיִרְּכַאָה ּורְמאיוד

 קית = : הָׁשְרְיַה יֵהָת ּונָכְו ּוהֵגְרַהַנְו ּוכְל שרויה <
 ןֵכְל : םםֶרָּכַל ץּוחָמ לֶא ּהָביִלָשִיַו ּוּהָנְרַהַו ובפ

 םיִרְּכַאָה-תָא דֵּבַאַו אֹבְי םֶרָּבַה ןֹודֲא הֶׂשֲעי--המ
 םֵתאָרְק אלָה םֶּתַאְו : םיִרֲחֲאַל ןתו םֶרְּכַהתֶאוי

 הָתָיָה  סבינבה ּוסֲאָמ ןָבָא קרזה בּותּכַהדזזרָא

 תֹאָלְפַנְו תאז הָתְיַה הָוהי תֶאְמ : הָּנַּב שארֶלוו
 לֶהְקַה-תֶא ּואָרייו ושָּפְתְל ּושקביַו : ּוניִנִעְב איה ו

 ותא ּובָזְעִיו לֵׁשַמַה-תֶא רָּבַּד םֶהיִלְע יִכ ּועְדָי יּכ
 פ : וכליו

iישָנַאָמּ םיִשּוְּפִמ םיִׁשָנֲא ּוילֲא ּותָלְׁש  
 ולא ּורָמאַו ואביו |: ורְבְדְּב דּוצְל סודורוה גג

 ₪ 2 -ד"ַרָּכִמ רּונָת אלו הָּתַא ןֶמֶאָנ יִכ ּונעדָי דַמלמ

 --תֶא דַמַלְתּו שיִא יִנָּפִתֶא אָׂשַת אל יִּכ שיא

 סָא רֶסיִקָל סמ תַתָל ּונְלַה תַמָאְּב םיהלֶא ר
 זכְתְפְנֶתְתֶא עֶדַו : ןּתִנ צל וא ןּתְנַה אלוט

 רֶניִד .יִלָא ּואיִבָה יִנּוסְנְת הָּמְל סכָהיִלַא רָמאיִו
 יִמְל :םֶהיֵלֲא רָמאַו והא ּואיִבִו : יתואְרל פ
 ער :  רֶסיִקְל ּורָמאיִו הוה בָּתְבִּמַהְו הֶנּומְּתַה וז

 רֶסיִקְל רֶׁשֲא-תֶא רָסיִקְל ּונָּת םֶהיֵלֲא רָמאיַו עושי
 ; ויָלֲע ּוהָמְתִיַו םיֵחלאַל רָשֶא-תֶא םיהלאלו

 ויִלֶא ּואבָיְו ב 18
 והּולַאְׁשַּת הָמּוקִת הָיְהִת אל יִּכ םיִרְמאָה םיקּודָצַה

 יִחֶא תּומָי יִּכ ּונל בֵתָּכ הָשמ דַמלִמ : רמאָל יי
 --תֶא םָּבַי ויִחֶא ול ןיִא םיִנָבּו הָשָא בַזָעְו שוא
 םיִחַא הָעְּבש ּוָהַו : ּויַחָאְל עַרֶז םיִקַהְו ּוּתְׁשִא כ
 נְׁשַהְו : ול ןיִא ער תָמְיַו הָׁשֲא ןֹוׁשאַרָה תַקוּו

 םבי

 המ
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 וּבלְּב ןּופְי אלָו יּב ּךלָשָהְו אָשְּנִה הֶזַה רֶהָל
 רָשַא-דלָּכ רמי רֶׁשֲא-תֶא הֶיְהִי יִּכ ןיִמָאְיסַא יֵכ
 9 דדלָּכ םָכָל רַמא יִנֲא ןִּכ לע : ול הָיָה רַמאי

 יִהיַו זרַחְקְל ּוניִמָאְת הרָלְפְתְב ּולָאְשִּת רֶׁשֲא
 הכ שו םא ּוחְלְסִּת לֶלַּפְתִהְל םֶכְדְמעְבּו : םכְכְל
 םֶכיִבֲא םֶכָל חלֶסָי ןעַמְל שיא לע הָמּואְמ םֶכָל
 9 אל םכאְו : םֶכיֵתֹמְׁשַא-זתֶא םּנ םִוַמְׁשַּב רֶׁשֲא

 --תֶא חַלְסִי אל םִימְׁשִּב רֶׁשֲא םבֶכיֵבֲא ּוחְלְסַת
 ב : םֶכיִתְמְשַא

 פז ואביו לֶביֵהְּב ליו הָמַלְׁשּורְי דוע ּואבִיַו
 ₪ ּורָמאיַו : םיִנְקוַהְו םיִרָפֹוּסַהְו םיִנָהֹּכַה ישאָר וילֲא
 ןַתָנ יִמּו הָלֶאתֶא הֶׂשֹע הָּתַא יִמ ןֹוטְלְׁשְב וילֵא
 ועו : זרַלֲאדתֶא תושעל הָּזַה ןֹוטְלְׁשַהזתֶא ל
 רָבָּב םָּכַמ לֵאִׁשֲא יֵבֹנֲא סג םֶהיֵלֲא רָמאיַו עושי
 יִתיִשָע יִמ ןֹוטְלְׁשְּב םָכיֵלֲא רַמֹאָו יל ּוגֲעַתְו דָמֶא

 ל התה םִימׁשַה ןמָה ןֶנְחּוי תמְסַטּפַּב : הָלֲא-תֶא תליכט וא
 גו "לֶא שיא ּורָמֲאַו : יל ּונַע םכיִשְנַא ןמ וא
 עּוּרָמּו רמאי םִיַמְׁשַה ןמ רמאנ םִא רמאל ּוהער

 9 ּואְרָי םיִשְנַאִמ רמאנ םִָאְו : ול םֶּתְנַמָאָה תל

 : .איִבנְל ןֶנֶמּיָל ּובָשָח םֶלָּב הָנְמָא יִּכ סְעֶה-תֶא
 עושי ןעיו ּונְעְדִי ל עושי לֶא ּורְמאיַו ונע
 יִמ ןֹוטְלְׁשִּב םֶכָל רַמא אל יִנָא סג םֶהיֵלֲא רֶמאיַ

 : .הָלֲא-תֶא יִתיִׂשֲ
 א ךיעטֶנ שיא סיִלָשְמְּב םםֶהיֵלֲא רֵּבְַל לח

 :CR: 2 ּוהנּתִַו לֶּרְנִמ ןבַו וב בַצֶמ בקו ּוהְקנעִו םֶרָּ

 ? םיִרְּכַאָה לֶא ורָבַע-תֶא חַלְׁשַו : עסִיַו םיִרָּכַאְל
 י ּוזחאיו : םֶרֶכַה יִרְּפִמ םיִרְּבִאָה ןִמ תמְקְל ֹוּתְעְּב
 ודֶבָע דוע תלָשיו : םקיר ותא ּוחְלַשְיו ּוהְּכִנ וב
 ושאר--תֶא ּוצֲחַמַו ותא ּולקְסַּו םכָהיִלַא רַחַא
 ה ּוגרהינ רַחַא דֹוע חַלֶשיו : ױפָח ותא ּוחְלַשְיו

 ותא
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 יִּכ םיִרְפּוּפַה ּורָמאי הָכיֵא לֶכיַהְב ודְמְלַּב רַמאיַו
 רַמָא פצוה דְוָד וִּכ : ה דוָּרדְּב חיִשָמ 6

 דע יֵניִמיִל בש נדאל הָוהְי םכָאְנ שָדְקַה ַחּורְּב

 יָד א כָל : ּףֵלְנַרְל םדָה ְףֶבְוֹא זרישֶא וז
 ותא ּועמשיו פפוה ֹונְב הָכיֵא יִנדֶא ול ארק

 2 : הָחְמָשְּב בֶר לָהְק
 ןמ ורָמְׁשִה ֹוחְקְלִּב םםֶהיֵלֲא רָמאיַ 38

 לואשלו תֹוצְלֲחַמְּב ּךלהְתַהְל םיִבֲהֹאָה םיִרָפֹוּפַה
 זרונשאְר תובשומ--תֶאְו : םיֶקְְׁשַּב םֹולָׁשְלּפ

 טמ

 הזה א : הָּתְׁשַמַּב תונשאר תוטמהתֶאְו םיִדֲעֹומַההיֵּתְבְּב
 -תֶא ּוכיִרֲאַי חֶאְרַמְלּו תּונמְלַאהיִּתְּבדתֶא םיִלְכאָה מ

 : רֶתּוי טפְׁשִמ ּוחְקְי הָלַא םכְֶהיִתְלפִּת
 עושי בָשיו ּפ %

 תֵׁשֹהְנ םיִכיִלְׁשַמ *קהְקַהדתֶא אָריו רֶצֹואָה דנָנִמ
 : הָּבְרַה וב םיִכילשמ םיִּבַר םירישעו רֶעֹואָה לָא

 םיִנָמ יֵנְׁש וב ּךַלׁשּתַו תהא הינע הָנֲמְלַא אבָּתַו =
 רַמאיִנ ויָדיִמְלַּת -לֶא ארקִו : עּוּבְר תה

 ;דֶנָמְלַאָה יִּכ םָכָל רַמא יִנֲא םכְנְמָא םֶהיֵלֲא
 ּוכיִלָשְה רֶׁשֲא םֶלָּבִמ וב הָכיִלָשָה תאזה הֶיְנעֶה

 איִהְו ּוכיִלְׁשַה םֶרֶתּומַמ םסֶלָכ יִּכ : רֶצֹואָה לא 44
 לתא הל רָשָא"לָּכתֶא ּהָרֹקֲחַמַמ זרֶכילשֲה
 : ּהָתָיִחַמ

 דָחֶא וָלֲא רֶמאַו לֶכיַהַה ןמ אציו ןיא
 : ןנּבַה-תֶאְו םִנְבֲאָהדתֶא הֵאְר דַמַלִמ ויָדיִמְלַּתַמ

 ןנבה-זתֶא הָאר הָּתַאַה ויָלַא רמאינ עושי ןַעיַופ
 אל רֶׁשֲא ןֶבָא לע ןֵבֲא רַאְׁשִת אל הֶוַה לודּנה
 5 ּפ : סֶרָהַת

 cided דַנָנִמ סביִתיִַּה רה לַע בֶׁש ‘8
 ערּרנַאו ןְנָחֹויְו בקע רַׁשּפ ּוהְלֵאְׁשַו
 אָלּמַהְּב תֹואָה הָמּו הָלֵא ּויָהְי יתָמ ּונָל רמָא+
 לכ א נו 3

 אפיכ וא ו םכּרבְל עֶרְּרנַאְ



 04. 19. \'בי קרמ =
 2 ₪ ןַכְו ֹול ןיא עַרְְו תמו ּהָתא םכָּבָ

 ככ יֲִחַאְו םֶהָל ןיִא ער הָעְבשַה הָתֹא וחקו
 מוקי רֶׁשֲאכ הָמְּקְּתַּב ןַכָל : הָשאָה םַנ הָתַמ
 הרֶתְיָה הָעְבְׁשְל יִכ הָׁשֲאָל הֶוְהִּת סםבֶהְמ יֵמְל
 % םֶתיִעְת אלה םֶהיִלֶא רמאיו עושי עו : הָׁשֵאְל

 --תֶאְו - םביִבּותְּכַה--תֶא םָּתְעַדְו אל רַשַא-דלַע
 הכ אל םיִתַמַה ןמ םכְמּוקְב יִּכ : םיִּתְלֶא תרּובנ

 רֶׁשֲא םיִכָאְלַמְּכְסַא יִכ הֶנָשַרֶאַת אלו ּונְּתַחְתִ
 5 תצלָה ּומּוקי יִּכ םכיִתַּמַהדלעְו : ויהי םִיַמָׁשַּב

 הֶנֶּסַּב םיִהלֲא וילֵא רָּבַד יִּכ הָשַמ רָפסְּב םֶתאְרֶק
 יַהְלאַו קֶחְצָי יַהלאַו םבֶהָרְבַא יהלֶא יִכנָא רמאל
 =: יֵּהְלֲא-דסָא יִּכ םביִתָמַה יֵהלֲא ּונְנִאְו : בקש
 ב : דאמ םֶתִעִּת ןֵכָל םִיַהַה

 :עמְׁש רֶׁשֲא םכירְפֹוּפַה ןִמ דָחֶא שנו
 ילַאְׁשַו םֵהָל הָנֲע בַטיַה יִּכ עַד םיִלֶאש םֶתא
 = ותא ןעינ =: ןֶלְבְל הָנשאְרֶה הָוָצַמַה וז יא ותא
 לֵאָרְׂשִי עמְׁש ּןְלְבְל ;דֶנשארֶה הֶוְצמַה יִּכ עּושי
 ל הָוהְי-תֶא תהא : דָחֶא הֹוהְי ּוניִהלֶא הנה

₪" >: 

 ה : ::הנשאהמ תֶוְצִמַה תאז אמל

 רֶוֶצמ דֹוע ןיִא ףומכ ףערל ָּתְבַהָאְו ּהָל הָמָדַ
 = בֵׁשיַה רַפֹוּפַה .ויִלא רַמאַו : זרֶלֵאַמ הֶלּודְנ

 38 in בל "לכ ותא ee : זוז רוע ןיִא

 -דזרֶא הָבָהֲאְלּו דאָמלְבְבּו ׁשֵפָנלְבְבּו הֶניִּב
 :אָרְו : םכיִחְבְזּו תולע-לָּכִמ לֹודְנ ּוהמָּב עֶרֶה
 תפל ולא רָמאיו הֶנֶע הָמְכָחְב יִּכ עּוׁשי ותא
 ּואְלַמ רֶׁשֲא ןוֵא שיאו םכיהלֶא תּוכְלַמְמ ָּתקַחְר
 :ֶבָּב דוע ּונָמִמ לואשל ובל

 הל עּושי ןעיו פ
 רמאיו
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 ׁשיִא םכְכיִלֶא רמאי יִּכ זֶאְו : הָלָאָּה םכיִמָּיַה לו

 : ּונִמָאּת לַא הָּמַׁש הָּנִה וא הפ חיִשָמ הָּגַה

 תותא ּונְּתִיו ומקָי רֶקֶש יִאיִבְנּו רקש יַחיִשְמ יִּב =
 : ּולכָי םכַא םיִריִחְּבַה-תֶא םג תֹועְתַהְל םיִתְפִמּו

 : םֶכיִלֶא לּכ-תֶא רמאל יִּתְמְּדק הָּנַה ּורָמָשַהְו 3
 םיַמָיַבּו ּפ 21

 מרו שָמָשה ּךְׁשְָי איהה הָרְצַה ירחא הָלֲאָה
 תואָבְצּו ולו םִיַמְׁשַה יִבְכַכְו : ֹורֹוא ַהֵּנַי אל הכ

 םכֶדָא-ןְּב-תֶא ּואָרַי זָאָו : ועּונְו םביִמְשַּב רֶׁשֲא
 הַלְׁשָי זָאְו : דֹובָכָבּו לֹודְג אָבְצַּב םינָנֲעְב אָּב פז

 תֹותּור עַּבְרַאְמ ויָריִחְּהתֶא ץּקיו ויָכָאָלַמ-התֶא
 ּודְמְלְו : םכִמְׁשַה הַצְק דע ץֶרֶאָה זרַצקְמ ₪

 םכיִלֲע אצותו ְּךַר ּהָפְנֲע הנָע הֶנֵאְּתִמ לֶׁשמ
 םֶכְתאְרְּב םֶּתַא םנ ןכ : ץיקח בורק יִכ ּועְדַּתּפ

 : ה תֶלְדְל בורק יִכ ּועְדְת הֶלא תֹויָה
 הָּנַה רֹוּרַה רבעי אל יִּכ םֶכָל רַמא יִנָא םֶנַמָא ל

 ורבע ץֶראָקְו םִיִמְׁשה : הָלא-לָכ ויהי יִּכ דַע יי
 פ : ןּורבעי אל יִרָבְדּ

 העשה א'ג שיא :=יִהַה זרַעָלְו אּוהַה םבֹוָלְ 38
 ןֶבִה אלו םִימָשַּב רֶׁשֲא םיִכָאְלַמ אלו עַדָי תל

 יִּ ּולְלַפְתַהְ ּודקַש ּוָמָשִה :  בָאָה--םכַא יִּבּּ
 עֶס רֶׁשֲא ׁשיִאּכ : תַעָה הָיְהַת יֵתָמ ּועְדַת אל +

 שיִאלָכְלּו יָדְבעל ןוטלש ןָנְו ּותיִּבדתֶא בע
 : דוקשל זרֶוְצ רַעשָה רַמש--תֶאְו ּוהֵׂשֲעַמ-זתֶא

 ,, רוצח ןודא אב יִתְמ ּועָדַת אל יִכ ּודקש ןכל הל
 לגתתה ינכשַה אּורְקְּב םָא הֶלילַה תֹּצֲחַב וא בֶרֲעַּב סא

 םכֶכְתִא אָצְמַנ םכאַתֶפ אבי ַּפ : רקבב וא 6
 יִנָא רַמא םכְל רָמא יֵנֲא רֶׁשֲא תֶאְו : םיִנָשָי גז

 : ּודקש לבל
 תוצמה גַּתְו חַסֶּפ םכימּוי יִרָחַא יִהְי .ךיא

 ושקביו N2 ב ןו



 0? 18. ני קרמ
 האָר רמאל לָהַּת עושי סָתא שו : הֶלֶאלָכ
 6 ואבָי םיִּבר יִּכ : שיִא םֶכְתֶא הָעְתַי יִּתְלְבְל
 : םִיִּבַרָה--תֶא ּועְתַהְו אּוה יִנֲא יִּכ רמאל יִמָשָב
 :*לַא תֹומָחְלִמ זרועּומָשּו תּומָחְלִמ םכֶנֲעְמְׁשְבּו
 וכ : ּונָנֵא ץקה דועו ּוְהְי ֹויָה יכ ּולָהָּבִּת
 הָיָהְו זרּוכְלַמ לע תּוכְלַמּו יֹוּג לע ווג םכוקנ

 הרֶלַא הָמּוהְמּו בָעָר הֶיָהְו סּוקָמ םוקמְּב שער
 פיִּכ םםֶכיִתְׂשְַנְל ּורָמָשְהְו : cכִלְבֲחַה תיִׁשאַר

 םכיִדעּומַהייִּתָבְלּו ןיַרדָהְנס יֵדיִל םכָכְתֶא וריקי תמנה
 תּודעל יִנֲעַמְל םיִכָלְמּו םיִלָשמ יִנפְל ּודְמַעַתְו ותו
 ו דדלֶכְּב הָנׁשארְּב רֶשָּבְתַת הרָרשְּבִהְו : םָהְל
 וו ּובָשְתִת אל םֶכָתֶא ּוריִנְסְִו ּוכילוי םַאְו : םִיוגַה

 ןתָּת רֶׁשֲא תֵאַא יִכ ּונֲאָדִת לו ןּורְּבַדְתהַמ
 םכֶכְנֵא יִכ ּורְּבדִּת ותא איהה תַעְּב םכָכָל העשב א'

 9 רַגְסָי חָאָקְו : שֶדקַה חּור-דםַא יִּכ םיִרְּבַדִמַה

 לע ּומקְו םיִנָבּו .ּונְּבדתֶא בָאְו תֶוָמַל ויִחָא-זתֶא
 וציִמְׁש רּובַעַּב לֹּכְמ ּואְנָשְתְו : םכֶתיִמָהְל תּובָא
 א ּואְרֶּתְדסֶאְו : עשו אוה ץקה דַע :רַּפַהַּמַהְו

 תוִבְגַה  לאָיְנְר רב רַמָאָנַה םכָמשְמ ץוקְׁש-תֶא
 זָא ןיִבָי אָרוקה ול תל רֶׁשֲא םכוקְמַּב רמע

 וט לע רֶׁשֲאַו : םיִרָהָה לֶא הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ּוסּונָ
 הָמּואָמ תאִׂשְל אבי אֹלְו תִוָּבַה לֶא דרי אל גָנַה
 וּויָרָחַאְל בּושי תל הֶדָשַּב רֶשאְו : ּותיִּבִמ
 וז זרֹוקיִנמְלּו תֹורָהְל יֹואְו : ויָדָנַּביזתָא זראָשְל

 ו םָכְמֹונְמ הָיְהִי יִּתְלַבְל ּולְלַּפְתַהְו : םַהָה םיַמַּב
 פּויָהי הָרָצ יֵמָי הרֶלאָה םביִמָיַה יִּכ | : ףֶרוּב
 אָרְּב רֶׁשֲא הָאיִרְּבַה תיִׁשאַרַמ הָתיְהִנ אל ָהּומְכ
 כיִנֹדַא אָלּולְו : הָיָהַה אלו הֶּתִע רע םכיִהלֶא

 רָשָּבִילְּכ עֵׁשְו אל ּהָלֲאָּה םיִמָיַה--תֶא רַצְק
 -זתֶא רַצְקְו םכָהָּב רַחְּב רֶׁשֲא םיִריִחּבה ןעַמְלּו
 םימיה 8 2
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 םכינש סע אבו בֶרֶעָב יהו : הַסֶּפַהְז-תֶא וז

 יִנָא סֶנָמָא עּושי רַמאיַו ּולכאיַו ּובְׁשַו : רָשָע יי
 : יָנְריִנְסִַי יִמַע לָכאָה םָּכִמ דַחַא יִּכ םֶכָל רָמא

 יִנָאִה שיא שיִא ול רמאלו בֵעֲעְתַהְל ּולַחָיַו ופ
 םכָהיִלֲא רַמאיַו ןעו : אּוה יִנֲאַה רַחַאְו אוה כ

 : הָרְעְקַב יִמִע לבּוטה רָׂשֲע םינְׁשִמ דַחַאדהתַא
 אּוהַה ׁשיִאְל יֹואְו ּויָלֲע בּותָּכַּכ ּךלַי םבֶדָאד-ןֶּב ו

 אּוהַה ׁשיִאְָל בוט ודי-לַע רֶנְסָי םכְדָאד ןֶּב רֶׁשֲא
 פ :: דלֹונ אל. רָשַא

 ֶּרָבְַו םכֶחָלַה-זתֶא עּושו חֵקָל סֶלְכָאְב -
 : וג הָז ּולְכאתְו ּוחְק רַמאיַו םֶהָל ןִּתיו ספי

 םֶלָכ ּוּתְׁשַו םֶהְל ןּתיו הָדֹוַו סוּכַהדתֶא חקו 3
 תריִרָּב םּב יִמָד הז םֶהֵלֲא רַמאַו : ּונָמִמ

 רַמא יִנָא םָנֶמָא : םיִּברל ּדּפָשַי רֶׁשֲא הָׁשְּדַח הכ
 דע ןֶפְּנִה ירֶפִמ דש הדָּתָשָא אל יִּכ םכָכָל
 תּוכְלַמְּב שָדָח ותא הָּתִׁשֲא רֶׁשֲא אּוהַה םֹויַה
 ּפ : םיִהלֲאָה

 רֶמאיַו : םיִתִַה רה לֶא ּואְציַו ּורָמֹוו 26 27
 קרָזַה הלב יִב ּולָשְּבִת םֶכְלְב יִּכ עושי םֶהיִלֶ
 : ןאצה ןיָצּופתו הרעֹרָהיזתֶא הָּכַא בּותֶָכ יִּב

 רַמאיַו : הֶלִלָנ םֶכינֵפְל ּךִלַא יִּתָמְקֶש יִרָתַאְו 59 9
 פופ 'ג ; לֶשּבָא אל יִנֲא ׁשיִאײזלָּכ לֵׁשְכַי סא רַטַּפ ולֵא

 אפיכ

 " םֹויַה יִּכ ְךֶל רַמִא יִנָא םםֶנָמָא עּוׁשָי ויָלֵא רָמאיִו ל

 אנ

 לגהתהכומעפ יוָכָשַה ארק  םכְרֶמ = הָוַה הלל
 דאָמ רֵּבַדְל ףֶסוו : םכיִמָעְּפ שלָש יִנְׁשֲחַכְּתּו

 ןכו תא שָחַכְא אל ףתא תּומָא םכא דאמ
 פ : םֶלָכ ּורָמָא <
 םיִנמש-תיִנ אָרְקִנה םכוקֶמה לֶא ואביו 39

 : לֶלָּפְתֶא יִּכ דַע הפ ּובש ויָדיִמְלִּת לֶא רֶמאיַו
 תי 3 2 ןָנָחּוידד תרֶאְ .בקעַידדתֶאְו רַטֶפדדְרֶא ומַע תק 35

 לחיו
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 ושפְתְל םכירָפֹוּפַהְו םבינהכה ישאר ּושָקַבְ
 = הֶנָהּת ןֶפ גחְב אל ּורְמאַו : ותיִמָהלְו הָמְרְעְב
 ּפ : םבָעָּב הַמּוהַמ

 3 עְרוצָמַה ןועְמָש-תיִבְּב הָיִנִעתיִבָב יהי :
 רק ְךֶרנ ןָמש תחלצ הָלְו הָשֶא אבָּתַו ּוּבְסְמְּב
 :ּויָקִו : ושאר לע קצּתַו תַתלַצה רַּבָשִּתַו דאָמ

 לע ּורְמאַו םכָשְפְִּב סֶהָל הָרֶת רֶׁשֲא םכיִשנַא
 ה=לָה וכ : הֶנַה ןָמָשְה תַדַבָא הָתְיַה המ
 םיִינֲעְל ןֵתָנְו רֶנִּב זרואמ שלָשָמ רֶתֹּויְּב רָבְמּ
 6 רֶמְל הל ּוחיִנה עושי רֶמאַו : ָהיֶלָע מעז
 :םיִנע יִּכ : יל הָתֹׂשְע בוט הָשַעַמ הָתֹא ּואְלַת
 יִננִא יִנֲאַו םָהָל ּוביִטְת ּובאת םָאְו דיִמַּת םֶכָמִע

 הָמְְּקְו ּהָל רֶׁשֲא-דתֶא הָתְשָע :  דיִמָּת םֶכָּמַע
 פרַמא יִנֲא םכְנְמֶא : הֶרּובקל יִוָג-תֶא ַתֹוׁשָמַל

 תאוה הָדֹוׂשְּבַה ארקת רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לְכְּב כָל
 : ּהָנֹורְבְול הָתְׂשָע רֶׁשֲאדתֶא כג רפְס

 י ךְיו ּפ
 "לֶא רֶָשָע םםיִנְׁשִמ דָחֶא יִתֹוְרּכ--ׁשיִא קרֶדּוהְי יהערבשא
 וו וחמשינ ּועָמשיו : םֶהְל ורינְסַהְל םיִנָהְּכַה .ישאְב תורק שא

 : ורינקהל תעֶה שקכו ףקַכ ול תֶתַל ּורָמִאיִו
 9 ּורָמִאיָו חַסֶּפַהתֶא םֶחְבְזְּב תוצמה גַהְל ןושארבּ

 ל ןכָנְו ּךלגְו קדָבאת הפוָא ויָדִמְלַה וילֵא
 ו ויָדיִמְלִּתִמ םכנׁש חַלְׁשיִו : הַסָּפַהי-תַא לֲֹאָל
 ׁשיִא םֶכָּב עַנָּפּו ריִעָה לֶא ּוכְל זכֶהילֲא רמאיו
 + אבָי רָשָא לֶאְו : ויָרֲחַא ּוכְל םִיִמַה דכ אשונ
 הָיִא רמא דַמָלְמַה יּכ תֶיַּבַה ןֹודֲַאל ּורֲמֲא הָמֶש
 םכע חַסֶּפַה-תֶא םכָש לָכא רֶׁשֲא ;רָכָשָלַה
 וט הָעּוצָי הרֶלֹודְג הָילע סֶבָל קדָאְרִהְו : יִדיִמְלִת
 א ויָדיָמְלִת ּואֵצַו : ונל ּוניִכָה הָּמְׁש זרֶנֹובְנּו

 וניו םםֶהְל רָּבַּר רֶׁשֲאַכ ואצמו הָרעָה ואבו
 תא
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 סנו ןדְּפַההתֶא בׂשו : םיִרּוחַּבַה וב ּוקיִזַחַו |
 | פ : םםּורְע םֶהָמ

 דִכּודָּנַה ןֶהְּכַה לֶא עּושיז-תֶא ּוכילויו 53

 :כיִנקוַהְו םםיִנָהּכה | ישאְרְ-דלָכ ויָלֲע ּולֲהקיו
 פיפ א'נ תב דע קֹוחָרַמ ויָרֲחַא רָטָּפ ךָלִו : םיִרְפּופַהְו
 םָמֲחְתַו םיִתְרָשָמִַה סע בָשִיַו לודָנַה ןַהּכַה רַצֲח

 :-לֶכְו םיִנָהכַה ישאר ּושְקבִו : ׁשֵאָה ללעהנ
 : ּואְצָמ אלו ֹותיִמֲהְל עּושי לע תודע ןיִרְדָהְנְּסַה
 : םֶתּודְע הָוָש אלו וילֲע רֶקָש תּודע ּונֲע םיִּברָו

 : רמאל ןיָלֲע רקַש תּודע ּונעַו םכיִשְנַא ּומקיו פז
 הֶּוַה "לֶכיֵהַה-תֶא סָחֶא רַמֹא ותא ּונֲעַמְׁש יִּכ 5

 רֶׁשֲא רַחַא הָנְבָא םיִמָיַה תֶשלָשְבּו סּודָיְב יושע
 : הָוָש אל cכָתּורע סַנְו : םִיְַב יּושָע ּונָניִא 9

 עושי--תֶא "לַאָשִיַ ְךִנְתַּב לֹודָּנַה ןהכה םקוס
 :ְּךֶב הָּלֲא ּודיִעָה הָמ רָבָד הנעת אלַה רמאל
 *כודָּנַה ןהּכה ותא לֵאְׁשַו רֶבְד הָנֲע אלו םדיו

 :ּּורְּבַהירַּב חיִשְמַה ;רֶּתַאַה ויָלַא רָמאיַו דוע
 -ךןָב-דתֶא ּואְרִת םםָּתַאְו אּוה יִנֲא עושי רָמאיַו

 : םִיָמְׁשַה יִנְנעְב אָבּו הרובה ןיִמיל בָשי םדָא
 --הַמ רמאיו ויָדְנְּב-זתֶא "לּודָּנַה ןַהּכַה ערקו
 הָפּודְּנַה-זתֶא םָּתְעַמִׁש : םיִדֲעָל דוע ּונָל ךרצ +

 תֶוְמ ּטַּפְׁשִמ יִּכ םֶלָכ ותא ּועיִׁשְרַו ּובְׁשְחַּת-הַמ
 זרוסְכְלּו וינְפַּב תֶקַרְל םכיִשְנַא ּולָתִו : ולהס

 אָּבְנְתַה ול רמאָלְו ףֹרְנֲאְב ֹוּתֹּבַהְלּו ונַּפדדרָא
 | : םֶהיֵּפַכְּב םיִדָבַעָה ּוהָּכַו

 םורטפ א'נ רָסָּפ יִהָיַו ּפ 6

 ןקכה ;רוהְפָשָמ תַחַא שָּנָּתַו רַצְחְּב קדָטַמְל
 וב טָּבַּתַו םָמִחְתִמ רֶטֶּפתֶא תדְרֶתַו : לֹודְּנַה ז
 שַחַכִו : יִרָצִנַה עּוׁשָי סע תיִיָה הָּתַאְו רָמאּתַו <

 ירמאת רֶׁשֲא-תֶא יּתְנַב אלְו יִּתְעַדָי תל רמאל
 אציו
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 3+ םכָהיִלֲא רָמאִו : דאָמ ררָחְלְו ּהמְתְל *לֶחיו
 : ּודקְׁשּו הפ ּובָש תֶוָמ דע ישפנ זרָחֲחֹתְׁשִּת

 הל סא יִּכ ללָלָּפְתִַו הָצְרַא לפיו טַעְמ דוע דָליו
 יָבָא אָּבִא רַמאַו : תַעָה ּונָמַמ רֹבֲעַּת כבוי העטה א'נ

 סֹוּכַת-זתֶא רַבֲעַה רֶבָּלַּכ ְּךמַמ רֶצְּבַי אל
 : ףגצרּפזדםָא יִכ יִנוצְרכ אלו יֵּנַמַמ תאּוַה

 א ןועָמָש רֶמְּפ לֶא רֶמאַו םםיִנְׁשְי םֵאָצִמַנ אבי
 9ודקש : תֶחֶא תע דוקשל ּתְלָכָי אלה ןׁשיִתֲה היי

 א .הָגֹוכְנ חּורָה הֶּסַמְל ּואֹבְת יִתְלַבְל ּוְלַּפְתהְ
 - ב 9 ""תֶא רָּבִדְיו לָלְּפְתִ דע ּךְלִו : הֶפְר רָשָּבַה

 מ יִּכ םיִנשָי דוע םָאְצְמִיו בָשָנ : הֶזה רָבְּדה
 : ותא זרונעל--הַמ ּועְדָי אלו תודָבִּכ םֶהיֵנֲע
 גו יָרָתִא ּונש םכְהיִלֶא רַמאַו תישילש םעפ אביו

 רַגָּסִי םֶדָאְֶּב הֵּנִה תַעָה הָבֹרְק יַד ּוחּונְו תא העשה אנ
 49 תצוה בורק הָּנַה הָכְלֵנְו ומוק : םיִאָטַח יֵדל
 פ : יתא ריִּנְסִמַה

 4 דַהַא הָדּוהְי אָּב םאָתְפּו רָּבִדְמ ּונְדע

 םכיִנָהּכַה ישאְרְמ בֶר ללָהְק ּומעְו רָשָע םיִנָׁשִמ
 4: ריִּגְסַמַהְו : תוטמְּבּו תובְרְמַּב םיִנקְזִמּו םיִרְפֹוּסִמּו

 קשנָא רֶׁשֲא ׁשיִאָה רמאל תֹוא םֶהָל ןַתָנ ותא
 המ אביו : חַטְבְל ּוהָכֵלֹוהְו ּוהּושְפִת אוה הֶז ול
 : ולדקְׁשנו יִּבַר יִּבַר רמאיו םאָמּפ ויְלֶא שני
 וז 6דָחֶא קְריַו : ּוהָשּפְתִיַנ ֹוּב םֶהיֵדְי-זתֶא ּוחָלְׁשִ
 ןַהּנַה דָבֲע--תֶא ךיו ֹוּבְרַהדתֶא םכיִדמעֶה ןמ
 רָמאַו עושי ןעיו +: ונזָאד-תֶא תֹרָכַו "רֹודָגַה

 תוטמְבּו תֹובְרֲחַּב ץיִרְּפה לעְּכ םָתאָצְיַה םֶהיֵלֲא
 9 דָמַלְמ בוי םוי םםֶכָמע יִתיָה : יִנָשְפְתְל

 ואָלַמְו למ דא יִּב םםֶּתְַחַה : לו לָכיהְּב
 פו דל : ּוסּונו םֶלַכ ותא ּובֲעַו ::םיִבּותְּבַה

 %תֶוְרַע  *לע ןידס ׁשּובְל ולו דָחֶא רענ וירחא |
 וקיזחיו ה
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 ּופיסלוו רֶׂשֲע הער המ הָּמְל סוטְלִּפ cםֶהיֵלֲא
 תֹוצרְל סּוטְלִפ הָבאיַו : ותא הֶלִּת דאָמ קֹועְצל וט

 רֹנְסיַו רֵּסַו אְּבַא-רּב-תֶא םֶהָל תַלְׁשו לָהְקַהדתֶא

 ּפ : ותלְתְל עּושי-תֶא

 הָמיִנָּפ רַצְחַה לֶא אָבְצישְנַא ּוהְכִלִל =
 : "לֶבָחה לָּב--תֶא ּואְרָקו טָפָשִמַה רַצַח אָרְקִַה

 םכיצֹוק רֶתָּב ּורְְתִיַו .ינָשה לֵעָמי-תֶא ּוהְׁשיִּבל וז
 ּומולָשְּב לאָׁשְל ּולֲחַּו : ושאר לע ותא ּומיִשיַו 8
 הָנְקְב שאר לע וכו : םיִרּוהיה ּךְלַמ ףל סּולָש ופ

 : ול ּווחְְּשיו םֶהיֵּכרּב לע ּעְרְכִנ וינָפְב ּוקְרָי
 ויִלָעַמ יִנָשַה לשמ--תֶא ּוטיִשְּפַה וב םבְקֶמַצְבּוכ
 שנו :  ותלתְל ּוהֲאיִצֹויַו ויָדָנְּב--תֶא ּוהָשיִּבלַיַו +

 ןמ אָּבַה יִנְרּוק שיא ןועְמש-תֶא דָחֶא שיִאדדתֶא
 ותכלעא'נ: ֹוצֲע-דתֶא תאָשְל יִפּורְו רָּרְנסְבָלֲא יִבֲא הֶדָשַה

 םכּוקמ רמאָל אָּתְלָנְלַג םֹוקִמ "לֶא ותא ּואיִביַו
 תֹוּתְׁשְל רמ םַע בֵרְעְתַמ ןַי ול ּונְּתַו : תֶלְנְלָנַה ג

 ּפ : הֵקָל אלו
 ּוליִפו ויָדָנּב-דתֶא וִקְלַחַו ותא ּולְתי 24
 העשכא'ג [רעב יֵהַו : שיא שיִא תאָׂשָל לָרֹוג םֶהיֵלֲע הכ

 ּךֶלֶמ ונע בֵתָּכַו :  ותא םכְתּולְתַּב תישיְלשַה 6
 דָחֶא םכיִצְרַּפ םינש ותא ּולתיו : םםיִדּוהָּיַה לז
 רַמאָה בּותְּכַה אַלְּמִ : ולאמָשָל דָחֶאְו וניִמִל 8

 ב : הָנְמֵנ םיִעְׁשּביתֶאְ
 --תֶא םםיעינַמ ותא ּופְּדִּג םכיִרְנעֶהְו ט

 *לָביַהַהְדִתֶא סרּוהַה הָהַא םירָמֹאְו םֶהיִשאְר
 --תֶא הָעיִשוה : םםיִמיַה תׁשלְׁשְב ותא הָֹובּול

 םכיִנֲהּכַה ישאר ןכְו : ןעֶה ןמ ;רֶדְרּו ְּׁשְבנּו
 רמאל םכיִרַפֹוּפַה םַע ּוהעַר לֶא שיִא םכיִקֲחֹצ
 : ץישוהל לכי אל ּושָּפִנְו םיִרֲחֲא-תָא עשה

o: Aהתע  
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 ₪ תצְרתַו : יֿבְׂשַה אָרְקִיו תֶתָּפְל ץּוחמ טעו לגנרהה

 םיִדמעָה ללַא רמאל לָחְּתַו דוע הדָמְפְש ותא
 עטעמ דועו דוע שָחַבִו : הָלֵאַמ הֶז יִב ּוְלֲע
 הָלֵאַמ הָנְמָא רַׁשּפ לֶא לע םכיִדְמעָה ּורָמאיו ל

 : ּהָל קרַמוד ךְתֶּפֶשּו הֶּתַא יִליִלְג יִכ הָּתַא
 זו שיִאָהתֶא יִּתְעַדְו אל יִּכ עָבָשָהְלּ םיִרֲחַהְל לח 1
 כזו תיִנש יוְכָשַה אָרְקַו : םםָּתְרמֲא ה רה
 םרָש יִּכ עושי ולא רַמָא רֶׁשֲא רֶבְּרַהיתֶא רָב אבא \

 םיִמְעְּפ שלָש יִנָשָחַכְּת םכימעפ יוְכַשַה רק

 :ְּךְבַו וָנְּפ-תָא כו
 א וט םִנְקוה סע םםינַֿהּכַה ישאר ּוצעו :

 ּורְסַאַו רֶקּבַּב םאָתַּפ ןיִרָדָהְנּפַה--לָכְו םיִרְפֹוּפַהְו
 =לַאְׁשַו : סוטְלּפ לֶא ּוהְריִנְסיַו ּוהָביִלֹוַו עּושי-תֶא
 רַמאיַנ ןעפ םידּוהיה ךְלָמ הֶּתַאַה סֹוטָלּפ ותא
 3 םיִנָהּכַה ישאְר ותא ּונְׁשְלַּו :ָּתָרָמָא הָּתַא ויֵלֲא
 + סוטְלִּפ ותא לֶאָשִיו : רֶבָד הָנֲע פצלו הָּבְרַה
 םיִרָבְּב הָמַכ הֶאְר רֶבָד הָנְעְת אֹלֲה רמאל דוע
 ה עּושָי קדְנָע אל ּונָרעְו : ְּךיֶלע ודעה רֶָשַא
 : סּוטֶלִּפ ּהַמְתִיַו רֶבָּר

 6 דָחֶא רּוסָא םבָהְל חַלָש אּוהַּה  גִחַבּו |
 זאּבא-רב אָרְקִנַה שיא יִהָיְו : ּולָאָא רָשָאדתֶא
 : .הָנּולְתְב ּוחְצָר רֶׁשֲא ותא םיִנְנלְתִמַה סע רּוסֶא
 % םבָהְל הָשַע רֶׁשֲאּכ לאָשל לָחָ לֶהָקַה צְרָק
 פּובאתָה רמאל סוטֶלְּפ םכֶתא ןעיו : דיִמָּת

 ווּ עדי יִּכ : םידוהיה ּךֶנֶמיזתֶא םֶכָל חַלְשֶאְ
 וגּותיִסַו : םינְהּכה יִׁשאָר ותא ּוריִנְסַה הָאְנְקְב

 רַּדתֶא םבָהְל חֵּלְׁשְל לָקְקַהדתֶא םיִנָהּכדִה יִׁשאָר
 ופ-הַמּו דש םֶהיֵלֲא רָמאיו סֹוטָלַּפ שו : אָּבַא
 ֶּלְמ םיִאְרק םכָּתַא רֶׁשֲאַל הֶׂשֲעֲא יִב ּובאּת
 4 3 רָמאיַו : ותא הָלּת קֹועצל ּופיסוי]ו : םיִדּוהיַה

 םהילא |
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 הָנְלֹּרְנִמ םִיָרִמ הָניִארְּתַו : רֶבָּקַה יִפ "לע ןְבָאּז
 | : םָׁש םשּוה רֶשֶאְּב יסוי םַא םִיִרִמּ

 הָנְלַּרנַמ םִיְרִמ ּונק תֶּבִׁשַה הָרָבֲע רֶׁשֲאַבְו ןיא
 תובל םָשּב ןַמׁש תיִמלָשּו בֶקַעי םַא םִיָרַמּו

 תֶּבַשְל דַתֶאַּב רֶקּבַב הָנְמִּכְשִּתַו : ויָלֲע תֶקָצְלְוי
 הָנְרמאתו : שָמָשָה םתרֶזַּכ רֶבְקַה לֶא הֶנאַבְּתַוי

 יִפַמ ןָבָאָהְתֶא ּונָל לני יִמ ּהָתֹוֲא ילָא הֶׁשֲא
 יּכ ןְבָאְה לַלָנ יִכ הָניֶאְרִתַ הֶנֶמַּבִמִו : רָבְקַהּיי
 ּואר רֶבִקִה -לֶא ןֶאבְכּו : דאָמ איה הֶלודְנה

 ןֶכָל ץֶלחמְּב שּובָלְו ןימִל בש  דָחֶא רּוחְב
 ְתְשִקִב הָנְמֹהַּת לֵא ןֶהֵלֲא רָמאִו : הָנָמהְּתַו

 הָניִאָר הפ ּונְנִִא םק הָלְתָנה יִרְצֹּנַה עּושי-זתָא

 ןֶּתְכלְהְו : הָּמָׁש ותא ּומְׂש רֶׁשֲא םֹוִקָּמַה--תֶאז
 ףלי אוה יִּכ רֶמּב לֶאְו ויִדיִמְלִּת לֶא .הֶנְדגּתו
 : םֶכָל רַמָא רֶׁשֲאַּכ ּוהֲאְרִת הַמְׁש הָליִלְג םֶכיֵנְפִל
 םּוזָתֶא יִּכ רֶבִַה ןמ הָנְחַרְבִּתַו הָרָהְמ הָנאָצּתַוּפ

 : ּואָרְו יּכ שיִאל רֶבָד ּודיִּנה אלְו ןּוהָמַתְו הָדָרֲח

 םכק רֶׁשֲאַבְו 5 :
 סָיְרְמְל ;דָנשאַרְב הֶאְרִנ זרֶּבִשְל דָחְּפְּב רֶקּבַּב
 : םבידש הָעְבְׁש הָנַּמַמ איִצֹוה רֶׁשֲא זרֶנֶלַרנמ
 םיִכּובּו םיִלְבַא יִכ ומע ּויָה רֶׁשֲאַל דָּנַתְ לתו
 אל ָהיִלֶא הֶארנְו יח אוה יּכ םַעְמְשְבְו : הָמַהוו

 ּפ : ּוניִמָאָה
 םיִנשְל תֶרָתַא הָנּומְתַּב ןכ יִרָחַא אר 19
 אלו םיִרָחַאְל ודנו ּוכליו : הָדָשּב םּתְבְלב םָהָמ ו

 פ : םֶהְל ּוניִמָאָה
 םֶּבְסְמַּב רָשָע דַחַא לֶא ןֶכ יִרֲחַא אָרַּו 4

 לע םֶבָבְל הֶשָקתֶאְו םכֶתְנּומֲא רָקח-תֶא ףרחיו
 : ומּוק יֵרֲחַא ותא ּואְר רֶׁשֲא הֶּלֵאְל ּניִמֲאָה אל יִּכ

 הָרֹוׂשְּבַה-תֶא ּואָרְקְו ץֶרָאָה-לֶכב וכל םֶהיֵלֲא רָמאיַו וט
 לא 0% . כח
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 יי הָאְרִנו ץעָק ןמ לֵאָרׂשִי ּדְלָמ םישָמַה דרָי הָּתַע
 : ותא ּופְרַח ותֶא םכיִלְתַּנַהְו ןיִמֲאנְ

 33 רעב יֵהְיו ּפ = = העשב איג
 תַעָה רע ץֶרָאָה--לָכידלע | הָיָה ּךׁשִו = תריש שה העשה א'נ

 4 לוקְּב עושי ארק תיִעיִשְּתַה תַעְבּו : תיַעיִׁשָּתַה הנשבוא'נ

 רמאל יִנֵּתְקבִׁש אָמְל יִהְלֶא יִהְלֶא רמאל לוד
 הל הָמְׁש םיִדָמעָה ןמּו : יִנָּתְבֲע הָמְל יִלָא ילֶא
 38עֶריַו : אָרְק ּוהָיְלַא לֶא הֵּנַה ּורְמָא םכָעְמְשְּכ
 "לע ּוּהָמישְיַו ץֶמח | גופְסַהד-תֶא תלו דָחֶא

 אֹבְי םכַא הָאְרְו ףֶרֶה רמאל ּוהְקְׁשו רנה
 גז -רֹודְּג לוקְּב עושי קַעְצַו : ּוהדירוהְל והלא

 פ : עניו

 < %הֶלֲעַמְלִמ םיִּתְׁשִל לָכיַהַה תֶבֹרְּפ ערָקּתַו

 פ : הָטַמֶל

 39 קעְצ יִכ .ּודְגְנל דמעָה רָאמ-ירׂש ארו
 : הָז םכיִהלָאדוָב דֶנֶמָא רמאיו ענ יֵכְו ןּ
 מ הָתְיָה ןָהיִעַבּו קוחְרִמ תואור :םיִׁשָנ הָנְיֵהְּתַו

 יֵפֹוי םַאְו ןטקה בקעי פא םִירָמּו הָנְלַּרְנִמ םִיְרמ
 יו ותְרָשְל ויַרֲחַא ּוכְלָה הָּנַה םכגְו : :ריִמלְׁשּו
 ומע ּולָע רֵׁשֲא זרובר תֹורֲחֲאַו ליִלְנְב ֹותֹויָהְב
 ּפ : הָמָלׁשּורְ

 * תֹוטְנְל הָתְיָה הָׁשָקַה תַעְו בֶרֲעְב יחיו
 49 םֶנְו דֵּבְכִנ ץעוי יִתַּמְרַא ףסוי אביו : תָּבְׁשַל
 ובל ותא אָלַמִו םיִהלֲאָה תּוכְלַמְל הרָּכַחַמַה
 4+ ּהָמָתַַו : עושי וָג-תֶא לאש סּוטְלְּפ לֶא אֹובְל
 לַאׁשו חֶאְמ רש לֶא אָרָקַו רֶבְּכ תמ יִּכ סוטְלְּ
 המ ןּתינ הֶאַמדרשךְִמ עדו | +: רֶבָּכ תַמ םִא ותא

 4 םלֶגיַו והדירויו ןיִדְס ןקיו : ףסוי לֶא וֵגהדתֶא
 "לָגָ עַלָסַּב בֵצִח רֶׁשֲא רַבקב ּוהָמיִשְיַו ןיִדְקַּב

 ןבא



 השרה תירב

 יפכ

9 dir tis Main, 
 םיִרָבְּרַה רַּפְקִמ רֵּבַחְל םיִּבַר ּובְׁשֲח ירח א א

 ּונְתְנ רֶׁשֲאַּכ /: ּונָב ּואָלְמִנ רָשָא 9 - 
 רָבַָּה יִתְרָשְמְו תיִשאָרָמ םֶהיֵנֵעְּב םיִארָה ּונָל

 םֶלָכ יֵרֲחַא בָטיִה יִּתְכַלָה רֶׁשֲא יל סג בטי : ּויָחּי
 : רּוּבְּנַה לפֹואָּת בַטיַה רֵאָב ּךְל בֹוּתכְל תיִׁשאַרַמ

 : םָהָל ָּתְנוֲאָה רֶׁשֲא םיִרָבְּרַה ןּוכְמתֶא עד ןעמְל +
 יִמיֵב יהָיַו 3 הוה

 ּוהיִרְבְז ֹומְׁשּו דָחֶא ןהכ זרָדּוהְי ּךְלֶמ  סודורוה

 ּהָמָשּו ןרָהַא רֹונְּבִמ ותָשַאְו הרָיְבָא תֶרָמְשִמִמ
 םיהלֶא יִנָּפָל םיִקיִּרַצ םֶהיֵנְׁש ּויָהִו : עַבָשיִלֶא 5

 : הוהְי תוקְדצְו תֹוצַמַהד לָכּב םכיִמיִמִת ּוכְלַהְתי
 םָהֵׁשּו הָרָע עבָׁשִלֲא יִּכ םַּחְל הָיָה אל ןֵבּוז
 יִפּכ םיִחְלֲא .יִנָפל ֹּונֲהְַּב יֵהַָו : םכיִמָיַב ּואָּבי
 ריטקתל הָּנִהְּבַה ֶּרֶדְכ הֶיָ ולָרגְו : ּותְרַמְשִמ ל
 םכע ןומָהז לכו : הָוהְי ליה לָא ֹואבּב תֶרטְקי
 הש א' ְךַאְלִמ ויְלֲא אָינ : תֶרטקה תַעַּב ץוחמ םיִלְלְַּתִמ וו
 ּוהְיְרַכְז ארו : תֶרֹטְקַה חּבְזַמ ןימיל דמע הֶוהְי א
 ְךאְלמַה ויִלֶא מאי : וילע הֶלְפְנ הֶאְרְו נרו 5

 עַבְׁשיִלאַנ ₪ הַעְמְׁשִנ יִּכ ּוהָיְרְכְז אָדּת ללא
 הָתַמִׂשְו : ןֶנָחֹוי ֹומָׁש ָּתאַרְקְו ןּכ ל דֵלַת ךְּתְׁשִא*
 לֹודְנ יִּב : ּודָלְוהְּב ּוחָמְׂשִי םיִּברו ּךֶל"הָיְהִי ליִנְו וט

 היהי



 049.16. וי קרמ
 ו ךָׁשֲאַו עַשְוִי טֶסֶטפְּבִּנַהְו ןימאפה : הרְּב"לְּבילָא
 וז דתֶא הָנֶפִרְרִת הֶָלֲאָה תֹותֹאָהְו : עָשְרִי ןיִמַאָו אל
 תונשְלב יִמָשְּב םיִדְׁשַה-התֶא ּואיִצֹו םםיִנימַאַּמַה
 ו8ּותָשָי םִאְו ּואִׂשִי םיִשָחְנתֶא : ּורָּבִרְי תֹוׁשְּדַה
 --תֶא ּומישי םיִלוח לע םֶהָל ערי אל עֶר רָּבָד
 2 : ּואָפְרִיו םָהיֵדֵי

 וט -לָא חקל םםֶהיֵלֲא יִנֹדֲא רב רֶׁשֲאַבו
 כּואְדְקַו ּואְצִו : םיהלֲא ןימיל בֶׁשַו םםִומְׁשַה
 רֶבָּדַה--תֶא קומי םָּמְע לַעְּב ינדאו ץֶרָאָהלְבְּב

 תֹופָדֹורְה תותאָּב
 : םתא

 ירחא
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 אל ׁשיִא יִּכ תאז הָיְהִת הָביֵא ְּךָאְלַמַה לֶא םיְרַמ

 ׁשֶרְקַה חּור ָהיֶלֵא רָמאיִו ּךֶאְלפַה ןעיו : יּתָעְרָי הל

 שודק ןּכילעֶו לע ְךֵבֹּת ןֹוְלֲע תרּובנו לע אבי

 עַבְׁשיִלֲא הּנִהְו : ארק םיִהלֶאְְְּב ְּךַמִמ דַלְו רֶׁשֲא 6
 ׁשֶדֹהַה הָוְו הָתְנְקזִּב ןַב איה םנ הָרֹה ּךַתעדֹומ
 -לּכ רֵצְּבִי אל יִכ : הֶרְע הָאְרקנ רֶׁשֲאל יששק

 תַתְּפְׁש הגה םִיְרְמ רָמאּתַו : םיִהלֶא תַאַמ רֶבֶּרפ
 : ּהָּתַאַמ ְּךֶאָלַפַה ּךָליַו ְְּרָבְדַכ יל יהי הָוהְ
 םיִמָּב םֶיָרִמ םֶקְּתו פ -

 : הֶּדּוהְי ריע לא ןֹוְפִחְב זרַרָהָה ךְלתַו הֶלֶאָה
 : סּולָשְָל עַבָשיִלאְל לֵאְָׁשִּתַו ּוהְיְרכְז תיִּב לֶא אַבְּתַו מ

 םכָיְרִמ .םולש תַלָאְשְתֶא עַבָשיִלֶא עמָשכ יֵהַּו
 ור עַבָשיִלֶא אלָמְּתו הָנֶמְבְּב "ללּועָה ץצרתיו

 תא הָכּורְּב רָמאּתַו לּודְּג לּוקְּב קַעְזִּתַו : שָדְקַח ₪

 אֹובְל תאז יל ואמו : נב יִרְפ ּּורָבּו םיִשְֶּב
 ּךֲתְלַאְׁש לוק תֹויְהב ּהֵּנַה יִּכ :יִנֹדֲא םכַא לא 4

 : הֶליִגִמ יִנֲטֹבְּב לֶלּועָה ץצרתינ יֵנֲאְּב םּולָשְל
 ָהיֶלֲא ּורְמָאֵנ רֶׁשֲא תֶא ּואָלָּמְייִּכ תֶנְמֵאַּמַה יֵרְׁשֲאְו המ

 םרמרָמאּתַנ  פ : הָוהְי יִּפ"ַלֲע 6
 םכיִהלאָב יחּור לֶגֶּתַו : הָוהְי-תֶא יִׁשְפנ הָלְרָג וז
 הָּתִַעַמ הָּגִה יִכ ֹותָחְפְׁש יִנָע לֶא טיִּבַה יִּכ : יעישמ 8
 ריִַּאָה יל הָשָע תּולדְנ יִּכ : תּורוּדָה-לֶכ יִנּורָשַאָי 9
 : םכירד רֹדְל ויָאְרִי לע ֹוּדְסְַו : ומש שודקונ

 + םֶּבְל תומזְמְּב םיִאַג רּוְפ ֹוערְזב הָשָע תֹורּובָנ פי
 עיּבשה : םיִרַה םיִלֵפְׁשּו תֹּואְסְּכַמ םיִרֹוּבִג דירוה 52 8

 קיִזָחַה : םקיר הַלְׁש םירישע-תֶאְו תֹובֹוט םִיָבֲעְר 4

 וניִתֹובֲאל רֵּבַּר רַׁשֲאַּכ :ֹוּדְסַח רֶבֶזְב ורבע לֵאָרְׂשִָל הנ
 םִיְרמ ּהָמע בֵׁשַּתַו : םֶלֹוע דע ועְרזְלּו סֶהְרְבִאְל 6

 ּפ : ּהָתיִּב לא בָשֶּתַו םיִשָדָח תַשלֶשָּ

stןֶּב דֶלִּמַ תֶדלל עבְׁשִלֲא תע אָלְמִַ  : 
 ועמשיו |

 ונ
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 חור ַּלּמְִו הָּתְשַו לֵא רֶכׁשְו ןיְו היהְי ינֵעְב הָנָהְי
 ופינְּבִמ םיִּבַר ביִשְהְו : ומא ןָמָּבִמ ּונָדעְּב ׁשֶרְקַה
 וז ויִנָפְל ְּךַלַהְתִי אּוהְו : םֶהיֵהלֲא הָוהְי לֶא לֵאָרְׂשִי
 םיִנְּב לע תֹובֲא בל ביִׁשְהל ּוהָיְלַא תַרּובְנִגּו ַחּורְב
 : היחיִל ןֹוכָנ םע רֶׁשיְל םִיקיִּרַצַה תַמְכָחְל םיִרְרּפַהְו

 85 לָא ּוהָיְרַכְז רַמאיַ ּפ

 יִּתָשָאְו יִּתְנְקְז יִּכ תאז--תֶא עדַא הָּמַּב ְּךָאָלַפַה
 ופיִבֹנָא ויָלֵא רֶמאַּו ְּךֶאָלַמַה ןעו : םיִמָּיַב הֶאְב
 ּףילַא רֵּבַרְל יִּתֲחְּׁשְו םיִהלֶא ינְפַל דמעֶה לֵאיֵרְבַנ
 כ לכּות אלו םִלָאַת ּהֵּנַהְו : הֶּלֵאדתֶא ְּךְל רֵׂשֵבְל

 ָתְנַמָאָה אל יִּכְעי הָלַא ּויָהְו רֶׁשֲא םֹויַה דע רֵּבְַל
 גו ּוהיְרַכְז לֶא םֶעָה רֵּבְׂשִו : םָּתְעְב ּואְלָּמִי יב יִרָבְדִל
 9 -לכו אל ֹותאֵצְבּו : לֶכיִהָב ֹורֲחַא לע ּוהָמְתִיַו
 ץרקינ לָכיִהָּב הֶאְר הָאְרַמ יִכ ּועָדָיַו סָהיִלֶא ברל
 9 לֶא ליו ותָדבַע יִמָי תּולַכְב יֵהַו : םֶלָאַַּו םֶהְל
 ג ֹוּתְׁשֲא עַבָשיִלֶא רַהָּתַו ב : ותיב

 םיִׁשָדָח הָשָמְח אֵּבַחְתִּתַו הָלֶאָה םכיִמָיַה יֵרֲחַא
 הב האָר רׁשֲא םימָיב הָוהְי יל הֵׂשֲע הָכְב יִּכ : רֹמאָל
 פ :  םיִשְנַא בֶרְקִמ יִתְּפְרֶחְתֶא ריסָהְל יב

 ₪ תֵאַמ לֶאירְבִּג ּךאְלמ חַלָש ישָשֶה שָדהַבּו
 פז הָמְלַעָה לֶא : תֶרָצְנ ּהָמׁשּו ליִלָג ריע לֶא םיִהלֶא

 הָמְלַעָה םֵׁשְו דִוָּר תיִּבמ ףסוי ומשּו שיִאָל הָשְראָמ
 9 הָנּונֲחַל םולש רמאיו ְּךֶאְלַמַה ָהיִלֶא אבו : םִירמ
 9 ָגְרִּתַו אָרַּתַו : םיִשְנַּב ּתַא הֶכּורְּב ּךַמַע הָוהְי
 : תאּוַה הָכְרַּבִה הָמ הָּבְלַּב רָמאּתַו ֹורְבְּר לרע

 ל תאָצְמ יב םָיְרִמ יֵאְריִּת לא ְּךָאְלַפַה ָהיֶלַא רַמאֹיַ
 גו תארו ןַּב ּתְדלִו רַהַת הֵּנַהְו : םיהלָא יֵנעְּב ןח
 39 ארק ןֹוְלע-ןבּו לּודְנ הָיָהִי אוה| : עושי ֹוםׁש

 א מו :ויַבָא דוָד אָפְּכִתֶא םיהְלֶא הָוהְו ול ןֵתנו
 3 רָמאּתַו : ץק ןיִא ּותּוכְלַמְלּו סֶלועְל בקע תיִּב לע

 םירמ
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 ּוכְלַו : םֶרֲאַב יִנְריק לֹוׁשָמְב הָיָה הֶּזַה ןושארֶה 5
 ףסוי םַּנ לעיו : וריע לֶא שיא שיא דֶקָּפַהְל םֶלְב +

 תֶאַרְקִּנַה דוד ריִעְל הָדּוהְי לֶא תֶרְצְנ ריעמ ליִלִּמ
 דֶקְּפַהְל : הָיָה דוָר תַחַּפְׁשִמִמּו תיִּבִמ יִּכ סָחָלְתיִּב ה

 פ : הָרָה אוקְו ּותָשְראָמ .םִיְרִמ סע
 : תֶדָלָל ָהיִמְו ּואְלְמִמ הָּמְׁש םֵתֹויָהְב יהיו :
 ותא םכָשְּתַו ּוהֵלְּתַהְּתַו רֹוכְּבַה הָנְּב-תֶא דֶלִּתַוַי <

 פ : ןולָמַּב םָהְָל ןיַא םֹוקִמ יִּכ סּובָאְּב

 הָדָשַּב סיִבָשי איֵהַה ץֶרָאָּב םכיער והיו '
 קרּגִתְו : הָלְיְלַמ תֹורַמְׁשַמְּב םֶהיִרְדְע םכיִרְמְׂשְוי

 םֶהיֵלֲע, ּהָנָנ הָנהְי דּובְכּו םֶהיֵלֲע בָצָנ הָוהְי ךַאְלמ
 םנָהיִלַא רַמאיו : הֶלּודְנ הֶאָרִי ּואְריִינ םיִבָּסִמי

 הָחַמְש םֶכְל רָשַבְמ יִנָנָה יּכ ּואְדיִּת לֵא ְּךָאְלַמַה
 עישומ יִּכ :  םיִמעָה "לֶכְל הָיְתִּת רֶׁשֲא הָלֹוהָגי
 הָוָו :יִנדֶא ַתיִׁשָמ אּוהְו רוָּב רעְּב םֹויַה םָכָל דָלָי ו

 .: סּובָאְּב םָשּומ לָּתַחִמ ללּועָה ּואְצְמִּת תּואָה םֶכָל
 טכְימָשח אָבְצ ןומַה ךָאָלַּפַה םכע םאָתְפ יִהָיַו 5
 םיִהלאָל דּובָּכ : רמאָל םיִהְלֶא-תֶא םכיִלְלַהְמַה 4

 פ |: םיִשְנִאַל ןֹוצְרְו ץֶרָאָּב סּולָשְו םיִמּורמְּב
 הָמְימְׁשַה סָּתַאַמ םיִכָאְלִמה ּולֲע רֶׁשֲאכ יֵהְ ומ

 אָנ הָכְלַנ ּוהֲעַר לֶא שיא סיערֶה םיִׁשְנֲאָה ּורמאיו

 -תֶא הָיָה רֶׁשֲא הֶזַה רָבָּבַחִתֶא הֶאְרְנְו םֶחְלְ"תיִּב דע
 ּואָצְמִיַנ ןוְּפַחְב ּוכְלַו : ּונָל הָּוהְי עידוה רָשֶא 6

 : סּובָאָּב םָשּומ לֶלועָהְדתֶאְו ףסּויתֶאְו םִיָרְמיתֶא
 -לַע םֶהיֵלֲא רַמָאְנ רֶׁשֲא רֶבָּנַהדתֶא ּועידויו ּואְרִיַו וז
 רֶׁשֲא לע םםעֶמְׁשַהי-לְּב ּוחָמְתִו : הֶּזַה דָלָה ₪
 הָרְמְׁש םַָמּו : םיִעְרָה וּפ"לע םכָהיִלַא ּורָמָאָנ ופ
 Cs פ  :םֶתֵלֲא רַמָאְנ רֶׁשֲאַּכ ּואָר רֶׁשֲאַו ּועְמָׁש רָשא"לָּבלע םכיהלָא-תֶא ּולְלהיַו ּודְּבַכַו םעֹּרָה ּובָשָינ : חָּבלַב הֶנֶקְּתַו הָלאָה םיִרְבְּרהלְּכיִתֶא כ

 כ

 תולככו P וט

 זנ
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 % ורְקח-תֶא הָנהְי לינה יּכ היִבְקּו ָהנֵבָׁש ּועָמְשּו
 א ואבו יִנִמְשה םֹויַב יהו : ּהָּתַא וחַמְשּו ָהֶלָע
 : ּוהָיִרְכְז ויִבָא םֵׁשְכ ותא ּוארְקִינ דָלּהדתֶא לּומָל
 ס: ארק ןֶנֶתּוידסַא יִּכ ןִּכ אל רָמאּתַו ומַא ןעַּתַו
 יו אָרְקִנ רֶׁשֲא ּדִּתְמַפְשַמְּב שיא ןיִא יב ָהיֶלַא ּורָמאיו
 6 אורקל הָבאידהַמ ֹויבֲאְל ּוצְרְקִנ : הֶּזִה םֶשַב
 6 ּוהָמְתִיַו ומש ןְנֶחּוי רמאל בתו ַתּולְל לַאְׁשיַו : ול
 6 ָּךְרָבִיו רַּבדַו םאְתַפ ונושְלּו ויָּפ ַחְתָּפִו : םֶלָכ
 הס ביִבְסִמ ויָנָבָש-לָּכדלַע הֶאְרַי יִהְּתַו : םיּהְלֶא-תֶא

 :  הָדּוהְו יִרָהְִלָבָב הָּלֵאָה םיִרָבְּדַהְילָכ ּורְפְסיַ
 6 דֶליַה הָיִהְי ימ רמאל םֶּבִל לע ּומָש םיִעְמשַה-ִלְכְ
 פ : ֹומֲע הוהו דִי יִהִּתַו הָּזַה

 6 אָּבִנְתִיו שְדְקַה חור ויִבָא ּוהָיְרַכְז אֵָלָמַ
 ₪ הָּדָפּו דְקָפ יִּכ לֵאָרְׂשִי יהלֲא הָוהְי דּורָּב : רמאל
 6 ךוֶר--תיֵבְב ּונָל העּוׁשי ןרק שכרו : ומעד-תֶא
 ערָשֶא םיִשדקה ויָאיִבְנ יִפָּב רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ |: ורבע
  זודדלֶּב דִיַמּו ּונָבָיאְמ הָעּושְי : ּהָמַה םכְלועַמ
 זפ -תֶא רֹובְְלְו ּוניֵתֹובֲא סע דָסֶח תושעל : ּוניִאְנוש

 3 םֶהָרְבֲאְל עֶּבְִׁנ רֶׁשֲא הָעּובְׁשַה-תֶא : ושדק תיִדְּ
 4 תַרָׁשְל ּוניביא יֵדיִמ ּונֵליִצַהְל : ּונָל תַתְל ּוניָבֲא

 הע יִמְודִלָכ ויָנָפְל הָקָּדְצַבּו ׁשְדֹקְב : הֶאְרַי יֵלְב ול
 לת יִכ ארקּת ןֹוִלֲע איֵבְנ דָלָי הָּתַאְו : ּונייח
 זז רעד ומעְל תַתְל : ויְכָרְּר תּונָפְל הוהְי יִנפְל
 5 רֶׁשֲא ּוניֵהלֲא יִמְחְרְּב : םֶהיִתִאטִמ ַחולְסַב הָעּוׁשי
 זפ םיִבָשּויְל ריִאָהְל : םּורָמַמ רַחָשְְָּב םֶב ּונָתֹא דְקֶּפ

 : םּולָש ְּרָדְב ּוניִלְנרתֶא רֶׁשְְל תֶוָמְלִצְבּו ףָשחְּב
 פ יִהיַו ַחּורְּב קָּזִחְתִּיַו דָלָּוה לדני פ

 : לֵאָרְׂשִי לֶא ותאְרַה סוי דַע רָּבְדַּמַב

 א םרֶקיִקַה רַבָד אֵצַו הָלָאָה םיִמָיַב יִהָיַו
 9 דקְפָּמַהְו : ללֶָבִּתַהדדִלָּבְדתֶא דְקֶּפִהְל סֹוטְסֹונֹוא

 ןושארה
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 דֶלָיַה-לְּו : םֶרֵֹע תֶרָצְנ לֶא הָליִלָנ ּובָׁשַו היהְימ

 : םיֵהלֲא ןח ּויָלֲע יהיו הָמְכָח אָלָמְיַו ַחּורְּב קּזַחְתִיַ
alהָנׁשְב הֶנָש ויָדְלי ּולַעַ פ  
 הֵרְׂשֲע םיֵּתְׁשְב יהו : חַסָּפַה גֵחָב הָמְלָשּורְ =
 םיִמיַה ּולַָו : גֶחַה ְּךֶרָרֶכ הָמלְׁשּורי ּולֲעַו הָנָׁש ₪

 ּועְדְי אלְו םַלְׁשּוריִּב דליה עושי ׁשֶׂשֹוּבְתו ּובָׁשו
 ךֶרָדְכ ּוכְלַו הָחְראְב ֹותֹויָהְל ּובְׁשְחַַו :ֹוּמִאָו ףַסֹי4
 אל רֶׁשֲאַכְו : םָעּדימַבּו םיבּורקב ּוהְׁשְקַבַו םוי המ

 יֵרֲחַא יהו = : ּוהְׁשְקַבְל הָמָגְׁשּורְי ּובֵׁשִו ּוהֲאָצִמ 9
 ְֹותְּב בָשּוי לָכיִהְב ותא ּואְצְמַו םיִמָיַה תַשלֶש

 ּוהָמְתִיו : םֶהָל לֵאֹוׁשְו םָתֹא ַעַמושו םביִדָמָלְמַה וז
 ּוהָמתִיַו :ויָתֲֹעַמ"לעֶו ֹותָנּובְּתדלַע ותא םִיִעְמשַהלָכ 8

 ָתיִׂשְע תאז-המ יִנְב ןמָא ויָלֵא רָמאתַו ותא םֶתֹאָרְב
 רַמאיַו : חור תרֹמְב ּףּונָשקַב יִנֲאַו ּףיִבָא הָּנַה ּונָל 9

 היָה יִּכ םָּתעַדְי אלָה יִתֹא םֶּתְשְקְב הָּמָל םֶהיֵלֲא
 רֶׁשֲא רֶבְּנַהתֶא ּוניבה אלו : יִבָאָל רֶׁשֲאַּב הָיְהֶאנ
 םֶּתִא דָריו פ : םֶהיֵלֲא רָּבְּבּפ

 -לָּכיתֶא הָרְמֶש ֹומֲאְו םֶהָל עמְׁשַו תֶרְצְנ לֶא אבי
 הֶנּובְתַּב לַדְנְו ףּולָה עּושָו : הָּבַלְב הָלֶאָה םיִרָבְּדַה =

 : םיִׁשְנֲאַו םיהְלֲא םע ןַחְבּו הָמּוקְבּו

 הָירְּבִמ תֶלְׁשְמַמְל הָנָׁש הרשע שמחו בא
 סֹודֹורֹוהְו הָדּוהיְּב לשמ סֹוטְלְּפ סֹויַטְנְפּו רֶסיְקַה

 אָירְוטיִאְּב סיִּכְררְטַש ויִחֶא םֹוּפָלְפּו ליֵלְנְּב סיִּכְררְמׁט
 : זרֶנְליֵבֲאּב סיִּכררְטט .הָיְנְסּולְו הָנּוכְרְט ץֶרֲאְבּו

 הָיָה םיהלֶא רַבְדּו םיִלודּג םינָהכ ּויָה אָפיְִו ןֶנֶמְו
 רּכַּכְ"לֶכָב אב : רָּבִדִמַב ּוהָירְְזְּב ןֶנֶחּוי לא

 זרַחילְסְל הָבּוׁשְּתַה תַמְסְטּפִּבדתֶא אָרְקַו ןּרְרַיה
 איִבְגַה ּוהְיֲעְׁשִי יֵרְבִּר רֶפַסְּב בּותָּכַכ : םיִאָטַח

 ּורָשי הוהְי ְּךֵרָד ּונַפ רָּבְדַּמַּב אֵרֹוק "לוק רמאָל

 תנ

 עבר א"נ
 תוצרא

 .ּולָּפְׁשִי הָעְבְנְו רה-לֶכְו אֵלָמִי איִנלָּכ : יָתֹולְסִמ ה
 היהו Pe גוט



 cap.2:°ב קולי!
 פו דֶליַהְתֶא לּומְל םכיִמ tod תֹולַככּו

 ךָאלמהיידלע ארק רֶׁשֲאּכ עושי מש אָ
 פ : ןָטֶּבַב הָרֹה סרט

 ₪ תַרֹותְּב בּותְּבַּ ne ביִרקַהְל הוה ותא
 : הוה אַרְקִ שודק םֶחָר רֶטּפ רֶכְזלָכ יִּכ הָוהְי

 ּפ : הנ ינב יִנָש וא םירות

 הב ןועמש ומשּו םלשוריב הָיָה שיא ּהֵּנַהְו
 תַמָחְנְל הָּכַחַמּו םיִהְלֲא"אָרי דיִסָח אּוהַה ׁשיִאָהְו
 8יפ-לע ול הֶלְּנִו : ׁשֵדקַה חּור ויָלָע יִהָיַנ לֵאָרְׂשִ
 -תֶא הָאְרִי םֶרָש תוָמ הָאְרִי אל יִּכ ׁשֵדְקַה חור
 פז ּואיִבַו לָכיִהִה -לֶא ַּורְב אבי : חֶוהְּי ַחיִשָמ
 : הָרֹוּתַה רַבְדְכ ול תושעל דליה עושות וידלוי

 8 : רַמאיַו םכיהְלֶא--תֶא ּךֶרֶבַו ויִתּועַרְזַב ּוהֲאְׂשִ <

 9 : יִרָבְדִּכ םֹולָׁשְב ְּךְרְנע-תֶא ּתְחַלָש יִנדִא הָּתַע
 יו ל יִנָּפל ְתֹוניִכָה רָשֶא : יִעְע ּואָר ףתעושת יּכ
 9 לֶאְרָשָי דובְכּו םיוגל תּולנָל רוא : םיִּמַעָהזלְכ

 8 םכיִרָמָאּנַה לע ומאְו ףסוי ּוהְמְתַו : ְּףַמע

 מא םִיָרִמ לֶא רָמאיַו ןועָמש םֶתֹא ּךֶרָבַו :וָלֲע
 לֵאָרְׂשִיּב םיִּבַר תַמּוקְתַלְו תַלָּפַמְל םָשּוי אּוה הֵּנה
 הל תֹולנְל בָרָח רֹובעִי ְּךֶׁשְפַנּב םַנְו : הָביִרְמ תֹואָלּו
 פ : םיִּבַר תֹובָבְל תֹובְׁשֲחַמ

 3 הָטַמְל לֶאּונָּפ תב הָאיִבְּנַה הָנַח יְִּתַ
 ּהָשיִא םַע יִחְּתַו םכיִּבַב םיִמָיְב הֶאְב איִהְו רֶׁשֲא
 גז םיִנּומָשַכ הָנְמְלַא יִהְּתַו : ָהיֶתְלּותְּבַמ םיִנָש עבָׁש
 תֹומֹוצְּב תַרְׁשְּתַו לָכיֵהַה ןמ הָרֶס אלְו הָנָש עַּבְרַאְ
 3 הָדותַו איִהַה תַעְּב שָגִּתַו : םֹויְו הֶליִל תולְפְתְבּו
 : סֶלָשּוריִּב תודפ יֵּכַחְמ לָכַל ויל רָּבַדִּתו הָוהְיתֶא

 30 תרות יִפְּכ םֶלָּבדתֶא ולכוו פ
 הוהי
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  2ויָלֲע שָדְקַה חור דריו : םִיָמָׁשַה ּוחְתְּפִיַו .לְלּפְתיִו

 רמאל םִימָׁשַה ןמ לוק יחיו הָנֹוי ֹומָכ וגה תּומדְב

 יִתיִצְר ְּךְב הָּתַא דיִדָיַה וֵנְּב : 5
  23יִהְו הָנָש םיִׁשלְׁשְָבְכ ֹולְחַהְּב עושי יֵהְו

 ₪ ָב יולָּב תֶּתַמְרִּב = : יִלַהְַּב ףֹויָּב םֵׁשֲחָמַכ
 .ץומָאדָּב ּוהָיְתִּתַמְְְּב | : ףַסּויְדָב יִנאָוזְּב יִּכלמ הב

 ּוהָיְתּתַמְרִּב תֶאָמְרְּב = : יִנֵנְוָב ילֶסָחְּב םיִהָנ"וָּב 6
 אָקְרְְְּב הָנֶחּויְרָּב : הָדּוהְיְוַּב ףסויוָב יעְמְׁש"וָב פז
 -ָב יִּכְלַמְָּב = : ידָנְֶּב לֵאיִּתְלַאְׁשְוְּב לבֵּבְרְזוָב 6
 -ְוֶב יִסּויִדָּב : רעב םֶדּומְלַאְדְֶּב סֶסּוקְרָב ירא פ
 -ןֶּב ןׂשְמְׁשְוְּב : ױלְַּב תֶּתַמְָּב םֶרֹויַּב רֶזָעיִלֶא ל
 אָָלַמ-ָּב : םםיִקלֲאוַּב ןנֹיהְּב ףסויִָּב הָדּוהְי
 -ןֶב יִׁשְיְַּב = : דַוְדרָּב ןָתְנוָב אָתְּתַמְדִּב ןְנְמוָב 39

 בָדְנִמַעְרְּב |: ןֹוׁשֲחנַּב ןֹומְלְׂשרַּב זעּבְָּב דבוע 8 |
 בקעָיְְּב : הֶּדּוהְיְָּב ץֶרַפַּב ןֹורְצֲחָּב םֶרֲאְָּבצ
 -ףןֶּב = : רֹוחְנְְּב תַרְּתְְּב םםֶהָרְבאוָּב קֶחָצְְְָּב הל
 ןְנקהָּב : חלָׁשְּב רָבעָּב גָלָּפוְב ּעְדְָּב ורָׂש ₪
 הַלָשּותַמְָּב : ּדָמְלְַּב ַֹנְָּב םֵׁשְְּב רֶׁשְכַּבְרַא"ןָּב גז
 -ךֶּב + ןָעְקְרָּב "לָאְלַלַהְמְְּב דָרָיְְּב ךונַחדְּב 5

 : םיִהְלֶאְְּב םֶדָאְֶּב תַשִָּב שונָא
 ןמ ובּושְּב שֶדקַה חור עושי צלמי ד א

 ןמָשַה ןמ הָסָנִנ : הָרָּבְדִמַה חּורְּב אָבּויו ןדריה =
 קדַמּואַמ לָכָא אל cכַהָה םיִמָיַבּו םוי םכיעְּבְרַא
 -ָּב םִא ןָטֶשַה ויָלַא רַמאיַו : בַעְר םֶתולָבְבּו 8

 : םֶתְל הָיְהִּת תאוה ןָבָאָהְו רומָא הֶּתַא םיִהלֶא
 םכָחָלַה--לע אל יִּב בּותַּכ רמאל עּושי וילֵא ןַעיו +

 : םכיִהְלֶא רֵבָּרלְּכ לע יִּכ םכְדָאָה הֶיְחָי ֹוּבְל
 -ככ--תֶא ּוהֲארו ַהֹבָנ--רַה לֶא ןֶטֶשַה ּוהאיבינ ה
 -תֶא ןְטְׂשַה ולא רַמאיַו :עֶתָּפִּב לֵבָּתַה תֹוכָלְמַמ <

 ןֵּתג יל יִכ ל ןַּתֶא ןְדֹובְּ-תֶאְו הָּנַה ןֹוטְלְׁשַהלָּ
Co FEEרשאלו 0 ;  

 טנ
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 ארו : הָעְקבל םיִסְבְרֶהְו רֹוׁשיִמְל בֶקַעָה הָיָה
 ז לָקקַה לֶא רֶמאיַו : םיִהְלֶא תַעּושְּתִדתֶא רֵׂשְּב לב

 ;רֶרֹוה ימ הָעְפֲאָה ידו ּונָמִמ וטפְּבהְל סצויה נתק
 8 הָואָב יֵרְפ ּושע ןֵכָל : אָּבַה ןורממ ַחֹרְבִל סֶכְתֶא
 םֶהָרְבַא נְל םֶכְׁשפנְּב רמאל ּולֲחַּת לֶאְו הָבּוׁשְתל

 םיִקָהְל םיִהְלֲא לכָי יִּכ םֶכָל רַמֹא יִנֲא יִּכ בֶאָל
 י הָּתַע סַנְו :  הָלֵאָה םיִנְבֲאָה ןמ םֶהָרָבַאָל םיִנְּ
 רֶׁשֲא ץע-לָּב ןכְל םיִצעֶה ׁשֵרְׂש לע םָשּוה ןח
 : ׁשֵאָה *לֶא ּךלַׁשָהְו תַרָּבַי בוט יֵרְפ הֶׂשֹע ֹונֵא
 וו יעיַו : הָשַעַּניהַמּו רמאל -לֶהָקַה ותא לֶאָשיו
 רֶׁשֲאַל תי תּונָּתַכ יִּתְׁש ול רַׁשֲאַל םֶהיִלַא רַמאּיַו
 ופ =ואביַו = : ןַכ ומַכ הֵׂשֲע לבא ול רֶׁשֲאַו ול ןיִא

 -המ דמלמ ויָלָא ּורָמאיו ֹזָטּפַּבַהְל סֶבָּמַההיַפסא םַנ סבה
 ו דקפנ רֶׁשֲאַמ ּושָּנִת אל םֶהיִלא רָמאיו : הֶׂשֲע הלא

 ּונָחַנאו רמאל אָבְצ ישְנא םנ ותא ולֶאְשיו . 2

 א"נ

  ndכתר .םֶכל עצמו : ּ
 וט ןֶנָחֹוי לע םָּבְלְּב םֶלָכ ּורמאיו םֶעָה רֵּבִׂשִ

 ו םכֶלֶכְל רמאיַו ןְנְחֹו ןעַַו : אּוה ַתִשְמ םםִא
 יתנטק יֵּנַמַמ רוּבְג אבָיְו םִיַמַּב םֶכְתֶא יִּתְזטּפַּב יתצהר אנ
 ַחּורְּב םָכְתֶא זטפבי אוה ויִלָעג ךורש-תֶא ריִּתַהַמ יי"

 וז רֵתַׁטִי רַהַטְוי ֹויְב ּוהֵרְומ רשֶא : שאָבּו שָרְקַה
 ןֶבָּתַחְדתֶאְו ויָמְסא לא ןגרה-תֶא ףסאיו ֹונְרָנזתֶא
 ו דלַע ריִהָנִה סו : הָבְּכִת אל רֶׁשֲא שָאְּב ףרׂשי
 פ : םֶעָה"תֶא ורָשַבְּב תֹורַחֲא תובר

 ופ לע :ֹוּמעמ חכֹונ םיִּכְרַרָמַט סֹודֹורֹוהְו תוצרא עבר
 רֶׁשֲא תועְרֶה-לָּכילַעְו ויִחֶא סוְּלִּפ תֶׁשֲא אָיְדורוה
 כּהָלַא-דלָּכילע תאזזתא סג ףָסיַו : סודורוה הֵׂשֲע
 פ : רָמְׁשַמְּב ןֶנְמוידתֶא רגְקִיַו

 גו עּושו סג וטְּּבו סעָהלְּב וטפְּבַהְב יִה ץחרהבא'נ
 ללפתיו
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 םִיַמְׁשַה רֹוצֲעַב והלא יֵמיִּב לֵאָרְׂשִיְב ּויָה תובד
 ירּודָּנ בעֶר תֹויְהּב םכיִשְדָח הֵׁשְׁשְו םיִנַׁש ׁשלָׁש

 הָּנַהַמ תַחֵאְל ּוהָיְלִא חַלָש אלו : ץֶרָאָהדלְבְּבפ

 : הָנָמְלַא הָׁשֹא לֶא ןֹודיִצְל רֶׁשֲא הָּתֿפָרְצ יִּתְלב
 איֵבָּנַה עֶׁשיִלֲא יֵמיִּב לֵאָרְׂשִיַב ּויָה םיִּבַר םיִעְרוצְמּו 2ז
 :ּואְלָמו : יִמְרַאְה ןמענ יִתְלִּ רַהָמ אל םֶהָמ שיאְו 8

 הפקה וא םירָבַּה-תַא םַעָמְׁשִּב הָּמַח דעומַה-תיִבְּב רֶׁשֲאלְכ
 ּוהֲאיִבו רׁעְל ץוחמ לֶא ּוהֲאיִצֹוַו ומקיו : הָלֵאָה 29

 ּוהָביִלְׁשַהְל ויָלָע סריע הָתְנְבִנ רֶׁשֲא רֶהָה בַּנ לֶא
 לֶא דר : ָּךֶלַו םָכֹותְּב רבָע אּוהו : הָטַמְלליי

 : תֶּבַשַה םםֹויְּב םֶדָמְלְיַו ליִלָנַה ריע םּוחְנרַפְּכ
 : ורָבְד הָיָה ןֹוטְלְׁשְב יִכ ּוחַקְל לע ּוהָמְתִיַנ 2

 לתת וג ד/1מַה"תיִבְּב שיִא יהי : 2
 : לֹודְנ לֹוקְב אָרְקִו אָמָט דש חור ול רֵׁשֲאַל

 ָתאָבַה יִרְצִנה עּושי ְּךְלְו ּונָלדהַמ הָחיֵנַה רמאָל 4
 : טכיהלֶא שודק הָּתַא יִמ ךיִּתְעַדָי ּונָתֹא רָּבַאְל

 ּוהָביִלְׁשיַו ּונָּמַמ אֹצְו שרחה רמאל עּושו וב רעֶניַו הל
 ּוהָמְתִיִנ : ול עַרָה אלו ּונָמַמ אָצִיַו נתב דשָה 6

 רֶבְּרַה הָמ רמאל ּוהֲעַר לֶא שיא ּורְמאַו םםֶלָכ
 תוחּורָה-תֶא הָּוצַמ אּוה הֶרּובְְבּו ןוטְלָשְב יִכ הֶּזִַה |

a 1םכֹוקמ-לָכְב אֵצֵי לעָמְשְו : הָנאָצַּתַו  
 -תיִּבְמ סקי פ : רָּכְּבַה 5

 תהיי הלה ןֹועְמַׁש תומחנ ןועְמש תיִּבדלֶא אבי רומה
 ָהיִלָע בֶצמ =: ָהיֶלֲע ול ּולאשו הֶלּודְנ תַחְקְב 9

 תַרָשְּתַו םכאְתְפ סֶקְתַו ָהָבְועִתַו תַחּדְקְּב רעֶגו
 ּואיִבַה שָמָשַה אבְבּו פ : םֶהְלמ

 םֶשָּיַו םינוש םיִאָלֲתַתְּב םילח םֶהָל רֶׁשֲא-לְכ וילֲא
 : םכֵאָּפַרַו םלֵכי-לע ויָדְי-תֶא

 םכידש סנו פ 1
 -ןֶּב ַהיִׁשָמַה הָּתַא יִּכ םיִרָמאְו םיקעצ םיִּבַרַמ ּואָצְ

idםיהלא  
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 ינָפְל הֶָוְחְְּשִת סא ןֵָל : ּוהָנְתֶא ץֹפְחַא רֶׁשֲאְַו
 5 ךל ויָלַא רָמאיו עושי ןעיו : קדָנִיְרִת ּךְל ןֶלָכ

 ;רָוָמִּתְשַת ְּףיַהלֲא הרָוהיל בּותְכ יִּכ ןָמָש יִלָעַמ
 יּוהַדיִמַעְיו הָמְלָשּורָי ּוהֲאיִבְו : דבעת ּודַבְל ותאְו

 םיִהלָא-דוְּב םא וׁיָלֵא רָמאיַנ לָכִהַה םלּוא לע
 יויִכָאְלַמ יִּכ בּותָכ יִּכ : הּפָמ הָּטַמְל לָּפִנְתַה הֶּתַא

 וו ףונת ןֶפ ְנואָשְּו םיִפּכ לעו : ְּךָרֶמׁשִל דָל הֶוצְ
 פאל רַמָאְנ ויָלֵא רָמאיַו עושי שו = : ּךלְגר ןָבָאָּב
 צןטְׂשַה הָלַּכ רֶׁשֲאַכְו : ףיִהְלֶא הָוהְיְד-תֶא הֶסַנְת
 פ : תַעָל ּונָמַמ רַסַו תוסָמַהלָּב-תֶא

Roosגג ועֶמְׁשְו הָליִלָּג ַחּורָה תרּובְנְּב עושי בָשיו  | 

 וט דָּבְכְמ םֶהיִדעִמ יִּתְבְּב דַמַלַו = : רֶכּבַה-לְבְב אָצְי סח
 ופלָא אבי ּפ : םֶלֵּב-רו-לע סהיתלפת

 רַעֹוּמַה-תיֵּב לֶא אביו םָׁש ןּומָא אוח רֶׁשֲא תֶרָצְנ מהאל
 וז רק ול ןַתָנִַו : אורקל סקי ֹוּכְרַדְּכ תֶּבַשַה םֹויְּב

 --תֶא אָצָמו רָפָסַהייתָא חַּתְפַַו איִבָּנַה ּוהָיְעָשְי

 וצ עי יִלָע הָנהְי חור : םָש בַּתְכִנ רֶׁשֲא םֹוקּמַה
 --ירְְּׁשִנְל שבָמל יִנַחְלְׁש םיִוְנֲע רֵׂשַבְל יתא תַׁשְמ
 םכירּוע נע ַחֹוקפְלְו רֹורְּד םכיּובשל ארֶקל בל
 ופןֹוצְר תַנָש ארל : םכיִשְפָח םיִצּוצְר ַתלָשְלְו
 כ בשָיַו תרָשְמל ןַתו רֶפַפַהְדתֶא לּגְלִנַו : הָוהיל

 גו לָחָיְו : דעּומַה"תיִבְּב רֶׁשֲא לכ ינוע ויִלָע ורושינ תמה
 קרֶזִה בּותָּכַה אָלְמְנ םּויַה יִּכ םכָהיִלִא רמאל

  יִרָבִּר לע ּוהָמְתִיַו סֶלָכ ויִלָע ּודֲׁעַו : םֶביִנָאָב
 : ףַסּויְֶּב הֶז אלָה ּורְמאיַנ ויָּפְמ ּואָצָי רֶׁשֲא ןַח
 3 הָזַה לָשָּמַה-ְתֶא יל ּורְמאּת רֹומֲא םֶהיֵלֲא רָמאיו

 תֹויָהְל ּונְעַמַׁש רֶׁשֲאזתַא ףָשְפְנְתֶא אָפְר אַפֹור
 : ךֶּתְדלומ ץֶרָאְב הפ סנ הָשַע םםּוהָנ--רפְבּב
 = הָצַרְי איִבָּנ ןיא יִּכ םֶבָל רַמֹא ינָא סֶנֶמָא רַמאיַו
 הכ תֹונָמְלַא תַמָאְּב סֶכְל רַמא ינאנ : ותדלומ ץֶראְב

 תובר /
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 רֶהָטִַת יִתיִבָא רמאל וב ענו ודותֶא הַלְׁשיַווצ

 יִּתְלְבְל ותא וצו : םאָתּפ ּונָמַמ תערְצַה ְּךֶלּתַווּצ
 ֵרְקַהְו ןהכה לֶא הֶאְרהְו ףל קר ׁשיִאלָכָל רּומָא
 : םכָקְל תּורעְל הָשמ קרָּוִצ רֶׁשֲאּכ ףְתְרָהְֶטְל

 עֹומְׁשל בֶר ללֶהְק ּולֲהַו רַבּועְו ךלּוה ּועָמְשו וט
 ל פ : ּונָמַמ םֶחיִיְלָח אַפָרֲהְלּו ו
 דַחַאב יִהָיַו ּפ : לַלֲּפְתיַו הֶרָּבְדִמַה וי

 הָרֹוּתַה יֵדָּמלַמּו םישּורפ ּויְלֲע ּובָשיִנ דמו םיִמָּיה
 יָהְּתַו םלָשּוריִו הָדּוהיִו לֶלָנַה-רַפַּכלָּכִמ ּואָּב רֶׁשֲא

 ּואיִבַה םיִׁשְנֲא הֵּנִהְו : םָתֹא אַּפַרְל הָוהְי תרּובנ 8

 אס

 :נג איבהָל ושקבמ הטפה *דע .םיחתניידעומ שוא
 אֵצַמַו אל לָקְקַה רּובעַבּו : ויָנָפְל ותא םּושְלו ו

 הָטֶּמַה סע ּוהּודירויו נָנַה לע ּולעַיו ֹואיִבֲהְל םָתְל
 -זתֶא ארו : עּושו יִנָפְל םֶכוּת לֶא תורקה ןיֵּבמ כ

 : ףיְתאטח ּףְל ּוחְלְסִנ שיא ויָלַא רַמאיַו םֶתְנּומָא
 והֲעַר לֶא שיִא ּורְמאיַו םיִׁשּורַּפַהְו םיִרְפּופַה ּולֲחיַו לי

 ַהֹלֶסִל לָכּוי יִמ תּופּודָּג רָּבַדַּמַה הֶז אוה יִמ רמאל
 -תֶא עושי עדו : ַּבְל םיִהְלֶא יִּתְלְּב תֹואַשַח =

 םכְּתְרַמָא הָּמָל םֶהיֵלֲא רַמאיַו ןעיו םםֶהיֵתבְׁשְחַמ
 ךיִתאטַח ְֶּל ּוחְלְסִנ רמאל הָלְקְנַה : םֶבֶבַבְלַּב =
 ןֹוטְלְׁש שי יִב ועְדַּת ןעמְלּו : ְּךַלְו םּוק רמאל וא +

 -רעֹומ לֶא רַמָא תֹואָטַח חֹלְסְל ץֶרָאְּב םִדֶאדבַל
 לֶא ּךַלְו ּךֶתַטמ-תֶא אָש םוק ףְל רַמא יִנֲא םיִחָתָנ

 בכש רֶׁשֲאזתֶא אָשּיַ םֶהיֵנְפִל םאָתַּפ םָקו :ָּתיַּב הכ
 : ֹותיִּב--לֲא ְּךֶלַו םכיִהלָאָהְ-תֶא דֵּבִכַו ָהיֶלָע

 ּואָלָמִַו םיִחלֲאָה-תַא ּודְּבַכְַו םִנָּכתֶא וַחֶא ןֹוהָּמַתְוּפ
 פ :  תֹואָלְב ּונֵאָר םֹוַה יִּכ רֹמאָל הֶאְרִי <
 -ףסא-תֶא אָרֵיו הָלֲאָה םיִרָבְּה יֵרֲחַא אציַו 4

 לושג א"נ
 םירבא

 פנמה א'נ ויִלֶא רַמאיַו סֶכָמַה"תיִבְּב בשוי יול ומָשּו סֶבָּמַח
 פ - : ויִרְחַא ּךָלִנ סו לּפ-תֶא בו :יִרֲחַא ךל =

 שעיו 0 ןו :



 042.4 5. הד קול
 יִכ ועדי יִּכ רָּבַדְל םֶנְתְנ אלו ָּב רעֶנַו םיִהלֶא
 אָצְיְו סויה יִהָיַו פ : אוה ַחיִשְמ

 jr ויָלֲא ואביו לָהָּקַה ּוהָשְקַבִיו הָרְּבְרִמַה ְּךֶליַ
 רֵׂשִּב םָהיֵלֲא רֶמאַו : םֶהֵמ וּתָכָל יִּתְלַבְל וב
 יִּכ תֹורֲחַא םיִרָעְל םַּנ םיִהלֶא תּוכְלַמתֶא רֶׂשֵבֲא

 44 : לילָנַה יֵדֲעֹומ"יּתְבְב אָרְקַו : יִּתְחְלְש תאז לע הלנה וא
 א ה ויֵלֲע לוּ יהיו |

 םנַא לָצַא דַמֲע םיֵחלֲא רַבּרתֶא עּומשל לָהְקַה

 *םכְנֲא לֶצַא תֹודָמֹע תיינָא יִּתָש אָדַו : תַרָסנג
  דָרְו : םָהיֵרֹמְכַמדתֶא ּוסְּבַכִַו ןָהַמ ּואְצְי םיִניַּרַהְו
 בּוְׁשְל ותא לֵאְׁשִיַו ןועמשְל רֶׁשֲא תּויִנָאָמ תַחַא לֶא

 : היְנָאָה לעמ לָקְקִח-תֶא רַּמַלְו בָשּו ץֵרָאַמ טעֶמ
 4רַמאיַנ רָּבְדְל ּותולַכְכּו ַפ

 -זתֶא ּודיִרֹוהְו קָמעֶה יָא ּוכיִלָשַה ןֹעְמְׁש לֶא
 ה יִנֹדֲא וָלֲא רֶמאיַו ןעָמש ןעַו : דּכְלל םֶכיֵרֹומָבַמ

 ְּרֶבְדְבּו הָמּואְמ ּונְוַחָא אלְו הרֶלֶיַלה--לָכ ּונְלַמְע
 פּורְנְס תאז ּושָע רֶׁשֲאַכְו : תֶרָמְבָּמַה-תֶא ךילָשא
 ז לֶא ּוצְרְקִיו : םָּתְרַמָכְמ עְרְקּתַו בר םיִנְּר ןֹומֲה
 בֹועלְו אֹובְל זרַרְחא הָיֲאְב ויה רֶׁשֲא םֵהיֵרְבַח
 טַעְמְכְו תויִנָא יִּתָשתֶא ּואְלַמַו ואביו םםֶהמֲע

 % רמאיו עושי יֵלְגַרל לפיו רֶׁשַּפ ןועמש ארו :ּועְבָס שא
 9 ןּוחָמת יִּכ : יִנרַא יֵבֹנֲא אָטִח שיא יִכ יִּתֶאָמ אֵצ
 רֶׁשֲא םיִנָּרַה דָכָל לע ֹוּתֲא רָשָא-לָּכתֶאְו ּוהָזְחַא
 יּויָה רֶׁשֲא יְּבִז יִנָּב ןְנֶחּויְו בקי ןכ ֹומָכּו : ּודְכָל
 אָריִּת לֵא ןֹועְמַׁש -לֶא עושו רֶמֲאיִו ןֹועְמׁש יֵרְבַח
 וו לֶא םֶהיֵתֹוְנָאזתֶא ּולעיו : םיִשְנָא הָּבִׁשִת הָּתעַמ
 ּפ : ויָרָחַא ּוכְלַו לּכדתֶא ּובְועִיַו ץֶרָאָה

 וע שיא הֵּנַהְו םיִרָעֶה תַמַאְב ֹותֹויְהב יִהְי
 ןָּנחְתִיו ויָנפְל לפיו עּושיז-תֶא הֶאְר תַעְרְצ אָלָמ
 : .ינְרַהְשְל -לכּות הָבאּת םכַא יִנֹדֲא רמאל ול

 חלשיו
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 : דעֹוּפַה-תיִּב לֶא אביו רֶחַא תָּבְׁשְּב םָנ יהי 6

 : ֹוניִמְי דָו הרָשְבָי רֶׁשֲא שיִא םָש יֵהַו דַמֵל
 םֹויְב אָּפְרָי םִא םיִׁשּורְּפַהְו םירפסה ותא ּורָמָשִיְו ז

 םָהיֵתֹבְׁשְחַמ-תֶא עַדָיַו :וויְלָע הֶנָטַש אֹוצְמָל תֶּבַשַה 5
 דמעו סוק הָשַבְי דִי ול רֶׁשֲא שיִאָה לֶא רַמאיַו

 רֶבָּב עּוׁשָי םבֶהיִלַא רַמאיִנ : דמו םקיו ּדְוָּתַּבפ
 תָּבַשַה םֹויְב ביִטֲהְל הָדֹותְּכַה סֶבְתֶא לֵאְׁשֶא דָחֶא
 םֶהיֵלֲא טֵּבִַו :ּהָדְּבַאְל וא שָּפִנ עיִׁשֹוהְל ערֶמָל ואו

 שעיו ףֶדָיתֶא חַלָׁש ׁשיִאָה לֶא רָמאיַו םֶלֵבָל ביִבָּפִמ
 ןֹועָנְׁש ּואְלַמַו : תֶרְמַאָכ ודי בֵׁשָּתַו אֵפְרַּתַו ןֵּכוו

 9 ee עּושיל תושעל-המ ּוהַעַר לֶא ׁשיִא ּורָמאיִו
 לֶלָּפְתְהְל רֶהָה לֶא אָציַו הָּלֵאָה םיִמָּיַב יִהָיַו 12
 רבב יהו : םכיִהלאל הלפְּתַב הֶליִלַה-לְּכ ןְכיַו ו

 םנְו םֶהֵמ רָשָע םיַנְׁש רחְביו ויָדיִמְל לֶא ארק
 רָב ּואָרְק רֶׁשֲא ןועְמש-תֶא : םיִכָאְלַמ אָרְק םָתֵא 4

 סֹוּפְלְּפ-תֶא ןְנָחֹוי-תֶאְו בקעיהתֶא ויִחֶא עַרְּרנַא-תֶאְ
 בֶקעְותֶא אָמֹוּתיתֶאְו אָיָתַמתָא |: יִמָלָתִִרַּב-תֶאְו וט
 -תֶאְו =: יֵאְנקַה אְרְקִנה ןֹועְמְׁשהתֶאְ יִפְלַאְדדְָּב 6

 םכנְו יִתֹויְרּכ-שיִא הֶדּוהְיתֶאְו בקעי יִתַא הָּדוהְי
 דמַעיו םָּתִא דריו פ : ריִּנְסַמַה אּוה וז

 -לָּכ ןִמ םָעָה ןמ בר ןּומְָו ויִדיִמְלִּת לַהָקּו הָלֵפְׁשַּב
 ּואָּב רֶׁשֲא ןֹודיִצְו רוצ ףוח ןַמּו םֶלָשּורְי ןִמּו הָּדּוהְי

 ּולַהְבְנ רֶׁשֲאַו : םֶהיִיְלְמִמ אָפְרַהְלּו ותא עמָשל וי
 לָהָקַה--לּכ שקבנ : ּואָפְרִִו תֹואָמְט תוחּורמ ופ

 : םכְלַכ אַּפַרַו ֹוּתַאִמ ליה אָצָי יִכ וב זרעֶנָל
 יֵרְׁשַא רָמאיו ויָדיִמְלִּתִהֶא = ויָניִעְדהדרֶא אָשַו כ
 יִרשא = : םכיִמלָאָה תּוכְלַמ םםֶכָל יִּכ םִנעָה ו

 הָּתע םיִכֹובה יִרָשַא ּועְּבְׂשִת יֵכ הָּתְע םיבעֶרָה
 םֶכְתֶא ּואְנָשָי םכא םֶכיֵרְׁשַא : וקהָׂשִת יב

 ו ּראיִצֹוְו םְֶתֶא ּופְרְתִיַו םֶכְתֶא ּוליִּדְבַי םָאְו םיִשְנַא

 בס
 תסנכה א'נ
 הלפתה וא

 סורטפ א"נ
 אפיכ וא

 א"נ
 ו

 תוירק שיא
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 9 לָקְק יֵהְיו ותיִבָּב לֹודָנ הָּתְׁשִמ ל ול שַעיַו 9

 : םָּתַא .םיִּבָסַמ םיִרֲחַאַמּו סֶכָמַהיִּפְסאַמ הל םיסכוטמ
 ל הָמְל רמאל ויְדיִמְלּת לע םיִׁשּורְפּו סתירפס ונֹולי

 : םיִאְׂשַחְו ֶכַמהייַפְסא םע םיִתֹׂשְו םילכא םֶּתַא פטנט
 ו םביִביִרָצ םֶניֵא םיִקְנֲחַה םֶהיֵלֲא רָמאּיַו עושי ןעיו
 2 םיקיִּרַצַל ארקל יִתאָב אל : םיִלֹוחַה-סֲא יִכ אָפֹור
 פ : הָבּושְתְל םיִאַטַחְלְסַא יִּכ

 33 םכיִּבְרַמ ןָנָחוי יִדיִמְלִּת עּורמ וילֲא ּורָמִאיִו
 ףיִרימלַתְו םיִשּורְפה יִיִמלת ןכְו לַלַפְתַהְלו םוצל
 ג תושעל ּולְכּותַה םֶהיִלַא רָמאַו : םיתשו םיִלְכא

 הל םיִׁשיַהְו : םֶהָּמִע ןְתֶחה דועְּב םּוצָל הָפְחַה יִנְּב
 : הָלֶאְה םיִמָיַב ּומּוצְי זָאְו ןְתָחַה םָהֹמ חֶקֶלְו ואבי

 5 יִּכ לָשָמ םֶהיִלֶא רָּבִדִו = פ
 וא הָלְב הָלָמֹׂש לע ׁשְדָח דנב הַצְק רַפֹּת שיא ןיֵא
 : הֶלָּבִל הָוְׁשִי אל ׁשֶדֶחַה הֵצְקּו ערק שְדְמַה זָא

 גז עֶקבָי סיִסָעָה ןַּפ םיִלְּב תּודאנְּב סיִסֲע ןתנ שיא ןיִאְ
 38 תֹודאנְּב ְךַא :ּודָבאי תודאנהְו ּדְפְׁשִיְו תודאנה-תֶא

 9 שיא ןיֵאְָו :ּורֵמְׁשִי םֶהֵנְׁשּו סיִסָעָה ןֵתָּנִי םיִׁשָדַח
 בוט יִּכ סיִסֲעְל םםאָתַּפ הָּואְו ןֶׁשָי ןַײ הָתָׁש רֶׁשֲא
 : רַמאי םיִסְעהמ ןׁשיַה

 א ן תֹומְקְּב ּךְלִ ןושארֶל יִנָשַה תרָּבַשַב יֵהְי
 םֶחיִדיִב ּוכּודו :רללמַה-תֶא ּיָדיִמְלַת ּופטְקַ
 2 םכיִשּורְּפַה-ְןִמ םיִשָנַא םֶהיֵלֲא ּורָמאיַו : ּולָכאיו
 תושעל הָרֹוּתַכ אל רֶׁשֲאתֶא םישע םָּתַא הֶּז-הָמְל
 אלֲה רמאינ עושי םָתֹא ןעו : תֶּבִשִה םֹוְּב

 רֶׁשֲאְו אּוה ּובָעְרְּב דוד הָשָע רֶׁשֲא--תֶא םָתאֵרְק
 + םיִנָּפה םָמָל תֶא תק טילי אָּב ְךיַא :ֹוּתֲא

 ה םָדֶאְוָב כ תל רֶמאַו : בל יל קר
 פ : אוה תָּבִׁשַה ןֹודַא םּג

nr ְיהיו יז  
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 פסקת א'נ -תֶא ןיִבְת אלו ףיִחֶא ןעְּב רֶׁשֲא שקהילֶא טיִּבַת
 יִחֶא ּךיִחֶאְל רמאת הָביֵאְו : ָנָעַּב רֶׁשֲא הָרקַה א

 אל הָּתַאְו ְּךְנעְּב רֶׁשֲא שקַחדתֶא איִצֹואְו הָחיִּנַה

 הָנֹׂשאָרְב אצוה ףנֶח ּךְנעְּב רֶׁשֲא הָרֹקַה-לָא טיִּבת
 -תֶא איִצֹוהְל הֶאְרִת האָר זָאְו ְּךְנֲעַמ הֶרְקַהתֶא

 פפקה א'נ השע ּונְניִא בוט ץע יִּכ : ףיִחֶא ןיעּב רֶׁשֲא ׁשּקַה ו

 דלָכ יִּכ : בוט יֵרְּפ הֶׂשֹע ּונָניֵא עֶר ץעְו עֶר יֵרְּפ יי
 אֵלְו םיִצֹוקִמ םיִנֲאְת ּופְסַאְי אל יכ ֹויְרְּפִמ עדי ץע

 בוט איִצֹומ בוט שיִא : הָנְסַה ןמ סיִבְנע ּורְצְבִיהמ
 ער רַצֹואַמ עֶר איִצומ עֶר שיִאְו ֹובָבְל בוט רַצֹואַמ
 פ : ויָּפ רֵּבַדְי בלה רַתֹוּמִמ יִכ ּובָבְל

 ושעת אלו יִנדָא יֵנֲֹא יל םיִאְרְק םָּתֹא הָמְלו 4%
 עַמֹוׁשְו ילא אָּבַה לב : רָּבִדְמ יִכנֶא רָשָאְדדתֶא וז
 הָמֹוּר : הָמֹוד אּוה יִמְל סֶכְתֶא הָרֹוא סֵׂשֲעו יַרָבְּר 8

 דַסָיְו קיִמֲעָהְו רפָחְו תִיַב הָנְּב רֶׁשֲא ׁשיִאָל וה
 אלו אּוהַה תּיּבִּב לַחְנה ףטשמ רֶהָנ יהו עַלְסּב
 אלו ַעָמשַהְו : עלָּסַּב דַכֹונ יִכ ותא עּונל לכי

 ץֶרָאָה ללע תב הָנְּב רֶׁשֲא שיִאָל הָמֹוד הָשַעְ
 יִהְּתַו םאָתַּפ לפיו וב םיִלֲחְנַה ופטשיו דוסי יִלּב
 : הָלֹודְנ ותָבְרַח

 אביו םֶעֶה ייִנזֶאְּב הֶלַאָה םיִרְבְּרַה-לְּכדתֶא לכו  זא
 רעה דָסֶא הָאמ רש רבע הָלֲחַת : םּוחָנירַפְב לָא
 חַלְשיַו עושי לע עמְׁשַו : תּומְל בורק ּוְנַעַּבּצ

 -תֶא אַּפַריו אָבּו ול לּואָשל םודּוהְַ יִנְקְזתֶא וילֲא
 רֹמאָל דאָמ ול ּונָנִחְתִ עּושו לֶא ואביו : ורְבַע +
 --תֶא בָהֶא יִּכ : תאז ול תושעל אוה חוש יִּכה
 תחנה אינ עושי םֶּתַא ּךְלו : דעומה-תיב ּונְל הָנָבּו ּונַגגפ

 הֶאַמ רֵׂש ולא חלש תִיָּבַה ןמ קֹוחָר ּונְנִא רָשַאַכְו
 יִּכ ּףֶתא ַתיִרטַּת לא יִנדֶא ול רמאל ּויָעְרְדתֶא

 יתנשק =
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 ₪ םכויב ּוחָמְש : םֶדֲאוָּב ןעֶמְל עֶרְּכ סָכְמש-תֶא
 הָכְכ יִּכ םיִמָשַּב בר סֶבְרַכְש הָּנַה יִכ ּודָּקַרְו אּוהַה

 כ םיִריִשָעָה םֶכָל יֹואְו : םיִאיִבְנל םָהיֵתֹובֲא ּושָע

 הב יִּכ םיעַבְׂשִהי םםֶכָליֹוא | : םֶכְתמָחְניִתֶא םָּתְחְקִל
 ולְּבַאְת יִכ הָּתַע םכיקחשְמה םכָכָל יֹוא ובערת
 8 בוט ּורְּבַדִי םיִשָנַאדלָּכ םַא םֶכָל יוא : ּוּכָבַתְו

 : רֶקָש יִפיִבְנל םֶהיֵתֹובֲא ּושע ןכ יִּכ םֶכיֵלֲע
 91 םֶכָל רַָמא יִנֲאַו ּפ

 : םםֶכיֵאְנׂשְל וביטה םָכיֵביאדתֶא ּובָהֶא םעְמְׂשַה
 29 9 ףְּכַמַהְו : םָכיֵרְרֹצ דעֶב ּולְלַּפְתַהְו םֶכיִרְרא ּוכְרֶּב

 -תֶא אָׂשִי רֶׁשֲאַו רַחֶאָה םג ויִלַא הָּטַה יִחָּלַה לע
 ל לַאׂש-לָבְל = : ֶּליֵעְמ םג ּוּנַמִמ אָלְכְת אל ְּךֶתְנָתַ
 : ְּךֶל רֶׁשֲא-תֶא אָשנַה-תֶא שת אלו הָנּת ממ
 גו ֹומְכ ושע םיִשְנַא םֶכָל ּושעַי יִכ ּובאּת רֶׁשֲא-תֶאְו

 וי הָיָהִי ןַח-המ םֶביֵבֲהֹא-תֶא ּובֲהֲאְּת םִאְו : םֶהָל ןַכ
 3םָאְו : םֶהיִבָהא-תֶא םיִבָהא םיִאָטִמַה יִּכ םֶכָל
 םיִאָּשַחַה יִּכ סֶכָל הָיְהִי ןַה-המ םֶכיֵביִטַמְל ּוביִטִּת
 יות רׁשֲא הֶלֲא-תֶא ּוְלַּת סַאְו : ןכ ּומָּכ םישע
 םיִוָלַמ םיִאָשֲחַה יִּכ םָכָל הָיְהִי ןַח-הַמ םֶּהַמ תמְקְל
 הל דתֶא ּובֲהֲא ְךַא : רֶבֶּב דַּב תַהַקְל םיִאָשַחַה-תֶא
 םָכָרכְׂשּו הָמ תוְקת יִּתְלב ּווְלַתְו ּוביִטֵהְו סֶכיִבְיא
 רֶׁשֲאַל אּוה בֹוט יִכ ּויְקִּת ןיְלָש יֵנְבּו הָהָי בֶר
 א ּויָהְּת םימּוחְר ןֵכָל : םםעָׁשְרְלְו םידומ םכְניא
 גז אלו ּוטָפְׁשִת אל : םוחר אּוה םּג רֶׁשֲא םֶביִבָאְכ
 : ּוחְלָשְתְו ּוחְלָש ּועָשְרַת אלְו ּועיִשְרִַת אל ּוטפָשַת

  הָיוְרּו הָעְבְו הָקּוצְמ הָבֹוט הִָּמ םֶכָל ןֵתָנְו ּונֶּת
 דַמָי ּהָבּוּדֹמָּת רֶׁשֲא הָּבִמַב יִּכ םֶכְקיִחְב ּונָּתַי תַּת
 9 -תֶא גָהְנְל רוע לֵכּויַה לָשָמ םֶהיֵלֲא רַּבדו : סֶבְל
 מ ּונְניִא דיִמְלִּתַה : רובל ּולְּפָי םֶהיִנָש אלָה רִיעָה
 וו הָּמָלְו : ּודָמְלְמַב הֶיְהִי םַלָׁש ׁשיִא-לָכְו ודָמְלִמ לע

 טיבת
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 םיִׁשָרַחַה םכיִרָהֹטִמ םעֶרֹצִּמַה םיִכְלֹה םיִחְּקִּפַה
 : םכירָשַּבְתִמ םיּיִנְעו םכיִמקומ םיִתָמַה םיִעְמש

 פ : יִּב לָשָּכַי אל רֶׁשֲא שיִאָק יִרָשַאְו יי
 לָהְקִה לֶא רברְל לח ןְנָחֹו יכאלמ וכלי 2

 תוארל רְּבְדַמַל םֶתאָצַ רשָא תאז-המ ןֶנֶחּוידלע
 סָתאָצָי רֶׁשֲא תאז-המו : תּורה יֵנְּפַמ עֶנ הָנְקִה הכ

 םיִשּובְלַה הֵּנִה תֹוּדַמֲח יֵדְנְבְּב ׁשּובְל שיא םִא תֹוארל
 -הַמּו : הָּמַה תֹונָמרֵאְּב םיִנְרעֶתַמּו דוה שּובְלַּב 9

 רַמֹא יִנֲא ןַכ איִבְנַה תֹואָרְל םבֶתאָצְי רֵׁשֲא תאז
 בּותָּכ רֶׁשֲא אוה הז : איֵבָּנִמ דאָמ רֶתויְו םֶבָלי

 : פל ּךָּכְרַד .הָנִּפּו ינְפָל יֵכָאְלַמ חלש יִנְנה וילֲע
 פא טקמפְּבח ןְנֲחֹויִמ לֹודְג איִבָנ ןיִא םֶכְל רמא יֵנֲא יי

 לדג םיִהלֲאָה תּוכלַמְּב ןטקהְו םיִשָנ יֵדּולְי בֶרָקְּב
 פיסכופהו ּוקיִּרְצה םיִעָמשַה סֶכָּמַה יִפְסאו םעֶה-לְבְו : ּונמַמ 9
 ואחיו אג דב : ןְנָחֹוי תַמְסָטְּפְבְב ּוזַטּפַּביַו םיִהלֲאָה- תֶאל

 ea יִתְלְּבַמ םֶׁשְפַנ לע םיִהלֶא תַצַעַּב םיִצְעְויַהְו םיִשּורָּפַה
 ד ינֹדֲא רַמאיַו 5 : ּוּנַמִמ וזשפבנ 31

 : םימוד םַה הַמָלּו הֶּזַה רודה יִשְנַא-תֶא הַּמַדֲא יִמְל
 ּוהֲעַר לֶא שיא םיִאְרְקְו קּושַּב סיִבָשי םידְלְיל ּומָדַנ יי

 םֶּתְדְקְר אלו םֶכָל םיִלְלַמְּב םיִלְלַחְמ ּוניִיַה םירָמאו
 ןְנָתֹוי אָב יִּכ : םֶתיִכָב אלו םֶכְל םיִנְנֹקִמ ּונְָה 3

 יא ורמאתו הָתְׁש אל ןייְו לָכָא אל םֶחְל טֶסָשּפְּבַה
 ּורמאתו ּתַשיו לכאיו םֶדְאןֶב אבו : וב דשא

 םיסכופה : םיִאָטַחְו סֶכָּפַהְיִפְסא הָעַר אָבְסְו ללוז שיא הָּגַה
 2 : ָהיֶנְּבדלְּכ לע הָקְּרצַנ הָמְכָחְוהְל

 סמל לֹכֲאָל םיִשּורפה ןמ דַחַא ּוּנמִמ לאש 36
 הָׁשֲא הֵּנִהְו : בֶׁשַו ׁשּורְּפַה תיֵּב לֶא אביו ותא זז

 תיִבָּב בָסַמ איה כ הַעְדָי רֶׁשֲא רעָב ;דֶאָטַח
 ויָתלְגְרמ דמעתו : ןַמׁש זרַחלצ הַקִּתַו ׁשּורָּפַה 8

 וילג לע תועָמְּ דירוהל לָחֶּתַו הָּבַבְמ ּויָרֲחַאֹמ
 תמתו
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 :אֹובְל יִתיוש אל ןַכְל : יג תחת ַּאבִמ יּתְנטק
 שיא יֵכֹנֲא יִּכ - : אּפְרַי ירָעְנְו רֶבְּב רֵּבַּר ּדַא ְּףֵלַא
 יִרְמָאְבּו יִּתְחַת אָבָצ יִשְנַא יֵלְו ןוטְלש תַחַּת סֶשּומ
 הֵׂשֲע יִּבָבַעְלּו אביו אוב רַחַאְלּו ךליו ךל דִחֶא לֶא
 פילע ּהָמְתִיַו הָלֲא-תֶא עושי עַמֶשִּיַו : הָשַעָיְו תאז
 סֶכְל רַמא יִנָא ויָרְחִא ךלוהה לֶהְקַה-לֶא רָמאיַו ןֶפיו
 : לֵאָרְׂשִיִּב כג תאזָכ הֶלדְג הָנּומֲא יִתאָצְמ אל
 ידְבֲעֶה-זתֶא ּואְצְמַי תַּּבַה לֶא םכיִתּולָשַה ּובְׁשי
 פ : אָּפְרִנ יִכ הֶלָ רֶׁשֲא

 וו ּוכְלַַו ןֶאָנ תַארְקִגַה ריעל ְּךֶלַ תרָמָמִמ יִהָי
 וי לֶא ברק רֶׁשֲאַבְו : בְר לֶקָקו ויִדיִמְלִּתִמ םיִּבַר ותא
 איָהְו ומָאְל דיחְיְְב אָשְנֶמ תַמ הֵּנַהְו ריֵעָה רעש
 וג התא אָרְ : הָמַע ריִעָה ןמ בר לֶחְקְו הָנָמְלַא
 ִּבְבִּת לא ָהיֶלֵא רָמאּיַו ָהיֶלֲע ּויָמֲחַר ּורְמְּביַו יִנדַא
 4 רּוחְּב רַמאיִו םיִאְׂשנַה ּודְמַעִנ הָסֶמְּב ענו שניו

 וט רֵּבַדָל לַחיַו תמה בָשיו סו : םּוק ּדָל רַמֹא יִנָא
 וי ּודְּבַכו םִלֶּכדתֶא הָוֲחֶא הָאְרְו :ֹוּמֲאְל ותא ןתיו
 יִכְו ּונָּבְרְקְּב םק לֹודְנ איִבְנ יִּכ רמאל םיִהלאתֶא
 וי ויִלָע הֶּזַה רֶבָּבַה אָצַּו : ומעדתֶא םיִהְלֶא דק
 פ : רָּכַּכַה-לֶכְבּו הָדּוהְי"לָבְב

 ו : הָלֲא-לּכ-דתֶא ןֶנֶחוי יֵדיִמְלַת ול ּודיניו

 וי עושי לֶא חַלְׁשו ויָדיִמְלַּתִמ סינש לֶא ןֶנֶחּוי אָדְקיו
 : רַחַאְל רָּבָשְנ וא אֹובָל רֶׁשֲא הֶז הָּתַאַה רמאל

 כ ּונְחְלָש טֶסְטפַּבַה ןֶנָחֹי ורָמאיִו םיִׁשְנֲאָה ויָלֲא ואביו ככה וא
 רָּבְשְנ .וא תובל רֶׁשֲא הֶז ;דֶּתַאַה רמאל ְּךיֶלֵא

 פו םיִעָנְנַמּו םִיָלָחַמ םיִּבַר איֵהַה תַעְב אַּפַַו : רַחַאְל העשב א'נ

 ==ןעיִו : תֹואָרל םיִּבַר םיִרָוע ןָנְחָיַנ תֹעָר תוחּורמו
 רֶׁשֲא-תֶא ןְנָחֹויְל ּודיִגַהְו ּוכָל םֶהיֵלֲא רַמאיַו עושי
 םכיִטיִּבמ םיִרְועֶה יִּכ םםָּתְעַמְׁש ֵּׁשֲאַו םכְתיִאְר

 . םיחספה
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 0-2 סַמְרִ ּףְרּרַה לַצֶא דָחֶא .ּונָמִמ לּפְנ עְרְָבּו
 לע עלָפַה לע לַּפָנ רַחַאְו : ותא לכָא םימשה %
 ֹותָּב לפָנ רַחֶאְו : ול הָיָה אל מל יִּכ שבימי
 לַפָנ רָחֶאְו : ותא ּוקְנֲחַַו ומע םיִצקַה ּולעיַו םיצקה 5
 םכיִרְעְׁש הָאַמ יִרּפ שעיו לעוו הָבּוט ץֶרֶא דע
 עמל זבנְזא ול רָשָאל אָרְ הָלַאתֶא ֹורְּבדְבּ
 ויָדיִמְלַת ותא ּולֵאְׁשי פ : עָמשְי ל
 תַעְדְל םֶכָל ןתנ רָמאיַו : הֶּנַה לָשָּמַח הָמ רטאלי

 ןעמְל םםילְׁשִמּב םירָאְׁשנלּו םיִהלֶאָה תּוכְלַמ דוס
 ּפ : ּוניִבָי אל עֿמׁשּו ּואָרְו אל ֹואָר

 : אוה םיִהְלֶא רַבְּב ערוה ירִׁשַּמַה הָוו 1

 אובָי ןֶטָשַהְו םיעמשה הָּמַה ָרְּרִה לֶצַא רָשָאָו ופ
 רֶשֶאְנ : ּועְׁשנְו ּוניִמאְו ןֶפ םָּבִלַמ רֶבָּרַה-תֶא אָשְְו ו

 הָחְמְׁשִּב רָבְּרַה תֶא םיִלָּבְקִמ םֶעַמְׁשְּכ עַלָּסַה לע
 הָּסַּמַה תַעְבּו תַעְל ּוניִמַאי םהְל הָיָה אל ׁשֶרׂשְו

 םיעמשה הַּמַה םיִצְקַה ְךֹותְּב לב רֶׁשֲאַו : ּורּוסָי 4

 אלו םַיַחַה ןֶדֲעבּו רֶׁשעֶבּו תֹוגֲאַדְּב םיִקָנֲחָנְו םיִכָלֹהו
 הָּמַה הָבֹוט ץֶרֶא לע רֶׁשֲאַו : םיִמָה ירפ ושעי וט

 %ּב םםיִזֲחאְו בוטו רֶׁשְי בלָּב רֶבָּרַהתֶא םיעמשה

 פ : הֶנָקַתְב יֵרְּפ םישעו
 יִלָכַב ּוהָּפַכִי רנה-תֶא הָלעֹמַה שיא ןיִא 6

 הָרֹונְּמַה לַעְדסָא יִּכ הָטְמְל תַחַּתַמ ותא םוׂשי וא
 ןיא יִּכ : רואָקדתֶא םיִאָּבַה ּוארָי ןַעַמְל ּוּהַמיִׂשָי וז

 ל רֶׁשֲא רֶּתְסַנ ןיִאְו הרָלָ אל רֶׁשֲא הָּסָכִמ
 ול רֶׁשֲאַל יִכ עְמְׁשת-הַמ ּואְר ןֵכָל : הָלָבִװ עדו

 -תֶא םג ּנָמִמ אֵׂשְנִי ול ןִא רֶׁשֲא ׁשיִאְו ול ןַתָנ
 ב : ול תֹויָהל בֵׂשֲחַי רֶׁשֲא |

 תֵׁשָנְל ּולְכָי אלו ויָהֲאָו למא ולַא ואבנ
 ךיִחַאְו ףֶּמִא רמאל ול דָּנַו : לָהְקַה רּובֲעַב ויִלֶא כ
 רָמאיִו ןעו : ְּךָתֹואְרְל םיִׁשָקבִמ ץּוחָּב שכידמע ו

RBםהילא  
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 ויָלְגַר--תֶא קְׁשּתַו ּהָשאר leh ןתא הַמָּתַו
 9רְׁשֲא ׁשּורְּפַה אָרַו : תַמְקרּמַּב ןֶהְתֶא חַשְמִּתַו
 הז אוה אֹיָבְנ םכַא רמאל ֹובְלְּב רָמאיַו ול ארק
 הָאׂטַח יִכ ֹוּב תענֹנַה חָשֶאָה תאז יִאְו תאז יִמ עד

 מ ּיִלַא יל רֶבָּד ןועמש ויָלַא רָמאּיַו עושי ןעפ : איה
 וג הָשנָל ּויָה םיִבֹה םיִשְנַא יִנָש : דָמְלְמ רֵּבַּר רַמאיַו

 רַחַאָהְו םכירֶנר תֹואַמ שָמִמ בח דָחֶאָה דִחֶא
 49 "תא ןח םֶלָשְל םָהָ הָיָה אל רֶׁשֲאְַ : ישמח

 % ףיסוה רש ה כ יבא ןּד רֶמאיַו ןועְמַש ןענו
 ו הָשָאָה לֶא ןפַיו : קֶדָצ ָתַטַפְׁש ויָלֵא רֶמאיַו תֹונַחַל
 תאזה הַׁשֲאָה-תֶא הָּתַא הֶארַה ןֹועְמְׁש לֶא רַמאיַנ
 הָדירּוה אֹיַהְו ילנרל סמ ּתַתָנ אלו ּךְתיִבל יִתאָּב

 המאל : חשאר תֹורעׂשְּב חַמְּתַו יֵלְנַר לע תֹועַמְד
 -תֶא קֵׁשַנמ הָלָדָח אל הָאב יֵרֲחַא איה יִנֵתְקְׁשְ
 4 -תֶא הָחְׁשִמ איַהְו ישאר ןֶמְָשַּב ָתַתַׁשִמ אל : יל
 וז ולס דל רַמא יִנָא ןַּכ לע : תַחָקְרַּמַב ולנר
 ול חַלֶסִנ רָשָאל דאָמ הָבָהֶא יִּכ תּוּבַרָה ָהיְתאטח
 4 : ְךיָתֲאטַח ּוחַלְסִנ ָהיִלֶא רָמאיַו : טעַמ בַהֹא טַעְמ

 49 הָז אּוה יִמ םֶּכְלְּב רמאל ףּתֶא םיִּבסמה ּולֲחַו
 נ הָשַאָה לֶא רַמאַו : םביִאָטַחַהְדדתֶא סג חלפה
 : םֹולָׁשְב יִכָל ל הָעיִשוה ְּךַתָנּומֲא

 א ח אָרְקִינ רֶפְכִּבּו ריֵעְּב רבעיו ןַכ יֵרֲחַא יהיו
 : ּותֶא רֵׂשָע םיִנָשּו םםיִהלֲא תּוכלמזתֶא רֵׂשֵביִו
 2 םִיִרָמּו םיילַחמו תֹועָר תּוחּורַמ תֹואָּפְרנַה ןמ םיִשְנו

 : םידש הָעְבְש הֶנֶּמִמ ּואְצי רֶׁשֲא הָנַלִּדִנמ תארקנה
 ג הֶגַשּושְו פורורוה"תיבְיקֶשָמְָב אָזּוכ תֶשָא הָנָחֹויְ

 Nos : ןְננּקִמ ול ּותְרש רֶׁשֲא תֹורַחֲא תֹוּבַרו

 ו ריִעָה ןמ ולא ואבו בר *לֶהָק ֹוּתֲא יִהָיַ

 הֹעְרע-תֶא עורול אצָי ערוה = : 'רְׁשמְּב רַב
 וערזבו | 4
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 ּותָעִדְבּו שּובְל עּושי יֵלְנַרְל בשוי .םבידשה ּונָממ
 אָּפְרִנ הָכיֵא םכָחְל ּודיִּנִה םיִארָה םִנְו : וארו
 רַּכִּכ ןֹומֲה-רְּכ ֹוּתֲאַמ ולֶאשיו : םידשה זַחֶאְנ גז

 הָלֹודְנ הָאְרִי ֹומְתַוֲהַא יִּכ םכֶהַמ רבעל םכירדנַה
 שיִאָה ויִלַא ןֵנַחְתַו : בש הָיִנָאָה -לֶא דָרָי
 ּוהֲחְלְׁשִַו ומע תויחל ּונָמַמ םכידשַה ּואְצי רֶׁשֲא
 2 דגה תי לָא בוש : רמאל עושי 9

 : עושו 3 תשע רֶׁשֲא ונהל סיִרְבַּהְַתֶא ריִעָה
 זכלכ יִּכ *לָחְקַה ּוהְלְּבְקִו עושי בּושְב יִהָיַומ

 ּפ : ויִלַא םיִדְּבִׂשִמ
 הָיָה אּוהְו ריִאָי ומשּו אָּב שיא זרַּנֲהְו 41

 הפי וילַא ןנחתו עושו יִלָגרל לפױ דעופהדתיב לשמ
 תַבְכ ֹול הָיָה הָדיִחָי תב יִּכ : ּותיִּב לֶא אֹובָל י*

 למ תּומְל הָבֹרְק פציהְו הָנָׁש הֵרְׂשֲע םביִּתש
 פ : לָהָקה ותא ץַחְלי

 םכיִּתְׁש םֶּר תַבָז ּהָל הָתָיָה רֶׁשֲא הָׁשֲאְו 4
 ןיִּב ּהָתְיְחְמְדלָּבְִַתֶא הֶדְּבַא רֶׁשֲאֹו הָנְׁש הרַרָשָע

 הרֶאְּב : ׁשיִאַמ אַפָרַהְל הָלָכְי אלו םכיִאְפּורָה יי
 ּהָמָר תַבָז דֹמֲעַּתַו ֹודְנְּב רָציִצְּב עגּתַו וירֲחַאַמ

 םכֶלַכ ּוׁשֲחכו יִּב עַנְנ יִמ עּוׁשָי רַמאיַו : םאָתַּפ המ

 רי אנ ףתא ץֶחָלְו רצה יִנֹדֲא ותא רֶׁשֲאַו רֶטַּפ רֶמאיִ
 עושי רָמאַו : יִּב עַנָנ יִמ ּתְרַמָא הָּתַאְו לָהְקַה 5
 אָרּתַו : יּתֲאַמ לִוַת אָצָי יִּתְעְדָי יִּכ דָחֶא יִּב עַנָנּגז

 לת הֶדָעְרַב אֹבָּתַו הָאְּבִחְתַמ הָנְנֵא יִּכ הָׁשֲאָה
 וב הָעְגָנ הָמ לע םֶעָה--="לֶב ינָפל דג ונְל

 יקח יִּתַּב ָהיֶלֵא רֶמאַו : םאָתְפ הָאפְרִנ רֶׁשֲאַו <
 פ : םּולָשְב יֵכְל ְּךְתֹא הָאְּפַר ְּךַתְנּומֲא

 תהא תי" "לשממ אָּב דָחֶאְו רֵּבַדִמ נדע .
 -תֶא חיִרָטּת לא ּךְּתַב הָתַמ יִכ ול רֹמאַל דַעומַה

ahדמלמה תג  
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 םיִהלֶא רבְּדיתָא םיִעָמְׁשַה 5 יִמָא הלא םֶהיִלַא
 פ : ותא ּושעיו

 פפ וה הָּיִנָאָה לֶא דֶריַו םיִמָיַה דַחַאְב יִהָיַו

 םכְנָאל רָבעַמ הָרְבענ םםֶהֵֹלֲא רמו ויָדיִמְלתְ
 :3 םִנֲאָה לֶא הָרָעְק חּור דֶרֵּתַו ןָשייו ואבו : ּודְרי
 2: ותא ּורֲעַו ויִלֶא ּוׁשְנַו : ּונְכָּסַו םָיִמ ּואָלַמַ
 ַתּורָּב רעֶנַו םכקי דבאנ יִנדֶא יִנִדֶא רֹמאָל

 הכ רַמאו : הֶקיִתָש יִהְּתַו ּולְּדְחַו םִיַמַה תַרעַסְבּו
 ּורָמאיו ּוהמתִיַו ּואְרַו םכְכְתִנּומָא הָּיַא םםֶהֵלֲא
 תּוחּורָה-תֶא םנ יִּכ הֶז אוה יִמ ּוהָעְר לֶא שיא
 : וילֲא םיִעְמש הָּמַהְו הָוַצְמ םכִיַמַה-תֶאְו

 8 ץֶרֶא לֶא ואביו פ
 אז ץֶרָאָה לֶא ואבְכּו : לילְנַה לוממ רֶׁשֲא םבירדַנַה
 סידש ול הָיָה רֶׁשֲאְל רעה ןִמ דָחֶא שיִא ֹוּב עַנָּ
 תֶָּבַּב בשי אֵלְו ךְנָבְּב ׁשֵבְל אלו םכיִּבַר םִמָי הז
 9 לפיו אָרְקַו עושיזתֶא ארו : םיִרָבְקִּב"סַא יִּ
 לֵאןְּב עושי ְּךֶלְו ילזהמ לֹודָנ לּקְּב רָמאיו ונפל
 = חֶאָמְטַה ַחּורָהדתֶא יִּכ : יִנְקיִצְת אָנ לַא ןֹונֲע

 ּוָפָטָח תור םביִמעְפ יִּכ שיאָה ומ תאצְל הָוצ |

 ל עשו ותא לאשה 1 :הרשחסה רשה והכיל
 םכיִּבַר םידש יִכ הֶנִחִמ רמאיו ּךְמַשדהמ רפאל
 גו דיִרְוהְל םֶתּוצ יתְלַבְ ויִלָא ּונְנַהְתַּו : וב ּואָב
 9 םביעור םיִּבַר םכיִריִזָח רָרע םָׁש יִהַו : םֹוהָתְל

 סָב אֹובָל םֶהָל חיִּנַהְל ולא ּונָּנִחְתִו רֶהָה "לע
 ₪ ואביו שיִאָה ןמ םבידשה ּואָצִו : םכָהְל חיו

 : וקנו םִיַה לֶא דרֹומְּב רֶדֲעָה ףטשיו םיריזמב
 34 ודיִניו ואביו ּוסּונינ הָיָהְנ רָשָא-תֶא םיִעֹורָה ּואריו

 הל הרָיהְנ רָשָאדתֶא תֹואְרְל ּואְצִיִנ : תּודָשְבּו רִִעָב
 ּואָצְי רֶׁשֲא ׁשיִאָה-דתֶא ּואָצַמִו עושי לרֶא ואביו

 ונממ |
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 םִלְּבִקו ויָרַחַא ְּךֶלַו לָהְקִה עדיו : הָּרוֵצ-דתיַּב וו
 רׁשֲא-תֶא אַּפַרַו םיהלֶא תּוכְלַמ לע םֶהיֵלֲא רָּבִדיַו
 ּפ : הָאּופר ּורָסֶח

 ּורְמאַו םויה תֹוטְנְּכ רָשָע םינש ּוׁשנִו 19
 תודָשַהְו םיִרְפְּכַה לֶא ובלו לֵהָּקַה-תֶא חלש ולא
 : ּונְחְנַא רָּבְדִמב הפ יִכ הֶדֶצ או 'צמלְ ןּולְל ביִבָּפִמ
 ּנְל ןיִא ּורָמאיַו לֹכֲאָל םֶהְ ּונְּת םכָהיִלַא רַמאיַו 3

 יֶּתְלַּב םיִנָד יִנשּו םֶחְל תּורָּכַּכ שָמְחְסַא יִכ רָתֹוי

 יִּכ : זרָזַה םֶעֶהילָכָל לָּבא הָנקְנְו ףלנ םאוי
 ויָדיִמְלַּת *לֶא רָמאַֹו ּויָה שיא םכיִפְלֲא תֶשַמָמכ

 ּוׂשעװ : םכיִשְמַח םיִשָמָח הֶדָע הֶדָע סּובישוה וט
 תֹורְּכּכ שָמְח-תֶא חקיו : םֶלָּבד-תֶא ּובישויו ןָכ 6

 םכַכְרֶבְוו םיִמָשַה לֶא טּבִ םיִנָדיִנָשתֶאְו םכֶחָל
 : "לֶהָּקַה ינפל םכּושְל םיִדיִמְלּתַל ןתיו ספי

 םיִרְתֹנַה םיִתַתַּפַה ןִמ ּואְׂשִיַו םֶלָכ עְּבְׂשִַו ּולְבאַויי

 7 ּפ : םירוד רֵׂשֲע םיִנש
1sותא ויה ֹוּרֵבְל ילֶלַּפְהַה רֶׁשֲאכ יֵהְי  

 יִּכ לָקְקַה ּורָמאי יִמ רמאל םֶתֹא לַאְׁשיַו .וָדיִמְלַת
 תרמה א"נ

 ינטהוא הדָלֶאְו םֶסְמּפְּבַה ןָנֶחּוי ּורְמאַו ונעו =: וכֹנָאו
 : םכינשארמ דָחֶא איִבְנְ--סכק וכ הֶלֶאְו ּוהָיְלֲא
 ןעו יֵבֹנָא יכ ורמאת יִמ םָּתַאַו םֶהֵלֲא רָמאיִו כ
 . סורטפ ג וצו סֶּב רעֶגיַו : םכיִהלָא ַתיִׁשִמ רמאיו רַׁטַּפ 91

 : ׁשיִאלְכְל הנה רֶבָּרַהי-תֶא ודיני יִּתְלַבְל םֶתֹא
 םיִנקֶזמ סַאַמְִו הָּבְרַה םֶרֶאָב הָּנֲעְי תֹונְע רמאיו

 יִשיִלָשַה םויִבּו גַרָהְיְו םיִרָפוּפְמו םםיִנַהּכַה ישארמ
 לא רֶמאֹיִ פו : סוקי

 --תֶא סאַמַי יֵרֲחַא תֶבָלְל הָבאי רֶׁשֲא 4 םֶלָּב
 ותבילצ אג יִּכ : יִרֲחַא דל םוי םוו וצעד-תֶא אָשְיְו ושָפנ 4

 הָּנדבאי ושְפנתֶא ליִצַהְל הָבאי רֶׁשֲא שיא שיא
 תצוה יִנעמְל ושפנזזתֶא דבאי רֶׁשֲא שיא שיִאְו

 הנליצי



 .CAP 8.9. . ה קול
 נ לא רמאל ותא ןעַו עוש ae : דַּמֵלַמַה
 5\ אל הָתיַב אּובְכּו : פרת ןמַאה ְּךַא אָריּת

 בֵאְו ןְנָהֹוְו בקעיְו רֶמָּפ יִתְלַב אֹובְל שיאְל חינה
 32 םכָהיִבְבִל לע ּופְפתִיַו סֶלְב ֹּוּכְבִַו : הֶּרְלִיַה םָאְו
 : הָנְׁשְי םִא יב הָתַמ הָנֵניֵא ּוּכְבּת לא רמאיו ָהיִלָע
 % 5 םכֶלְּב םִאיִצֹוַו : הָתַמ יִכ ּועְדָי יִכ ול ּונָעְליו
 : זרֶרֲעַנ ימוק רמאל אָרְקִיַו הָדְיְּב זחאיו הצּוח
 הנ: לכָאְל ּהָל תַתְל וציו םאָתּפ םקַּתַו ּהָחּור בָשֶּתו

 9 -תֶא שיִאְל ודיגו יִתְלְבְָל םֶתֹא ּוצְיַו ָהיִדְלּוי ּוהָמְתִיַ
 : הָיָהְג רֶׁשֲא

 א מ ןּתיַו וָדִמְלַּת רֶׂשֲע םינש -לֶא ארק
 תּּפַרְלְו םודָשַהְלָּבלַע ןוטלשו הָרּובְּג . םבָתְל
 : תוכלמ-התַא אורקל םכָתא תַלׁשַו : םיִיְלָח
 ג םכָהיִלַא רַמאיִ : םיִלֹוחַהזתֶא אָּפְרְלּו םיִהְלֲאָה
 טּוקְלַי אֹלְו תושמ אל ּךֶרִדְל הָמּואְמ ּוחקִת אל

 : ׁשיִאָל תּונּתַב יֵּתְׁש אלְו ָּסָכ אלו םבֶהָל אלו
 4סכָשְמּו ּובְׁשַת הָּמָש וב ּואבָּת רֶׁשֲא תרֶיַּבַהְו

 ה ןמ םֶכְתאֵצְּב סֶכְתֶא ילֵּבקו אל רֶׁשֲאַו : ּואָצַּת

 םכֶכיֵלְגַר לעַמ רַפְעַהייתֶא ּורענְת סציהה רעֶה
 ּואָרְקַו םכיִרָפְכִב ּורְבַעַּו ּואְצַַו : םֶהָל תּדֲעל
 : תֹומֹוקַּמַה-לְכְב ּואפרו הֵרֹוׂשְּבַה-זתֶא

 : סודורוה עַמְׁשיַ 2
 יִּכ םעְפִתִה ודַעלע הֶיְהַנ רֶׁשֲאלְּב-תֶא םיצְרַרַטט אהער

 5 וכ הָלֲאְו : םיִתָמַהְִמ סק ןְנְחֹי יִּכ םירָמא הָלֶא
 : םיִנשאַרַמ דָחֶא איִבְנ סק יִכ הָלֲאְו ּוהְָלֲא הָאְרִ
 ויל ןְנָחֹו שאר--תֶא יתאָשְג סודורוה רֶמאיַו

 ׁשקַבַו הָלאָכ ויָלָע יִּתְעַמָש רֶׁשֲא זרז אוה יִמּ
 פ : ֹותֹאָרְל

 יּושָע רֶׁשֲאלְּכ"תֶא ול ּודיִנַו םיִכָאְלִמַה ּובשיו
 תֵאַרָקִנַה ריעל רָּבְדִמַה "רָא ֹוּדַבְל ּךֶל כקו

 תיב
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 אָב ּונָעֶו | : םלָה ָנְּבתֶא אָבָה םכְכָל אָׂשֲאְוּ
 אָּפְרִַו הֶאַמְט חּורְּב עּושו רַעְנִו דשה ותא עַרָקיִו
 פ : ויִבֲא לֶא ּוהַנִּתִיו דֶליַהתֶא

 והָמְתִיַנ םיִהְלֶא תַרֶאְפִּת לע סֶלָכ ּוהָמְתִיַ 4
 : ויָדיִמְלּת לֶא רַמאיַו עושי הֶׂשֲע רָשַא-לָּכ לע םֶלָב

 סֶדָאדֶּב יִּכ םֶכיִנְָאְב הָלֶאָה םיִרָבְַּהתֶא ּומיִש +
 --תֶא ּוניִבַה אלו : םיִשְנַא יֵדיַּב רֵנָּסַהְל דיִתַע המ

 ותא ּעְדְי יִּתְלְבְל םכֶהַמ רַתְּפַ זֶה רֶבָּרַר
 םֶּברְקְּב אֹכָּתַו : הֶּזַה רָבָּרַה לע ול לֹאָׁשִמ ּואְרייַו 6 .

 -תֶא עּוׁשָי עדו : םֶהָּב לֹודְנ הָיְהַי ימ הָבָׁשָחַמ גז
 : ויִלָע ּוהָדיִמֲעַו דלתא חו סֶּבְל רַבְׁשֲהמ

 ד תֶא daw רֶׁשֲא שיא שיא םֶהֵלֲא רָמֲאיו 4

 פ : היה לוג כלב ןטקה יב
 איִצֹוּפַה דָחֶא ּוניִאָר יֵנֹדֲא רמאַמ ןנֶחי ןעו ₪

 : ּונמע ּךלֶה אל יִכ ותא אָלְכַנַוְךַמְׁשּב שכידש
 רֶׁשֲא--תֶא יִכ ותא ּואְלְכִּת לַא עּושי ויָלַא רָמאיו ג
 ימי תאלָמָב יֵהַו : וה ּונָּתַא ּוניֵלֲע ונָנֵא ו
 הַלְׁשַו : הָמָלְׁשּורְי תולעל ונְּפ"תֶא םֶשיַו ותלעה 5

 םינרמשל רֶׁשֲא רֵפּכ לֶא ואביו ּוכְליַו ויָנָפְל םיִכָאְלמ
 זרולעל יָה ויִנָּפ יִּכ ּוהְלְּבִק אלו : ול ןֵכָתְלּג

 ּורְמאיו ויָדיִמְלַּת ןְנָהֹויְו בקע וארו : הָמָלָשּורְי א
 םִמְׁשה ןֶמ ׁשֵא תֶדָרְל הָּוצְנו זרָבאֹתָה יִנדָא

 םֶּב רעֶניו ןַפַנ : ּוהיִלֶא הֶׂשֲע רֶׁשֲאַּכ םֶתֹולַכְלּוהְנ
 אָב אל יִּכ : םָּתַא יִמ ַחּורְל םָּתִעַדְי אל רמאיו 6

 עיִׁשֹוהְל-םַא יּפ םיִשְנִא תּושְּפְנ-תֶא דֵּבַאְל םָדָאדוָב
 פ | 2: ָחֶא רֶּפַּכ לֶא ּוכְלה

 ְּלֶא דָחֶא ויָלֵא המח ּךְרְּבַּב םֶּפְכְלַּב יֵהְיַ 51
 עּוׁשי ולא רֶמאו : לת רֶׁשֲאב יִנֹדֲא ְּךיֶרֲחַא =

 םכָדָא ןֶבְלּו םיִנְק םמְׁשַה ףועלּו םירח םילעושל

 ןיא
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 הכ דדתֶא שּכרָי םא שיִאְל ליעויזחמ יִּב = : הָּמְליִצְ
 : ֹוׁשְפנידתֶא דבאי וא ותא תיִחְׁשִיְו ץֶרָאָהְדידֶּכ

 ₪ םֶדָאָב יִרָבְּדִמּו יֵנָמִמ שובו רֶׁשֲא שיא שיא יִּכ
 םיִכָאְלַמּו ויָבָא 'רּובְכְבּו ודובְכב ואבְב ּונָמִמ שובי
 פז םכיִדמע שָי םֶבָל רַמא יִנֲא הָנְמָאְו : םיִשּודקה

 ּואָרְו יִּכ דע תֶנֶמַה-זתֶא ומעט אל רֶׁשֲא הפ
 nortes‘ : םיִהְלֶאָה תּוכְלַמתֶא

 9 הָלֲאָה םיִרָבְּרַה יֵרֲחַא םיִמָי תנמָשְכ יהיו
 -לָא לעו בְקעֶי-תֶאְו .ןֶנֶחּוידתֶאְו רֶטָּב-יתָא .חקיו טפר '

 = -זתֶא הָּנְׁשַו ֹולְלַפְתַהְב יהיו : ירֶלּפְתַהְל רֶהָה
 לםיִׁשְנֲא ינְׁש הֵּנַהְו : קֶרְּבִּכ ןֵבָל ֹוׁשּובְלּו ּוהֲאָרַמ
 וורָּבַרִַו דובְכְב ּואָרַּו :ֹוּתֲא ּורְּבד ּוהיַלֲאְו השמ
 9 ּומְדְרִו : םםֶכְׁשּוריִּב תאלַמְל דיִתֲעָה ֹוּתְבָל לע

 --תֶאְו ֹודֹובְּכ-תֶא ּואְרו וצקייו ותא רֶׁשֲאַו רֶלֶפ כא
 ג ּונָמַמ םדָרְּפִּהְב יהָיו : לע םיִבָצְנ םיִשְנָא יִנש
 הפ תֹויָהְל ּונָל בוט יִנֹדֲא עושי לֶא רַטַּפ רַמאיִו
 ּוהָיְלַאְלּו תַחַא הָשמְלּו תַחַא ְּךְל תּוּכָס שלש הֶׂשֲעַנְו
 3 הָלֲא-תֶא רָּבִדְמ ּונְדע : רָּבִּ-הַמ עדי לָּב תֶחֶא

 : ןְנעֶּב םָאבְב ּואָרֵַו םֶהיֵלֲע ּךּבסִַו אְּב ןָנֶע יִחָיַ
 הלוילַא דידיה ינְב--הָז רמאל ןְעַה ןמ לוק יהו
 :ֹוּרַבְל עושי אָצְמִנ לוקה תּויָהְבּו : ןּועָמְׁשִת
 :. רֶׁשֲא תֶא םַהָה םיִמיַּב ׁשיִאְל ּודיִּנה אלו ּוׁשֲחַו

 וגב .

 יז תֶרָחָמִמ יהינ פ : ּואָר
 % הָּנַהְו : ברֶק-לֶהְק וב ּועְנִפַו רָהֶה ןמ םכָּתְדרַּ
 טָּבַה דָמְלְמ אָּנָא רמאָל אָרְק "לֶהָּקַה ןֶמ דַחַא
 99 תא חקל תור הָּגַהְו : אּוה יִדיִחְיוְב יָכ יִנָבְל
 ףוצקו יִ-דדע ֹותא. הָאְׁשַּתַו קעצ אוה םכאָתַפּו
 מ תֶאַמ לֵאְׁשֲאְו : ותא ץֶצרְּתַו ּונָמִמ תאֵצְל ׁשֵקְּתַ
 וו עושי ןעַַו : ּולכָי אלְו ּהָתֹא :יִצֹוהְל ְּךיִדיִמְלַּת
 סכְכָמִע הָיְהֲא יִתָמ דע ׁשְקעְו ררוס רֹוּר רמאיו

 אשאו
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 ןֹודיִצְו רוצב הָניְהִּת םֶכָב ּויָה רֶׁשֲא תֹורּובָנַּה

 רֹוצְל ְׂשְִו : רֶפֲאְו קׂשְּב תָבָשְּב ּובָש רֶבָּכוי
 םּוהְנ-רַפּכ הֵּתַאְו : טּפׁשמה םֹויּב םָּכִמ ןּודיִצְלּו וט
 עמשה : הֶלּואָש דרּות ָּתַמַמֹור םימשה דע רֶׁשֲא 6

 דָגּבַהְו יִּבדדּנְבַי סָכָּב דנּבַהְו יִלֶא עַמָשְי םֶכֵלֲא
 פ : יחְלשְּ דּנְבי יִּב

 םכנ רמאל הָחִמַׂשִּב םכיִעְבָשַה ּובשיו וז
 םכֶהיֵלֲא רֶמאיַו : ינדַא ְּךֶמׁשְב ּוניִּתְמִּת םידשה ו
 יִנְנַה | : קְרָבָּכ םימָשה ןמ לפֹנ ןְמְׂשַה-תֶא יִתיִאְר 9

 םיִּנַרְקעֶהְו םיִׁשָחָנַה-לע סּומרל ןֹוטְלְׁש םכְכָל ןתנ
 : רָבָּר םכֶכָל ערי אלו ביואָה תַרּובנהילּכילעו
 יִּכ םֶכיֵּתָחַּת תֹוחּורָה רֶׁשֲאַב ּוחַמְשִּת לַא תאזבּוכ

 : סָיָמָשַּב םיִבּותְּכִה םֶכיִתֹומְׁש לע ּוחְמְׂש-סַא
 העשב א'נ איהה תַעָּב ּפ | 1

 םִימְׁשַה ןֹודַא יֵּבֲא ךֶדוא רמאיו ַהּורְּב עּושי לֶנ
 םכיִנבְנַּו םיִמָכֲחַמ הָלֲא--תֶא ּתְרִּתְקַה יִּכ ץֶרֶאָהְו
 : ְּךינְפְל ןוצַר ןַכ יִּכ יִבָא ןַּכ םיִלְלועל םָתֹא לֵנּתַו

 אּוה יִמ ןֶּבַהְ--תֶא עדוי ןיִאְו יֵבָאַמ יל ןתנ לכ ₪

 רֶׁשֲאְו ןֵּבַה-םַא יִּכ אּוה יִמ בָאָהתֶאְו בָאָחְִא יב
 פ : ול תּולַנְל ןֶּבִה הָּבאי

 םכֶהיִלֲא רֶמאיַו םיִדיִמְלּתַה 'לֶא ןֶפ 23:
 םָּתַא רֶׁשֲא-התֶא םיִארָה םִינַעָה יֵרְׁשַא םםֶּדבְל

 םיִּכְלַמּו םיִאיֵבְנ יִּכ םָכָל רַמא יִנֲא יִּכ : םיִאר ו

 ּואְר אלו םיאר םָּתַא רֶׁשֲא-תֶא תֹואָרְל ּובָא םיִּבַר
 : ּועָמָש אלו םיִעְמש םֶּתַא רֶׁשֲא-תֶא ַעַמָשִלְ

 ץעוי הנ | 5 הב

 הָרֹוּתַּב בּותָּכ- המ ו רמו : ל יח 6
 הָוהְיד-תֶא ָּתְבַהָאְו רָמאַו ןעו : תאְרְק הָכוָא גז

 ףדאָמיי-לכבו פנל ְךְבְבְל--לֶכְב הלא
 לכבו חי



 0.9.10. יט קול
 9 "לֶא רַמאיו : ושאר-תֶא ושל רֶׁשֲאב ול ןיִא
 הָנשארְב יל-הָחיִנַה יִנֹדֲא רמאיו יִרֲחַא ךל רַחַא
 ס בזע עושי וֶלֵא רֶמאַו : יִבָאתֶא רבקלו תֶכְלְל

 אורקו ל הָּתֶאְו םכָהיִתַמד-תֶא  רַּבְקְל םכיִתַמל
 9 ּךְלא רַחַא םַּנ רַמאַו : םביהלֶא תוכלמ-תֶא
 -תֶא קשַנֶל הָנְׂשאַרְב יֵל"הָחיִּנַה ךא ינדא ףיִרמא
 6 רֶׁשֲא ׁשיִא ןיִא עּוׁשָי ויָלֲא רֶמאַו : יִתיִבְּב רֶׁשֲא
 תּוכְלַמְל אֵצַמְי רֹוחָאְל הֶנְפּו תֶשְרְמַמַב ודָי חלֶשי

 א י סיִרָבְּרַה יֵרֲחַאְו : םִהְלֶא
 הַלְׁשִַו םכיִרֲחַא םיִעְבְׁש םכנ יִנדֶא רַתְּב הָלֲאָה
 םֹוקְמּו ריע-זלְּבידילָא וָנָפְל םינש סנש םםֶתֹא
 9 בְר ריִצְקִה םםֶהיֵלֲא רֶמאיַו : הַמְׁש אּובי רֶׁשֲא

 ַתֹלְׁשְל ריצקה ןֹודֲאל ּוריִּתְעַה ןֵכְל םיִטעְמ םיִלֲעֿפַהְ
 3 םיִשָבְכַּכ סֶבְתֶא חלש יִנָנִה ּוכָל : ֹוריִצְקְל םילעפ
 + םִלָעְנ טּוקלו רֹורְצ ּואָשִּת לַא : םיִבָאְז ְּךֹותְּב
 ה תיַּב--לָכְו : ְרְבַּב םולָשְל שיִאְל ּולֲאְׁשִּת *לֵאו
 תיִּבַל םכולש קרְנשארָב ּורָמְא וב ּואבָּת רֶׁשֲא
 ( סָכְמְלָש ַחּונָי סולָשַהְִ םָׁש-הָיֲהִי םָאְו : הָּזַה
 זאוהה תִיְּבַב ּובָשּו : םֶכילֲא בּושי אל םָאְו ויָלָע
 קרָוש לעפה יִּכ םכֶהַמע רֶׁשֲא-דתֶא ּותָשּו ּולְבֲא
 רְׁשֲא ריֵע-לְכְו : תֶיְּבַל תִיּבִמ ּורָבֲעַּת לֵא ורָכְשְל
 םֶשי רָשָא-תֶא ּולְכֲא םֶכְתֶא ּולְּבִקִו ּהָב ּואבָּת
 יורָמָאְו ּהָּב רֶׁשֲא םילוחה-תֶא ּואֲּפַרְו : םֶביִנָפְל

 י"לָכְו |: םֶנֵלֲא םכיהלֶא תּוכָלַמ הָבְרִת םֶהיֵלֲא
 \ סֶכְתאָצְּב סֶכְתֶא ּולְּבִקְי אלו ּהָב ּואבָּת רֶׁשֲא רע
 וו םכָכְריַע רַפֲע-זתֶא םַּנ : ּורַמאּת ָהיָתֹּבהְר לֶא
 הָבְרְק יכ תאז ּועְדּו םֶכיֵלע הָתְמְנ ּונְּב קַבּוּרַה
 ופ םִייַב יִּכ םֶכָל רַמֹא יִנֲאַו : םֶכיֵלֲא םיִהלֶא תּוכְלַמ
 ּפ : איֵהַה ריָעָמ םֹודָסְל אָשָי אּוהה

 וג "סא יִּכ הָדיִצדתִיִּב ּךֶל יוא ןִזְרּכ ףל יוא
 תורובגה |
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 רֶׁשֲא ּוניִבָא ּורְמֲא םכָכְלְַפְתַהּב םֶהיֵלֲא רַמאיַו

 ךנוצר יֵהְי ְךָתּוכְלַמ אבְּת מש שרקתו םִיַמְׁשַּב

 = םוי םוי ּנָל ןַּת : ץֶרָאְבְּכ םכְומָשַבְּכּי
 םיִחְלֹק ּונְחַנֲא יִכ וניִאטַח-תֶא ּונְל חַלְסּו : ּונָקַח 4
 ּנְליִצַה ךא הָקַמְל ּונָאיִבְּת לַאו וגיבֹוח= ל
 ּול רֶׁשֲא םככְּבְרְקִמ ימ םֶהיִלֶא רֶמאַּ : עֶרמה

 שר ויָלֲא רַמָאְו הלילה תצתב וילא אָבּו הער
 יִעָר יֵלֲא אָב יב : םֵחָל תֹורְְּּ שלש יל הָוְלַה <
 אּוהו : ונפל םכּושְל הָמּואָמ יל ןיִאְו ךְרְִּמ

 רֶרּוגְק תֶלְּבַה יִנָאְלִּת לא רַמאו הָנִעָי תריַּבִמ
 תַתְלְו םכּוקְל לכוא אל הָטמַב יִמַע יִדָליו הָּתַע

 לע ול ןִּתַו וקו אל ףאה םֶכָל רמא נא : ל
 -לָכ ול ןּתִיו םּוקי ֹותָריִצְּפ לע ְךַא אּוה ּוהֲעַר יִּב
 םכָכְל תָנְְו ּולאש םֶכָל רמא ינאו : ורוסחמל

 לָאשה-לֶכ יִּכ : סֶכָל חַתְּפִיו וקְפד ּואָצְמַתְו ושקבי
 יִמ יִּכ : ול תְפַי קֶפלַהְו אָצְמְי שקַבְמַהְו חי יו

 ןֶבֶא ול ןִִּיַה סָחְל לאש ֹונְּב רֶׁשֲא סֶכְּבְרקְּב בָאָה
 םכֶא וא : גָּר תַחַּת שָחְנ ול ןֵּתַה גָד םבָאְוו*

 םֶּתַא םכא כָל : ברקע דל ןמַיַה הָציִּב לֶאְשּי ו
 ףַא םֶכיֵנְבל תובוט תזנֶּפִמ תַתְל םִעְדי םיערָה
 ׁשֵדְקַה תוריזתָא ןִּתַי םִימְׁשִּב רֶׁשֲא בָאָה יִּכ

 דש אצויו פ : וילֵאׂשְל יו

 רֵּבַדְו דשה אָצְי רֶׁשֲאַכ יֵהַו םכְּלא אּוהָו דָחֶא
 םֶהֵמ םיִׁשְנֲא ּורְמאיִנ : לָהָקַה ּהמְתַּו םֶלֶאָה וט

 : םכיִרְׁשַה-התֶא איִצֹומ םיִדַׁשַה רֵׂש בּובָז לַעְבְּב
 : םִיָמְׁשַה ןמ תֹוא ּונָממ ּולָאְשיַו ּוּסִנ םכיִרָחַאְו 6
 תּוכְלמ-לַּכ םֶהיֵלֲא רָמאיַו םכֶהיִתבְשְחַמדתֶא עַדיַו ו:

 ; לפו תִיַּב לע קּולָה תיכו םַמָשִּת ָהיֶלֶע הֶקָּולָח

 יִכ ֹותּוכְלַמ םּוקָת הָביֵא ייִלָע קּולָח ןָטָשַה םַאְו
 םִאְו : םיִדָש יִתאַצּוה בּובָז לַעְבְב יִּכ םֶּתְרַמָא ופ

 ינא 9 כ הי | |
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 8 בָטיַה ויָלֲא רמאיו : ךומְּכ ךעֶרלּו ּךְתָנִבלָכְבּ
 פי קּרַטְצַהְל זרֶבאַו : הָיְחִתְו זראז הֵׂשֲע יִנָע
 ל עושי ןענ :יֵעַר אוה יִמּו עּושו ילֶא רֶמאיַו
 כפיו וחיִריל םםַלְׁשּוריִמ דרי דָחֶא שיא רמאיו
 וכלה ותא וכו ותא ּוטיִׁשָפַו םיִצרָּפַה יִריּב
 . .ro גו /רֶרְקַמְּב דָחֶא ןקּכ רֶַו : תַמָכ ותא ּובֲעִר

 99 סג יהיו : ּודְנָנִמ רבעיו ותא אָרַו אּוהַה ּךְרְּרב

 : ֹוְּנְנִמ רבעיו אָדַו אביו אּוהה םוקָמּב דָחֶא יול
 3 ּורְמָּכִ ותא ארָיַנ ויָלֲא אבו דָמֶא יִנֹרְמֹוׁש ּךָלַו

 = ןָמָׁש םֶּב קצו ויִעְצְּפתֶא ׁשֹּבְחַו שו : ויָמֲחַר
 ןולָמת -לֶא ּוהֲאיִבו ֹוּתְמָהְּב לע ּוהֵביְּבְו יו
 הל תצוצוה רֶקּבַב ֹותאֵצְבּו : ויָלָע ֹוניֲע-דתֶא םָׂשו
 םוש ויָלֵַא רֶמאיִו ןולָמה לַעְבְל ןַתַַו םיִרְניִד ינש
 יִבּוׁשְב איִצֹוהְל רַתֹוּת רֶשַאלֶכְו ויָלֲע ּדְניִעְתֶא

 א בשָחַּת זרֶלֵא תֶׁשלְׁשִמ ימיתֶאְו : ּךֶל םלשֶא
 גז הָז--תֶא רַמאיַו : םםיִצַרְּפַה יִריִּב לפֹנַה הָעְרְל
 הָשַעְו ףל עושי ויְלַא רַמאיַו דֶסֶח ול הָשָע רֶׁשֲא
 3 םּתְבְלְב יֵהְיַו 2 : ןֵב ּומְכ
 קרֶתְרָמ ּהָמָשּו תַחַא הָשֶאְו דָחֶא רֶבָּכ לֶא אביו
 39 תֶארְקְּנַה תוחֶא הָלְו : ּהָתיִּב "לֶא ותא הֶלְּבְ
 -תֶא תַעַמשְו עושי יֵלְנַרְל תֶבׁשי איִהְו םכְיְרִמ
 מ בָצְתַתַו הָדּובַע בר לע הָתְרְמינַאָדִּתַו : ֹורָבְּ
 יִתֹוחֲא יִנְתְבְזִע יִכ יִנֹדֲא גאְדִת אֹלֲה רמאתו ּויְלָע
 גו ןָעְיו : יל אָשָּנַהְל ָהיֶלֵא רּומָא וכל יִַּבְל תַרָשְל
 יִמָהֶּפִו ְתְנַאָד הָתְרְמ הָתְרָמ ָהיֵלַא רַמאַּו עּושי
 = קָלֲחְב הָרֲחְּב םִרָמּו הרְסֶמ תֶחֶא ךַא : תֹוּבַרַמ
 : הֶגֶּמִמ אָשְּנִי אל רֶׁשֲא בוט

 א אי ִרְלַּפְתִמ ּותייִהְּב דָחֶא םכּוקְמָב יהיו
 יִנדַא ּונֵדמַל ויָדיִמְלְּתִמ דחא ויָלֵא רָמאיַו לּדְחָו
 : ודיִמְלַתְל ןְנַחֹו םכג הָשָע רֶׁשֲאּכ 'רַלּפְתַהְל

 4 רמאיו
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 הָעְר םִאְו רּואָמ הָיְהְי ףונילָכ הָמיִמְת ףָנְע םא
 תּוָה לֵבְל האָר וכל : ךֶשח הֶיְהִיְגהלְכ איה הל

 רּואָמ ּףגלְּכ םִא ןַכָל : ּרׁשח ּךָּב רֶׁשֲא רּואָה פ
 ריִאָמַה רֵּנַכ ֹולָכ הָיְהָי רֹואְמ ּךָשחַּב קג ול אלו
 פ והְנֶנַב ףל

 :כַכָאְל דָחֶא שּורְפ ּונָמַמ לאש רבב 37
 אל יִּכ לע ּהָמְתִיַו ׁשּורָּפַה ארו : : בש אביו ֹומֲע 8
 יִנֹרֲא ויָלֲא רָמאִו : לָכאי םֶרָט הָנשאַרֶּב ץַחְרּפ

 --תֶאְו סוכה-דתא םֶּתְרַהְט םיִׁשּורְּפַה סֶּתַא הָּתע
 םיִלְוֲא : לנעְו קשע םיִאְלְמ תִיַּבִמּו ץוחמ הָרֲעָּקַה מ

 םכנ הָשַע ץּוחמ רֶׁשֲא-תֶא הֶׂשֲע רֶׁשֲא אוה אלָה
 רֶׁשֲאַמ דָסֶח ושע ּךַא : תֶיָּבִמ רֶׁשֲא-התֶא אוה ג

 םכָכְל יֹואְו : םֶכָל הָּמַה םירוהט לכ הֵּנַהְו םֶבְל א

 יִננִפתֶאְו םֶסֶאּודיִא--תֶא םָּתְרשִע יִּכ םכיִשּורְפ
 תַבַהֶאדלעו טְפְׁשִמַה-לע םכְּתְרַבַעְו בָשעְדלֶּב-תֶאְ
 'ִכָא הָלֶאדתֶאְו הָלֲא-דתֶא תושעל םֶכְל םיִהלֶא

 --תֶא םֶּתְבַהַא יִּכ םיִשּורָּפ םכָכָל יזא : ּובֹוֲעַּת 4
 םכולשל לּואָשְו םיִדֲעֹומַהיֵּתְבְּב ןושארֶה בָשומה

 יִּכ םיִפְנֶחַה םיִשּורְפּו םיִרְפּוק םֶכָל יוא : םיִקְנְשַּב +
 םכֶהיִלֲע םיכלה םיִׁשְנֲאַו םָּתַא םיִנּופְצ םכיִרְבְקּכ

 רַמאיַו םכיִצעיה ןמ דחא ןענ : םביערֹי םֶניֵאְוהמ
 : ּונְל םג ָּתְּפִרַה רֶלֵא-דתֶא ּדרַּבַדּב דַמַלְמ ויָלא

 לע םֶתאָשְנ יִּכ םיִצעיַה םֶכָל סג יֹוא רַמֲאַוגפ
 ּועְנִת אל םָּתַאְו לֵּבַּתְסִהַמ תושק זרואָשַמ םיִשְנָא

 יוא : םֶכיֵתֹעְּבְצֲא תַחַאְּב טעְמְּב תֹואְׂשַמַה-תֶא וז
 םָכיֵתֹובֲאַו םיִאיבָנַה יֵרְבִק-דתֶא םֶתיִגָב יִּכ םבֶכָל

 יִשַעָמְּב םֶתיִצְר יִּכ םָּתְדֲעַה הָנְמֶא : םֶתֹא ּונרֶה 6
 םֶתיִנְּב סֶּתַאְו םֶמִא ּונְרֶה גורַה יִּכ םכְכיִתּובַא

 הַלְׁשֲא תֶרָמא םיִהלֶא תַמְכְח ןּכְילְע : םֶהיֵרְבִקתֶא 9
 : ּופּרְרְו ּונְרהְי םֶהָמּו םיִכָאלמּו םיִאיִבְגנ םֶהיֵלֲא

 שרדהל /

 אע

 תסנכה א"נ
 הלפתה וא



 637.11. אי קול
 יִמְּב םכֶכיֵנְּב בּובְזלעבְּב םידשה-תֶא איִצֹומ יִנָא
 כיִנֲא םִאְו : םֶכִטְפש ּויָרָי הָּמַה ןֶּב לע םיִאיִצומ
 הֶאְב אֹוּב םיִהְלֶא עַּבְצִאְּב םיִדְׁשַה-זתֶא איִצֹומ
 טו רמָשָי ץּולָח רובג סא : םֶביֵלֲא םיִהְלֶא תּוכְלַמ
 פ ןיִלֲע אבו םֶאְו : ונינק יֵהְי םֹולָׁשְב ֹולָכיַה-התֶא
 וקׁשנ---לְּכ-התָא ּנַממ אִׂשִי ּוהֲחַצַנְו ּוּנַמַמ רוּבְנ
 9 ּונָנִא רֶׁשֲא | : ולְלָש-תֶא קַלַחִו ֹוּב חַטְּב רֶׁשֲא
 : רֶזַפְמ יִּתֲא ףֵּסַאְמ ּונָנִא רֶׁשֲאַו אוה יֵלֲע יִּתֲא
 גו שָקַבְל תֹויִצְּב רבעּת שיִאְמ הֶאַמַמ ַחּור זראַצְּב
 יִתיַּב ללֶא בּוׁשָא הָרְמָאְו הָנאָצְמַת אלְו הָחּונְמ
 הכ אָטאָטְמ ותא הָאְצִמ ּהֶאבְכּו : םָשַמ יִתאָצְי רֶׁשֲא
 % תּורָחֶא תֹוחּור עַבַׁש חְקִתְו ּךְלִּת זא : רַאפמו

 תריִרָחַאְו הָּמְׁש הָנְבֵׁשַתַו הָנאבָּתַו הָּנִממ תּועְר
 פ : תיִׁשאַרַמ הָעְר אוהַה שיִאָה

 פז תַחֹא הָשַא אָשִּתַו הָּלֵא-תֶא ּורְּבַדָב יֵהְיַו
 ןְטְּבַה יֵרְׁשַא ויָלֵא רַמאּתַו ּהָלֹוק-תֶא לֶהָּקַה ְךֹוּתמ
 9 רמאיו : םֶהַמ ָּתקנְי רֶׁשֲא םִיַדׁשַהַו ְּךַאְׂשְנ רֶׁשֲא
 ּורְמְׁשְו םכיִהְלֶא רבָּרת א םיעמשה יִרָשא יִּכ ףַא
 9 לָהָּקַה ויְלֵא ץבקיו ב : ותא
 אלו שקְבְמ אּוה תֹוא עֶר רוד הֶז רָּבִדְל 'דֶחָּיו
 ל ּומָכ יִּכ : איֵבְנַה הָנֹי תואדםַא יִּכ תוא ול ןֵתָנִת

 סֶדָא-ְְב הָנְהִי ןכ הֶנְניִנ יׁשְנֲאְל תּואָל הָיָה הָנֹו
 גו םכע טַּפְׁשַמּב םּוקָּת ןֶמיִּת תַּכְלְמ : הֶּזַה רֹוּרַל

 ץֶרָא-הַצָקמ הֶאְב יִּכ סַעישְרַתְו הָוַה רודה יִשְנַא
 : המלַשָמ לּורָג הפ הֵּנַהְו המלש תַמְכְחְ-תֶא עֹמְׁשְל
 32 זרֵּזַה רודה םכע טֶּפָשַמַב ּומְקָי זרַוְנִנ יִשְנַא
 לֹודָנ הפ הָּנהְו הָנֹי תַאיִרָקְב ּובָש יִכ ּוהָעיִשְרִיְ
 33 ותא םיִשָמ רֵּנַה-תֶא הָלֲעַּמַה שיא ןיִאְו : הָנֹויִמ
 הָרּונְמה לע--סַא יִכ הָאָסְל תַתַּתִמ אלו רֵּתְסִּמַב
 גוְָכָל ןעָה וָּנִה רֶנ : רֹואָהיתֶא םיִאְּבַה תֹואְרְל

 םא
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 העשב א'נ איַהַה תַעְּב םבָכְדָמְלָי שָדְקַה חור יִּכ : ּורָּבַדִּת ו

 = : ּורֵּבַדִת"הַמ
 רֹמָא דַמֵלְמ לֶהָּקַה ןמ דָחֶא ויָלֵא רֶמאּיַ .
 .ויָלַא רֶמאַו : הָשְרְיהתֶא יִמַע קְלחְל יִחֶא לֶאיי
 רָמאיִו : םֶכיִלָע קַלִתַמ וא טפוש ׁשיִאל יִנָמָש יִמוט

 ןינק רתומב אל יִּכ עַצְּבִמ ּורָמָשַהְו ּואְר סֶהיִלֶא
 ץֶרֶא רמאל לָשְמ םֶהיִלֶא רָּבַדִי : םִיַה שואָק ו
 הָמ ּובְלְּב רֶמאַו : בֹרָל ירפ הָתְׂשְע רישע שיא וי

 : הָּמָש ייִרפתֶא ףֹוסֲאָל יל ןיִא םֹוקְמ יכ הֶׂשֲעֲא
 םכיִלודְנּו יַמְסֲא--תֶא סּורָהֶא הָשָעֶא תאז רַמאיַו 5

 יַתֹובּונְּתידלְּכידתֶא ףוסֶאֶא זדָּמֶשְו הָנְבֲא ֶּמַמ
 בר שּוכְר יִשְּפַנ ֶּרַבֶצ רַמא יִשְפְנְלְו : ישּוכְרּו ו
 רֶמאַו : יִשיִשָו יִתָש יֵלְכֲא יִחּונ תֹּוּבַר םיִנָש הֶזכ

 ְֶשְפַנתֶא ּולֲאְׁשִי הֶזַה הָלְולְּב ליִוָא םיהלֶא ויִלֶ
 רֶצֹוא רַצאָמַה ןַּכ : ְתֹוניִכֲה רֶׁשֲא הֶלֶא יִמְלּו ךִמִמ יי

 פ : םיִהלאָל ריִשָע ּונְניִאְו ושְפַנְל
 םָכָל רַמא יִנֲא ןָּכדלַע ויִדיִמְלִּת לֶא רמו 2

 --המ | םֶּכַוְנלְו ּולְכאּת-המ םֶכׁשְפנְל ּונֲאָדִת אל
 :ׁשּוּבְלַּמִמ ּוֵנַהְו איה לָכאַמ רַתֹוי שָפַּנִה : ּושָּבְלִת

 םכֶהֶל אלו ּורָצְקִי אלו ּועְרָו אל יִּכ םיִבְדַעְב ּואְרי
 םֶּתַא םירקי יִּכ ףא םֶליִכַאִמ םיהלאו םֶסאְו רָדַח

 ּותָמְק לַע ףיִסוהְל לכי םכְכְּבְרְקְב יִמּו : ףועַמ הב

 םכָּתְלכְו אל םִא כָל : תְנַאדְּב תַחַא ;רָמַאי
 םיִנְׁשֹׁשְב ּואָר : רֶאַׁשִּנַה לע ּונֲאָרַת הָמְל ןטקל יז

 רמא יִנֲאַו םיוט םֶניֵאְו םיִלָמַע םֶניֵא ּולְּרְנִי הָכיֵא
 : הָלֵאַמ דַחַאּכ שַבְל אל ֹורְּדַהלְבְב המלָש יִּכ םֶכָל

 םֹויַה רֶׁשֲא בֵׁשֲעֶהתֶא םיִהלֶא הָּקַכְי הָבְּכ םכאְוי
 סֶכְתֶא הָּסֹכָי יִּכ ףַא רּונּתַּב ךַלֶשְו רֶחֶמּו הָָׁשַּב
 -הַמּו ולכאת-המ ּושְקַבְת אלו : הָנּומֲאָה יִגַטְקּ
 ץֶרֶאָה ַײֹוג הָלֵאדלְּבזתֶא יִּכ : ּורעָּפִת אלו ּותָשִּת ל
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 נרָשֶא םביִאיִבְּגַהדדלָּכ םד הנה רֹוּרה ןמ ׁשֹרָּרַהְל
 ווהִיָרַכְז םַּר דע לה םִִּמ : ץרא דסי דש

 9 כ םיִצְעי יל יא : : שרד הז רֹוְּמ םֶכָל רמא
 ּהָּב םָתאָב אל םֶּתַא תָעְּרַה ַחָּתְפַמזתֶא םֶתאָשְנ

 % "תֶא םםֶהיֵלֲא רֵּבַַו : ּהָּב םִאְּבַה-תֶא ּואָלְבִתַו
 דאָמ וב בּורְל םכיִׁשּורְפַהְו םיִרָפֹוּפַה ּולֲחַו הָלֶא
 ול ּובָרֲאַַו : םיִּבַר םיִרָּבְּר לע רָּבְדְל ֹופיִצְקַהְלּו
 : ותא ןיִשְלַהְל ויָּפְמ הָמּואַמ דּוצְל ּוׁשָקַבַו

 א ָךו שיא ּוסְמְרָי יִּבדרָע לָחְק תֹובְבַר לַהְקַהְבּו
 רֶנְׂשאַרְב ויָדיִמְלַּת לֶא רֵּבַרְל לַחַה ּוהֲעַר--תֶא
 =ןיִאְו : הָפָנַמ הֶזָו םִׁשּורְּפַה ץַמָחַמ םֶכָל ּורְמְׁשַה
 : עַד אל רֶׁשֲא רָּתְסִנְו הָלְנְו אל רֶׁשֲא :רָּפַבְמ
 : תֶאְו רֹואָּב עַמָשי ךָשחְּב םָּתְרַּבַּר רֶׁשֲא-תֶא ןֵכָל
 : תוננה לע ארקו םיִרֵדַחֹּב ןזאּב םֶּתְרִּבִר רֶׁשֲא
 + וגהתֶא םיִנְרהַמ ּואָריִּת לַא יער םֶבְל רַמא יִנֲאַו
 ה יִתיִרּוהְו : דֹוע תושעל םםִדְּב ןִא ןָבדיִרְחַאְ
 ול רֶׁשֲאַל ּואְריִּת ותא ןואְריִּת רָשֶא-תֶא םֶכְתֶא
 רַמא יִנֲא ןֵּכ ֹונָרָה יֵרֲחַא םּנהיִנָל ךְלֶשהְל ןֹוטְלְׁש
 6 תֹורָּכִמַנ םיִרָפְצ שָמָח אלָה : ןּואְריִּת ותא םֶבָל
 יִנָפְלְמ חָכָשִת אל ןֶהַמ זרַמֶאְו םביִרָסֲא יִנְׁשְּב
 זןָכָל תּונְמִנ ןֶלָּכ םֶכשאר תורעש םנְו : םיהלֶא
 8יִנֲאַו : תֹוּבַר םכירְּפַצִמ םֶּתַא םירקי ּוארָיִּת לא
 .סַּג םיִׁשְנֲא יִנָפְל יִּנָדּוי רֶׁשֲא שיִא שיא םֶכָל רָמא

 ירָשַאְו : םיהלָא יֵכֲאָלַמ יִנָּפל םֶדָאְֶָב הָדְוי ותא
 : םיהלֶא יִכָאְלַמ יִנָפְל שחְּכִי םיִשָנַא יִנָּפִל יֵנְׁשֲחַבִי
 יַתַלְסִי םִדֲא-ןָּב לע רֶבְּב רֵּבְַו רֶׁשֲא שיא שיאְ
 : ול תַלָסִי אל שָדְקַה םור-דתרֶא ףֵּרנֶמּו ול

 וו םיִשאָרְו םיִדֲעֹומַהיֵתְּב לֶא סֶכְתֶא ּואיֵבְי רֶׁשֲאבְו תסנכה א'ג
 --הַמ וא ּוקַנְת הָמַבּו יא ּונָאְדִת אל םינוטְלְְׁו

 ורבדת
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 הא "עדי אל רֶׁשֲא תַעְבּו ולא רָּבַשְי אל רֶׁשֲא םויב

 : םכיִרְרַפַה םע ֹוקְלֶת-דתֶא םכיִשְיְו ותא חתני

 . ןיִכָי אלו וְנֹדֲא ןוצְרְ-תֶא עדיה אֹּוהַה  דָבָעָהְו יז

 עֶדִי אל רֶׁשֲאַו : בֹרָל הָכָי ֹונֹוצְרְכ הָשַעְי אלו 5

 רֶׁשֲאַלְו טעֶמ הָּכִי תּוּכָמְל חוש רֶׁשֲאזתֶא הֶׂשֲעְו
 הָּבְרַה םָשּוה רשַאְלְו בֶר ּונָּמִמ שקַבִּת בֶר ןּנ
 פ : רֶתּוי ּונָמַמ ּולָאְשִי

 .למע ₪, תבא הפו ץֵרָאָהילֲע שא ּךַלָשהְל יִתאְּ 49
 לגמהה הב זְשּפְּבִהְל הָמְסיִסּפַב יִלְו : הָלֲעָה רֶבּכ םכָאנ הליבט א" 4 + : :

T:T 0הציז א . 0  

 זהל וכ ּובָשָחַּת םכָאַה : הֶלְכִת יִּכידַע יִל רַצ--המו ו
 יִּכ םכְכָל דַמא יִנֲא אל ץֶרָאָּב םולָש תַתְל יֵתאָב

 יְהִי דָחֶא תיַּבַב הָשָמָמ הָּתַעִמ : קלחְל-פכא 9
 : הָׁשלְׁש--לע םִיִנָשּו םינׁש--לע הָשלָש םיִקּולֲח

 לע םֵאָה בָאָה-דלַע ןֵּבַהְו ןְּבַה--לַע קַלָחַי בָאָה 5
 הֶלַּבַהְו ּהָתְלַּכלע תֹומָחַה םַאָה-לע תַּבַהְו תַּבַה
 פ : ּהָתּומָחדלַע

 ןָנָעֶה תֹולֲע םֶכְתּוארְּב לֶהָּקַה לֶא רָמאיֵ 2
 : ןכ יהיו רעְׂש אבו םכאָּתְפ ּורְמאּת בֶרָעַמִמ

 יהו ּורְמאת הָיְהִי םח תֶבָׁשנ הָּבְנָנַה הּור סַאְוהנ

 ץֶרָאָה יֵנְפזתֶא ןֹוחְבל םֶּתְלכְי םכיפנח : כ
 : זראזה תַעָהְדתֶא םםָּתְנַחְב אל ְּךיִאְו םִיַמְׁשַהְו

 פ :  םֶכֵלֲע םּג קֶדֶצ ּוטְּפַׁשִת אל הָמְלְו
 תאז הֵׂשֲע רֵׂשַה לֶא ְּךְביֵרְמ סע ּדַלַת יִּכ 58

 טפשה לֶא ּךְתא ֹךׂשְמִי ןֶפ רבב ּונמַמ "לצנַהְל
 *לֶא ְּביִלָשָי שנגַהְו שגה ילֶא ּרָנְסִי טֿפְׂשַהְו
 --דַע םָשָמ אֵצַת אל ְּךֶל רַמֹא יִנֲא : רֶמְׁשַמַה
 | : ןּורָחַאָה ַעּוּברֶה-תֶא סַלָשְת יִּכ

 וביִשיַו איֵהַה תַעָּב םכיִשְנַא ּותַא ּוָהיו גי א
 -תֶא סוטְלְּפ בָרָעְתַה רֶׁשֲא םיִליִלְּגַה לע רֶבָד ול

 סָהיִלַא רַמאיַו עּושי יו : םֶהיֵתֹונְּבְרְק סע םָמָּרּצ
 םאח יי שם
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 גו דתֶאְו : הֶלֶא ּורְסִחַת יִּכ wel םֶכיִבַאְו םיִׁשְקַבַמ
 . בכל ּופָסּוו הָלֲאלְכְו ּוׁשְקבִּת םיֵחלֲא תּוכְלַמ
 9 םֶבְל תַתל םכְכיִבָא הָצָר יִּכ ןאצה ּואְדיִּת ללא
 פ : תּוכְלַמַהתֶא

 3 ושע דָסֶח ּוׂשֲעַו םֶכָל רַׁשֲא-דתֶא ּורְכַמ
 רֶׁשֲא סִיִמָשַּב רֶצֹוא לב אל רֶׁשֲא תֹורֹורְצ םָכָל
 אל לָכאָהְו בננה הָמְׁש בקי אל רֶׁשֲא ספָאָי א אל
 3 םכָנ הָיָה הָּמְׁש םָנְרצֹא רָשַאב יִּב : תיִחְׁשִ

 . : : םֶכָבַבְל
 הל: ּולעָי זרורָנְו ּויָהְי םכירּונָח סֶכיִנְתַמ

 א יִתְמְל סֶנדַאְל םיִּנַתָּמַה םיִשְנִאְל ּומְִּּת םכָּתַאו
 ּואּובְּב םכאְתְפ ול ַחּותְּפְל ;רָנְתִחַה ןִמ בוש

 יי םִאָצְמִי רֶׁשֲא הָלֲאָה םכיִדְבעֶה יִרָשַא : קְפְדְבּו
 יִּכ םכָכָל רָמא יִנֲא םֶנָמָא ֹואֹבְּב םידקש םכְנדַא
 5 םָאְו : םֶהָל תַרָשְו אָבּו הָּבְסְמַּב םָתֹא בֶסָהְו רֹּנְחִי
 אבָי תיִשיִלָש הָרֹמְׁשַאָב וא תיִנש הָרֹמְׁשַאְב אבי

 ּ יִּכ תאז ּועָדּו : הָלֶאָה םיַדָבֲעָה יִרָשַא ןַכ אָצָמְר

 ּהָב אבָי רֶׁשֲא תֶַעָהְד-תֶא תֶיַּבַה ןודא עדידדסכָא העשה א'נ

 מ ןָבָל : ותיִּבתֶא רותחל ּונְתְג אלו דֹקְׁשִי בּנַנַה
 תַעָּב םֶדָאְןֶב אבי יִּכ םיִנּוכְנ ּויֵהַּת םּתַא םכנ העשב א

 ּפ : ּובשָחַת אל רֶׁשֲא
 וו -תֶא ּתְרַמָא ּונְלֶה יָנֹדֲא רַטּפ וולא רֶמאּיַו םורשפ א'נ

  Roיִמּו יִנֹדֲא רמאַר : םֶלָבְל סג וא הזה לרָשָּמַה +

 דָבָעָה יֵרְׁשֲא : ותעב םֶתֹא .לָּבְלַכְל ותיב נב 4
 הָנָמָא |: ןֶּכ תושעל ואבְב וָנֹדֲא ּוהֲאָצְמִו רֶׁשֲא 4

 ונונק--לבידלע ּוהְדיקְפַי יִּכ זכָכְל רָמא יִנָא :

 המ אוּבמ ששב יִנֹדֲא ל אּוהַה דָבָעֶה רַמאי םָאו

 לכָאָלְו תּוחְּפשההתֶאְו םיִדְבֲעָה-תֶא תוּכהְל לָחָהְ
 זוהה דבָעָה ודא אב : רֹוּפְׁשִלְו זרָּשְלו

 םויב
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 רֶׁשֲא תֹואְדֹונַה-לְּכילע ילֶהְקַהלְּכ חמש ויפְדר
 | 2 : ְֹדְיְב יָה

 הָמְלּו םיִהלֶאָה תּוכְלִמ הָמּד-זהַמְל רַמאיו 1

 הֵקְל רֶׁשֲא לָּרְרַמ ערַול הָתְמְדנ : ּהָתא הָמֵדֲאפ
 ןּנ .לודג ץעל יחיו לנו ומ לא שו שיא

 ב : וְפְנעַּב םִיַמְׁשַה ףע =
 זרּובְלַמ"תֶא הָּמדֲא זרָמָל דע רַמאַמ ב
 ותא הָחְקְל רֶׁשֲא ראָשל הָתְמְדִנ : :םיִהְלֲאָה ו

 -הָצְמֲח-זדע חַמְק םיִאָק ׁשלְׁשְב ּוּתַרְּתְסִּתַו הָשא
 דעצְו דַמלְמ רֶּפְכּו רַׁע-ֹלְבְּב לו : לכ

 פ : הַמַכְׁשּורְי
 בכיטעמ ּועשָּניַח לנדַא שיא ויְלַא רָמאיו 23
 יִנָא יִּכ רֶצ רעש אֹובָל ּולְּפְעַה : םֶהיֵלֲא רָמאיַו <
 יֵרֲהַא : ּולכוי אלו אֹובָל ּוׁשְּקַבִי םיִּבְר םֶכָל רָמא הכ

 דומעל ּולֲחָתְו תַלְּרַה--תֶא רנָסְו תַיּכַה ןודא םוק
 ֹונְל חַתּפ יִנדַא יִנֹדֲא רמאל תֶלָּבַּב קופְדִלְו ץוחמ

 הָּנִמ יֵא םםֶכְתֶא יִּתְעַדְי אל םֶכיִלַא רַמָאְו הָנֲעְו
 ךיִנָפְל ּוניִתָשְו ּונְלכָא רמאל ּולֲחָּת זָא : םםָּתַא

 פל םָבְל רמא יִנָא רַמָאְו : ְּתְדַמְל ּוניַתֹבֹהְרְבּו =:
 דרב יִּנָמַמ ּורוס םֶּתַא הֶָּזִמ יִא םֶכְתֶא יִּתְעדְ
 םכינש קּורחנ יִכְב הָיְָי הרֶּמְׁש : א ילפ=

 םיִאיבְגַהרֶכְו בקע קֶחְצַו םםֶהָרְבא םֶכָתארְּב
 ואבו : הָצּוח םיִאְצּומ םָּתַאְָו םיִהלֲאָה תּוכְלַמְּב 9

 תּוכָלַמב ּובָשָיְו םֹורְּו ןֹופָצִמּו בֶרעמַפּו חַרזמִמ
 ויהי םיִנְׂשאָר םיִנֹורֲחַא זדּנַהָו : םכיהלֶאָה ל

 ב : םיִנֹרֲחַא ּויָהָי םיִנשארֶו
 אּוהַה םכֹויַּב םיִשּורְּפַה ןמ םיֶׁשָנֲא ואבו 31

 ץֶפְח סודורוה יכ הָּזִמ ּףְלְו צצ ולֵא ּורָמאַּ
 הֶּזַה לעּושל ּודיִגַהְו וכל םֶהיִלֶא רָמאיַו = : ךָנְרֶהֶל =

 רָחְמּו םכויה אָּפַרִא אָּפרְו םכידש איצומ יִנְנֶה
 ישילשבו Ta בטי 7

 דע
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 םכיִאָטִח יָה הָלֶאָה םילילגה יִכ ּובָשְתִּת םכָאַה
 יל רמא יִנָא : הֶלֲאָ ונע יִּכ לע םיִלילנַהלּבִמ
 : ןֶב ֹומְּכ םכֶכְלֶב ּודְבאת ּובּושָת אל םכַאו אל

 לג רֶׁשֲא הלא רֶׁשֲע גמ ּובְׁשְחַת כה
 -לָּכִמ םיִמְׁשֲא ּויָה סנה ַתלְׁשְּב לְּנַּמַה םֶחיִלָע םיכיח א'ג

 האל סֶבְל רַמֹא יִנָא : םֶלָשּוריִּב םיִבְׁשיַה םכיִשְנָא
 פ | : ןןָכ ומָּב םֶכָלְ ודבאת ּובּושָת אל םבָאְו

 6 הָנָאְּת עַטְנ שיא הזה לׁשמַה-תֶא רָב
 :רַמאַו : אָצְמ אל יִר הָּב ׁשְקַבַו אבו ומרְכְב
 ׁשָקַבְל םביִנָש ׁשלָׁש קרֶז יִתאָב הָּנַה םֶרּכַה א
 התא תרורְכ יִתאֵצַמ אלו תאזה ;דֶנאָּתַב יִרּפ
 עו : לקיעומ ןיִאָל ץֶרֶאָהְדתֶא קרָשַעְתְ-הַמְל
 ינֹלֲא .תאזה הָנְׁשַּב סג ּהֶל הָחיִגה וילֶא רמו
 : ָהילע הָאֹצ יִלְׁשֲאְו ָהיִתֹביִבְס רֹּפְחַא יִּבי-דֲע

 : דיִתָעְל הָתֹא תרְכַת אל סאו יִרְּפ הֲֵׂעַּת או
 ידתיִּבַמ דָחֶאְּב דמו :

 וו תור ּהָל רֶׁשֲא הָשֶא הָּנִהְו : תֶּבשּב םידעומה תסכהאנ
 הָלְכְי :אָלְו ףַּכִּפַו .הָנָש הרשע הָנֹמְׁש הו ;רֶלח
 :ו+ ָהיֶלַא רמאיו אָרְקיִו עושי התא צרה : ףוקזל
 ופ ָהיִלָע ויֵדְי כשמו : ָיְלְתִדרִתֶא תיִלְּכ הרֶׁשֲא
 + ןעו : .םבהלֶאָהְדתֶא דָּבְכִּתַו םֹאָתַּפ דִדועְתִּתַו

 < אָפַר יִּכ לע ֹוּפַא תורמּב דעומַה--תיָּב--לשמ הספה
 םיִמָי תָשָשְּב לָהָּקַה לֶא רָמאִיַו תָּבִׁשַה םֹויְּב עושי
 םּויָּב אלו ּואְפְרַהְו ואב הָמַהַּב כָל ּושָעַי תושָע

 וט פַלָה ףנָח רמאיו יִנֹדֲא ותא ןעו : תרָּבְׁשַה
 ןמ ֹורֹומֲח-תֶאְו ֹורֹוׁשזתֶא םָּכִמ שיִא שיִא ריתמ
 ו אלו |: ֹותֹוקְׁשַהְל ּּהָכיִלויְו תֶּבַשַה םּויָּב סּובָאָה

 , תָּבשה םויִּב םֶכָהְרְבִא תַּב תאוה הָשאָה רַּפַת
 הָנמָש הֶז וב ןָטְשַה ּהָתֹא רסֶא רֶׁשֲא הָּוַה תבעמ
 1 -לָב ושוביו הָנאז-תֶא רג : הָנָש הררשע

Fsויפה .  
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 -הָיְהַי לּומְנּו ףְל םג ּואָרְקִי ןֶּפ םיִריִׁשֲעָה דיִנכְָשלְו
 םכירּובָשל םַינַעל אֹורְק הָּתְׁשִמ ְךְתֹוׂשעבּו : ּךְלּ

 ּולְכוי צל יִּכ ּךְל יִרָשַאְו : םיִרְועְלּו םכיִחְספְל +
 פ :לַמָגִּת םיקידצה תַמּוקְתַבּו ְלְמְנְל

 רַמָא הָּלֲא-תֶא םיִּבְסְּמַה דַתַא ַעֹומְׁשַבְו וט
 : םביהלָאָה תּוכְלַמְּב םכָחְל לָבאָה יִרָשַא וילֵא

 אָרְקְו לּודְנ הָּתְׁשִמ הֶׂשֲע דָחֶא שיא ויָלַא רָמאַיַו 9
 רמאל הָּתַשַמַה תַעְל ֹוּרְבע-תֶא חלָשְו : םיִּבְרְל וז

 : םיִנּוכְנ םיִרָבְּרַה-לְכ הָּתַע יכ ּואּב םיִאְרְקַה לֶא

 יִתיִנְק ןֹוׁשאָרָה ויָלַא רָמאיַו םקנְל דָחָאְּכ םֶלָב ּולֲחָיַ ו
 : יִנְקנְל ףֶממ לַאְׁשֲא ֹותֹאָרְלְו תאצְל יִלָעְו הָדָש
 ךלֵאְו יתינק רֶקָב יֵדְמִצ תרֶׁשָמַח רַחַאָה רָמֲאיַו ופ
 רַחאָה מא : ינקנְל ףְּמִמ "רַאְשָא םםֶנַחְבְל כ
 דָבָעָה אביו : אֹובְל לכּוא אל ןַכְלְו הָׁשֲא יִתאָׂשָנּו

 רחיו הָלֲאָה םיִרְּב4ְּּהדתֶא ּויִנדַאל דנו תּוהַה
 לא םאָתַפ אֵצ ודְבַע -לֶא רֶמאיִו תיַּבַה ןֹודַאל
 -תֶא םֹולָה אָבָהְו ריִעָה תוצּוח -לֶאְו תֹובֹוחְר

 -יתֶאְו םםיִחָסְּפַה-דתֶאְו םירּובָשָה תֶאְו םיִנֲעָה
 הָיָה .יִנדִא ָתִוצ רֶׁשֲאַּכ דָבָעָה רֶמאַו : םיִרֲָעָה
 -לֶא אֵצ דָבָעָה-לֶא ןֹודֲאָה רֶמאיַו : הָחְור הדת

 תאלָמְל אֹובְל םֶּב רֹוצַפּו תֹורַדָּנַה לֶאְו םכיִכְרְּרַה
 םיִשנָאָה ןמ ׁשיִא ןיא יּכ םֶכָל רַמִא יִנָא יִּכ :יִתיִּב יי

 פ : יִּתְשַמתֶא םעְטָי םיִאְרְקַה הָלֵאָה
 : םֶהיֵלֲא רַמאיִנ ןֶפַַו בר לָקְק ויָלַא אבו הב
 %ּמָאתֶאְו ויִבָאדתֶא אָנְׂשִי אלו שיא יִלֶא אבי םֶא

 וָתֹויֲחַא--תֶאְו ויָהָא--תֶאְו ּויְנָּבְתֶעְו ֹוּתְׁשֲא--תֶאְ
 ׁשיִאְו : יֵדיִמְלַּת תֹויָהְל לכי תל ושָפְנ-תֶאְדסְנְו פז

 ותנילצא'נ לָכְוי אל יֵרֲחַא ּךליְו וצעהתֶא אָשָי אל רֶׁשֲא שיא
 תֹונְבְל הָצֹורָה סֶכְּבְרְקִמ ימ יִּכ : יֵדיִמְלַּת תֹויָהְל
 תֹואָצֹוּתַה-תֶא הָנשאַרְּב בשחיו בש אל ירֶּרְנִמ

 םא |
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 = רָָמּו םויה ּךלַא ךולָה ְךַא : םַמַּתֶא יִשיִלָשַבּו
 ץּוחמ דֹובַאל איֵבְנַל . ללב אל יִּכ תרֶרָחָמַמּו
 3 דדזרֶא תֶנְרהַה םבלָשּורְי םַלְׁשּורְי : םֶלָשּוריִל
 הָמַּפ ְךלַא םםיִחְלְׁשנה--תֶא תֶלְקַפַהְו םכיִאיִבּנַה
 --תֶא תֶלנְנְרַתְּכ ּךנְּב-תֶא ץֵּבְקְל יִתיִצְר םכיִמעַפ
 הל הָּנִה : םםֶתיִבֲא אלו ָהיָפְנִּכ זרַחַּת ָהיַחֹרַּבָא

 םָכָל רמא ינֲא םָנמָאְו סמש םֶכָל רֶאָשַנ םְֶתיִב
 ְורְּב ּורְמאֹתְו תַעָּה אֹבָת יִּכ"דע .יִנּואְרִת ל
 : הָוהְי םַׁשְב אָּבַה

 א ךי םיִשּורָּפַה יֵרְׂשִמ דָחֶא תֶיַּב לֶא ּואבְב יה
 + הָּגַהְו = : :ותא ּורְמְׁשִַו םָחַל לֹכָאָל תָּבָשַה םֹויְּב

 3 רַמאיַ עושה ןעַו : םוָמֹובְצ דָחֶא שיא ויִנָפְל סוקיפררוא
 ;רֶרֹותְּכַה רמאל םביִשּורְּפַה לֶאְו םיִצעיַה לא
 +ותא אפרו חקיו ושירחיו : תֶּבַשַה םֹויְב אֵּפַרְל
 ה וא רֹומֲח לֹפיָה רמאל םֶתֹא עפ : ּוהָחְלִשיו
 סאָתְפ ּונלַעי אלו רֵאְּבַה ְךֹוּ לֶא סֶּכַמ שיא רוש
 לע ותא תונעל דוע ּולְכָי אלו : תֶּבַשַה זבוב
 ז לָשָמ רָּבִדִיַ פ : הֶלֶא
 זרונשארֶה תוטִמב ּורָחָב יִכ ֹוניִבֲהּב םיִארקל
 י הָנְתַמַה לֶא ׁשיִאַמ ףָאְרְקִהְּב : םםֶהיֵלֲא רַמאיַ
 שיִא ּונָּמַמ ארְקי ןֶּפ זרֶנשאְרֶה הָטִּמַּב בֵׁשַּת לַא
 ו ּיִלַא רַמָאְו ותאָו ּךְתא ארקה אָבּו : ּךֶמִמ רק
 םֹוקְמַה-תֶא תחקֶל לַחָה הָּמְלְכַבּו הֶזְל םֹוקָמ הנפ
 יןֹוּתְחַּתַה םֹוקְמַּב בֵׁשְו דל ּךַאְרקַהְבּו : ןֹוּתְחַּתַה
 הָלֲעַמְל הלע ףיִלא רמָאְו ְךִתא ארקה אֹבָי ןעמְל
 וויִּכ : ףֶמַע םיִּבסְמַה יִנפְל דֹובָּכ ּףֶלהָנְהִי זָא יער
 לּפְׁשִו רֶׁשֲאו לַפְׁשִי םםמֹורְתְי רֶׁשֲא שיא שיא
 12 רֶׁשֲאַל םַנְו ה" : םֶרּוו

 וא םכיִרָהְצַב הָּתְׁשִמ ּךְתושָעַּב רַמָא ותא ארק
 ךיָבּורְקְלְו ךיָחַאְלּו ְךוֶבָהאְל אָרְקִּת לא ברעב

 ךינכשלו
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 רַמֹא יִנֲא ןּכ =: יִּתְדְבָא רֶׁשֲא עֶקְּבַההתֶא יִתאָצָמ י
 אטהדלע םיִהלֶא יכֲאלמ ינפל הָיַהַת הָחַמְש םֶבָל
 פ : בָשָה דָחֶא

 רַמאַּו : ָחֶא שיִאָל ּויָה סיִנָב יִנש רַמאיו וו ו

 שּוכְרָה .קלח יִבָא יל הָנְת יֵבֲא לֶא םֶהְּב ןטקה
 יֵרֲחַאְו : םֶהָל ֹותָיְחִמ-תֶא קַלחְיַו יִלדהְיְהְי רֶׁשֲא 3

 קהָרַמְל עַסִיו לפ-תֶא ןטקה ףַסֶא םיִּבַר אל םיִמָ
 תּולָכְכּו : הֶלְלּוז ּךֶרָּדְב ושּוכְר-תֶא םםָׁש רֶזּפיַו
 לחיַו איהה ץֶרָאְּב ץֶנֶח בָעָר יח ול רעלת

 איהה ןואח-דבשובל רֵּנַחְתיִו ּךֶליַו : רּופְמל וט
 : .םביִריִזַחַהְד-תֶא תֹעְרְל ויָתֹודְׂש -לֶא והתלשה

 ּולְכָא רֶׁשֲא םביִנצְרְחַמ ֹונְשַּב-תֶא אָלַמְל הָּוַאְתִיַ 6
 רַמאיו ןנוּבִתנ : ול ןַתְנ פצל ׁשיִאָו םיִריזַחַה וז

 יִנֲאַו רַתֹוהְו *לכֲאָל םֶחָל יִבָא .יִריִכָשִמ םכיִּברל
 ויָלֲא רַמאְו יִבָא לֶא לאו םּוקֶא :יִּתְדְבָא בָעְרְב !*
 אָרְקַהַמ תג : ךיִנָפְלו םִיַמַׁשַל יִתאַטָח יִבָא פ
 אביו םקו : ְּךיֶריִבש דַחֵאָב יִמַע השע דוע ּףנְבכ

 ּורְמָּכַּו ויבָא ותא הָאָר קֹהָרמ ּוטָדַעְו ויָבָא לֶא
 רַמאיַו : ל קשיו .וראָוצ לע לפינ ץֶרָ יִמֲחר =

 יִּתְנטקו ונפלו םבימשל יִתאָטַח יֵבֲא ֹונְב וילֲא
 ּואיִבָה וידְבֲע-לַא ּויְבֲא רָמאַו :ּךָנָּב דוע אֵרָּקַהַמ 9

sisּונְתּו ותא ּושיּבְלַהְו ;דָנּושארֶה  
 -כָנֲע ּואיִבָהְו : וילנר םילָעְ וה לע תַעָּבט 3
 תַמ הז יִנָב יִּכ : שישְנ לכאנו וּהֲחְבטְו קְּבְרַמ 4
 יה : שושל ּולֵחװ אַצְמִיַו הָיָה דבא יחיו הָיָה הכ

 עַמְׁשַו תִיִּבַה "דָא בֹורָקְל אביו קדֶדָשַב ֹורֹוכְב
 םכיִרֲעְנַה דַחַא לֶא .ארקיו : .לּוחַמּ ןננמ "לוק <
 ףיִבָאָו אָב ךִחֶא יִכ - רָמאיַו : תאז-המ לא פז

 הרקְזחְּב ֹוחָקְל לע קּבְרִמה לֶנְעַהְיתֶא חַבֶט
 ול ןנחתיו ויבָא אצינ אֹובְל הָבָא אלו ול רח

 ןעיו

° 
. 

. 

. 
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 לֵתָהְל םיִארָה-ְלְכ ּולֲחַי ןפ : ֹותֹולַכְל ול שי םָא
 ףתולכְל לכוי אלו ֹותָדֹכִיתֶא ֹומּוׂש יֵרֲחַא וב
 ל: תֹולל לכּוי אֹלְו תּונְבְל -לַחַה הֶז שיא רֹמאַל
 גו אל רַחַא ְךֶלַמ לע הָמָחְלַמְל אָצויַה ְּךֶלַמַה יִמ וא
 םכע עֹוּנפִל לכי םכַא ץעֶנְתַהְל הָנשארְּב בש

 יִפְלַא םיִרְׂשֲעְב יָלֲע אָּבַה-ּתֶא ׁשיִא יִפָלַא תֶרָשַע
 9 לאְׁשל רֶבָּר חלשו קֹוחָרִמ ּונָדעֶב אל םִאְו : שיא
 4 קצל רֶׁשֲא םֶּכַמ ׁשיִא שיא jor = זבולָשְל ול
 : .יִדיִמְלִּת תֹויהְל לבו אל ול רֶׁשֲאלְּב-תֶא בֹועָי

 =גחלמה בוט זיפ
 הל ץֶרֶאְל חלָצַי אל : תַלָמְי הַמַּב הַלּמַה לַפָּתִי םִאְ
 םכנְזָא ול רֶׁשֲאַל ותא ּוכילשו ץּוחָל זרַּפְׁשַאְלי

 ? inעֶמָׁשי :
 א ןט םכיִאָטִחְו סֶבָמַה-הַפְסאיזלְב ריָלֶא ּושָגִַנ < ו

 ? רמאל םיִרֲפֹוּפַהְו םכישּורְפה ּונליו : ותא עומשל
 פ :  םַמְע לָכּואְו םיִאָטַח לַּבקִמ הֶז

 5: רמאל הָוַה לֵׁשמַה-תֶא םֶהיִלַא רֵּבַד

 + דַבָאְו ןאצ ;רַאְמ ול רֶׁשֲא סכְכְּברְקִמ ׁשיִאָה יִמ
 רָּבְדִמַב הָעְׁשִתַו םיעָשִּת בֹועְי אלו םכָהַמ תַחַא
 ה ּואָצְמְבּו : ּוהֲאָצְמִי יִּכדדע דַבֹאָה יֵרֲהַא דלי
 6 ארקו ּותיִבְל ואבְכו : חמשיו וימְבשלַע ּונָמישי
 יִּתֶא ּוחָמְש םֶהיֵלֲא רמאל ּויְנֵבְׁש-תֶאְו ּויָעְרְדדתֶא
 ו רמא יִנֲא | : דָבָא רֶׁשֲא יִשְבְּכתֶא יִתאָצְמ יב
 דָחֶא אשח לַע םִיַמְׁשב הָחַמִׂש הָיְהִּת ןכ יִּכ םֶכָל
 תל רֶׁשֲא םיקיּדצ הָעְׁשִתְו םםעְׁשִּתִמ בָש רֶׁשֲא
 פ 2 בּושְל םֶהְל

 י הָדְבָאְו עֶקְב הָרָשָע ּהָל רֶׁשֲא הָשֶאָה ימ וא
 תִיַּבה-תֶא אָטאַטְתּו רֵנַה-תֶא הָלֲעַת אלו דחֶא עֶקְב
 י אָרְקִּת הֶאְצְמְבּו : ּוהַאָצְמִת ידע דאָמ שֶקַבְתּ
 יִכ יִתא ּוחָמש רמאל היָנַכְׁש-התֶאְו ָהיֵעַר-דזרָא

 יתאצמ
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 םיִהלֲאָה-תֶא דבעל ּולְכּות אל רַחֵאְּב סַאְמִיו דָחֶאְּב קּבדְו וא רֵחַאָה-תֶא בֵהֲאְו דָחֶאָקְתֶא אנשי וא

 | פ : ןּומָּמַהתֶאְו <

 -כְּכ-תֶא ףֶסָכ יִבָהא םיִׁשּורּפַה ּועָמְשִיַו 4
 םיִקְּדַמְצּמַה םֶּתַא םֶהיִלַא רָמאיַו : ול ּונֲעָלִַו הָלֵא וט

 ּהבְּגַה יִּכ סֶכְבַבְל-תֶא עֶדֹי םיִהלֹאַו םיֵׁשְנֲא ינפל
 הָרֹוּתַה : םיִהלֶא יִנָּפְל אוה הָבֲעֹוּת םיִׁשְנֲא בֶדְקְּב 6

 זרּוכְלמ הָרָשַּבְתַה זֶאַמּו ןְנָחֹוו דע םיִאיַבָּנַהְו
 םכימשל לקו : ּהָתֹא ףטחי שיאדלְבְו םכיהלָא וז

 דלָּכ : הָרּּתַה ןמ דָמָא ןֶרק לֹופְּנִמ רבעל ץֶרָאָלְו *
 תֶרָחַא--תֶא אָׂשְְו ֹוּתְׁשֲא-דתֶא חַלשָי רֶׁשֲא שיא
 ּהָשיִאָמ הָׁשּורְנַה-תֶא אָשָי רָשַא ׁשיִאדלָבְו אּוה ףַאֹנ

 ׁשיִא יִהיַו ּפ : אוה ףַאנפ

 םכוי ובל בּוטְּכ ׂשוׂשִַו ןיִדָסְו יִנָש ֹוׁשּובְלּו רשע

 דעְּב ּרָלָשָמַה רֶזְעיִלֶא ומָשּו יִנָע שיא יהי :  םוי כ
 םכיִתֹתְּפִמ ַעּוּבָשְל הֶּוַאְתַּו : ןיִחְׁש אלֶמ וחְתפ יו

 םיִבְלְּכה סג ּואבַו ריִשָע שיא ןַתְלְׁשִמ םבילפנַה
 יב אָבּוה יִנֲעָה תּומָב יִהַו : וניִחָש-תֶא וקלי ל

 : רֵבָקִו ריִשָעָה םַּג תַמְיו םֶקְרְבַא קיַח לֶא םיִכָאְלַמ
 --זרֶא ארי םיִבֹאָכַמְּב לּואָשַב וּיִניִע-תֶא אָשיַו 3
 רַמאיַו קעצַו |: ֹוקיִחְּב רֶזְעיִלֶאְו קוחרמ םֶהָרְבַא = =

 -תֶא לֹוּבְשִל רֶוְעיִלֲא-תֶא חַלְׁשּו נָנִח יִבָא סֶהְרְבַא
 יל תור תַרָמ יִכ יִנֹוׁשְל רֶקְל םִימַּב ועָּבְצֶא שאר

 תְחְקָל כ ּיֵנְּב רַכָז םֶהָרְבַא רמו : הָּזַה בָלַּב הכ
 הָּתעְו תֹעָרְה"תֶא רֲֶעִלֲא ןכְו ְךֶיַחְב ְּיָתֹבֹוטיתֶא

 תאז"דלָּכ יֵדֲעלִַּמּו : חור תרמ לו הָנִנֲח ול 6
 םיִבאָה יִּכד"דע ְּךִניָבּו ּוניִניִּב םֶשּומ הָּנַר םכוהְּת

 רבַעְל םביִבאָה אֹלְו ּולְכָי אל ּךיִלַא הפמ רבעל

 יִבָא ִּתַאַמ לֵאְׁשֲא ןֵבָל רַמאַו = : ּונילא םכָשִמ יז
 יִל םכיִחַא  הָשָמָח יִּכ : יִבָא תיִּב לֶא ּוהָחְלַשְל

 רעהל כ ב |

 וע

 צוק א"נ
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 99 םביִנָשדהֶז ְּךיִּתְדַבע הָּגַה ּויבָא - רָמִאיַו ןַעַיו

 יד ָּתַתְג אל יֵלְו ףִתוצַמִלע יִּתְרִבְע אלו תוּבר
 ל -תֶא הֶלְּכ רֶׁשֲא הֶז ְִנֶב אּובְכּו : יָעְרדתֶא שּושְל
 :ֹורּובֲעּב קַּבְרַמ לָנע-תֶא ָתְחַבָׁט תֹונֹוּזַה סֶע ּךֶׁשּובְר
 ו רְׁשֲאלָכְו יֵדָמַע הָּתַא תעילָבְב ינָב ולא רָמאיו
 9 ְךיַחָא .יִכ תֹומְׁשלְו שושל ל הָואְנ : אּוה דל יל
 : אָצִמיַו הָיָה דָבא יחיו הָיָה תַמ הֶז

 א ןו הָיָה ריִשָע שיא ּויְדיִמְלַּת -לֶא רֶמאיִו
 רַזָּפ יִכ ויִלַא ותא ּוניִשְלִיַו תִיַּב-קִׁשַמ"וַב ול רֶׁשֲאַל
 9 תאז--המ ויְלֵא רֶמאיַו וילֶא ארקיו : ֹונוְנקידתָא

 יִתיֵּב-קְׁשַמלע ןּוּבָשָח הָנְּת ּיִלָע עמש יכנָא רֶׁשֲא
 3 רָמִאַו : יִתיֵּב-ְקְׁשִמְַּב דֹוע תּזיָהְל לכות אל יִב

 יִנְֵצֲאָי יִנדַא יִכ הֵׂשֲעֲא הָמ ּובְלְּב תיֵּב-קְׁשַמוָּב
 :םֶתְל לאָׁשַמ יִּתָשְבּג רֹוּפְחַל לָכּוא אל ֹותיֵּב-קְׁשַממ
 4יִּתְרֶסְּב םֶהיִּתָּב לֶא יגּלְּבִקְי ןעַמְל תושעל-המ עדַא
 ה ויִנדַא יֵכְכְּת שיִא-לָּכ לֶא ארְקיו : תִיְּבַה ץקֶשֶּמִמ
 6רמאיו : יִנדַאל ּתְבַיִח הָּמּכ ןושארֶה לֶא רַמאיו

 בשְו ףֶבָתּכתֶא חק ויִלַא רֶמאּיַו ןֶמָש םיּתַּבדתַאְמ
 ג הָמַכְו רַמָא רַחאָה לֶאְו : םיִשָמִח בותְכּו םאתִּפ

 הק ולא רֶמאיִנ ןְנָר םכיִרְּכ תֶאְמ רמאיו ָּתְבִיַח
 .-תֶא יִנֹדֲא ַתֵּבִׁשִַו : םיִנֹומְׁש בֹותְכּו ךְבֶתְּבתֶא

 יִב הָנּובְתִב הֶׂשָע יִּכי-לַע ּועְמַה תִיַּב-קְׁשְמדוָּ
 נְּבִמ הָּמַה םכיִמָכַח םֶתֹורֹדְב הָוַה םֶלֹועָה יֵנְב
 éןּומָמ-תֶא סֶכָל ּושע םכֶכָל רמא יִנֲאַו : רואָה
 לש תֹוָסְּב 8 ולְּבְקִי עמל םערל למה

 ו םיִנָמֲאָנ הת ka 0 ןכל : 6% ברב םָּג טעְמְּב
 וי םָאְו : תָמָאָהתֶא םֶכָל ןיִמָאָי יִמ לּועמה ןּומָמְּב
 -תֶא םֶכָל ןִּתַי יִמ רֶזְל רֶׁשֲאַּב םיִנָמֲאָנ ּויָהַת =ל

 וכ .םיִנָא יִנָש דבעל רֶבָע לכוי אל :םֶכָל רֶׁשֲא
 וא
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 אָרִינ :  ּורָהְׁשִַו סֶּתכְלַב יִהָיַו סיִנָהּכַה לֶא ּואָרַהְו וט
 סכיהלָאָהְתֶא דָּבַכְו בָשָיַו אָּפִרַנ יִּכ םֶהַמ דַחַא

 ול .הָדֹוו ייִלְגְל וינָפדלע .לפה = : לֹודָג .לּוקְּב <
 ּורָהֶטִנ צלָה רמאיַו עושי ןעיו : הָיָה יִנרְמְשְו וז
 תַתְלְו בּושָל ּואָצְמְנ אל =: םִיַא הָעָשַתְו הרשע י*
 ּויְלא רָמאיַו :  הֶזַה .רֶזַה יִּתְלַּב םיהלאָל דֹובָּכפ

 פ - ' : ְּךֶתא הֶאְפְר ְךְתָנּומֲא ךל םוק
 תּוכְלַמ אובֶת יִתָמ םישורפה מ לֶאָשִי כ

 תרּוכְלַמ  אובָת צל רמאיו םֶתֶא ןעו םיִהלֲאָה
 הֵּנַהְו הפ הָּנָה ּורָמאי אלו : תֹורָמְׁשַמְּב םיִהלָאָה ו

 : םיִהלֲאַה תּוכְלַמ סֶכְּבְרְקְב הָנַה יִּכ הָמָש
rer 0 22ידי לֶא רָמאִו  

 םֶדָאְדְוַב .יִמיִמ דָחֶא תֹואְרְל וַאְתַתְו םיִמָיַה ּואב
 הַמְׁש הָּנִהְו הפ הָּנַה םֶכיֵלֲא ּורָמָאְו : ואְרִת אלו

 קְרֶּב קּורְבַכ יֵּכ : םֶהיֵרֲחא ּוכָלַּת לֵאָו ּואְצַת לַא *
 רֵחַא הֶצְק לֶא ריִאַהְו םומְׁשַה תחַּתִמ דָחֶא ּהָצְקִמ
 + ֹומוְּב םֶדֶאוַב יֵהְי ןכ ֹומְּכ םמְשַה תחת

 רודה ןִמ סַאַמְְו הָּבְרַה הָנעְי תנע קדֶנשאַרְבּו הכ
 יִמיַב יֵהְי ןכ ֹומְּכ מנ יִמיִב הָיָה רֶׁשֲאַכְו : הָוַהּ
 יּכיִדִע ּוׂשְרֲאָנ ּונָּתַחְתַה ּותׁשְו ּולְכָא : םֶדֶאָבז

 : סֶלָּכדתֶא דָּבִאְו אָּב לּוּבַמּו הָביִּתַה לֶא ַחֹנ אָב
 :ּורְבָמ ּונָק ּותָש ּולְכָא טול יִמיַב הָיָה רֶׁשֲאּכ נו

 ריִׁטְמַה םּודְסַמ טול אָצָי רֶׁשֲא םֹויַבּו : ּונְבּו ּועָטְנ

 כ : סֶלְּכ-תֶא דָּבַאְו םּומָשַה ןִמ תירְפְנְו שאל
 רֶׁשֲא אּוהַה םויִבּו : םָדֲאְרְּב תֹולָּנַה םויָב הָיָה ו

 םכַנְו םָתֹא תאָשְל דֵרי אל תִיַּבַב ויָלַכְו נָנַה לע
 תַשָאתֶא ּורְכְז : רֹוחָאְל בּוׁשי אל הָדָׂשַב רָשַא *
 ּןשפנדתֶא לליצהל ׁשּקַבְו רֶׁשֲא שיא שיא : טולג

 הָיַחְי ּושְפַנתֶא דבאי רֶׁשֲא שיא שיִאְו הַא
 םיִגְׁש ּויָהְי אּוהה : הָליַלּב סֶכָל רַמֲא יִנָא : הֶתא 4

 הטמב | 9 גכ

 תע



 6347 16.17. זי וי קול
 באָכַמַה םּוקְמילֶא הָמַה םנ ּואבָי ןַפ סָּב דַעָהְל
 = שמ םכֶהָל שי םֶהָרְבַא ויָלֶא רֶמאינ : זרֶזַה
 . - 7 לכ אל ויִלֶא רַמאַו : ּועֲמְׁשִי םֶהיֵלֲא םיִאיֵבָּנַהְו

0 : 

 םיִתַּמה ןמ דָחֶא סֶהיִלֶא אֹובְּכ ךא יִבָא םֶהְרְבַא
 גו השמ לֶא ּועְמְׁשִי אל םָא ויָלֲא רָמאיַו : ּובּושָי
 : סיִתָּמַה-ְוִמ דָחֶא םּוקְּב םנ ּותְּפָי אל םיִאיִבְּנַהְו

 א ןי אּוּבְמ רָצָּבַּי צל ויָדיִמְלַּת -לֶא רָמאיִו
 5ול הוש : ּודָודדלַע ּואבָי רֶׁשֲאל יֹואְו םילשְכִמ
 -ליִׁשְכַּמִמ יב ךַלֶשָהְלּו וראָוצְּב םִיַתַר תּולָּתַהְל
 פ : הָלֲאָה םיִּנַטְקַח ןמ דָתֶאְּב

 י ףל ףיחָא אָטָחְי םאָו .םםַכְׁשְפנל ּורְמְׁשַה
 ְְּּל אָטְחִי םָאְו : ול חַלְס בּושי סֵאְו וב רַעְנִת

 ב +

 סיִמְעְּפ עַבָש לא בֶׁשְו דָמֶא םּיֶּב םיִמָעְּפ עַבָׁש
 פ  :ול חַלְסִּת בּושֶא רמאל דָחֶא םֹויּב

 ה ּוניִלָע ףסוה יִנדֶא לֵא םיִכָאְלַמַה ּורְמאּו
 6 הָנּומָא םֶכָל יִהְּת םָא יִנדַא רָמאיו  :ּונַתְנּומָאדתֶא
 ִשְרַשְּת תאזה הָמְתְׁשַה לֶא ּורמאת לָּרְרַה עַבְזְכ

 ז רֶׁשֲא סֶכְּבְרְקִמ יִמּו : םֶכיֵלֲא עמשַתְו םִיַב יִעְטְתו
 ֹואבְּב םֹאָתַפ ולא רַמָאְו הער וא שרח דָבָע ול
 8 דתֶא ןֵבֲה ויָלֵא רמאי אלו : בָשְו אב הָרָשַה ןמ

 לא יִּכדַע יִנְתְרָשְו ףתא רגחו בֶרָעְּב לכא רֶׁשֲא
 "ןהָי םכַאה : הָתְׁשִתְו לָכאּת ןֵביֵרֲחַאְו הֶּתְשָאְ
 ותא הָּוצ רֶׁשֲאתֶא הֶׂשֲע יִּב לע הָזַה דְבֲעָהתֶא
 י דלָּבִתֶא םֶכְתֹוׂשֲעַּב םָּתא ןָכְו :ןַּכ אל יִּתְבְׁשָח

 נְחַנֲא ליעומ יֵלְּב םיִדְבֲע ּורָמִא סֶכְתֶא ּווָצ רֶׁשֲא
 פ : תֹוׂשעל ּוניֵלֲע רֶׁשֲאזתֶא ּוניִשָע יִב

 וו ןורמש ְּךֹותְּב רבעיו הָמֵלְׁשורי ֹוּתְבָלְב יהיו

 ו הָרָשַע ֹוב ּועְנְפו דָחֶא רֶפְּכ לֶא אבו | : לילו
 וּורְמאיַו םֶלּוק-תֶא ּואְׂשִַו : קֹוחָרִמ ּודְמֲעַַו םִיעָרֹצְמ
 ו4וכְל םכֶהיֵלֲא רַמאיַו תְרִנ | : ּונֵּגִת יִנֹרֲא עּושו

 וארהו | |
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 עּושו םֶהיֵלֲא אדו :םָּב ּורעגו םיִדַמְלַּתַה ּואְרוופ
 םֶתִא ּואְלְכִּת לֵאָו יִלֶא אֹובְל םיִדָלַֹל ּוחיִּנַה רַמאו

 רמא יִנֲא םנֶמָא : אה הֶָלֶאַמ םיָהְלֲא תּוכְלַמ יָּכ וז
 םיִהְלֲא תּוכְלַמתֶא לֵּבקִי אל רֶׁשֲא שיא שיא םָכְל
 פ : ּהָּב אבי אל דָלָיְּכ

 בוט דַמלַמ רמאל דָחֶא רש ותא לָאְשַ 8
 ויָלַא רָמאיַו : םםימְלש יח תֶׁשְרְל הֶׂשֲעֲא הָמ ו

 דָחֶאדסַא יִּכ בוט ןיִא בוט יל ָּתְרַמָא הָמְל עושי

 אצל ףָאְנַת ל תִֹצְמַהתֶא ְתְעדְו = : .םיהלֶאָה כ
 -זתֶא דָּבַּכ רקָש דע הָנעַה אל בֹוְנִת אל הָצְרְת

 יִּתְרַמָש הַלֲאלָּתֶא רמאינ =: ּךֶמַאדתֶאְו ְּךיֵבָאפ
 דוע ויָלֵא רַמָא הָלֲא-תֶא עושי עומָשְכְו : יִרּועְנִמ?

 םִנֲעָל רוַפּו ףל רֶׁשֲא-לְּכתֶא רכִמ :ָּתְרְסָח תַחַא
 עּומָשְבּו : יִרֲחַא ךלו אבו םִיַמָׁשב ְּךֶל יֵהְי רֶצואְו
 פ :  הָיָה לֹודָנ ריִשָע יִּכ םֵעֲעְתַמ הָלֲאדתֶא

 יִּכ רַמאַו תה בָאְעְתִמ יִּכ עּושו ארי 24
 : םיִהְלֶא תּוכְלַמ לֶא אֹובָל רֶׁשע םֶהָל רָשַאל השק

 לֶא אֹובְל ריִׁשֲעַמ טַחַּמַה ןעְּב רבעל לֵמְנַל לק יִּכהב
 לָכּוי יִמּו םיִעַמְׂשַה ּורָמאי : םיִהְלֲאָה תּוכְלַמ =
 אל םיִשָנַאְמ רַצְּבַי רָשַא-תֶא רַמאַו : עַשְּוְמְלי
 סורטפ אג רֵַּפ רֶמאּיַו ַּפ : םיִלֲאַמ רֵצְּביפפ

 םֶהיֵלֲא רֶמאיַנ : ּףיֶרֲחַא ּךֶלַנו לכ-תֶא ּונְבֲע חָּנַה יי
 -:תֶא םֹועֶה שיא ןיָא יִּכ םֶכָל רמֹא יִנֲא םםֶנָמָא:

 םיִנָבּו ֹוּתְׁשֲא--תֶאְו ּויָחָאדתֶאְו ּויָדְלוידתֶאְו ּותיִּב
 ּהָנְׁשִמ הקִי אל רֶׁשֲא : םכיִהְלֶא תּוכְלַמ ןעמְלל

 : אָּבַה םֶלֹועְּב םיִמָלֹע ייַמְו תאזה תעָּב הָנְׁשַמ
 םיִנְׁש-תֶא חק כ 1

 הלו םילע ּונְחַנֲא חנה םָהיֵלֲא רֶמאַּו רֶׂשְעי
 : ּולָכְי סא לע םיִאיִבָנַה ּויָּב םיִבּותָּכַה-זלָכְו

 גרסו : וב וקְרְו ול עֶרו לַתּוהְ םִווגָל רָנֶסְו יָּכ 5
 ותא
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 הל םִיִּתָש =: חֶנֹוי רַחַאָהְו אָשֶּנְו דָחֶאָה תַחַא הָטִמְּב

 : חֶנּוּת תֶרָחַאָהְו אֵׂשָנִּת תַחַאָה דחו הָנֶנֲחְטַּת
 39: חֶנּוי רַחַאָהְו =ֵׂשָני דָחֶאָה הָדָׂשב ּוָהְי םִינְׁש
 וז םכָהיִלֶא רֶמאַו יִנֶא זיא ויָלֲא ּורָמאיַו ונעו
 : םיִרְׁשְנַה ּופְסֶאָי הָמְׁש ּוֵנַה רֶׁשֲאַּב

 זרי -לָכְב ּולְלַּפִתַי ןעמְל לׁשַמ םֶהיֵלֲא  רּבַדָיַו
 :ריִעָב הָיָה דָחֶא טפוש רמאל : ךְרִי לֵא םָּבִלְו תֶע
 --תֶא אָשְנ אלו םיִהְלֶאהתֶא אֵרְו אל רֶׁשֲא תַחַא

 ויָלֶא אֹבָּתַו איהה רׁעָּב הֶנֶמְלַא יִהְּתַו : שיא יִנָּ
 +רָמאִיַו תַעָל הָבָא אלו : יִביִרְמִמ יִנָמְקָנ רמאל
 אֹלְו םיִהלֶאדתֶא אָריִא אל םּג ףא ןַכדיִרְתַא ֹובְלְּב
 ה הָנְמְלאָק יִנְתַאְלָק יִּכ ןַעָי קר : שיא יִנָּפתֶא אָשֶא
 : ריִמָּת ּהָאבְּב הָלָכ יִנעְּניִּת ןֶפ ּהָל םקָא תֶאּוה
 6 : לּועָּמַה טפושה רַמָא רָשַאדתֶא ּועָמָש יִנֹדֲא רָמאיו
 ז םכָמּוי .ויָלַא םיִאָרקַה ויִריִתְּבְל םקָי צלַה םוהלאָו

 י סֶכְל רמֹא יֵנֲא : םֶהָל ופא ּךיִרָאְה םּג ףַא הָלילְו
 הָנּומֲא אָצִמַַה סֶדָאְְָב אבְבּו הָרֵהמ םֵהָל קו יִּ
 פ-תֶא רֵּבד פ :ץֶרֶאָה לע

 ִּכ םכָשְפְִּב םיתטפה םיִׁשְנֲאָה -לֶא הזה לָשֶּמַה
 יּולָע םיִׁשְנֲא ינש : םיִרָאְׁשנַּב םיִסַאמּו הָּמַה םיקיִּבַ
 -ףקא רֵּתאָהְו שּורְּפ דַתֶאָה לַלּפְתהְל לֶכיֵהַּה לֶא

 וגְךֶדֹוא ובל לֶא הֶבָּכ ללּפְתִמּו דמע שרפה :: במה סכימ אג

 זכיִשְגנ ּפיִרֲחֲא םיִשְנָאכ יִּתיִָה אל יִּכ םיהְלֲא
 טיִּתְמִצ : הָנַה סֶכמַהףַסֹאָכ וא םִיפֲאֹנ םיֲעְׁשְר סנומכ א'ג

 ו דףסאָו |: יִל רׁשֲאלְּכ-תֶא יִּתְרַשְע תֶּבׁשַּב םימעפ
 לֶא .ויְניעְרתֶא תאׂשְל הָבֲא אל קהְרַמ דע סֶבָּמַה
 םכיִתלֶא רמאל ּוהַוְח לַע הָּכַה-סִא יִּכ םכומָשַה
 ותל דָי הֶז יִּכ םָכָל רַמא יִנָא : אָטֹה יל לס
 לַָּפָשָי םָמֹורְתַו רֶׁשֲא ׁשיֵאזלְכ יִּב רֵחֵאַמ קְָצִנ
 וט םֶּב תענָל ָםיִלָלֹוע ויְלֶא ּואיִבנ : םֶרֹי לָפׁשי רָשַאְ

LAGואריו /  
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 ול תקל קֶחְרְמַה ץֶרָאַל ףלֶה לודג שיא רמאיו ו

 ןתיו ויָדְבְע תרשע לֶא אָרְקִו : בּוׁשָלְו תּובְלַמ
 יידע .ּורָחְס םֶהיִלַא רַמאיַו םיִנָמ תֶרָשע כהְל

 ויִלֶא ּוחָלְׁשִו ומע יִנְב ותא ואְנְׂשַו : בּושָא +
 יהו : ּונילָע הָז ךֹולמל הָבאֹנ אל רמאל רֶבָדוט

 --תֶא אורקל וצָיַו תּוכְלַמַה-תֶא ותחְקִמ ובּושְב

 תֵעַדְל ףָקָּכַה-תֶא סֶהָל ןָנ רֶׁשֲא הֶּלֲאָה םיִדְבֲעֲה
 רמאל ןּושארֶה אבו : שיא שיא רַחָס רֶׁשֲא-תֶא

 ולא רַמאַו : םיִנָמ תֶרָׂשֲע :רֶׂשֲ ְנֶמ יִנֹדֲא וז

 רמאל ינָשה אבי : םיִרְע רֶׂשֲע-לע ןוטלש .ךְלדוהְו 3

 הָוְל םכג רֶמאַנ = : םיִנָמ תׁשַמֲח הָשָע ְנֶמ ינדא וי
 רמאל רַהַא אביו :םיִרע שָמְח לַע הָיָה הָּתַאְוכ

 תַחַּפְטִמִּב םָשּוה יל הָיָה רֶׁשֲא ְנֶמ הנה יִנֲֹא
 רֶׁשֲאדתֶא אָשִּת הָּתַא הָשְק שיא יִכ ְּיִתאֵרְי יִּכו
 רַמאו : ָּתעֶרְז אל רֶׁשֲאתֶא רצקתו תמש אל

 הָׁשְק שיא יִכ תְעדְי עֶר דָבָע ְּטְפְשָא ףיפמ ולא
 רֶׁשֲא-תֶא רצְקֶאְו יִּתְמִׂש אל רֶשָאתֶא אָשָא יִכְנָא
 ןחְלִשְל יִּפְסַּכתֶא ּתַתָנ אל הָמְלְו : יִתָעְרְז 789
 רָמאִנ : תיֵּבְרַתְב יִל רָשַאְדתֶא אָשֶא יִאְבְבּו ףסְּכה ו

 ול רָשַאַל ּונְתּו הָנָמַהתֶא ּוּנַמַמ ּואָש םיִדָמַעָה לֶא |
 ול םיִנָמ תרשע ולא ּורְמאַו : םםיִנָמ תֶרָשַע הכ

 ול ןֵתָנִו ול שו רֶׁשֲאלְּכ םֶכְָל רמא יִנָא יִּכ : יִנדָא6
 -תֶאְו : ול רֶׁשֲא-תֶא םֶנ ּונָּמִמ אָשְנְי ול ןיֵא רֶׁשֲאַו יז

 ּואיִבָה םכָהיֵלֲע יִבְלְמִל ּובָא אל רֶׁשֲא הָלֲא יִבָיא
 | ו + יִנָפַל ּוגְרַהְו םלָה
aתולעל םָהיִנְפל ּךְלֶה הָלֵאדתֶא רָּבִד רָשֶאְכְו  

 הָינע-תיִבּו יִּנַפ-תיִּב לֶא ּוברקב יֵהַו : הָמָלׁשּורְ 29
 : וידיִמלּתַמ םיִנָש .חלֶשיו םיִתיִּזַה רה אָרְקִּנַה רַהְל
 סָש ּואְצְמִּת רֶׁשֲא םֶכְּדְנֶנִמ רַפְּכַה לֶא ּוכָל רמאל ל

 םכאבב |

 דרוסב א"נ /
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 : םּוקי יִשיִלָשַה םויבו ותא aia םיִטּושְב ףתא
 גו הזה רֶבֶדה םָהֹמ רַתְסִ הָלאַמ רֶבָד וניִבָה: אלו
 2 : םיִחְמֲאַָה-תֶא ּועְדיי אלו

 36 הא עמְשװ = : סֶתְל ו ףְרְרה לָצַא
 גז עושי יִכ ול ודונוו : תאזהמ .לאָשיַו .םכיבְלה
 8 : יִנֵנַה דִוְּדְוַּב עושי רמאל קעציו ::רבע ירְצנַה
 39 ךלוה אּוהְו ֹותְׂשֲתַהְל ויִנָפְל םיכלהה וב .ּורֲעָניַ
 מ ואיבהל וצו עושי דמעיו : דוָּרְוב יִנֵּנֲח .ארוקו
 וג הבאתדיהמ רמאל : ותא אש וברקבו ויָלֵא
 ול רָמאיו : יִנֹדֲא יניע חוקפל רמאינ דל יתושעל
 :ְּרְל העיִׁשֹוה ְּךְתָנּומֲא ףיִנע חקפ עושי וילֵא
 4 --תֶא דֵּבכַו ויִרָחַא ְּךֶלַו םאתפ ויָנֲע הָנְחַקְפִּתַ
 . םיִהְלֲאָה"תֶא ולח סַעָהלָּ אָריַו םיִּהלֶאָה

 יא םי ּומָשּו שיא הָּנַהְו = : ּוחיִריִּב רבעיו אביו
 sשקבו : ריׁשֲעְו כטייס שאר אֹוהְו יִּכז םיסכמה

 לָהְקַה ינפמ לכי אלו אוה יִמ עּושוזתַא .תוארל
 :הָרֹמקְׂש-לע לעיו ויָנָפְל ץֶרו : ֹותְמק הנק יִּ
 ה טּבּו םכוקֶמַה לֶא אביו : רבעי םָש יִכ ותארל
 יִּכ תֶדָרְל רַהַמ יִּכַז ויָלֵא רמו ותא אָרִיַ עּושי
 <ףהלבקיו דָרִיַו = רֶהַמִנ : ְּךָתיֵבְּב בשא םכויה
 ז אָטח שיא לֶא רמאל םֶלכ וגל ּואְרַו : הָחְמָשְב
 יָנֹרֲא הָּנַה יָנֹדֲא לֶא רַמאיִו יז דמעיו : ןולל אָב

 הָמּואָמ יְקָשָע םָאְו םיִינעל ןּתַא יניִנְק תיִצְחֹמ"תֶא
 פיִּכ עושי ויִלֶא רֶמאַו : ול בישֶא העְּבְרַא שיִאַמ
 -ֶב אוה םג יִכ הָזַה תֶיַּבל הָעּושְת הָתְיָה םויה
 ידתֶא עיִׁשֹוהְלּו ׁשָקַבְל 4% אָב יִּכ : סֶחְרְבַא
 וו -תֶא ּועְמָשיו | : דָבאַה

 הָיָה םלְׁשּוריִל בוהק יִּ nih רֵּברִיו .ףסויו הֶּלֵא
 : םכאָתְּפ םיחלֲאָה תּובְלַמ < תֹואָרֲחְל ּובָשָח יֵכְ

 רמאיו
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 -תֶא ֹודָּמִלְב הָלֲאָה םיָמָיַר דַהַאְב יהו כא

 םיִנָהֹּכַה ישאָר ולא ּוׁשָנְנ ֹורְׂשַבָרּו לָכיֵהְּב םעֶה
 רֹמאָל ויְלֵא ּורְּבַַו : םיִנָקְוַה סע םכיִרפֹוּפַהו 5

 יִמּו הֶּלֵאתֶא הָשע הָּתַא יִמ ןֹוטְלְׁשְב ּונְל רמָא

 רָמאיִו ןעיו : הֶּזַה ןוטלשה"תֶא ףל ןתָנ רֶׁשֲא אּוה 3
 תי א, 0רפא] דַחֲא רֶבָּר םֶּגִמ לַאְשֶא נָא םַנ םֶהיֵגֲא
 תלינט וא ןַמ וא הָּתְיָר םִימָׁשַה מַה ןְנָהֹוי תַמְקיִטּפַּב : יֶלֶא
 םכַא רֹמאָל ּוהָעְר לֶא ׁשיִא ּורְמאַו : םיִׁשָנֲאה

 : ול םֶּתְנַמָאָה אל עּודַמּו רמאי םִוַמְׁשַה ןֶמ רַמאנ

 םיּתַפִמ יִּכ םָעֶה"לָכ ּונָלקְסִי םיִׁשְנֲא ןמ רמאנ סאו <
 : ןיִאַמ ּועְדָי אל ּונעַו : איִבָנ הָיָה ןָנָהֹוי יִכ הַּמַהד
 ןֹוטְלְׁשִּב םֶכָל רַמֹא אל יִנֲא םֵנ עושי םֶהיֵלֲא רָמאיַוּ

 ּפ : הָּלֵא-תֶא יִתיִשָע יִמ

 םכֶעָה לֶא הוה לָשָמַה-תֶא רֵּבַרְל למי 9
 עו םיִרָּכִאְל ותא ןַּתַו םכֶרָּכ עַטְנ דָחֶא שיא
 םיִרָּכָאָה לֶא ּותָעַּב דָבֲעדתֶא חלשינ : םיִּבַר סיִמָיו

 ּוחְלָשיַו םיִרָּכַאָה ותא ּוּכיִו םֶרָּכַה יִרּפִמ ול תַתְל
 ותא סנו רַתַא דֵבֲע תולָשל ףַסּויו : םכקר ףתא יי
 -תֶא חּולשל ףָסֹוו : סקר ּוחְלשִיַו ּושיִבַהְו ּוכְה ו
 רַמאיו : הָצּוח ּואיִצּויַו ּועְצְּפ ותא םנְו יִׁשיִלְׁשַה ו

 הַלְׁשֲא דיִדיַה ינְּביזתֶא הָשָעֶא הָמ םםֶרָּכַה ןודא
 םיִרָּכִאָה ותא ּואְרִנ : ותא סֶתאְרְב ּואְריַי ןֶמ ו

 ּוכְל שָרּויַה זרז רמאל ּוהֲעַר 7לֶא שיא ּורְמאַּו
 ץּוחמ ּוהֲאיִצֹונ : הָשְרָיַה ּונְל תּויָהְל ּוהנְרהַנְווט

 : םֶהָל םֶרָּכַה ןֹודֲא הֶׂשֲעיהמ ןֵבָל ּוּהְנרַהיַו םֶרָּכַל
 ןתו .םֶרָּבַה-תֶאְו הָּלאָה םירְּכַאָה-תֶא דֵּבֲאַו אַבָו
 םֶהיִלֶא טֵּבו + הֶליִלָח ּורָמאיו ועָמָשִיַו םכיִרָחַאַל וז

 הָתְיָה םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ ןָבָא בּותָּכַה תאז-המ רמאיו
 רָבְׁשי תאזה ןָבָאָה לע לפי רֶׁשֲאלְּכ : הָּנִפ שארל '*

 ּפ : ותא הָרְזִת ויָלָע לבת רֶׁשֲאלָכְו
 ושקביו יא

2% 

₪; 



 642.19. טו קול
 וריִּתַה שיא לע בָשָי אל רֶׁשֲא רּוסָא רע םֶנֵאבְּב
 ו ךרַמָל ׁשיִא םֶכְתֶא לֵאְׁש םָאְו : ּוּהֲאיבַהַו ותא
 ּךְרצ ּנֹרֲא יב ויִלא ןורמאת הּכ םִּתַא םכיריתמ
 =: םֶהיִלֶא רֵּבְּר רָשָאכ ּואָצְמִַו םיִחְלָשְּנַה ּוכְליו :וב
 3 קדַמ--לע םֶהיֵלֲא ויָלֲעְב ּורָמִאיַו רֶיעָהדתֶא :ּורותיו
 3: וב ךְרצ יִנדָא ּורְמאַו : רָיָעָהְד-תֶא םָּתְרַּתַה
 הל רַעַה לַע םֶהיַדְגַּב-תֶא ּוכיִלְׁשַו עּושילָא ותא ּואיִביַ
 8 דדתֶא ּושְרֶפִיַו ּוכְלַו : עּושיד-תֶא ויָלֲע ּוביִּכְריז
 גז םכיִתיִּזהדרַה דרּומ לֶא ברקו : ךֶרֶדַּב םֶהיֵדְנְּב
 -תֶא לָלַהְלּו חּומָשָל םיִדימְלַּתַה ןומה--לְכ ּולַחיַ
 : ּואְר רָשֶא תּורּובָּנָהִדלָּכְלְע לּודָּג לּוקַּב םביהלֶא
 8 םכולָש הֶָוהְי םכָשְב אָּבַה ְּלַמַה ּורָּב רמאל
 39 םיִשְנַא ויָלָא ּורָמִאיו : םיִמּורָּמַּב רּובָכְו םִיַמְׁשַּב
 : ּךיִדיִמְלַתְּב רַעְּג דָּמַלְמ לָחְפִה ךּותְמ םישּורפה ןִמ
 מ הָלֵא ּושָחָי םַא םֶכְל רַמֹא יִנַא םֶהיֵלֲא רַמאיַו ןעיו

 +ו ברקו 2 :םיִנָבָאְה הָנְקַעְצַּת
 = יִעְדַתְו ןַּתַו ימ רמאל : ָהיִלְע ָךְבִַו ריִעָהְדתֶא ארי
 הרֶתַעְו ּךִמולשל רֶׁשֲא-תֶא הֶָוַה ךִמּיְּב ּתַא םכנ
 43 ךיִלָע ּוכְפָשְו לע ּואבְי םיִמָי יִּכ : דוָניעִמ ּורְּתְסִנ
 : דצמ לע ּורְצְו ּּובְבָסְו הֶלְלוס ובא
 ְּּדְב ּוריִאְׁשו אלו ַּבְרקְּב ונָב-יתֶאָו ךֶתִא ּושְסָנו
 :ְּוַתַּרְקּֿב תע-תֶא עַדַת אל רֶׁשֲא תַחַּת ןָבָא לע ןָבָא

 המ לָכיָהַה לֶא אביו ּפ
 4 רֶמאיַו : םיִנקַה-תֶאְו וב םיִרכמַה-תֶא איִצֹוהְל לָחָיַו

 זכְתיִשָע ֶּתִאְו הלה תיב יִתיִּב .בּותְּב םֶהיֵלֲ
 פ : םיִצרּפ תַרֲעְמְל ותא

 זיִׁשאָר ּושקבוו לֶכיֵהְּב סוי נוי דמו
 אצלו : ֹודְּבַאָל םַעָה ישאַרְו םיִרְפּופַהְו םיִנָהְּכַה
 וב Maa םכעֶה--לְכ יִכ תֹוׂשעל--המ ּואְצָמ

ioותא  : 
 יהיו
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 : ול םִיַח סֶלָכ יִּכ םִיַחַה-סַא יִּכ םיִתַּמַה יִהלֶא
 : ּתְרּבַּב בוט דַמַלָמ ּורְמאֹיִנ םירפופה ןמ םיִשְנַא ּונעיו 9
 tres : רֶבָּר דוע ותא לֹואְׁשִל ּולְכי אלו מ

aַחיִשָמ יכ ּורמאי הָכיֵא םכָקיִלַא רַמאיו  
 תולָהְּת רַפַַּב רָמא אּוה דוָדְו : אּוה דָּרְּבפ
 יָבָיא תיִׁשֲא-דַע |: יִניֵמיִל בֵׁש יֵנֹדאַל הָוהְא םֵאָיצ
 נב הָכיִאְו יִנֹדֲא ול ארק דַוְּר וכל : לגל םדַה 44
 םַעָה-לָּב עמשיו ּפ : אוה המ

 םכירפופה ןמ ּורָמָשַה : ּיָדיִמְלַּת לֶא רָּבַדִיַו 5
 םּולָשָל לאָש םיִבֲהֹאְו תֹוצְלֲחמְּב ּךִלַהְתַהְל םיִצַפֲחַה
 םכיִדֲעֹומה"יֵּתְבְּב תונשאר תובָשּומ-תֶאְו םיִקְְׁשּב

 יֵּתְּב-תֶא םיִלְכאָה : הֵּתְׁשִמּב תונשאר תּושָמדתֶאְו וז
 ּוחָקִי הָמַה תֹולְפְּ םיִכירַאַמ הֶאְרַמְלּ זרּונָמְלַא
 : רֶתוי טֶּפָשִמ

 םֶהיֵתֹנְּתַמ םיִכיִלָשַמ םיִריִשע אָריַו טָּבִיַו אכא
 תֶכְלְׁשִמ הָיִנִע תַחַא הָנָמְלַא אָרַו : רֶצֹואָה לא
 יָּכ םֵכָל רֶמא יִנֲא הֶנָמָא רַמאַו : םיִנָמ יֶנֵׁש וב

 : םִלֶּכִמ הָּבְרַה הָכֵלְׁשה תאֹוַה הָיְנֲעַה הָנָמְלַאָה
 תאזו םיהלאל ןִּתַמְל םֶרָתֹוּמִמ ּוכיִלְׁשַה םםֶלָכ יִּכ4

 5. יהל רֶׁשֲא-לּכ תֶא הָכיִלשַה ָהיִבֹוסֲחַמִמ

 םינבֲאְּב רָאפמה לְכיֵהֲה-לע םיׁשנֲא ורבי ה
 םיִאר םָּתַא רָשָא הָּלַא : רמאינ םיִמָרָחְבּו תובוט <

 רֶׁשֲא ןְבָא-לע ןְבָא ראָשִת אל רֶׁשֲא ּואבָי םיִמָוה
 ותא ּולֲאְׁשַו ּפ : סֵרָהַת אלז

 םיִדיִתעָה תֹוא הָמּו הָלֵא ּוֵהְי יִתָמּו דַּמַלְמ רמאַל
 יִּכ תֹועָּתַהַמ ּורָמָשָה רַמאַו : םֶתֹוָהְב הדֶלָאָה 5

 הָבֹרְק תַעָהְו אּוה יִנֲא יִּכ רֹמאַל יִמָשב ּואבָי םיּבַר
 תֹומֲחְלִמ םֶכעמְׁשְבּו : םֶהיֵרֲחַא ּוכְלַת אל ןֶבְל פ

 הדְנָשאַרְב ּויָהְי הָלַא יִכ ּודְרֲחָּת לַא שער ןומָהו
 יונ םּוקָי םֶהיִלֶא רמאי זָא = : ּונְנִא םאָתַּפ ץקהוי

 לע אפ ג אכ

 בפ

 םילהת א"נ

 תסנכה א'נ
 הלפתה וא



 CAP.20. J קול =
 ופ זרעְּב םיִרְפֹוּפַהְו םיִנַהּכַה ישאר ּוׁשָּקבַ = = העשב א'נ

 םֶהיֵלֲע; יב ּועְדְי יִּכ םעָהתֶא ּואְריַו ושְּפְתְל איהה
 כּוחְלְׁשִַו ותא ּורָמְשיִו : הֶּזַה לְׁשַמַה-זתֶא רֵּבְּר

 ויָרָבָדְב ּוהָשְקִנְל םכיקירצל םיִרְּבנְתַמַה םיִבְרֹא
 פו ותא ּולָאָשִיו : לשמה ןוטְלָשְלו שארל ּונְריִנְסַהְל
 אלו דַמַלְתּו רֵּבַדְּת קָדְצְב יִכ ונעדו דמלִמ רמאל
 ְּרְּבְתֶא דָמַלְּתִסַא יִּכ שיא יִנָפִדתֶא =ָׂשַת
 9 : אל םִָא רֶסיִקְל סמ תַתָל ּונָלַה : תֶמָאַּב םיִהלֶא

 ₪ : יִנּפְנְת הָּמְל םםֶהיֵלֲא רָמאִיַו םָתָמְרְע--תֶא ןְב
 9% ּורָמאַיו ול יִמ בָּתְכִמּו תַנּומִּת רֶניּרַה-תֶא יִנּואְרַה
 הכ רֶׁשֲא-תֶא רֶסיְִל ּינָּת ןֵכָל םֶהיִלֶא רֶמאַו : רֶסיִק
 9 ּולְכָי אלו : םיָהלאַל רֶׁשֲאתֶא םיִהלאְלְו רָסיִקְל

 ֹותָנֲעַמדלַע ּוהָמְתִיַו םכֶעָה יִנְפִל ויָרָבְדְב שקל
 פז ןמ םיִׁשְנֲא ּושָגיַו פ : ּוׁשֲחַו
 : ותא ּולֵאְׁשִַו זדֶמּוקְּתה לע םיִבירֹפַה םיקודצה
 ₪ שיא יִחֲא תּומָי יִכ ּונָל בֶתָּכ הָשמ דמלמ רמאל

 ֹוּתְׁשֲא--תֶא םֵּבַי ויִמָא םיִנָב יֵלְּב תַמְו הָׁשֲא ולְ
 פפ הקו םכיִחַא הָעְבְׁש יָה : ויחָאְל עַרָז םכיקַהְו
 ל -תֶא ינשה םֵּבַו :ןֵּב ֵלְּב תֶמַת הָשֶא ןושארֶה
 ו ןֵכָו יִשיִלָשַה ּהָתֹא חָקִַו : םיִנָב יֵלְּב תָמָו הָשָאָה
 ₪ לכ יֵרֲחַאְו : ּותּומַו ּובְזע אל םיִנָבּו הָעְבַשַה םַּג

 ₪ ;רָלֵאַמ יִמְל הָמּוקְַּב ןַכְל : הָׁשֲאָה םכנ הָתַמ
 ײ4ןעיו : הָשאָל הָתְיַה הָעְבִׁשְל יִּכ זרֶׁשֲאָל הָיְהִת
 םיִנְּתַתִתִמ הָּנַה םֶלּועָה יֵנְּב םֶהיֵלֲא רֶמאַּו עושו
 הל אָּבַה םִלֹועְה םֶהָל תּויָהְל םיִדְּבְכּנַהְו : תּושְראִמּו
 36 אלְו : הֶנָשַרָאַת אֵל ּונָּתַתְתַי אל םיִתֹמַה תַמּוקְת
 םיִהלֶא יִנְבּו םיִכָאְלַמְכ ּושָי יִּכ דוע תּומָל ּולְכּוי
 גז יִּכ םיִתָמַהְ-לַעְו : הָּמַח הָמּוקְת יִנב יִּכ ההָּמַה
 הָוהְי ללָא ֹורְמָאְב הָנָּפִב הָאָרְה הָשמ םנ ּומּוקָ
 5 ונְגיִאְו : בקע יַהלאַו קֶחְצַי יהלאַו םֶהָרְבִא יהלֶא

 יהלא
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 זרּוכְלמ הָבֹלְק יִכ ּועְדַת הָּלַא תּויָה םםֶכְתֹארְּב
 רבעי אל יִּכ טָכָל רמא נֲא םֶנֶמָא : םכיִהְלֶאָה =
 ורבע ץֶרֶאְו םימש : םֶלֶב ּויְקְי יִּבירע .הֶּזַה רוח 3

 ּפ : ןורבעי אל יִרָבְדּו

 ןורְכָשְּב םֶבְּבַבְל דּבְכָי ןֶּפ סֶכָל ּורָמָשַהְ 2
 םכְכיִלַע אבי עַתְפּו הֶלֶאָה םִיַהַה  תּונָאְדְו אָבְסו

 ינפ יֵבְׁשי-לּכילע אבו שקומָכ יִּכ : אּוהַה םויק הל

 ןעַמְל תעילָכְּב ּוריִּתָעַהְו ודקש ןכְל : ץֶרָאָהלֶכ 5
 דֹומעלו תּויָהְל םיִדיִתעֶה--לּכמ טֶלָמִהְל ּובָשְחִּת

 הֶלְיִלְב אצינ לָכיִהְּב סָמּוי דמו = : םֶדָאְוָב נפל גז

 -דלְּכ םָּכְשו : םיִתיִזַה רַה ארקה רֶהָּב בש 5
 עומשל *לֶביֵהַה לֵא ויָלַא :+ֹובָל רקבַּב םבָעָה
 : ותא

 ושְקבָיְו : חַסְפ אָרְקִּה תֹוצַּמַה גַת ברק בבא:
 --תרֶא ּואְרייַו ֹונָרָהְל םיִרָפֹוּפַהְו םכיִנַהּכַה ישאְר
 אנ ןטֵׂשַה אביו פ : םַעָהּי

 םיִנְׁש רְַּסִמִמ אּוהְו יִתֹוְרַּכיִׂשיִא אַרְקִּנַה הֶדּוהיִּב 4
 -ירְׂש לאו םיִנֲחֹּכַה יִשאָר לֶא רֵּבַדי ל : רָשָע
 תַתְל ּותאַו ּוחְמׂשַו : ם םָהיֵלֲא ותא ריִּנְסַהַל אָבְצ ה
 ותא ריִנְסַהְל תַעָהדִתֶא שבו הָדֹוַו : ףָסָכ ול.

 פ : ֹוּתֲאַמ לָהְקַה דָרֶּפַהַּב םֶהיִלא
 : חַכּפַה וב ַחֵַבְתו רֶׁשֲא תוצמה םוי אביו 1

 גפ

 תוורק- "שיא

 סטפ א בל עוניִכָהְו ּוכְל רמאל ית רַטָּפרִתֶא חַלָשִיַו 5
 הבאת הפיא ויִלֶא ּורָמאַו : לָבאנְו חַסֶּפַה-תֶא 9
 רעה לֶא סֶכַאְבְּכ הָּנַה םָהילא רֶמאַו : ןיִכְנְוי

 ויִרֲחַא ּוכְל םִיַמַה דכ אשונ ׁשיִא םֶבָתֶא אָצְמּו
 לא םֵּתְרמֲאַו : הָּמְׁש אובָי רֶׁשֲא תיּבַה יִכֶא 1

 רֶׁשֲא ןולָמַה הֶיַא יל רַמֹא דמלמ תִיָּבַה ןֹודֲא
 םָכְתֶא הָאְרֶהְו : יִדיִמְלִּת סע חַסֶּפַהתֶא םָש לַכא יי
 ּואְצְמיו ובלו : ּוניִכָת הַּמַׁש תַעַצִמ הָלֹודְג הָיְלָע ו

 רשאכ
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 וו לּודֶּנ שער הֶיָהְו : תּוכְלַמ 8 תּוכְלַמּו יונ לע
 2% תותאו תֹואָרֹונְו רֶבְדְו בָעְרְו םוקמ םּוקְמְּב
 9 דדתֶא ּוקיזֲחַי הָלֵא-לְּכ סֶרָטְו : םִיָמְׁשַה ןמ ּויְהִ
 --יֵתְּב *לֶא םֶבּתֶא ּוריִנְסַהְו ּופְדְרְו סֶכָּב םכֶהיֵדְ

 ינפל םֶכְתֶא ּואיִבָהְו םכיִרָמְשָפַה .לֶאְו םידעומה הלנה א
 4: תּודָעְל םֶכָל הָיהְו : מש ןַעַמְל םיִלָשמּו םיִכָלְמ
 וי הָּמְּב םָרָקִמ ּוגָאדת יְִּלַבְל סֶכְבְבְל לע ּומיש כָל
 וט רֶׁשֲא הָמְכָחְו הָּפ םָכָל ןֵּתֶא יִּכ |: םֶכְתֶא קנת
 : םכֶכְּב דֹמעלְו רָּבַדְל םֶכיֵפְדֹרזלְכ ּולְכוו תל
 16 םכיִברקו םיִחֶא ּויָּב םכָּג תובָא יב םנ ּורָנּסִתְו
 וז : יִמָש רּובֲעַּב לפִמ ּואְנָשְתְו : םָּכִמ ּותיִמָהְו םיִעְרַו
 ו קדְניִיַהְּת סֶבְתְוקְתַּב : דַבאי אל םֶכְשאר רַעָשּו
 כ הָבְבֹקְמ םֵלְׁשּורְי םֶכְסאְרְבּו : סֶכיִתְשְּפִנ םכֶכְל

 ףזָא |: ּהָתָמַמִש זרֶבֹרק יִכ ועדת ֹוָא תואָבְצְב
 ּהָבֹותְּב רֶׁשֲאַו םיִרָהֶה לֶא הֶרּוהיִּב רֶׁשֲא-תֶא ּוסּונָי
 וכ : הָב ּואבָי לא תּודָשַּב רֶׁשֲאַו הָּנָמַמ ּואָצי
 9 ָואְו : םיִבּותְּכַה-לַּכ תאלָמְל הָמְקַנ יִמָי זרָּלַא
 הָיְהָי לֹודָּג לָמַע יִּכ םַהָה םיִמָיַּב תוקיִנָמְלּו תֹורָהְל

 = בֶרָח יִּפָב ּולָפנְו : הָּזַח סֶעֶה לע ףא ןורמנ ץֶרָאָב
 סיוגה ןמ םלׁשּורְי הָסְמְרִנְו םיֹּגַה-לְּכ-לֶא ּולְגָהְ
 ּפ : םֹּנַה תותע הָנאָלַּמִת יִּכ דע

 הכ םoיִבָככַבּו חָרָיַבו שָמָשַּב זרותא ּויָהְו

 : םּוה ףעז םכע הָלָהְבּו ץֶרָעָּב םכווגק תרַצְ
 8 תואָּבַה תוקּתַמּו הֶָאְרִיִמ הָנְעוְנִּת םיִשְנָאָה תֹוׁשְפַנְו
 פ דתֶא ּואְרְי זֶאְו : ּועּונָי םִִמָשַה אָבְצ יִּכ לָבָּתַּב

 9 רָשָאַכְו : בֶר דובְכְבּו הֶדּובְנִּב ןְנֶעְב אָּב םֶדֶאְדָּב
 יִּכ סֶכיִשאָר ּואָשָתְו ּופקְזִּת זֶא תֹויָהְל הָּלֵא ּולֲחָי

 = תֶא ּואָר לָשָמ םֶהיִלַא רֵּבַדַו : הָבְרק סֶבְתּודְפ
 לֲעֹודְו ּואָרִּת םֶעְנֲחְּב |: םיִצְעָהלֶּבתֶאְו הָנֲאָּתַה
 ו םָּתַא ןכְו : ץיקח בורק הָּתַע יִּכ םֶכְׁשְּפַנְב ּועֶדַּת

 םכתארב

 שש -
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 רַמאיַו ': תֶוָמל םַנ רָמָשִמל םַּנ תֶכְלְל יִנדַא ּךִּתֶא 4

 א קרזה םויב יוָכָשַה אָרְקִי אל רָב דל רַמא יִנָא
 לג פ :  יִנָּתְעַדְי יִּכ םיִמָעּפ שלש שָחַכִּת םֶרַט

 * יִלָּב סֶכְתֶא יִחְלָשְּב םֶהיִלֶ רֶמֲאיַ הל
 ןיִא ּורְמאַו הָמּואְמ םֶּתְרַסַהַה םכיִלָעְנו וקלי

 רצ יל רָשֶאל הָּתעְו םבָהלֲא רָמאְו : 8
 וְּגְּבזתָא רֹּכְמִי ול ןיא רֶׁשֲאַו טּוקלָי ןֵבְו הַא

 רֶׁשֲאדזתֶא יִּכ סכְכָל רמֹא ינֲא יִּכ : בֶרָח הָנְקְוי
 ּולָב יִּכ הָנְמְנ םעְׁשּפ-דתֶאְו יִב הרֶלְבִו ּונָרע בּותָּכ

 הפ תֹובָרֲ יִּתְׁש הֵּנַה ּורמאיַו : יִלָע רָשַא--תֶא 8
 פ : יָּב םֶהיֵלֲא רַמֲאיַו יִנדַא

 ּוכְלו םיִתִזַה רה לֶא ֹוְּרְּכ לו אצה 39
 םֶהיֵלֲא רַמאַו םיִקמב יהו : ויְדיִמְלַת ויָרֲחַא מ
 וֲחְטְמַּכ םָּתִאַמ דַרְּפִו :הָסַמְל ּואֹבָּת לַבְל ּולְלַּפְתִה וי
 רָבעַה הָצְרִּת םָא יִבָא רמאל : לַלַפְתִיַו ערְכִיַו ןָבָא יי

 -דםִא יָכ ינּוצְר אל דועו יִּנָפְמ תאזה סּוּכַהתֶא

 םיִמשה ןמ ּךָאְלִמ ויִלַא ארִנ | : זךֶנֶהִי ףֶנוצְר יי
 יִלְנָאְכ ֹותָעַז יִהְּתַו הֶזָזְחְּב לַלָּפְתִיו רַמָיַו : והקזמיו +
 לֶלּפְתֶהַמ םקו : ץֶרָפַה לע םידרָוי םיִלודג םד המ

 : ןֹובְצעַמ םיִנְׁשְי םֶתִא אָצְמִַו ויָדיִמְלְת לֶא אביו
 ןֶפ ּולְלַּפְתַהְו ּומּוק ּונָשיִת הָּמָל םכָהיִלֶא רָמאַו
 | פי : הָסַמְל ּואבְּת

 םכיִנשָמ דַחַאְו ללֶהְק הָּגַה רֵּבַדִמ ּונְדַעְו 41

 עּושו לֶא שנו םֶהיִנָפל ףלה הָדּוהְי אָדְקּנַה רֶׂשֲע
 -תֶא ריֵנְסַתַה הָדּוהְי עּושי ויָלֵא רַמאיַו :ֹול קַשַנְל א

 רֶׁשֲאתֶא ותא רֵׁשֲא ּואְרַּו : הָקְׁשִנְּב םֶדָאְֶּב

 : זרָּכַג בָרָחַבֲה ינדא וילֵא ּורָמאַּו הָיָה
 םֶהַמ דַחא די פ :

 : תיִנָמָיה ֹוננָא-תֶא תֹרְכִיַו לודגה ןהכה דָבָעְדתֶא
 אפריו ונזָאְּב עַנַו הכידע ּוחיִנַה רָמאיַו עושי ןעיו *י

 ותא



 ותֶא םיִכָאְלַמ רָשָע םיִנָשּו בֵׁשַו תַעָה עשה אנ
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 וו אבתו : הַסָּפַהְדתֶא ּוניִכִיו םםֶהָל רָּבִּד רֶׁשֲא

 וט רָמאיו :
 הרֶזַה חסָּפַהיתֶא לכָאְל הוֲאַה יִתיּוּאְתַה םכֶהלֲא
 ו ל םֶבָל רַמא יִנָא יִּכ = : זדָנְעָא םֶרֶמ םםֶבָּמע
 : םיִקלֲאָה תּוכְלַמְב אָלְּמַי יִּכדדַע דוע ּונָמַמ לכא
 וז ָהּוקְלַחְו תאז ּוחק רַמאיַו הָדֹוַו סֹוּכַה--תֶא חק

 ו הַּתְׁשֲא ל יֵּכ םםֶכָל רַמא ינֲא יִּכ : םֶביִניִב
 : םיִהלֲאָה תּוכְלַמ אֹבָת יִּכד-דע ןֶפַנַה יֵדְּפִמ

 וי םֶחָל חק פ
 ןתנ רֶׁשֲא יִוָנְ-הָז רמאל םֶהָל ןַּתַיַו סּורְפיו הֶדיו
 כיִרֲחַא סופה ןַכְו : יִנרֶבְְל ּושַע תאז םֶכְרּובַעּב
 רֶׁשֲא יִמָדְב הָשְדַח תיִרָּב טופ תאז רֹמאל ולְכָא
 פ : םֶכְרּובַעַּב ּזַפְׁשִ

 פ 91 ךןָבּו : ןֶמְלָשַב ימע יִנריִנְקִמַה דָי ּהֵּנַהְו
 תצּוהַה שואל יֹואְו ויָלָע רֶזְגנ רָשָאְּכ דִי םםֶדֶא
 9 --תֶא שיא -לאשל ּולֲחַו : ודו-לע רֶנָסי רָשֶא
 פ : תאז הָשַעְי רֶׁשֲא םֶהַמ יִמ ּוהער

0 1 

 % בָשֶתִי םכֶהַמ יִמתֶא םֶהיֵניְּב ביר יהי
 הכ םםיִלְׁשמ םֹּגַה יֵכְלַמ טכָהיִלַא רַמאַו : לּודָנְל
 5 אלו : םיִביִטְמ םיִאְרְקִנ סָּב םיִׂטְלְׂשַהְו םֶהיֵלֲע

 "לָשמַהְו הָיְהִי ןטקִּכ םֶכְּב לֹדָגַר ךא םֶּתַא ןֵכ
 2 אַלָה תַרְׁשַמַה וא בסַּמַה לֹודָנ יִמ יִּכ : תַרָשְמְּ
 8 םָּתְבַצְנ םֶּתַאְו : םֶכָכֹותְּב תַרָׁשְמַכ ינַאַו במה
 2: יל ןֵתְנ רֶׁשֲאַּכ תּוכְלִמ םֶכָל יִּתַתְנְו : יִתֹּקַמְב יִמַע
 ל יִתּוכְלַמְב יִנָתְלָש-לַע ּּתְׁשַתָו ּולכאת ןעַמְל : יִבָא
 יִסְּבש רָשָע םיִנְׁשדתֶא טופשל ּובָשִּת תֹואְסְּכלעְו
 גו יָנֹדֲא רמי פ : לֵאָרְׂשִ

 טםכְבַעיִנַהל ןְטְׂש םֶכְתֶא לַאָׁש הנה ןועָמש ןעָמש
 ט ּףְתְנומָא טומּת לבל ּךֶרֲעְּב ןּנַהְתֶאְו : ןְַּכ
 i כו 9 ננה רמאיו : ְּףֶחַאהתֶא קוַח בּושָּת רֶׁשֲאַבְ
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 יכ םיִדָעְל דע ּונְל ךךצ-המ ּורָמאיו : אה יִנֲאו

 : ויָּפָמ ּונֲעַמְׁש ּונְחַנֲא
 : סֹוטְלּפ לֶא ּוהֲאיִבַו םָנֹומֲהלְּכ םםקינ גכא

 שקעְמ ּונאָצְמ הֶז-תֶא רפאל ותא ןיִשְלַהְל ּולֲחַו*
 יִּכ רמאל רֶסיִקְל םכיִּסמ תִּתִמ אָּלֹכְו םָעָהְדתֶא
 רמאל סוטְלפ ותא לַאְשיו : וה םחיִשָמ ּךלַמ ג

 רָּתַא רמאיו ותא ןעו םביִדּוהיה ְּךֶלַמ הָּתַאַה
 לֶאָו םיִנַהֹּכַה ישאר לֶא סֹוטְלִּפ רָמאיַו : ְּתְרָמָא +
 ּופיסויו :  קדזה ׁשיִאָּב ןֹוע יִתאָצְמ =ל לֶהְקַה ה

 -לֶבְּב רָמַלָמ םֶעֶהתֶא םַמָה יִּכ רפאל וֲעָהְל
 סוטְלּפ עומשכו : הָנַהְדַע לַחַה ליִלנִמ זרָדּוהיפ

 יִּכ עדו : אוה יִליִלְג שיא םָא לָאָש ליִלָּנתֶא
 רֶׁשֲא סודורוה לֶא ּוהָחָלְׁשִַו אּוה סודורוה ןֹוטְלְׁשִמ
 פ :  םַהָה םיִמָיּב םֶלָשּוריַב אּוה סנ הָיָה

 ץפָח יִּכ חמֶשִיַו עּושי-תֶא סודורוה אָ 8

 ויָלֲע עַמְׁש םיִּבַר םיִּרְּבְּד יִּכ םיִּבַר םיִמָי הָז ותארָל
 םיִרָבְדְב ּוהָלָאְשיַו : ודָיָּב תֹיָה תֹוא תוארל וקו פ
 זביִנָהּכַה ישאָר ּומקִו : ותא הָנֲע סצלו םיִּבַרי
 וב ּוסָאְמִמ : דאָמ דאָמ ותא ּוניִשְלּיַו םיִרפֹוּפַהְו וו

 ותא ּוׁשְּבִלַַו ב ּולְּתַהְיַו ויִאָבְצ יִשְנַא סע סּודורוה
 פ : סוטְלְּפ לֶא ּוהָחְלְשִיַו ןֶבָל שּובְלב

 יכ אּוהַה םּויַּב סֹודֹורֹוהְו סֹוטְלְפ ּועֲעֹרְתִּו 12

 כ : םיִנְפְלַמ םֶהיֵנֵב הָתָיָה הָאָנׂש
 םיִרְׂשַהְו םיִנֲהַּה יִשאָר לֶא סֹוטָלַפ אָרְִיַ ו
 שוָאָחְדַתֶא יִלֶא םֶתאָבָה םֶהיֵלֲא רַמאַו : םָעְהְו 4

 םכְכיִנֶפל יִּתְׁשַרָד הָּנַהְו םָעָהְתֶא הָעְתַמְכ זדָּוַה
 , םיִנשָלַמ םֶּתַא רֶׁשֲא הֶּזַח ׁשיִאָּב ןוָע יִתאָצְמ אלו

 םֶכְתֶא יִּתְחַלָש ויָלֵא יִּכ סודורוה אל םִנָו : ותאוט
 ונְרְסַיִא ןכל : תֶנָמ טּפְׁשִמ ול הָשָע ל .הָנַהְו 6

 וארְקיו : גחָּב דָחֶא םָחָל הַלׁשְל ולו : ּוהַחְלַשָאַו וז ופ
 םלכ + בב |

 הפ



 67.92 ב קול
 9 יִרָשָו םכינהּכה ישאר לֶא עושי רָמאיו : ותא
 --לַעְ םֶתאְצִיַה ולא ּו ּואָּב רֶׁשֲא םיִנְקְּזַהְו לָכיֵהַה
 5 םֹוי םֶכְּמַע יֵתֹויָהְּב : תֹוטמְבּו תּובְרחְּב ץיֵרְּפַה =

 םָבִּתִע תאז ְּךַא םִידָי יִּב םִּתְחְלְש אל לָבִהְּב םו פכתעש א'נ
 ּפ : ּךָשהַה תַרּובְנּו

 ןָהּכַה תיִּב לֶא ּוהֲאיִבַו ּוכילויו וב ּוקיִזֲחיו
 הנ שא ּורַעְבְו : קֹוחְרַמ וירֲחַא רָטְּפ ְָּלַו לּודָנה

297 

 6 אָרְתַו : םֶכותְּב רַטָּפ בָשִּיַו ּובְׁשיַו רֵצָחַה ּדֹותְּב סרטי אג

 וב ָהיִנעְו שאָה לע בָשוי תֶהֶא זָחפַׁש ותא
 * הָשֶא רמאל ותא שחכיו : ומע הָיָה הזו רמאתו
 9 רָחַא שיא ותא ארי טעמ דשן : ויּתְעדַי אל
 : יֶנָניִא ׁשיִא רַטֶּפ רָמאיו םכָהָמ הָּתַאְו רַמאיַו

 99 רמאל הֶקְזְחָּב רַחַא שיִא רַמָא תֶחֶא תע יִרֲחֲַאְו הש א'ג
 סרַמאַנ : אוה יִליִלְנ יִכ ומַע הָיָה הֶז סג תֶמֲא

 ּונָע םאָתְפְו רמאת רֶׁשֲא-תֶא יִּתַעַדַי אל ׁשיִא רֶשַּפ |

 ו רָשָּפ-תֶא אָרַַנ ינֹרֲא ןֶפַו = : יוכְשַה אָרְק רָּבַדְמ לגרתה
 סֶרָט יִכ וילֵא ורָמָאְּב יִנֹדֲא רֵבְּדתֶא רֶטֶּפ רו
 ₪ רָסֶפ אָצִַו : םיִמָעְּפ שלָש יִנָשָמַכְת יוְכָשַה אָדָקִ
 | פ : תּורְרְמַּב ּךְבִיַו הָצּוח

 ₪ וב ּולְתַה עּוׁשי--תֶא םכיררצה םיִׁשְנֲאָהְו
 64 בפ לע ותא וכו וינּפ-תֶא וּפַכַו : ותא ּוּכנ
 רֶׁשֲא תצוה יִמ ּונְל ְבָּנַה רמאל ותא ולַאשיו
 הס : תורַחֶא תוּבר תופּודג וב ּורְּבַדַו : ְּךְתא הָּבַה

 6 ולחקיו רֶקּבַב יִהָיַו פ
 לֶא ּוהֲאיִבִו םירפוסהְו םיִנָהּכַה יִׁשאָרְו םעָה יִנְקז
 6 ּונָל רמָא ַחיִשָמַה הָּתַא םִא : רמאל םֶהיִנְרְדַהְנְס
 6 םָאְו : ּונַמָאַת אל םֶכְָל רָמא םַא םֶהיֵלֲא רֶמאיַ

 ₪ הָּתַעָמ |: יִנּוחְלַשְת תלו יל ּונעת צל לֶאָשֶא
 ע סֶלְב ּורְמאַו : םיִהְלֶא תרּובְּג ןיִמיל םֶדָאְַּב בש

 יִּכ םיִרָמֹא םֶּתַא םֶהיֵלֲא רמאיַו םיהלָאְךְּב הָּתַאַה
 ינא
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 ויֶלֲא ואביו אָבְצ יִשְנַא םנ וב ּולּתַהַו : םיהְלֲא פ
 םכידּוהיַה ּךֶלַמ :םַא ּורְמאַו : ץֶמח ול ביִרְקַהְלּ*י

 לעַמִמ בֶתָּכ בתָּכַו : ּׁשְפַניתֶא הָעיִׁשֹוה הָּתֵא
 םיִדּוהְיַה ְּךֶלֶמ הֶז יִרְבעְו ה יִנְוְו בַּתְכַמְב ול :

  0דָחֶא ותא ףרנו
  re asהָּתַא םכָא רמאל הַמָּשִיתָ 

 רַעְנִַו רַחֵאָה ןעַו : ּונָתֹאְו ףָשפנ--תֶא הָעיִׁשֹוה מ
 זרַּתַא יִּכ םיִלֲאָה-זתֶא תצָרוִת אלָה רמאל וב

 ניִדי-ילעֶפְב יכ הָקָדְצִכ ּונחנאַו : אּוהַה טפְׁשַּמַבּוו
 עּושו לֶא רַמאיַו : לָוָע הָשָע אל ;דֶזְו ּונְחְקְל יפ

 עּוׁשָי ויָלֲא רֶמאיַו : ְךָתּובְלַמלָא ְּךָאבְב יִנַדַא יֵגְרְְז
 ֵּררַפְּב סויה יֵּמע יֵהָת ְּךֶל רמא יִנָא םֶנָמָא :

 ופ

 קמ א'ג --לָּב-לע הָיָה ךָשחְו תיִשְשָה תַעָכ יִהְיו .
 האג שָמָשַה ּךשָחיו : תיִעיִשְּתַה תרַעָה דע ץֶרָאָה המ

 לוקְּב עושי ארקינ : דְוְּתַּב לָכיִהַה תַכֹרפ ערקו 6 .
 ֹורְּבַדְבּו יִחּור דיִקְפא ְּךיָדָיְב יִבָא רַמאיַו ללּודָּנ
 פ : עַוְנ הֶלָא-תֶא

 דָּבַכְו .הָיְהִנ רֶׁשֲא-תֶא הֶאִמ רש תו 4
 -לֶבכְו :קיִרצ שיא הו הָנִמָא רמאל םיִהלֲאָהתֶא +

 םכֶהיַתֹוֲח--לע ּוּכה הוה הֶאְרַמַל םיִאַּבַה לָהְקַה

 ןְעְּימיײלְכְו = : ּובָשְמ הנ רֶׁשֲא--תֶא םֶתֹאְרְּב +
 קֹוחָרַמ ּודְמְע ליִלְגִמ ויָרֲחַא ּוכְלָה רֶׁשֲא םיִׁשָנַהְו
 ּפ : הָלֶאד-תֶא וארו
 בוט שיִאְו ץעוי ףסוי ומָשּו שיִא הֵּנַהְ 2
 אּוהְו סלעּפ לֶאְו סֶתְצַע לֶא ובל תֶש אל : קיו גו

 : םיִהלֶא תּוכלמל הָּכַחַמּו םידּוהיה רע יִתָמרֶא ןמ
 והדירויו : עּושו וָּנ-תֶא לֶאָשיו סוטְלַּפ לֶא אביו ₪ 3

 רּוצְּב בּוצָח רָבְקְב ּוהָמיִשָיַו ןיִדְסְב ותא םכלְניו
 אוהה סויה יהָיַו : דוע שיא וב םֶשּוה אל רֶׁשֲא פי

 ב : תָּבשל תֹוטנל שָדְק
 םישנהו 42 בה



 647.98. JJ קול
 : אָּבַאירַּבזתֶא ּונָל חַלְשּו Ah אָש וָּרְמַי םלָכ

 רעב הָתְוַה רֶׁשֲא הָנולְתַה לע רֶמְשִמְב ְלָשַמַה
 כ ארקיו עּושי-תֶא חֵּלְׁשְל סֹוטְלַּפ הָבאיִו : חַצְר-לַעְו
 פו: ותא הָלִּת הֶלְּת רמאל ּואְרְקִו : דע םֶהיִלַא
 פ יִתאָצְמ אל הָשָע הַעְר הָמ תיִׁשיִלַׁש םֶהיֵלֲא רֵּבַדַו
 2 לפיו ; ּהָחְלַׁשֲא ונרְסיא ןֵכָל תֶוְמ טפשמ וב
 8 לבו ותלַתְל לואשל םיִלודּג תֹולְקְב ויָלֲע
 4 תֹויָהְל סֹוטְלַּפ טֹפְׁשִַו : םכיִנַהּבַה ישאר תּולקו

 הב רֶמָשַמָּב ְּךֶלְשַמַה--תֶא םָהְ חֵּלְׁשַו : םֶתָלֵאְׁשִּכ
 ןַתְנ עּושי-תֶאְו ּולַאָש רֶׁשֲא-תֶא חַצָרְו הָנּלְּת לע
 6 ּוזָחאיו ּוהָביִלֹוו פ : םֶנצְרִּכ
 ּומיִשִו ;רֶדָשַה ןמ ֹואבב יִנֵרּוק שיא ןועְמָשְב

 פז ךְלַה : עושי ירחא ותא תאֵׂשָל ץעֶה--תֶא ןוָלָע הכילצהא'ג
 *לע תופפותמה םיִׁשָנְו סעַמ בֶר ןֹומָה ויָרָחַא

 ג רמאיו עּושו ןָהיִלֲא ןַפנ : וילֲע תּונְנְקִמּו ןָחיִּבל
 = ןְכלעזסַא יִּכ םםַלְׁשּורְי תֹונְב יִלָע הֶניֵבְבַּת לא
 = רֶׁשֲא םיִאָּב םיִמָי הנה יִּכ : הָניָבְבִּת ןְבינְּב לעו
 הָדָלָי אל רֶׁשֲא ןֵטְּבַהְו תּורְקעָה יֵרְׁשַא םֶב ּורָמא
 ל לָא רמאל ּולֲחַי זָא : ּוקיִנַה אל רֶׁשֲא םִיַדְׁשְו

 : הָניֶסַכְת ּונְתֹא תֹועְבְּגה לֶאְו ּולָּפַת ּוניֵלֲע םיִרָהָה .
 גו :ׁשֵבְוְב הָיָהײהמ חל ץעְב הָּלֵאזתֶא ּושעְיְדסַא יִּ

 3 יִנָש םַנ ּואיִבַיַו פ
 ₪ "לֶא ואבו : םֶתיִמַהל ומַע םיִרָחַא לוָע--ילעפ
 לָועְ-יִלְעּפ-תֶאְו ותא ּולְתִיַו תֶלֹּנְלִג אָרְקֹנַה םֹוקּמַה
 פ : ףלאמשל דָחֶאְו ֹוניִמיִל דָחֶא הָמָש

 44 םכְניִא יִכ יִבָא םֶהְל חַלְס עּושָי רַמאיַנ
 ויָדְנְּבִדִתֶא ּוקְלחיַ םישע הָמַה רֶשָא--תֶא םיִעְדי

 הל סַעָה דֹמֲעיו פ : לֶרֹנ ליו
 --תֶא עישוה רפאל םֶּתִא םיִרָשה ּוַעְליו ריו
 ריִתָּב חיִשָמַה אוה םִא ושְפַנְ--תֶא עשוי םיִרֲחֲא

 םיהלא
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 ומשּו םָהֵמ דחַא ןעיו : םיִפֲעֹוו םיִכְלה הָמַהְו יי

 תְעְדָי אלְו םלָשּוריב הֶּתַא רַנָה ויְלַא רָמאיִו יִפיִלְ
 רַמאיִנ : קדֶלַאָה םיִמָיב ּהָב קרֶיְהִנ רָשָאְתֶא 5

 עּושיל רָשָאד-תֶא ויָלֲא ּורָמאיו הָלֶא הָמ םֶהיֵלֲא
 רֶבְדְבּו לַעַפְּב רֹוּבְנְו איֵבָנ שיא הָיָה רֶׁשֲא יִרָצִּנַה ופ

 . םיִנָּכַה ישארו : םָעָקְילָכ יִנָפְלְו םיקלָא יִנָפל ב
 לָחָגַו :ותא ּולְתיג תֶוָמ טּפְׁשַמל ּוהְריִנְסַה ּוניִרָשְו יו

 סויה הָלַאדדלָּכ סעְו לֵאָרְׂשִי-תֶא הרַפַו וה יִּכ
 זרודֶחַא םיִׁשָנ םֵנְו : הָלֵא תֹויְהִמ ישילש םוי 9

 !לָא רֶקּבב ּוםיִּכְׁשַה יִכ ּונְתא ּואשה ּונָּברְקִמ
 יִּכ רֹמאָל הָנאבָּתַו ּותִיַונתֶא ּואֵצַמ אלו : רֶבְקַה
 : יִח וה יִכ ּורָמָא רֶׁשֲא םיִכָאְלַמַה הֶאְרַמ ּואָר

 ןכ ּואָצְמִנ רֶבָקַה "לֶא ּובָלָה ּונְּבְרְקִמ םביִשְנַאְו +
 רָמאִיו :ּואָר אל ּותאָו םביִשָּנַה ּורָּבַּר רָשַאַּכ הכ

 רָשָאדלָּכְ-תֶא ןמַאְהְמ בל יִשקּו םיִליִסְּב םםֶהיֵלֲא
 הֶלֶאְּב תיִשָמַה הֵּנְעַי תֹונְע אלַה : םיִאיִבּנַה ּורְּבִּר <
 םיִבּותֹּכַה-לְּכתֶא םֶהָל רַאָבַַו : ֹודֹובְכְב אובְלו יז
 לֶא ּוברקינ | : םיִאיִבְּנַה-לַּכ ןַמּו הָשמִמ לֵחיַו ןיֶלָע ל

 : הֶאְלְה ּךַלַהְתִמְכ יֵהְיַו דָמָש ּוכְלו רֶׁשֲא רֶפְּכַה
 בֶרֲעְל בורק יִכ ּונַּתַא זרֶבָׁש רמאל וב ּורְצפַוּפ
 ֹוּתְבְׁשְב יִהיַו : םָּתִא בשיו אבו הָטָנ םֹוּיַהְו אוהל

 : םםֵהְל ןּתַַנ סרו ּךָרְבִַו םֶחָל הקו םםֶּתַא
 תֹואָרַהַמ *לָּרְחַו ותא ּעְדַו םָהיֵנֲע הָנֲחַקַפִּתַוּו
 ּונָבָבְל רַעְב אלה ּוהֲעַר לֶא שיא ּורֲמאַו : םֶקְלּ

 --תֶא ּונָל ֹורֲאָבְבּו רָב ּונילא ּורְּבִדְב ּונְּבְְקְב

 זב

 העשב א'נ הָמְלָשּורְי ובָשיו =יַהַה תַעָב ּומקיו : םיִבּותְּכַה 5
 : םֶּתִא ּולֲהְקַנ רָשָאהתֶאְו רֶׂשְע דַמַא-תֶא ּואָצָמִ

 ורפסינ : ןועְמש לֶא ארָיַו יִנדַא םָק הָנְמָא רמאָל 3 הל
 דמו ןַב ּורְּבִדָו פ 6 : םֶחְלַה סּורְפַב ותא עו רֶׁשֲאוּךָרָרִּב רֶׁשֲאתֶא

Bs 
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na.הנ ּוכְלֶה ליִלְגְב ויָלֶא ּולַהְקנ רֶׁשֲא  

 רֶׁשֲא ֹותָוְגזתֶאְו .רָבקַהְדִרֶא הָעֶאָרּתַו ויָרֲחַא
 6 םיִמְׂשְּבַה-דתֶא הָנְנְכְּתַו הָנְבְׁשִּתַו : וב קדָמְשּוה

 : הָוְצַמכ ּותְבָש תֶּבְׁשַה םֹויָבּו םיִנָמְשַה-תֶאְו
 א ךכ הֶנאבְּתַו תֶּבשַל דָחֶאְּב רחָשְב הָנְמַּכְׁשִּתַ

 ּוניִכְה רֶׁשֲא םכיִמָשְּבַהְדתֶא תֹואיִבַמ רֶבְקַה לֶא
 2הֶלְלֹונִמ ןְבֶאָה-דתֶא הֶנאָצְמִּתִַו : ןֶהַמַע תֹורֲחַאַו
 3 עּושו וָּגתֶא ּואָצְמ אלו ויִלֶא הָנאַבָּתַו : רֶבָקַה ןמ
 + יִנש הָּנִַה תאז לע םֶהּור םֶעַּפִתַהְב יֵהַו : יִנדַא

 ה הָניִאְריִּתַו = : ןקילע םיִבָצְנ םיִהְנֹנ םיִדְנָבִּב סיִשְנַא
 -הָּמְל ןָהיִלַא ּורְמאַו זרֶצְרא ןּהיִּפַא ,ןיוחּתְשּתו
 6 םָא .יִכ הב ּונְניִא : םִיִתַּמַה ןיב יַחַה-תֶא ןֶּתְשְקִּב
 : ליִלְגְב ּונָדעְו ןָביִלֶא רַּבִּד רֶׁשֲאזתֶא הָנְרכְז םכק
 ז םיִאָטַח םיִׁשָנֲא יִדיִל םָדֶאְָּב רֵנְסִי רָגָפַה יִּכ רמאָל
 8 דדתֶא הָנרֹּכִּתַו : םיוקו יִשיִלָשַה םֹויַבּו הֶלְּתִיְו

 , דדלָּבתֶא הָנְדַנּתַו רָבְקַה ןמ הֶנְבשְּתַו : וידבר .
 : םיִרָחַאילּב לֶאְו רָשָע דחא לֶא הָלֵאָה םיִרְבְּרַה
 י בקע םֶא םיְרְמּו הֶנֶחּויְו הֶנְלְִּנִמ םִיְרִמ הֶלֶאְ
 "א הָלא-תֶא ּורמָא רֶׁשֲא ןֶהָמְע :רֹורֲחַאַו

 גו אלו םֶהיִנָפל "ֶבֶהַּכ ןֶהיִרְבַד ּויָהַו : םיִכָאלִמַה |

 וי ץֶרו רׂטָּפ םקה 5 :ןָהָל ּוניִמָאָה סתמי אי
 הָמָשּומ הָּתְׁשּפַה--תֶא צרו תש רֶבָּקַה ללא
 : הָתְיָהִנ רֶׁשֲא לע ֹוׁשֵפַנְּב ּהָמְתַיַו ּךָליַו ובל

ree3 םֶהַמ םִינׁש הֵּנַהְו א  
 אּוהְו אָמָע אָרְקַנַה רֶפְּכה לֶא אּוהַה םויב ּובְלָה
 44 לֶא שיא ּורָּבַדְיו : םֶלָשּוריִמ ץֶרֶא תַרְבְּכ םיִשָשְכ
 וט םכְרְּבַדָב יהיו : קדֶלַאָה תורקַה--לַּכ לע ּוהָעְר
 : םֶּתִא לו eh סַּנ ׁשֵנָנ ּוהֲעְר-תֶא שיא םִלֵאָׁשְבּו

 16 םֵהיֵלֲא רַמאיַו : ותא ׁשֶדֵי לַבְל םָהיֵנֵע הָנַחשִּתַ

 ּוהֲעַר לֶא שיא םָּתְרַּבַר רֶׁשֲא הֶלֵאָה םיִרְבְּרַה הָמ
 המהו



 השדח תירב

 יפב

 ol עי ל
 םע הָיָה רֶבָּרַהְו רֶבָּרַה הָיָה תישאר" אא

 אּוה :רֶבָּרַה הָיָה .םיהלאו םיָחלֲאָה : 2
 די

 ּנַמִמ ּויָהְג לכ : םםיַהלֲאָהידסע תיִשאְרְב הָיָה

 יָה םיײח =: הֶיה רֶׁשֲא דֶהֶא הָיְחַג אל רעל
 הֶאְרִנ ּךָשחַּב רּואָהְו : םישָנַא רוא ּוָה םיִיַחַָהְו וב ה

 ּפ : ונישה אל ךֶשחַהְו
 אוה |: ןְנָחוי ֹומׁשּו םיִהְלֶאַמ שיא ַחלֶשיו 67

 -לע לכ ּוניִמַאָי ןעמְל רֹואָה-לע דעֶהְל דַעְל ב
 -דלע רַעָהְל-זסַא יִּכ רּואָה הָיָה אל אוה : ורה
 ׁשיִא-לְבְל ריִאַּמַה ןָמָאְּגַה רֹואָה הָיָה אוּה : רֹואָהּפ

 ורי-לע הָתָיְהַנ ץֶרָאָהְו ץֶרֶאְּב הָיָה :ץֶרֲאָל אָּבַהי
 ול רֶׁשֲאַל אָב אוה : ץֵרֶאָה ותא הָעְדָי אלְוו
 םֶהֶל ּוהָחְקְל רָשַאְלְו : ֹוחֵקָל אל ול רֶׁשֲא תֵאְוַפ

 : ּומָשָּב םיִניִמָאמְל םיהלָא יֵנְּב תֹויָהְל ןֹוטְלְׁש ןתֶנ
 ןּוצְרַמו רֶׂשָּבַה wn f םכומּדמ ודלונ אל רֶׁשֲא ו

Tk i 

 ּפ ָ תַמָאְו := אמ 0
 תצוה הז רמאל קעְצַו ויִלַע ןְנֶהֹוי דעי ומ

 יכ יִנְפְלִמ הָיָה יִרָחַא תָּבַה ויְלָע יִּתְרַמָא רֶׁשֲא
 תַחַּת ןַחְו ּנְלָב ונְחְקְל ואלמַמּו : יל הָיָה שארל 6

 תֶמָאְו ןִתְו הָשמ יב הָנָּתִנ הָרֹּתַה יִּכ :ןַחי
 היה



 א'נ
 םילהתבו

 .CAP.24 ךכ קול | |
 : םםֶכָל םּולָש םֶהיֵלֲא רַמאיַו םֶבֹותְּב עושי םכּנ
 8 פז רמאיו : חּור ּואָר יִכ ּובָשְחיַו ּואְרַיַו ּודָדָחיַו

 : סָכְבַבְלִּב תֹובָׁשֲחַמ ּולֲע הָמָלְו וזּגְרִּתדהֶמָל םֶהיֵלֲא
 39 ּואְרּו ינושּומ אּוה יִנֲא יִכ יֵלְנר"תֶאָו ידָותֶא ּואְר

 : יִל םיִאר םָּתַא רֶׁשֲאַּכ ַּורְל סֶצְעְו רֶשָּב ןיא יכ
 | ₪ מאלו : ּוְלְנַריזתֶאְו וידי-זתֶא םֵאְרַנ ןַּכ רֵּבַדַו
 ׁשָיַה םבֶהיֵלֲא רַמאיַו ּוהְמְתַו זרֶחְמִׂשִמ ּוניִמֲאָה
 ופ שָא יִלָצ נָּרַה הָצְקִמ ול ּונְּתַו : לָכא הפ םֶכָל
 4 ₪ רַָמאִו : םֶהיִנָפְל לכאיו חקו : םיפוצ תֶפנִמּו

 ְִדעְּב סֶכיִלַא יִּתְרַּכִּר רֶׁשֲא םיִרָבְּרַה הֶּלַא סֶהיִלֶא
 תַרֹותְב יִלָע םיִבּותְּכַה-לְּכ אֵלַמְי אלמ ןעמְל סֶכֶמִע
 המ םֶבָבְלדתֶא חַּתַפַי זָא : תֹולֲהָּתַבּו םיאיָבָּנִּבּו השמ
 4 בּותָכ הּכ םֶהיֵלֲא רַמאַנו : םיַבּותְּכַהתֶא ןיִבָהְל
 םֹויָּב םיִתַמַמ םּוקָלְו זרֹונעל חיִשָמְל הָאָי הכו
 ו ֹומָׁשִּב םיִאַטֲח תַחיִלְסּו הָבּוׁשְת אֹורְקַלְו : יִשיִלְשַה
 4 םכיִדֲע םַּתַאְו : םֶלָשּוריִמ לַחַמ םִיֹוגה-לַּכ "לא
 9 ובָשּו יִבָא רַבְּדדתֶא םֶכְל חלש יִנְנָהְו : הָּלֵא לע
 : םיִמֹורְמַמ זע ּוׁשָּבְלַת יכ-דע םַכׁשּורְי ריעְב

 "דע הָצּוח םִאיִצֹוּו פ
 פו ֹוכְרָבְב יֵהְיַו : סֶבְרְבִנ ויִדָותֶא אָׂשִַו הָינִעְ--תיּב
 9 ּווֲחַּתְׁשִַו : םִיָמְׁשַה לֶא הָלֲעַַו םָּתִאַמ דרֶפָנ םָתֹא
 צּויִהְו : הָלודְג הָחְמִׂשְב הָמְלֶשּורָי ּובֵׁשַו ול

 םכיִכְרְבְמּו םיִלָלַהַמ לֶכיִהְּב דיִמָה
 םילֲאָה--תֶא

 : ןַמָא

 תישארב
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 רֶמאיַו ויָרֲחַא םיִכְלה םָתֹא אריו עושי ןפיו : עושי

 דָמַלְמ רמאל יִּבַר ויָלֲא ּורָמִאיַו ּוׁשְקַבְּת-הַמ םֶהיֵלֲא
  9ואביו ּואָרּו ואב םֶהיִלַא רַמאיַו : בשי הָּתַא הביא
 םכויב ּוּתֶא ּובָשיו הָמָש בָשי אוה רֶׁשֲאַב וארו

 האג דָשַא םִָנְׁשִמ דָחֶאְו : הָתְיָה תירישע תַעָבְו אוהה מ
 יִחֶא עַרְְנַא הָיָה ויָרֲחַא ּוכְלָהְו ןְנָחֹוזתֶא ּועָמָש

 ןיעְמָש-תֶא הָנשאַרְב אָצומה אּוה : רֵטפֹועְמׁש וו
 הושמ א'נ :שָסְרְק רמאָל ַחיִשָמַהדתֶא ּונאָצִמ ויִלֶא רַמֲאיַו ויַחֶא

 ןועְמש רַמאיַו עושי ותא ארו עושי "לֶא ּוהָאיִבִיַו פ
  3הָבאַו : רָמָּפ רמאל אָפִּכ אַרְקַּת הָּתַא הָנֹוָּב

 רַמאיַו סופְלפ אָצְמִו הָליִלָנ תֶבָלָל תַרָחְּמִמ עּוׁשי
  4ריִעמ הָדָיִצ-תִיִּבִמ הָיָה סופְלפו :יִרֲחַא ל ויָלַא

 לע רָמאיַו לָאְגַתְנ-תֶא סופלֶפ אָצְמִיו : רֶׁשָפּו עַרדְנַא המ
 הָרּותַב הָשמ ויָלָע בֵתָּכ רֶׁשֲא ותא ּונאָצְמ וָלֵא
  6רַמאיַו : יִרְצּנַה ףַסּוידְְָּב עושודתֶא םיִאיָבְּנַהְו

 ויִלא רַמִאִיַו תֶרָצֶנִמ בֹוט תֹויָהְל לַבּויַה לֶאָנַתְנ וילֲא
  4אָּב .לֵאְנַתְנ-תֶא עושי ארַיַו : הֶאְרּו אוב םּופָלִּפ
 אל רֶׁשֲא אוח יִלֲאָרְׂשִ הָנְמֲא ּהֵּנִה ויִלָע רַמאיַו ולא
  8יִנּתְעַדְי הֶּזִמ יִא לֶאְנְַ ויִלֶא רַמאַו : וב הָמְרַמ
 סופלפ ְּךיִלַא ארְקַי סֶרָש ויִלַא רֶמאיַו עושי ןעיו
  9לֵאְנתְנ ןעַינ : ףיִתיִאְר הָנֲאְּתַה תַחַת ְּךְתֹוָהְּב
 לֵאָרְׂשִי ּךָלֶמ הָּתַא הלא יִּבר וילֲא רָמא
 -לע ַּתְנַמָאָה םֵאַה ֹויְלַא רָמאיו עושי ןעיו : הָּתַאנ

 תֹולֹודְג הָנֲאְּתַה תַחַת ְּיִתיִאָר יִּכ ךיִלֶא יּתְרַמָא יִּכ
 יִנַא םםֶנָמָא םֶכְמָא וילֵא רֶמאַו : הָאְרַת הָלַאַמ ו

 םכיִחּותַּפ םִיִמָשַהְדתֶא ּואְרַת הַּתַעַמ סכְכְל רמא
 םדָאְדָּב לע םיִדְריְו םילע םיִהְלֶא יִכַאְלּ :

 ּרשֶא הָנקֶב יִשיִלָשַה םבויב הָּנְתַח יֵהּתַו בא
 עושי םג ּוארקִו : עּושי םַא םָש יִהְּתַו ליִלָנְלּפ

 ויָלַא רָמאּתַו ןי שא : הָנְתַחַה לֶא ּוידָיִמְלַתְו
 םא גכ



 042.1. א ןנחוי
 ו8 "דתֶא הֶאָר אל שיא : חיִשֶמַה עשו ריב הָיָה
 אוה בָאָה קיחְּב רֶׁשֲא דיִחְיַּב תַעְִלְכְּב םיִהלֶאָה
 ופ תּודֲע תאזו פ : רַּפַס

 סִוְלַה--תֶאְו סיִנָהּכַההתֶא םיִדּוהְיה חולָשַּב ןָנֶחּוי
 כ תצלְו הָּוְתַו : הָּתֶא ימ ול לואָשְל םַלְׁשּוריִמ
 ותא ּולָאָשַ : חישָמַח יֵבֹנֲא אל יִכ הָּרוְתַו ׁשֵתָב
 יָבְנֲה יִּנְנִא רמאיו הָּתַא ּוהָיְלַא םָא ּהָּתַא יִמּו
 9 הֶנִּתְנְו הָּתַא יִמ ויָלֲא ּורָסאִו : אל שינו הָּתַא
 9 יִכנָא רמאיו : לע רמאת--המ ּוניַחְלשְל הָנֲעַמ

 רָּבּב רָשָאְּכ הוהְי ּדְרֶב ּונפ רֶּבְדַמַּב תנְרּוק לוק
 24: םםיִׁשּורְּפִמ יָה םיִחּולשַהְו : איִבָּנה ּוהָיְעַשי

 הכ ְְניִא סא טּפַבְת הַמָלְו ויִלֶא ּורָמאיַו ותא ּולֲאְׁשו חרש
 6 רַמאיַו ןְנֶחּוי םֶתא ןעיו : איֵבָנְו ּוהָיְלַאְו חיִשָמַה

 תל רֶׁשֲא םֶבְבּותְּב דִמּועַהְו םִיַמְּב וטֿפַבְמ יִנֲא ןחרמ א'
 עז יִתנטק יִנָּפְלַמ הָיָה רֶׁשֲא יֵרֲחַא אָּבַה אוה :טָתעְ |

  הְֶַּהתיֵבְב ּויְָנ הָלֲאתֶא : לעג דורש ריִּתַהַמ
 % תֶרֲחָּמִמּו : ןֶנֲחֹוי הָמָש ּוטּפַבְמ רֶׁשֲא ןּיְרִיְל רָבֲעַמ
 הֵׂש הָּנַה רַמאיַו ויָלֶא אָּב עּושידתֶא ןָנֶחוי ;רָאְר
 לרָׁשַא אּוה הֶז :ץֶרָאָה תאַטַחתֶא אשנה םיִהלֶא
 יב יִנפְלִמ הָיָה רֶׁשֲא שיא יֵרֲחַא אבָי ויָלע יִּתְרַמָא
 31 הל ןעמלו ויִּתְעַדָי אל יִנֲאַו : יל הָיָה שארל

 9 רמאל ןְנְהֹוי דעו : םִימְּב זטּפַבְל יִתאָּב לֵאָרׂשיל ץחרל אג
 זרֶבְׁשיְו הָנֹויּכ םִיַמִׁשִמ תֶדְָרּוי חּורָה-דתֶא יִתיִאָר
 3 זטפבל יתא חלשה א ויָּתְעַדָי אל יִנָאְו : וילע
 תֶדָרֹי חּורָה הֶאְרִּת רֶׁשֲא לֶא יֵלֲא רמָא אּוה םִיַמְּב

 : שְדְקַה ַתּורְּב זָטּפְבְמ רֶׁשֲא אוה הֶז ויל תֶבָשּויְו

 34 פ ; םיִהלָאןּב הז יִּכ דַעָאְו חֶאְרֶאְו

 הל : תֶרֲחַּמִמ ידימְלַתמ םִיַנׁשּו ןְנָהֹו דמֲע
 3: םביהלֶא הָש הנה רמאינ ךלוה עּושי-תֶא אדי

 גז יִרָחַא ּוכְלַו רֵּבַדְמ יָדיִמְלַת יִנש ותא ּועָמָשיִו
 עושי
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 ןמ:ֹומּוקְּב ןַכְל : רָּבִּד ֹותֹוּג לכיַה לע אוהן ו ₪ =

 תאז-זתֶא םֶהיֵלֲא רָּבד יִכ ויָדיִמְלַת ּורְכָז םיִתָּמַה
 ֹותֹויָהְבּו : עושי רָּבַּר רָשַא רֶבְּבַבּו בּותָּכַב ּוניִמֲאָו 3

 םֶתּואְרַב ֹומָׁשַּב םיִּבַר ּוניִמָאָה גָחַּב חַסָּפַּב םַלְׁשּוריִב
 -תֶא עושי דיִקְפַה אֹלְו : הָשָע רֶׁשֲא תותאָה-תֶא 4
 שיִא דַעָהְל ול אלו :לּכ-תֶא עדו יִּכ םֶהָל ושפנ הכ

 : שיִאְּבְ-רָשֶאדתֶא עדי אוה יִּכ שיִא לע
 רש סומידקנ ומשּו םיִשּורפה-ןִמ שיא יִהָיַו בא

 יָלֲא רַמאיַנ הָליַלַּב עושי לֶא אָב אּוה : םידוהיה
 אל ׁשיִא יִּכ דָמַלָמְל םיִהלֶאְמ ְתאָב יִב ּונְעַדָי יִּבַר
 הֵׂשע הָּתַא רֶׁשֲא הָלֲאָה תותאָה-תֶא תושעל לכי

 םֶנָמָא ויָלֵא רַמאּיַו עושי ןעיו : ומע םיחלָא יּתְלְבּפ
 לַבּוו אל דוע שיא דַלְוְי אלל ףְל רַמא יִנֲא סֶנֶמִא

 סומידקנ ויִלַא רֶמאיַו : םיִהְלֶאָה תּוכְלַמדתֶא תֹואְרְל 4
 אֹובְל לָכּויַָה ןקֶז ֹותֹויְהְּב דָלְּוהְל שיא לַכּוי הֶכְכיִא
 זםכְנַמִא עושי ןעַַו : דַלְּוְהְלּו ומא ןָסֶּב לֶא תיִנש ה

 תּורָמּו םִיַמִמ שיא דַלְּוי אָלּול ּךְל רמא יִנָא סֶנָמָא
 -רֶׁשֲא תֶא : םיִהְלֶאָה תּוכְלַמ לֶא אֹובְל לָכּוי אל 6

 תור םּורָמ דלוג-רָשֶא תֶאְו אוה רֵׂשָּב רָשְּבִמ דלונ
 : דוע ּודְלְּוִּת דַלּוה ל יִּתְרַמֲא יִּכ הַמָתַּת לַא :אוהז
 -תֶא עָמש הָּתַאְו הבאת רֵׁשֲא לֶא תַבְׁשנ חּורָהּפ

 וכ ֹומְּכ ּדַלַת הָנָאְו הָאְּב ןואמ תי אלו ּהָלוק
 רָמאיַו סומידקנ ןעיו : ַחּורָה ןמ דָלּונַה שיאדלָּבפ
 רמאיו עושי ןעיו : תּויָהְל הֶלַא ּולכּוי הָכיִא ויְלָאי

 : ָּתְעַדְו אל הָלֲא-תֶאְו הָּתַא לֵאָרְׂשִי דמַלְמַה ולֵא
 רמאנ ּונֲעַדְו רֶׁשֲא-תֶא יִּכ ףָל רמא יִנָא סנְמָא סֶנְמָא וו

 : ּונֲתּודֲע-תַא ּולְּבְקִת אלְו הָדיִעְנ ּוניִאְר רָשַא-תֶאְו

 ֶתְנַמָאָה אלו עֶרֶאָל רֶׁשֲאדתֶא םֶכָל יִּתְרַמְא סַא =
 : םִיָמְׁשַל רֶׁשֲא--תֶא םֶכָל יִרְמָאְב ּוניִמֲאַת הָכיֵא

 ד - דִרָי רֶׁשֲא תַאדסָא יִּכ םִיַמָׁשַה--לֶא הָלָע אל שיִאְו 3

 ןט 8% 0 בב



 .caP.2 ב ןנחוי
 + יִלהַמ עושו ָהיֶלַא רָמאיו : םֶהָל ןיֵא ןַי עושי םַא

 ה לֶא ומָא רַמאּתַו :יִּתַע הֶאְב אל הָנָדֹע הָׁשֲא ָךְלְו יתעשו'ג
 6 םָש ויהי :ּושַע םֶכיִלֶא רַמאי-רָׁשֲא תֶא םיִתְרָשָמַה
 םידּוהיַה תַרָהַט ְְרְרְּכ םיִמָשּומ ןָבָא םירכ השש
 : םיִאָס שלש וא םיִתאְסַּ ליִבָה דָחֶא -לֶא דָחֶא
 ד < םִיַמ םיִּדַּכַהתֶא ּואָלַמ עושי םֶהיֵלֲא רָמאיַו
 8 לֶא ּואָשּו הָּתַע ובָאש סֶהיִלַא רָמאיִו : הָלָעָמְל דע
 9 דתֶא הֵּנִסַמַה שאר םעטיו : ּואְׂשִו הָּבַכִּמַה שאר
 םיִתְרָשָמַהְו איה ןִיֵאַמ עַדָי אלו ןַיְל ּוָה רֶׁשֲא םִיֵמַה
 הָּבְסְּמַה שאר אָרָקו ּועָדָי םִיַמַהיִתֶא ּובָאָש רֶׁשֲא
 יַה--תֶא םיִׂשָי שיִא-לָכ ויָלֲא רֶמאַו : ןָתָחַה לֶא
 עֶרָה-תֶא םיִׂשִי זָא ּורָּבְׁשִי רֶׁשֲאַכְו הָנְׂשאְרְּב בוטה
 וו תאזזתֶא : הָּתָע דע בוטה ןַײַהדתֶא ָּתְרַמָש הָּתַאְו
 ליִלְנְל ֵׁשֲא הָנְקְּב עושי הָשָע תותאָה זריִשאְר
 פ  :יָריִמְלַמ וב ּוניִמָאָיַו ודובְּכדתַא הָּלנְַו

 9 ומָאְו אוה םּוחָנ-רַפְּכ לֶא דרי ןַכ יֵרֵמַאְו
 : םיִּבַר םיִמָי םָׁש ּובָשָי אלו ויָדיִמְלַתְו ויָחֶאְו

 13 םיִדּוהְיַה חַסֶּפ גה ברקו פ

 ו םיִרָוׁש יִרְכמ לְכיַהְב אָּצִמַה : הָמְלָשּורְ עושי לע
 וט טוש שעיו : םיִבָשי ףָסָכיֵפיִלֲחמּו םיִנֹויְו םיִׂשָבָבְו םינתלשא'ג

 םיִׂשָבְכַה--תֶאְו לָכיֵהְל ץוחמ םֶּלכ איצוינ םיִלָבִמִמ
 ףפהינ ףסקכדיפילממ ּףָקְּכ תֶא ּדּפְׁשִַו םיִרָנׁשַה-תֶאְו
 16 "תֶא ּואָש םיִנֹוי יִרָכמ לֶא רַמאַו : תּונָחְלשַה-תֶא
 : הָרֹהָס-דתיֵבָל יִבָא תיּבדתֶא ּוׂשֲעַּתלַא הֶּזִמ הלא
 וז : יִנְתְלְכַא ּףְתיִּב תַאְנְק בּותָּכַה-תֶא ויְדיִמְלַת ּורָּכַזי
 18 הֶאְרִת שא תֹואָה הָמ ולא ּורָמאַיַו םיִדּוהְיַה ּונֲעיו
 נפ רָמאיַו עּושי ןעיו : הָלֶאתא הֶׂשֹע הָּתַא יב ונְל

 םיִמָיה תָׁשלְׁשבּו הָוה ְכיַהַהְייתֶא וסֶרֶה םֶהיֵלֲא
 כ סיִנָש ׁשֵׂשְו םיעְּבְרַאְב םיִדּוהְיַה ּורְמאַו |: ּונָמיִקֲא
 : םיִמָיַה תֶשלְשב ּונָמיִקְת הָּתַאְו הֶּזַה לְכיִהַה הגב
 אוהו |



 אצ 91 JOHANNES 0 84.  ךַנ
 -תֶא לב 6 שיאו דיִעָמ ותא עַמָשו הֶאְר רֶׁשֲא

 יב םיִהְלֲא וִרְבּר רָּבְדַמ 6 ה רֶׁשֲא תֶא יב
 בָהא בָאָה : ַחּורָה-זתֶא םיִהְלֲא ןַתְנ הָּרמְב אל הל
 םיִמֶלּוע יח ןַּבַּב ןיִמֲאַּמַה : ּודְיְל ןַתָנ לכו ןְּבִה"תֶא 6

 בש ךַא םִיַה הארי אל ןֵּבַּב זמ אל רֶׁשֲאַו ול

 : םיִהְלָא ףַא ויָלָע
 הֶָשָע יִּכ םיִשּורְּפַה ּועָמָש יב נד עֶדִיו דא

 ויי אל םַניחַא =: ןנָתֹויִמ םיִּבַר םיִדיִמְלַּת זָסְּפַבּו עּושיפ
 הרָרּוהְי--תֶא בֹשַו : ויָדיֵמְלַּת קר עּושי וטּפַבּפ

 אביו : ןֹורָמֹׂשַּב רבעל ֹולְו : הָליִלְּג דוע רבָעיו + ה
 םֹוקַּמַה--לָא הָבֹרְק רֶכִש תַאַרְקַנה תיִנֹרְמׂש ריעל

 בלע רָאְּב םָש יה : ֹונְּב ףסוי?ל בקע ןַתַנ רֶׁשֲאפ
 תעש א'ג תַעְב יֵחְּתַו רֵאְּבַה "לע בשי ּךֶרֶּרִמ עושי ףֶע
 רֶמאו םִימ באָשְל תיִנֹרְמְׂש הָׁשֲא אֹבָּתַו : תיִששז
 הָרֵעָה ויָדיֵמְלַת ּוכְלָה יִּכ : ינֵקְׁשַה עושי ָהיֶלַא
 הָכיֵא תיִנֹרמְׂשַה הָׁשֲאָה ּויְלַא רַמאּתַו :לָכא תֹונָקלפ

 קרָשַאְו יֵנְמִמ הִיִתִׁשַהתֶא ידּוהיה הָּתַא "רַאְׁשּת
 : רֶבָּר םיִנְרָמשלְו םידּוהיל ןיִא יִכ יֵבֹנֲא תיִנֹרַמְׁש
 םיִהלֶא תִּתַמדתֶא יעְדַּת-סַא ָהיֶלַא רָמאּיַו עושי ןעיו י

 ְּל ןתיִו ונָמִמ ילָאְשּת יִנֵקְׁשַה ְּךְל רַמאָה יִמזתֶאְו
 ףל ּונְניִא ילד הָשאָה ויָלא רָמאתַו : םייח םִיַמ וו
 לּודְנַָה : ךְל םיִיָח םימ ןיאמו הקומע רַאְּבַהְו יִנדָא ו

 רָאְּבַהְדתֶא ּונָל ןתָנ רֶׁשֲא ּוניִבָא בקעימ :רָּתַא
 עושי עו : ויִּתמַהְבּו וָנְבּו אוה הָתָש ּונָמַמּו
 : דוע אָמָצִי הֶּלֵאָה םיִמַמ הָתִׁשַה לפ ָהיֶלַא רַמאיַ
 ול ןִּתֶא רשא םימה-ךןמ הָּתְׁשִי רֶׁשֲא שיא שיִאְו
 וב ּויְהִי ול ןּפֶא רֶׁשֲא םִיַמַה יִּכ םֶלֹועְל אָמְצִי אל

 ויֵלֲא רָמאתַו : םיִמְלֹע ײַחְל םיעְבֹנ סִיַמ רַאֿבוט
 ןָעָמְל הֶלֶאָה םםיִמַה--תֶא יַנֹדֲא יל הָנָּת הָׁשֲאָה

 אל
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 + אָשֶנ רָשָאּכְו : םִיַמׁשַּבירְׁשֲא םָדָאְְְּב סומָשַה ןמ
 : םֶדֶאוָב אָשֶני אושנ ןּכ רְּבְּמַּב ףָרָׂשַהזתֶא הָׁשֹמ
 וט יְהִי םימְלוע ַײת-סָא יִּכ רֶבאי אל ֹוּב ןיִמֲאַּמַה-לָכְו
 ופ-תֶא ןמָנייּכ ץֶרָאה-תא םיִחלֲא בָהֶא הכו : ול
 ייחדדפא יִּכ דבאו אל וב ןיִמָאָּפַהְלְבְו ֹודיִחידוְּב
 וזֹונְּב--תֶא םיחלֶא חַלָש אל יִּכ : ול ּוָהְי םיִמְלּוע
 :ץֶרֶאָק וב עשָּוהְליסא יֵּכ ץֶרֶאָה-תֶא טֹוּפְשִל ץֶרָאָל
 ו רָבָב ֹוּב ןימַאמ ּונְנִיִא רֶׁשֲאַו טֵפְׁשִי אל וב ןימֲאַּמַה

 ופ הְָו : םיהלֶא דיחְיְְּב םֵׁשְּב ןיִמָאָה אל ןעו טְּפְׁשִ
 -זתֶא ּובָחֶא םיִׁשְנֲאַו ץֶרֶאָל אְּב רוא יִּכ טָפְׁשַמַה
 כ הָשע-לָב יִּכ : םֶהיֵלֲעְּפ םיעָריֵּכ רֹואָהְומ ּךְׁשחַה
 ןְּפ רואָה לֶא ָּב אלו רֹואָה-התֶא אָנש קרָלַוע
 91 תּולָּגִהְל רּואָה לֶא אבי תָמָא השעְו : ויָלֲעַפ ּוחְבּוי
 פ : םוהלאָב ּולעפנ יִב ויִלָעָּפ

 = לֶא ויָדיִמְלִתְו עושי אָב הָלֲאָה םיִּרְבְּרַה יִרָמַא
 2 זָטּפְבְיו : וָׁטּפַבִיַו הָּמָש סֶהְּמִע בֶׁשֵַו הָדּוהְי ץֶרָא ות

 סָש םיִּבּר םִיַמ יִּב םילעשְל בורק ןּניִעָּב ןְנָתֹוו םנ
 לא דיע ךְלָשָה אל ןְנְחֹי יִּכ : ּוזטפְּבַו ואביו שואה

 הכ ןיִגּו ןְנֶחֹו יִדיִמְלַּת ןיֵּב ביר יהו : רַָמְשַמַה
 % רָמאיו ןְנְתֹוו לֶא ּואביו : הָרָהַּטַה לע םידּוהיה
 ןֵרְריַה רָבֲעְב ףִתא הָיָה רֶׁשֲא חֶז הָנֹה יִּבְר וילֵא
 : ויִלַא םיִאָּב לכו זטּפַבַמ אוה ויִלָע ָּתְרעַה רֶׁשֲא
 פז יִּתְלִּב רֶבָּב תַחְקְל לכו אל שיִא רַמאינ ןְנָהֹוי ןעיו
 9 אל יִּתְרַמָא יִכ יל םֶּתַא םידע : םִיִמָשַמ ול ןּתְנ
 פול רֶׁשֲאל : ונפל יִּתְחַלְׁשזסִא יִּכ חיִשְּמַה יִכְנָא
 ותא עמׂשְו דַמעֶה ןְתָתַה הָעַרְו ןְתְתַה אּוה הל
 תאּוַה יִתָחְּמַׂש ןֵכָל ןָתָחַה לוק רּובַעּב הַמְׂשִי חומש
 א לאָּבַה :טעֶמָא יִנֲאַו לֵדְנְו רלוה אוה : הָאְלְמ

 לעְו אוה ץֶרָאְל ץֶרָאמ רֶׁשֲאַו אוה לכ-לע לעַּמַמ
 3: תַאְו :אוה לפ"לע םִימָׁשמ אָּבַה רֵּבַדְמ אּוח ץֶרָאָה

 רשא
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 העְּבְרַא דֹועְב יִּכ םכיִרְמא םֶּתַא אלה : ֹולֲעַּפ הל

 ואש םֶכָל רַמֹא יִנָא הנה ריִצָּקַה אּובָי םביִשְדִח
 : רוצקל רֶבְכ ּוניִּבְלַה יִּכ תודָשְב ּואְרּו םֶכיֵנֲעדתֶא

 םיִמָלֹע ַיַחְל יִרְּפַה-תֶא ףוסָאְוו ֹורָכֹׂש חקו רַצוקַהְו <
 תאזבו : וְּבְחַי רַצּוקַהְו ערוה-"סנ ּוחְמֹׂשִי ןעָמְל וז

 יִּתְחַלֶש = : רֶצוק רַחַאָהְו עד דִתֶאָה רֶבָּרַה תַמָא א

 םיִרָחֶא ּהָּב םֶּתְלַמַע אל רַשָא-תֶא .רוצקל םֶכְתֶא
 םינְרְמש ֹוב ּוניִמַאּו : םלמעל םֶתאָּב םֶּתַאְו ּולָמֲע 9

 רֶׁשֲא הַׁשֲאָה רַבָּר רובעב איִהַה ריִעָהְד-ןִמ םיּבר
 ואביו = : יִתיִשָע רָשַאְ-לָּכְתֶא יל רמא יִכ הֶדיִעַה מ

 בֵׁשֵו םכֶּפַא תֶבָשָל ותא ּלֵאְׁשּו םיִנרְמשַה וילֵא
 --ןמ םיִּבַר םיִרַחֲא וב ּונימַאַו : םִָמֹי םבָש 1
 הָּתעמ הָׁשֵאָה-לֲא ּורְמאַו : ֹורָבְרלֲע םיִנֵׂשאָרָה ו

 ּונעדיו וָעמָׁש ּנְחַנֲא יִּכ ּךךַרָבַּר רּובַעַּב ןיִמַאנ אל
  ם  :ץֶרָאָה עישומ ַחיִׁשָּמַה הָז הֶנְמָא יב

 : רֶליִלְ ל םִומֹוי יֵרֲחַא םכָשְמ אָציו 43
 אכװ : ֹוצְרַאְב איֵבָנְל דֹובְּכ ןיִא יִּכ עושי דעיו + המ

 --לָּב-דתֶא ּואָר יִּב םיִליִלָנַה ותא ּולְּבִקַו ליִלָּג לֶא
 לא ּואָּב הָּמַה םג ,יִּכ חב םַלָשּוריִב הָשָע רֶׁשֲא

 רֶׁשֲא ילנה הֶנְק "לא דוע עושי אבו : גחֶהא

 הָלָח ֹונְבּוְֶלַמ שיא יהו מל םומה םָש .הָשָע
 קרָדּוהיִמ עושי אָב יִּכ עָמשיו :  םכּוחְנְדרַפְכְב וז

 --תֶא אָּפְרְלּו תַדָרָל ול לאש ויָלַא שנו ליִלְנְל
 עושי ויָלֲא רֶמאַו : ת=וה תּומָל בורק יִכ ֹונְּבצ
 רֶמאיַו : ּוניִמֲאַת אל םיִתָּגמּו תּותא ּואְרַת אל םָא 9

 רַמאיַו : יִנְּב תּומָי םֶרָט יִנדַא הָדְר ּךֵלָמ ׁשיִא וילֵאנ

 רֶׁשֲא רֶבְּבִל שיִאָק ןַמָאמ יח נב ךל עושי ויל
 ויָדְבַע וב ּועְנִב ֹוּתְדַרְבּו .: ּךֶלַו עּוׁשי ולֵא רֵּבְר ו
 העשה א'נ תַעָהְדדתֶא םֶהַמ שרדו ,: יַח נב רמאל ודיני 2

 העשכא'ג תָעָּב לֹומְתֶא ויָלֲא ּורָמאיַו קול .ּהָּב לֵחַה-רֶׁשֲא
 תיעיבשה 4 |
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 6 ָיִלַא רמאיַו : באָשָל הפ אובָא אלו אָמְצֶא אל
 וז הָשָאָה ןעּתַו : הָּנַה יאבּו ךָשיִאְל יאק יִכְל עושי
 בַטיַה עושי ָהיִלֶא רַמאיַו יִל ּונְניִא שיא רָמאּתַו
 וג הֶׁשַמֲח ּךָל יָה יִּכ | : יִל ּונָנִא שיא יִּכ ָּתְרַּבִּר
 ְּתְרַּבִּר תֶמֲאְּב שיא ּונְניִא הָּתַע ּךְל רֶׁשֲאַו םיֶׁשְנֲא
 ּופיִּכ יִכנָא הָאר יִנֹדֲא הָשַאָה ויָלֶא רָמאתַו : תאז
 כ םֶּתַאְו ּוניתבָא ּווֲחַּתְׁשַה הֶזַה רַהָּב : הָּתָא איִבְנ

 תּוָחּתַשָהְל ּונְל רֶׁשֲא םֹוקמַה אּוה םֶלָשּורי יִּכ םירמא
 9 אֹבָת יֵכ הָשֶא יל יִנִמַאִה עושי ָהיֶלָא רָמאיַו : ֹוּב

 פלו הֶּזִה רֶהָּב בָאְל ּוֲחַּתִׁשִת אל רֶׁשֲא תַעְה העשה א'נ

 = םָּתְעַדְי אל רֶׁשֲאל םיִוָחְּפְשַמ סָּתַא |: םםַלְׁשּוריִב
 -ךןמ הָעּוׁשְי יכ ועדי רֶׁשֲאַל סיִוְמְּתְשִמ ּונְחַנֲאו

 9 םיִוֲחַּתְׁשַּמַהְו הָּתַע איהְו תַעָה הֶאָבּו : םיִדּוהְיַה העשה א'נ

 הָלֵאָכ יִּכ תֶמֲאָבּו ורב בָאְל ּוֲחַּתְׁשִי םיִנָמֲאְנַה
 =אוה תור םיהלֶא : ול תֹוֲחַּתְׁשַהְל בָאָה ׁשְקַבִמ

 : תֶמֲאָבּו תּורְּב תֹוַחַּתְׁשִהְל סָהָל ול םיִוֲחַתְׁשִמַהו
 הכ אָרְקִּנַה ַחיִׁשָמ אבי יִכ יִּתְעַדְי הָׁשֲאָה ויָלֵא רֶמאּתַו

 % עושי ָהיֶלא רָמאַו : לפה ּונָל דיג ֹואבְבּו טסה תשמ אנ
 פז ואבי זָא ב : ךִיְלַא רֵּבַדִמַה יֵכֹנֲא
 אל ׁשיִאְו הָשֶאָה םַע ֹורָּבַּר לַע ּוהָמְתִיַו ויָדיִמְלַת

 5 בזעתו : ָהֶלֵא רֵּבַדִת הָּמָל וא ׁשְקַבְּת"ִהַמ רַמָא
 --לֶא רָמאּתַו הָריעֶה ךֶלִּתַו הָּרַּכִתֶא הרֶׁשֲאָה
 29יל רַמָא רֶׁשֲא ׁשיִאָהתֶא ּואָרו ואב : םיֶׁשָנֲאָה
 לּואְצַַו : ַחיִשָמַה אּוה אלָה יִתיִשָע רַשַאלָּב-תֶא
 פ : ויִלֶא ּואביו ריִעָהְְוַמ

 1 רמאָל איהה תַעָב ויָדיִמְלַת ותא ּולָאשיו
 32 םֶּתְעַדָי אל רֶׁשֲא לָכאָה םָהיֵלֲא רַמאיִו : לא יִּבַר
 33ןהעַר לֶא שיא םכיִדיִמְלִּתַה ּורְמאַו : לפָאְל יל

 --תֶא תֹולַכְלּו יִחְלש ןֹוצְר--תֶא תושעל יֵלְבֶא הדֶז
 ולעפ
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 הָתע--דע לַעָּפ יִבָא עושו םכָהֹא ןעו : תָּבַׁשַה וז
 ונְרָהְל שקבל םכיִדּוהיַה ּופיִסֹוַו : "לָעּופ יִכנָאְו 8

 םכנְו תָּבַשַה-תֶא לָלַחְל ּונָמַמ טעֶמ יִּב הֶו רּובעב
 : םיִהלאָכ ותא הָּושְמּו אּוה ויבֲא םיהלֶא יִּכ רַמָא

 רמא יֵנֲא סֶנְמָא םכְנְמָא םֶקיִלַא רָמאיַו עושי ןעיו ופ
 תֶאדםִא יִכ ֹוׁשֵפַנִמ רֶבָּר תּושעל ןֵּבַה לֶכּוי אל םֶכָל

 הָשע אוה רֶׁשֲא-תַא יִּכ הָשַע בָאָה יִכ הָאָר"רְׁשֲא
 בָהא בָאָה יכ : ּוהֹומְּכ ןֶּבַה םנ הָשַעָה הָּמַהכ

 השע וה רֶׁשֲאלְּכתֶא ותא הָאְרַהְו ןֵּבַהיתָא
 : ּוהָמְתִּת ןעַמָל ותא הֶאְרִי הָלַאַמ םיִלּודְּג םיִלֲעַפּו
 הָיַחְי ןָּכ הָיַהְמּו םכיִתָמַהדתֶא םיִקַמ בָאָה ומָּכ יָה
 --תֶא טפו אל בָאָה יִּכ : הָבאי רָשָאדתֶא ןֵּבַה 9

 לכ ּודְּבַכְי ןעמל | : ןּבל ןָנ טַּפְׁשִמהלְבְו שיא ג
 רֶׁשֲאַו בָאְהְ-דתֶא םיִדְּבַכְמ הָּמַה רֵׁשֲאַּכ ןֵּבַה-התֶא
 רֶׁשֲא בָאָה--תֶא דָּבַכְמ ּונְניִא ןָּבַה-תֶא דָּבַכָי אל

 עמשה םֶּכָל רמא יִנֲא םםְנָמֶא םֶנְמָא = : ּוהָחְלָש 4
 ול ּויְהְי סכיִמְלּוע ַײח יִחְלשְּב ןיִמַאמּו ירָבְּדְתֶא
 : םִיַחַה*לֲא תֶוָּמַמ רבע ּךא טֶּפַשַמְל אבו אצלו

 איִהְו אֹובְּת תַעָה םֶכָל רַמא יִנָא םֶנֶמָא םֶנָמָא הכ
 םיהלֶאןּב לּוק-תֶא םִיִתַמַה ּהָב ּועָמְשַו רֶׁשֲא הָּתַע .
 טכיוח ול שו בָאָה ומָכ כ : ויהי םביעמשהו 6

 : ּושָפְנְּב םַײַח ול תּויָהְל ןַּבל ןתָנ ןֶב וׁשפנְּב
 םכַדָא-ןֶב יִּכ טֿפְׁשִמ תושעל ןֹוטְלְׁש ול ןַתָנ םנו לז
 רֶׁשֲא תַעָה אֹובָת יִּכ תאז לע ּוהְמְתִּתִ-ִלַא : אּוה 8
 ּואָצִו : םיִרְכְקַּב רָשַאדלָּכ ולוק-תֶא ּהָּב ּועָמָשיּ

 -לֶא תּועְר יִשעְו םיַהַה תַמּוקְתדלֶא תובוט ישע
 הָמּואְמ תושעל לכוא תצל : טְפְׁשִמַה תַמוקתל

 אל יִּכ קֶרָצ יֵטְּפְשִמּו עמָשָא רֶׁשֲאַּכ טֿפְשָא יִשָפִנִמ
 :יֵנָחָלְׁש רֶׁשֲא בָאָה ןוצְר"סא יִּכ ׁשֵקַבַמ יִכְנָא ינֹוצְר

 רֵחַא שו = : הָנָמָאָנ הֶנְנִא יתּודע יֵלֲע יִּתְדִעַה םָא וו =
 = דיעמה :./ "דפ

 נצ

 העשה א'נ

 העשה א'נ



 ₪2 4.5. ה ד ןנחוי
 :גיִּכ בָאָה עדו : תת4קה ותא הָבֲע תעיִבְׁשַה

 יַח ָנְּב עּושו ויְלֲא רַמָא רֶׁשֲא איִהְה תַעָּב הָיָה יג יל
 8 תיִנשַה תואָה עּושו שעיו : ֹותיֵּב"לְכְו אוה ןַמַאיו
 : ליִלָנְל חֶדּוהיִמ ֹותאֵצְּב תאוה

 ה עּושי *לעיו םיִדּוהְיַה גח ןכ יֵרֲחַא יהיו
 9 ןאצה רעש לֵצַא םַלְׁשּוריִב הָכַרְב יִהְּתַו : הָמָלְׁשּורְ

 שָמָח הָלְּו אָּבְקַחְ-תיִּב זרירבַע ןֹוׁשְלְּב תֶאְרְקִנַה
 3םיִרְוע םילוח בר ןּומָה ּובְכָש הָלֵאָבּו : תֹוּכְׁשִל
 +ִדֶאְלַמ יִּכ : םִָמַה עֹונָל םיִלְחִיִמ םיִשָבְי םיִחְסּפ
 ןושארקְו םִיַמַה-תֶא יִנְרַהְו הָכרְּבַהלָא תַעָל דר
 רֶׁשֲא הָלֲחמ"לָבמ אָפרְנ םִיַמַה זָנר יֵרֲחַא דרי רֶׁשֲא
 ה םיִׁשָֹׁש חֶלְח רֶׁשֲא דָחֶא שיא םָש יֵהְיַו : ול הָתְיָה
 יב עדו בכש עושי ותא ארפ : הָנָׁש הָנֹמְׁשּו
 : תּפְרַהְל הָבאתַה ולֲא רַמאַו ול בָר תע הז
 ז דלֶא יִנָכיִלְשַהְל יל ןיִא שיא יִנֹדֲא הָלֹחַה ותא ןעַי
 שיָא יֵנָפְל דרי יֵאֹבְב יִנֲאַו םימה גר יֵרֲחַא הָכְרְּבַה
 ְּךְבָּכְׁשִמתֶא אָש םוק עּושי ּויְלֵא רָמאַו : רָחַא
 פובְּבְׁשִמ-תֶא אָשיַו םאְתַפ אוהה ׁשיִאָה אָפְרַו :ּדַלו
 פ ! אּוהַה םּויָּב תֶּבַש יִהְיַו ךליו

 י תָּבִש םוי תַּפְרָנהְדדלֶא םיִדּוהְיַה ּורָמאיַ
 וג ןעיַו : בָּכְׁשַמַההתֶא תאָשְל ּךָל הָרּותכ הָנְנֵא אוה
 : ףלו ְּבּכְׁשִמ-תֶא אָש יֵל רַמָא אוה יִאְּר םֶתַא
 נפ-תֶא אָש ְּףיֶלֲא רַמָא רֶׁשֲא ׁשיִאָה יִמ ותא ּולֶאְשיו
 וג עושי יִכ אוה יִמ אָּפְרנַה עַדָי אלו : ּדלְו ּךִתָטַמ
 + אָצְמִו : אּוהַה םּוקָמַב הָיָה רֶׁשֲא לָהְקַהְוִמ רֶס
 קרנה ולֵא רָמאיַו -לֶביֵהְּב ןכ יֵרֲחַא עושי ותא
 עֶר רֶבָּב ל הָיִהִי ןֶפ דוע ָטָחְּת לא ָתאַּפְרנ
 וט אּוה עּושי יִּכ םידּוהיל דנו שיִאָק ָךָלַו : ּונָּפִמ
 16 לע עּושו-תֶא םידּוהיה ּופְּרְרִו : ּוהֲאָפְר רָשֶא

 םֹויִב הָלֶאדתֶא 'הָשָע יִּכלַע ּוגרֶהָל ושקבוו הָכ
 תבשה 4 |
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 : טָעָמ שיא שיִא םםָּתְחְקִּב םֶהָל יד אל םכָחָל
 ןועָמש יִחַא ויָדיִמְלִּתִמ דחַא ערְּדְנַא וילא רַמאִיַו 8
 "ליכא תֹורַָּּכ שָמָח ול רֶׁשֲא דָחֶא רענ הפ שי : רטֿפפ

 : הָנִּכ ןֹומְהָל הָלֵא הָמּו םיִגָד יִנָשּו םיִרעָש םֶמָל
 בָר ריִצָח יִהְיַו םיִׁשְנַאָה-דתָא ּובישוה עושי רָמאיַוי

 תֶׁשֵמַח רַּפְסַמְּכ םכיִשְנַאָה ּובשיו אּוּהַּה םםיקַמַּב
 ןֵתַו הָדּויו םֶחָל תּורְּכְּכתֶא עושי חָּקַו : םיִפְלַא ג

 מ וש ow So רֶׁשֲאַּכ םיִנְּדִמ ןֵכְו םיִּבְסֶמְל םיִדימְלּתַהְו םיִדיִמְלּתִ
: : 

 -תֶא ופְסַא ויְדיִמָלּתי-לֶא רֶמאיִו עְּבְׂשִמ : ּובָא
 ּופְסַאַו : הָמּואָמ דבאי לֵבָל םיִרָתֹוּנַה םיִתֹותָּפַה ו

 תֹּורְּבּכ ׁשֵמָח יֵתֹותְּפִמ םידוד רָשָע םיִנְׁש ּואְלַמו
 םיִשָנָאָה ּורָמאיַו : םיִלְבאָל םיִרָתֹונַה םיִרעׂש םָחָל 4

 הָז ןֵכָא עושי הָשָע רֶׁשֲא תּואָהְ--תֶא ּואָר רֶׁשֲא
 2 : ץֶרֶאָהְדְלֶא אֹובָל רֶׁשֲא איִבְּנַה

 ותושעל ּוהָפְטְחִיְו ּואֹובָי יִּכ עושי עַד וט
 בֶרָעְּב יחיו : רֶחֶה ללָא ֹוּדֵבְל דוע ְּךֶליַו למ 6
 ּורְבעַו הִנֲאָה-לֶא ּודְריַו :םִיַה-לֶא ויָדיִמְלַת ּודְרִיַו וז

 אָב לו ךָשח יֵהַו םּוחְנ--רפְּכ לֶא םִיַל רֶבֲעַמ
 : רעֹוס סִיַהְו לֹודָּנ ור בשיו : עּוׁשי cםֶהיֵלֲא 8
 ץֶרֶא תּורבְּכ םישלשכ וא שָמָחְו םיִרְׂשֲעְב ּוכְלַַו ופ

 הינאָל ברקו םכיה--לע ךלוה עּושנ-תֶא ּואְרו
 : ּואָריִּת לַא אּוה יִנָא םֶהיִלֶא רַמאַו : ּואָריַו כ

 םאְתפ הָיִנָאָה יִהְּתַו הָיִנָאָה לֶא ותא תַחְקְל ּובאיו
 פ : ָהיֶלֲא ּוכָלְי רֶׁשֲא ץֶרֶאַל הָבֶק

 רֶבֲעַמ דַמָע רֶׁשֲא לָחְקַה תּואְרְּכ תֶרָחָּמִו ₪
 תַחַאָק יִּתְלְב הָּמְׁש הָנְנֵא תַרָהַא הָיִנָא יִּכ םכיל
 לֶא עּושי דרי צל יְֵו ויְדיִמְלַת ּהָב ּודרָי רֶׁשֲא

 : םְּצַבָל ויְדיִמְלַמ ּוכְלָה א וָדיִמְלִּת םע הָיַנֲאָה <
 רֶׁשֲא םֹוקַמל תוברק הֶיְרַבְׁשמ ּואָּב תֹורֲחֲא תייִנָאָוִפ

 תֹואְרְּכ כָל : יִנדֶא תֹודֹוהַּב םכָחְל םֵׁש ּולְכָא
 להקה AAg םילּב
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 : הָנֶמֶאְג יִלָע דיעַּמַה תּודֲע יִכ יתעדיו יֵלֲע דיִעַמַה
 כב - 1 3 3557 | : תֶמָאָהיזתֶא דיעהְו ןְנָחֹו-לֲא םֶּתְחַלְׁש

 ןַעָמְל הָלַא-דתֶא יִּתְרַמָא ְּךַא תּודֲע יִּתְלַּבִק ׁשיִאַמ
 הל םכְתיִבַאָו הֶאְרנְו רעֹוּב רַנ הָיָה אוה : ּועָשְּוִת
 8 יִּכ ןֶנֶחּויִמ הֶלודְּנ תּודע יִלְו : תַעְל ֹורֹואְּב לּוגְל

 םילְעְפַה--תֶא תֹולַכְל בָאָה יל ןַתָנ רֶׁשֲא םכיִלְעְּפַה
 : בָאָה יִנָחְלָש יִּכ יִלָע םידיעְמ הָׂשֹע יִנֲא רֶׁשֲא הָלֲאָה
 גז קפל ולֹוק-תֶא יִלָע דִיִעַה אוה יִנֲחְלְׁש רֶׁשֲא בָאָהְ

 : ּוהֲאְרִמידתֶא םכָתיִאְר אלו .תַעְלֶכְּב םָּתְעַמְׁש
 3 חַלָש רֶׁשֲאַל ּונימאמ אל יִּכ םכְבָב ּונָניֵא ּורָבְדּו
 39 םיִבְׁשֹוח םֶּתַא סב יִּפ םיִבּותְּכַה-תֶא ּושָּפִח : ותא
 םיִדעּמַה הָּמַה הָּלֲאָו םיִמָלּוע ַײַח םכָכְל תּויָהְל
 מ : םִיַח סֶכָל תֹויְהְל יִלֶא אֹובָל םֶתיִבֲא אֹלְו : יִלָע

  ּויִּכ םכָכְתֶא יִּתְעַדְיְו : םיִׁשָנֲאַמ דֹובְּכ חֶקֶא תל
 4 אלו יִבָא םֵׁשְב יִתאָּב : םֶבָּב םיִהְלֶא תַבֲהַא ןיִא
 : וחקת ותא ֹומְׁשְּב רֵחַא אּובָי םָאְו יתא םָּתְחַקְל
 + ויַחָאַמ שיא דּובְּכ סֶכְּתֶחְקּב ןמֲאַהְל ּולָבּות הָכיִא
 : םםָּתְׁשִקִב אל ַּבְל םיִהלֶאַמ רֶׁשֲא דֹובְּכַה-תֶאו

 המ ּוָחֶא שו בָאָה לֶא סֶכְתֶא ןיִשְלַא יִכ ּובְׁשְחַּת לא
 46יִּכ : וב םֶּתְחַסְּב רֶׁשֲא הָׁשֹמ סֶכְתֶא ןיִשְלַי רֶׁשֲא
 : יֶלָע בֵתָכ יִּכ יב ּוניִמֲאת הֵׁשֹמְּב םָּתְנַמָאָה-סַא
 יז  :יָרָבְדב ּוניִמֲאַת הָכיֵא ויָבְתְבַב ּוניִמַאַת אל םֵאָ

 א ןלילָנַה םִָל רֶבַעְמ עושי רַבָע ןֵכ יֵרֲחַאְו
 פאר יִּכ בר לֶהק ויָרֲחַא ּךְליו : הירַבִש םי אּוהְו
 עושי לעיו : םכילוחל הֶׂשָע רֶׁשֲא ויָתתא--תֶא

 + חַסֶּפַה בלקינ : ויָדִמְלַּת פע םֶׁש בָשַָו רָהָה-לֲא
 ה אָב יִכ אָרַו ּויָנְעְדִתֶא עושי אָשִיַו : םידּוהיה גַת
 םכָחָל הָנְִנ ןיַאמ סֹוּפְלִפְל רֶמאיַו בֶר לָחְק ויְלֲא
 6 אוה יכ ּותסנְל רַמָא תאז--תֶאְו : הֶלֶא ּולָבאו
 ז ךֶניִּר םִיַתאָמ סּופְלִפ ותא ןַעַו : הֶׂשֲעַי-הַמ עדי

 םחל ;
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 ךמ הֵרָי רֶׁשֲא 'םֶחָּלַה יָבֹנָא רמָא יִּכ ןענ :םיִדּוהְיה
 ּונְעֵדְיְו ףסוידְָּב עושי הָז :אלָה ּורָמאיו :םִיָמְׁשַה 9

 סכְימָשה-ןמ רמאי הָכיִאְו ומא--תֶאְו ויָּבָאד-תֶא
 ׁשיִא ּונלְּת לא םֶהיֵלֲא רַמאיַו ַעּושי ןַעיו :  יּתְדְרָי 3
 יִּתְלְב יֵלֲא צובל שיא לַכוו ל |: ּוהָעְרְדילֶא 4

 נָא ןֹורָחַא ֹווְבּו ּנַחָלְׁש רֶׁשֲא בָאָה ּוהְּבְשְמְ
 םיִהלֶא יֵדּוּמְל םֶלָכְו :םיִאיִבְּנִּב בּותָּכ :ּוּנַמיקַא המ

 אל :יִלֲא אבי דָמלְו בָאָהְִמ עמשה לכ ןֶכְל 6
 םכיהלאל רׁשֲא תַא-ַא יִּכ בָאָקדתֶא שיא הָאְר

 רמא ינַא םֶנָמֲא :פֶנֶמָא : םָאָהיתֶא הֶאַר תצוה 4
 םכָחָל יֵכֹנָא :ֹול םיַמָלֹע יח יִּב ןיִמֲאַּמַה סֶכָל 8
 : ּותַמּו רָּבְדַמַּב ןָמ ּולְכֲא סםכְכיִתְבִא : םיַחַהּפ
 ּונָמַמ לַכֲאי :לכ רֶׁשֲא םִיַמׁשַה ןַמ דרויה םֶחְלַה 'הָזנ
 --ןמ דרֹויַה םכייחה םָחָלַה יִכנָא : תומי תצלְוו

 הָיְחַי הֶּזַה 'סָחָלִהה-ְוִמ לקַכאי רֶׁשֲא ׁשיִא םימָׁשַה
 הָׁשֲא אוח :ירָשְּב ןּמֶא רֶׁשֲא םֵחָלַה--תֶאְו :םֶלֹעְל

 שיא םידוהיה ּוביִרַו : ץֶרָאָה ַײַה רַעְּב ןֵּתֶא 9
 ֵהְׂשְּב ּונָל תַתָל הֶז -לכוי:הָניֵא רֹמאַל ּוחְעַרְּב |

 יִנַא םֶנָמָא :םנָמֲא 'עושו :םֶחיִלַא מאיו :רבָאָל 5
 םכְדָאְדְןֶּב רׂשְּב-זתָא ּולכאתהאל-סא :םֶכָל רַָמא
 : םֶכָּבְרְקַּב םיַח :םֶכְל ּויָהַי אל ֹומָּר--תֶא ּוּתְׁשַתְו

 סיִמְלוע ייַח ול יִמָּדתֶא הָתְׂשֲהְו יִדָשְּבדתֶא לָכאָה 4

 :לָבֹא ירָשְב הָנְמָא יִּכ =: ּוָמיִקַא נָא ןֹוהֲחַא פּויָבּו הנ
 יֵרְׂשְּב-תֶא לֵכאָה : אּוה הֶיִתְׁש יִמָד הֶנְמָאְו אוח 6
 רֶׁשֲאַּכ :ֹוב ִנֲאַו יִּב"םֵׁשִיי אוה יִמָּרתֶא יהָתְׁשַהְו ה

 :םג יתא לַכֹאָה ןּכ בָאְּב יח יִכְנָאְו יחה בֶאָהייִנַחָלְׁש
 םיִמשהךןמ דרי רֶׁשֲא םֶחְלַה ה הֶז :יִב יהָיְחָי:אּוה 8

 ד"ןמ -לַכאָה ּותַמּו ןָמ ּולְכָא רְׁשַא םֶכיִתבַאכ אל

 -תיִבָּב רָּבַד הָלֶא-תֶא  ::סֶלּעְל .הֶיְחִי חֶנַה םֶחָלַה 9
 תקנה איג םביִּבַר :ּורָמאיַו  ::םּוחָנ-רַפָבְב רדְמָלְּב רעומה ס

 וידימלתמ



 .caP.6. ו ןנחוי
 םבנ ּודְרָי םֶׁש :ּונְניִא וידיִמְלַתו עושי יִּכ *רֶמְַה
 -יתֶא שקבְל םּוחָנ"רפְּכ לֶא יּואֵבְיְו תֹונֲאָב הָּמַה
 הכ ּויָלַא ּורָמאיַו םיל רֶבֲעַמ ותא ּואְצְמִו : עושו
 % מאיו .עושי םָתֹא ןע : םלָה תאָב יִתָמ יב

 .יתא םָּתְׁשִקִב אל יִּכ סֶכָל רמא וִנֲא .םְנָמָא סֶנְמֶא
 סֶּתְלַכַא יִּכלֲעסַא יִּכ תּותאָח-תֶא םֶחיִאְר :יִּכ לע
 פזןעַמְל ּולֲעְפִּת לַא |: םםָּתְעַבְׂשּו םֶהָל תֹורָּכְּכַמ

 בשָי רֶׁשֲא לָכֹאָה ןעמְלַא יִּכ דבאי רֶׁשֲא .לָבאָה
 ותא יִּכ םֶדֶאְֶּב םָכָל ןּתַי רֶׁשֲא םכימְלֹוע תְל
 8 הׂשעּנ-דהַמ ּויְלֲא ורמאיו : םיִהלֲאָה בָאָה .םַתָח
 פפהַמאַו עושי ןעשו : םםיַהְלֲא יַלֲעְבדדתֶא .לֹועְפִל
 חלש :רֶׁשֲאַּב םֶכְנָמֲאַהְל םִיהְלֲא | לעפז-הֶז םכָהיִלַא
 ל הָאְרִנְו הֵׂשֲעַּת רֶׁשֲא תֹואָה הָמּו וָלֵא ּוהְמאיַו :ותא
 גו רֵּבָדַּמַּב ןָמ ּולְבֲא ּוניִתבַא : לֲעֶפּת-המו ּךְּב ןיִמַאנְ

 3: רֶמאיַו :ילֹבָאָל םִימְׁשַה"ןמ םֶהָל םֵהָל תו בּותָּכַּ
 ָהָׁשֹמ :זבָבְל רמא יִנֲא .םִנְמָא םֶנְמָא עּוׁשְי םֶהיֵלֲא
 יִבָאזסַא יִּכ םִיַמְׁשַהוִמ םֶתְלה-תֶא םָכָל ןַתְנ קיל
 3 תֶזיִּכ : םִיָמְׁשַהְִמ תֶמָאָה סֶחְלַה-תֶא םֶכָל ןַתֹב
 סייח :ןַתֹוּנַהְו םִימְׁשַהןִמ דַרֹויַה םיִהְלֲאָה כחל
 3 םָחְלַהזִתֶא ּונָל"ִהָנְת יִנֹדֲא ויָלֲא .ּורָמאיַו : ץֶרָאָל
 הלּפָחָל יֵבֹנָא עושי םֶהִיִלַא .הָמאַו : תַעלָבְב .הָּנַה
 אָמְצִי אל יִּב ןיִמַאַּמַהְו .בעְרְו אל .ולָא.אָּבַה םִיַחַה
 %אַלְו יִתא .םָתוֲאְר :םנ יִּכ םֶכֵלֲא רַמאְו : םִלֹועְל
 זיַלֶא אּובָי בָאָה יל תו רֶׁשֲַאזתֶא לכ : םָּתְנַמֲאָה
 38 "דןִמ וּתְדְרָי יִּכ :: הָצּוח איִצֹוא אל יִלֶא .אָּבַהְו

 הוו ::יִתְלַש ןוצרדסא יכ ינצר תּושעל אל םִיַמְׁשַה
 ְןַתָנ רֶׁשֲא לּכִמ דָבִא לֵבְל יֵנֲחָלְׁש רֶׁשֲא בָאָה ןוצר
 םיִחְלׁש ןֹוצְר הֶזְו :ןֹורֲחַא םֹויְב ּוגָמיִקהלדסִא יִכ יל
 :סכיִמְלוע ַײַח וב ןיִמַאַמּו ןֶּבַהְדתֶא הָארָה לכ .יִּ
 4גויִלָע ונלינ :וּנַמיקֲא יִנא ןֹורֲחַא םֹויְבּו ול .ּווהי

 םידוהיה .
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 דוע הֶלָעֶא אל ינֲאַו הֶזַה נֵחַה-לַא ולע : ָהיֶלֲעָּפצ

 רּבְדְוו : הֹּכ-רֲע יִּתַע הֶאְלָמ אל יִב הָוַה גַחַה לָאפ
 5: לילָנְּב בֶׁשו הָלֵא-תֶא םֶהֵלֲא

 "א אוה כג הֶלָע יָחֶא ּולְע רֶׁשֲאַב ו
 ותא ּושְקבו : רֶתָסָּבְדדםַא יִכ ּולְנְב =ל גָחַה וו
 הָלֹודְג הָנּולְת יֵהְּתַו : ֹוַא ּורָמאיַו גֶהָּב םידּוהיה ופ

 אל ּורָמָא הָלֶאְו אּוה בוט ּורָמָא הָלֲאָו ויִלָע םָעְב
 ויָלָע רֶּבַד אלו : אּוה לֶהְקִה הַעָתַמזסֲא יִּכ כו

 : :פ : םיִדּויַה תֵאְריִמ יּולְנַּב שיא
 " נָחַתיִצָהְּב "לֶכיַהָהְדלֶא עּוׁשָי רעו -
 הֶז עֶדְי הָכיֵא רמאל םידּוהיה ּוהָמְתִיו : דַמליַווט
 רַמאיַו עּושָי םֶתא ןעיו : דַמָל אלו םיִרָפְּסַה-תֶא 6
 שיִא =: יִנָחְלש רָשָאְלְסִא יִכ אּוה יל צל יחקל וז

 םכא הָוַה חֶקֶלַהְלִע עדי ּונּוצְר תושעל הָצְרְי יִּ
 רָּבְִדָמה : רֵּבַדַמ יִנֲא יִׁשַֹּנִמ וא אּוה םיִהלֶאַמ 8

 דֹובּכ-תֶא ׁשֶקבִּמַהְו ׁשֵקַבִמ אוה ֹודֹובְּב-תֶא ושפָּנִמ
 cor םֶכָל ןַתְנ אלָה : וב ןןָא ןיִאְו אּוה ןָמָאָנ ֹוחְלֹוׁש ופ

 ול

 --תֶא הָשע ּונְניִא םםָּכִמ שיִאְו הָרּותַהדתֶא הָשמ
 *לֶהְקַה ןעינ : ינְגְרֶהְל ושְקַבְּת עורמ זרֶדֹוּתַה כ
 עושי ןענ + ּדֵגְרָהְל שקב יִמ ְּךְל דש רמאיו

 : ּוהָּמְתַּת םֶכְלַכְו הֶׂשֲעֲא תַחַא הָלָעְּפ םֶהיֵלֲא רָמאיִ
 הָשמִמ יִכ פצל תֹלּומַה-תֶא םֶכְל ןַתָנ הָשמ ןֵכְל2

 : שיִא םֶּתְלַמ תֶּבַשַה םּויְבּו תּובָאָמדםִא יִכ איה
 תַרּות רּפְת יִּתְלְבְל תֶּבַשַה םֹויּב שיא לומָי םאְו

 : תֶּבַשַה םֹויְּב שיא יִתאַּפַר ןע יב ּורְּמַתַה הָשמ
 קֶדֶצ טְּפְׁשִממַא יִּכ .םֶביִגִע הֶאְרַמְל וטֶּפְשִת לַא א
 אֹלֲה םַלְׁשּורְי יִבָשּויִמ םיִשָנַא ּורמאיו : ּוטפָשּת הכ

 ױלְנְב הֵּנַהְו : ֹוגָרָהְל םכיִשְקִבְמ הָּמֵה רֶׁשֲא הא
 עודיה הָמּואָמ ויָלֵא רַמֹאָה ןיא שיאו רֵּבַדְמ אוה
 ּונְעַרְי ְךַא : ַחיֶשָמַה אּוה הָנָמָא יִּכ םיִרָשַה ּועדָי

 יא

 לוחב א
 רעומה



 0.6.7. זו ןנחוי

 : ועָמְָשְל לכי יִמ הֶז השק רָבִּד םעֶמְׁשְכ ויִדיִמְלִּתִמ
 6 תאז-לע םיִנָנלִתַמ ויָדיִמְלַת יִכ ֹוׁשְפַנּב עושי עדיו
 69ּואְרִּת םִא ףַאְו : תאזָב ּולְׁשְּכִתַה םֶהיֵלֲא רָמאיִו

 : םינָפְלִמ םָש הָיָה רֶׁשֲאַל הָלֹע םֶרֶאד"ןָּביזתֶא
 6 הָמּואְמ ליִעּוי אל רֵׂשְּבַהְו הּיַחְּת רֶׁשֲא איה חּורָה

 הָּמַה חור םכֶכִלֲא רֵּבַדְמ יֵנֹנָא רֶׁשֲא םםיִרְבְּרַה
 ל רֶׁשֲא םישְנָא םָכְּב שו : הָּמַה םכיִיַחְו
 אל רֶׁשֲא הָלַא יִמ עּושי עַדָי תיִׁשאַרַמ יִכ ּוניִמֲאָ
 הסרמאיו : ּוהֵריָנְסִַי רֶׁשֲא הֶז אוה יִמּו ּוניִמָאָה
 יִלֶא אֹובְל שיִא לכו אל יִּכ םָכָל רמא יִנֲא ןֵכָל
 פ : יָבָאְַמ ול ןֵּתְנ יִּתְלַב

 6 1מִע ּוכְלֶה אל ויָדיִמְלִּתִמ םיִּבַר ּובָש זָאַמ
 8: cכנ ּוכְלַתַה רָשָע םיִנְׁש-לֲא עושי רָמאיַו : דוע
 6 ךלנ יַמ לֶא .יִנדָא רֶמֶּפ ןועְמש ותא ןעַו : םֶּתַא
 ₪ יִּכ עדו ןיִמַאנו : הָּמַה ְּךְל םכיִמְלֹע ייח יִרְבּה
 ע ַעּושָי םֶחֹא ןעֶיַו :םַיַח םיהלֲאְןָּב חיִשָמַה הָּתַא

 םכְּכִמ דָחֶאְו רָשָע סונָש םכָבְתֶא יִּתְרַתָב סצלָה ,,
 זה יִּכ רָּבִּר ןֹועְמְׁשְוְב יִתּוְרַּכ שיִא הָדּוהְי לע : ןָמְש יתוירכשא
 םביִנָשָמ דַחַא ּותויָקב ותא ריִגְסָי רֶׁשֲא הֶז אּוה תוירק שיא

 : רֶׂשֲע

 : ֹוגְרָהְל שכידּוהיה ּושְקְב יִכ הֶדּוהיִּב ּךלַהְתַהְל
 3 ?ןיִחָא ויָלֵא ּורמאיו : םידּוהיה תּוּכָס גַח ברקינ

 ךיְריִמְלִת םנ ּואָרָי ןעמְל הָדּוהְי לֶא לו הּזִמ רֹובֲע
 + שיא ןיִא יִּכ : הָשַע הָּתַא רֶׁשֲא םיִלְעְּפַהְד-תֶא
 הָּתַא--סַא תֹולָנִהְל שֶקַבְמּו רֶתַפַב הָמּואְמ הָשע
 ה תצל ויָחֶא יּכ | : ץֶרָאְל ךתא הלג הָלֲא זרֶשע
 6 הָבְרק אל הָנָֹע עּושָי םֶהיֵלֲא רָמאיַו :ֹוב ּוניִמָאָה
 ז ץֶרֶאָה לכות אל : תֵעילְבְּב הָנֹוכְנ סֶכִּתִעְו יִּתִע

 םעְר יִכ ּהָב יִּתְדִעַה יִכ יִנְתְאְנָש יִתֹאְו סָבְתֶא אנָשְל
 הילעפ א
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 םָתאַבָה אל עּוּדַמ םֶהיֵלֲא ּורְמאיַו םיִשּורְּפַה לֶאְו
  6ּוהּומָּכ שיִא רָּבְד אל םיִתְרְׁשִמַה ונעו : ותא :
 םבָּתַא םּג םֶתַעְּתַה םיִשּורָּפַה םֶהיֵלֲא ּורְמאיַו וז :

  48 9רּורֶאְו : םיִשּורָּפמ וא םביִרָשַמ שיא וב ןַמָאָיַה
 | טָהיִלַא רַמאיַו : הָרּותַהדתֶא עדו אל רֶׁשֲא לָהְקַהנ

 םֶהַמ דָחֶא אּוהְו הֶלִיַל ויָלֵא אָּב רֶׁשֲא סֹומיִדקְנ :
 ויִלָע עמשּת סבֶרָטְּב שיִאָה-תֶא ּונָתָרֹוּת טפָשְתַה ו

 הָּתַא םַנֲה ויָלֲא ּורָמאיַו ונעו : הָשָע הַמ עַדַתְו
 איִבְנ םּוקָי פצל ליִלָנַמ יִּכ הָאְרּו רֹוקַח ליִלּנִמ :

 : תיִּב לֶא שיא שיא ְךָליו 3
 רקבבו : םביתיִזה רה -לָא עושי דליו חא ?

 בֵׁשיַו םֶעָהְד-לֶכ ויָלֲא אביו "ֶכיָהַה לֶא דע אָּב
 םכיִׁשּורְּפַהְו םירָפּופַה ויָלַא ּואיִבַו : דמו

 ּורְמאיַו :דְוְּתַּב ָהּוביִׁשֹוַו ָהיֶפָאָנַב הֵׂשָּפְתַנַה הָשא+
 : יִּפָאְג ףֹואְנּב תאזה הָשֶאָה הָשְּפִתַנ דָמְלָמ ויְלֶא
 -המ הָּתַאְו הָלַא לְקְסַהְל הֶרּוּתַב ּונָל הֶוְצ הָשמּו ה
 --המ םֶהָל תּויִהָל ֹותֹסנְל ּורָמָא תאו : רַָמאּת 6

 : ץֶרָאָב ָּּבְצאְּב בֹוּתְכינ הָטַמְל חשינ ותא-ןיִשְלַהְל
 םכָהיִלַא רַמאיַו הָלֲעַמְל ףוקזיו ול לֹואְׁשְל ּופיסויו ז

 הָּב לש טה יִלְב הָיָה רֶׁשֲא םםֶּכִמ שא
 בּתְכִ דֹוע הָטמְל חשיו : הָנְׂשארְּב ןָבָאָהְדדתֶא 5 <

 שיא ּואְצַיַו םםֶבָבְלִב ּוחְכְוַו עְמְׁשַו : ץֶרָאְּבפ
 ֹוּדֵבְל עושו רַתְיַו ןֹורֲחַאָה-דע ּולֲחַה םיִנקְזִמ שיא

 אלו הָלֲעמַל עושי ףקזו : ּךתַּב תָדמע הָׁשֲאָהְוי
 ףינישלמ הָׁשֲא ָהיָנֲא רֶמאיַו הָׁשֲאָהתֶא-ֹסַא יִכ הָאְר

 דָחֶא םַּג ןיא רַמאּתַו : ׁשיִא ְּךעיִׁשְרַה אֵלֲה םיַאוו
 יֵבְל ּדעיִׁשְרַא אל יִנֲא םַּנ עּושו ָהיֶלֵא רָמאיַו ינֹדֲא

 עושי ּףָסֹויַ ּפ : דוע יִאְׁטְחִּת-לַאְופ
 ךלהַה ץֶרָאָה רֹוא יִכנָא רמאל םכֶהיִלַא רֵּבּדְל
 ג ול הדיו םִיַחַה רֹואָו ךָשחּב לו קפל יֵרֲחַא <
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 6.7. ז ןנחוי
 יִא ׁשיִא עדי צל ֹואֹבּב ַחיִשָמַהְו אוה קדֶזִמ יא
 רמאל קַעְציַו -לֶביֵהְּב עושי דָמַלִו = : אוה הֶּזִמ

 יׁשפַנִמ לו יֵבֹנֲא הָזִמ יִא םָּתעַדִו יתא םָּתְעַדְי
 שיִנָאְו : תֶמָא םכָּתְעַדְי ל רֶׁשֲא יֵחְלֹׂשְו יִתאָב
 לּוׁשְקַבַו : יִנְחָלׁש =והְו יֵכֹנֲא ּונמִמ יב ויתעדי

 אל ּונְרע ֹוּתֲע יִכ וב ודי שיא חלָש אלו ושְמְתְל וע א'נ
 91 אֹובְכ ּורָמאיַו לָקְקַהְְִמ םיִּבַר וב ּוניִמֲאַּ : הֶאְב
 הָשָע רֶׁשֲא הָלֲאַמ תובר תֹותא הֵׂשֲעיַה חישָמַה
 2 ןנולתמ יִּכ לָהַקַהי-תֶא םישּורְפה ּועָמָשיִו : הז

 םכיִנָהּכה ישארו םכישּורפה ּוחְלְׁשִנ הָלֲאָכ וילָע
 ג עושי םֶהיִלֶא רָמאיַו : ושְּפְתְל שכיתְרָשָמַחְדתֶא

 אימָשְקְבְּת |: יִחָלשֶל ַּלַאְו םֶכָּמַע הָיְהֶא טעֶמ דע
 ולכות אצל הָמָש יֵבֹנָא רֶׁשֲאַלְו יִנּואְצְמִת צל
 הל הֶנָא ּוחְעְר ללֶא שיא םיִדּוהָיַה ּורָמאיו : אֹובָל
 דמו םיוגה יִתְדָנ לֶא ּךלָיָח ּוהָאְצְמִנ אל יִּב לי
 % יִנָשְקַבִּת רַמָא רֶׁשֲא הוה רָבָּרַה הָמ : םיּוגַה-תֶא
 ּולכות תל הָמָש .יִבנָא רֶשָאְלְו יִנּואָצְמִת תלו
 גז עושי דַמַע גָחָּב לּודְּנַה ןֹורֲחַאָה םויִבּו : אֹובְל
 8ְןיִמַאמִה :הּתְׁשְִו ילא אבָי אָמְצְלָּכ רמאל קעֶצְו
 שיט .ילחנ ּולזו נָטְּבַמ בּותָּבה רַמָא רֶׁשֲאַּכ יִּב
 פ ּוחקו רֶׁשֲא ַתּורָהְ--לַע רַבַד תאז--תֶאְו : םבייח
 . Ce ₪ עּושי יִּכ .הָיָהָי םֶרָמ שנקה ַחּורְו וב םםיִניִמַאּמַה

 מ ןמ סיִּבַר ּורְמאיַו פ : דָבָּכָי סרט

 + איִבְּנִה הֶז הָנְמֶא ּהָוַה רֶבְּרַה-תֶא םיִעְמשה לָהָקַה
 וג ליִלָּג ןֵמַה ּורָמָא הָלֲאְו מיִשְמַה הֶז ּורָמָא םיִרֲחַאּו
 45 דור ערֶּזִמ יִּכ בּותְּכַה רָמָא אלָה |: ִחיִשָמ אבי
 הָמָש הָיָה רֶׁשֲא םֶחָל-תיִּב רפַּכִמּו חישָמ אובו
 4 9 םֶהָמּו : וילֲע לָהְקַהְְיִּב תקלחמ יִהּתַו : דִוָד
 פ  :ֹב ּויָדָו שיא חלָׁש אלו ושְפְתְל ּובָא

 המ םםיִנֲהכַה ישאְר לֶא םִתְרָשְּמַה ּואבִיַו
 לאו
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 רֶׁשֲא םיִדּוהּיַה לֶא עושי רַמאַנ : םכיָּבַר וב

 יֵדיִמְלֹת רֶנְמָא ּודְמַעַת יִרְבְדְּב םכָא וב ּוניִמָאָה
  9הֶשַעְי זרֶמֲאָהְו תַמָאָה--תֶא סָּתְעַדַו : םכְּתַא
  3ּונחְנִא סָהְרְבַא עַרָז ותא ּונעַּו : םיִׁשְפָח סֶכְתֶא

 םישָפַה תראי כא שילב. סיד ו תל
 + רָמא יִנֲא סֶנֶמָא םִנָמָא עושי םָתא ןעיו : ּויהְּת

 תִַּבַּב בָשְו אל - הל  ekםלועל בָש ָּבַהְ
 < הֹיָה םיִשְפָח םיִשְפָח סֶכְתֶא הֵׂשֲעַי ןֵּבַה םִא ןכְל

 םכְּתְשְקְבּו םָּתַא םֶקְרְבַא עז יִכ יִּתְעַדְי : ּוְהְת גז

  8רֶׁשֲאזתֶא : םָבָב יֵרָבְר ליִבָה ל יכ ינגְרָהְל
 רֶׁשֲא-תָא םיִשע םָּתַאְו רָּבַדְמ יִכנָא יִבָאַמ יתיאְר
  9םֶהָרְבַא ויְלֵא ּורָמאיו ּונעיו : םֶכיִבֲאַמ םכָתיִאְר
 נב םָּתַא םִא עושי םֶהיִלַא רַמאיִנ צוה ּוניִבֲא

 ּׁשָקַבִת הָּתעֶו : םֶהָרְבֲא יֵלֲעְּפ תֶא ּוׂשֲעַּת םֶהְרְבַא מ
 --תֶא זםֶכיֲִא רֵּבּר רֶׁשֲא שיאָהְתֶא יִתֹא גרַהל

+ 
4 

+ 
, 
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 םישע םכָּתַא םֶכיִתַבַ ifs 1 זכַהְרְבַא 4
 -תֶאּונְל דָחֶא בָא תּונְזב ּנְדל אל ויִלָא ּורָמֲאיַ

 םֶכיִבֲא םיָהלֲא םא עושי ם םֶהיִלַא רַמאיו : םיָהְלֶאָה 42
 יִשפָנִמ =+לְו . יִתאָבּו יִתאָצְי םיהלאָמ וכ יִנּובֲהַאַּת

 -תֶא םָּתְעַדְי אל הָמָל = : יִנָמְלְש תצוה יִכ יִתאָבי
 םָּתַא : יִרָבְִּתֶא עֹמְׁשְל ּולְכּות צל ןעֶי יַתָבְׁש 4

 ַהֵצֹור ּוׂשעּת םֶכיִבֲא תּוָאְּתתֶאְו ןָמָשַה בָאָה ןמ

 וּב תֶמֲא ןיִא יִּכ תָמָאְּב דַמָע צל תיִׁשאַרַמ הָיָה
 : יה ויָבָאְו בוכ יִּכ רָּבִדְמ ּוּבְלְמ בֶזְכ ֹורְּבַדְב

 םֶבְּבְרִקִמ יִמ .: יל םָּתְנַמָאָה אל יֵּתְרַּבְר תֶמֲא יכְוהמ <
 אל עודמ יִּתְרְּבִּר תַמִא םִאְו הָאִׁשַחַה-לע יִנֲחיִבֹו

 יֵרְבְּר עמשו םביהלֶאְמ רֶׁשֲאזתֶָא : יִל םֶּתְנַמָאָה וז
 : םיִהלֲאָמ םֶבְניִא יִּכ םָּתְעַמׁש צל ןֵכָל םיהלֲא

 ונעו תל, כ

 חצ



 642.8. .ח ןנחוי
 וג אל דיִעַמ הָּתַא ּךָשּפַנלע םיִׁשּורפַה ויִלֶא ּורְמאַ

 ו ףַאַה םֶהיֵלֲא רֶמאּיַו עושו ןעיו = : ּףָתודְע הֶנָמֲאנ
 גע 05 ןיאַמ יִּתְעַדְי יִכ הָנָמֲאָנ יתודע דיעמ ינָא ישְפַנַע

 הָנֶאְו יִתאְּב ןיאמ םoָּתְעַדְי אֹלָו דלא הָנָאְו יִתאָּב
 וט ל יִנֲאַו םיִטְפש זכָּתַא רֶׂשְּבַה ְרדְּכ : דלא
 16 יִפָניִא יִּכ ןָמָאָנ יֵטָפְׁשִמ טפָשֶא םִאְו : שיא טפָשֶא
 וז םֶכְתַרֹותְּב סִנְו :יִנָחְלָש רֶׁשֲא בָאָהְו יִנָא א יִּדַבְ
 ו דיִעַמַה יִנֲא : הָנָמֲאָנ םיִשְנַא םינש תּודֲע יִּב בּותַּכ

 ופ וילֲא ּורָמאיַו : יִלָע דעמ יִנְחְלש רֶׁשֲא בָאָהְו ילע
 -תֶא תילו יתא םָּתְעְדְי אל עושי ןעיו וא ףיִבָא
 כ -תֶא : ּועְדַת יִבָא-תֶא סנ יתא םָּתְעַדְי סא יִבָא
 ושָּפְת אלו לָביִהְב ּודְמַלְּב רֶצֹואְּב עושו רָּבִּר הָלַא

 9 רַמאיַו עושי ףסויו :ֹוּתֲע דוע הֶאְב אל יִּכ שיא ותעש א'נ
 םֶּתַאְו ותּומְת םֶכיֵתאטַחְבּו יִנּושקַבְתּו ְךלַא םֶהיִלַא
 ל ןרמאיו : הָמַש ּךלַא יִנֲא רֶׁשֲאל אֹובָל ּולָכות אל
 םָּתַא ּולכות אל רַמָא יִכ ושְפְנ-תֶא נרהיַה םידוהיה
 23 םֶּתַא םֶהיֵלֲא רָמאִיַו : הָמָש ְךלַא יִנָא רָשָאל אובל
 יִנְנִא יִנֲאַו תאּוַה ץֶרֶאָהְִמ םָּתַא לעממ יִנֲאַו תַהַּתַמ
 % םֶכיִתאטַחְב יִּכ סֶביִלַא יִּתְרַמְא ןֵכָל : תאזַה ץֶרָאַה-ןִמ
 ּותּומָת אּוה יִנֲא רֶׁשֲא ּוניִמַאִת אל-םָא יִכ ּותּומִּת
 הכרֶמאיִו הָּתַא יִמ ויָלַא ּורְמאַו : םכֶכִתאטַחְב

 : תיִשאָרְמ םֶביֵלֲא יִּתְרַמָא רֶׁשֲא-תֶא עּושו םָהיֵלֲא
 ןָמָאָנ יִחְלשְו םכָכְִע טפשלו רמאל יל זרובר

 בכ לב

 יז : בָאָה-לַע םֶחיִלַא רֵּבִד יִכ ּועָדָי אלְו : ץֶרָאָה
 38 זָא םכָדֶאדְּב תַא סֶכַאְשְנִּב עושי םֶחיִלַא רָמאיִו
 הָמּואְמ יִתיִשָע יִׁשְפנִמ =לְו אּוה יִנֲא יכ עדת
 : יִּתְרַּבְר הָּמַה יִבֲא יִנדָּמְל רֶׁשֲא תֶא םםָאדיִב
 ל ּוניִמָאָה הָלַאתֶא ּורְבַדְבּו : ונּוצְרדתֶא הָשע יִנָא 2 תעיהילֶכְב יכ יל בָאָה נבע ל ימע יִחלש

 וב
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 אבו ץַחְרו ךֶלִנ םּולש רמאל תֹלַׁש תַכֵרבִּב
 הָנֹוׁשאָרְב ותא םיִארָהְו םיִנָכְשַה ּושָמאַו : אָרי

 הֶּלַא : לֵאָׁשְו בשָי רֶׁשֲא הֶז אלָה הָיָה רָע יִכפ
 אּוהְו ול הָמֹוד אוה יֵכ הָלֵאָו הֶז אּוה יִב ּורְמָא
 ּוָקְפִג הָכיֵא ויָלֵא ּורְמאַנו : אה יִנָא יִּכ רַמָאי
 הֶׂשְע עושו ז+ְרְקִנַה שיא רמאו ןעיו : ְּךיֶנֵעוו

 תַבְרְּב לֶא ךל ילֵא רַמָאְו יֵנֲעדתֶא חֵׁשָמּו רַמֹה
 ולא ּורְמאַו : הֶאְרֶאְנ ַחְרֲאְו ךלַאְו ץחרּו לש ופ

 פ : יּתְעָדַי אל רמאיו ּויַא
 : םישּורפַה לֶא רָע הָיָה רָשָאתֶא ּואיִביַו 13
 תקפו רָמחַהְ--תֶא הָשָע עושיו תֶּבִשַה םֹויְב יִהָיְו 4

 אוה הָכיֵא דוע םיִשּורְּפה ּוהְלַאְשיַו : וויָנְעתֶא וט
 יניע -לע םָש רָמחַהדתֶא םכֶהיִלֶא רַמאַו הָאֹר

 טכיִשּורְפַה ןמ םיִשְנַא ּורְמאַו : הָאְרֶאָו ץַחָרָאָוו
 םֹווזתֶא רמש ּונְניִא יִּכ םיהלֲאַמ ּונָניַא הָז שיא
 שה ׁשיִא לָכּוי הָניֵא ּורָמָא םביִרָחַאְו תָּבְׁשַה
 : םֶתיִניִּב תרֶקלְמַמ יִהְּתַו הָלֲאְּכ תותא זרושעל

 חַקֶפ יִ ויָלָע רמאת-המ רּועָה לֶא ּורמאיַו ּופיְסויַו וז
 ותא ּוניִמָאָה אלו : אּוה איִבְנ יִּכ רָמאיַו נעו

 יִדְלויִל ּואְרָק יִּכְדדַע הָארְו רוע הָיָה יִּכ םיִדּוהְיַה
 םכֶכְנְב הֶזַה רמאל םֶתא ּולָאְשִיו : םִיָנֵע תוקפו

 הָאר תה הָכיֵאְו רע דלֹונ יִּכ םֶּתְרַמֲא רֶׁשֲא
 -הֶז יב ּונעַדָי ּורְמֲאיַו ויָדְלי םֶהֹא ּונעו : הָּתָעכ
 הָאר אּוה הָּמב ּונעַדָי אלו : רּוע דלונ יִכְו ּונֵנְּבפג

 וינֵע-תֶא חֶקֶּפ רֶׁשֲא הֶז אּוה יִמ ּונְעַדָי אלו הָּתַע
 ּורְּבְד הֶכָּכ : רֵּבִדי ֹוׁשְפַנילעֶו והְלַאש אּוה לּודָנ

 יִּכ םיִדּוהְיַה ּותָאָי רֶבְּכ יִּכ םידוהיה תַארִיִמ ויָדְלֹוי

 ְֵלְׁשִי םישָמַה וה יֵכ הָרְוְתַו רֶׁשֲא שיא שיא

 טצ

 יפנה יגיב ןיִדְלֹו ּורָמָא ןכ""לע = : דעומַה--תוִבְל ץּוחמ 9
 הָיָה רֶׁשֲאל תיִנָש ּואָרְקִַו : והְלַאש וה לּודָנ א

 רוע

 הלפתה וא



caP.8.9. Bh ןנחוי 

 א ָכ ּונְרַּבִד בוט אלָה ולֵא ּורָמאיַו םידוהיה ּונֲעיו
 פדַש יל ןיַא עושי ןַעַו : דַש ְּלּו הָּתַא יִנרְמש
 גלו : ינֲמְלְכּת םֶּתַאְו דָּבַכְמ יִנֲא יִבָא-תֶא יִּ
 : טַפֹוׁשַהְו שקבמה דָחֶא שי שקבָמ יֵנֲא יִדובְּבדתֶא

 ו -תֶא רֹמָׁשי יִּכ שיִא םֶכָל רמא יִנֲא סֶנְמָא סֶנְמָא
 9 ויְלַא ּורְמאַו : םםֶלֹעְל תֶנֶמ הֶאְרִו תל יִרָבְר

 תַמ םכָהָרְּבא דש ְִּל יִכ ּונֲעַדְי הָּתַע םידּוהְיַה
 יִרְבְּיִתֶא רמָשְי יִּכ שיא ָּתְרַמָא הָּתַאָו םיִאיַבָנַהו
 33 םָהָרְבַאַמ הָּתַא לּודְנֶה : םִלֹועְל תוָמ םעָטִי אל
 -תֶא הָשַעַת יִמָל ותמ םיִאיֵבְּנַהְו תַמ רֶׁשֲא ּוניִבָא
 34 ידֹובְב יׁשְפַני-תֶא יִּתְדּבִּכ םא עושי ןעיו : ךָשְפִנ
 וילֲע םָּתְרַמֲא רֶׁשֲא אוה יִבָא יֵדְּבַכִמ יה ןַאָכ
 הנ עדי יִנֲאַו שָּתְעַדָי צל ותאְו : אּוה םֶכיִהְלֶא יִכ

 םכֶכֹומְּכ בוכֲא ותא יִּתעְדְי צל רַמא םִאְו ותא
 % םכָחְרְבַא : רמָשֶא ֹורְבְּרהדתרֶאְו ויּתְעַדָי ְּךַא

 ףּורָמאיו : חַמְׂשִַו אָרַו יִמּויתֶא תאְרִל לָּג סֶביִבָא
 הָּתַאְו הָנָש םיִׁשֵמֲחָּב דוע נא םידּוהיה וילֲא
 % םכֶנְמָא עושי סָחיִלֶא רָמאַו : םכָחְרְבַא תיִאְר
 : הָיַהֶא םֵהָרְבַא הָיְהַי םֶרָט םָכָל רַמא יִנֲא םֶנָמָא
 39עושי ֲּבַחְתִיַו ויִלָע ךיִלָשָהְל םיִנָבַא-דתֶא ּואׂשו
 |: רבע םֶנֹותְּב מ לְכיַההוִמ אָצַ

 אט: ֹותְּרְלִמ רוע שיִא--תֶא הֶאָר ֹורְבֲעְבּ
 וא הָזָה אָטֶח יִמ יִּבַר רמאל ּויְדיִמְלַת ּוהְלַאְשיו
 גאוה אָטח ל עושי ןעַו : רֵנע ּודלּוהְב ויָדְלו
 : םכיִהְלָא יֵלֲעְּפמ-תַא וב תּולָנָל ךַא ויָדְלֹוי אלו
 + תצובו םֹוי ּונָדעְב יַחְלש יֵלֲעְפמ-דתֶא לעפל יִלָע
 היִתֹוָהְּב : וב לעֶפִל שיא לַכװ אל רֶׁשֲא הֶליִלַה
 6"דזרֶא רַּבַּד רֶׁשֲאַכְו : יִכֹנָא ץֶרֶאָה רוא ץֶרָאָב
 תֵׁשְמַו קורָהְִמ רֶמֹה שעינ ץֶרָאָה-לַע קרי הלא
 זץחְר דל ויָלֵא רָמאיַו : רַמֹהַּב רִוֲעָה יִנֲע-זתֶא

erתכרבב ל  
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 ןאצה הַעֹר תֶלָּרַב אבָי רֶׁשֲאַו : אוה ץיִרְפּו ב9
 ּולק-תֶא ּועְמְׁשִי ןאצַהְו ול חַּתְפִי רעושה : תוה3
 -תֶא ֹואיִצֹוהְבּו :.םָאיִצויִו םֵׁשְב פרקי ונאצ-תֶאְו +

 ועדי יִּכ ןאצה ויִרְמִא ּוכְלָהְו םכָהיִנְפל לִי ונאצ
 ממ ּוסּונָי ךא רֶז יֵרֲחַא ּוכְלִי תצלו : ולֹוק-תֶא ה
 הֶּזִה לָשָמַהתֶא + םיִרְוַה לוקדתֶא ּועְדַי תפל יִכפ

 רֵּבְּר רֶׁשֲא--תֶא ּועְדָי צל] םֶהילֲא עושי רָּבִד .

 םֶנמָא סֶנְמָא םֶהיֵלֲא רדיו עושי ףָסיַו : םֶהיֵלֲא ד
 ּואְּב רֶׁשֲא לב : יִבנָא ןאצה תֶלַּב םָכָל רַמא יִנָא 5

 םכָהיִלֶא ּעָמָש פלו הָּמַה םיִצְרְפּו םםיִבננ יֵנְפַל
 אָבּו עשוי יִב בה לכ תֶלְּבַה יִכָנָא : ןאצהפ
 בֹונְנְל-מַא יִּכ בֵּנַנַה אבי אל : הָעְרַמ אָצָמּו אָצָיו י

 תֹויְהָלְו םייַח םֶהָל תֹויְהְל יִתאָב ינֲא דֵּבַאלּו חובל
 םיִשָי ֹוׁשְּפנ"תֶאְו בוטה הַעֹרָה יִכנָא : רֶתָי םֶהְל

 ּונָנִא רֶׁשֲא ריִכְשִהְה : ןאצה תחת בוטה הָערֶה ול

 בֹוֲעְו ּאָּב בֵאְזַהדתֶא הֶאְרְי ןאצה ול תצלְו הָערֶה

 ןאצה--תֶאְו בֵאְזַה םכְתא ףַטֶחְו סֶנְו ןאצה--תֶא :
 גַאָדִי =לְו אּוה ריִכָש יִּכ ריִבָשַה םֶנְו : ץיפיוצ
 יל רֵׁשֲאתֶא יִּתְעַדְָו בוטָה הָעֹרֲה יִכנָא : ןאצל 4

 ןִּכ בָאָה יתא עדְו רֶׁשֲאַּכ : יל רֶׁשֲאל יִּתְעַדֹונְווט
 ןאצְו :ןאצה תַחַת יִׁשָפַנ יִּתְמַׂשְו בָאָה-תֶא יִּתעַדְיופ

 תיָבָהְל .ילע תאוה הָלְכמִמ ּונָנִא רֶׁשֲא יל רַחַא

 דָחֶא הָעֹרְו דָחֶא רֶדֲעְי ועָמְשּו יִלֹוקְבּו םֶתא םג
 ןעמָל םיִׂשֲא יׁשְפַנ-תֶא יִכ יֵבֲא יֵנֵבָהֲאָי כָל : הָיָה וד
 יִשְפַנַמּו יִּנָפִמ שיא ָהָאְׂשִי ==ל : ָהָחְקֶאְו בּושָא 8

 בּושְל ןֹוטְלְׁש יֵלְו ּהָתא סכּושְל ןֹוטְלְׁש יל הָנַמיִׂשֲא

 פ : תאזה הֶוְצַמַה יּתְחְקָל יִבָאָמ ּהָּתְחְקְל
 םיִרָבְּרַה-לַע םידוהיה ןיֵּב תֶקלְחַמ דוע יה 19
 תצוה עֶנְׁשִמּו ול דש ּורָמָא םֶהַמ םיִּבַרְו : הֶָלֶאָה ב
 ירבד הָּלֵא אל ּורֲמָא םיִרֲחַאַו : ויָלֵא ּועָמָשַת הַּמָלְו ג

 | ם  :םיִרוע יִנֵע חֹוקְפל דֵׁש לֶכּוַה דש זּוחָא
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 ּונעדי יִּכ םביהלאל דֹובְכ הָנְת ויָלֵא ּורָמאיַו רע
 הכ סא יִּתְעַדְי אל רַמאַּו שו : סָמח הֶז שוא יִכ
 יִנָא הָּתעְו רע יִתייָה יִכ יּתְעַדְי תַחַא אוה תוטח
 % הָכיֵא ְּךֶל הָשָע המ דוע ויָלֲא ּורָמאִו : האר

 פז =לְו םֶכָל יִּתְרַמֲא רֶבָּכ םָתֹא ןעַו : ּךיִנֵע חֶקֶּפ
 cםכנ ּובאתָה דוע עומשל ּובאת הָּמְל םָּתְעַמַׁש
 :8ּורְמאיַו ותא ּופְּרַנַו : ויָדיִמְלַּת תֹיָהְל םםּתַא

 פ יָכ ּונעדָי : הָׁשֹמ יֵדיִמְלַת ּונְחַנֲאַו ֹודיִמְלַת הָּתַא
 : תה ןִיִאַמ ּונֲעַדְו אל הֶזְו הָׁשֹמ לֶא םיִהְלֶא רֵּבְּר

 ליִּכ תאזְב יה תַאָלְפִנ םֶהיֵלֲא רֶמאּיַו ׁשיִאָה ןעיו
 נּונֲעַדְו : חֶקָפ יִניעְדתֶאְו וה ןוֵאַמ םָּתְעַדְו צל

 תֶא"סַאהיִּכ םסיִאָטַחַה--תֶא םיִהלֶא עַמָשָי תל יב
 92 37 : עֶמְׁשִי ותא ונוצר הָשע-תֶאְו םיִלֲא אַרי
 33: רוע דלונ יִניִעְיִתֶא שיא חֵקַפ יִּכ םֶלעַמ עַמָשנ
 : הָמּואְמ תושעל לכוי אל םיִהלֶאְמ ּונָניֵא הֶז סֵאְו
 3 ּונְתִאְו םכיִאְטַחּב ָּתְדַלונ לכ ויְלֲא ּורָמאַו ונעיו
 פ : הֶצּוח ותא ּואיִצּויַו דָמְלְת

 הל ּוהֲאָצְמַו הֶצּוח ּוהֲאיִצֹוה יִּכ עושי עַמשיו
 % רַמאיו ןעיו = : םיִהלָאדֶּבְּב ןָמָאתַה ויָלֲא רַמֲאיַו
 רָמאיַו : וב ןיִמָאַא רֶׁשֲא יִנדַא הֶז וה ומ
 : פצוה הֶזּףֶלֲא רֵּבַדמַהְי ותא ָתיִאָר עּושי וְלֵא
 39 5 עושי רָמאיו : ול ּוחַּתְׁשִַו ינדַא ןימַאמ יִנֲא רמאיו

 רֶׁשֲא ּואָרְי ןעַמְל תאזק ץֶרָאָה לֶא יִתאָּב טְּפְׁשִמָל
 מ םיִשּורְּפַהְוִמּו : םיִרָּוע םיִארָה תּויָהָלְו ּואְר קל
 סנַה ויָלֵא ּורָמאיַו הֶלֶא-תֶא ּועָמָש ומע ּוָה רֶׁשֲא
 41 םכיִרְּוע םֶא עּושָי םֶהיִלֲא רָמאיַו : םירָּוע ּונָחנֲא

 ונְחנֲא יִּכ םָּתְרַמֲא הָּתעְו אָשִח םֶכָל הֶָהְי אל םָּתַא
 : בֵׁשּת םֶכְתאַטַח ןֵכָל םיִאר

 א ּורָׁשֲא שיא םֶכְל רמא יִנֲא םֶנְמָא םםֶנְמָא |
 רַמַא ְּךֶרָרְּב לעיְו ןאצה תַלְכַמ לֶא תֶלְּרַב אבָי אל

 בנג
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 ָהיִתרְעַשְב ויָלְגרי-תֶא הָתַתְמּו תַחְקְרִמִב ינֹדֲא-תֶא
 ויְתֹויחַא ויְלֲא הָנְמַלָשִּתַו : הָלָח ָהיַחֶא רֶנֲעיִלאַג
 עַמְׁשַו : הָלֹה ָּתְבַהֶא רֶׁשֲא הֶז יִנֹדֲא הֵּנַה רמאל +

 יִּכ תֶוָמלדדִע זרָנְנֵא תאזה הֶלֲחַּמַה רמאינ עּושו
 : םיִהלֲא-ְַּב ּהָּב דָבָּבַהְל םכיהלֶא דֹובָכְלדהסַא

 -דתֶאְו ּהָתֹוחֲא--זרָאְו הרֶתְרָמְתֶא עּושו בַהֲאוה
 םכיִמְי .יִנָש בֵׁשָי וָא הָלָח יִכ יעָמְשְבו : דֶזָעִלֶא6
 רַמָא ןכ יֵרֲחַאְו : הָּמָׁש הָיָה רֶׁשֲא אּוהַה םוקָמּב ד
 ויָלָא ּורָמאיו : הָדּוהְי-לֲא דוע הָכְלַנ םיִדיִמְלַּתַלּפ

 הָּתַאְו ָּלְקְסָל םידוהיה ּובָשָח הָּתַע יִּבַר ויִדיִמְלַת
 הָרָשָע םיִּתַש צלח עושו ןַעיו :דֹוע הָמָש ךְלתַפ

 תעש א'נ -תֶא יִּב לפי אל םֹויַּב ךלי רֶׁשֲא שיא סֹויַּב םיתע
 הָלֵלְּב ףלָי יִּכ שיִאְו : הֶאְרְי תאזה ץֶרָאָה רואי
 רֶמאיַו זרלֲא-זתֶא רֵּבַדַו :ֹוּב רֹוא ןִא יִּכ לפיו

 ריעֶהְל ּלַאָו ןשי נֲעְרְמ רֶזָעיִלֶא ןכ ירחא םֶהיֵלֲא
 ןשָי םכַא יִנֹדֲא ויְדיִמְלַת ּורמאיַנ : ֹותָנְׁשִמ ותא 9
 ּובְׁשֲח הָמַהְו עושי רֵּבַד ותֹומ-לעְו : אָפְרִי וה פ
 םכֶהִלֲא רמאי זָא : רָּבִד הָנּׁשְּב ּובְכָש לע יב

 יִּתְחַמָש סֶבְנַעַמְלו : רֶזָעִלֶא תמ יכ ּולְנְּב עושווט
 : ולא ֶּלִנְו ּוניִמֲאַּת ןעֶמְל הָּמָש יִתיִוָה =ל יִכ

 וָרֵבֲח םיִדיִמְלִתַה לֶא יִמְדַד אָרְקֹנַה אָמּות רַמאיַנפ
 תנְצְמו עושי אבינ : ומע תּומָנְו ּונֲחַנֲא םָנ הבלוז

 הָיּנְע-תיִבְו : רָבְקַּב םיִמָי הָעְּבְרַא רָבָכ הָיָה יִכ
 ואביו :ץֶרֶא תַרְבִכ הָרׂשֲע ׁשֹמֲחַּכ לְׁשּוריל הָבֹרָק 9

 --לע רֵּבַדְל םִיְרמ לֶאְו הָתְרָמ לֶא םיִּבַר םכידוהי
 עושי אָב יִב הָתְרְמ עמְׁשִתַו : ןָהיִחַא-לע ןֶהַּבלכ
 הָתָרְמ רָמאּתַו : תִיְּבַּב תֶבָשי םִיְרִמּו וב עָגְפִּתַו 1
 סנְו : יִחֶא תּומָי אל הפ תיִיָה סִא יִנֹדֲא עּושי-לָא 9

 ל ןִּתַי םיחלֶאְמ לֶאָשִּת רֶׁשֲא לכ יכ יִּתְעדְי הָּתַע
 רַמאּתַו : ּךיִחֶא סּוקַי עּושי ָהיֶלַא רָמאיַו : םיָהלֲא 4
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 ג טףָלַחְתִִ : הָיָה ףֶרֹחָו םַלָׁשּוריב הָּכְנָח יֵהָתו
 % םיִדּוהְיַה ותא ובלו : המלָש םֶלֶאְּב .לֶכיֵהְּב עּושי
 ַחיִשָמ םִא ּונָשְפְנתֶא אָשִת יִתָמ דע ויָלַא ּורָמִאיו
 הכיִּתְרַמֲא עּושָי םֶתא ןעיו : יּולָּנַב ּונְל רמָא הָּתַא

 הָשע יִנָא רֶׁשֲא םיִלָעְפַה םָּתְנַמָאָה פלו סֶכיִלא
 25יִכ :ּונִמָאְת קצלו : יִלָע םיִדְעְמ הָּמַה יִבָא םֵׁשְב
 לז םיִעָמש יִנאצ : םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבַּר רֶׁשֲאַכ יִנאצַמ םֶכְניֵא

 ןִּתֶא םֶהָלְו :ּובְלי ירֲחַאְו םֶתא יִּתְעַדְו ילוק-תֶא
 סָתֹא ףֿטָחַי תצלְו םֶלֹועְל ּודְבאי אלו םיִמְלּוע ַײה
 9 אוה לּבִמ לודג יל םֶנָתָנ רֶׁשֲא יִבֲא :יַדיִמ שיא
 ל דָחֶא בָאָהְו יִנֲא : יִבָא דִיִמ ףֹטַָל דָחֶא לַכּוי אלו
 32 31ןעַַו : ֹולָקָחְל סיִנָבָא םידּוהיה ּואְׂשַו : ּונֲחָנֲא
 םכיִּבְר םיִבֹוט םיִלֲעּפ םֶכָל יִתיִאְרִה עושי םכָתא

 3 ונעַיַ | : יִנָלְקְקִת הָלַאָה יִלָעְפַה-ןִמ הָמלֲע יֵבָאַמ
 יִּכ בֹוט לעפ-לע ךְלְקֶסנ צל רמאל םיִדּוהְיַה ותא
 : חָּתֶא םָדֲאְו םיתלאָל ְּתּושע לעֶו הָפּודְּנ-לַעְסִא
 4 יִּתְרַמָא יֵנֲא םֶכְתַרּותַּב בּותָב אַלַה עושי םָתֹא ןעַו

 הל רַבְּב םֶהָל הָיָה רָשַאל ארק סַא : םֶּתַא םומלא
 6ורמאת : רָּפִהְל לָכּוי אל בּותְּכַהְו םיִהְלֶא םיִהְלַא

 יִּכ ץֶרָאָה לֶא ּוָלְשּו בָאָה ותא שלק רֶׁשֲא ללַע
 גז םבָא | + יִכְנָא םיִהְלָאְרב יּתְרַמֲא ןעֶי הָּתַא ףּדנִמ
 38 םָאָו ;יִב ּוניִמֲאֲת צל יִבָא יִלְעּפתֶא יִתיִשָע אל
 םכיִלָעְּפַב ּוניִמֲאַה יל ּוניִמֲאַת ל יִּכ ףא הָשָעֶא
 9 ּוׁשקַבִַו :רב יֶנֲאַו יִּב בָאָה יִכ ּוניִמָאַתְו ּועְדִּת עמל

 מ ןֵּרְריל רָבַעַמ דוע צו : םֶדָיִמ אֵציו ושְפְתְל דוע
 בָשִיַו הָנְׂשאַרְּב ןְנָתֹי םֶש זטַּּב רֶׁשֲא םֹוקְּמַהלֶא אי

 וג הָשָע צל יִכ ּורמאיו םיִּבַר ויָלַא ואביו : הָמָש

 : תֶמָא הָז לע ןְנְחֹו רֵּבר רָשַאְלֶכְו תֹוא ןֶנָחֹו
 49 : הָמָש םיִּבַר וב ּוניִמַאַּו

 א אי רפְּכִמ הָיִנִעְתיִּבִמ רֶעֲעיִלֲא דָמֶא הֶלח יֵה
 ג הָתָשָמ רֶׁשֲא םִיָמ איה : ּהָתֹוחַא הָתְדְמּו סירמ

 תא
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 : רֶזָעיִלֶא הָצּוח אָצ לּודָּנ לֹוקְּב קַעְצ הָלֶא-תֶא רֵּבּר

 וָנָפּו םיִדְּברמְּב םירּוסָא ויִדְָו ויִלְגִרְו תַּמַה יו 4
 ותא ּוריִּתַה עּושָי םֶחיִלֶא רָמאיַו תַחָּפְׁטִמְב הָסְכִמ

 םיִדּוהְיַה ןמ םיֵּבַר וב ּוניִמֲאַּו : תֶכָלְל ול ּוחיִּנַהְו המ

 : עּושו הֶׂשֲע רֶׁשֲא-תֶא םֶתֹאְרְּב םִיְרְמלֲא ּואָּב רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא-תֶא םכָהְל ּודיִגו םיִׁשּורָּפַה-לֶא ּוכְלָה םֶהָמּו 6
 ישאר ּוליהקיו ּפ : עושי הָׂשֲע וז

 --המ ּורָמאיַו ןיֵרָדָהְנּפַה-דתָא םיִׁשּורְּפַהְו םיִנָהְּכַה
 הָכָּכ םַא : הֶז שיא הָׂשֹע תֹוּבַר תותא יִכ הָשָעַב 8

 --תֶא ּואְׂשְְו ּואבָי םיִמּורְו לכ וב ּוניִמָאַי ול ַחיִנַנ
 ף%מָשּה םֶהַמ דַהַא םֶהיִלַא רָמאיַו :ּונָמַע-תֶאְו ּונָמְקִמ 9

 םֶּתְעְדְי קצל איהה הֶנֶשַּב לֹודַנ ןֶהכ אּוהְו אפיק
 דָחֶא שיא תּומָל ּונָל בוט יִכ ּובָשְחַת אלו : רֶבָּרנ

 ושָפְנִמ סצלו : םָעָחִלָּכ דבאי אלו םֶעָה תַחַּת
 אוָהַה הֶָנָשַּב לֹודָנ ןקכ ֹותֹויָהְּב ךַא תאז-תֶא רָּבד

 תממ אלו : םעָה תַתַּת עושי תּומָי יִכ תַּבנְתִמ 2

 םכיִהלֶא ּנְּב-זתֶא דַחֵי ץֵּבקְלהסַא וכ ֹוּדַבְל םעֶה
 : ּוגְרֶהְל דַהַי וצעונ תוהה םויַהִמּו : םיִרּוזְּפה 3

 םָשמ לו ולַָּב םיִדּוהְיַהויַּב דוע עּושו ךלָה אלו 4
 םִירְפָא תַאְרְקִגַה ריעֶה לֶא רְּבְדִמל הָברְק ץֶרֶא לא

 םיִדּוהְיַה הסַּפ ברקו : וויָדִמְלִּת םַע םָש בָשָיַו הנ

 הסֶּפַה יִנָּפְל הדמְלָשּורְו ץֶרָאָקְ-וִמ םביִבַכ ּולֲעו
 לֶא שיא ּורָמאיו עּושי--תֶא ּוׁשְקַבַו : םַׁשְּרקְתַהְל 6

 לָא אב ּונְניִא יִכ ּובְׁשִחּת-הַמ לֶכיִהְּב םֶדֶמָעָב והער
 יִּכ שיא םיִׁשּורְּפַהְו םיִנַהּכַה יִשאָר ּוּוצַו :נָחָה ז

 :ּוהֵׂשְּבְתִי ןָעַמְל דיני םָׁש אוה רֶׁשֲאַּב עד
 --לֶא הסב יֵנְפִל םיִמָי תָשָש עושי אביו ביא

 זרַמ הָיָה רֶׁשֲא רְֶעיִלֶא םבָׁש רֶׁשֲאַב הָיְֲעזתיֵּב
 תַרָשְּתו הָּתְׁשִמ ול ּוׂשֲעו : םיִתָמַה-ןִמ ּונַמיִקהַוּצ

 : ותא םםיִּנְסְּמִהְןמ .דָחֶא רֶעעיִלֲא יִקְוַו הדתְרֶמ
NNהקו | סה כךכ  

 בק

 רדוסב א"נ



 .CAP.ll. אי ןנחוי

 : ןֹורֲחַא םֹויְב הָמּוקְתִּב סּוקְו יִכ יתעדו הָתְרָמ ויְלַא
 הכ ןיִמֲאַמַה םיִיַחַהְו הָמּוקְּתַה יִכנָא עּושי ָהיִלֶא רַמאיַו

 % ןַמַאְיו הָנְתִ-רָׁשֲא לכו : הֶיְחַי תַמ יִּכיּףַא יּב
 9:רָמאּתַו : תאזדתֶא יִנִמָאָתַה םֶלועְל תּומָי אל יִּב

 סיהלָאְדָּב חישָמַה הָּתַא יב יִּתְנַמָאָה יִנדַא ןֶכ יִלא
 ₪ הָכְלְה הָכָכ ּהָרְמָאְבּו : ץֶרָאָה לֶא סובל רֶׁשֲא
 רַּמַלַמַה אָּב רמאל רֶתָפַּב ּהָתֹוחֲא םִיָרַמָל הָארקְו
 9 : ויִלָא אֹובְּתַו הָרֵהְמ םֶקָּתועַמׁשתו : דל ארק
 לרָׁשֲא םכּוקֶמַב יהיו רָפְּכַה-דלָא אבי םםֶרָמ עושוו
 1 ּהָּתֶא יָה רשא םיִדּוהְיִהְו : הָתְרַמ וב הָעָנּב
 םִיְרמ הָמְק יִּכ םֶתּואְרַּכ ּהָּבִלדדלע ּורְּבְדְו תִיַּבַּב

 --לֶא הָכְלְה רמאל ָהיֶרָחַא ּוכָלָה הָאְצְיְו םכאְתפ
 % הָיָה רֶׁשֲא לֶא םִיָרמ אֹבְּתַו : הָּמְׁש תֹּכַבְל רָבָקַה
 ול רֹמאָל ויָלְגַרְל לפִּתַו ותא :צָרַּתַו עושי םםָׁש
 8 עושי רו :יִתֶא תּומָי תל הפ תיִוָה םַא יִנֹדֲא
 םכיִנּב ןּהָּתִא רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה םַנְו ==ֵה הָיְכב יִּכ
 ותא םַּתְמַׂש הפיַא רמאיו = : זָנְרַו ֹוחּורְּב חנֲאַו
 הל: עשו ּךְבַה : זרַאְרּו יִנֹדֲא אב ויָלֵא ּורָמאיַו
 גז ורַמָא םֶהַמּו :ֹובַהֲא הָכיֵא ּואְר םידּוהיַה ּורְמאיִו
 אל יִּכ תושעל לַּכּוי רּוע יִניֵע חֶקֶּפ רֶׁשֲא הֶז אלָה
 3 "לֶא אביו ושפנָּב דוע ַעּושי חנָאַַו : הֶז םנ תּומָי

 פרַָמאיַו : ָהיֶלָע הָמָשּומ ןָבָאְו הֶרָעְמ יֵהְּתַו רָבְפַה
 תֹוהַא הָתְרָמ וילַא רַמאּתו ןָבֶאָקדתֶא ּואָש עושי
 : אּוה יִעיִבְר םּוי יִּכ שאְבַי תאזה תַעָב יִנדֶא תַּמַה
 מיִניִמַאַּת-סִא יִּכ ְּךֶל יִתְרַמָא אלה עושי ָהיֶלַא רָמאיַו
 גג רֶׁשֲאַמ ןְבֲאָהתֶא ּואְׂשַו : םיִהְלֶא דובְּכתֶא יִאְרִּת
 קרֶלעַמְל וינֲע--תֶא עושי שו םָש תַּמַה םֶשּוה

 יב יִּתְעִדְי יִנָאְו |: יִנְּעַמְש יִכ יִבָא ךֶדּוא רמאיו
 ילָע דַמעֶה "לָהְקַה רובעבו זרַעדלֶכָב יִנָּתְעַמָש
 :רֶׁשֲאַכְו :יִנָּפְמְלְש הָּתַא יִכ ּוניִמַאָי ןָעַמְל יתרָּבד

 רבד
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 זרּואְרְל םיבא ּונְחַנָא יִנֹרֲא רמאל ּונָפַמ ּולַאְשיַו
 עֶרְּנַא---לֶא רָמאיַו סופלפ אביו : עּושוז-תֶא

 ןעוו : עּושו -לֶא רוע סופלפו עַרְּרְנַא ּורָמאיַו 3
 העשהא'נ הֶּב דַבְּבַי רֶׁשֲא תַעָה הֶאְּב רמאל עּושְי םםָתֹא

 אל םִא םָכָל רַמֹא יִנֲא םֶנָמָא םָנְמָא : םֶרָאוְּבצ
 םֵאְו אוה ֹוּדַבְל תּומָוו ץֶרָאָה לֶא ןְנָר ערז ילֿפי

 ָהָדבאֹי ושּפנתֶא בַהאָה : בֶר יֵרְּפ-הַׂשעו תּומָי הכ

 ַיַחְל ָהֶרֶמְׁשִי תאּוַה ץֶרָאָב ֹוׁשְפַנ-דתֶא נושה
 רֶׁשֲאּו יֵרֲחַא לי יִנֲתְרְׁשְי רֶׁשֲא שיִא : םיִמְלע 6

 יִנֲתָרְׁשְי רֶׁשֲא שיִאְו יִתְרָׁשִמ םג הָיָהְו הָּמְׁש יִנֲא
 רָּבַדֶא הַמּו יִׁשְפנ הֶזְנְר הרָּתַע : יִבָא ּוהַדְּבַבְי לז

 העשה א'נ יִתאָּב תאזדלע ְּךַא תאּוַה תַעָהְ--ןִמ יִבֲא יִנעישוה
 העשל א'נ -ןמ לוק אביו ּךְמַׁש-תֶא דָּבַכ יִבָא : תאזה תַעְל

 ויָלֲע דמעה לֶהָּקַהְו :דוע רֵּבַכֲאַו יִּתְדַּבַּכ םִיַמְׁשַה 9
 יִכ ּורְמָא םיִרֲחֲאַו ==וה םעַר יִכ ּורָמָא םעֶמְׁשְב
 הָיָה הצל רַמאיַו עּוׁשי ןעַו : ולא רֶּבּד ךִאְלמ ל
 טַּפְׁשִמ הֶּתַע : סֶכרּובַעַּבְסַא יִּכ ירּובעב הֶּזַה לוק 31

 : הָצּוח תאזה ץֶרָאָה רש אָצּוה הָּתַע תאזה ץֶרָאָה

 תא |: יִלֵא לכ ּךשֶמָא ץֶרָאָהןמ יֵאְׂשָבַהְב יִנָאַו 3
 לָהְקַה ותא ןעו : תּומָי המ תֶוְמְּב דיִגַהְל רַּבר א

 םכֶלועְל חישָמַה דמעָי יכ קדְרותה--ןמ ּונְעמָש
 = הז אוה ומ םֶדָאְיְִב פיש אושְנ ָּתְרַמָא הָכיֵאְו

 הָיְהְיא טעֶמ דוע עּושו םֶחיִלֶא רַמאַו : םֶדָאדוָב הל
 גיִשְי ןַפ רֹואָה םכֶכָל תּוירְב ּוכְל סֶכְּתַא רּואָה
 ךלוה רֶׁשֲאל עדו אל ּךָשחַּב ףלהה יִּכ ךָשח סֶכְתַא

 םֶכְתּויָהְל רֹואְב ּוניִמֲאַה רוא םֶכָל תֹוָהַּב : הָמְׁשפ
 =ֵּבַחְתִַו ְּךֶלַו הֶלֵאתֶא עּושי רֵּבַדַו רזא נְּב

 הָלֵאְּכ תּוּבְרָח תֹותֹאָהתֶא ותושעבּו : םֶהיֵנְּפִמ גז
 ּוהֲעְׁשִי רַבְּד תאֹּלַמְל |: וב ּוניִמָאָה אל cםֶהיָנפָל 8

 נְתְעַמְׁשִל ןיִמֲאַה יִמ ינדַא רַמָא רֶׁשֲא יבנה
 עורזו



 א"נ
 יתוירכשא

 וא
 תוירק-שיא

 .cAP.12 בי ןנחוי

 3 חֶשְמִּתַו דאָמ רֶקָי ָךְרִנ תחקרִמ לקשמ םִיְרְמ חקתו
 ָהיָתֹעׂשְב יָלְנרְתֶא הָחְמְּתַו עושי יִלְנרדרֶא
 +דָחֶא רָמאַו : תרחקְרַמַה םירמ סלָמ תֶיַּבַהְ
 רֶׁשֲא ןועָמש-ןָב יִּתויְרַּכ שיא זרָדּוהְי ויָדיִמְלִּתִמ
 ה שלָשְב הָּנַה תַחְקִרַמַה רַבַמַי אל המ :ּונְריִנְסִי

 6 םיִיִנָעָל ֹותְנֲאַּרמ - י םינֲעָל ןֵתָנְִו רָניֵו תֹואַמ
 -תֶא אָׂשָנְו רֹורְצַה ֹולָו הָיָה בֵננ יִּכ קר תאז רֵּבְּר
 ז םֹויָל ּהָל הָחיִנַה עּושו רַמאַו :ֹוב ּוכְלָשָה רֶׁשֲא
 דוָמָּת םֶבָּתַא םיְנֲע יִּכ : תאז-תֶא הָרְמָׁש יִתְרּובְק
 9-ןַמ בר ללֶהְק עדינ : דיֵמָּת םֶבּתַא יִנניֵא יִנֲאַו
 עּוׁשי רּובֲעְּב דַבְל אל ואביו םָש אוה יִּכ םיִדּוהְיַה
 ותא םיִקַה רֶׁשֲא רֶזְעיִלֶאְדתֶא םַּכ תֹואְרְל"םַא יִּב
 יחכנ גרָהל םיִנַהּכַה ישאר ּוצעַו : םכיִתַמַהְוִמ
 וו ןרּובָעַּב םיִדּוהיַהְְִמ םיִּבַר ּורְבָע יִּכ : רֶזָעיִלֶאתֶא
 3 תרֲחַמֲמּו ב : עּושָיַב ּוניִמֲאָהְו

 עשו אבי יִּכ נֶחָה לֶא אָּב רֶׁשֲא בֵר לֶהֵק עמשּב
 13 ֹותאָרְקְל ּואְצַַו םיִרָמְת .יִּפְנַע ּוחְקַו : הָמְלְׁשּורְ

 משב אָּבַה לֵאָׂש למ רָב אָנְהֶעישוה ּוקעצ
 44 : בּותָּכַּכ ולָע בָשיַו רע עושי ==ָצְמַו : הָוהְי
 וט -לע בֵׁשֹוי קובי ַּבְלַמ "הַּנַה ןֹויִצ תב יִֵאְריִּת לא

 6 קרָלֲא--תֶא ויָדיִמְלַת ּועְדָי לו : זרֶנֹותַא רע
 םיִבּותְכ ּוְלע יִכ ּודְּבַַו זָא עּושו דָבָּכַהְבּו הָנֹוׁשאְרְּב

 וז הֶיָהירְׁשַא לֶהָּקַהְו : הָלֲאזתֶא ּוׂשֲע ולאו הלֲא
 -ןַמּו רֶבָּקַהְומ רועילָאזתֶא ֹואְרק7לֲע דיעה ּותַא
 פ יִכ ותאְרקְל לֶהָּקַה אָּב ןּלעֶו : ּונָמיִקַה םיִתָמַה

 ופ םיִשּורָּפַח ּורְמאיַנ : הזה תֹואָהתֶא הָׂשֲע יִכ ּועְמׁש
 הֵּנַה ּוליִעּות אל יִּכ םֶתיִאְר םֵאַה ּוהֲעַר לֶא ׁשיִא
 פ : ץֶרָאָה וירחא הָכְלָה

 כ: גָחָּב זרוחּפָשָהְל םיִלּועָּב םביִנָו ויהיו
 2 ייִלְגַה הָדיצ-זתיֵּבִמ רֶׁשֲא םֹופלְַל הָלֶא ושני

 ולאשיו
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 פרשי אנ ֲמּפעֲמְׁש-לֲא אבו = : הָּב רּונָח וה רָשָא 6
 עושי ןעו : יִנדָא יֵלְנַר ץחְרתָה ויָלֵַא רַמאיו

 הֶׂשע יִנָא רֶׁשֲאזתֶא הֶתַע ָּתעַדְי אל ויָלֲא רָמאיִ
 ץֶחְרְת אל רֶָטֶּפ ולֵא רָמאו : עֶדַּת ןֵכֵרֲחַאְוּ

 ְךְתֹא ץַחָרָא אל םא עושי ותא ןעיו םִלֹועְל יֵלְנַר
 אל רַטָּפוִמַׁש ויָלֲא רֶמאַו : יִּב קֶלַח ְֶּל ןַאפ

 : ַּשארְו ידי--תֶא םנ יִּכ יִנדֶא םכְּבַבָל יֵלְנְריתֶא
 יִּתְלְּב ץוחרל ול אל ץֶחְרֶמַה עושי ויִלֶא רֶמאיַוי

 :םֵבְלְכ אלו םיִרֹוהַט םֶּתַאָו רוהט ֹולכְו םכילנר
 םָכְלְכ אל :רַמָא ןּכילע ּונְריִנְסִי רַׁשֲא-תֶא עדי יִּב
 -תֶא ֹוּתְחְקְבּו םֶהיֵלְנַר--תֶא ֹוצֲתָרְבּו : םיִרֹוהְׁטופ

 -המ םֶּתַעַדְוה םֶהיֵלֲא רַמָא תֶבָשָל ֹובּוׁשְבּו ויָרָנְּב
 דַמֵלְמ םֶתאְרְק יִתא : םכֶכְל יִתיִשָע רֶׁשֲא תאז ּ
 יִנֲא םֶאְו : אּוה יִנֲא יִּכ םֶּתְרַמִא בָטיִהְו יִנדַאְו 4

 םכֶכָל סג םֶכיִלְגַריזתֶא יִּתְצַחָר רַמַלְּמַהְו ןודָאָה
 םֶכָל יִּתַתָנ יִּכ : ּוהָעַר יֵלְגַר-דתֶא שיא ץּוחְרְל וט

 : םָכָל יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכ םָּתַא טג ושעת עמל ןוימּ
 לוד ּונְניִא דָבָעָה םֶכָל רַמֹא יִנֲא םֶנָמָא םֶנמָא ו
 הָלֵא--תֶא ּעְדַּתהסַא : וחְלשמ ְּךָאְלַמַהְו ויָנֹרֲאַמ וז
 -זלע יִּתְרְּבַד אל : םֶתא ושעת סא םֶכיֵרְׁשֲא 8

 בּותְּכַה תאלַמְלּו יִּתְרְַּב רֶׁשֲא-זתֶא יִּתֲעדְי סֶכְלּ
 םכְרָט הָּתעְו : ובקע יִלָע םירח יִמַע םֶחָל לכאופ

 יִכ ֹותֹויָהְב ּונימֲאַּת עמל םכָכָל רמא יִנֲא הָיָה
 לָּבַקִמַה םֵכְל רמא ֵנֲא םֶנָמָא םֶנָמֶא : אה יִנָא כ

 יִחְלש-תֶא יִתא לְֵּקִּמַהְו יֵנְֵּבִקִי חַלָשָא רֶׁשֲא-תֶא
 דעו ּוחּורַּב ּגְרַו עּושו רָּבִד הֶּלֲאזתֶאְו : לָּבקיפנ

 יִנָריִּנְקַי יִּכ םֶכָל רַמא יִגֲא םֶנָמָא םבָנָמָא רַמאיַו
 ּוהֲעַר לֶא שיא םיִדיִמְלַּתַה ּוטיִּבַו : םֶּכִמ דָחֶאפ <

 ויָלֶא ץרקיו :עּוׁשי קיַחְּב עּושי ותא בֵהָא רֶׁשֲא ו
 ןועמש | % |



 67.19.18. «J בי ןנחוי
 פּולְכָי =ל ןפ--לע : הָתְלְנְנ יִמדלע .הָוהְו עורו
 מ רוע םֶהיֵגֲע-תֶא = : דוע ּוהְיְעַשְו רַמָא יִּכ ןְמֲאַהְל
 םֶבָבְלְבּו םֶהיֵניֵעְב וארו ןֶּפ דיִּבְכַה םכְבְבְל-תֶאְו
 4 רָמָא קדֶלֶאתֶא : םֶתא ַפרֲאַו ּובָשָי ּוניִבָי
 4 לָבָא : לע ֹורֵּבַדְבּו ֹודֹובְּכ-תֶא ותואְרַב ּוהְנעׁש
 םיִׁשּורְּפַה רּובֲעבּו םיִרָשַהדְוִמ םַּג םיִּבַר וב ּוניִמֲאָה

 4 יִּכ : דעֹומַה-תיבְל ץּוחמ ּוכלָשָי ןפ ּודַוְתַה אל הש
 + קַעְצַיַו : ּובָחֶא םיִהלֶא דֹובָּכִמ םיִשְנַא דובָּבדתֶא

 יִּכ ןיִמָאמ אוה יב אל יִּב ןיִמָאּפִח רמאיו עּושי
 המ פצוה יִחְלְש--תֶא ותא הָאֹרַהְו : יִתְלשְּב--ִבִא
 4 בש פצל ןעמל ץֶרָאָהלֶא רואְל יִתַאָּב : הֶאר

 וז יִרָבְּ-תֶא עַמָשָי רֶׁשֲא שיִאְו : ְּךָשחַב יִּב ןיִמֲאַּמַה

 טופשל וִתאָב אל יִכ ותא טפָשֶא אל ןיִמַאַי אלו

 4 שיאו = : ץֶרֶאָקְ-תֶא עיֶשֹוהְליםַא יִּכ ץֶרָאָהְדתֶא
 רֶׁשֲא אוה שו יֵרְבְּריִתֶא חק אלו יִּב דני רָשֶא
 ותא טּפְׁשִי אּוה יִתְרַּבִּד רָשָא רֶבְּרַה ותא טפָשי
 4פדדםָא יב יִּתָרַּבִד יִׁשְפַנמ אל יִּכ = : ןֹורֲחַא םֹויְב

 רמא רֶׁשֲאתֶא :יִנּוצ ==וה יִנַחְלְׁש רֶׁשֲא בָאָה
 נ םיִמְלֹע יַח ֹותָנְצמ יִכ יִּתְעַדָיְו : רֵּנַדֲא רֶׁשֲאתֶאְ
 יֵלֲא רַמָא רָשָאַּכ רֵּבַדְמ יִכנָא רָשָאדתֶא ןֵכָל איַה
 : רָּבַדַא ןּכ בָאָה

 א ןי ותע הֶאְב יִּכ חַסָּפַה נח יִנָפְל עושי עדיו ותעש א'ג
 רֶׁשֲאְל ותָבָהַאְבּו בָאָה-לֶא תאזה ץֶרָאָהִמ רבעל
 = בֶרֲעְה-הַּתְׁשִמ תּויָהְבּו : ץקה-דע םֶבַהֲא ץֶרֶאָב ול

 ןועָמש--ןֶב יֵתֹויְרּכ שיא הָדּוהְי בל ןטשה ּךַלֶש תו תוירק-שוא
 3 דתֶא בָאָה ויָלֲא ןתָנ יִּכ עושי עדיַו : ּונְריִּנְסַהְל יתוירכטא

 : םיִהְלֲאָה-לא לו םיִהלֲאמ אָצְי יֵכְו ּוֵדיִּב לב
 + חקיו וָלָעַמ ויָדְנְּ-דתֶא טְׂשְפו הָּתְׁשַמִמ םכקיו
 ה רֹויכְּב םימ ּךפָש ןֵכ יֵרֲחַאְו : ותא רַנְחִיו הָתְׁשְּב
 הָּתְׁשִַּב תּוחַמְלְו םיִדיִמְלַּתַה יֵלְגַרתֶא ץֹוחְרל לח

 רשא
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 סג םָכְתֹויְהל יִלֶא םֶבְתֶא חקֶאְו בּושֶא םֶכָל םֹוקָמ
 ּךְלא רָשַאל םָּתְעַדִו : הָּמְׁש יִנֲא רֶׁשֲאַּב םֶּתַא +
 אָמּות ויָלא רַמאַו : ֶרָּבַהְ-תֶא םָּתְעַדְו הָּמָש ה

 -לָכּונ הָביֵאְו הָּמָש ּךלִּת רֶׁשֲאַל יִנדָא ּונְעְדָי ל
 ויָלֵא רָמאֹיִנ 2 : ךֶרָּבַהדתֶא תעַדָל <

 eo ese ‘woo שיא אובָי אל םיִיִחהְו תָמָאָהְו ךְרּרַה יִכנָא עושי

 םָּתְעְדְי יתא םא : ירײדלע סא יִּב בָאָה-הלָאד
 ותאו ותא ּעְדַת הָּתַעַמּו יִבָא-דתֶא םכנ עּדַּת
 -תֶא ּונָאְרַה יִנֹלֲא סּופְלַּפ ויִלַא רָמאיו : םָתיֵארּצ
 יִתַיָה םכֵאַה עושי ויָלַא רַמאַו : ּונידו בָאָהּפ

 קרָארֶה םֹוּפלְפ יִנָּתְעַדִי צל בָר תַע הָז סֶכָמִע
 -תֶא ּנֲאָרַה ָּתְרַמִא ּךיִאְו בָאָהְ-תֶא הֶאָר יתא
 יִּב בָאָהְו בָאָּב יֵבֹנָא יִּכ ןיִמָאְת =לָה : בָאָה

 יִנָא יִשְפַּנִמ אל םֶכיֵלֲא רָּבַדְמ יִכנָא רֶׁשֲא םיִדָבְּרַה
 : םיִלָעְפִמַה-תֶא הֶׂשע אּוה יִּב רָשֶא בָאָהְו רֵּבַדְמ

 ּוניִמֲאַה ןוַא םָאָו יִּב בָאָהְו בָאְב יִכְנָא יִכ יל ּוניִמֲאַה וו
 ינָא םכֶנָמֶא םֶנָמֶא : הָלֵאָה םיִלֲעְפִּמַה ןעַמְל יִל ו

 םכִלֶעְפפה-תֶא-פנ הָשָעָי יִּב ןיִמאַּמַה םֶכָל רמא
 ּךַלֲא יִכ זרֶׂשֲעַי הָלֶאְמ םיִלֹודָּו הָשע יִנֲא רֶׁשֲא
 הֶׂשֲעֲא ותא יֵמׁשב ּולֵאְׁשַּת רֶׁשֲאתֶאְו : יִבָא לֶא

 יֵמְׁשִּב רָבָד ּולַאְשִּת םַא :ןֵּבִּב בָאָה דַּבְכְי ןעמְל יי
 : יָתֹוֲצמדתֶא ּורְמְׁש יתא ּובֲהֲאַּת סָא : הֵׂשֲעֲאוט
 רַחַא םַתַנְמ-תֶא םֶבָל ןַתְנְו בָאָקְִמ לַאְׁשֲא יִנָאַו <
 אל רֶׁשֲא תָמָאָה חּורדתֶא : םָלֹעְל סֶכְמַע תֶבָשְל וז

 הָּנְנִאְו ותא הָאר הָנְניֵא ןעו ותָחְקְל ץֶרָאָה לָכּות
 סֶכָּמִע בשי אוה יִכ ותא םיִעְדי םָּתַאָו ותא הָעְדֹוי

 : םֶכיִלֶא אּובָא םיִמּותָי םֶכָבְוְעֲא אל : הָיְהִי סֶכָבּו 8
 םכָּתַאְו דוע ץֶרֶאָה יתא הֶאְרִת אלו טעֶמ דש
 םכויבו : ּוחִּת םֶּתִאְו יִכנָא יח יִּכ ןעו יִנּואְרִּת כ

 : םֶכָב יִנֲאַו יִּב םָּתַאְו יֵבֲאְב יִנֲא יב ּועְדִת אּוהה
 רשאל Do זכ

 הק



 02.18.14. די גי ןנחוי
 : ויָלֲע רָּבַּר רֶׁשֲא הָז אוה יִמ לאָשַל רֶטָּפֹועְמְׁש
 הכ:יִנֹדֲא הז אוה יִמ ויָלֵא רֶמאיַו עּושי קיַח-לע לפיו
 % לבטיו לובש םָחָל ול ןּתֶא רֶׁשֲא הֶז עושי ןעיו

 :ןּעְמְשְֶָב יתּויִרּכ שיא הָדּוהְוילֶא ןּתַו םָחָּלַה"תֶא
 עושי וילֵא רָמאיַו ןְטָׂשַה וב םְּב סָתָלַה יֵרֲחַאְו
 9 ןִיַא ׁשיִאְו : קדְרַהְמ הָשָע הָשַעִּת רָשֶאְיזרָא
 פוָּכ : תאז ויְלֵא רֵּנַּר הָמ-לע עדי רַׁשֲא הָּבְסְמַּב

 רֶׁשֲא-תֶא הַנָק עושי ויֶלא רַמָא יִכ םיִדָחַא ּובָשָח
 תֹויָהְּב םיִינעָל הָמּואָמ תֵתְל א גָחְל ּונָלְדרֶסְחָ
 ל םֹאְתַפ צצו םֶחְלַהתֶא חקינ : הָדוהיל רּורָצַה

 גו דָּבְבְו הָּתְע עושו רַמָא אָצְי רֶׁשֲאכְו : הָלָל יֵהו
 3 דֵּנַכִי וב םָאְו : םיִהלֶא דֵּנָכְי ובו םֶדָאדרָּב
 םכאְתַּפּו ּוּב םכיהלֶא רֵּנַכְי ותא םכָּנ םיִהְלֲא
 8 יִנושקבת םֶכָּתֶא הָיְהֶא טעֶמ דוע יִנָּב : ּונְדְּבַכְ
 זכָּתַא ּולכות אל םיִדּוהיה-דלֶא יּתְרַמָא רֶׁשֲאַבְו

 םָכָל רמא נָא ןֵכ זרּמָש ּלַא יִנָא רֶׁשֲאַל אֹובָל
 % םכֶכְבָהַאְל סֶכָל ןַתֹנ נָא הָׁשָרַח הֶוְצִמ : הָּתָע
 ּובָהֲאְּת ןּכ סֶכְתֶא יִּתְבַהֲא רֶׁשֲאַכ ּוהעְרדתֶא שיא
 הל יֵדיִמְלַת יִּכ לכ ּועדָי תאְּב : ּוהֲעְריזתֶא שיא
 פ : ּוהֲעְרְל שיא םֶכְבָהֶאַּב סֶּתַא

 % יָנֹרֲא ְּךַלַת הָנֶא רַמַּפדֹעְמְׁש ּויָלֵא רַמאּו
 תֶכְלְל לכות אל מש ךלא רשָאל עושי ותא ןעיו
 ולא רֶמאַּו : יִרָחַא ךלת ןֵכֵרֲחַאְו הֶּתַע ירמא
 יִשָּפנדתֶא הָּתַע ְּךיִרֲחַא תֶבָלָל לכוא אל הָמְל רָטְפ
 3 ךָשָפנ םיִשָתַה עּושי ותא ןעו : יִּתְמִּת םיִשֶא
 יִוְכָשַה אָרְקַ אל ףל רֶמֹא נא םֶנְמָא םֶנָמָא יִּתְחַת ל

 : םיִמָעְּפ שלש יֵנׁשֲחַכְח יִּכ"דֲ
 א ךי ּוניִמֲאַהְו םיהלאב ּוניִמָאה סֶכְבַבְל זגְרַי לַא

 2רַמא ןָיִא םִאְו יִבָא תריִבָּב תוּבר תונועְמ :יִב

 תנו לא םַאְו : םֶכָל םּוקָמ תֹוּנַפְל ּדלַא םֶכָל
 םוקמ | |
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 ןּופְסֶאְו שבו הדָרַמְזִכ הָצּוח ךלָשְו יִּב בָשו פיל
 יִרְבְדּו יִב ּובְׁשַּת םֶא : ןּורַעְבּו ׁשֵאְל ןּוכיִלְׁשֲהְו ז

 : םָכָל יהיו ּולֵאְׁשִת ובאת רֶׁשֲאזתַא םֶכָב ּובְׁשִ

 םָתיְהְו :בָר יֵרְּפ םםֶכְתֹוׂשֲעַב יֵבֲא דּבָבָי זראזָּב 8
 םֶבְתֶא יִּתְבַהָא יֵנֲאַו בָאָה יִנְבְהִא רֶׁשֲאַּכ : יִדיֵמָלַּתפ
 ּובְׁש יֵתֹוָצִמ--תֶא ּורָמָשְּתִדסִא | : יִתָבָהַאְּב ּובָשִּתי

 ִּתְבִׁשיְו יֵבֲא תוָצְמְ-ַתֶא יִּתְרַמָש רֶׁשֲאַכ ִתְבֲהַאְב
 בשת ןעַמְל םֶביִלַא יִּתְרַּבִד הָלֲא-תֶא : ֹותְבֲהֲאְב וג
 יִתְוְצִמ תאז |: אָלְמִּת םֶכְתַחְמְשְו יִתָחְמַׂש םֶכָּבופ

 : םֶבְתֶא יִּתְבַהֶא רֶׁשֲאַכ ּוהֲערדתַא שיא הָבַחאָל
 םכּוׂשְל תאּוִמ הָלֹדְנ זדְבַהַא ול רשֶא שיא ןיִא 8
 ושעת םא םָּתַא יער : ויער זרַחַת ושָפָנ-תֶא 4

 אָרְקֶא אל הָּתעַמ : םֶכְתֶא הְּוצְמ יִבֹנֲארְׁשַא תֶא וט

 רֶׁשֲא תרֶא עדוי ּונָנֵא דָבָע יִּכ םכיִדְבֲע םֶכָתֶא
 לכ יִּכ יער םםֶכְתֶא יִתאָרְק ךא הָשע ינֹדֲא

 םָּתַא תצל : םֶכְל יתעדוה יֵבֲאַמ יִּתעַמַׁש רֶׁשֲא 6
 םֶכְתֶא יּתְמשְו םָכָב יִּתְרַחְב יִנָא דא יִּב םָּתְרַחְּב
 םֶכָל ןתו עמל בשו םֶכְרַפּו יֵרְפ תֹוׂשֲעַלְו תֶכָלָל

 הָּלַאזתֶא : יִמָשַּב בָאָה ןמ ּולֵאְׁשִּת רֶׁשֲא לכ וז
 -םִא : ּוהֲעַר-תֶא ׁשיִא הָבֲהַאְל סֶכְתֶא הָּוַצִמ יֵבֹנֲא ו

 : םֶכיֵנְפְלִמ הָאָנְש יתא יב ּעָדַּת ץֶרָאָה םֶכְתֶא אָנׂשּ
 ְַּא ול רֶׁשֲא-תַא ץֶרָאָה בֵהֲאָּת םֶתיִיָה ץֶראְל סאפ

 ץֶרָאָה-ןמ םֶכָב יִּתַרַהָבּו םֶּתַא ץֶרָאְל אל יִּכ ןעֶי
 רֵׁשֲא רֶבְּרַה-תֶא ּורְכִז ) : ץֶרֶאָה םֶכְתֶא אָנְשִּת ןכָנכ

 יתא םִא וְנֹדֲאַמ לֹודְג ּונניֵא דָבָעָה םֶבָל יִּתְרַּבְר
 םנ ּורְמָש יִרָבְּד-תָא-סַא ּופְּרְרְו םֶכְתֶא סג ּופְדְר

 רּובַעַּב סֶכְל ּושעָי הָלֲא-לָכְו : ּורמָשָי םָבְּרַּבְדדתֶא פו
 יתאָב תל םֶא : יִחְלְש--תֶא ועדי אל יִכ ימשפ

 םֶהָל ןיִא הֶליִלַע הֶּתַעו ּואָטָת אל םֶהָל יתְרַּבִדְ
 םכָא .: יִבָאְדתֶא סַנ אָנְׂשִי יִאְנַשְמ | : םֶתאטַחְל 4

 אל D2 כזכ

 וק

 ץחרו א"נ
 לבטו וא

 העשב א"נ
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 < -  פיָבָחאְו יבָהא אוה ןָהְתֶא רֹמְׁשְִו יִתֹוצַמ ול רֶׁשֲאַל
 |. | שמא |: ויָלֵא הָאְרִאְו בָהֶא ותאו יֵבֲאַמ בָהָאִ
 | הֶאַרַת הָּמָל יִנדָא .יֵתֹויְרַּכ שיא ּונְנִא הָדּוהְי ויָלֲא

 | ₪ םכָא ויָלֵא רֶמֲאַו עושי ןעינ = : ץֶרֶאְל אלו ּונְל

 יִבָא בֵהָאְי ותאו יִרָבְּ--תֶא רמשי שיא יִנֵבָהֲאנ
 . | אל רֶׁשֲאַו : ומע ּונְנּועְמתֶא הָשַעְנְו אובְנ ויִלַאְו

 םָּתְעַמְׁש רֶׁשֲא רָבָדְו יִדָבְּדתֶא רמשָי אל יֵנֵבָהֲאָ
 הכדתָא :יִנֲחְלְׁש רֶׁשֲא בֶאָל-דכַא יֵכ יֵל ּונָניִא
 : םֶכּמִע יִּתְבְׁשְּב סָכיִלֶא יּתְרַּבַד הָלֲאָה םכיִרְבְּרַה
 יִמָשַּב בָאָה ּוהֲתְלְׁשי רֶׁשֲא ׁשֶדקַה חּור םֶחְנֶמַהְו
 רָשָא-לָּכ-תֶא םֶכָל ריֵכְְו לֹּכַהתֶא םֶכְדָמלָי אוה
 וכ ..:- ?זיִנֲא. םֶכָמַע בֵֹעֲא םולשה-תֶא : םֶכיִלַא יִּתְרַמָא

 םֶכָל .ןתינ יִנֲא ץֶרֶאָה תַּתַמְכ אל יִמּולָש םֶכָל ןתֹג
 28 יִּתְרַמָא יִּכ םָּתְעַמְׁש : ארי לַאְו םֶכְבַבְל דַּנְרִי לא
 ּוחַמְשת יִנְּבַהֲאְּת םֵא םֶכיֵלֲא אזבָאְו ךלא םסֶכיִלַא
 : יִּנָמְמ לֹודָנ יִבָא יִּכ בָאָה לֶא ךלֶא יִּתְרַמָא יִּכ לע
 9 וניִמָאִּת ןעמְל םֶכיִלַא יִּתְרַמָא הָיָהִי םכְרֶט הָּתַעְו
 ל אּובָי יִכ הָּבְרִה סֶכָמָע רֵּבַדֲא אל הָּתַע :ֹותֹויָהְב
 עמלו :  יִב הָמּואָמ ול ןיִאְו תאזה ץֶרָאָה רש

 ינּוְצ רֶׁשֲאַכְו בָאָה--תֶא יּתְבַהֶא יִּכ ץֶרָאָה עדת
 : הּפָמ הֶכְלַג ּומוק יִתיִשָע ןּכ בָאָה

 % א ןט דדלָּכ = + רָּכַאָה יִבָאְו תַמָאַה ןֶפָנַה יִכְנָא

 - Fe יו וייר איי ו aa a 7 רד ₪

 הֶשעָה לכְו אָׂשִי ירפ- הֶׂשע-הָנְנֵא רֶׁשֲא יב הָרמְז
 : ּהָנשארְמ בֶר יֵרְפ חֶשעּת ןעמְל הָּנְרַהְטְי ירּפ
 ּיִּתְרַּבִּב רֶׁשֲא רֶבָּרַה ןעמְל סּתַא םםיִרֹוהְט הָּתַעְ
 + לכות אל .רָשָאְּכ םֶכָב יִנֲאַו יִב ּובָש : םםֶכֵלַא
 ןְפָנַב בֵׁשַת :אלדסַא הָׁשְפנִמ יִרְּפ תושעל הרמְזה

 ה םָּתַאְו ןֵפָנַה יִכנָא : יִב ּובְׁשַת אל-סֶא םָּתַא ּןַּ
 בֶר יִרְּפ-דהַׂשַעֶו אוה ֹוב יִנֲאַו יִּב בשיח תֹורמְּוַה

 6רֶׁשֲא שיא . : יִדָעְלַּב רֶבָּר תושעל ּולְכות אל יִּב
 אל
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 םיִׁשְנֲא ּורְמאַּו : בָאָה-לֶא ּךַלַא יֵנֲא יִכ ינּואָדְתְו וז
 רַמָא יִּכ זראזדדהַמ ּוהֲעַר לָא .שיא ויָדימְלַּת-וִמ
 יִכָו יִנּואְרַתְו עמ דּועְו ינוארת אלו טַעְמ ּוניִלַא

 רַמָא יִּכ תאז-המ ּורָמאִו : בָאָה לֶא ּלַא יִנָא 8
 עושי עדו : רַמָא רַשַאתֶא ּונְעִדָי אל טעמע

 ושקבת וסֲאַה םםֶהיֵלֲא רַמאיַו ול לאָשל ּובָא יִּ
 עלו טעֶמ יּתְרַמָא רָשָא--תֶא לע ּוהערמ שיא
 יִנָא םֶנְמֲא םֶנֶמָא =: יִנּואְרְתְו שעֶמ דֹועְו יִנּואְרִת כ

 חַמְׂשִּת ץֶרָאָהְו ּונָנֹוקְתּו וכְבּת םָּתַא יִּכ םֶכָל רפא
 הָׁשֲא : הָחְמְשְל ּדַפְהַי םֶכְנבְצעֶו ּובְצעְתִת סָּתַאְוּה

 היעש יגלו רֶׁשֲאַכְו ּהֶּתַע הָאָב יִּב .הרֶבְצִעְתִמ הָּתדַלְב
 דלי יִכ הָחַמְשַמ הָרָצַה-תֶא דוע רכְזִת אל ךֶליַה

 יִתיֵאָרְו םָכָל ןובצע הָּתע כָלְו : ץֶרָאְּב שיא פט
 -תֶא ׁשיִא אשי אלו םֶכְבְבְל חַמָשְו דוע םֶכְתֶא

 הָמּואְמ יִּנָמַמ ּולָאְשִת =לְו : םָּכִמ םֶכְתַחְמְש 3

 רֶׁשֲא-תֶא םֶכָל רמא יִנא םֶנְמָא םנָמָא אּוהַה םםֹויַב
 אל הָּתערע :םֶכָל ןתו יִמָשּב בָאָהְִמ ּוׁשְקַבָּת ₪

 ָלָמַהְל ּוחָקִתְו ּושקב יִמְׁשִּב רָבָר םםָּתְׁשְקב
 os ip Wen טיִלָשָמְב הָלֵא-תֶא םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבֹר : םםֶכְתַחָמִׁׂש הב

CA 

 העשה א') םכיִלְׁשַמַּב דֹוע םֶכיִלֶא רֵּבַדֲא אלו תַעָה הדָאְבּו
 =וֹהַה םויב : בָאָה-זלַע ּולְגַּב םֶכָל יִּתְדַּנַהְו <

 בָאְל לֵאְׁשַא יּכ םֶכָל רמא פילו יִמְׁשב ּושְקַבְת
 יִּכ ןעי םֶכְבְהא סה בָאָה יִכ : םכָכְרּובעַּב לז

 : .יִתאָצָי םיִהלֲאַמ יִּכ םםָּתְנַמֲאָהְו יתא :םָּתְבַהֲא
 . בזָעָא ץֶרָאָהתֶאְו ץֶרָאָל יִתאָבּו בָאָה ןמ יִתאָצְיּ

oe ₪ הָּתַעְו : סיִלָשָמְּב רָּבַדְמ ְּנֵאְו רֵּבַדִמ יּולְגַב חֶּתַעל נה וידימְלִת ּויֵלֲא ּורְמאיַו : בָאָהלֶא בושָאְו דוע 
 תא שיא -לאשל ְל אלו כ ָּתְעַדָי יִכ ּונֲעַדָ

 eo. oe ‘os םכְמא שו : סיִהלָאָמ ָתאָצָי יִּכ ןיִמָאנ תאזְבּו גג

 עשה א'נ הָתַעְו תַעַה אֹובְת הָנַה : הָּתִע ּוניִמַאְתַה עושי 9

 האב |
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 הרָשָע אל רֶׁשֲא םיִלָעְּפַה--תֶא םִּברְקְב יִתיִשָע אל
 יתא ּואְנָש םכנְו ּואָר םַנ הָּתעְו ּואטֲחַי אל רַחַא

 הכ םֶתְרותְּב בּותָּכַה רֶבָּרַה אַלַמְל ךא :  יִבָא-תֶאְ
 %רָשֶא םָחְנָמַה פצובְכו = : יִנּואְנָש םכָּנִח תַאְנְׂשְו

 -ןמ אצויה תֶמָאָה חּורדתֶא בָאָהְְוִמ 'םֶכָל חַלְׁשֲא
 ה םֶתיִיָח יִב ּויִעְּת םָּתַא סנו : יִלָע ריעי אוה בָאָה
 : תיִׁשאַרַמ יִמִע

 א ןי : ּולָשְּבִת אל ןַעַמְל סֶכְל יִּתְרַּבִד הָלֶא-תֶא
 ? בשְחִי רֶׁשֲא תַעָה הֶאָבּו םיִדָעומדיִתָּבַמ םֶבָאְיְצִַ תלפתה יא

 ו דדתֶאְו : םיִהלֶא-תֶא דע יִּכ סֶכְתֶא גרה ללפ
 : ּוִתֹאְו בָאָהיתֶא ּועְדְו אל כ ןעו םֶכְל ּושעַ הֶלֵא
 + תצּובְּכ םֶתא ּורָּכְזִּת ןעמְל הָלֶא-תֶא םֶכיֵלֲא רַמאָו

 םכֶכיֵלֲא יִּתְרַּבַד אלו םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבד יִּכ זרַעָה העשה א'ג
 ה הָּתעְו : םֶכְּתִא יִתיָה יִּכ ןעֶי תיִׁשאַרַמ הָלֶאתֶא
 הָנָא יִתֹא לאשה םֶכָּב ןיא שיאו יחלש לֵא דלא

 6 םֶכְבְבְל אָלַמ הָלַא-תֶא םֶכיֵלֲא יִּתְרַבד יכְו : דלת
 ז םֶכָל בוט יִּכ .םֶכיִלַא רֵּבַדְמ יֵבֹנֲא תָמָאְו :ןֹובָצֲע
 םַחְנְמַה סֶכָל אבָי סל יִּתְכָל יִּתְלַב יִּכ ךלַא רֶׁשֲא
 8 דתֶא חיִכוי ֹואבָבּו : םֶכיִלַא ּוהָחְלְשֶא ּךלַא םָאְו
 9 דדלע : טְּפְׁשִמהלעֶו הֶקְדְצילעְו אטח-לע ץֶרָאָח
 ייִּכ ןעי הקְדֶצ-לַע : יִב ּונמָאָה אל יִּכ עי אָטַח
 וו טֶּפָשָּמַה-לַעְו : דש יִנּואְרִת אלו יִבָא לֶא לא
 ו רובר דֹועְו : תאזַה ץֶרָאָה רש טפָשִי יִּכ עו

 תאָשְל ;דֶּתַע ּולָכּות אל ּךַא םכְכיִלֶא רֵּבדְל יל
 13 םֶכָתֶא ל תצוה תָמָאָה תור אָובְכּו : בתא

 2 רינו בל רֶׁשֲא-תֶא רָב עֶמְׁשי רֶׁשֲא
 ו 14 למ :יםֶבְל דיו יל רֶׁשֲאַמ חי יִכ יִנֵדַּבַכִי וה
 רֶׁשֲאמ קי יִכ יִּתְרמֲא ןֵּכילֲע הָּמַה יל יֵבֲאְל רֶׁשֲא
 16 טַעָמ דועו יִנּואְרִת אלו שעְמ : םכֶכָל דינו יל

 ינוארתו
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 םֶתא שק . : ץֶרָאְל יִנְנִא רֶׁשֲאַכ הָּמַה ץֶרָאל אלו וז
  LTהא 94 הוה וס וו arm som ץֶרָאָה-לֶא יִנֵּתְחַלְׁש רָשאָּכ : תֶמֲא ּךְרבְּר ּךִּתַמָאּב 8

 וב . :

 יִתְשְּק סֶנעמְלּו : ץֶרָאָה לֶא םֶתֹא יִּתְחֹלְׁש בע
 דעב אלו : תַמֲאָב הַמַה םַנ ּוׁשְדָּת ןעמְל יתא ב

 .יִּב םיִניַמֲאַמַה דעְּב םנ יִּכ לָאּוש יִנָא םֶּרֵבְלי הָלֵא
 יב יִבָא ְּךֹומְּכ דָחֶאָל םֶלָּכ תֹויָהְל : םֶדֶבָּר רָי-לַע ג
 ץראָה ןיִמָאְּת ןַעַמְל ּונְּב דָחֶא םֶתּייָהְלְו ְּב יִנֲאַו .

 יל ּתַתנ רֶׁשֲא דֹובְּכַה-תֶאְו | : יִנָּתְחַלְש הָּתַא יָּכ
 : דָחֶא ּונוָה רֶׁשֲאּכ דָחֶא םםֶתֹויְהְל םבֶהָל יִּתַתָנ

 תַעַדְלְו דָחָאְּב םיִמיִמְּת םֶתֹויְהִל יב הָּתַאְו םֶהְב יִנֲא
 :ינְּתְבַהֲא רֶׁשֲאַּכ םָּתְבַהַאַו יֵנּתְחַלְׁש הָּתַא יִּכ ץֶרָאָה

 -זתֶא םָׁש הֶיְהֶא רֶׁשֲאַב יִמִע תֹויָהְל יִתיִצְר יִבָא יי
 ָּתַתָנ רֶׁשֲא יֵדֹובְּכי-תַא ּואְרִי ןעמָל יל ָּתַתְנ רֶׁשֲא

 קיצה בָאָה : ינְתְבַהֲא ץֶרָאָה דֹוסָי םֶרָטְב יִכ יִל הכ
 ועְרָי הָלֲאְו ףיתעדְו נאו ץֶרָאָה ףְתא הָעְדְי ל
 םכָהְל יתעדוה ְּףֶמְׁש--תֶאְו |: נָתְחַלְׁש הָּתַא וכ

 ּהָב יֵנֵּתְבַהֲא רֶׁשֲא הָבֲהַאָה םכָהְּב תֹויָהְל עידואו
 | : : םֶהָב יִנָאַ

 םַע תדְצָי הָלֲאהתֶא עושו רֵּבִּר רֶׁשֲאַכְו הי ₪
 ויִלַא אביו ג םֶׁש יהיו ןורדק לַחַנְל רָבַעַמ ויִדיִמְלִ
 -תֶא ותא ריִּנְסַמַה הָדּוהְי עדיו : ויִדיִמְלְתְו אוה 2

 םיִמֲעְפ ויָדיִמְלִּת םִע עּושי להְקִנ חָמָש יִּכ םֹוקְּמַה
 -תֶאְו אָבְצ יִשָּנַא לָבֶחתֶא הָדּוהְי חקינ : תוברג

 סע הָּמְׁש אביו םישּורְּפהְו םיִנָהּכַה ישאר יִתְרָשְמ
 רָשָאלָּכ-תֶא עושי עדו :  קֶשְנְו םיִדיַפַלְו תורנ +
 : ןושקבת יִמ-תֶא םֶהיִלֶא רֶמאיַו אַצַיַ ול הָרְקי

 עּושו cםֶהיֵלֲא רַמאיַו ירצה עושי-תֶא ותא ונעו ה
 : ותא ריִּנְסַמַה קרֶדּוהְי םכָּתַא דמעיו אּוה ינָא <
 ולפיו  תריִּננחַא ּוכְלָה אּוה יִנא םֶהיֵלֲא ורְמָאְבּו 6
 ּושְקְבְת יִמ-תֶא דֹוע םכָהְל לאָשיו : זרֶצָרָאד

 ןומאו



 .car 16.17. וי ןנחוי
 יִּובְֲעַתְו ול רֶׁשֲאַל שיִא ׁשיִא ּוצּופֲת יִּכ הדָאָב
 5 יֵּתְרַּבַד הָלֲא-תַא : יִמַע בָאָה יִכ וִבַבְל יִנניִאְו יְִבְ
 םֶכְל הָיָהַת הָרָצְו יִּב םֹולָׁש םָכְל תּויהְל סֶכיִלא
 : ץֶרָאָהתֶא יּתְחַצַנ יִכ ּוקְּזִחְתַה ּךַא ץֶרָאְּב

 א . -לֶא ויְעְתֶא אָשיַו הָלֲא-תֶא טּושו  רָּבדיו

 ןעמל ּנְּבתֶא דב תַעָה הֶאְב יִבָא רמאיו םִומְַׁה השהאי
 פרְׂשְּב-לּכילע ןֹוטְלְׁש ול ָּתַתְנ רֶׁשֲאּכ : ןּבַה ףֶדְּבַכְ
 9 הֶזְו : ול ּתַתְנ רֶׁשֲא-לֶבְל םֶהָל םיִמָלֹע ַײה תַתָל
 -יתֶאְו תָמָא לא ֶּּרַבְל ףתא תעדל םיִמלּוע ַײַח
 .4ץֶרֶאְב ףיתְדּבִפ : ְּתְחְלָש רֶׁשֲא חישָמַה עּושי
 ה הָּתַעְו : תושעל יל ַּתַתְנ רֶׁשֲא לעֲפַמַה-תֶא יִתיִלְּ

 סרט ךמא יל הנק רֶׁשֲא דובב ףמע ינדבפ בָאָה
 6רָשַא םיִשְנָאְל ְּךְמְׁשידתֶא יִתיִלְּג : ץֶרָאָה הֶיהִּת
 הָמָחְו יִל םֶתֹא ןִּתִתַו ּויָה ּךְל ץֶראָהומ יִל ּתַתָנ
 ז ּתַתְנ רֶׁשֲא לכ יִכ ּועְדָי הָּתְע :ְּךֶרָבְּריִתֶא ּורָמש
 8רֶׁשֲא םיִרְבְּרַהתֶא םֶהָל יִּתַמָנ יִּכ : המה ּךִמִמ יל
 יִתאָצָי ְּךִּתַאַמ יִּכ זרַמָאָב עַד וקל יל ּתַתְנ
 פאל םֶדָעַב הֶלֶאְשֶא : יִנְּתִחְלְש הָּתַא יִב ּוניִמָאָהְ

 תַתָנ רֶׁשֲא הָלֵא רעְביסַא יּב ץֶרָאָח רעב יְִלַאָש
 ירָׁשֲאַו הָּמַה ֶּל יל רֶׁשֲאלְכְו : הָמַה ל יִכ יֵל
 וג הָּמֵהְו ץֶרָאָב דע יִנָנֵא : דַבָּכֲא םֶבּו הָּמַה ל ְּךֶל
 ְךָמְׁשְּב רמָש שודקה בָאָה אֹובֲא יִנֲא יִלַאְו ץֶרֶאָב
 פט יִתְויְהִּב : ּונֹומְּכ דָחֶא םֶתֹויְהְל יל ָּתַתְנ רֶׁשֲא-תֶא

 -תֶא יִּתְרמְׁש ְּמַׁשִּב םֶתֹא יִּתְרַמָש םֶהְמַע ץֵרֲאְב
 "בס יִּכ דַבָא אל םֶהַמ דַחַאְו יל ָּתַתְנ רֶׁשֲא
 ג דתֶאְו ְּףיֶלֲא אּובָא הָּתעְו : בּותָּכַה אָלַמְל ןֹוַּבֲא

 גג דתֶא = : יִתְמְמִש סֶב אַלַמְל ץֶרֲאָב יִּתְרַּבִד הָלֵא
 אל יִּכ ןעו ץֶרָאָה םִתֹא הָאְנְׂש םֶהָל יִּתַתְנ ְּךְרָבְּ
 וט ללַָאוש ינְנִא : ץֶרָאְל יֵנְנֵא רֶׁשֹאַּכ הָּמַה ץֶרָאְל
 : הָעְרִמ םֶָמְשְלימַא יִּכ ץֶרָאָה ןמ םֶתא תאׂשָל

 אל
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 הָעְרָה-לַע דַעָה יּתרַּבַּב הָעָר סא עּושי ותא ןַעיַוּ <
 רּוסָא ןֶנֶח ותא חלשיו |: ינָתיֵּכַה הָּמְל בוט םָאְו 4
 רַטָּפ--ןועְמְש דמעיו : לודָּנה ןהּכַה פק לֶא הכ

 ויָדיִמְלִּתִמ הָּתַא םכַנ אלַח ויָלַא ּורָמאיַו סָמִחְתִיו
 ןַהּכַה יִדְבַעַמ דַחַא רֶמאיַו : יִנָנִא רמאיו שָחַכְו%

 תצלָה ּונְזָאתֶא רַטְּפ תַרָּכ רֶׁשֲאל עֶדֹומּו לודָּנַה
 קצזרקיו דוע רַטָּפ שָחְכְיַו : ןָּנַב ומע ףיִתיִאְר יז

 טק

 לגנות עושותַא וילי פ : םאָתַפ וְכָׁשַה 8
 וכְלָה אל הָמְַו רקב יִהְיַו טְפְׁשִמַה-רצַח לֶא אפק
 --תֶא ּולְכִאי ןַעַמְלּו ּואָמְטי ןֶּפ טַפְׁשִמַהרַצֲח -לָא

 רֶׁשֲא תאז-הַמ רַמאיִו םֹוטְלְּ םָהיֵלֲא אָצִיו : הסְּפה 9

 םֵא וָלֵא ּורְמאיַו ונעו : הֶזַה שיאָחתֶא ּונישְלִּת ל
 םֶהיֵלֲא רַמאיַנ : יִלֶא ותא ּונְרֵנְקַה אל עֵרָמ ּונָנֵא 3

 ּורְמאיַו םֶכְתַרֹותְכ ּוהּוטפָשְו םָכָל ותא ּוחק סוטֶלּפ
 אָרְקִיו טַּפְׁשַמה-רַצַה לֶא דוע סּוטְלְפ אבו : וב תּומָי רֶׁשֲא תֶנְמַה--תֶא תֹורֹוהְל רֵּבִּר רֶׁשֲא עושי רֵבְד למל =: שיא נר וגל אל םידוהוה ולא

 עו : הָּתֶא םידוהיה ָּלָמֲה ויִלַא רָמאִיַו עושו לֶא
 ורָּבְד וא תאז רַמא הָּתַא ּףְׁשְפניןמַה עושי ותא

 יִכֹנָא יִדּוהְי םָאַה סֹוטְלְּפ ןעיו : יִלָע םיִרָחַא ּףיִלא הל
 ןעו : תיִשָע הָמ ילא ףריגקה םינָהֹּכַה יֵרְׂשְו ףְמַע <

 הָריְהִּת םכַא תאּוַה ץֶרָאְל זרַּנְניֵא יתוכלמ עושי
 אל ןעֶמְל יִתְרָשָמ ּובירָי זַא תאזה ץֶרֶאְל יתּוכְלמ

 רַמאיו : יִתְובְלַמ הול אל הָּתִעְו םידוהיל רֵנָּסֶא זז

 ּתְרַמִא הָּתַא עושי ןעיו הּתַא ּלֶמַח סוטלּפ וילֲא
 חל יִתאָּב תאז-לע ילו תאוְל יֵבֹנֲא ּךֶלֶמ יִכ

 / תאז ורבַדְבו .תַמָא המ סוטלפ א רַמאי 38
 יִתאָצְמ תל םֶהיֵלֲא רמי םכודּוהיה"דלֶא דוע
 דָחֶא םֶכָל תֵלְׁשֲא יִּכ םֶכְָל הָדֹעְתּו : לוע בט

 תספב 5: חכ



 סורטפ א"ג
 אפיכ וא

 0.18. חי ןנחוי

 יִתְרַמָא ַעּושי ןעַַו : יִרְצֹּנַה עּושידתָא ּורָמאיַנ

 ּותיִנַה ּוׁשְקַבִת יתא םכֵא ןֵכָל אּוה יִנָא יִּכ םָכיֵלֲא
 9 קל רָּבִּד רֶׁשֲא רָבְּרַה תאֹּלמְל : תֶכָלְל הָלֵאְל
 יבָרָח יִהְּתַו : יל ָּתַתָנ רֶׁשֲא םֶהֵמ דָחֶא יִּתְדַבֲא
 לֹודָנַה ןַהּכַה דָבֲע-תֶא ףונ ותא קָרו רָשפועָמשְל
 : יִּכְלִמ דָבֲעְה םֵׁשְו תיִנָמְיַה ֹונְָא--תֶא תֹרָכ

 גו אלָה רַעְַּה לֶאֶּּבְרַה בשק רֶָטֶּפ לֶא עּושו מאיו לשיא

 םורטפ א'נ
 אפיכ וא

 וטּושְפְתִי = : יִבָא יל ןַתָנ רֶׁשֲא סּוכַחדתֶא הָּתְשֶא
 עּושו-תֶא םיִדּוהְיַה יִתְרָשְמּו ףּולַאָו אָבָצ יִׁשְנַא לָבָח
 3 אּוה יוָּכ ןְנָת "לֶא הָנְׁשאַרְב ּוהְכִלֹויַו : ּוהָרְּסַאַּו

 : איהה הֶנָשַּב לּודָּנ ןחכ הָיָח רֶׁשֲא אפיק ןתמ הָיָה
 ו דָּבַאְל בוש יִּכ םיִדּוהְיַה-תֶא ץעֶי רָשָא אָפָיִק אּוהָו
 5 : םָעָה תחת דָחֶא שיא

 וט יֵרֲחַא רַחַא דיִמְלַתְו רֶטָּפןעְמְׁש ּךְלו
 אבו לֹודָנַה ןַהּכל פצּוהַה דיִמְלִּתַה עֶדְיַו עושי
 ורַׁטַּפ דמעַו : לודָּנח ןהכח רצַח לֶא עושי סע

 ןהּכל עָדּונה רֵחַא דיִמְלִת צו הַתַּפַל ץוחמ
 : הָתיְּב רָטֶּפתֶא איִבְו תֶרָעשַה לֶא רָּבַדיַו לּודָּנַה
 וז הָּתַא םַנ אלָה רֶׁשֵפ לֶא תֶרְעשַה הָחְפְשַה רֶָמאּתַו
 ו םָש ּודְמַעַיַו |: יִנָנִא רמאיו הָּזַה שיאָה יִדיִמְלִּתִמ
 הָיָה רק יִּכ תֶלָחְג ּודָעַבְיַו םיִתְרָשְּמַהְו םכיִדָבעֶה
 טלַאְשִו : םַמַחְתַו רָסּפ םֶהָמַע דמעיו ּומָמְחְתִיַו
 : וחָקְל---לעְו ויְדיִמְלת--לע עּושיְל לודָּנה ןקּכַה

 כיִּתְדַמלְו ץֶרָאָה לֶא ױלְנְב יִּתְרַּבַר עושי ותא ןעינ
 םיִלָהְקִנ םידוהיה רֶׁשֲא לָביִהְבּו דַעופַהְתיִבְּב דיִמָת הלנה

 ג דדהֶמְל : רֶתְסַּב רֶבָד יִּתְרַּבִד אלו תַע-לֶכְּב םָש

 םֶהיֵלֲא יִּתְרַמָא רָשַאתֶא יעָמשְל לֵאָׁש יל לַאְשִּת
 פ דדתרֶא ֹורְּבַדְבּו : יִּתְרַּבּר רֶׁשֲא-תֶא םיִעְדוי סנה

 ּויָלָע םםיִדְשעֶה םיִתְרָׁשמַה-ןמ דָמֶא הָּכַה הלא
 : לֹודָגַה ןהכל הָנֲעַּת תאזָכָה רמאל וּפַכְּב עושוזתֶא

 ןעיו
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 ונעיו הָלְתֶא םֶכבָּבְלַמ םֵאַה סּוטְלַּפ םֶהיֵלֲא רַמאיִו

 : רֶסיִקזסַא יִּכ ּךְלֶמ ּונָל ןיִא םינֿהּכַה ישאָר
 עּושי--תֶא ּוחָקַו ותולְתל םםֶהיֵלֲא ֹורֵּנְסַה זָאוופ

 : תצְתָנְלְנ אָרְקִנ תיִרְבֲעְבּו תֶלְלֶגַה םֹוקְמ אָרְקִַּה
 דָחֶא םכיִרֲחַא םִנְׁש ֹומֲעְו הָּמָש ותא ּולָּת רֶׁשֲאופ
 םֹוטְלְּפ בּתְכַַו : ּנּתַּב עּושיו הֶּזִמ דָחֶאְו הדָומ ופ

 עושי בֵתָּכנ ץַעָה "לע ּוּהַמיִׂשַו חּול-לַע בָּתְכִמ
 םכיִּבַר םיִדוהְי ואְרקיו : םיִדּוהְיַה ּךְלַמ ירָצֹּנַה כ

 עושי םכש הָלְתִנ רֶׁשֲא םֹוקָמַה יִּכ בָּתְכַמַהְתֶא
 : תיִמֹורְו תיִנְוי תיִרְבָעַּב בָתַּכִיַו הָיָה ריֵעָל בורק

 לא סּוטְלִּפ לֶא םבידּוהיה ינָהכ ישאר ּורמאיופו
 ְּלֶמ רַמָא יִּכְיִבָא יִּכ םבידּוהיה ְלֶמ בכת

 יּתְבַתְּכד-רֶשַא תֶא סּוטְלִּפ ןעַַו : יִכנָא םיִדּוהְיַה 2
 וחקיו עּושי--תֶא ְבָצ יִשְנָא ּולְתַו : יִּתְבְתְב

 ׁשיִאְל קֶלִח קלה םיִקְלֲח הָעְּבְרַא ּוׂשֲעיַו ּוליֵעָמדתֶא
 הָלָכ הָריִפְת יֵלְּב תָנֹתְּכַהְו ֹוּתְנָתַּניתֶא םַנְו םְבְצ
 לא ּוהֲעַר לֶא שיא ּורְמאיִַו : הָלֲעַמְלַמ הָנּורֲא
 תאלָמְל הָיְהִת יִמְל ָהיֶלָע לָרּוג ליַפנ ךַא ּהָתא ערָקנ
 ּוליּפָי יׁשּובְל לַעְו םֶהל יֵדְנַב ּוקְלַחָי רַמֹאָה בּותָּכַה

 ֹוּמֲא הָנֵדֹמעּתַו : הָבָכ אָבְצ יִשְנַא ּוׂשֲע ןֵכָל לָךוג הכ
 זרֶנָלַרְנַמ םִיָרַמּו יֵפֹויְלְק תָשֶא םִיָרמ ומָא תּוחַאו

 -תֶאְו ומָאדתֶא עושי צרו : עּושו ץע 'רֶצַאפ
 *לָא רַמאיַו ּוְלֲע םידמע ותא בֵהָא רֶׁשֲא ּודיִמְלת

 *לֶא רַמָא ןכ יֵרֲחַאְו : ִנֶב ההֵנַה הָׁשֲא ֹומֲא ה
 העשמ א'ג ;רעַמ ריֵמְלַּתַה ּהָתֹא חקיו ךְמִא קרנה דיִמְלִּתַה

 עושי עדיו פ : ול רֶׁשֲא לֶא איֵהֲה 8
 זראלָמְל זרָתַעָמ ּולְּב םיִרָבְּהלָּכ יִּכ ןכ יִרָחַא

 ץֶמח אלְמ יִלַּב םכָשְו : יתאַמְצ רַמאיַו בּותָּכַה 9
 גופ וג הָביִרְקִו בוזא לע ּומישְמ ץֶמה עול ּואְלַמִנ
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 -: םודּוהיה ְִּלָמתֶא סֶכָל חַלָשֶא יִכ ובאתַה חַסְּפַּב
 מ דָּבַא-רַּביסָא יִכ הָז אל רֹמאָל דוע םֶלָכ ּוקֲעְצִ
 : הָיָה ץיִרָּפ אָּבַאְרַבּו

 א טי ותא רָסִיַו עושודזרָא סוטְלּפ חקו זָא
 2 םםיִצֹוק רֶתָכ צָבָצ יִשְנַא ּורְּפְתִו : םכיִטּושְב
 : ןַמָּגְרַא ליִעָמַב ותא ּושיִּבְלַו ושאר--לע ּוהָמיִשו
 5 :ףרְֶנָאָב ותא ּוכיַו םיִדּוהְיַה ְּךֶלֶמ ףְל םולָש ּורְמאיִ
 4;רֵּנַה םכֶהיִלא רַמאיַו הָצּוח דוע סּוטֶלְפ צו
 תצל יִכ ּועְדַּת ןעמל םכְביִלַא הצוח ותא אָצּוא
 הרָתָכ פצשונ הָצּוח עּושו אצַו :  לֶוָע וב יִתאָצְמ

 : ׁשיִאָה הֵּנַה םֶהיִלָא רֶמאיַו ןְמָנַרַא לעמו םיצֹוק
 ּוקעֶצ ותא םֶתאְרְכ םיִתָרְׁשַּמַהְו םִנֲהֹּכַה יׁשאָרו
 ּוהֲחְק סֹוטְלּפ םבָהיֵלֲא רַמאיַו הָלֶת הֶלֶּת רמאל
 זּונעװ : לוע וב יִתאָצַמ אל יכ ףתא ּולְתּו םםֶכָל
 טַּפְׁשִמ ּונְתַרֹותְכּו הרות ּונָל שי cביִדּוהְיַה ותא
 ג עַמָשיַו : םיִהְלֲאוַבְל הֵׂשֲע ושפנ-תֶא יִכ ול תֶוָמ
 פדֹוע אביו : דאָמ פצרייו הָזַה רֶבָּרַהדתַא סּוטְלְּפ

 הָּתַא ןוֵאַמ עּושָי לֶא רַמאיַו טָּפְׁשִמַהרַצֲח "לֶא
 י אלַה סֹוטָלַפ ויָלַא רָמאיִו : עושי ותא הָנֲע אלְו

 יֵלְו ּףְתּולְתַל ןֹוטְלְׁש יל יכ ָּתְעדְי אלַה ילֲא רָּבְדְת
 וו יִלָע ןֹוטְלְׁש ףְל אל עושי ןעו : ַמְלָשְל ןֹוטְרְׁש
 ְףֶלֲא יִנריִנְקְמַה ןּכילֲע לַעַּמִמ ל ןַּתִנ סא יִּתְלְב
 ופ ֹוּנַתְלִׁשְל סֹוטְלַּפ שֶקַּב זָאַמּו : ְךַמִמ ול לֹודְּג אָטַח
 קצל הָו-זתֶא חֵּלׁשּת םָא רמאל םיִדּוהְיַה ּוקעציַו
 ְּלְמְל ֹוׁשְּפִנתֶא הָשעָה *לפ רֶסיִק בָהא זדֶּתַא
 וג הָּגַה רֶבְּרַה-דתֶא סֹוטְלּפ ַעמשְכְו : רֶסיִקַּב רַב
 טְּפְׁשִמַה בֵׁשֹומְּב בֵׁשַו הָצּוח עּושיײ-תֶא תיִצֹוה

 יִהָּתַו : הָתָבַּג תיִרְבֲעְבּו הָּפְצַר אָרְקִּנַה םוקָמּב
 םידּוהיה לֶא רַמאיַו תיִׁשִׁשַה תַעְכְו חַסָּפַה תֵׁשֵדק העשכו א'ג

 וט ותא הָלְתּו =ָׂש גש ּוקעְצַו : םֶכָּבְלַמ הרַנַה
 רמאיו 4
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 הָנׂשאַרְב אביו רֶסְפ יִנָפְל ץורְל רַחאָה דיִמְלִּתַה
 ןיִדְּפַה-התֶא :צָריַו הָטַמְל חשיו : רֶבָּקַה ילָאה
 וירחא רָטָּפְועְמִש אביו : וב ב אלו םשומ6

 : םכָשּומ ןדְּסה--תֶא רו רָבָקַה -לֶא אביו

 איק

 ריטה": םע םָשּומ :ּונְניִא ושאר-לע הָיָה רֶׁשֲא תַחָּפָטִמַהְו
 וב אביו : דָחֶא םוקֶמְב ודָבְל םּולָּג ּךַא ןיִדֶסַה

 רָבָּקַה לֶא הָנשאַרְב אְּב רֶׁשֲא רַחֵאָה דיִמְלִּתַה םנ
 יִּכ בותָּכַהתֶא ּועְדָי תל םָנָדעְו : ןמָא אר
 וכל םיִדיֵמָלַּתַה ּובְׁשַו : םיִתָמַהְִמ םּוקָי םוקי

 פ :\ סכָבָשּומ לֶא
 השתו ְּךְבַּתַו רָבָקל ץּוחמ םִיְרְִמ דֹמעַתַ 11
 שּובְלְּב םיִכָאלמ ינש אָרִּתַנ : ּהָתֹובְבַּב רָבְקַה לֶא ול

 םּוקֶמה לָנְרִמ דָחֶאְו שארמ דָחֶא םכיִבָשי ןֶבָל
 הָשָא ָהיֶלֵא ּורָמאיו : עושי וג וב םֶָשּוה רָשָא

 יִנדָאְדתֶא ּואְׂשנ יִּכ לע םֶהיֵלֲא רֶמאּתַו יִּכְבַת הָמָל
 ןֶפִּתַו הָכָּכ רָּבִדְּתַו : ּוהּומַש הפיִא יִּתָעַדָי צל 3

 אּוה יִכ הָעְדָי אלְו דָמע ַעּושי-תֶא אָרַּתַו ָהֶרֲחַאַמ
 יִּבְבְת קדָמְל הרֶׁשֲא עושי ָחיִלֶא רַמאַו : עּושיוט

 רֶמאּתנ אוה ןֶּנַה רַמש יִּכ בשְחִּתו יִשְקַבְת יִמזתֶא

 ּתְמַש הפיִא יל רמָא יִנדָא ותא ָתאָׂשָנ סַא וָלֵא
 ןַפַּתַנ םכירמ עושי ָהיֶלַא רָמאיַו : ּוהָאָשֶאְו ותא6
 ָהיִלֶא רַמאיַו : דָמַלְמ רמאל יִנּוּבַר ויָלַא רַמאּתַו וז

 יִבָא לֶא יֵתיִלֲע ל יֵנָרע יֵב יִּב עּנַּת ללַא עושי
 לֶאְו יִבָא לֶא ּהָלֲעֲא םֵהיֵלֲא יִרְמֲאְו יֵחַא לֶא יֵכְלּו

 הָנֵלּרנִמ םיִרָמ אֹכָּתַו : םֶביֵהלאַו יהלאו םָכיִבֲא *
 יִכְו יֵנֹדֲאתֶא הָתֲאָר יִּכ םיִדיִמְלַּתַה לֶא דנו
 פ : חַלא-תֶא ּהָל דיִּנַה

 תרָּבַשְל דָמֶאַב פצוהַה םֹוַה בֶרֲע יֵהְיו /
 תֹורָנְסִנ  םיִּדיִמְלַּתַה םָש .ּולַהְקִנ רֶׁשֲא תֹותָלְּרַהְו
 :רָמאיַו ְּךְנְתַּב דמעיו עושי אביו םידּוהיה תַאיִמ

 = םהילא
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 ל הָתְלִּפ רמאיו ץֶמחה--תֶא עושי חקיו : ויָּפ לֶא
 31 םיִרנְּפַה ּוניִלָי אל ןעַמְלּו : עֶונַו ושאר-תֶא דקו

 םֹוי .לּודְנְו הָתְוָה הָׁשְדק יִּכ תָּבׁשַה םֹוְּב ץֶעֶה-לע
 רַבָשָהְל סֹוטְלַּפַמ םיִדּוהיַה ּולֲאְׁש ןכל אּוהה תֶּבַשַה
 32 -תֶא ּוהְּבִׁשִַו אָבְצ יִשְנַא ואביו : םִאְׂשַנַהְלּו םֶהיִקש
 33 םָאֹובְכּו : מע הֶלְתִנ רֶׁשֲא רַחַאָהְו ןֹוׁשאָרָה יקש
 -תֶא ּוהָבְׁשש = ל תמ רֶבְכ יִּכ םֶתאְרְכְו עושי לֶא
 4 תִיִנֲתַב ורצדתֶא אָבְצ יׁשְנֲאַמ דַחַא רקדו : ויקש

 הל ּותּודעו דיִעַה הֶארָהְו : םכִימּו םֶּב םֹאָתְב אֵציַו
 :ּוניִמֲאַּת ןעמְל רֶבָּרַה תָמָא יִּכ עדוי אּוהְו הָנָמֲאַנ
 36: וּב רֵבְׁשִי אל םֵצֲעְו בּותָּכַה תאלַמְל הֶּלֵא ּויהיו
 ₪ רָשָאזדתֶא ויִלֶא ּוטיִּבַהַו רמא רַחַא בּותְּכ דעו

 8 לֶאָש ןכ יִרֲחַאְו פ : ּורָקָ
 תֶאְרִיִמ רֶתָּסַּב עושי ריִמְלַת פצוהְו יִתָּמרַא ףסוי

 סֹוטְלָפּו עושי ּוזתָא תאָשְל סּוטְלּפִמ םכיִדּוהָיַה
 ג םכנ אבו : עושי וָנ-תֶא אְׂשַו אביו ול יִנָה
 הֶלִיל עושי -לַא הָנׂשאְרְב ב רֶׁשֲא סּומיִדְקְנ
 מחו : הָאמ לֵמְׁשמּכ םִלֲהָאְו רמ בֶרֲע איב
 ְּךָרֵדָּכ םיִמְׂשְּב סֶע ןיִדָקְב ותא ּורְסַאיַו עושי וָּג-תֶא

 גג הָלְּתַנ רֶׁשֲא םקָמַּב ג יהו : םכידוהיה תַרּובְק
 : שיִא ֹוּב םֶׂשֹוה ל רֵׁשֲא ׁשָּדַח רֶבְק ןּגַבּו עּוׁשי
 ול יב .םפידּוהיה .תשדק לע עּוׁשיתֶָא םבָׁש ּומיִשיו
 : רֵבָּקַה בורק

 א כ רקּבּב תֶּבשְל דָחֶאְב הָנלֹּרנִמ םירמ אֹבָּתַו
 הָאּושְנ ןָבֲאָה-תֶא הָרַּתַו ךָשח ּונָדעְּב רֶבָקַהלָא
 :לֶאָו רֶׁשָּפְמְׁש לֶא אבּתו ץֶרְּתַו : רֶבָקהְומ
 רֶמאּתַו עּושָי ותא בָהֶא רֶׁשֲא רַחאָה דיִמְלִּתַה

 ונָעְדָי םצלְו רֶבָּקַהיומ ינדאזתֶא ּואָשָנ םבָהילֲא
 :רֶחַאָה דיִמְלִּפַהְו רָעָב סצצי) : ּוהּומָש הפיַא
 :רֵהַמִַו וָּרֶחַי םֶהיֵנְׁש וצוריו : רֵבָּקַה לֶא ואביו

 דימלתה 0%
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 ּושָפְת לצלו הָיִנָאָה לֶא םאָתַב ודריו ּואָצִיַו ְךמֲע
 עושי דמעיו רקבב יהו : תוהה הֶלְיַלַב הָמּואָמ +
 : עּושי אוה יִּכ םיִדיִמְלִּתַה ּועְדָי אלו םִיַה תַפְׂש-לע
 : אל ּונעיו לָבֹא םֶכְל שיַה יִנָּב עושי םֶהיֵלֲא רָמאיַו ה

 הָיִנָאְל ןימימ תֶרָמְכִּמהתֶא ּוכיִלשַה םֶהיֵלֲא רָמאיַו6
 בֹרַמ ּהָתֹא ְּךּושְמְל ּולְכָי צלו ּוכיִלָשיו ּואָצְמְתְו

 עּושי ותא בָהֶא רֶׁשֲא דיִמְלִּתַה רָמאיו : םיֶנָּרְז
 אּוה יִּכ רָטּפִועְמְש עּומָשְכְו אּוה יִנֹדֲא רַטַּפ לֶא

 ֵלְׁשִַו אּוה םּורָע יִּכ ליעְּמב ּוָנְחְמתֶא רַנָח יִנֹדֲא
 םכיִרֲחֲאָה םיִדיִמְלִּפַה ואבו : םִיַב ּושְפָנדתֶא 8

 -םַא יִּכ ץֶרֶאָהְִמ הָּמַה םיקוחר ל יִכ הֶינֲאְּב
 : םיִנְּרַה סע תַרַמְכַּמַה-תֶא ּוכָשִמיַו תומָא םִיַתאָמְּב
 םיִמָשּומ םיִנָדְו םיִלָחַּנ םָש ּואְריַו ץֶרָאָה לֶא ּואביופ
 ּואיִבַה עושי םםֶהיֵלֲא רַמאַו : םֶחְלְו םםֶהיֵלֲעי
 עו : הָּתִע םֵּתְׂשַפְּת רֶׁשֲא םִיִנְּרַה-דוִמ םכלַה וג

 ץֶרָאָה ילֶָא תֶרָמְכַּמַה-דתָא ּךשְמיו רָּפןּועְמש
 ףַאְו הָׁשֹלׁשּו םיִׁשַמַחַו הֶאַמ םםילֹודָג םיִנָד הָאלִמ
 רֶמאַו : תֶרָמְכִּמַה הָעְרְקִנ =ל יָה םיִּבַר נו

 םיִדיִמְלַּתַּב ןַא ׁשיִאְ לָבֲא ואב עּושו םםֶהיֵלֲא
 יִּכ םָּתְעַדְב הָּתַא יִמ ותא לואשל ובל ֹואְלִמ רֶׁשֲא
 ןַּתִיַו םיִנָדו םהל הקו עושי אביו = : ינדַא תהו:

 לֶא עושי הֶלְנְנ רֶׁשֲא תישילָש םַעָּפ תאו : םֶהְל
 ּפ : םִיִתַּמַה"ְוַמ ֹומָקּוהְב וָדיִמְלַּת

 עמ ילָא עושי רמָא ּולְכָא רֶׁשֲאַכְו וט
 רֶמאיַו הָלאַמ יֵנֵבְהֲאָּת םֵאַה הָנֹודנְּב ןעְמׁש רֶטָּ
 הֵעְר ויִלַא רַמאֹינ ףְבֶהַא יִכ ָּתעדְי יִנֹדֲא ןֵכ יְלֲא

 הגיר ןֹועַמׁש תיִנְׁש ול רמאל 6 : יִאְלַטדתֶא 6
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 כ םֶתא הֶאְרַה הָכָכ ֹורְּבַרְבּו : םֶכָל םֹולָׁש םֶהֵלֲא

 םכֶתֹאָרְּב םיִדיִמְלִּתַה ּוהְמְׂשיִו ֹוּרְצ-תֶאְו ּויָדָידתֶא
 1 םֶכָל םֹולָׁש םֶהיֵלֲא רמאל עושי ףָסיַו : יִנדַאתֶא

 ש רָבְדִו : םֶכְתֶא חַלֶשֶא ןּכ בָאָה יַנֵתְָׁש רֶׁשֲאְּכ
 : שָדְקַה חּור-תֶא ּוחְק םֶהיִלַא רַמאיַו םָּב חַּפו תאז

 גי הֶנֶחַלְסִּת םֶהיִתאטַה םֶהָל ּוחְלְסִת רֶׁשֲא שיא שיא
 פ  :ּוזַהָאָּת םֶב ּוזָחאּת רֶׁשֲאַו םֶהָל

 4 רָׂשֲע םיִנְׁשִמ דחא יִמָדֲד אָרְקִנה מותו
 הכ ויָלַא ּורְמאַנו : עושי אֹבְּב םֶהָמע הָיָה תל
 סָהיִלַא רָמאיַו יִנֹדֲא-תֶא ּוניִאְר םיִרָחַאָה םיִדיִמְלַּתַה
 חַלְׁשֶאְו ויִדָיְּב תּודַתיה בֶצְקְ-תֶא הָאְרֶא צל םַא
 ֹורְצְּב חַלְׁשֲא יִדָותֶאְו תּודתוה בֵצְקְב יעְּבִצָא-תֶא
 26 תנמש יֵרֲחַאו ּפ : ןיִמַאַא סל
 אביו םֶהָמִע אָמּותְו תיַּבַּב דֹוע ויְדיִמָלַת ּויָה םיִמָי
 םֹולָׁש רַמאיִו דוְּתַּב דמעיו תֹורָנְסִנ תֹותָלְּדַהְו עּושי

 גז ְךעְּבִצָא-תֶא אֵבָה אָמֹוּת לֶא רַמָא ןכ יֵרֲחַאְו :םֶכָל
 "לא ּהָחָלְׁשּו תא =ֵבָהְו יֵדָיתֶא הֵאְרּו הָנַה
 28 ןעיו : ןַמֲאַמדםא יִכ הָנּומֲא רַסָח יֵהַּת לַאְו יּרֵצ
 9 ויָלַא רַמאיִַו : יָהלאַו יִנֹדֲא ויִלַא רָמאיַו פצמות
 םיִניִמַאמַה יֵרְׁשֲא יִנֵתיִאָר יִּכלַע אָמֹות ָּתְנַמָאָה עּושו
 .ל הָשָע תֹורַחֲא תֹוּבַר תּותאו : ּואָר צל רֶׁשֲא
 רֶפָּקִּב תובּותכ תל רֶׁשֲא ויֶדיִמְלַת ינפל עושי
 גו אּוה עושי יִכ ּוניִמֲאַּת ןעמל ּובִּתכְנ הָלֲאְו : הָזַה
 םכיִיח םֶכָל ּויְהָי םָכְנָמֲאַהְבּו םיִחלֲא-רְּב ַחישָמַה
 : ֹומְׁשְּב

 א אכוכ יֵרֲחַא ויִדיִמְלִּת לֶא דוע עּוׁשי הֶלָנו
 ל ןֹועְמְׁש וָּדְחִי ּויָהיַו : הֶלְנְ תאֹזְבְו הָיְרִבִ םִי לע
 ליִלָגַה הָנָקִמ לֵאנַתנּו יִמדַד תנָרְקְנה אָמֹותְו רָטּפ
 3 םֶהיִלַא רָמאיו : ויָדימְלּתִמ םיִרָחַא םִיַנׁשּו יִדְבַז יִנְבּו

 לג ּונְחַנֲא םנ וילֲא ּורְמאיַו גודל ךְלֶא רָטְפןעְמְש
 ךמע |



 ילעפ

 :םיבאלמה
 "לע לָּפאְת יִתיִשְע ןושארָה רָבְּנִהִתַאְפ א א

 זרושעל עּוׁשי "לַתַה רׁשֲאלַּכ

 =aw c ּותּוצ יֵרֲחַא וב חקל רשא םויַהְדע : דָמְלְלו ל
. 

 : םכֶּב רַמָּב רֶׁשֲא םביִכָאְלַמַה--תֶא שָדְקַה חּורְב
 תֹוּבַר תֹותֹאְּב יִח םםֶהיִלֲע בָצְיְתַה ויִנָע יִרָמַאְו 5

 רֶׁשֲא-לע רֵּנדַו םֹי םָעָּבְרַא cכֶהיֵלֲא ותאְרָהְּב
 יִּתְלבל םֶתֹא הָוצ םְלֲהָּקַהְבּו : םיָהלֲאָה תּוכְלַמְל 4

 רֶׁשֲא בָאָה רַבְּר לֶא תֹוקלדסא יּכ םַלׁשּוריִמ ּודְרֶּב
 וחי יי םםָּתַאְו טִימְּב וָטֹּפַּב ןָנֶחּוי יִּכ |: יֵּנַמַמ םָּתְעַמְׁש ה

 תצל הָלֲאָה םיִמָיַה יֵרֲחַא ׁשֶדְקַה ַתּורְב ּוזָטפְּבִּת
 םִא רמאל ותא ּלֵאְׁש םֶלֶהָקַהְּב ןֵכְל : םכיִּברפ

 : לֵאָרְׂשִיל תּוכְלָמַה-תֶא יִנֹדֲא ביִׁשָּת תאזַה תַעְּב

 :תֶאְו םיִּנמְזַה-תֶא תַעַרְל סֶכָל אל םֶהיִלָא רָמאיַוד
 הָיְהַת הָרּובְנּו :ֹונֹוטְלְׁשִּב בָאָה םָש רֶׁשֲא םיִּתָעָה 8

 ּיָהְּת םיִדְֲו םֶכיֵלֲע ׁשֶדקַה חור תֶדר יֵרֲחַא סֶכְל
 קרַצקידעו ןּורְמשְבּו הָדּוהְי--לְכְבּו םםלׁשּוריִב יל

 הָלֶעַַו ּואָד הרלַא--תֶא רָּבִּר רֶׁשֲאכְו : ץֶרָאָהּפ
 םִיִמְׁשַה לֶא סָטיִּבַהְּבּו : םֶחיִניִעְִמ ןָנֲע ּוהֲחְקִוּי

 םיִבָצנ םיִנָבל םיִשּובְלַּב םיִשְנָא יֵנְׁש הֵּגַהְו ֹותֹלֲעַּ
 לֶא םיִטיִּבַמ םידמע םֶּתַא הָּמָל ּורְמאיַו : םָהיֵלֲעוו

 לֶא םָּבִמ חַקָל רֶׁשֲא הֶז עּושי ליִלָג ישנא םִיַמְׁשַה
Fe jboםימשה  
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 םכָאַה תיִׁשיִלְׁש םעַּפ ויָלַא רַמָא יִּכ רָסֶּפ בָצָעַתִיַו
 תעדָי הָלְב ְתְעַדי יִנֹרֲא הָּתַא ויִלַא רָמאיו יִנֵבָהֲאַּ
 : ינאצ--תֶא קדַעְר עושי ויָלַא רַמאיַו ּףְּבֶהַא יִכ

 ו ּתְרנָח רּוחְב ְּתּויְרַב ףְל רַמא יִנֲא םֶנֶמָא םֶנָמָא
 -תֶא חַלְׁשּת ןקְַּת םָאָו ָתיִבָא רָשָאְּב ָתְבַלָהְו תא
 ופ תאֹזְו : הָבאֹת אל רֵׁשֲאַּב ךַאְׂשִו ּךרָנְתַי רַַאְוְףֶדָי
 םכיִהלאָה--תֶא ֹוּב דֵּנַכָי רֶׁשֲא תֶוָמַּב דיִגַהְל רָּבִּ
 פ :יִרֲחַא דל ולא רַמָא הָכָכ ֹורְּבַדְבּו

 כ בַהֶא רֶׁשֲא דיִמְלִּתַה-תֶא אָרַו רֶטָּפ ןפי
 וקיִחְּב בשָי רֶׁשֲאַו םֶהיִרְחא ךלוה עושי ותא
 : יִנדַא ְּךֶרנְסַו רֶׁשֲא תה ימ רמאיו הָּתְׁשַמַב

 91 : יָנֹדֲא הָוָל-הַמּו עושי לֶא רָמאיִנ רַמָפ ותא אָרִיַ

 9 יכְ"דדע בשו יִּכ הֶצְרֶא םכא עושי ויָלֲא רַמאיַ
 פ הֶּנַה רֶבָּרַה צו : ירחא דל ְּךְליהַמ אצֹובֲא
 תצלו אּוהַה דיִמְלִּתַה תּומָי אל יִּכ םיִחַאָה בֶרְקְב
 " הָצְרֶא םִא ְּךַא תּומָי תל יִּב עּושו ויָלַא רַמָא
 8 דָמְלתִת הֶז : ְּךֶליההַמ תצובָא יָּכדדַע בשו יִּכ
 ונעדָיו הֶּלֵא-זתֶא בַתָּכ רֶׁשֲאַו הָלַא---לע רעַּמַה
 לב הכ םכיִּבר םיִרחַא םג יָהַּו : קדָנֶמָאנ ותודע יִכ

.. 

 טכֶלְכ ּובְתְּבְי םָאדדיִּכ יִּתְבְׁשָחְו עושי הָשַע רֶׁשֲא
 -תֶא ץֶרָאָהלְּכ יהיִכֲח אל דָחֶא לֶא דָחָא

 ' ּובְתָּכּו רֶׁשֲא םיִרָפְּפַה
 : ןַמָא <
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 סֶלַכ ּולֲהְקִנ תעבְׁש הָעְבִש םֹי תֹולַכְכּו כא

 םכאָתְּפ םִימָׁשַהְִמ לוק יהו : הָוָּב דָחֶא בֶכְּבפ
 ּובָשָי רֶׁשֲא תֶיַּבַה-לָּכתֶא אָלְמַו קֶזָח ַחּור אֹובְּב
 שא ומָּב תּזגְלַּפְ זרונשל םֶהיִלַא הָניאְרִתַו : וב
 חּור :סֶלְכ ּואְלְמַו : םֶהַמ שיא שיַא--לע בש

 םֶנָתְנ רֶׁשֲאַּכ תּורָחֶא תֹונׂשְלְּב רָּבַדְל ּולֲחּיו ׁשֵרְקַה
 םיִׁשְנֲא םַלָשּוריִּב םיִדּוהָי ובשיו : עיִּבַהְל חּורָה ה
 עַמְׁשו : םםיִמְׁשַה תַחַּת םםִיֹוגַהדלְּבִמ םיִדיִסָח 6

 יִּכ שיִא שיִא ּועְמְׁש יִּכ םהיו ןֹומֲהָה לַהָּקַו תאז
 םֶלָכ ּוהָמְתַ ּואתשיו : םיִרְּבַדִמ הַּמַה ונּושְלְב +

 םיִרְבַדִמַה--לָכ אֵלַה הָּגַה ּוהָעְר לֶא שיא ּורָמֲאיַו
 ונָממ שיִא שיִא ּונעמש הָכיֵאְו : םיִליֵלְנ הָלֶאָה
 םכְליִעְו יִדָמּו סַרֶּפ יִשְנַא : ונִתדלומ ןושלֶב פ

 : אְיקאָו יִּתְגּפ רותפכְו הָדּוהיו םִיַרָהַנ םַרָא יִבָשיִו
 רֶׁשֲא טּופ הָצְקּו םכִיַרְצִמְב אָיְלִּפְמְּפְו יְנּורְּפ ו
 םכיִתרְּכ : םיִרָגְו םידּוהי םימור םכיִרָמ יִנָויִרְקְל וג

 םֶתא םיִעָמש ּונָחַנֲא םיִהלֶא תּולּודְּנתֶא םכיִבָרעֶו
 ּורמאינ םֶלַכ ּונּופיו ואתשיו : ּוניִתְנשְלַּב םיִרָּבדִמ ופ
 נעלל םיִרֲחַא ּורְמאיַו <: תאז-הַמ ּוהַעָר לֶא שיא 8
 .דַחֶא סע רֵטָּפ דמעו : קדָמַה םיִסֲעַמ םיִאְלְמ 4

 םיִדּוהְי םיִׁשְנֲא םֶהָל עיּבִו ולוק-תֶא ָׁשו רֶׂשֲע
 לֶא ּונְוֲאַהְו תראז םֶכְל עַדְוִּה םלֶשּורְי יֵבְׁשֹו-לָבְו

 יִּכ םֶּתְבָשָח רֶׁשֲאַכ הָלֵא ּורְכָש אל יִּכ : יָרָבְּוט
 חש *“רֶׁשֲא פה ְּךַא : :oַה םֹויַה תישילש תרע 6
 ;ריִרֲחַאְב הָיָהְו : ז=יָבְַּה לָאוי יִּפ-דלע רַמָאָנ גז

 רֶׁשְּב-לּכ-לע יִחּורְמ ְּךֹוּפְׁשֲא םיֵהלֲא םָאְנ בימה
 זרוניִזֶח ּואָרְו םֶכיִרּוחַבּו םֶכיִתּונְבּו םֶכיֵנְב ּואְּבְנְו
 --ללַעְו יֵדְבֲע--לעֶו : ןומלַחַי .תומלח םכְביִנָקְזְו ו

 : ּואָּבְנְו יִחּורָמ בשא הָּמַהָה םכיִמָיַב יֵתֹוחְפְׁש
 ץֶרָאּב זרותאו לעממ םםִיטְׁשַּב םיִתְּבֹומ תתנו 19

 תחתמ ץפפ ג טכ



 07.1. א םיכאלמה ילעפ
 קרלע ותא םכְתיִאְר רָשאָּכ ןִכ אבי םִיַמְׁשַה

 וע םיִתיִנַה רה אָרְקּנַה רֶהָהְִמ ּובְׁשַו : הָמִמָשַה
 : םבֶלָשּוריִמ תֶּבִשַה םוי ּךְלֶהִמ אּוהְו הָמַלָשּורְ

 13 בקעיו רָמָּפ הָמָש ּובָשִי רֶׁשֲא היִלָעָה לַא רלעיו ואב א ויל

 תו ָמְלָה--רַב אָמֹותְו םֹופלּפ עֶרנַאְו ןנְֹו
 : בלי יִחֶא הָדּוהְִו יִאְנַַה ןעְמְׁשְו יֵפְלַאוָּב בלע
 14 ;רנִחְתַבּו הָלְפִתִּב דָחֶא בֶלְּב יִקְוַהְתַה הָלֲא"לָּ
 : ויָתֶא םִעְו עושי סַא םִיָרִמּו םיִשָּנַה םַע

 וט רֶטָּפ םֶק הָלֲאָה םיִשיַבּו +
 יָה תֹומְׁשַה רַּפְסִמּו רמאיַו םםיִדיִמְלַּתַה ּךֹותְּב
 8 אָלְמַנ אָלָמַה םיחא םיִׁשְנֲא : םיִרָשָעְו הֶאְמְּכ דַחנ
 דוד יפְּב שֶדְקַה חור אָּבנְתִה רֶׁשֲא הֶוַה בּותְּכַה
 וז ונָּתַא יִּכ : עושי יִשְפּותְל גַהֹנַה הָדּוהְי לע
 וג זרֶנק הֶזְו : תקל תאזָה הָדֹובֲעָה ללַרּונְו הָנָמנ
 ּוכסשינ דִוָּתַּב עקְּבִיַו ויְנּפ לע לפיו ןוָע רכשב הָדׂש
 נפ -לע רַשֶא םֶלָשּורִי יִבָשוידלְכְל עדו : ויעַמ"לְכ
 רמאל אָמְּב לקה םֶנֹושְלְב אּוהַה הֶדָשַה אָרְקנ ןֵּכ

 כ ֹותָריִט יֵהְּת בּותָּכ תולָחְּת רֶפְסְב יִּכ : םֶּרַר הָדָׂש םילהת א'נ

 : רַחַא חק ֹותָּרְקְפּו ּהָּב בשוי יִהָ לאו הָמָשנ
 91 ּונָמִע ו הָלאָה םיִׁשְנֲאָה--ןמ דַתַאְל ןכל
 : ּונבֹותְב ּונְנדַא עושי תצְצְיְו אָּב רֶׁשֲא תַעילָבְב
 2 וב הקל רֶׁשֲא םויה--דע ןֶנֶמוי תַמְסַמּפַּבִמ לַחַמ
 23ודימעיו : ותְמּוקְּת-לַע דַעָל ּונָמַע תֹויְהְל ּונָמִמ
 אָרְקּנַהְו =ְבׂש--רַב אָרְקֹנַה ףסוי-תֶא םנְׁשזתֶא
 ג יִנדָא הָּתַא ּורָמִאיַ a : יּתַמדתֶאָו יטְסּוי
 הָלֲאָה םנְׁשַהַמ יִמדתֶא דגה לב תּובְבְל עדי
 הכ זראּוָה הּדֹובֲעַה קְלַהיהתֶא :רמקל |: ָּתָרָחָב
 ּומקִמְל תֶבְלְל הָדּוהְי ויָלָע רֵבֲע רֶׁשֲא תּוכָאְלַמּו
 % דַהַא סע הָנָמִיַו יִּתַמ לע לֵדֹוּגַה לפיו סֶלרוג ּונָּתִיו

 : םיִבָאְלַמ רֶׂשָע
 תולככו
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 סֶּבִל לֶא ּובְצַעְתו עְמְׁשַו : םישָמַל םגְו ןֹורָאָל הז
 םיֵׁשְנֲא םיִרֲחַאָה םיִכָאָלַּמַה-לָאְו רֶָּפ-לֲא ּורָמא
 ּומֲחָּנה רֵָּׁפ םֶהיֵלֲא רַמאַו : הָׂשֲעַנהִהַמ םיִחַא 8

 ים חישְמַה עּושי םםֶׁשְּב םָּכַמ שיא--לָב ּוזָטפֶּבַהְו
 : ּוחְקִּת ׁשֶרְקַה ַחּור תַנְּתִמ-תֶאְו םיִאַטַח תַחיִלְסְל

 "לכל םיקחְרֶהלָכָלּו סֶכיִנְבְלְו םםֶכָל רֶבָּרַה כ
 םיִרָבְדַּב דעו = : ּוניַהלֶא יִנֹדֲא םָתֹא ארקו רָשאמ

 רֹוַּה-ומ ּועָשָוה רמאל ןָּנִחְתִיַו םיִּבַר םכיִרַחַא =
 קרֶחְמָשְב ּורְבּדדתְרֶא ולבקר : הווה שקעָה

 וקנו : ׁשפָנ יִּפְלַא תֶׁשלְׁשִב אּוהַה סּויַב ּופְסְּוו ּוזטּפְּבִפ
 ָחְלַה סּורפְבּו רָבָחְבּו סביִכָאְלַמַה חקלב ּובָשיִו 9
 םכיִתְפֹמּו שָפְנלָּכדלַע הֶאְרַי יִהְּתַו : תּולָפְתַבּו 3
 יִהַּו : םםיִכָאְלַמַה יריב ּויָהנ םכיּבר תֹותאְוצ
 ּורָּבְמַו : הָיָה םֶלָכְל לַּפָהְו וָּרֶתַי .סכיִניִמָאָּמַהלָכ המ

 שיא בל וקְלַחַו םבָהְל רֶשָאְדתֶאְו םננק--תֶא
 זכוי סוי דָחֶא בֵלְב ּובָשיו : ֹורֹקֲחַמ יִפַּכ שיא 6

 -תֶא וחקו תבל תרִיַּבִמ פח וסרפיו לֶכיֵהְּב
 םיהלֶאָה-תֶא ּוחְּבַשיַו : בָבָל םתֶבּו הֶליִנְּב םֶלְכָא וז

 הֶלַהְקל נא סנה" ינְֲב ןח ואמו
 : םיעָשונַהדתֶא םוי םֹוי

 ילֶביַהַה לֶא ָֹּרְחַי ןֶנחּויו רֶָטפ ולעו גא
 פע א'ג שוא שנו : תעישּתה תַע הֶלְפְּתַה זרעּבפ

 רעׁשּב םוי םֹוי ותא ּומָׂש רֶׁשֲא ֹומַא ןָטָּבִמ חַס
 םכיִאְּבַה-ךןמ דָסֶת *לאְׁשל רָדָה זצְרְקִּנַה לֶכיֵהַה
 םיִאְּב ןְנָחֹודתֶאְו רַטַּפ-תֶא אר : לָביַהַה יָא
 וב טֶּבִו : דָסָח זרַחְקְל לֵאְׁשִַו -לֶכיַהה לֶא 4
 םםֶּב אָרַּו :ּונְב זרַאָר רמאיו ןֶנֶחוי םע רַׁשְּפה

 ףָכָּכ רֶטָּפ רָמאַו : הָמּואָמ םֶהֵמ תַחְקָל לַחְיְמ 6
 םכָשַּב ּףֶל ןַּתֶא ותא יל רֶׁשֲא-תֶאְו יל ןיִא בָהָמ
 וניִמְּב זחאיו : ּךַלָו םכוק ירָצנַה חיִשָמַה עּושו ז
 םקיו 2



 04.9. ב םיכאלמה ילעפ
 כ ּךַפָהִי שמשה : ןְׁשֲע תורְמַתְו שֶאָו םָּר תַחַּתִמ
 לּודְּנַה הָוהְי םּוי וב יִנָפְל םָדָל תַרָיַהְו ּךֶׁשתְל

 פו ;רוהְי םֵׁשְב תצְרקיחרְׁשַא לכ הָנָהְו : אדנה
 2 םכיִרְבְּרַה-דתָא ּועָמש "לֵאָרְִׂי יׁשְנַא : טלָמִי
 םיִהלֲאַמ הדֶאְרְנה ׁשיִאָה יִרָצֹנַה עּוׁשי זרֶלֵאָה
 | הָשָע רֶׁשֲא תֹותאבּו תֹואָלְפְנָבּו תֹורּובְנַּב םֶכְּבְרְקְּב
 נג םֶּתְעַדְו רֶׁשֲאַּכ םֶכְכֹותְב ּורָ-דלַע םכיהלֶא

 3 תעדְו תֶצָרַהְנ זרצעב ןּתִנ רֶׁשֲא ותא : םֶּתַא
 זכֶתיִלְתּו הָעְׁשְר יִדיִב םָּתְחִקְל םֶדְקִמ םיִהלֶא
 % --זרָא ֹוריִּתַהּב םיִּהלֶא םיִקַה ותא |: םָּתְנַרֲהַו

 הכ ויִלָע יִּכ : ֹוּב זַחֶאַהְל לכי פל יִּכ תֶנְמ יֵלְבַח
 יִנַמיִמ יִּכ דיִמָת יִּדְְנְל רֹוהְי יתיוש דִוָּב רמָא
 % "דףַא יֵנֹוׁשְל לניו יִּבְל חַמָש ןֵכָל : טּומָא-י ב
 פז לואָשל יִשְפָנ בשתדאל יִּכ : חַטְבֶל ןכֶשָי יִרָשְּב
 98 חרא יִנְעיִדות : תַחֶש תֹואְרל ּךְדיִסַח ןַּתתדתצלו
 99םיִחַא םיִשָנַא : ְּףֶנָּפיהתֶא תּוחְמְש עבש םיַח
 ׁשארָה בָאָה דוד -לע תּויִמְמְקִּב םֶכיִלא רָּבְדְל יֵלֲע
 : הוה םכּויַהדדע ּונָמִע ורבו רָּבקנ יִכְו תַמ יִּכ
 ל סכיהלֶָא ול עַּבָשנ יִּכ עדו ז=יבָנ ֹותֹויָהִּב ןֵכָל
 רָשְּבַכ ֹונְטב יֵרְִּמ ַתיֵׁשְּמַה-תֶא םיִקָהְל הָעּובְׁשַּב
 31 לע רֵּבִר םדָקִמ ֹותֹאְרְּב |: ואָסְּב-לַע תרֶבָשְל
 לֹואׁשִב ּושְפַנ הָבְזְעְנ ל יִּכ יִשְּמַה תַמּוקֶת
 32םיִקָה הֶזַה עּושיתֶא : תַחָש הֶאָר אל ורָשְבּו
 3 ןיִמיל ֹומַמֹורְּב ןַכְל : ויָלֲע םידע ּונְלְבְו םיִהלֶא

 בָאָהְִמ שְדקַה חור רַבָּדי-תֶא ֹוּתְחְקְבּו םכיהלֶא
 : הָּתְע סיִעְמשְו םיִאר םֵּתַא רֶׁשֲא תאז-תֶא ּךפְׁש
 3םָאְנ רַמָא הו םִיַמְׁשַה לֶא רִוָד הֶלָע =ל יִּכ
 הל םדָה ּךיִביא תיִׁשֲא-דע :ּניָמיִל בש יִנדאָל הנהְי
 %יִּכ תֶמָאְּב -לֵאָרְׂשִי תיָּבְדלָּכ עדי ןַבְל : לגל
 סג םֶתיִלִּת רֶׁשֲא אוהה עּושיז-תֶא ץכוקלא הֵׂשֲע

 ןודאל
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 ןעָמָשַת ייֶלַא םםֶכיֵהלֲא הָוהְי סֶכָל םיִקָי יִנַמָּ
 רֶׁשֲא שפְנילָכ הָיָהְו : םֶכיֵלֲא רמאי רֶׁשֲאלָכְּב 3

 בֶרְקִמ דנאת ּוהַה =יִבָּנַה לֶא עַמָשְת ל

 ויָרֲחַא םיִאָּבַהְו לֵאּומְׁשִמ םיִאיִבָּנַהלְבְו : עת
 םֶּתִא : הָלֵאָה םיִשָיַה-תֶא ּורְׂשְב ּורְּבַּר רֶׁשֲאלָב הכ

 תבע םיִהלֲא תֹרָּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַהְו םיִאיבנַה יֵנְּב
 יירָּב ּףעְרזְב ּוכְרְבִנְו םכֶהָרְבַאְל רמאל ּוניֵתֹבֲא

 םיִהְלֲא םיִקַה הָנְׂשאַרְּב םֶכְלְו : ץֶרָאָה תֹוחֲּפְׁשִמ 6
 םכָכְבּושָּב סֶכְתֶא ְּךַרָבְל והָחְלשה ונְּב עּושי-תֶא
 : םֶכיֵתֹנֲֹעַמ שיא שיא

 םיִנַהֹּכַה ם הלא ואבו םעֶה-לֵא ּורְּבַדו ךא
 יִ-לע ּובְצעְתִו : םכיִקּודְצַהְו לְביַהַה אבְצירׂשְו

 םניִתמַה תַמּוקְּתְדדתֶא ּודְּגַהְו םֶעָההתֶא ודָמל
 ידע רֶָמָשָמְּב םּומְׂשו דִי םֶב ּוחְלְשיו : עּוׁשיְּבּ

 יעָמשמ םכיִּבְַו : בָרָע הָיָה הָּתַע יִּכ רָחָמְל
 זרֶׁשֲמֲחַּכ םישְנָאָה רפְסִמ יחְיו ּוניִמָאָה רָבָּרַה
 פ : | םביִפְלֶא
 םכיִנְקְוַהְו סֶחיִרָש ּולֲהְַו תֶרָחָמַמ יהיו ה
 אפיק לֹודָגַה ןקכה ןָנֶחְו = : םֶלָשּוריְּב םיִרְפּופַהְו 6

 : לּודָנַה ןַהּכַה תַתַּפְׁשִמ-זלְבְו רּדנסְכְלַאַו ןֶנָּיו
 יִמ םםֵׁשָבּו יִמ ַחכְב ּולֶאְשִנ ְנְתַּב םָתֹא ּודימעוד
 רַמאיַו שָדְקַה תור רַטֶּפ אָלָמִִו : תאז םֶתיִשַע %

 ּונְרְקְתְנ םכא = : לֶאְרְשִי ינקו םֶעָה ירש םֶהיֵלֲאַ
 עַדָּוה : אָּפְרִנ הָּמַב הָלֹה שיִאְל הָבּוטַה לַע סויַחי

 ַתיִשָמַה עּושי םֵׁשְב יִּכ לֵאָרְׂשִי סַעדלָבְלּו טכָבְלָכְל
 םכיִהלֶא ותא םיִקַה רֶׁשֲאַו םכְתיִלְּת רֶׁשֲא יִרָצֹּנַה
 : הפ םכָכיִנפל תֶּפְרנ הז דמע וב םיִתַמַהְוִמ
 שארֶלּו םִנֹוּבַה םָּכִמ הֶסֶאְמִנ רֶׁשֲא ןְבָאָה ;ראזו
 תפל יִּכ רַחֲאָב הָנָניֵא הָעּושְתו : הָתְיָה הָנְּפו

 ּונְל רֶׁשֲא םִיַמׁשַה תַחַּת םיִׁשָנַאַל רַחַא םכש ּתַ
 עשוהל |

 ויק
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 : שכאְתפ ויִלָסרקְו ויִלְגִר ּוקְִּתְתִַו ותא םםֶקנ
 8 ךלּוה לָכיֵהַה לֶא םםָּתַא אב ְּליו דמעו דקר
 9 דללָכ ותא אריג : םיִהלֶאָה-תֶא חָּבַשְמּו דקרַמּו

 ייכ ּעְדַנ : םכיהלָאָה--תֶא תָּבָשְמּו ךלוה םָעָה
 דָקָתָל לָכיִהַה רָדָה רַעְְּב בֵׁשָי רָשָא הָז וה
 : ול הֶרְקירָׁשִא זרַאלע הָדְרַחַו ןֹוהָּמִה ּואְלָמו
 וג ץרינ ןְנָחֹויְו רָסְפְּב ָּפְרְנ רֶׁשֲא תָסָּפַה--קְזַח
 המלש םֶלּוא אָרְקָּנַה םִלּואָּה לֶא םָעָהלָּכ םֶהיֵלֲא
 פ : ּוהָמְתִיַו

 ופּוהָמְתִּתִהֶמָל םםעָהזתֶא ןעינ רֶטָּפ אר
 רֶׁשֲאכ ּוניִלֲא ּוטיִבַּתהַמְלְו לֵאָרְׂשִי יִׁשְנַא תאז-לע
 : ּונָּרְקַחְב וא ּונָתְרּובְנַּב תֶבָלְל ותא ּוניִׂשֲע-דסַא

 ו ךָּכ ּוניִתֹבֲא יֵהלֲא בקע קָחָצְִו םםֶהְרְבַא וקלֶא
 ינפל ותא םַּתְׁשַחַבְו םָּתרַנְס רֶׁשֲא ֹונְּב עּושי-תֶא

 ו קיִּרצַהְו ׁשֹודְקַה-תֶאְו :ּונֲחְלׁשְל טַפָׁש רֶׁשֲא סֹוטְלָּפ
 : ַתִצֹור שיא םםֶכָליותָנַהְל םכָּתְלַאְשּו םֶּתְשִּ
 וט םיִהלֶא ותא םיִקַה רָשַא םִיַחַה רָש-תֶא םֶּתְנַרַהַו
 ו הָנּומֲא רָי-לַעְו : וילָע םיִדֲע ּונְחַנַאְנ םיִתַּמַהדְוִמ
 - םםיִאר םֶּתַא רֶׁשֲא ההזידתָא קוח ומָש ֹומְׁשְב

 םֹתָּמַה-תֶא ול הָנְתָנ ֹוּב רֶׁשֲא הָנּומֲאָהְו םכועְדיו
 וז הָנְנְׁשִב יִכ יִּתְעדְי יַחַא הָּתַעְו : םֶכָלְב יִנָפִל הוה
 ו סכיִהלֶא דִּנַה-רַׁשַא תֶאְו : םֶכיֵרָׂשַּכ םכָתיִשָע

 ותא תיִׁשְמַה הדֶנָעְו יִכ ויָאיֵבְנדלָב יִפְּב םֶדָקִמ
 ּפ : למ

 ופ סָכיִאָטַח ּוחַּמִי ןעַמְל ּובּושְו ּומָחָּנַה ןָכָל
 כעּוׁשײתָאְו : יִנֹדֲא יֵנֲפְלַמ תֹוהָנָר תֹותע =ֹובְל

 יו רֶׁשֲא | : סָדְקִמ םֶכיֵלֲא ארְקנ רֶׁשֲא חַלָׁש חיִשְמַה
 רֶׁשֲא לּכ רַבּוׁשּת תע-דע םיִמָשָה ּותקְל ַחְקֶל
 : םֶלעָהְְִמ םישדקה ּויֵאיֵבְנזלְב יְֵּב םיִהְלֶא רֵּבַּר
 | א םכֶביַחֶאָמ איִרָנ יִּכ תּובָאָה לֶא רַמָא קרָשמ יִּב

 ינמב
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 הָּתעְו : תּויָהְל םֶדָקמ ְּתְצִעְו ּףְָי הָרְג רֶׁשֲא-תֶא פ
 ְךְרָבְר-תֶא רֵַּדְל דיִדְבַעל ןַתְו םֶתָרעַנְּב הֶאְר יִנַא

 תֹותא תֹויְהָלְו אַּפרְל ךדתֶא ַתֹולְׁשַּב : תֹולָּנ-לכְבל

 ּולְלַפתַה רֶׁשֲאכְו :ּףֶׁשְדְקרוְּב עושי םָשָּב םיִתָּפֹומּו ו
 תור סכְלְכ ּואְלַמיַו וב ּולַהְקַנ רֶׁשֲא םםֹוקֶּמַה עֶנ

 בל יִהְי : תּולְּב םיִהְלֶא רַבְּב-תֶא ּורָּבַדְיו שדקַה 9

 רמָא אלו ּוניִמָאָה רֶׁשֲא ןומָמְל תא שָפְנְו דָחֶא
 : הָיָה סֶלָכְל לֹּכַהְו אּוה ּודָבְל ול יִכ ונינקדלע שוא

 הָרּובְנְּב ַעּושי יִנֹדֲא תמּוקת-לע םיִכָאְלַמַה ודיעיו 3

 א ןייִבָאְו : םםֶלּבי-לע לּודָג ןח יהו הָלודְנ א
 ּורְכֶמ םיִּתְבּו תּודָש םםֶהָל יָה רֶׁשֲאַל יִּכ םָּברקְּ

 יֵלְגַרְל ּומיִׂשַו :  םoיִרְּכְמַּנַה ריִחְמתֶא ּואיִבַהְו הל
 : ורֹכְחַמ יִפְּכ שיִא שיִאְל ןּפְנ רּוְפּו םיִכָאְלַמַה

 הָמָהְנ"ַּב רמאל אָּבנירַּב םיִכָאְלִמִמ אָרְקִגַה יֵפֹוילּו <
 תניב ּוהַרְּכִמַו הָדָש הָיָה : רפיק ץֶרָאַמ יול ה

 : םיִכָאְלַפַה יֵלְגְרְל ותא םֶׂשַָו ףָכְַּה-תֶא
 אָריִּפְׁש ֹוּתְׁשֲאְו הָיְנַנֲח ֹומְּׁו דָחֶא שיאו ה א

 ֹוּתְׁשֲאְו ריהָמַה--ןמ חקִו |: ונָיְנקְהתֶא רֶכְמי
 םֵׂשַו ריִחָמַה תֶקְלְח--תֶא איב רָבְּרַהדתֶא הָעָרְ
 הַמָל הָיִננֶמ רֶׁשַּפ רָמאַו : .םיִכֲאְלמַה יִלְנַרְל ותא 3

 תַהְקְְו שְרקַה ּורְּב רקשל ףְבְבְלתֶּא ןטָשַה אלמ
 יִרָחֶאְו מע בֵׁשי תֶבָש אלַה : הָדָשַה" ריִחְמְִוִמ +

 הֶּזַה רֶבָּבַהתֶא ּתְמש הָמל וה ףְדיַב ֹורְכָמִה
 : םםיטלאבזסַא יִּכ תש םיִׁשְנֲאַב אל ְבָבְלְב
 הָארִי יָהָּתַו עַוְנַו לג הָלָאזתֶא הָיְנֵנֲח עמָשכו ה

 םכירּוחְּבה ּומקו = : הלא יעמש--לָּבִדלע הֶלּודְג 6
 יהו : ותא ּורְּבִקִַו הָצּוח תהָאְׂשִו ותא ומ +
 תועש א': דדהַמ העד תלו ּותָשָא אֹבָּתַו םכיִתֲע ׁשלָׁשִכ <

 םָּתְרַכְמ םֵא יל יִרְמַא רֶׁשַּפ ּהָתא עג: :הָתְנְהַפ
 רֶמאַנ : הרֶזֶּב ןִּכ רמאתו הֶּב הָדָעהזיתֶא פי
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 וואר רֶׁשֲאַכְו זיפ : ֹוּב עַשּוהְל
 םכירעוב םיִׁשָנֲא יֵכ ועדי ןנָהֹויְו רָטְּפ תולג-תֶא
 ּויָה יִּכ םֶתא ּוריְּכַַו ּוהְמַת הָמַה ץֶרָאק סכַעַמּו

 14 דָמע הָפְרְנַה ׁשִאָהתֶא םֶתאְרְבּו :עּוׁשי סע
 וט דןַמ תַבָלְל םּוציו : הָּב רָּבִדל ּולְכָי אל םֶהמְע
 רמאל : םכֶהיִניִּב דַחַי ּודְסּויַנ הָצּוח ןירְדָקְנַפַה
 --לָכל אוה יול כ הֶלֶאָה ץכיִשְנָאְל הֶׂשֲעּג--המ
 םךי--לע הָתְיָה זרַעַדֹנ תֹוא יִּכ םֶלָשּורִ יֵבׁשֹו
 וז לֶא דע הל ל ןעֶמְלּו : שחבל לָכּונ אלו
 לֶא דוע רָּבַּב לבל םאָתַפ הֶרָעְנ םָּב דעְננ םעָה

 וג םכָחיִלַא ארק | : הֶּזה םֵׁשַּב םכישְנָאמ דַחַא
 םֶשָּב דמל "לבו רָּבְּפְדלֶּכ רֵּבַר לַבָל םכִוָצו
 9 וטפש ּורָמאיַו ןֶנָחֹוְו רָסֶּפ םֶתא ונעו : עושו

 עֹמְׁשִמ םםֶכֵלֲא עמָשָל םיהלָא יִניִעְּב קְִּצִי םבָא
 כ דדזרֶא ותְלַּב רָּבַּב -לכּונ אל יִּכ : םיִהלֶאדלֶא
 א םֶתֶא ּוחְלְׁשְִו דוע ּורעגינ : ּונֲעָמְׁשְו ּוניִאָר רֶׁשֲא
 םכֶלְב יִּכ סַעָה יֵנְִּמ םֶתא שֹונעל אוצָמ יֵּתְלְּבִמ
 פיִּכ |: הָתְיְהִנ רׁשֲא-לע םיִהלֲאָהדתֶא םכיִדְּבַכְמ
 = חַאּופְרֶה וא ויָלֲע הָתִיהנ רֶׁשֲא שיִאָה זרֶיָה

 ײםםְתלְׁשַהְּו = : הָלָעְְנ הגש םעְּבְרַאָּב תאוה
 ורָמָא רֶׁשֲא-הלְּגיהתֶא ּודיִנַנ םכֶהָל רֶׁשֲאְל ּואָּב
 9 ּואָשיו ּועָמָשיִנ : םיִנְקַהְו םיִנְהּכַה ישאְר םֶהיֵלֲא
 ינֹדֲא ּורְמאיַו םיִהלֶאָק לֶא ְךֶחֶא בלב םֶלק זרֶא
 -זרָאְו םִנַמְׁשַההתֶא תיִשָע רֶׁשֲא םיִהלֶאָה הָּתַא
 הכרָשָא : םכָּב רָשָאד-לָּכְתֶאְו םִיַהיתֶאְו ץֶרָאָה
 םיִפֲאְלּו סוונ ּוׁשְנָר הָמְל ְּּרְבַע דוד פב ֶרַמָא
 9% ּודְסּונ םכיִנְורְו ץֶרֶא יִכְלַמ ּובָצַיְתַי : קיר ּונָחָ
 גז ּודְסּונ תָמָאָב יִּכ : ֹוחיִׁשְמ"לעו הוחי-לע דַחָי
 סודורוה סנ ּתְחַשָמ רֶׁשֲא ּךָשַדְקְֶּב עּושו-לע דחָ
 ₪ תושעל : לֵאָרְׂשִי םַעְו םִיֹוגַה-סע סֹוטְלְּב סויִטְנֶפּו

 תא
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 /רֶלֵאָה = םירְברהיזתֶא םיִנַהּכַה יׁשאָרְו "לֶכיַהַה

 דָחֶא אבו : תאזד-לע הָיָהִיהמ סָהילע ּונּופיו הכ

 םָּתַתְנ רֶׁשֲא םיִׁשנֲאָה הָגַהִּכ רמאל םֶהיֵלֲא ד
  6זָא | : םָעֶהתֶא םיִדָּמַלְמּו לֶכיֵהְּב םיִדְמע רֶמׁשְמְּב
 יִלְּב סאיִבְַו םיִתְרָשַמַה סע לָכיֵהַה אָבְצ-רַש דלי

 םכּואיִבִו : לקס םַעָה-תֶא ּואָרָי יִּכ סָמָח זז
 ןהּכַת םֶתִא לֵאְׁשִיַו ןיִרְדָהְיִפַה ינָפל תא .ודימעו
 לבל םכְכְתֶא ּוניִּוצ תוצ תצלָה רמאל : לודָנה
 םכלָשּוריתֶא םֶתאָלְמ הָּנִהְו הֶּזַה םָשַב ודָמְלּת
 שיִאָה םםדתָא ּונילע איִבָהְל םָּתְדַסּונְ סֶבְמְקלְּב

 עמשל ּונְל ּורָמִאיו םיִכָאְלַמַה רֵׁשפ עו : הָנַהּפ
 טכיקַה ּוניִתֹבֲא יֵהלֲא : םיִׁשנֲאַמ םביקלָאָקלֶא ל
 ותא : ץעֶה-לע םֶתיֵלְתּו םּתְנַרַה רֶׁשֲא עּושיתֶא ײו

 לֵאָרְׂשִיְל תֶתָל עיִׁשֹומְלּו רָשָל ֹוניִמיל םיהלֶא םירה
  9--לע ויָרֲע ּונְחַנָאְו : םיִאָטְה תַחיִלְסּו זרָבּוׁשְּת

 םכיִהְלֶא ןֵתְנ רֶׁשֲא שָדְקַה חּורְו הָלֲאָה םִרָבְּרַ
  8גרַהל ּוצֲעיו ּולַתְלַחְתיַנ ּועָמָשִיַ :ויָלֵא םִעְמִׂשְל

 ֹומְׁשּו ןיִרָדָהְנְפִמ דָחֶא ׁשֹּורְּפ םכְקִנ : םםָתאּא

 רֵסָהְל וצי םעֶה--לְּכ בֶרְקְּב רק ץעוי לֵאילִמנ
 זבָהיִלא רֶמאיַו : םבָׁשִמ טעֶמ םיַכָאְלּפַהתֶא הל

 רְׁשֲא--תָאדדלע זכֶכְׁשַפנְל ּורָמָשְח לֲאָרְִ ישָנַא
  6הָלֶאָה םיִמנה יִנָפְלַמ יִּ : הֶלֶאָה םיִשָנַאל ושעת
 רָּבַחְתִיו תצוה לֹודָּנ שוא יִּכ רמאל הָדּואְּת םק
 --לָכְו גַרָהַיְַו תּואָמ עַּבְראְּכ םיִׁשְנֲא רפְסִמ ויָלא
 מק ויְרַחַאְו : יָה ןיאלו ּוצֹופְנ ויִלֶא םיִעָמשַה הז

 בֶר םכע ריִקַהְו רֵקְפִּמַה יַמיִב יִלילְגַה זרָדּוהְ
 ּורְזפנ ויְלֵא םעמְׂשַהלָכְו ת=וה דַבאיַו ויָרֲחַא :

  8/רָלֵאָה םיִׁשְנֲאָהְוִמ ּולְדִח םָכָל רמא יִנֲא הָּתע
 זראּזַה הָעֲעַה םיִׁשְנֲא תַאַמ םַא יִּכ םֶהָל ּוחיִּנַהְ
  39ל םיִהלֲא-תֶאָמ סַאְו :ירַפַת תאזה הנעה

 ל  = Gesולכות

 תיק
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 תּור-תֶא תֹוּסנְל סֶכיִניִּב םָּתַאְי .הַּמְל רַמָפ ָּתלֵא
 .חַתָּפַל ְךְׁשיִא-זתֶא םoירָּבִקִמַה יֵלְגַר זרַּגַה יִנֹדֲא
 יעונּתו וָלְנַרְל םכאָתָּפ לֹפִּתַו : זרָצּוח ּּואָשְנְ
 ּורְּבִקִַו הּואְׂשַו הָתַמ ָהֶאְצִמַו םיִרּוחְּבַה ּואבָיו
 וו ""לָּילע הֶלּודְג הֶאְרַי יֵהְּתַו : ּהָשיִא םע ּהָהֹא
 ופ תרותא וקו : זרֶלֵא .ועמש לָּב--לעֶו הֶּלֵהְּקַה
 םיִכָאְלַמַה יףי-דלע סָעָה .בֶרקְּב םיֵּבר םכיִתְפִמּו
 וג ואָלַמ אלו : המלַׁש םֶלּואּב דָחֶא בֶלָּב םֶלָכ יָה
 םכְתא ּולְּדנַו םָּב קּבְדְל םכירָחַאָהְדןמ שיא בל
 4 םיִשְנְו םיִׁשָנֲא ןֹומֲה ינדאל דוע ּופְסְוו : םָעָה
 וט --לֶא םיִלֹוחַה--תֶא ואׂשָנִּידע : םיִניִמֲאַּמַה
 ןעֶמְל זרֹובְּבְׁשִמּו תוטמ--לע םּומְשָיַו  תּובוחְרַה
 6 לקקו : םֶהָמ דַחַא לע ַּכּוסיִו רַטּפ לצ אוב
 םכיִאיִבְמ .הָמְלָשּורְי תובורקה סכיִרָעָהְ"ְוִמ ןּומָה
 תֹואַמְט זרוחּורְּב םיִקּוצְמַה--תֶאְו םכיִלּוחַהְ-תֶא

 פ : ּואָּפְרִנ םֶלָכְ
 וז הָּמַהְו ֹוּתַא רָשַאלֶכְו לודָּנַה ןַהּכַה םֶק

 ו ֹותָלְׁשיַו : זרָאָנְק ּואְלַמַו םכיִקּודְצַה  יִדָיְמְלִּתִמ תכט א'ג
 : ץֶרָאָהזסע רמְׁשַמְּב םָתא ּונִַּו םיִכָאְלַמַּב םֶהיֵדֵי
 19 ליל רַמְׁשִמַה חַתַּפ-זתרַא יִנֹדֲא ךַאְלַמ חּתַפִיַו
 כ םָעָה לֶא וְּבַו ּודֲמעַו וכל : רמאיו םבָאיצֹו
 ף ּועָמָשיו :  זרָּלֲאָה םיַחַה יִרְבְּר-לָּמדתֶא לכיֵהְּב
 אביו ּודמלו לָבִהַה *לֶא ואביו רֶקּבַב ּומיִּכָשיו

 ןירְרֶהְנַפַה--זרֶא לַהְקִינ ֹוּתֲא רֶׁשֲאַו לֹודָגַה ןָהּכַה
 -תיִּב לֶא ּותְלְׁשַו לֶאְרְשְו יגְב .יִנקזלָּכְ-רֶא
 99 לו  םיִתְרָשְּמַה ואבו : םָאיִבָהְל םכירּוסַאָה
 : ּודינינ ּובּוׁשַו םכירּוסַאָה--תיִבָּב םָתֹא ּואָצְמ

 93 -תֶאְו חטָבָל רּונָס רָמָשָמַה-תֶא ּונאָצַמ יִּכ רמאל
 שיִא ּונאָצְמ אלְו םיִחְתֶּפל ץּוהָמ םיִדְמע םיִרְמושה

 2 אָבְצְירֶשְו לֹודָנַה ןַהּכַה עְמְׁשִַו : ּונְחְתֶפְּב תב
 לכיהה
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 ומיקי = : ןירְדְהְנּסִה-לֶא ּוהֲאיִבַה ותא וׂשְפְתו
 יֵרְבַּר רֵּבַרמ הָז שיא לַדָח אל רמאל רֶקֶש יע

 ּױנְעַמְׁש יִּכ : הָרותַּבּו הָוַה שָדקַה םֹוקַמַּב םיִפּודְנ 4

 --תֶא סֹורָהְי אוהה יִרְצֹנַה עושי יִּכ רָמא ותא

 ּונָל ןתָנ רֶׁשֲא םיִבֵרְּרַה-דתֶא ףלַחיו הוה םכוקָמַה
 ןִרְדְהְּפִּב םכיבשויה-דלַכ וילֶא וטוב : קרשמוט

 : דָאְלמַה ינְפִכ ונָפתֶא ּואְר
 : קדַלֶא םיִנָנַה ל"לודָּנַה ןַהֹּכַה רַמאיו ןא

 דֹובָּכַה לֶא ּועְמש תרּובָאְו םיַחַא םיִׁשָנֲא רַמאיַופ

 םִיַרָהַנ םַרָאַב ֹותֹויָהְב ּוניִבָא םֶהְרְבַא לֶא זרֶאְרְנ
 ּךְצְראמ דל דל ולא רַמאַו : ןֶרְָב ֹוּתְבִׁש םֶרָס 3
 א : אַ רֶׁשֲא רה ללֶא .אבו 6

 רֶׁשֲא -תראזַה ץֶרָאַה 8 ויִבָא תומ ירח ותא

 הָלַחְנ הב ול ןַתָנ אלו : הָּתַע ּהְּב םיִבְׁשֹו םָּתַא ה
 הָזְמַאל ול תַתָל ויָלַא רַמאיִנ לָנֶר ף5ּ ְּךַרֶדמ-רע
 סיהלֶא רַמָא הכְו : ול ןיא ןּו ויָרָמַא עְרַזְלּ 6

 ותא ּודיִבֲעָהְו זרִיַרְכְנ ץֶרָאְב וערז חֶיְהְו רג יּכ
 רֶׁשֲא יֹוּנַה--תֶָאְו : קדֶנָש תאָמ עַּנְרַא ּוערֶהְוז

 ּואְצַי ןכ יֵרֲחאְַו םכיהלֶא סָאְנ יכֹנֲא ןֶד ּודבענ
 קדְלּומ תיִרְב ול ןתינ : קדָזה םּוקֶמַב יִנּּדְבֲעַוּצ

 קְחָצְִו ינימשה םֹויב ותא -לֶמיַו קֶמְצִתֶא דָלֹו
 ישאָר רָשָע םינשדחזרָא .בקעי| בקעוהדתֶא ילו

 דתרֶא ּורְּכִמִַו םיִטָבְׁשַה יִשאְר ּואְנְקְו : םיִטָבְׁשפ
 יִלָּכַמ ּוהָּרּפַּו : ּותַא םיַהלֲא יֵהְו הָמְיַרְצַמ ףסֹיי

 ּךלִמ הערפ יִנִעְב זדֶמָכָחְו ןח יל ןַּתַו יָתֹורַצ
 --כּכ-לעֶו םיִרְצמדלע ןּודָאְל והמישו םםִיַרְצִמ

 ןענבּו כור ץֶרָאהלְּכ לע בָעְר אביו :ֹותיִּבװ
 עֶמְׁשו : לָבִא ּוניֵתֹובֲא ּואְצָמ אלְו הֶלודְג הָרָצְו 8

 ּוניֵתֹובֲא-תֶא חַלְׁשו םִורְצְמְּב רֶבָש שו יִּ בלע
 הנשארב

 טיק



 04+. 5.6. | ה םיכאלמה ילעפ
 : סיקלא-סע םיִמָחְלנ ּואְצְמִּת ןֶפ ּהֶריִפֲהְל ּולְכות
 מ וצו םוכיו םכיִכֲאְלַמַה-הלָא וארקיו ויִלֶא ועָמשיו
 וּוכְלַו : םבֶמִא חלו עשו םָשָּב רֵּבַ בל

 טכוופה ּובְׁשֲחְנ יִּכ לע ּוחָמְׂשִו ןיִרְדָהנְּפַה ינְפלִמ
 ופ עושי-תֶא רָשַּבִמּו דַמּלַמ ּולְדָח אלו : ומָש רּובעּב
 : תִיְּב-לְכְבּו לֶכיֵהְּב םֹוי םוי ַתיֶשָּמַה

 א ןזכַהָה םיִמָּיַּב םםיִדיִמְלַּתַה רַּפְסִמ בֶרו
 ּובְזָענ בלע םכיִרְבעֶהְלַע cכיִטסניללה ּונליו
 ?רָשָע םיִנָש ּוארקינ : םוי םוי תַדֹובֲעְּב םֶהיֵתֹנָמְלַא
 בועל ּנְל בוט אל ּורְמאיַ םכיִדיִמְלַּתַה ןֹומֲה לֶא
 ג ןֵכָל : תֹנֲחְלְׁשַה תֶא דֹובֲעַלְ םיִהלֲא רַבְר-התֶא

 : הזה ץֶפַחַהלֲע דפ רֶׁשֲא המח שדקה תור
 ה + בׁשַו : רָבְּרַה תַדֹובֲעַבּו הֶּלְפְתִּב בֵׁשַנ ּונְחַנֲאַו
 אֵלָמ ׁשיִא ןופיטסב ּורֲמְבו ןומָהָה-לָב יִנָפל רֶבְּרַה
 רנו יִרּובּורְפְבּו סּופְלְּפְבּו שֶדקַה ַחּורְו הָנּומֲא
 : ויִשְנַאַמ רג תצלקיִנְבּו תָנִמְרפְבּו ןּומיִתְבּו
 6 ומיִשיו ּולְלַפְתִיַו sind נפל םֶתֹא ּודיִמֲעיַו
 זרַּפְסִמּו םיהלֶא רַבְּר בו : סֶהיֵלֲע םֵהיֵרי-דתרָא

 -ןמ בֶר לֶהָקְו םםגְׁשּוריִּב דאָמ ץֶרּפ םיִדימְלַּתַה
 א תַלָמ ןופיִטְסּו : זרֶנּומֲאָה לֶא עָמָש םיִנָהֹּכַה
 סיִּבַר םםיִתְפֹומּו תותא ק;רָשָע הרּובְנּו הָנּומִא

 : : םָעָה בֶרְְּב
 ןמּו םיִרְְָּסְכְלֲאו םיִנֵרוקְו  זכיִניִטְרֶּבל רעּומתיִב ג תרה דעומהייתבמ םכשְנָא מקו = |
 י=לְו : ןופיִטְס סע חַכְנִהְל ְנְסַאןִמּו יקיליק
 : הָּב רָּבִּב רֶׁשֲא ַחּורָהְו הָמָכְתַה לע דֹמֲעַל ּולְכָ
 וג ותא ּונֲעַמְׁש רמאל רֶתְסָּב םיִׁשָנֲאזזתרָא ּורְכִי זָא
 ופ ומהי : םִיִהֹלאַבְו קרָשמְּב םיִפּוּרִנ .יִרְבּד רָּבִדְמ
 ואביו  םכירּפפַהְתֶאְו םיִנְקְנַהיזתֶאְו סכָעְהְתֶא

 ושפתיו /
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 לעמ ּףיֶלֲעְנ .לש הּוהְי וָלֲא רַמאַו :טיִּבַהְל ל

 תַמְדַא ולֲע דע הָּתַא רֶׁשֲא םםֹוקְפה יִּכ ּיֶלְנַר
 רֶׁשֲא יִמַע תֹועָר-דתֶא יִתיִאְר האָר : אּוה שָדק

 םכָתּודְפל דֵרָאְו יִּתְעַמָׁש םֶתָחְנַא תֶאְו םכִַרְצַמְּב
 אּוהַה הָשמ : זרָמְנְרְצִמ ַּחְְׁשֲאָו הָכָל הָּתַעְו הל

 ותא טַפֹוׁשְו רָשְל ּךִמָש יִמ רמאל ּושָחַּכ רֶׁשֲא .
 קרֶפְרַנִה ּךָאָלַמַה דִיְּב לֵאֹוגְו רשל םכיהלֶא חַלָׁש
 תּותאְו םכיִתְפּומ שעיו םָאיִצֹוַו : הָנָּסַב ולא

 : הָנָש םעְּברא רָּבְדַמַבּו ףוס םִיְבּו םִיַרְצמ ץֶרָאְּב
 םֶכיֵחַאַמ איֵבָנ לֵאָרְׂשִי יֵנְבְל רַמָא רֶׁשֲא הָשמ אוה הז

 : ןּועָמָשְת ויְלַא סֶכְל םֶכיֵהלֲא הוהְי םיִקָי יִנֹומָּכ
 ְךאְלַּמַה סע רָּבְדִמַב הָלֹהְקַב הָיָה רֶׁשֲא אּוה הז

 חֵקְל רֶׁשֲא יניס רַהְב ּוניִתֹבֲא םעְו ויָלַא רד רֶׁשֲא
 ּוניֵתֹבֲא ּובָא סצל] : ּונְל זרַתְל םימ יֵרְבּר 9

 : הדֶמְירְצִמ םֶּכִלְב ּובׁשַו ותא ּוׁשְרְנַו עומשל
 ּוכְלי רֶׁשֲא םביהלָא ּונְל השע ןֹרֲהַא לֶא ּורָמאיִו מ

 םכִיַרְצִמ ץֵרָאמ ּונָלָעַה רֶׁשֲא הָשמ הז יִכ ּוניִנְפְל
 םיִמָיַּב ללְנָע ּושעו : ול הָיָה הָמ ּונָעַדָי אל 4

 : םֶקיִדְו יִלָעְפְב ּוחְמְׂשִַו -ליִלֲאְל חַבָז ּוַעַנ םַהָה
 םִיַמְׁשַה אָבְצְדִרֶא דבַעְל סכנתיו םיִהלֲא ןָפיַו
 סָּתְשַּגִה הָחְנַמּו םיִחָבּזִה םיִאיִבָּנַה רַפַסְּב בּותְּכַּ

 םֶתאָשְנּו : לֵאָרׂשִי תיב הֶנָש םִעְּבְרַא רָּבְדַמַב יל 5
 -זזרָא .םֶכיֵהלֲא ןְּפִמַר בכֹוּכיזתֶאְו למ תֹּבָסיתֶא
 סֶכְתֶא יִתלְנַהְו םֶדָבֲעְל םכָתיִשָע רֶׁשֲא םבימְנְצַה

 ּוניַתֹבֲאל הָיָה תּודֲעָה ןֵּכְׁשִמ : לָבָבְל זהָאָלָהַמ 4
 ותושעל קרשמדלֶא רֵּבַדַמַה דקפ רֶׁשֵאַּכ רֵּבְדַמַב

 ּוניִמובָא ּואיִבַה רֶׁשֲאַו : הָאָר רֶׁשֲא קריִנְבִּתַכ המ
 םכווגה תּזְחֶא לֶא עשוהיו םָתיֵרֲחַא ּוחָקָר רֶׁשֲא
 יִמָי דע ּוניֵתֹובֲא יִנָּפִמ םיִהלֶא םֶתא שרֶּנ רֶׁשֲא
 "לַאׁשַו םיִהלֶא יִנֲעְּב ןֶח תצְצְמ רשא : דוד

 אוצמל

 בק



 02 .ד. ז םיכאלמה ילעפ
 וג ;ריִנָש עַפְּב ויָחֶאְל ףסוי עדו :  הדְנשאַרְב
 1+ ףסוי חלשיו : הערפ לֶא הָעְדּונ ףסוי תַחַּפְׁשִמּו
 שַמָח ויִברְק-לָּכ ללָאְו ויָבָא בקע לֶא פורקו
 וט אּוה תֶמִיַו הָמִירְצִמ בקעי דריו : שָּפְנ סיִעְבָשְו

 16רֶשַא רֶבְקַב ּומָשּויו הָמָכְׁש ּואָשְנִו : ּוניִתֹובֲאַו

 : םֶבָׁש יֵּבֲא רֹומֲח יֵנְּבִמ ּףָקָּכ ריִחְמִּב םֶהְרְבַא הָנָק
 וז םֶהָרְבַאָל םיִהְלֲא עְֵּׁשִנ רֶׁשֲא רֶבָּרַה תַע ברקת
 18 שבק יפריע : םִיָרְצַמְב ּוּבְרַו םֶעָה ּומָצֲעיִנ
 19 0 ו עֶדָי אל רֶׁשֲא רַחַא ל

 כ - אהה תַעָב השמ דל = : וחי אל ןעמל
 קרָשלָש ויֵבָא תיִבָּב ןּומָא יַהיו םביהלאל בֹוט
 ו לתא ןמאתו הערַּפ תַב ּוהחקתו ּךלָשיו : םיִחְרִי

 9 תרַמָכָמ לָכָּב קרָשמ דמְלּו : ןבָל ּהָל יהו
 93 םיִעָּבְרַא ּואָלְמִיַו : םיִלֲעַפְבּו םיִרָבְדַּב רבנו םִיִרְצִמ
 : לֵאָרׂשִי יִנָּב ויָחֶאתֶא תוארל ובל לֶא לעיו הָנָׁש
 94 -תֶא יו קּוׁשֲעְל סקיו עֶׁשֹויַו קּוׁשֲע דָחֶא-תֶא אָריַו
 הכ םיִלֲא ןַּתַי יִכ ויָתֶא ּוניִבָי יִּכ בֵׁשְחַּו : יִרְצַּמַה
 rרָרֲחָמִמּו : ּוניִבַה צל ודָיַב הָעּושְּת םבָהְל
 רמאל סולָשְל סָּב רַצְּפִַו םֶביִרְּב םםֶהיֵלֲא הָאְרַנ

 --תרָא שיִא םָּתְקְׁשַע הָמָל םכְּתַא סיִחַא םיִשָנָא
 ה יִמ רמאל ּוהֲער-תֶא קְׁשֹועָה ותא ׁשֵרָנַו : .ויִתֶא

 9 ינהל הרָבאתַה | : ּוניִלָע טַּפֹוׁשְו רֵׂשָל ּףָמָש
 פפ השמ חַרְבַו :לֹמְתֶא יִרָצִמַהתֶא ָתְנַרָה רֶׁשֲאַּב
 ינָש םֵׁש דֶלּויו ןידמ ץֶרָאְּב רֶניַו הזה רָבְּרַה-לע
 לוילַא הֶאָרִנ הָנְׁש םִעְּבְרַא ?ראלְמְבּו : םםינָב
 : .הָנּסַּב שֶא תבל יניס רַה רֵּבְדַמִב היה ךַאלמ
 31 זרוארל ברקו הֵאְרַּמַה--לע ּהַמְתַו השמ טָּבִַ
 32 יַהְלֶא ְּךיָתֹובַא יֵהְלֲא יִכנָא : הֶוהְי לוק ויִלָא יִהְיַו
 אלו השמ דער בקעי יהלאו קֶחְצְי יקלאו םֶהָרְבַא

 לכו
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 םיִצּופָנַהְו :רָמְׁשּמַּב םנָּתַו םיִשְנְו םִׁשְנֲא ךׂשֶמוּצ
 ריִעָל םוּלְּפ דרו : רֶָבָּרַה-זתֶא ּורְׂשבַו ּורְבָע ה

 ּוביִׁשְקַו : תיִשָמַהְדדתֶא םםֶהיֵלֲא אָרַת ןֹורָמשפ
 םכעְמְׁשִּכ סֹופְלִּפ רַמָא רֶׁשֲאַל דָחֶא בֶלְּב לֶהָקַ
 תוחור יִּכ : הָשָע רֶׁשֲא תותאָה-תֶא םכְתאָרֶכְו ל

 לֹודָב לֹוקְּב םיִאְרק ּואָצְי םיִּבְְל יָה רָשַא  תּואָמְט
 יִהְּתַו : ּואָפְרִנ םכיִתְסִפּו םיִּבַר םיִָתְנ יֲֵעֹמּוּ
 ָרְקִנַה שואְו : איֵמַה רֵׁעְב הָלֹודְג קדָחְמְש ל

 איֵהַה רֶעְּב םיִמָקָק םסיק םכיִנָפְלִמ הָיָה ןֹעְמְׁש
 : אּוה לֹודָּנ שיא יִּכ רמאל ןּורְמש יוג-תֶא םשו
 זראז רֹמאַל לֹודָנידֲעְו ןטקמ םֶלָב ויָלַא ובישקיו י
 םָתֹא םֵׁשַה יִּכ עו : הֶלּודְגִה םיִהלֶא תררּובֶנ גג
 רֶׁשֲאַכְו : ויָלֵא ּובישקה ּויָמְסְקַּב בָר תַע הז

 םֶשְלּו םיִהלֶאָה תּוכְלַמְל רשְב יִּכ סּופְלְפְל ּוניִמֲאָה

 "בטא שמשו : םיִשָנְו םיִשְנַא ּוזְסַּּבִנ חיִשָּמַה עושי
 זס המתיו סופלּפ םַע בֵׁשיַו זָטפְּבַ ןיִמָאָה אוה םנ
 : ּויָהְנ רֶׁשֲא םיִתְפומַה-תֶאְו תותאָה-תֶא ותאְרֶּב

 רֶׁשֲא םיַכָאְלַּמַה ּועְמְשּיו : א
 םביהלֶא רַבְּנ--תֶא ןורְמש חקל יִּכ םכַלָשּוריִּב

 ודְרמ = : ןֵנָחֹוזתֶאְו רֶטָפיתֶא םבָהיִלַא ּוחְלָשִיַ וש
 יִּכ : שָדְלַה חּורד-תֶא סֶּתְחְקְל םֶדֲעב ּולְלַפְתַיַ 5

 םֵׁשְב ּוזַמּפְּבְנ ְךַא םֶהָמ שיא-לע הָּתע-דע לָפָנ אל
 ּוחקיו םָהֵלֲע םָחיִדְידדתֶא ּומישינ : עושי יָנֹדֲא גז

 ַתּור ןּתָנ יִּכ ןועְמָש ==ְרנ : שֶדקַה הורדדתָא 8

 םכָהָל ברקו םכיִכָאְלִמַה יִדְו זרָמּושְתב שָדְקַה
 הָזַה ןֹוטְלְׁשַה-דתֶא יל םכנ ּונָּת רמאל : ףָסָּכּפ

 -תֶא וילֲע יֵדְיתֶא םיִשָא רֶׁשֲא שיִא שיא תַחְקְל
 ְְּתַא ּךָּפְקַּכ רֶטֶּפ ויָלַא רָמאִא : שָדקִַה חור כ

 : םכיהלַא ןּתמ הדָנִמ ףָסֶכֶּב ָּתְבִׁשָח יִּכ ןֹוּדַבֲאל
 רֶׁשָי אל יִכ ארזה רֶבְּנַב ּףְל ּוְנִא "ָרנְו קָלֲחּגו

 ךבבל Ha אל



 6.7.8. זו ז םיכאלמה ילעפ
 ל הָנָב המלָשּו : בקעי יחלאל ןְּבׁשִמ אּוצְמְל
 4 ןּויִלְע ןכוש םִדְי קדָשעמ לַכיִחְּב אלו : רב
 9 ץֶרָאָהְו יִאְסַּב םכיִמשה : איִבָנַה רַמָא רֶׁשֲאַּכ

 םכָאְנ יִלּונְבִּת רֶׁשֲא זרוב הָזַא ילגר םדַה
 ג יִדָי הָתֶשָע אלָה : יִתְחּונָמ םֹוקְמ הָזְיַאְו הָוהְי
 31 םםונְזָאְו בל יִלְרְעְו ףךע ישק : רֶלֶאלָּכ-תֶא
 : םֶבָּכ םֶכֵתֹּבַאּכ שֶדקַח חּורְב ּובירָּת .תעְֶבָב
 ₪ ּונרהיו םֶּכיִתְבַא ּופְדְר אל טכיִאיִבְּנהדִמ ימ-תֶא
 רֶׁשֲא קיִּרַצַה תטיב-הלע סדקִמ ּוריִּנַה רֶׁשֲאדדתָא
 ₪ רָשָא :  םיִחְצְרֶמְלְו dap הָּתַע ול םֶתיָה
 אלו  םביִכָאְלַמַה רַבְדְב ;ררֹוּתַה--תֶא םתההר
 'ּפ : םָּתְרַמְׁש

 > ויִלָע וקרח .וזנריו הָלַאהתֶא עֲמְׁש
 הנ םכִיַמְׁשַהיהלָא טְּבו שְדקה חור אָלָמִו : םִָנְׁש
 ןימיל דע .עּושיְו  םכיהלַא דובְּכְדדזרַא פרי
 6 סכיִמָשַהדדתֶא הָאֹוה יִנָנַח  רמאיו :  םבוָהלֶא
 א ּוארקיו : םיִהלֶא ןיִמיִל דמע םדָא-ןָבּו םיִחּותְפ

 וילֵא ּופְמְשַיַו םֶהיֵנֲא--תֶא ּומְשֲאו לֹודְנ "קְב
 5 ןתא ּומָּנְרַו רעל ץּוחמ ּוהָאיִצְיְו : דָחֶא בֶלְּב

 רּוחְּבַה יִלְנרֶל טכָהיִליִעְמִתֶא סכיִדעָה ּומיִׂשָ
 39 רָמאיו אָרְקיַו ןּופיטְסדתֶא ּומָגְרִו :לּואְׁש אָרְקּנַה
 סלֹוקְב אֵרְקִַו ערכו : יִחּור-תֶא חק עושי יִנֹרֲא
 הֶּזַה אָטֶחַה--תֶא םכֶהיִלְע תיִשָּת לֵא ינֹדֲא לֹודָנ
 : ןָשָי תאז-תֶא רַמָא רֶׁשֲאַבְו

 א ח טכיִמָּיַב יֵהְּתַו וגרֶהְל לּואָש זראי

 רֶׁשֲא | זרָלַהְקַח ירמא  ;רֶלּודָנ הָפּודְר םכָחָק
 ןורָמשְו זרָדּוהְי ץֶרֶאְּב םכֶלָכ ּוצּופָיו םלָשּוריּב
 : םכיִדיִסָת םׁשְנֲא .וחקיו : םםיכָאְלִפַה דל
 : ויָלָע לּודָּנ דַּפְסַמ ּודּפְסִיַו ןופיִטְסידזרָא 'וְּדְחַי
 ! תבל תְִּבמ =ֹובַו הָלֵהָקִה-תֶא *לּואָש תַמְׁשִי

 ךשמיו
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 ףטחיו םימה--ןמ ּולעיו : ותא זטפבִיו סיִדְָּסַהְו פ

 סיִרְסַה .ותא קדָאְר אלו סֹוּפְלּפיתֶא יִנדִא ַחּור
 סופְלְפ :=צַמַו | : וּכְרִדְל ַַמְׂש לו דעמ

 ואב-דע םיִרְעָהְלֶכְּב רָשְבַיַו וב רבעיו דֹורְׁשֲאְּב
 : אירְסק" לֶא

 יִדיִמְלַתְּב חַצָרְ הר לּואָש חַפְנ ּונְדִעְו טא
 ותֶאַמ לאש : לודנה ןהּכַה לֶא אבו יִנדַא ל

 הפה צו כא  םיִדעְופַהְ"תָּבִדלֶא קשמְל תור
 זכּפיִבַהְל םיִׁשָנְו םכיִשְנַא הָוַה ְּךֶרָרּכ .םכיִדָתֶא
 קְׁשֶמ--לָא ברקו עַפַו : זרָמָלְׁשּורְי םידּוסַא 3

 : ול ביִבָּסַמ םכאָתַּפ ריִאַה םִימְׁשַה-וִמ רֹואְו
 לּואָש ויָלֲא רַמא לוקז-תֶא עמשיו זרַצרַא לפיו +
 נָא קדֶּתַא יִמ רמאיו : יִנפְּרְרְּתיהָּמָל לּואָש ה

 ל ;רָשְק ףלךת רֶׁשֲא עושו יֵבֹנֲא יִנדָא רֶמאיַ
 -הַמ ןֹוהָּמִתַבּו דַעַרְּב רַמאַו : תזנּבְרְּרַּב טּועְבל <

 םכּוק ויָלֵא יִנדַא מאיו יתושעל נדָא הרצְרּת
 . זרושעל 0 ל רַמָאַיַו רי ּףלו

ondeּואָר אל שיאו  : : Aןמ "לשל -- 

 הכל ׁשיִא-תֶא הֶאָר אלו ויִניִע הָנְחְקְפּתַו ץֶרֶאָה
 םכיִמָי תָשלֶש יהו : קְׂשָמּדלֲא ּּהֲאיַבו יָדיְבּפ
 דיִמְלִת יִהְו : הֶתַש אלו לַכֲא אלְו תֹואָר יֵלָּבי

 יִנֹדֲא ויָלֲא רמו :רֶיננַח ומשּו קֶשָמדְּב רֶחֶא
 ויֶלֲא .רָמא = : יִנדֶא ונגה רָמאיו הָיְנֹנֲח הָאְרַמְב וו

 ׁשְקַבּו רֶשָי אָרקְּנַה בּוחְרֶה-לֶא ּךְלו םכוק ינרַא
 יִּכ שיִשְרִתִמ ומש לּואָש שיאדדתֶא הָדּוהְי תיִבָּב

 ומשּו שיִא--תֶא זרָאְרַמְב רו : לֶלָּפִתמ הפ |
 ןעו : שיִּבהְל לע ּודיק-תא םָשִנ אָב הָיְננְמַ* =

 -תֶא הֶּזַה שואָהלע םיִּבַרַמ ינֹדֲא יִּתְעַמְׁש הָיְננִמ |
 : סֶלָשּוריִב ףישודקל הָׂשֲע רֶׁשֲא הָלֹודְּגַה הערה

 ולו ?Hu באל |



 042.8. ה םיבאלמה ילעפ
 פפ תאזה ףְתָעְרַמ בוש ןַכְל : םיהלָא יִגֲעְב ףְבְבְל
 : ְךֶּבְל תַבְשְהַמ ףְל חֶלֶסּת ילוא םיהלאל לֶלָפְתַהְ
 ₪: קשע רסומְבּו זדֶרָמִה שארְב יִתיִאָר ּךְתא יִּב
 "לבל ידעב יִנדאל ּולְלַּפְתִה רָמאינ .ןועְמש ןעיו
 הודיעו :  םֶתְרַּבר רֶׁשֲא הֶּנַהַמ תַחַא לע אובֶּת
 ּורְׂשַבִו הָמֵכְׁשּורְי ּובָשְמ יִנֹדֲא רַבְּנ-תֶא ּורְּבִד
 ּף : ןֹורְמׂשְל רֶׁשֲא םיִּבַר םיִרְפְכְּב

 % רמאל  סופְלּפ לֶא יִנֹרֲא ְּךַאלמ רֵּבדו
 : רָּבְדַמַה הָתֹוע םלָשּוריִמ .אובל הָּבְנָנַר ךל םוק
 גז הָקּרנקְל רֹוּבִּנ סיִרָס שּוּכ שיִא ּהֵּנִהְו לו םקיו
 רֶׁשֲאַו הָרְצֹואדזלפה-לע קדס רֶׁשֲא שוב תַּכְלַמ

 ג ןּתְבַּכְרַמּב בֶׁשַו בָשִיַו : תֹוַחַּתְׁשִהַל םלשּוריל א
 29 תוהה רָמאִו :  תוְבֶנה ּוהיְעְׁשְי רפסּב אָרְקיִו

 : זראזה הָבָּכְרַמַה לֶא רֵּנַהְתַהְו שָּג סופְלַפ לֶא
 ל רַפסְב רק אוה יִּכ עַמְׁש סופלפ ויְלֵא ץריג
 : ָתאְרְק רֶׁשֲא-תֶא ָּתְעַרָיִַה רַמאיַו איִבָנַה ּוהָיֲעְׁש
 31 *לַאשיו שיא יִנָרֹו יתלְּב לָכּוא זרֶכְכיֵא רַמאיַו
 32 םוקמ קרו : ותא זרֶבָשִלְ תולעל סוּפְלַפְל

 ינָפל .לָחָרְכו לָבּוי חַבָטַל הָשַכ ארק רֶׁשֲא בּותְּבַה
 33 שנ ֹויָנֲעְּב = : ויֶּפ חּתְפי אלו זרָמלֲאָנ היזחנ
 ץֶרֶאָמ ּורְָננ יִּכ חחושי ימ .ורור--זרֶאְו ֹוטְּפְׁשִמ
 % ימדדלע אָנ רָמאיַנ םּופְלְפְל יִרְפַה ןעיו : יוח
 שיאדדלע ֹוא ֹושְפנילעַה תאז-תֶא רָּבַדְמ איִבְּנַה
 הל בּותָּכַהְְוִמ לָחיַו יפיתֶא סּופְלִּפ ָּתְפִיִו : רַחַא
 6 ואביו ְךָרָּרב וכלינ : עּושיזתֶא ול רָשָבַנ הָּוַה
 --הַמ םָימַהדתֶא רַאָר סיִרָסַה רֶמאַו םִיִמה לא

 וז ּתְנמָאָהִסַא סּופְלְּפ רמאיַו : זַטּפַּבַהִמ יִנֲאלְכי הפ

 ךןָב יֵכ יִּתְנַמָאָה רמאיו ןעיַו איה ףל ְִבַבְללְכְב
 3 דֹמעַל וצו :  תיִׁשָּמַה עושי :=וה םכיהלָא
 סופְלִפּו םםִיַמַה לֶא םכֶהינש ּודְר הרֶבְּכְרמַה

 סירסהו



 ככק 198 .ACTA APOST 67.9.10. יט
 קרֶדּוהְיִלֶכְּב תֹולַהְקל םּולָש יהיו : הָשיַשְרַת 8

 יִנדֶא תַאְריְּב םָּתְכָלְכּו םֶתֹונְּבַהְבּו ןורָמשו ליִלָנ
 פ : ּובְר ׁשֶדְקַה חּור תַמָחְנְבּו

 שקי לידי לש ב רעב יו
 יִנִא ֹומְׁשּו דָחֶא שיא םָׁש אָצְמַו : דֹולְּב םיִבְׁשיַה
 לג א'ג -ידזמ אּוהְו םםיִנְׁש הָנֹמׁש ֹובְּכשִמילע בבׂש

 עשו אָפ יא רֶטָפ וָלַא רֶמאיַו = : םםיִחָתָנּ
 ּואְרִו : םכאְתְּפ םִקַו ךְל עצה םכיק ַחיִׁשָּמַה הל

 : נֹדֲאדלָא ּובְׁשיַו ןורָשְו דול יֵבְׁשֹוי--לְב ותא
 ופָיְב יִהְּתַו ב 36

 סַּכְרְב רמאל :ָתיִבְׁש ּהָמְׁשּו רַחַא זרַדָמְלַת

 : הָתְׂשֶע רֶׁשֲא םיִדָקֲחַו םיִבֹוט םיִלָעְּפ למת
 תֶניצִמִרְתַו תֶמְּתַו הָלֲחָּתו םֵהָה םכיִמְָיַב יהיו וז
 הָבְרְק דּולְו : הָיִלָעַּב ּהָתא ;דָנָמַשְּתַו ּהָתא 8

 ּוחְלֶשִיַו הָּב רֶטּפ יִּב םכיִדיִמלַּתַר ועָמשיו ופיל
 אֹוּבִמ ליצע יִּתְלְבְל ּונּנִחְתִיו םישָנֶא םםנש ולא

 ּולֲעַה ואבְבּו םֶּתַא ליו רָטָּפ סו : םכָחיִלא פ

 תֹונמלַאָר--לָכ .יִלָע זרֶנְרֹמעתַו הָיָה לֶא ותא
 םיִליֲעמַה--תֵאְו תֹונָּתְּכַה-דתָא תֹואְרַמּו זרויִכּוּב

 אָצֹוַו : ןָהמע ּהָתֹויָהְּב סֵּכָרָד ;רֶתָשָע רֶׁשֲאמ
 ללָא ןפו ללּבִתַַו ערכו הֶצוח םֶלֶכיתֶא רט
 ָהיָנֲע--תֶא חַקֶפִּתַו יִמּוק :=ָתיִבְׁט רַמאיַו היונה

 ּהָתא םקינ ודי הָל ןתַו : םֵׁשתַו רַטַפ :צַרַּתַוּ
 ּהָתא דיָמעּו תֹונָמְלַאָה לֶאְו םיִׁשֹדָּקַה לֶא אָרְקַו

 : יִנדאָּב םיִּבַר ּוניַמֲאַו ופיזלָכּב עדו : המ
 שרוח ןֹועְמְׁש םכע וב םיִבַר םיִמָי םָׁשיַו יהיו

 : רוע |

 רׂש לאיִנְְק ומָשּו אָירְסְקְּב דָחֶא שיא יהו יא
 ארו דיִסָח :יִנָיְלטא אְרְקְַּה אָבְצ יִׁשָנַא לָבָחְל הֶאִמ * =

 סַעָל הֶׂשָע םיּבר םידָקָמַו ֹותיֵּבלְּכ םכע םיִהלֶא
 - ללפתיו .



 ץחריו א"ג
 לבטיו וא

 תסנפה א"נ
 הלפתה וא

 047.9. ט םיכאלמה ילעפ
 צב
 ככ

 וט דל יִנֹדֲא ויָלַא רֶמאַו : ֶּמָשב הפ .םביאְרקַה
 ינָפְל יִמשתֶא תאָשְל יל אּוה רֹוחְבִמ יִלָכ יִּב
 16 דתֶא ול יִתיִאְרִהְו : לֵאָרְׂשִי .יִנְבּו םיִכְלְמּו םיונה
 : יִמָש ןעמְל תּועָל וילֲע רֶׁשֲא םיִּבַרָה םיִרָבְַּה
 וז ויָלֲע ּוְזתֶא םֵׂשַו תיַּבַה--לֲא אביו הֶיְנֵנֲח לו
 הרָאְרְנִה עּושָי יִנֹדֲא יִנֵחָלְׁש יחֶא *ּואָש רַמאיַו

 ו4 דדלָקֶּכִדדתֶא רוסָאְל סכיִנֶהּכַה ירָשמ ןֹוטְלְׁש ּולְו

 = ּףָאְלְמַהְלּו ףָמיִּבהְל ּהָב ְתאָּב רֶׁשֲא ּךִררב ףילא
 ו: םכישקשקכ וינֲעַמ םאָתְּפ ולו : שֶדְקַה חור
 ופ קֶּזַתְתִיַו לָכא חָקו : וטְּּבַו סקי םֹאָתַּפ טָּבִ
 םכיִמְי קְׁשמַדְּב רֶׁשֲא םיִריִמְלַּתַה םע לּואָש יחיו
 כ "ייֵּתְבְּב םאָתְּפ ַתיִׁשָמַה--תֶא אָרְקִיו : םכיִדָחַא
 91 "לכ ּוהָמְתַּו : תצוה םיִהלֲא-וב יִּכ םיִדֲעֹוּמַה
 סַלָשּוריִּב דֵּנאַמַה הֶז אלָה ּורְמאַו םםיעמְׂשַה
 םָתֹא איֵבְָל הָנֵה אָבּו הֶּזַה םֵׁשַּב םיִאְרְקַהתֶא
 ?2 קֶזֶחְו ךלוה לּאְׁשְו : םיִנֿהּכַה יִׁשאָר לֶא םיִרּוסָא
 יִב הָרֹויַו קְׁשַמדְּב םיִבְׁשֹוַה םידּוהוה-דתֶא םהיַו
 פ : ַתֶׁשָּמַה הֶז

 9 םיִדּוהְיַה ּוצֲעֹונ םיִּבר םיִמָי תאלמ יֵרֲחַאְו
 % --;רָא ּורְמְׁשִַו לּואְׁשְל םכְרָשק עדו : ֹונָרָהְל
 הכ םידיִמְלַּתַה ותא ּוחקיו : ּונְרֶהְל הָליִלְו םוי םיִרֲעְׁשַה
 % אביו : הָמִחַה לעַמ לַסְב ּוּהְדירֹויַו ּוחְלִשיו הֶלָיַל

 ּואָרַַו םיִדיִמְלִתִּב קוּבְדְל אביו הדָמְלָשּורְי לּואָש
 : תמוה דִמְלַת יִכ ּוניַמֲאָה אלו םבְלְּב ּונָמִמ
 דנו םיִנֲאָלַּמַה-לֶא ותא איִבַו אָּבַניירַב ּוהֲחְקִַ
 ולא רֵּבַד יֵכָו ּךְרְּבַב יֵנֹרֲאזתֶא הֶאָר יִּכ םכָהְל
 9 םכֶּתֲא יֵהְְו : ַעּושו םםֵׁשְּב קֶשֶּמִדְב קדֶלַנ יֵכְו
 99 עושו יִנֹּדֲא םםֵׁשְב הָלנְו : סֶלָשּוריִב אָצויו אָּב
 : ֹוגְרָהָל ּובְׁשֲחַּו םיִטְְניִלְלִק םכע חַכְּטַו רֵּבַ
 ל ותא ּוחָלְׁשִַו ירְסִקְל ּוהְדירֹויו םכיִחַאָה ועד

 השישרת
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 םיִחְלְׁשִנַה סיִשְנָאָה לֶא רַטַפ דֶריַו : םֶתֹא יִּתְחַלְׁש יז

 - הָמילַע םָּתְׁשִִּב רֶׁשֲא יה רמו לֵאינרקִמ ויל
 קיּרַצ שיא הֶאַמ רש לֵאיִנרָק ּורְמאַו : םָתאָב

 רַהְזְנ םכיִדּוהְיַה יֹוּגהלְבְל עודו = םיִהלֶא ריו
 -לֶא ּךְל אורקל שודקה ְךֶאָלַּמַה יפדדלע םיִהלֲאַמ

 םֶתא רק : ךָּמַמ םםיִרָבְר 1 ֹותיָּב 3
 --ןמּו  תרֶרָחַמְמ רַטֶּפ םכָּתֶא דלי

 *לַא ואבו : ומע ּוכְלָה רֶׁשֲא םיִחַאָה 24
 לֶא אָרְקַו לֵאינְרק םָהָל הַּפצִַו תֶרָחַמִמ אְיַרְסַק

 וב עַּנְפו רטַפ תצובְכ יהו : ויָדדְו ויָבֹרָק הכ
 רָטֶּפ ותא סו + ּוחָּתְׁשִַו וָלְנַרְל לפיו .לָאיִנְרְק 6
 אביו ולֵא רָּבדִיו : שונא יִכנָא םַּנ םוק רמאָל זז
 םּתְעַדְי סֶהיִלֶא רַמאַו : םיִלָקְקִנַה םיִּבְר אָצָמו 8

 רָּבַחְתַהְל יִדּוהְי ׁשיִאְל זהרָרֹוּתַכ  הדֶנְנִא .רֶׁשֲא
 יִּתְלְבְל יל רֶאְרַה םיהלאָו רֶז שיא לא אּובְלו

 וילָע רָּבּד יּתְלְב ןכילש .נ ׁשיִאל אָמָטְו לח ארק פ

 תדָמ רַבְרלֲע לֵאְׁשֲאְו יִלֶא םםֶכֲאְרְקִב יִתאְּב
 םֹויִמ יִּתְמַצ לֵאיגְרְק רֶמאַו | : יִלַא םכְמארְקל

 העשא'נ יִתְלַלַּפְתַה תיִעיִשְּתַה תַעָבּו תאזה תַעָה-דֲע יעיבר
 : ןֶבָל שּובְלּב שיא יִנָפל  דַמָע חדָגַהְו יִתיִבְּב +
 ןּורְּכְל יִדְסִחְו לאיִנְרְק ךְתֶלַפִת עַמָשְנ רַמאיו 1
 אורקו . ופָודלֶא חַלָש כָל : םיִהלֲא יִנְפָל הֶּמַה ג

 עמ תיִבָּב ןל .אּוהְו רַטַפ קנה ןּעָמש לֶא
 : יִלֶא רָּבִדָי ואבְבּו םִיַה תַפְׂש לע ריע--שרֹוח
 ;רתעו תאְב יִּכ ָּתבטַהְו לא יִּתְחַלָש םכאָתְפו 3

 ָתיִוצ רֶׁשֲא-לּב" תֶא עֹומְׁשְל םיִהְלֲא יִנָפָל הב ּונָלְכ
 ּפ : םיִהְלֶאָמ =
 זרַמָאַּב רמאיַו : ויפדדזרֶא רֶׁטַּפ .חַּתַפו 4
 ותא ארָיהְו : םילֶא םיִנָּפ אשונ אל יִכ יִתאְר הל

 רֶבָּרַה-תֶא : דל הָצְרָי זריקְדְצ לַעֿפו יזגילְבב 36
 רשא



 העשכ א'נ

 העשב א'נ

 642.10. י םיכאלמה ילעפ
 5 הָּולְגִה הֶאְרּמַּב ארו : םיהלאל ריִמָּת ללַפְתיַ
 תְּב םיהלֲא ךַאְלמְ-תֶא םֹוַה תיִעיִשְּמ רַעְב
 ו אָריִו וב שְּבנ : *לָאינְרְק ויִלַא רָמאיַנ וילֵא
 ְףיָדְקַחַו :ּףיְתּולּפִת ּויָלַא רָמאיַנ יִנדַא הָמ רמאיו
 ה םיִׁשְנֲא חַלְׁש הָּתַעְו : םיִהֹלֲא יֵנְפל ןֹורְְּל ּולָע
 sאוה : רֶׁשָפ אָרְקּנַה ןעְמְׁש-לֲא אֹורְקּו ֹופָעלֲא
 םִיַה-זתַפֹׂש--לע .ֹותיֵבּו רוע-שרוח ןועָמש סע ןֶל

 זְּדֶאָלַּמַה ּךָלו : תושעל ּל--המ יִלֶא רָּבְדְו
 יִדְבַע גש לֶא רו לַאינְרק--לֶא רָּבִר רֶׁשֲא
 : ומָע סיִבָשויִהןִמ דיִסָח אָבְצ שיא לֶאְו ֹותיֵב
 ג : ופי לֶא םֶמא חַלֶשִיו לּכיזתֶא םֶהָל דג

 פ וברקיו ּועְסיַ ₪: |
 לֶלָּפתִהְל נְגַר-דלע רֶטָּפ לעַַו תָרָחָמְמ ריִעָהְדלֶא
 י םכועָטְל הבאנו דאָמ בַעְרִו : תיִשָשַה זרַעָּכ

 וג דזתֶא תארו : הָמֵּרְרת ויִלָע הְָּפְנ םכְניִכָחְב
 ..וי- ןּטָאּכ דָחֶא יִלְכ ויָלָע דָרִיו םכיִחּותְּפ םיִמָשַה

 ם

 : ץֶרָאָה-לע דרּומּו ֹויְתֹוצְק עַּבְראְּב רּוסֶא לודּנ
 ט תויַחְו עֵּבְרַא--לע ?רָכְלהַה ץֶרֶאָה--תִיַח"דלְב ובו

 ווילָא לוק יהו : םָמָשַה ףועו שָמְרְו הרַדָשַה
 :+ןִכ אל רַׁשַּפ רַמאיַנ : לכָאְו חַבְז רַמַפ םכּוק
 : תָמָשְו לח רע--לֶכְב יִּתְלַכֲא צל וכ יִנֹדֲא
 וטלַא םיהלֶא רַהְט רַׁשֲא-תֶא ויָלֶא לוק תיִנְׁש דועו
 ילָּכַה בָשיַו םיִמֲעְּב שלָש הָתְיָה תאו : לֶלַתִּת

 וז ;רָמ-לֲע ושָפְְּב רֶסָּפ ןופיו : םִיָמָׁשַה לֶא חקכינ
 םיִחְלְׁשִנַה םיִׁשְנֲאָה הָּנִהְו הֶאְר רֶׁשֲא הֶּזַה הֶאְרּמַה
 יִנָפְל ּודְמעַו ןׂעְמְׁש  זריִבְל ּושְקַּב .לַאינְרקמ
 18 אָרְקִנה ןועְמש ןֶל סַא ּולֲאְׁשִַו ּואְרקַו + חַתָּפַה

 פרָמאיַו הָאְרֿפה-לַע רֶטָּפ בשָחִו : זרֶמְׁש רֶטָב
 : ּךֶתא םישְקְבְמ םיִׁשְנֲא הָשלְש הגה ַתּורָה ויָלֵא
 כ יִכֹנָא יִּכ ןּופָּת לֶאְו םכֶּמִא ּךַלְו דַרְו סכוק ןֵכָל

 יתחלש
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 הָמָּרְרַתְב הָאְרַמ הָאְרֶאְנ לֵַּפְתֶאְו יִתיִיָה ֹופָי ריִעְּב ה
 םכימְׁשִמ דְרּומ "דודג ןּוטַאְּכ דרוי דָחֶא יל
 ןֵבֲאְו וב םָּבַאְו : .יִלא אב ויָתוצְק עבְראְּב <

 תֹויַהְו עְֵּרַא--לע תוכְלהַה ץֶרָאָה תויח הָאְרֶאְו
 לוק .עַמְׁשִאְו : םביָמָשה ףועו שָמְרְו הרָדָׂשַהז
 ןכ אל רַמאָו : לכָאָו חַבז רַמָּפ םיק יִלֶא רָמא

 : תַעילָבְב יִּפ לא אָב אל אָמָטְו לת- % יִכ יִנדֶא

 רַהְט רֶׁשֲא-תֶא סִיִמְשַהְִמ תיִנש לוקה יתא ןעפ
 תאז הָתְוָה םיִמָעְּפ שלָשְו : לַלַחְּת לַא םיִהְלֶאי
 םאָתַפ הָּנַהְו : םֶמָׁשַה--לָא לפה לע בּושָו וו

 ּםָׁש יתוָה רֶׁשֲא תִיַּבַהלַע םיִדָמע םיִׁשְנֲא הָשלֶש
 ַחּורָה יֵלֲא רֶמאַו : תיְרְקְקִמ יִלַא םכיִחלְׁש ע
 םיִחַא הָשָש יֵּתֲא ּוכְלַּו הָנּופֲא אלו םָּתִא תֶבָלְל
 יִכ ּונְל דָנַנ : ׁשיִאָה תיִּב לא אֹובָנַ זרֶלֲאָה 1

 חַלש ולא רֶמאיִו ותיָבַּב דע ֶּאְלַמתֶא קדָאְר
 "יא: רָטָפ ארקנק ןֹועְמְׁשְל אורֶקּו ּופָי לֶא םיִשָנַא

 הָּתַא סָּב עַׁשְנַּת רֶׁשֲא םיִרָבְּרַה-תֶא ףיִלֲא רָּבדְו 4
 חור זכַהיִלע לפ רָּבִדְל לֶחֶאְו : ָתיִּבִלָכְו וט
 --תֶא רְַזֶאְו : תיִשאָרַמ ונילע רֶׁשֲאַּכ ׁשֶּדְקַה 6

 שי םּתַאְ םִיַמְּב וׁשֹּבִּב ןְנֶחוי ֹורְמֲאְב יִנֹדֲא רַבְּר
 יהא םֶהְל מג םִאְו : שלח תּורְב 3 1

 -תֶא אלל לבוא יִכ יִנֲא מו השמה עושי
 -תֶא ּודְּבַכו ּוׁשֲחָה הָלֵאתֶא םֶעְמָׁשְכּו : םיִהלֲא 8

 ;רֶבּושְּת םיֵהלֲא ןַתְנ םִיֹוגל םנְו רֹמאָל םיֵהלֲא
 פ : םיִיַתַל

 יֵרֲחַא הָתְיַה רֶׁשֲא הָפּודְרָה-ְןִמ םיִצּופְנַהְו 19

 תלו ךֹויָטְנַאְו רַפֹכְו הָבֹוח--דע וכְלָה ןֹופיִׁטְס
 םֶהַמּו : םָּרַבְל םיִדּוהְיל"סַא יִּכ שיאְל רָבָד ּורְּבְדכ

 ךֹוטְנַא לֶא ּואָּב רֶׁשֲא ריקו רֶּפַכ ישא יָה
 רבה ₪0 בל ,



 הליבט א"ג
 הציחר וא

 0 הָשָע רֶׁשֲא-לְּכילע םידע ּונְחנֲאַו : ומע םיהלֶא

 המ ל

 ןתרהל א אג

 °Cap. 10.11. N םיכאלמה ילעפ |
 רב םּולָש רֶשַבְמ "ַאְרָשָי יִנָבְל חַלָש רֶׁשֲא
 וז רָבְּנַהְתֶא סִּעַדְי : לכ ןודא אוה ישָמַה עושו
 יִרָתַא ללָתַה יל רְדּוהְוְילָכְּב הָיָה רֶׁשֲא
 5 םיִחלֲא חַשָמ יֵכְָו +: ןֶנָתּוי אָרִק רֶׁשֲא הָמְסיִספב
 ּזלָח רֶׁשֲא הָרּובְנְבּו שֶדקַה חּורְּב יִרָצנַה עּושי-תָא

 הָיָת יִּכ ןָטׂשְּב םִלּוׁשְּמַה-לְּ"תֶא אָּפַרְלּו ביִטָהָל

 ותא ּולָתְו ּונְרֶה רֶׁשֲא םֶלָשּוריִבו :םידּוחיה ץֶרֲאְּב
  םישילשה סֹויַּב :םיחלֶא םיִקַה ותא : ץעֶהי-לֲע
 .ו יִריֵחְּב םיִרֲעְל"סֲא יִּ טעַה-לְל אל : "הל ותא

 וע ּוניִתָשְו ּונְלְכָא רֶׁשֲא וגל םִדָקִמ םיהְלֶא
 9 תצורקל חָּוצ ּונָתאָו : םיִתַּמַהְדְוִמ ומּוק יֵרֲחַא
 טפושְל םיֵהלֲאַמ רטגנ וה יִּכ רַעָהְלּו סעל
 43 כ יאנה -לָב ּודִעַה :ויְלָעְו : םִיִתַמַהְו םִיַחַה
 : ומָשַּב םיִאָטִח תַחיֵלְ הָקִי וב מאהל

 4 ּונָדע רָמָפּו פ
 -לע .לּפָנ שָדְקה חּורְו -הֶלֶאַה םירָבְּרַהתֶא רָּבִדִמ
 המ cביִלמָנַה ּוהָמְתִיַו רֶבָּרַה--תֶא םעֶמׁשַה--לְּכ
 ְךֵּפׁשִנ יִּב--לע רַב סע ּואָּב רֶׁשֲא םיִניִמַאַמַה
 | 4 םָתֹא עמ יִּכ : םַֹגַה-לע םָּג שָדְקַה חור ןּתמ |

 =וָא : םיִהְלֶאָהתֶא םיִלְּרַנִמּו תּונושְלְּב םיִרָּבַדְמ
 הלא וטפבהמ סָיִמ אָלְַל שוא לָכּויַה רֶׁשָפ הֶנעיְ

 תא וצו : ּונֹומְּכ שָדְקַה קורת וחקל רֶׁשֲא
 םֶהָמַע תָבָשְל ותא ּולאשוו יִנֹדֲא םָשָּב זטֿפְּבַהְ
 : םיִדָחַא .םיִמָי

 אי הָדּוהיִּב רֶׁשֲא םיִחַאָהְו סיִכָאְלַמַה ּועָמְשִיַ

 3-לעיו : םיהלֶא רַבְּבדתֶא ּוחקְל סיגַה םג יב
 :רמאל : םיִלֹמְנַה ומע ּוחְכְּוַנ קדָמְלָשּורְי רַטּפ
 : םכֶהָּמִע לָכאתַו םיִלָרָעָה םיִשְנִאָה--לֶא ָתאָּב
 4: רמאל בָטיִח רֶאּב םֶחיִגְפל םָשִיַו רֶטָּפ לחי

 ריעב

0 ,- 
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 יִנָּפְל םיִרָמשָהְו רֹּורְׁשְרְׁש יִּתְׁשִּב רּוסָא תָבָצ
 ינדא ְּךַאְלִמ הֵּנַהְו : רֶמׁשַּמַה-תֶא ּורֲמְׁש חַתָּפַה ד

 --לע רׁשְפ-דתֶא ךיו תַּבִּב ּהֵנָנ רֹואְו לע דמֲע
 ויָתְורשְרשְו הָרָהְמ םוק רמאל ותא םקיו כרי
 רֹונֲח אלמה ילֲא רַמאיו : ויָדָולַעְמ ול
 ויִלֶא רֶמאַֹו ןָּכ שעיו ּףֶלֲעְנהתרֶא לַעְנַהְו ףתא
 ל אַציו :  יֵרֲחַא לו ךֵלָע דָלִעְמתֶא ׁשּבְלַהפ

 ריב הָתְיַהִנ רֶׁשֲא איה תָמָא יִּכ עדו אלו וירַחַא
 ורבע רֶׁשֲאַכְו : הֶאְרמ חֶאְר יִּכ בשָח יִּ אלמה י

 רעשה לֶא ּואָב הָּיִנֶשּו הָנשאְר זרֶרְמָשְמדתֶא
 ּוכְליו ּושָפַנִמ םֵהְל חַּתְפו הָרֵׁעָה אֹובְל לֶוְרְּבַה
 : םאָתַּפ ּרָאלַמה ּונָמְמ רַסַו דָמֶא בוחרב ּואָצַ

 חלש יִּכ זרַמֲאָב יִּתְעְדָי הֶּתַע רמאיו רֶשָּפ עַד וו
 --לָּכַמ סודורוה דימ יִנָליִציַו ובָאְלַמ-תֶא ָנֹדֲא

 זריב לֶא אבו לֵּכׂשִו : םידוהיק סע רֶבָׁש
 םֶש ּולָהְקִנ רֶׁשֲא קרמ אָדְקנַה ןְנְחֹי סא המ

 רעשה חתפ-לע רֶׁטַפ קפדיו |: ּולָלַפְתַו םיִּבַרּוג
 -תֶא עדַּתו : הָדֹור ּהָמָשּו עמְׁשִל הָרעַנ אבו
 ץֶרְּתַו הָחִמִׂשִמ הַתָּפַהיתֶא הָחְתְפ אלו רט לוק

 ָהיִלַא ּורָמאיַו : תַתָּבַה יֵנְפִל דמע רֶטֶפ יִּכ דו וט
 ורָמאיָו אּוה ןכ יִּכ הֶזָחַּב רָמאּתַו ָּתַא תַעָּגשְמ

 וארו וחתפיו קפדְו ךלה רֶטֶפּו : אוה ֹוכֲאָלַמ 6
 דנו תֹוׁשֲחַהְל ּודָיַּב םֶהָל ףפונוו : ּוחָמְתִנ ותא וז

 ּודיִנַה רַמאַו רָמָשָמִמ ינדא ותא איִצֹוה יִּכ םֶהָל
 םכֹוקְמ לֶא ו צצו םיִחַאְלּו בקעיְל הֶלאדתֶא

 ןיב הָתְיָה הָלֹודְנ הָמּוהֲמּו רֶקּבַב יהו : רַחַאופ
 סודורוה ּוהְׁשְקבַו : רֶשָפְל הָיָה הָמ אָבְצ יׁשנַא פ

 םָאיִצֹוהְל וצָיַו םיִרָמשַהְתֶא רקְחיִג ותא אָצְמ אלו
 : םָש בָׁשיַו אָיִרְסק לָא הָדּוהיִמ דר תּומָל
 סודורּוהְל רחיו ּפ | כ
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 : עושי יִנֹרֲא-תֶא ּורְׂשַבַו םיִטְסִנֵלְלֲהלָא ּורָּבַדי
 פו לֶא בֶשָו ןיִמָאָה לֹודָּג רֶּפְסִמּו םֶּמע יִנֹדֲא רַי יִהּתַו

 9 רֶׁשֲא הרֶלַהְקַה יִנֲאְּב רֶבְּרַה עַמָשְה : יִנדא
 רבעל הְּבנ-ײרַּביזתָא ּוחָלְׁשַו םֶהיֵלֲע .םֵכְׁשּוריִּב
 9 חַמְׂשִַו םיִהְלֶא ןח--תֶא ריו אבו : ְךֹוָטְנאְב

 : ןֹוכְנ .בַלְּב יֵנֹדֲא סע תֶבָשָל סֶלָפִדילֶא ןנְסְתִיו
 24 קדְנּומָאְו שָדְקִה חור ָלְמּו הָיָה בוט שוא יִּכ
 הכ הָשיִשְרִת אָּבַנְרַּב לו : בראג בר לֵהָק ףסּויו
 6 לָא ּוהֲאיִבַו ותא םָצְמִמ : לּואָש--תֶא שֶקַבְל

 הָנְׁשַה-לְכ הָלַהְקִַה סע ולהקנ יִב יֵהְיָו ְֹּוטְנַא
 םכיהלַאמ םיִדיִמְלּתַה ּואְרְקִ בֶר .לֶהְק ּודַמל
 פ : הָנֵׂשארּב ָּךויִטְנַאְּב םיִניִטְסרְק

 פז םַלְׁשּוריִמ  םיִאיִבְנ ּודְרַי םַהָה םיִמָיַבּו
 9 רָּנַו בֶנָא ומָשּו םֶהָמ דַחַא םקִִנ : קדָכויִטְנַא
 רֶׁשֲא לבתה לָבְּב לֹודָנ בעֶר תויָהל ַחּורָהיּפ-לע
 פׁשיִא שיא ּובְּרנְתִו : רֶסיִקַה ידולק יָמיֵב הָיָה
 יִפָּכ םָהַמ ׁשיִא שיא תםֹולְׁשְל זכידיִמלָּתַה-ןִמ
 : הּדּוהיְּב םיבשויה םיִחַאְל דַעְסִמְל ודָי זרנָשִמ
 ל --לֶא לּואָשְו =ְּבנירַּב דוזלע ּוחלשיו ןכ ּושעוו

 : םיִנְקְזַה
 א בי -תֶא ְּךֶלַמַה סודורוה חַלָש איִהַה תַעַבּו

 ?-תֶא גרַהִו : הָלַהְקִהְְךןִמ םיִשְנַאְל עַרָהְל ּויַדָי
 3 יִניִעְּב בטוו יִּכ אָרֵר : בֶרָחְּב ןֶנֶמוי יתַא בקע
 יִמָי ויהיו רֶשֲּפדתֶא סג שופתל ףֶסיַו םכידוהיה

 +רַגָסִיו רֶמְׁשַמְב ותא ןתינ וב זַחאיו : תֹוצַּמַה
 ּורָמָשְל תצְבָצ .יִשְנַא יִּרְרָטָט הדַעְּבְרַא לֶא ותא
 : תַסָּפַה יֵרֲחַא םכַעָהְלֶא ּוהַלָעַהְל ֹובְלְּב רַמִאיִו
 ה ודעב רֶלֵהקַה לֵלַּפְתּתַו רַמְׁשִמְּב רֵׁשַּפ רַמָשיַו
 6 ותא איִצֹו רֶׁשֲאכ יֵהְו : םיִהלֲאָה--לֶא הָקְוָתְב
 יִשְנַא יִנָש ןיֵּב רֶסֶּפ ןשו אּוהַה הֶלָיֹלַּב סודורוה
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 הֶאְרִת אל רע תיִיָהְו ּףיִלָע יִנֹדֲא דִי הנה הָּתעְו וו
 הָכָשַחַו הָלַפֲא םאָתַפ וילָע לפמו תַעָל שָמָשַה-תֶא
 : ףדְיְב ּוזחאי רֶׁשֲא םיִׁשָנֲא שקַבָיו בסיו דנו

 -לע ּהַמְתִיו ןַמַאַו הָתִיְהִנ רָשָאתֶא בענה ארי 9
 םֹוּפָּפִמ ֹוּתֲא רַשָאְו ללּואָּפ ךְלִנ : יָנֹרֲא חקל

 םכְּמִאַמ רַסְַו אָיְלְּפִמְּפְנ רֶׁשֲא הנְרִפ לֶא ואביו
 ואבו תָנְרפִמ וכו : הָמָנׁשּורְי בוש ןנֶחֹו

 לֶא תֶּבַשַה םֹיְב ואביו אידסיפְל רֶׁשֲא הָכֹוָטְנַא
 הַרֹוּתַה ,רַאירק יִרָחֶאְו : ּובָשיַו דעומה-תריּב וש

 דעּומַה--תיִבְדדילשמ םכָהיִלַא ּוחְלָש םכיִאיַבָּנַהְו
 ;דֶמָחְנ רֵבְּר םֶכְל שו סא םיִחַא םיֶׁשְנֲא רמאל

 רַמאיִו לדָיְּב ףפוניו לּואָּפ םקיו : ּורָּבַּב םעְל6

 םעֶה יִהלֶא : ּועָמש םיִהְלֶא יִאְרְו לֶאְרְשְי יִׁשְנַא וז
 םכְעֶהתֶא םםֶרֵו ּוניִתְבָאְּב רַחְּב לֵאָרְׂשִי הָוַ
 : הָמָר עֹורְזּב םָׁשִמ םָאיִצויו םִיַרְצִמ ץֶרֲאְּב םֶדּנְּב
 : רָּבְדִמַב הָנָׁש םׁעְּבְרַא תַעְּכ cםכָהָל אש
 -=זרַא םִליִחְנַנ ןענְּכ ץֶרָאְּב סוג הָעְבש דֶרויַו 9
 םיִׁשִמֲחַו תֹואַמ עֶּבְרַא תַעְּכ ןכ יֵרֲחַאְו : םָצְרַא כ

 : ת=יַבְנַה לֵאּומְׁש-דֲע \םיִטְפּוש םָּתְל ןַתְנ קדש
 לּואְׁש-תֶא םיהלֲא םֶהָל ןתיו ְּךֶלֶמ ּולֲאָׁש םָשָמּו 3

 ותא רָסַו : הָנָׁש םעְּבְרַא יִנִמָי שיִא ׁשיִקרָּב =
 ויִלַא רֶמאַֹו דעו םםֶהָל ּךְלַמְל דוָיתֶא ו <

 הרׂשעְי רֶׁשֲא יֵבָבְלְּכ שיִא יִׁשי-ָּב רִוָד ִתאָצָמ
 לֵאָרְׂשִיְל םכיִהלֶא םיִקַה ֹעְרומ : יִנצְרְדלֶּכתֶא 8
 קצְרק  ןָנֶחוו :  ּורָבְדַּכ עישומה עּושי-זרָא 4

 יִנָפְל *לֵאָרְׂשִי םע-לְּכילָא הָבּושְּתַה תַמְסיִטפַבְל
 יִמדתֶא רַמָא ֹותָצּורְמ-תֶא ןֶנֶחּוי תּולָכְכו : ואב הכ

 יִרָחא אבי הדַּנַהְו אּוה יִנָנִא יִכנָא יִכ ּובָשְחַת
 םיִחַא םיִשְנָא : ּויְלְנַר ילֲעניתֶא ריִּתַהַמ יִּתְנטא

 סֶכְּברְקְּב רֶׁשֲא םיִהְלֶא יֵאְרְו םֶהָרְבַא תַחַּפְׁשִמ יִנְּב
 םכל

 :כק



 04. 19.18. ני בי םיכאלמה ילעפ
 ותַּפַו דָחֶא .בֶלָב וילֲא ּואבְיְנ םיִנדיִצְו םירצללע

 לֵאְׁשו דָלֶמַה .רדח לע רֶׁשֲא סוטסלּברֶא
 גו םֹויַבּו |: ְךֶלמַה ץֵרָאֿפ םֶצְרַא הָלָכְלב יכ ּולָשְל
 -לע בֶׁשַו תּוּכְלַמ שּובְלַּב סודורוה שָּבְלִנ דָחֶאָה
 פ םָעָה גרקו : םֶהיִלַא רֵּבדַו טֶּפָשָּמַה בשומ
 93 ּךַאְלַמ ּוהָּכַו : שיִא לוק אלו אוה םיִהלֶא לוק
 םיהלאְל דּובָּבַהתֶא ןַתָנ אל יִּכ ןעָי םאָתַפ יִנדַא
 ַת : עֶוְניַו םיעְלֹות ותא ּולְבאיו

 הכ ₪ ובָשו : הָּבְרּו םכיהלֶא רַבָּר לדג
 הָדֹובעֶהתֶא םֶתאלְמְּכ םַלָׁשּוריִמ לּואָשְו אְּבנירַב

 : קְרמ ארקנה ןְנְחֹוי-תֶא םָּתִא ּוחְקיַ
 א ,ןי םיִשְנָא ֹּוֵטְנאְּב רֶׁשֲא הָלַהְקִב ּויָהיַ

 רֶגיִנ אָרְקִּגַה ןֹעְמְׁשְו אָּבנרַּב םיִדָּמַלמּו םיִאוְבְנ .
 סיְִּרַרְשִט סודורוה םע ןּומָאָה םַחַנְמּו ריִקִמ קֹולְו
 רַמָא םַמּוצְבּו ינדאל הָלֲא םכְתְרָשְּב : לּואָשְו
 | לואְׁש--תֶאְו אָּבנירַּבדתֶא יל ּוליִּבְבַה שֶדְקַה חור
  ּולְלַפְתִיו ומוציו : םָתֹא יִתאָרְק רֶׁשֲאַל לַעֿפַה-לַא
 :הַּמַהְו : םָּתֹא ּותָלְׁשיַו םֶהיֵלֲע םָהיִדָיתֶא ּומיִשיו

 אְיְּולְס--לֶא ּודְרְי שָדְקַה חור רײ-לע םםֶחְלְׁשַהְכ
 ה דתֶא ודיני סיִמָלְׁשִב ּויהֵו : רַפֹבְל ּואָּב םֶשָמּו

 םכָהָל יהו םיִדּהְיַריַדֲעֹומ"יּתבְּב םיִהלֲא-רַבְּ
 6ואַצָמַַו סֹופְּפ-רע יִאְב ּורְבעַו : תַרָשְמְל ןָנֶמּוי
 : עּושיזרב ומָשּו ידּוהו רֶקַׁש איִבְנ דָחֶא הָּנֶהַמ
 ז ןובָנ שיא  בָצּנַה לּואָפ יִנְרְק םכע הָיָה רֶשֲא
 רַבְּ-תֶא עמָשְל ׁשּקַבַו לּואָשְו אָּבִנרַּב-לֶא אָרְקִיַו

 8ְָכ יִּכ הֶּנְהַּמַה סָמיִלֶא םֶהיֵלֲע דֹמעַו : םיִהלֶא
 : הָנּומֲאָה ןִמ בֶצֵּנַה-תֶא ריִסְהְל שקַבְיו ומָש רָּתְפִנ
 9: שָדְקַה חור אַלָמ לּואָפ תצּוהו לּואָש וב םֶּבו

 י דַלָכ אנוש ןָטָשַהְְּב ךתֶו הָמְרָמילָכ אלָמ רַמאיו
 : םיִרָשוה יִנדָא יֵכְרּד"תֶא שקע לָּרְחָח אלה הָקָדְצ

 התעו
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  44רעה לָּכ טעֶמְּב לַהְקִנ רַחַא תרָּבַשְבּו

 -תֶא םיִדּוהְיַה ּואְרִו : םיִחלֲארַבְּדיתָא עֹומְׁשְל המ
 יפ--לע םoיִרָמֲאנְב ּורְּבַדִו הָאְנְ ּואְלמו לֵהָּקַה

  ks 6*כּואָפ ּוצַמַאְתַּו : ּופְּרִנִו םֶּב ּורְּבִד
 םֶכְל .םיִחלֲארַבּד רָּבַדְו רֵּבַד ּורְמאיַו ָּבנדירַבּו
 יִּכ םָּתְטַפְׁשּו ותא םֶּתְסַאְמ יִּכ זרעַמּו הָנְׂשארְּב

 זרֶנָפנ םִיונל הנה םיִמְלֹוע ייחְל םיוש םֶכְניֵא :
 ְךְתויהְל סווג רֹואְל ּךיִּתַתְנ יִנדָא ּונְתֹא הָּוַצ ןָכ יִּכ יז

  8וחמשיו םִיֹוּגַה ּועֲמְׁשַו : ץֶרֶאָה הֵצְק דע הָעּוׁשיִל
 ייָחְל ּומָׂשּוה רֶׁשֲא-לָכְ יִנֹדֲא רבְרי-;רָא ּודְּבַכַ

  9רֵּבּכַה לָכְב ָנֹדֲא-רַבְּד עַמְׁשַו : ּוניִמָאָה םיִמְלֹוע :
 תֹודָּבְכּנַהְו תֹודיִסַחַה םיִׁשָנַה-תֶא םידּוהיה ּורְעֶַו נ

 -רבו לּואָפ יִרֲחא הַפּודְר ּורְרעִיַו רֶׁעָה ישאָר-תֶאְו
 רַפֲע-תֶא םֶב ּורענו : םֶהיֵלּובְנִמ םּוׁשְרָנַו אָּבנּפו

 םביִדיִמְלַּתַה ּואְלַמַמ : ינקיִא-לָא ואבו םֶחיִלְנר
 שְדקַה ַחּורְו הָחָמְׂש :

 --תיֵּב לֶא םםֶהיֵנְׁש ּואבִיו יִנְקיִאְב יהיו ךיא
 םּג בר ןּומָה ןיִמֲאָה יִּכדדע ּורְּבדו םידוהיה דעומ
  5אל רֶׁשֲא םכיִדּוהיה ורע : םיִנָיְַו םכיִדּוהְו

 * ּובשיו : םיִחַאָל עַרֶהְל םווגה תֹוׁשַפנ"תֶא ּוניִמָאָה
 דיִעָה רֶׁשֲא תּויִמְמְקְב יִנדאְּב רָבִדְל ;ביִּבְר םיִמָי
 -לע םיִתְפּומּו רותא תֹויְהְל ןּתִיַו ונח רבע
 + םכע הָיָה ּותיִצְחמ ריִעָה ןֹומֲה קֶלָחִיו : םֶקיִדִי

 םִיונַה ּופטשיו : םיָכָאְלַּמַה סע ֹותיִצֲחֹמּו םיִדּוהְי8ַה ה
 זכַלְקֶסְלּ םֶהְל עַרָהְל םֶהיִרָש םע םכידּוהְוהְו :

  6זרוינאקול יִרָע הֵּבְרַדְו אָרטְסּול לֶא ּוסּוניַו ועְדיַו

 הָמָש ּורָשְבִו : רָכְּבַהדלָּכדלֶאְו : 5
  8ויָלְגַרְּב הָלֹה דָחֶא שיא בשָי ארטסולבו

 אּוהְו : תע-לכב ְּךַלֶה אלו ֹוּמֲא ןֶטְּבִמ ספ
 ול יִּכ ת=ְרַו וב שָּבַּו רָּבִדְמ לּואָפ-זרָא עמָׁש

 הנומא

 הכק



 08. 18. גי םיכאלמה ילעפ
 ח וָבָשִו : תראזה הָעּושְּתַה רַבָּר חלָשְנ םכֶכְל
 זרולק-תֶאְו ותא ּעְדָי צל םֶהיֵרְׂשְו םםַלָׁשּורְי
 : םַטָּפְׁשִמְב ּואָלָמ תָּבָש-לֶכְּב םיִאְרְקִּנַה םיִאיִבְגָה
 9 : וגְרֶהְל סּוטְלִּפִמ ּולאָש תֶוָמ טָּפָשִמ אוצְמ יִלְבּו
 פ ץַעָה-ןִמ גהדירוה ויָלֲא םיִבּותְּכַהְלֶּכ-תֶא תולָכְכּו
 ל : םיִתַמָהְְוִמ ּונָמיִקַה םיהלאָו | רָבְקַב ותא ּומיִשיַו
 ג הָמְלָשּורְי לילָּנמ ותא םיִלעָה-לֶא םיִּבַר םיִמָי ארי
 3 םיִרְׂשַבִמ ּונְחַנִאְו : םֶעֶהלֲא וילָע םיִדֲע הָפַהְ
 אַלִמ יִּכ : ּוניִתְבַאְל הָיָה רֶׁשֲא רֶבָּרַה-תֶא םֶכָל
 עּושו--תֶא ּומיקַהַּב םֶהיִנְבל ּונָל םכיִהלֶא ותא
 : ָךיּתְדַלָי .םויה יִנָא הָּתַא יִנָּב יִנש רֹמְזַמְּב בּותְּכָּב
 34 הכְו תַתַׁשְל דוע בּוש לֵַבְל םיִתָּמַהְִמ ותא םֶקיַ
 הל -לַעְו - : םיִנָמֲאָּגַה דוד יֵדְסַח סֶכָל ןֶּא יִּכ רַמָא
 == ;רּוארל ּךֶדיִסַח ןִּתִת אל רַחַא רַמְזִמְּב רֶמָא ןָּ
 36 ןוצְר--תֶא ֹורֹדְּב דִוָּר תְרָש רֶׁשֲאַּכ יִּכ : תרַמָש

 -:זרָא אְרַת װָתֹבֲאלֶא ףֵסָאַו ןשָי םכיהלֶא
 פז זרָאָר אל םיִהלֲא םיִקַה רֶׁשֲא ֹותֹאְו : תַתְׁשַה
 38 םֶבָל ארק וב יִּכ םיִחַא םיִׁשְנֲא יעְּר ןֵכְל : תַמָׁש

 9 ןיִמָאָא רֶׁשֲא לכ קרצי ובו : םםיִאָטֲח תַחיִלְס
 תררותְּב קורְצְל םֶּתְלַכָי אל רֶׁשֲא םיִרָבּרהלְּכִמ

 מ רַמָאָנ רֶׁשֲא-תֶא סֶכיִלְע ּואבְיְֶּפ ּורְמָשָהְו : הָשַמ
 4 יִכ ּונָשּו ּוהָמַּתַהְו ּוטיִּבַה םיקַאמ : םכיִאיִבְנַב

 וניִמָאְת אל רֶׁשֲא לעּפַה-תֶא סֶביִמיִב יִּתְלעֶפ לעפ
 ּפ : שיִא םֶכָל רַּפסִי יִכ

 4 ּנְנַחְתַו דַעּומַהתיִּבִמ םידּוהְיַה ּואְצי

 הָלֵאָה םיִרָבְּרהזתֶא םֶהיֵלֲא ּורְמָאָי יִּכ םבֶיוגַ
 43ּוכְלַַו דַעּומַה--תיִּבִמ ּואָצַו | : רַחַא זרָּבָשְּב

 -רַבּו *ּואָּפ יֵרַחַא םיִדיִסָח .םיִרְנְו םיִּבַר םיִדּוהְי
 ןַתְּב תֶבָשְל םֶהיֵלֲא םםֶרְּבַדּב םֶתא ּוּתַפִַו תב
 | 2 : םיָהלֲא

 תבשבו
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 ואביו אָיִדְסיִפַּב ּורְבֲעַו : וב ּוניִמָאָה רָשָא יִנִדַא 3

 זדֶנְרֶפְּב רֶבְּרַה--תַא ּורְּבַַו :: תילּפמְּפ--לָא ה
 םֵׁשֲמּו ךֹוטְנַא-לֲא םָׁשמ ּואביו : אָלַּתַאְל ּודְריו

 רֶׁשֲא -לעֿפַה--לע םכיהלֶא ןַחְל הֶּמַה םיִנּותְנ
 -לֶב-תֶא ּודיִגַיַו הֶלְהְקַהְתֶא ּוליהקיו ואביו : ּולָּכפז

 רעְׁש-תֶא חתְּפ רֶׁשֲאַו םיִהְלֶא םכֶהָל הָשָע רֶׁשֲא
 םכע םיִּבַר םיִמָי םָׁש ּובְׁשַו : םיוגל זרֶנּומֲאָה 8

 :: םיִדיִמְלַּתַה
 --רָא ּודַמַַו הֶדּוהְיְִמ םיִשְנָא ודרש = = ומ א

 ולָכות אל השמ רַבְדַכ ּולֹמִת אל-םא יִּכ םיָחַאָה
 לּואָּפ ןיִב הֶלודְג הָחְכּותְו ביר יִהָּתַו : עַשּוהְל

 תצּבָנְרַבּו לואפ-דתָא ּורָחְבִיַו םֶהיֵניֵבּו אָּבנירבּו
 םסיִכָאָלַּמַה-לֲא :רֹולעל םֵהֵמ םיִרֲחֲא םיִׁשְנֲאַ

 .ּוחְלְׁשו : תאוה הָשְקִּבַר-לע הָמַלְׁשּורְי םיִנָקְוַהְוּצ

 --תֶא ּורְפסִַו ןורְמְׂשְבּו הָבחְב ּורְבֲעַו הֶלַהְקַהְִֶמ
 "לכל :הֶלּודְג הָחְמׂש ּוׂשעו םַֹנַה זרַבּושִּת
 הֶּלֵהְּקַה--ןמ ּולְּבקו הָמלְׁשּורְי ואבו : םיִחַאָהצ

 הֶׂשְע רֶׁשֲאלְּ"תֶא ודיג .םיִנקּזַחְמּו םיִכָאְלַמַהְ
 תכמ א'נ םיִשּורְּפַה יִדיִמְלִִּמ םיִשְנַא ומקיו : םיהלֶא םֶהָל ה

 רמשל םֶנַצְלּו ולמי .ללפַה יִּכ רמאָל םיִניִמַאַּמַה
 = פ 5 : הֵׁשֹמ תרות

 לע תֹואְרְל םיִנְקזַהְו יִכָאְלה ולחקו . 6%
 רַמַּפ סקיו דאָמ הֵּבְרַה ּוחְּכותִיו : הֶזַה רֶבָּרַהל

 --תֶא םִיֹוגַה עּומָשָל םֶדְקְהיִמיִמ םיִהלֲא ּונָּב רַחְב < | יִּכ םָּתְעַדְו םֶּתַא םיִחַא םכישְנַא םֶהיֵלֲא רָמאַו

 עֶריַה םיהלאו = : ןימֲאַהְלּו יִפִמ קרְרושְּבַה רַבְּר* |
 שָדְקַה תורזתֶא םכֶהְל תַּתְּב סֶּב הָנָע זרּובְבְל

 -תֶא רַהָׁשְִו סֶחיִניִבּו ּוניִניִּב ליבה אלו : ּונֹומָכפ
 טיהלָאָהתֶא ּוסָנְת הָּמְל הָּתעְו : הֶנּמֲאְּב סָבָבְל י

 ּונְלְכָי אל רֶׁשֲא םיִדיִמְלּתַה יִרָּואצ-לע לוע סּושְל
 תאשל = ל



 632.14. די םיכאלמה ילעפ
 ירְׁשִי םכּוק לּודָּג לוקְּב רָמאיו : אָפְרַהְל הֶנּומָא

 וג רׁשֲא-תֶא לָהָּקַה אָרַו : ל דקריו ּףֶלְנַר לע
 ןֹוׁשְלְּב רמאל שכְלק--תֶא ּואְׂשִַו לּואָּפ קרָשָע
 : םיִשְנַא תּומְדַּב םיִהְלְאָה ּוניִלָע ּודְרָי תינאקול
 9 ותּויָהדלַע בֶכֹוּכ לּואְּפְלּו קָדֶצ תצֶּבנ--רַבְל ּוארקיו

 ו יִנָּפְל רֶׁשֲא קֶדָצַה ןקכ איו : שארָח רּבַדְמ
 ַחֹּבְזְל הָבאיַו םיִחָתָּפַה לֶא תורְתכְו םירָוש םֶריֲע
 + םיִכָאְלַמַה -לּואְפו אָּבנירַב עְמְׁשַו : להקה סע

 : ּוקֲעְצו לֶהָּקַה-לָא ּוצּורַו םֶהיֵלעְמידתֶא .וערקינ
 וט םכנ הָלֶא-זתֶא סכְתיִשַע םיִׁשְנֲא זרַּמְל .ּורָמאיו
 -װִמ בּוׁשְל םֶכָל ּונָרְׂשַבּו םֶבֹומְּכ םישְנָא ּונְחְנָא

 --תֶא הֶׂשֲע רֶׁשֲא יח לַא ילֶא הָלֲאָה םילְבָהָה
 : םֶּב רֶׁשֲאלְּכ"תֶאְו םִיַהתֶאְו ץֶרָאָהתֶאְו םִַמְּׁשַה
 6 זרָכָלְל םיִרְבעֶה תֹורּרִמ םִינַה-לְבְל םיִנַה רֶׁשֲא

 וז םכיִדֲע יֵלְּב ּושְפַנ בוְע אל םִניףַאְו : םֶהיֵבְרְּב
 ירְּפַה תרַעְו םִיַמְׁשַהְןַמ רֶטֶמ ּונָל ןַתָנְו ביטה
 ופ-תֶא ּורְּבְדַו : הָחַמִׂשְו לָכֹא ּונְבְבְל-תֶא אָּלַמִַו

 : םֶהָל ַתובָומ יִׁשְקַּב לֶהָּקַה"תֶא ּולְּהִַו הָּלֵא
 נפ םֶהיֵלֲא ּואבִיו ּפ

 ילֶהָּקַה-זתֶא ּוּתפַו יִנֹקיִאַמּו ְּךֹוָטְנַאַמ םידוהי
 רעל ץוחמ--לָא ּוּהֲאיִצֹוַו "ּואְּפ-התֶא ּולְקְסַ
 כ םכיִדיַמְלַּתַה ותא ּובְבֹסְװה : תַמְל ותא ּובָשְחִיו

 אָּבִנירַּב םע תֶרָחָמִמ ּךֶלַו רֵעֶה-לֶא אבו םכקוו
 פ : הָּברְּב-לֶא

 פו םיִׁשְגַע-דתֶא ּודְמַלְי איהה רוֲעָה ּורָשַבָיַ
 : ךויִטְנַאָו .יִנקיאְו תְּרְטְסּולְ-לֶא ּובָשּיַו םכיִּבַ
 פ זרֶבָשָל ּואְרְקַו םיִדיִמְלִּתִה ?רושְפנ--תֶא ּוצמַאַיַו
 סיִהלָאָה תּוכְלַמהלַא תצובְנ אוב רֶׁשֲאַו הָנּומֲאְּב
 9 סבֶהיִלְע סיִנְקְנַב ירָחְבַו : תוטר תֹורָצ ירָיְדדלע
 יִנָפְל םָתֹא ּומיִשָי תּומּוצְב ּולְלַּפְתִיו הָלַהְקלֶכָּב

 ינדא
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 : ּונָנִדַא ַחיִשָמַה עושי םַש-לע םָשֶפָנ-תֶא ּונְתָנ

 -תֶא ּודיִני חֶּמַהְו אָליִסדתֶאְו הָדוהְי--תֶא חַלְׁשַנַו פז
 ַחּורְל בי יִּכ : הָּכ לֶא הָּפ הָלֲאָה םכיִרְבּרַה 8

 יֵדעְלַּבמ לוד אָשִמ םֶכיִלַע םוש לָבְל ּונְלְו שֶדקַה
 תּוקְנִחָּנִמּו םֶּדִמּו םיִליִלֲאַמ קוחרל : הָלֲאָה םיִכיִרְצַה 9

 : םָכָל םֹולָׁש ּוביִשַת הֶּלֵאַמ סֶכְרמָשַהְבּו תּונְּזִמּו
 ןֹומֲהָה-תֶא ּוליִהְקַו ךֹויטְנַא -לֶא ּואבַו ּוחְלְׁשול
 -לע ּוחְמְׂשִיַו ּואְרְקִו : תֶרָנֲאָהתַא םֶקְל ּונָּתיַוּנ
 -תֶא םיִאיִבָנַהְו אָליֵכְו הָּדוהְי ּומחניו : הָמָחָּנַה *
 ּובשיו : םָּתֹא ּוקְזַתַו םיְּנַר םיִרָבְדִּב םיִחַאָה 3

 ---לֶא םיִחַאָה-הומ םכולָשְב וחְלשיו תַעְל םָׁש

 : הָמָש תֶבָשָל אל ִניֵעְב ביו = : םיִכָאלפַה
 ּורשביו ּודמליו ְּךֹוטְנַאְב :=בנ-רבו לּואָּפ ּובָשיַו הל

 פ : ָנדֲא רבְּדדתֶא םיִּבַר םיִרָחַא סע

 -לֶא לּואָּפ רַמָא םיִדָחַא םיִמָי יֵרֲחַאְו 36
 רעו ריֲע-לָכְו ּוניַחַא-תֶא הָאְרַנְו הָבּושנ תָּבנירַּב

 : םֶהָל הֶנָה-הָמ יִנֹדֲא רַבְּדתֶא ּהָב ּונְדֵנַה רֶׁשֲא
 תגְרְקְנה ןְנְתֹויתַא ומע תחקל הָּבַנ רַּב ץעיו וז

 רָפַה-תֶא תַחְקְל לּואָפ יִניִעַּב בָטָי אלו : קרמ
 יִהְּתַו : לעֿפה-לָא סֶמִע ּךַלֶה אלו אילפְמַפְּב םָהַמ 9

 -רַּב הקו ויִחֶאַמ שיא ּודְרְפנ יִּכ דע םֶהיִניִב הָּפְצְק
 אָליִסְּב לּואָּפ רַתְבו : הרָפכ אביו קרַמ-תֶא אָּבַנ מ
 לבשו 5 םכיהלֲאָה ןַחְל םיִחַאָה ןִמ ןֵתָנַהְּב ל 41

 : תֹולֲהְַה-תֶא קּזְַל אָקיִלְקְבו םֶראַּב
 םכָש .הֵּגַהְו אָרְטְסּולְ הכלא אבי ןי א

 תיִדּוהְיַה קדָשַאדןָב יתומט ומשּו דָחֶא דיִמְלִּת

 רֶׁשֲא סכיחַאְּב עָדּנה | > יֵנְוָי ויִבָאְו זְרָנָמַאַמַה ?
 וע תאַצָל לּואָּפ הָבאַו : יִנְקיִאְבּו ְרָטָקּולב 8
 יָה רֶׁשֲא םביִדּוהיַה רּוכעב ותא ילֶממ חקר.

 : יָנְוְו ויָבֲא יִכ ּועדָי סֶלָכ יִכ זרָלֲאָה תֹומֹוקַמַב
 ורבעיו Kx2 ג גל

 לק



 64.15. וט םיכאלמה ילעפ
 גוּונְחָנָאְו : ּונָחְנָא םכג ּוניִתּובָא םנ זראָשְל
 עושי יִנֹדֲא ןַחְּב םכְקַמְּכ עְׁשְונ יִּכ םיִניִמַאמ
 וּפ אֵּבנ-רַּב-תֶא עְמְׁשיַו ןֹומָהָה-לְכ ּוׁשֲחַּו : תישָּמַה
 םיִתְפומַה-תֶאְו תֹותאָה--תֶא םיִרָּפְסְמ לּואָּפ-תֶאְו
 --לע םִיֹגַה בֶרְקַּ םיִהְלא הָשְע רֶׁשֲא םיִּברֶה
 וג םיִשְנַא רמאל בקעי הָנֲע ּושָחָה רֶׁשֲאַכְו : םֶד

 א םיִהלֲא דק יִּב רפס ןעמש : יִלֲא ּועָמש םיִחַ
 וט תאזְלּו : םִיֹּגַהְוִמ ֹומְׁשְל סע תַחְקְל הֶנשארְּב
 ג בּושֶא ןֵכיֵרֲהא : בּותָּכּכ םיִאיִבְּנַר יָרְבַד ּותָאָי

 ָהיִצְרֶּפתֶא .הָנָבָאְו תֶנָפּנַה דיִָד תַּכָסתֶא הָנָבָאְ
 וזיֵרֲחַא םיִׁשְנַא תירָאְׁש שרדִּת עמל : ָהָמיִקַאו
 םִאְנ םָהיֵלֲע ימש תְרקִנ רֶׁשֲא םִֹוּגַה-לָכְו הוהְיי

 18 וילעפ- לָכ ועדונ םֶלּועְמ : זרָלֵא-לָב הֶשע הָוחְ
 ופ דדתרֶא דָרָחְנ לָבִל יִּתְַפְׁש בלע : ;ביקלאל
 כ בותַכְל ּךַא | : םביהלאל םִיֹוגַה .בֶרתַמ םיִבָשַה
 תּוקְנְחְנִמּו תּונְזמו םיִליִלֶא תֶאְמְטַמ קוחרל םֶהיֵלֲא
 41 םיאְרקה ריִעְ-לֶכָב הָשמְל שי םֶדקִמ יִּכ : םֶּרַמְו
 : וּתָּבָשְּב תַּבָש סיִדֲעֹוּמַה"יֵּתְבְּב םָאְרְקְב ותא

 3 יִנִעְּב בטי פ
 םכיִשְנַא חַלָשְל הָלַהְקַהְלָכְו םיִנְקוַהְו םיִכָאְלמַה
 -רַבּו ילּואְּפ סע ּךֹוטְנַא-הלֶא םֶכּוּתַמ םיִרּוחְּב
 תליסתֶאְו אָּבְׁש-רַב תצַרְקנַה .הָדּוהְיִתֶא תָּבנ
 237-לע םֶהיֵלֲא ּובְתְכ הָלֲא-תֶאְו : םםִחַאָה יִשאָר
 םיִחֶאְל םיִחַאָהְו םיִנְקְוַהְו םיָכָאְלמִמ םֹולָׁש םֶהיֵדָי
 א יִּכְַעי :  תיְקִלְקְבּו םֵראַבּו ךויטְנאָּב םכיוגה
 םֶכְתֶא ּוזיִגְרֶה ּונְּתִאַמ םיִאְצֹויַה םיִשְנָא יִכ ּונָעַמָש
 ולֹפּת רמאל םכְביִתְשְפִנְז-תֶא זרעְל םיִרְבְִּב
 : cכתֹא ּונּוצ אל רֶׁשֲא הָרֹוּתַה-התֶא ּורְמְׁשִתְו
 הכְסיִׁשְנֲא םֶבָבָל חלָשל דָחֶא בֵלְב ּונֵנֵׁעְּב בטייו
 שא םיִשְנַא : ּוניִדיִדְי לּואָפּו אָּבַנירּב-םַע םיִדּוחְּב

 ונתנ
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 ַיֵׁשַמַה עושי םֶשָב ְּףוצִמ יִבֹנֲא חּורֲה לֶא רַמאיַו
 העשב אנ : תפיִהַה תַעָב אֵצִַו הָנּמִמ תאַצְל

 ָהיִנדַא ּואריו פ 19

 -תֶאְו לּואָּפדתָא ּושּפְתִיִנ םשּוכְר תָלָחֹות הָאְצָי יִּכ .
 : םםיַלְשמַה--לָא קושהדדלֶא םֶּתא ּוכשְמִיַו אליס

 , םיִדּוהְיַה םיִׁשָנֲאָה רמאָל םיִרְׂשַה יֵנֲפְל םֶתֹא ּואיִבָיַו כ
 רֶׁשֲא םיִכָרָד ּודיִנַת : ּונֵרֲעדתֶא םיִזָּנרַמ הֶלַאָה פג

 : ּונְחְנַא םכיִמֹור יִּכ םֶרָמָשְלּו םַּתַחַקְל ּונְל ל
 םֶהיְלֵעְמ"תֶא םיִרְׂשַה ּוערקיו להקה םִז הילע םקי] 2
 םוכילשוו דאָמ סֶתֶא וכו : םיִשושּב רפיל וצי 3

 : תַטֶבְל םכֶרֶמָשָל רָמשה"תֶא וצו רֶמָשּמַהְלֶא
 רָמָשְמַּב סֶכיִלָשִה תאֹזְכ הֶוָצְּמַה-תֶא ותְחְקְב אּוהְו 4

 ;רֶלָיַלַה תַצָמַּב הָליִסְו לּואָּפ לדת ה ה : ץֵעְּב םֶהיֵלְגְר"תֶא ןתינ יִמינְּפַה
 םאָתַפּו : םירּוסַאָה םֶתֶא יעְמְׁשִַו םיֵהלאָל ּורְמזיַו <

 ּותְתַּפו רַמְׁשִמַה תּודסיזתֶא ענו לּורֶּג שער הָיָה
 \ : םֶלְּב תֹורְכֹומ הֶניָּפְרְּתַו םכאָתַּפ םיִחָתְּפַה-לָב

 רֶמְׁשַמַה יַחְתְּפ-דתֶא גרו ֹותָנְׁשַמ רמשה | ץקייו פז
 ֹוׁשְפנ--תֶא גרַהל אבו ֹוּבְרַהדתֶא קְרַו םכיִמָּתְּפִ

 יכּואְּפ אָרקַו : םכירּוסָאָה ּוחְרְב יִב ובָשָחְב ₪
 ּונְלָכ יִּכ ְּףְׁשפַנְל ערִּת -לֶא רמאל לּודָּנ יקב

 ונפל לפיו דערַו הֶתיִב אביו רנל לאש : הפ:
 ינֹדֲא רמאיו הָצּוח םתֹא וי : תְלִסְו לּואָפ ל
 עוׁשיְּב ןמָאַה ּורְמאיַו : ַעַשְּוהְל תושעל יל--המ ו

 ּורְּבַו : ְּךָתיֵבּו הָּתַא עשְּותו יִנֹרֲא חיִׁשָּמַה
 : ותיִבָּב רֶׁשֲא-הלְכ--לָאו ןיִלֲא לנדא רַבְּר-רָא
 העצב א'ג םָהיעְנְניתֶא ץַחְרַו הָלָלְב תצפיַהַה תַעְּב חק
 לֶא סָאיִבַנ : םאָתַפ ול רֶׁשֲאלָכְו אוה זמְּּבו 4

 םיהלאַב .וניִמָאַהְּב לני םהיִגפְל סל םשיו ותיַּב
 םכירְׂשַה י וחלש רקּבב יהו :ֹותיֵּב- ִרָּב סעהל

 תא



 03.16. ןי םיכאלמה ילעפ
 + םכיקֶמַה-תֶא רמָשל םֶהָל ּנָּתִִַו סבירָעְּב ורבע
 רֶׁשֲא םםיִנְקְזַהְו םיִכָאְלַּמַה ירודלע ּווצ רָשָאתֶא

 6 תצינורְפב ּורְכעַו : םכוי םּוי רָּפְסִמַּב | תוברו

 -תֶא רֵּבִּמ שדקה חור םֶתא אָלְכִיו טֶלֶּנ רֵּכַכְּבּו

 ז תֶכָלְל סנו אָיסּומ-לֶא ואביו : תְמְקַאְּב רֶבְַּה
 3 ּורְבַעְו : ַחּורָה םכָהָל חינה אֹלְו תינּותיִבְל
 9-לַא הֶאְרִמ אָרִו : הָאֹורש-לָא ּודְרַו אָיְסּומְב

 ויִלָא ןֵּנַתְתִו יינודקפמ שיא דמֲעו הָלָיְל לּואָּפ
 יּותאְרַכְו : ּונָל רושל פצינודקמ לֶא רבע רמאל
 קצונודקמ לֶא אֹובְל םאָתְפ ּונָשְקב הָאְרַמַהתָא
 וג אבָנו : םֶהְל רָשַבְל יִנֹדֲא ּוָאְרְק יִכ ּונָּבְל חַטְבְמְב

 רַתָמְלּו אָיְקרֶתַמְסדלֶא רָשי .ץורָמָּב לג הָאֹורְׁטִמ
 ו? קדְנשארָה ריִעָח יִּפְליִפְל םכָשַמו : ילֹוּפֲאְנ-לָא
 תאוה ריִעְּב בֵָׁשָנַו םיִבָשות הָמַהְו אָינודקמ הצקמ

 3 ריִעָה-ןִמ תֶּבשַה םֹויְב צו : םיִדָהַא םיִמי
 בשּנו שבָש ּולְלַּפְתַה רֶׁשֲא רֶהָנַה-דַילֲא הרֶצּוח
 פ : תֹולָהְקַּנַה םיִשָּנהלֶא רָּבַדְנְו

 + זרָרָכֹמ דול הָמָשּו זרַחַא הָשַאְו |

 תעמש םיִהלֲא זרַארִי תצְרְּתַאוּת רעמ ןָמנרַא
 יִּֿמ םיִרֲמאָגַה-לַא ביִׁשְקַהְל הָּבִל-תֶא יִנדַא חֵת

 וט רמאל ןֵּנְחְתִּתַו ּהָתיִבּו ==יַה וַטּבִתַו : לּואָס קת א. =
 יִתיִבְל ואב יִנדאַב ;דָנְמֶאְנְל יִתא ּוטָּפְשּת םָא |

 פ : ּונָּב רַצְפִתַו םָׁש ּובָשּו
 6 ּונָב הָעְנֶפ "דֶלָּפְתִהְל ּונָּפְבֶלְב יַהו

 שּוכְר הָתְׂשֶע רֶׁשֲא בוא חּור תֶזְחֶא תַחַא הרענ

 וז לּואָפ יֵרֲחַא ָּךְלִתַו : ּהָאְּבנִתַהּב ָהיֶנדאְל בֶר
 לא יִדָבַע הָלַאָה םיִׁשְנַאָה רמאל קַעְצִּתו ּוניִרֲחַאְו
 : הָעּושְּתַה ּךֶרְּב--תֶא ּונָל םיִדיִנַמַה הָמַה ןֹוְלֲע

 ו ןָפַו לּואָּפ בָצַעְתִיו םביִּבְר םיִמָי תאז-תֶא ׂשעּתַו
 רמאיו
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 -תיִּב לֶא ּוכְלַו ואביו הֵאֹוריִּבהלֲא הָליל שכאָתְּפ
 אָקיִנֹולָּסִת יִׁשֹנַאַמ םיִלֹודְנ הָלֵאְו : םיִדּוהְיַה דעומ וו

 םיִבּותְּכַה-תֶא ּורְקִחִיו בֶל"-לָבְּב רֶבְּבַהדתֶא ּוחקיו
 םֶהַמ םיִּבַר ּוניִמַאִו : הֶלַא םיִנָּכ םכַא םּוי םוי
 אל םיִשְנָא ןמּו תּוטְסיִנְלְלְה תּודְּבְכִּנַה םיִׁשָנַהְדוַמּו

 דֵנַה יִכ אָקיִנּולְסִּפִמ םביִדּוהיַה עדו : םכיטַעָמ וג
 םג ּואבינ לּואָּפ יפלע הֶאֹוריִבְּב םָּג םיהלֲא רַבְּד
 -תֶא םיִחאָה ּוחְלְׁשַו : לָקְקַה-תֶא ועּוניו הָמָש 4

 צליק םָׁש ּובשיו םםיַה-דע תֶכָלְל םאָתַפ לּואָּפ
 ןיִתֶא דע ּוהֲאיִבַה לּואָפ יֵחְלַׁשִמּו : יתּומטו וט

 הָרַהְמ וָלֵַא אֹובָל יתומטדלַעו תצליס--לע ּוּוציַו
 פ : ובלו

 וּב לֵהְּבִתַו ןיתֶּמְּב לּואָּפ םכֶהָל לָחַנ 16
 : תה םיִלִלֲא תֶדָבַע ריִעָק יִכ ותאְרַכ ֹוחּור

 :תיִבְּב םכיִהְלָאדדיִאְרְי םַעְו םכידּוהיה םע רָּבַדַונז
 : קּושָּב םּוי םכוי ּוהְרִק רֶׁשֲאלְּכ-סעֶו דַעומה

 םכיִרוקיִפִאְמ םכיִמְכֲת סכיִשְנֶא ותא ּורְּבדוופ
 ףֵצְפַצְמ רּוגָע רַָמאיהַמ ּורָמָא סָהָמְּו םיקַאָטְסַאַֿמו

 םיִהְלֶא דיִנַמ וה יב חֶאְרַי ּורְמָא סּורָחֶאְו הֶז
 רַשְבְמ רֶמּקִּתַה-זתָאְו עּושי--תֶא יִּכ םכיִרחַא

 רמאל יִנּפָאְרֶא לֶא ּוהֲאיֵבו ותא וקו : םָחיִלַא 9
 רַמָאְנַה רה ׁשָדְחַה חֶקֶלַה הָמ תעַרְל :לָכּונַח
 ונינזָאל איִבַמ הָּתַא םיִרְז םיִרָבְד יִּכ : ףיפילעכ
 םיִרָנְו ןיִתֶא יַׁשְנַאלְכְו : הָלֵא ּויָהָיהַמ עדנ ןֵכָלפו

 וא רֵּבַדְל-זסָא יִּכ תַעָה-תֶא ּולְכ אל םיִבָשּותַה
 יִָּפָאְרֶא ָךותְּב לּואָּפ דמעו :ׁשָדָח רֶבָּר עֹומְׁשל 2

 יִאְרִי יִּכ יִּתיִאָר םיִרָבְּרַהלְכְב ןיִתֶא יִׁשְנַא רַמאיַ
 יִתאָצֶמ םֶכְדיִסֲח יִתֹאַרָבּו יֵרְבֲעְב יִּכ : םָּתַא םיִדָש ג

 רֶׁשֲאל ןֵכְל עֶדֹונ אל לֶאְל ויָלֲע בֵּתְכִנ רֶׁשֲא חֵּבְזִ
 : כבל דִנמ ינַא ותא הֶגְנְׁשב ול םֶתֹחַּתְׁשַה

 םיהלאה

 בלק
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 : הָלֶאָה םיִׁשְנַאָה-תֶא חַלָש רמאל םירָסיִמַה-תֶא
 % ּוחְלש יִּכ לּואָפְל הָלֵאָה םיִרָבְּרַהתֶא רמשה דנו
 :  סכּולָשְב בלו ּואְצ הָּתַעְו םֶכמלְׁשְל םיִרְׂשַה
 פז דתֶא שָּפַשמ יִלָב ּולָנְב ּונְּכַה לּואָּפ םֶהיִלַ רַמאיִו
 הָּתַעְו רָמָשָמַה-לֶא ּונָתֹא ּוכיִלְׁשַהְו םיִמור םיִׁשְנֲא
 ּונְתא ּוכיִלֹוְו ּואבָי קדָּמַה ןֵכ אל רֶתָּסַב ּונֲאיִצֹוי
 3 זרֶלֶאָה םיִרְבְּרַהדתֶא םיִרְקִיְמַה ּודיִנַת : זרֶצּוח
 39ּואבַו : ּואָריִיו םֶה םיִמור יִכ ּועָמָשיַו סיִרָשַהלֶא
 -ןמ תאַצְל םֶהָמ ּולֵאְׁשַו פַאיִציַו םכָהָל ּונָנַחְתִיו
 מ ּואְרִיַו אידּול לֶא ואביו רַמְׁשִמַהוִמ ּואְצִיו : ריִעָה
 : ּובָלו םֶתִא ּומֲחַנו םיִחַאָהתֶא

 ןי ואביו  יִנּולָּפאְבּו יִלְּפְפְמָאְב ּורְבעיַ
 ל אביו : םידּוהיח דַעּומ-תיִּב םָש יִהְּתַו אָקיִנולָסֶתְל

 םיִבותַּכַהְִמ םֶהיֵלֲא רֵּבַדו ֵּרָּּכ לּואָּפ םֶהיִלֶא
 3םְהיִנפִל םםָׂשו חֶּתְפִו : זרֶּבַשַה יִמָי תַשלְשּב
 אּוה יִכְו םיִתַמַהוִמ םּוקְלְו חיִשָמַה הָּנֲעְי תּונָע יִּ
 ּוניִמֲאָה םֶהַמּו : סֶכָל יִּתְדִנה רֶׁשֲא חישֶמַה עּוׁשי
 םיִדיִסַחַה םיִנָנַה-ןמּו םָליִסְבּו לּואָפְב ּוקְּבְִיַ
 ה ּואָנְקִו : תושעְמ אל םיִשָּנַה יִשאְרַמּו בר ןּומָח
 םכישְנַאתֶא ּוחְקיו ּוניִמָאָה אל רֶׁשֲא םכידּוהיַה
 ריִעָהדִרֶא ומהו *לָהְק ּוליֵהְקַַו םכיקר םיִעָשר
 : םעֶה-לֲא .םָאיִבַהְל ּושְקַבִיַו ןוסי תייִּבדלַע ומקו
 6 םיִשְנָאדתֶאְו ןוסידתֶא ּוכָשְמִיו םכְתא ּואְצָמ אלו

 ּוכְּפָה רֶׁשֲא הֶלֶא יִכ ּואְרְקַּו םיִטְפשַהדלֶא םיִחַא
 ז"לָבְו ןּוסי םלּבקו : םלַה םנ ּואָּב לֶבָּתַה-תרֶא
 למ שי יִּכ רֹמאַל רֶסיִק יִקְתיתֶא םיִרְמַמ הָלָא
 9 םיטֿפשה--תֶאְו לֵהְקַהתֶא ּוזיִגְרִי : עושי רַחַא
 9 ןּובְרעֶהתַא ּוחקל רֶׁשֲאַכְו : הָלֶא-תֶא םכְעְֶמְׁשְּב
 ּפ : םתא וחלש םיִרְחַא-ןִמּו ןֹוסְוִמ

 ר תצָליִסתֶאְו לּואְפתֶא םיִחַאָה ּוחָלְׁשיַ
 םאתפ
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 םידּוהיל דעו לּואָּפ-לַע ַחּורָה חלֶצִתַו אָינודקממ

 רעו ופנו ויִלָע הו : ישָמַה עושיזלע <
 יִקָנ םםֶכיִׁשאָרְּב םֶנָמַּד םֶהיִלֶא רָמֲאיַו יָדְנְב-תֶא

 םֶׁשִמ רבעיו : םִיֹונַה-לָא ּףלא זרָּתַעַמ יבָנָא ד

 קירצ א'נ סיִהְלֲא ארי יטְסּי ֹומְׁשּו דחֶא ׁשיִא תיָּב- לָא-אבי

 -לשמ יפסרק ןַמֲאי : רֶעֹופַה-תיבל בורק ּותיִבּו8

 םכיִּבר םיִּתְנְרָקְו ּותיִּבדִלָּכ סע יִנֹדאַּב דעֹומַה-תיְּב

 לצחריו א'ג פ : ּוזָטּפְּבַַו ּוניִמֲאָה םָעָמָשַּ

 ההלל הָאְרַמְּב לּואָּפ לֶא יִנֹדֲא רָּבִדַַ 9

 ָּךמַע יִכְנָא יִּכ : הֶׁשֲחָּת לֵאְו רֵּבַּר ַא אָריִּת לֶאי

 יל בֶר =ֶע ב ל עֶרהְל די הָיָה אל שיָאְו

 % םיִהלֶא רָבּרתֶא םָּב דמו

 םיִדּוהְיַה ּומְקַו אְַּּכַאְּב בָצְנ הָיָה אילו 12

 : | טַּפְׁשַמַה בשומדלא ּוהָאיִבָיַו לואפ-לע דָחֶא בֵלְּב

 טיִהְלֲאָה- תֶא. אריל םיִשְנָאָה-תֶא הָּתְפִמ הֶז רֹמאָל 9

 -תֶא לוב חַּתְפִו רָשָאְכְו : הֶרּותַכ אל רָשֶאְּב 4

 ייהְיָהִי קשע רַבְּב םָא םיִדּוהְיַה-לֶא אָיִלְג רַמִאִיִו ויפ

 : םיִדּוהְיַה םֶכְּתִא אָשָא הֶנּובְתַב הָעָר הָמְרִמ וא

 םָכָל ּואָר םֶּכְתרּותְו תומשְו רֶבְּרַה תַלֲאְׁש םכָאְו וט

 : טּפׁשל ;רהֶבֹא יִנֲא הָלָאְּ םכיִרָבְּר לַע אל יִּב

 םיִנְָיֲה-לְכ ּוֲחאנ : טְּפְׁשִמַה בשוממ םםָׁשְרנַו 16 וז

 בשומ ינפל הכו רעומה-תריּב-לשמ יִניִתְסְסְּב

 : הָלֲאַמ דַחַא-תֶא ת=לג רַמָש לו טָּפְׁשמַה

 םיִחַאְל קְׁשנו םיִּבַר םיִמָי דוע לּואָפ םָׁש .בשיו8

 חלו ומע תְלֹוקאו אלקי םֶרַא שלא אביו

 לז ארי tir ull הָאְרֶכְנְקְּב ושאר-תֶא ופ

 דַעִמַהתיִּבִלֶא ב אּוהְו הָמְׁש םכַבְועו .סָּפֶא

 תרָבָשָל ותא ּולֶאְקיו : םביִדּוהְיַהִלֶא רָּבַדַו ב

 יִלָע רמאל םכקשנוו : זרֶצְר אלו דֹוע םֶהָמַע גו
aRדאמ  



 .cap 17.18. חי זי םיכאלמה ילעפ
 > הֶּב רֶׁשֲאירָכְו ץֶרָאָהיתַא הָשָע רֶׁשֲא םכיִהְלֶאָה
 ישעמ רולָבָחְּב ןשי אל ץֶרָאְו םכמָש ןדַא
 הכ רסָח סַארְׁשֲאּכ דַבֲעַי טיִשְנָא ידיב אלו : םָיְדָ

 : לכל רֶבָּר-לָכְו הָמָשנּו םייח ןַתֹנ אוה י5 הָמּואָמ
 % ןופשל דָחֶא םָּרמ הֶׂשֲע םביִׁשְנַאָה . יײנ-לָּכ-תרָאו
 ּולְּבְננ םכְרַט םיִּתַעָחְדתֶא רֹונַו ץֶרָאָהַלְכ נבלע
  ילּוא יִנֹדֲא-התַא שקבְל : םָבָׁשֹומ יֵלּובְג-תֶאְו

 :ּונָכּכִמ קוחְר ּונְניִא סג ףַא ּוהָאְצְמִ ותא ּוׁשְׁשַמִ
 28 םַנ ּורְמֲא רֶׁשֲאַּכ םיִּוהָו םיִעָנְו םייַח ּונְחַנַא וב יִּ
 : ותְדְלומְמ ּונְחַנָא םַנ יִּכ םֶביִרְרשָמְמ םביִׁשְנֲא
 פ חָמָדָנ יִּכ בשסל ּונָל אל םיהלא תֶדְלַמ ּונְתיִהְבּו
 בשח יִליִסֶּפ ןַבָאְל וא ףָקָכְל וא בָהָוְל כיהְלֶא
 ל תותעְב הָנָנְׁשִמ סַלַעְתַה םיֵהלאַו : םֶדֶא תֶבַׁשֲחַמּו
 םֹוקְמילְבְּב םיִׁשְנַא-לָבְל דיִנִמ הוה הָּתעְו הָלֶאָה
 ג ןּב טּפְׁשִי רֶׁשֲא םכויַהדתֶא דעי ןֶבלַע : בּושל

 רַתְב רֶׁשֲא ׁשיִאָה ריילע הקצב "ָבּתַהתֶא
 : םיִתּמַהוִמ ותא ֹוםיִקֲהַּב תיִטְבַה לכל וב

 2 הֶּלֲאְו וב ּוקֲחָׂש הָלֲא םיִתָמַה תַמּוקּת םעֶמְׁשִכּו
 33 : םָכֹוּתַמ לואפ ְּךֶלַו : תאז-לע דוע ְּךעַמְׁשנ ּורָמָא

 34 םיִשָנַא וב ּוקְּבַדִיַו פ

 הָׁשֲאְו יִּנָּפָאְרֶא טפוש יִסיִניַד םֶהָבּו ּוניִמַאו םיִדָחַא |
 : םֶהָּמִע םירחאו יִרְמָּב ּהָמְׁשּו

 א חי אבט ןיִתָאַמ לּואָּפ ְצָי ןֵכייַרֲחאְ
 2 אָלּוקֲא ּומָשּו דָחֶא יִדּוהְדתֶא אָצְמַו = : ְתְנְרקלֶא
 םכע אָיְלַטיִאְמ בקמ ָּב רֶׁשֲא ישְנֶפ םכעמ
 םידּוהיהלָּב-תֶא ידּולק הָּוִצ יִכ ותשא קצלקסיִרּפ
 ו םֶתְכאַלְמזָביִכְו : םבֶחיִלַא אבו םּורָמ תאָצְל
 : םיִלָהאַשע םָּתְכאַלְמּו לֶעְפַו םֶהְּמַע בש הָיָה
 +תֶא הָּתַפיַו תּבָשְּב זרּבש דַעומַהתיִבְּב רָב
 ה יתּומְטְו לס אבו : םכיִנְנְהְדתֶאְו םיִדּוהְיַה

 אינודקממ 5
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 ּודְבְּכִיו : םיִהְלֶא תּוכְלַמְל רָשַאל הָּתֹפַמּו חיִבֹומ 9

 נפל ל הֶזַה התא לק ּוניִמָאָה אלו םכיִּבר

 וטכ התְיַ תאו : ינרּוט inn .שוא-תיִבְּב םויי
 םיִדּוהְי .סנ אָיְסַא יֵבְׁשֹוי-לָב ּועַמׁש יידע םִיַתְנַׁש
 סיהלֶא שעיו = + יִנֹדֲא עּוׁשי רַבְּדתֶא םיִנָני גו
 ּואיִבַה יִכְדדדע : לּואָּפ .ידידלע תוללָנ תּורּובָנ ל

 סילחַה לֵא ֹורעַמ תורגָחה--תֶאְו רֹוחּפַטַּמַה-תֶא
 : םיאָמט תֹוחּור סֶהַמ ּואָציַו ּורָס םֶהיִאְלְחַתְ

 םיִׁשָנֲא ּוסָנִיַו פ 13

 עּושי םםֵׁשיתֶא אורקל םעיִּבשמ םיִבְבּוס םידּוהְי
 סָכְתֶא ּונֲעּבְׁשַה רמאל תועְר תוהור יִּזִמַאְל ינדא

 העבְׁש ּויָהִו : לּואְפ ותא סצְרְק רֶׁשֲא עּושויָּב ג
 : ןַכ ּוׂשֲע רֶׁשֲא םיִנְהכַה שאר ידּוהיה אוק יִנְב

 -תרֶאְו יתעדי עּושיזתֶא רמאתו הָעְר חּור ןעתו וט

 רֶׁשֲא שיִאָה םָהיֵלֲע רקריַו : םַּתַא יִמּו יִּתְרַּבַה לּואָּפ 6
 תִיַּבַהְ"ןְמ ּוסְניַו םָּב קֶּזַתַו םֶהָל לכּויַו הַעָר חור וב

 םיִדּוהְיַה לָכְל הֶז עַדְַו : םיִעּוצְּפּו םיִמּורָע אּוהַה וז
 לנו םֶלָּכ-לַע הֶאְרִי לּפִּתַו םַפֲאְּב רֶׁשֲא םיִנְיַהְו

 .םכיִניִמַאמַה" ןמ םִיֵּבַר ואביו : יִנֹדֲא עושי םֶש 8

 ישע ּואיִבַת :  םבֶקיִשַעַמְדתֶא ּודיִגַו ּודוָתַיַו 9
 | לכ ןיִעְל ּטָתא ּופָרְׂשִַו סֶהיִרְפְסתֶא םיִּבַר יִּפָשְכ
 : תּובְבְר הֶָשַמָת ףֶסֶכ ּואְצְמִיו םֶריֵחְמ-תֶא ּובָשִחְי

 יִרָתֶאְו : הֶרּובְנַב יַנֹדֲא רָּר רַבְנְו הָבָר הָכְכְו כ יו
 לּואָפּו אּיַּכַאְבּו אינודקַמְּב רַבִע רֶׁשֲאַב הלא תּולב
 יִתֹויֲה יִרָחַא רמאל הָמָלָשּורְ תולעל ַתּורָּב םשּוה

 םינש הַלְׁשַו : םכור-תֶא הָאְרֶא םנ ֹואָר הָּמָש 9

 תינודְקַמְדְלֶא יִּתְסרַא-תֶאָו יתומט-תֶא ויִתְרָשָמִמ
 איִהַה תַעָב יִהְּתַו : רעל אָיְסַאְּב בֵׁשֹי הו
 שיא יִּכ : הזה ּךֶרּרַה לע הָּנַטְק אל ;רָמּוהָמ 7

 דחא .L.2 ברל



 02 18.9. טי חי םיכאלמה ילעפ
 .םֶָכֵלֲא בּוׁשֲאְו םלָשּוריִב אֵּבַה נָחָה-תֶא נֹוחְל דאָמ
 ל א אביו : םֶכָאַמ צצו ,םיל a דוע

 פ 1 ל קוה 0 םוקָמִמ
 5 אָלְּפִא ומָשּו סֶפֶא לֶא דָחֶא יִדּוהְי אביו

 רובנו םכירָבְּב עֶרֹוו שיא תְרְּסְכְלַא עמ
 הכ ַחּורְּב אֵּנקַו יִנדַא ְּךִרָּדִּב דמְלִו :  םביִבּותְּכַּב
 יִּכ עדי אלו ינדאל רֶׁשֲאַל בָטיִה דַמלַנ רבו

 2 "יִּתָבְּב רּבִדְל לָחְמ =: ןֶנֶחוי תַמְסַמְפַּב-תֶא-סַא תר
 קצלוקא ותא | ּועְמָשיו זרּויִמְמוקְּב סכיִדָעּומַה

 סיִהְלֶא ְּךֶרֶד-תֶא .יִנָפְל ּומיִשָי ּוהָמקִיַו אָלְקְסיִרְפ
 טז ּובְּכִיו אָיַּכַא לֶא תֶכְלָל הָבאַו : בֶמיֵה בָטיִה
 אבו והלְּל םָּב ּורָצְפִַו םיִדיִמְלַּתַה לא םיִהַאָה
 98 חיכוה יִּכ :ןַה יִרָידלַע םיִניִמאַמַה-תֶא דאָמ רעו
 יב ו הֶרּויַנ .יּולְּנַּב דאָמ םיִדּוהְיַה-תֶא
 : : ַחיִשְמַה אוה עּושו

 א טי-ּואפּו ּתְנרְקְב תֶלְּפא תּויָהב יֵה
 תצְמְּו םֶּפֶא לֶא תָּב תוילע זרוצקב ֹורְכֲעְּב

 :םָּתְחקל סאה םֶהיִלֲא רַמאַו : םיִדָחֶא םיִדימְלַ
 וָלֲא ּורְמאַמ םתְנמֲאָה יֵרֲחַא שָדְקַה חּור--תֶא
 3 םֶחיִלֶא רֶמאַו : שֶדְקַה ַהּור שי יִכ ּונְעַמָש אל
 : ןָנֶמּוי תַמְסְׁשּפַבְל  ורמאיו םכֶּתְוטּפְּבִנ זרַמָלְו
 + ןָנָמוי זטפב הָבּושְּתַה תַמְסְטפַבְּב לּואָּפ רֶמאיו

 הָוְו ויָרֲחַא אֹבָי רֶׁשֲאַּב ןִמַאַהְל םָעָה לֶא רמאל
 ה עּושי םֵׁשְב ּוָטּפָבַו עְמְׁשַו : ַתיׁשָמַה עּושיִב
 6דריְַו םכָהיִלֲע ויָדָי-תֶא לּואָּפ םכשַ : יִנֹדֲא

 : ּוָּבִנְתִיַו תונושְלְב ּורָּבדו ׁשֶדְקַה חור םֶהיֵלֲע

 8ז--לֶא אביו : רָׂשֲע .סיִנָשְּכ םםיִשְנֲאָהלָב ויהי
 םיִׁשָּדֲח תַׁשלְׁשִּכ רּויִמְמוקְּב ךֵּבַַו רַעֹופַה-זתיִּב

 תיכומ
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 רְבָּר םֶאְו : ּוהָעְר לע שיא ּואְרְקְי םיִבָצְנ הָּגַהְו
 ארקהל ןֵכְסִנ יִּכ : קדְצ לְֵקְּב ץֶרָחִי ּושקבְּת רַחַא מ

 רֶבָּר ןיִאְו הָּזִה םכויָה תמּוהמ לע טֵּפְׁשִמַה--לֶא
 ןִּכ רּבְדִו : תאזה זרָדֲעָה לע ןוּבָשָח זרַתְל ו

 : לֵהָקַה-תֶא הַלְׁשיו
 םיִדיִמְלַּתַה לֶא לּואָּפ ארק הָמּוהָמַה לתת בא

 תוצקּפ רבע : אינודקמ לֶא תֶכָלְל אציו םקשניופ
 בשיו : אָלְלֲה לֶא אביו בֶר רָבָדְּב םקזהו הָּנַהָה 8

 ואב םכיִדּוהיַה יול ּוברָאְיַו םבִׁשָדֲח 0 םש

 ןמ ינסו יברטסיראו יִאיִרְּבַה .רָטפָס מא
 ןיפָרְּו .יִקְכּוטְו יתומטְו אָּבְרָּרִמ יִאְנְו םכיקְנּולָּסִת

 : הֶארְטְב ּונָל ּווקיו הֶלֶא ּומדקיו : םיִנָָסֲא ןמ ה
 יִפלָפמ ךלנ =. 5 | 6

 הֵׁשֹמֲחַב הָארט לֶא םֶחיִלַא אּבָנו תֹוצַּמַה יִמָי יִרְחַא
 םיִדיִמְלַּתַה ולֲהקו : םיִמָי הָעְבַׁש םָׁש בָשָּנַו סיִמָי"

 לּואָּפ םֶהיֵלֲא רָּבַדַיַו < םכחל סורָפְל תָּבְׁשְל דַתֹאְּב
 : הָלֵיְלַה תֹצַח רע רָּבַדְמּו ףלוה רָחָמְל תֶכלל ןֹוכְנ
 : זדַמָש ּולֲהְקִנ רֶׁשֲא הָילֲעְּ םיִּבַר םידיפל ּווָהיִו +
 ויָלֲע לֿפִתַ לב יִכטּוא ֹומְׁשּו דַחֶא רענ בֶׁשַּוי

 הָמַּרָרַת ויָלֲע לֹופְגבּ רָּבִדְל לּואְּ ְךיִרֲאַהְבּו הָמָּרְרַת

 .לואפ דרו : תַמ אָשְנִי הָטִמְל םישילָשמ לפני
 ּןשפנ יִב להב יִכַא .רמאיו ּוּהְקְּבַחו ויִלָע לפיו
 דע דוע רָּבַדַו םעֶטַו םכֶחְל סרֶפו רע :וּב4
 : דאָמ ּומֲחְנִו יַח רַעְּנַהדתֶא ּואיִבַװ : ְּךָלַו רַחָׁשַה 2
 הָמָשְו סֹוּסַא לֶא אֹובָנַו היִנָאָה לא Ada םָּרְקנְו 8

 ףלה אּוהְו הָּוצ ןכ יִּכ כּואַפ-תֶא תַחְקְל ּונָבָשָח
 לֶא אֹבָנַו ותא תקנו סוּפָאְב ּונָּב עֵּנפַו : ויִלְנְרְבא
 סויִכְל לוממ תֶרָמָמַמ אֹובָנַו םֵׁשִמ דלג :ןלּוטיִמ וט

 אובו םיְלְּורְטְּב בש סומֶסְל ונברק -ּותַָחְמְּ
 ותרחמל

 הלק



 07.19. טי םיכאלמה ילעפ
 ףָמָכ יֵלְכַה זרֶׂשֲע רֶׁשֲא ףרצ יֵרְטָמד ומָשּו דָחֶא
 : םִשְרחַל ןטק אל שּוכְר הֶׂשְע רָׁשֲאַו תָמְטְרַאְ
 הכ סכיִשְנַא רמאיַו םֶהּומְּב םכיִלעְפַהְתֶא *ליהקה
 6 סֶתיִאְרּו : ּונָל אָצֶמִי הָנַה הֵׂשֲעַּמַב יִּכ םָּתְעַדי
 ריִסַהְו לּואָּפ הדַּתַּפ דבְל סֶפֶאְב אל יִּכ םָּתְעַמְׁשּ
 םיִהְלֲא הֶלֶאָה םִיַרו ישעמ אל יּכ רמאל בר לָחְק
 פז ֹוּדֵבְל הֶּנַה קְלֲחַהתֶא אלו : אָיְסַאלָכַּב םגיִּכ

 הָלּודְּגַה תָמטְרַא לכי םג יִּכ זּובָל תֹויְהל ּונָל ןָכָסִמ
 -לֶכ הָתֹא אַרְו רֶׁשֲא ּהָּתְראָפִּתהתָאְו בֵׁשָחי ןיֵאָכ
 א ּואְלָּמִו ועָמְשיַו : דירוהל הָבֲא לַבּתַהְו תיְסַא
 : םםיִסַפֲאָה תַמְטְרַא הָלֹודְּג רמאל ּואְרקַו הָמֲח
 99 -תֶאְו יִאָּנתֶא ּופְטֲחִַו הָמּוהְמ ריִעָה"לְכ אֵלַמַּתַ
 בֵלְב ּופַמְׁשִַו לּואָּפ תוחְרּוא םיִנֹודּקַמ יִּכְרִּתְסיִרֶא
 ל סֶעָה לֶא אֹובָל לּואָפ הָבאַו : הָמְּבַההלָא דָחֶא

 31 יעֵר אָיְסַא יִאיִשְּנַמּו : םיִדיִמְלִּתַה ול ּוחיִּנַה אלו
 -זֶא אָשָי -לַבָל ול ןֵנַחְתַהְל ויָלֵא ּוחְלָש לּואָפ
 39 הֶלֶאְו הכְב ּוקֲעְצ הָלֵא : הָמְּבַה לֶא אובֶל ל
 ועְדְו אל םםיִּבַרְו הָרעְב הָמּוהְמ הָחְיָה יִּכ הבְב
 --.- 3 ךותמ רֶּרְנַסְכְלַא-דתַא ולעו |: ּולָהְקִנ ההָמ-זלע

. 

 רֶּרְנסְבְלַא ףפוניו םביִדּוהְיַה ותא ּוחָד יִּכ לָהָּקַה
 34 אּוה יִכ ּועְדִיַו : םעָה יִנָפְל רָּבַדְל שְקַבְמ ֹודי-תֶא

 םכיִּתע יִנָשָּכ םכיִאְרק לכל דָחֶא לוק יִהְיַו ידוהו תעש אי:
 הל -תֶא רָטּושַה סַהַו : םיִסַפָאָה תֶמָטְרַא הֶלּודְנ

 עֶדְי אל רֶׁשֲא ׁשיִאָה יִמ סֶפֶא יִׁשְנַא רמאיו לָהָקַה
 הָּחלֲאָה תֶמְטרַאְל הָנּותְנ הָנּותְנ םיִסְפַאָה רע יִּכ

 % לַבװ אל רֶׁשֲאַכְו : קְרָא הֶלְפָנ רֶׁשֲא הֶלֹודָּנַה
 א יִּכ : ץֶא רֶָבָּב תושעל אלו םֶכְל סַה הֶלָאְּב רֵּבַרְל

 תֶא ּוְחָב אל רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִׁשְנֲאָה-תֶא םכָתאָבָה
 יִרְטמָרְל םִאְו : םֶכְתַהלֲא-תֶא ּופְּרִנ אלו לָכיֵהַה
 םיִרְעְׁשה הָּנִה ׁשיִא-לַע רֶבָד ומע רֶׁשֲא םיִׁשְדֹהַלְ

 הנהו
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 םכֶמֹו שיִאדילְּכ רַסִיִמ יִּתְלַרְח אל םכיִנָש שלָש

 ינפל םכֶכְמיִׂשֲא יַחַא הָּתְַו : תועָמְדְב לולו 38
 הָלֲחַנ םֶכָל תַתְלְ םָכְתֹנבְל ללי ונח רַבְדּו םיִהְלֲא

 בֶהֶזְו ףסָכ יִתיּואְתִה אל: םכיִׁשרקַה-לְכ בֶרְקְב 3
 םִיַדִיַה ּותרָש יִּכ םֵּתְעַדְי סֶּתַאְו : ׁשיִאָמ שּובְלּו +
 טלכ-תֶא : יִדָמִע ּויָה רֶׁשֲאֵלְו יִרֹפֲחַמְל זרֶלֲאָה הל

 לֶמעּב םםיִלֹוחַה-תֶא ּוקְהִת עמל כְכְתֶא יִתַרֹוה
 יִרָשַא .ּורְמָאְב יֵנֹדֲא עושו יֵרְבִּרהתֶא רֹוכולְו הז
 | פ : אָשונַהְדְוִמ ןֵתֹּּנַה

 סע לָּלַּפתִִנ עֶרָכ הָלֲאִתֶא רַּבַּה רֶׁשֲאַבו 6
 לּואָּפ יֵרְואַצ-לע ּולָּפִו דאָמ םֶלְכ ּוכְבִו : םֶלָּבּז

 רֶבְַּה-דלַע ּובְצְעְתַה לכמ רַתֹוְו : ותא וקשנו 85 |
 ותא ּוחְלָשיַו דוע וְנּפ-תֶא ּואְרִי לֵבָל רַמָא רֶׁשֲא

 : הֶינֲאָה לֶא
 רָשי ץֹורַמְב ּונאָּב םכָקַמ ּונֵדְרּפִהְּב יהָיו אכ א

 : הָרָמַאְּפ לֶא םָשָמּו ידור לֵא ּותָרָחְמְלו סוק לֵא

 : ל ָהיֶלֵא דרו הכח לֶא תרָבע הֶיְנֲא אָצְמְנו
 םכְרַא לֶא אבנו הָלאמׂש ּנָבְזעַנַו רָּפֹכ ּונְל ארו

 : קרַמָש ּהָאְׂשַמִמ הָיְנֲאָה ללֶקִּתַו רוצ לֶא לענו
 הָמַהְו םכיִמָי תַעְבִש םָש בֵׁשֹנַו םיִדיִמְלַת אָצְמִנו +

 : הָמְלָשּור תולע ית ַתּורָּב לּואָּפ לֶא ּורְמָא
 וחְלַשיו ךלנו אָצְנְו ּהָלֲאַה םיִמָיַה-תֶא ונתֹלַכְכ יהיו ה

 ריעל ץוחמ *לֶא םֶהיִנְבו םָיִׁשְנ םכע סֶלָכ ּונָתֹא |
 ּוהַעְרְל ׁשיִא קׁשנװ : לַלַּפְתִנו ₪ תַפָשַּב עַרְכְַו6 | =

 רֶׁשֲאַכְו : םכָהָל רֶׁשֲאַל ּובְׁש הָמַהְו הָנֲאְּב רַרוז
 לֵאְׁשָנַו אָמֹלָׁטְּפ לֶא ּונאָּב רֹוצַמ ץורָמה-תֶא ּוניִלְּ
 אציו : דָחֶא סוי םָּתַא בָשָּנַו םיִחַאָה םֹולְׁשְלּצ

 לָא ְֶּכַּנַ איס אבָנו תָרָחָּמִמ ותא רֶׁשֲאַ לּואָּפ

 בשגו הָעְבְׁשִמ הרֶיָה רֶׁשֲא רָשַבְמַה סּופְלְפ תי
 זרומְלע קרּונָּב עָּבְרִא ול  ;דֶניָהִּתִו : ותָאּפ

 תואבנתמ



 030.90. כ םיכאלמה ילעפ
 ו אֹובְל ּלּבְלתֶא לואָּפ םםֶׂשַו : יִטָליִמְל ֹותֵרֲחָמְל

 יִכ תנְקַאְּב תַעָה תֹולַכָל הָבֲא אל יִּכ סָפָא ילֶא
 *כַכּוי םָא תֹעְבְׁשַה םֹויְּב םֶלָשּוריִּב תֹויָהְל רַהמ
 | 5 : ול

 וז יִנֲקַז לֶא .ארקיו קרֶסֶּפַא יַטֵליִמַמ חַלְׁשיַ
 פ"תֶא םּתְעַדְו םֵהיֵלֲא רַמאיִו וָלֵא ואביו : הָלֶהְקַה
 לא יִאבְל ןושאר םֹויִמ תע- לָבְּב םֶכָמִע יִתֵיָה רֶׁשֲא
 ופ תֹועמדְבּו הָונֲעלָכְב יֵנֹדֲא-זתֶא יּתְדְבָע אָיְסַא
 כ רֶׁשֲאַו : םידּוהיַה יבראמ יִנורְק רֶׁשֲא תוסַמּו תובר
 | םכָבְתֶא דַמְלַמּו בּוטדלָּכ סֶכְל ֵּנַהַמ יִּתְדַחַב אל
 91 םַנְו םבידּוהיל םג יִּתְדעַה : תיְּבַל תיֵּבִמּו יּולְּנּב

 רֶׁשֲא הָנּומֲאָה--תֶאְו םיהלאָל הָבּושְּתַה-תֶא םיִננַל
 ?2 רּוסֶא ךלה יַנְנַה הָּתעְו : ּוננדַא ַחיִׁשַמַה עּושיּב
 יל קרְרקְו רֶׁשֲא-זתֶא תַעַד יִלָּב םםַלׁשּוריִל ַתּורְּב
 23 ריִע לָכְב יֵלֲע ׁשֶדקה ַחּור תּודע יֵדֲעְלּב : הָמָׁש
 % םכְניִא הָּלֵאלָכו : יל תֹוקְמ תֹורָצְו תֹורָסֹמ יִּ
 קרֶלַכַא ןעמְל יל .יתרקו אל יׁשְפניתָאְו יל םכיוש
 : יּתְחְקְל רֶׁשֲא הֶּנֶהְּבַה-תֶאְו הָחְמָשְב יִתְצְרַמדזרֶא
 הכ הָּתַעְו : םיִהלֶא ןַח תרושָּב לע דָעְהְל יֵנֹרֲא עּושימ

 ככה יְִּכַלָה רֶׁשֲא .םכֶכְלְב כ יִתְעַדְו :רגַה
 : .דוע :יִנָפ ּואְרִת אל םיִהְלֲאָה תּוכְלַמתֶא אורקל
 % : לב םםּרְמ יכנָא יִקְנ יִּכ םֹויַה סֶכָב יִּתְדַעַה ,ןכל
 פז : םיִהְלֶא תַצע- לָּבתֶא סֶכְל דַגַהִמ יִּתְבָשָח אל יִּכ

 9 ורמשה ןכָל ; ּפ
 , שָרְקַה חּור סֶכְתֶא סֶׂש רֶׁשֲא ןאצַה-לָכְלּו םֶבָׁשְפַנְל
 רֶׁשֲא םכיִהְלֲאָה . תַלָהְק-תֶא תיערל היל םיִדְקְפְל

 פ םיִבֲאְז ּואֹובְי יִכ יִּתְעְַי תאז-תֶא יִּב :.ומְדָב הָנָק
 : ןאצַה-לע ּוסֹהְי אל רֶׁשֲא יִּתָכְל ירמֶא סֶכְּב םיִעָר
 ו תֹוכּופַהַּת םכיִרְּבִדִמ .םיִשְנִא ּומקְו םָּכִמּ
 גג הֶז יִב ּורְכו ודקש ןפילע = : םיִדיִמְלִּתַה םֶהיִרְמַא

 שלש
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 ּונֵׁטַפְׁשְו ּונְבְתָּכ םיִניִמַאַמַה םיוגַה-לעְו : הָדֹוּתַה הכ

 םיליִלַא יחְבְּזִמ רַמּתְׁשִהְל" םֶא יִכ הָלֲאָכ ורָמִשִי לבָל
 -דתַרֶא .לּואָּפ חק וָא : תּונְַמּו תֹוקְנָחָנְו םםָדופפ

 לָביֵהַה לֶא אבָיַו םָּתִא ושב תֶרֲחָּמִמ םיִׁשְנֲאָה
 ְבִרִמ בֵרקת יִּכ דע םָשְדְק יִמָי תולָּכ-תֶא דיִּגַהְל

 ּואָר םיִמָי הָעְבָש תֹּולַכָּו : םכָהַמ שיא ׁשיִאָל פז
 -תֶא ּומהו לָכיֵהְב תצוקאמ רֶׁשֲא םיִּדּוהְיַה ותא
 וקעצה : םָהיֵדידזרֶא וב ּוחָלְׁשו לֶהְקַה--"רָּכ
 -לֶבְּב לבל דַמלְּמַה שיִאָה הֶז לֵאָרְִׂי יׁשְנַא ּורֶזֲע
 כנו הוה םכוקֶמַהְו הֶרֹּתַהְו םסעֶה-לע תומקמ

 שודקה םֹוקְּפַה-תֶא אָמַטְו לָכיֵהַה לֶא איִּבַה םיִנָוי .
 יֵקָפֲא שיא יֵמֲּּורְט7תֶא ּואְר םינָפְלמ יִּכ : הָוַחּפ

 לֶא לּואָּפ ותא תיבה יִכ ּובְׁשְחַַו ריִעָב וע
 ּוחְקַו וָּרָחַי םֶעָה ץֶרָו רעֶה-לְּכ םהתנ : לֶכיִחַה ל

 ּורָנסִַ רֶכיֵהְל ץוחמ ותא ּוכְׁשְמִיַו טואָפיזתֶא
 הַעּומְׁשַה אֹובּתַו זגרֶהְל ׁשְקַבו :םאָתּפ תֹותָלְּרַה 31

 :םֶלָׁשּורְי-לְכ הָמָה יִּכ אָבֵצ יֵׁשְנַא לֵבֲחְל ףַלֶא רַש לֶא

 ץֶרַָו תֹואַמ .יִרָשְו זָבָצ יׁשְנַא-דתֶא םאָתַּפ הקו ₪
 צָבָצ ׁשְנַא-תֶאְו ףַלֶא רֵׂשזרָא ּואְרַו םםֶהיֵלֲא
 .והחנ ףֶלֶא רֵׂש שנ : לואָּפ-תֶא תוכחמ ולח

 הַמּו אּוה יִמ לֵאְׁשִיַו תֹורְׁשְרַׁש יֵּתְׁשִב ֹורָסֶאָל וצי
 אלו להב הכְב הָּלֵאְו הכְב הֶלַא ּוארקיַו : הָׂשֲע ₪

 אשי יָה js יה : ו לא ואיִבֲהְל הל
 ויָרָתַא ּדלֶה יִּכ : לָהָּקִה סמחִמ אָבְצ יִשְנִא יִרְיילע

 הָדּוצְמַה לֶא לּואָּפ אביו : ּוהֲאָׂש ּוקעְציו סע ןומה הז
 רַמאיו ְּףֶלֲא רָּבִדְל יל םָאַָה ּףֶלָא רש ילֶא רֶמאיִו

 תְממָה רֶׁשֲא ירָצְמה הָּתַא אלַה : תיִנָע ָתְעְדְיַה 5
 שיא יַפְלַא תַעְּבְרַא ָתאֵצֹוהְו הָלֲאָה םיִמָיַה .יִנָפלמ

 ׁשיִא לרּואָּפ רָמאיַו : רָּבְדִּמַה--לֶא בֵרָיהִׁשְנַא 9
 ידוהי אא הל

 זלק
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 י איִבְּנ דרו םיִּבַר מו םָׁש בֵׁשֵנֹו : תּואָּבִנְתִמ
 וג אָשיַו ּוניִלֶא אבו : בֶנֲא ֹומְׁשּו הָדּוהְי-ִמ דָחֶא
 .רמאינ ּויְלְגַרדתֶאְו ויָדָיִתֶא ראו לּואָּפ רֹוזַא-תֶא
 רׁשֲא םיִדּוהְיַה ּױרָּסַאַי הֶכָּכ שֶדְקַה ַהּור רַמָא הּכ
 רֶזַה רוזָאָה ול רֶׁשֲאַל ׁשיִאָהזתָא סכלָשּוריִּב
 ו ןָּנַחְתַּנו הֶלֲאדתֶא עַמְשּנְו : םִיּגַה ידיל ּוּהְרְנְקַהְו
 תֹולֲע לַבְל אּוהַה סוקֶמה יִבָשּויו ּונְחַנֲא םנ ויִלֶא
 גּוּפַָמְתּו ּוּכְבִת הָמ לע לּואָּפ ןָעִו : הָמָלְׁשּורְי
 סג יִּכ ןֹוכָנ יִכֹנֲא ֹוּדבָל רָסֶאַָהְל אל יִכ יִבָבְל-תֶא
 14 אל רֶׁשֲאַכְו : יֵנֹדֲא עּושי םָשְל םַנְׁשּוריְּב תּומָל
 וט ירחאו | : יִנדַא ןֹוצְר יִהָי רמאל ּונְלִדָח זרָּת
 : הָמָלְׁשּורְי לענַו ּוניִלָּכדתֶא ּונאָשָנ הֶלֶאָה םִיִמיַח
 86 -תֶא םכֶּתַא ּואיִבָיו אָיִרְסְק יִדיִמְלִּתִמ ּונָמֲע ּולעָינ
 : ומִע םיִנָל ּונְחַנֲא רֶׁשֲא ןקָז דיִמְלִּת רֶפֹּכִמ ןּוסנמ
 ו : הָחָמְׂשִּב םיִחַאָה ּונְתא ּולּבקו הָמַלְׁשּורְי אֹובָּנַו

 18 אביו ו

 סיִנקְזַהדלֶכ ּולֲהָקִו בקענ לֶא תֶרָמָמִמ ּונְּמַע לּואָפ
 ו רָבְּב רֶבָּר רפסִַו םולשל םַהָל לֵאְׁשַנו : זרַמָׁש
 יד לע םכִיֹוּנַה בֶרֶקְּב םכיִהלָא הָשָעְדרָשָא זרַא
 כ ויָלֵא ּורְמאיִנ יִנדֶאְדתֶא ודּבכו ּועָמְשיַו : ותדבע
 םכיִנִמָאְמַה םיִדּוהְי תּובָבְר שי יִכ ָתיִאָר ּוניִחֶא

 וו ּתְדַמְל יִכ ְּילֲע עְמְׁשִר : הֶרֹוּתַל םיִאְּנְִמ סֶלָכו
 הַׁשֹמ-תֶא בעל סִיֹגַה בֶרְקְּב רֶׁשֲא םיִדּוהָיַה-לְּכדתֶא
 םָּתְבִל לַבָלּו ָּּהיִנְּביתָא לּומְל םֶהְל אל יִּב רֹמאָל
 9 לֵהקִי יִּכ תאו-לע הָיְהיהמּו : םיִכָרְּרַה יִרֲחַא
 23 זראז הֵׂשֲע ןֵכָל : ּףַאּבײתָא ּועָמְׁשִי יִּכ ןֹומָהָה
 םֶרְדִנ רֶׁשֲא ּונָל םיִׁשְנֲא הָעָּבְרַא ּילֲא רמאנ רֶׁשֲא
 2: הָלַכְו םֶּתַא שָּבַקְתִהְו םֶתא חק |: םםָׁשְּפניזלע

 אְוָשל יּכ םֶלָכ ּעְדְו םָשאְריזתֶא חַלְגְל םֶרּובֲעב
 --תֶא ָּתְרַמָשְו תְרָשָי יֵכְו ףֶלֲע ּועָמש רֶׁשֲא הָלֲא

 הרותה
.- 
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 -לָבָל דַעְל ול הָיְהִת הָּתַא יִּכ : ויָּפְמ לּוקַה-תֶא וט
 -הָּמְל הָּתַעְו : ּתְעַמְׁשְו ָתיִאָר רׁשֲא--לע םיִׁשָנֲא 6

 לע יִתאטַה-תֶא ץֶחְרּו טּפְּבַהְל םכוק רַחַאְּת
 יִלְלָפְתַהְבּו הָמַלְׁשּורְי יִבּושב יהו :יָנֹדֲא םֵׁשְב אֹורָקּו וז
 אַצְו רַהַמ לא רָּבְִדְמ ותא הָאְרֶאְו : םַדָרֲאָו לָביַהְב ו

 : יִלָע ףךְתּודְע-תֶא ּוחְקִי אל יִּכ ןוזּפְחְב םלָׁשּוריִמ

 -דתיִּב"לכְב יִתָּכַהְו יְִּרַּנְסִה יִכ ועדי יִנֹדֲא רַמאָו ופ
 ךפְׁשַהְב יִּתָדַמֲע יִנֲאַו : ְּךָּב םיניִמָאְמַה-תֶא דעומה כ
 ילִעְמְתֶאְנ ֹונָרְהָל יל הָתֲאְְו ּףֶרַע ןּופיטק םד
 ךַתלְׁשַא יִּכ ְּךל ילֲא רַמאִַמ : יִּתְרַמָש -ויָנְרִה ו
 רָבְַּה דע ותא יעֲמְׁשַו : םםִיוּגַה-לָא קּוחְרָמְל 5

 -ןמ הֶזָּב שיִא ּואׂש ּורַמאיַו םִלֹוק-תֶא ּואְׂשיַו הֶּזַה
 -תֶא ובילשינ ּוקעצו : תויחל ול אל יִּ ץֶרָאָה 5

 ףָלֶא רש וצו : הָמְיָמְׁשַה רַפֲע ּורויו םֶהיִלעָמ
 יִרי-לַע ותא ׁשֹורְדְל רַמאיַו הָדֹוצמַה לע ותלעהְל
 : זרֶכָכ וָלֲע םיקעצ הָּמַה הָמ-לע תַעְדְל תוּכמ

 הֶאָמ רש לא -ּואָּפ רֶמאיַו םכילָבָחְל ותא ּוטיו הב
 יִּתלְב םיִטֹוׁשְב יִמּור ׁשיִא רֶסיִל םֶכְלָה ּויְלָע דַמַעָה

 ףלֶא רשל רו שו הֶאְמ רש עמשמ : שָּפְשנ6
 :ימֹור שיא הֶז וכ הָשע הָּתַא רֶׁשֲאדתֶא האָר רמאל
 שיא םָא יִלֶא רמָא ויָלַא רֶמאיַו ףַלֶא רש אביוז
 בֶר שּוכְרַּב ּףֶלֶא רש ןעיו :ןָּכ רָמאיַו הָּתַא ימור 8

 יּתְדְלֹונ יִנֲאַו לּואָּפ רָמאיַו תאזה תיִׁשְֲחַה-תֶא יִתיִנַק
 ףֶלָא רש אָרייַו םאָתְּפ םיִשְרַה ּונָּמַמ ורוסינ :ן%9

 ה רֵסֶא יִּכילעְו אוה ימור שיא יִכ ול עדוהְּב

 -תֶא וצי .תורסמה" זמ ותא ריו Sass ותא

 דֶרּויו אֹבָל םבָהיִנְרדַהְנסִלָּבתֶאְו םיִנָהּכַה ישאר
 :  םֶהיִנָפְל ּוהַדיִמַעָיַנ לּואָּפיתַא

 םיִחַא םיִשְנַא רמאיו ןיִרָדְהְנּסּב- לּואָּפ בי נכא
 לפב M m2 : הל
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 אל רעש רעב תיקילקב שישְרּתִמ יֵכֹנֲא ידּוהי
 : סָעָה לֶא רָּבְדְל ל טל ְךַּתַאַמ לֶאָשָאְו הָריֲעַצ
 מ ודי--תֶא ףניו תלעמה לע -קואפ דמעה ול חנו

 ןושְלְּב רֵּבַַו :רֶלֹודְנ הָיַמָד יִהְּתַו םכַעָה לֶא
 : רמאל תיִרְבֲע

 א בכ --תֶא הָּתִע ּועָמָש תֹובֲאְו םיִחַא םיִׁשְנֲא

 9 אָרְק תיִרְבְע ןֹושְלְב ה םֶכיֵלֲא יִדָבְּר
 3 יִדּוהי שיא יָבֹנָא : רַמאיַו תושחל ּופְסָי םֶהֵלֲא
 תאזַה רעְּב ןּומָאְו איקילקל רֶׁשֲא ׁשיִׁשְרַתְּב דלונ
 ונתבַא רוּת רֶׁשֹוְּב רֶסִמ לֵאיִלִמנ ילְנרְל
 : הוה םכויה םֶכְלַּכ םָּתַא ֹומְּכ םיהלאֵל יִתאָנְקְ

 :ריֵנְסַאְו רסאָו ;רֶוָמידִע הרה ְּךְרָּרַב יִּתְפַדְרְו
 ה יִלָע ריעָי רֶׁשֲאַּכ : םיִשָנְו םיִשְנָאתֶא תּורָמָשַמְל
 תֹורָנֲא יִּתְחְקְל םֶהָמּו םכיִנְקְּזַהְילָכְו לּודָנִה ןֿהֹּבֶה
 -תֶא םכירּוסַא איִבְהְל קֶשָּמּב ְּךלֵאָו םיחַאַה--לֶא
 6 יִעְסְנֶב יֵהַת : שנע תשע םכָש ּויָה רֵׁשֲא
 יִלָע ריִאַה לֹודָּג רֹוא םַרָהֲצַּב קְׂשַמַּרהלַא יִּתְׁשִנְב

 זיתֶא עמָׁשֲאָו הָצְרַא לֹֿפָאְָו : םאָתַּפ םִיַמְׁשַהְוִמ
 8ןַעַאְו : יִנָּפּרְרִּתדהַמְל לּואָש לּואָש יֵלֲא רמא לוק
 יֵרְצֹנַה עּושי יֵבֹנָא ילֲא רָמאיַו ִנדַא זדָּתַא יִמ
 פּואְרייַו רואָה-תֶא ּואָר ימע רֶׁשֲאַו : ףּרְּת רֶׁשֲא
 ו הָמ רַמאָו :ועַמְׁש אל יֵלֲא רָּבַדַמַה לֹוק--תֶאְו
 לשמה לו סוק יִנדַא יִלֶא רָמאיַו יִנדֶא הרָשָעֶא
 וו אלו : ףֶתּושעל תּוצְמַה לָּכ-לַע ְּףלֵא רַמָאְי שו
 יִמָע רֶׁשֲאַו אּוהה רֹואָה דובְּכִמ זרארל תל
 9 שיא הָיְננַתַו : קְׂשַמַּרלֲא יובָאְו יִתא ּוכילוה
 : ּהֶּמָש םיִבָשיַה םיִדּוהְיַהְילֶכְּב עּודָי הֶרּותַּכ דיִסַח
 ג זרָטיִּבַה יִחֶא לּואָש יִלֶא רֶמאיַו דֹמֲעַַו יִלֶא ב
 14 הָקָל ּוניֵתֹובֲא יַהְלֲא רַמאיַו : איִהַה תַעָב וּב טֶּבַאְ
 עּומָשְלְו קיִדַצַהתֶא תּואְרלְו ונוצְרְתֶא תעַדְל ףתא

 תא

Cau יי tnt tnt, WS יו ו ב יה mn, 

- 

 "יי |, יקנו 1 דיי רש ווג יי ותו יי," רו יי כיאה
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 ֹוְרָהְל םכינוכנ .ונחנַאו ׁעְרַּת רֶׁשֲאב ול רֶׁשֲא
 --תֶא לּואָּפ תּוחָאְִּב עמְׁשַו : ברקו םםרָטְבפ

 : לּואָפְל דנו הָּדּוצַּמַה--לֶא אביו לו הָבְרֹאָה

 אֵבָה רמאיו תּואָמ יִרָשַמ דַחַא לֶא לּואָפ אָרְקִיַו וז
 דיִגַהְל רֶבָּד ול יִּכ ףֶלָא רש לֶא הֶּזַה רַעַּנַהְיתֶא

 רמאיו ףֶלֶא רש -לֶא ּוֲּאיִבַו ּוהַחָקִַו : ויָלָאה

 יתֶא ְּיֶלֲא איִבָהְל לֵאְׁשו רּוסָאָה לּואָפ יִלֶא אָדְק
 רש זחאיו : ְּףֶלֶא רֶבָד ול רֶׁשֲא,ַל קרֶזַה רעָנַחפ

 : יִלָא דיֵּגַהְל ְךְל-המ לֵאְׁשִו דָדָבְל ְּךֶלנ ּודָיַּב ףֶלֶא
 -תֶא דיִרוהְל ְּךַמִמ לאָשָל סיִדּוהְיַה ּותַאָי יִּכ רַמאיַוב

 רֶׁשֲאַּכ בׁטיֵה ּונֲּמִמ לאָשל ןיִרְדָהְנּפַה-לֶא רָחְמ לּואָּפ
 רַתֹוי ול ּובְרֶא יִּכ םֶהיֵלֲא עַמְׁשַּת לַא הָּתַאְו : ובאי עו

 לַבְל םָׁשְפַנתֶא ּומיִרֲחָה רֶׁשֲא םֶהָּב ׁשיִא םעְּבְרַאַמ
 םיִנֹכָנ הָּמַה הֶּתַעְו ּוהְגְרַהְי יִּכ"דֲע ּוּתְׁשִי לַבָלּו ּולְכִאי

 וֵצַָו רענַה-תַא ףָלֲא רש חלשינ : ְרָבְדְל םיִּכַחְמּו פל
 פ :  הֶּלֵאדתֶא יל ָּתְדַּגַה יִּכ ׁשיִאְל רמאי לַבְל

 ּוניִכָה רַמאיַו תֹואַמ יִרָש יִנְׁש-לֲא אָרְקִי 93
 םכיִׁשָרְפּו אּיַרְסִק לֶא תֶבָלְל אָבָצ יִשְנַא םִיַתאָמ
 תישילש תַעָּב םבָיַתאָמ תּותיִנָחַה יִאְשנְו םעֶבְׁש

 לּואָּפתֶא םֶביִּכְרַהְל רעְּב םֶהָל ּונְתּו : הדֶלָיְלַה א

 תֶרַָא בתכנ :  לשמה סָכְליִפדלֶא ּוהָטְלַמְּ ויִָע הב
 רוּבְּג שיא סֶכָליִּפְל אָיְסּול יִדולקמ םולָש : תאָּפ

 הָמָהְו םיִדּוהְיַה ירי-לע שָּפְתְנ הֶּזַה שיִאָה : לשמח ז

 ׁשיִא יִב יִּתְעַדְב ּוהָטְלַפְל אָבְצַה סֶע ברֶקָאְו ּוהְנְרַהְ
 הַמ--לע רֶבֶּרַהיתֶא תעדל שקַבַאְו =: אוה יִמור ₪
 יִתאָצָמּו : םֶהיִנְרְדַהְנְס לא ותא דֵרֹואָו ותא ּוניֵׁשְלֲה 9

 רַבְד ול אלו גתא ּוניִשְלָה םֶתְרּת תולָאְשמ לע יִב
 םיִדּוהְיַה תַבְרא-דתֶאְו : תּורָסּומ וא תֶוָמ טּפָשַמ ל

 וצֲאְו ְּךיֶלֲא םאְתְּפ תלשֶאְו יִלֶא הֶאְרַנ הֶּזַה שיִאְל
 : ףל םּולָש ויָלָע רֶׁשֲא-תֶא ָךיִנָפל רבדְל םיִניׁשְלמְל

 וחקיו

 טלק

 תעשב א"ג
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 םכֹויה-דע םיִהלֲא יִנָפל יִּתְכַּלַהְתה בֹוט בָל--לֶכְּב
 2ּויִלֲע םיִדָמעֶה-תֶא לֹודָנַה ןּֿכַה הָיננָח וצו : הזה
 3 םיּהלֶא ְּךֹּכַי לּואָפ ויָלֲא רַמָא זָא : ויִּפדלַע לתכהְל

 אלו בשוי הָּתַא הָדֹוּתה יפיע נטלו ןְּבלִמ ריק
 +וילֲע םיִדָמַעָה ּורְמאַו : יתא תֹוכַהְל ָתיוִצ הָדֹוּתכ
 ה אל לּואָּפ רַמֲאיַו : לֹודָנַה םיִהלֶא ןהּכ-תֶא ללְקְּתַה
 איִׂשָנ בּותְכ יִּכ לּודְּנַה ןהּכַה אּוה יִּכ םיִחַא יִּתעַדָי
 6 דָחֶא הָצְקִמ יִּכ לּואָּפ עדיו : "לַלְקְִת אל ִּמעְּב
 ףּותַּב אָרְקִינ םכיִשּורְּפִמ דָחֶאָהְו םכיקּודְצְמ הָיָה
 יִכְנָא שּורָפדֶָּב שּורָּפ םיחא םםיִׁשָנֲא ןיִרָדָהְנַּפַה
 פ :  טּופָש יֵבֹנֲא םיִתַּמַה תַמּוקְתּו תֶלָחּותדללְ

 ז םיִשּורְּפַה ןיַב הָמּוהְמ יִהְּתַו הָלֶאתֶא רֵּבַדִו
 8 םירמא םיִקּודֲצַה יִּכ :ןּומָהָה קִלְחָיַו םיקּודְצַה ןיֵּבּו

 סיִדַוְתִמ םיִשּורְּפַהְו ַחּורְו ֶאְלַמו קדִמּוקֶּת ןיִא יִּ
 9 סכירפופה ּומּוקיו הָלֹודְנ הָקְעצ יִהְּתַו : םֶהֹיֵגְׁש
 עֶר ּונאָצְמ אל רמאל ּוביִרַו םיִׁשּורּפה זרַצְקִמִמ
 פל ְּךאָלִמ וא חּור ויְלֲא רֵּבַּר םִאְו הנה ׁשיִאָּב
 י אָריִיו הָלֹודְנ הָמּוהְמ יִהְּתַו : םכיִהלאָּב םַחְלִנ

 ֹואָבְצדתֶא וצו לּואָּפ םכָהמ ףרֶשי ןּפ ףָלָא רש
 : הָדּוצַּמַהלֲא ֹואיִבֲהַלְו םֶכֹוּתִמ ותא ףוטחלְו תָּדָרְל
 וג יִּכ לּואָּפ קזַח רמאיו רַחַא הָליַלַב יִנדַא ויָלָע דמעיו

 יִלָע ריעָּת דֵעָה ןּכ סֶלָשּוריִב יִלָע ְּתִדַעַה רֶׁשֲאַכ
 נג םביִדּוהְי םיִׁשְנֲא ּורְׁשְקְתַּו רקב יהו : םכּורְב
 לו ּולָכאי אל יִּכ רֹמאַל םכָשְּפנתֶא ּומיִרֲחיו
 13 תיִרְב יֵלעַבּו : לּואּפ-דתֶא ּוגְרַהַי יִּכדדִע ּוּתְׁשְ

 4 יִשאְר לֶא ּואבַַו : הֶלְעְמְו םיִעְּבְרַאמ ּויָה הָּלֲאָה
 ּונשפנ-דזרֶא ּונְמַרֲחָה ּורָמאיו .םינקּזִהְו םםיִנֲהֹּכַה
 דזרֶא גרַהַנ יִּכדדדַע הָמּואַמ לַכאנ לַבָל םכֶרַחְב
 וט רש לֶא ןיִרְדָהְנִּפַה םע ּואְרַּת םָּתַא כָל : לּואָּפ
 --תֶא בָטיִה שורדל רָחָמ םכֶכיִלַא ּוהֵדיִרֹוהְל ּףֶלֶא

 רשא
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 הָּזַה דרב יִּכ דיל הֶּרוְהֲא תאז-תֶא ךא : הָּתְע ו
 תכ א'ג -תֶא דבָעָא ןִּב םירְצנ םידיִמְלִּת םיִאְרְק הָּמַה רֶׁשֲא
 הָדֹוּתַּב םיִבּותְּבַה--לֶכְב יִּתְנַמֲאָהְו יִתּובָא  יהלֶא

 הַּמַה םג רֶׁשֲאּכ םיִהלאל לַחָיַאְו : םםיִאיבָנִבּווט
 םיקיִַּצַה םכג םיִתּמַה תַמּוקֶּת :רֹויָהְל םםיָּכַחְמ .
 יקְנ בל דיִמְת יל תֹויָהְל יִּתְכַלָה תאזבּו : םיַעְׁשָרָהְוופ
 יִתאָּב תֹוּבַר םיִנָש יִרָחַאְו : םיִשְנָאְלְו םיהלאל עֶרַמ וז
 םיִדּוהְי יִנָאְצִמ ּהָבּו : ביִרְקַהְלּו יִמַעְל םיִדְקֲח תושעל 8

 תצלו לָהְקְּב אל לכיֵהְּב ׁשּקִמ אָיְסַאְמ םכיִדָחֶא
 םִא ןישְלַהְלו הפ ּיִנָּפְל םֶתּויָהְל םֶהָלְו : הָמּוהְמב ופ
 ּואְצְמ םַא הָלֲא ּורְּבַדִי וא : יִלָע הָמּואָמ םָהָל הָיִהִי ב

 דָחֶא לוק-לע וא : ןיִרְדֲהְנַס יִנָּפַל ידמְעְּב קֶשע יב
 תַמּוקִּת לע יִּכ םםֶנֹותְב יֵדְמֲעְב יִתאָרְק רֶׁשֲא הָּוַה

 ְּכְליִפ עמְׁשַו : םֹויַה םָּכִמ טּופָש יכנָא םיִתַמַה 9
 רֶׁשֲא-תֶא בָטיַה ול עּדָוִהְּב םֶמִא רַחַאְו הָּלֲא-תֶא
 עדַא ףָלֲא רש :=יסּול תַדָרְּב רמאינ הוה ּךֶרל

 םּואָּפ-דתָא רֹמָׁשל הָאַמ רשדתֶא וַצָיו : םֶכְרָבְהִ
 וֵעָּיִמִמ שיא אָלְּכִהְל אלו זדָחְנַר ול זרּויָהְלְו

 םיִמָי יִרְמִאְו ּפ : ויְלָא אֹוּבָמּו תַרָשָמ 4
 תיִדּוהְיַה ֹוּתְׁשִא הֶלֶסּורְּר סע סָּכְלִּפ אָּב םכיִדָחַא
 : תיִשָמב חֶנּומָאָה-לַע ותא עַמְשיו לּואָּפדלֶא הַלְׁשיַו

 דיִתָעָה טָּפְׁשִמ-לעֶו בֵליקְנילעו הקֶדָצַה לע רֵּבַדַוהב
 : יִּתְעְב ףְתא יִתאְרְקְו הָּתע ל ןעיו ָסְּבְליִּפ דַרָחָיו
 ןּכ--לעֶו ֹוחְלְׁשְל שּוכְר לּואָּפ ול תֶתְל לַחָי בגו

 ּפ : ויָלֲא רֵּבַדו תובר םיִמָעְּפ ויָלֲא חלש

 םּויְקְרְּפ-תֶא ֶכָליּפ הקו םִיתָנְׁש הָנאָלַמּתַ ד
 םיִּדּוהְיַה-תֶא תֹוצְרָל סְּכְליִּפ הָבאיַו ומוקְמַּב סּוטְסַּפ
 : רּוסָא לּואָּפדתַא בזעינ

 אָיִרְסְקִמ לעג הָניִדַמַהְדלֶא סּוטְסֶפ אבי הכ א
--- 

 ויִלַא ּואְרַ = : םכיִמְו תֶשלָש יִרָמַא דִמְלָשּורְופ
 ןהכה
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 גו ּואיָבו ּווָצ רֶׁשֲאַּכ "ּואָּפתֶא אָבְצ יִשְנַא ּוחְקיַו

 2 םיִׁשְרְּפַה-תֶא ּובזעיו : סיִרָטִּפְטְנַא לֶא הָלֵיל ותא =
 8 ואביו : הָּדּוצַּמַהלֲא ּובָשיו ומִַע תֶכָלְל תֶרָחּמִמ
 ּודימעיו לשמה לֶא תֶרּגַאָהתֶא ּונְּתִַו אירְסְקְלֶא

 3 לַאְׁשִַו תרנַאָּהּתֶא לשמה אָרְקִִו : לּואָפ ויִנפְל
 : צוה אָקיִלְקִמ יִּכ עַד אוה הדְנִדָמ הֶז יִאָמ
 הל ּורְמָשְָל וצו יִנִשְלַמ אֹובְּב ףתא עמָשָא רמאיו
 : סודורוה טֵּפְׁשִמ רַצֲחַב

 א דכוַהּכַה הָיננָה דרי םכימְו הָשִמִמ יֵרֲחַאְו
 .רֶׁשֲא ץילמ--שיִא ילּוטְרמְו םכיִנקְוַה סע 'ריודָגַה
 פיִלּוטְרט לָחִיַו ארקיו : לּואָפרלע לשמָהתֶא ועידוה
 ףדי-לע הָנֹה .יוגל הָיָה בָר םולש רמאל ןישְלַהְל

 3 סיקְמלֶכְבּו תע"לָכְב ּונְהְקָלְו : ָחֶניִבְּב םיִרָשיִמּו
 + ןִּנְחְתֶא ךעיגֹוא ןָּפּו : רֹוּבִג שיא סֶּכְליִפ הָדּותְ-לֶכְּב
 ה -תֶא ּונאָצָמ יִּכ :  ּךֶתְלְמָחְּכ רֶצְקְב ּונַעְמָשְל ּףיְלא
 רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה-לְבְב הָמּוהְמ םהָיו רֶבָדְל הֶּגַה ׁשיִאָה

 : םםיִרְצֹנַה םיִדיִמְלַּתַל הָמּוהְּמַה שארְו "לֶבּתַּב תנלא'נ
 6 ותא שפְתִנְו לָכיִהַהְתֶא אַּמַטְל הָּסִנ אוה כנו |

 ז פסול ּוניִלָע אביו : ּונָתְרותְכ ּוטפָשְל הָבאֹנַ
 וצו : *כֹודָג קְׁשעְב ּוניִדָיְמ ּוהָביִלויַו ףֶלֶא רש

 ךרקחב ּונָּמִמ עַדַּת ןעַמְל ּףיֶנָפְל אוב ויִנִשְלַמתֶא
 : םָב ותא םיִנִשְלַמ ּונְחַנֲא רֶׁשֲא הָלָאְדְדלֶּבְדתֶא
 RR 8 : הֶלֶא םיִנָכ יִּכ רמאָל םיִדּוהיַה ותאיו

 .. - ייּתְעַדְּב רֵּבַדְל לשמה ויִלֶא ץורקֶּב לּואָּפ ןעיו
 רֵּבַדֲא תובר סיִנָש הֶז הֶּזַה יוגל הֶּתַא טפוש יִב
 ונ ּונְניִא יִּכ תַעַדְל ָתְלְכְו : בֵל בוטּב יֵלֲע-רְׁשַא תא

 רָמְלְׁשּורְי ִתֹולֲעַמ שבימי רֶׂשְע םיַנָׁשסַא יב
 ו לֶביִהָּב שיא סע רֵּבדִמ יִנָאְצִמ אלו : תוחַּתָשַהְל
 אלו םיִדָעּומַהיֶּתְבַב אל לָחְקַהְ-תֶא תֹוצַהְל צל
 ג יִלָע ּוניִשְלַה רָשַא--תֶא םִיִקְל ּולְכּוי אלו : רעְב

 התע
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 םּוקְבּו : שיִאָה-תֶא איִבָהְל וֵצֵאָו טֶּפָשַמַה בשומ ₪

 : יִּתְבָשָח רֶׁשֲאַמ רֶבָד ּואיִבַה אל םיִניִשְלַמַה ויָלֲע
 *לעֶו םֶתְרבַעְלַע ויָלָע תּודָחֶא תולאש םֶהָל ְַּא ופ

 : יָת אּוה יִכ ויָלָע רַמא לּואָפּו תָמַה עּושי ׁשיִא

 תֶכָלָל הָבאֹיַה רַמאָו הָלַאָּכ תֹולָאְׁשִמ לע יל רֶצַַ כ
 תצרקו : הָלַא לע הָמָׁש שָפְשַהְלּו הָמְכָׁשּוריו

 --דע ֹורְמְׁשְל וצֲאְו סוטְסּוגא עּדַמל ּורָמָשְל לּואָּפ
= 

 .סֹוּפרְנַא רָמאִו : רֶסִק לֶא ותא חַלָשֶא יב
 רַמאיַו שיִאָה-תֶא עֹמְׁשְל הָבֹא יִנֲא םֵג סּוטְסִּפ לֶא

 יקיִנְרָבּו סוּפרְנַא אביו : ותא עמְׁשַּת רָחָמְלּ
 הָעּומְׁשַה םםֹוקְמ לֶא ּואבִיַו לדג ןֹואְנְּב תֶרֲחָּמִמ

 םּוטְסָפ וצו ריִעָה ׁשְנֲא יַׁשאָרְו םיִפָלַא יִרָש סֶע
 ּךֶלַמַה סוּפְרְנַא סּוטסַּפ רַמאיִַנ : תצָבּוה לּואָהּו +

 הָוַה שיֵאָה-תֶא ּואְר ּונָּתַא הפ רֶׁשֲא םיִׁשְנַא-לָבְו
 םַלְׁשּוריְּב םָּג םיִדּוהְיַה ןֹומֲה לָכ יִּב ענפה רֶׁשֲא
 : דע זרויחל ול אל יִּכ םיִאְרק ויָלָע הפ סת

 תצרק .אּוה יֵכְו תֶוָמ טָּפָשַמ הָשָע אל יִכ הֶאְרָאָו הכ
 רֶבָד יִדְיְּב ןיִאְו :  ּוחְלַשְל יִּתְרַמָא סוטֶקּונא לֶא 6

 ותא יִתאָצּוה ןָּכדדִלַע ינדאל ויָלָע בֹּתָכַל ןּוכְנ

 יל .תּויָהְל ךְלֶמַה םֹוּפרְנַא דאמ ּףינָפו םםֶכיִנְפִל
 הֶאְרִנ תּוליִסְכְל יִּכ : רֶקַתַה יִרָחַא בֹוּתְבְל רֶבָד

 : וינֲֹע-תֶא דיִנַהְל אֹלְו רּוסָא חולָשל יל
 רֵּנַרְל ְּךְל שי לּואָּפדדלֶא סוּפְרָנַא רָמאיִ וכא

 רָשָאדדלְּכְדְילָע : רַּבַו ֹודי-התֶא לּואָּפ תַלְׁשיופ

 םֹוְּרְנַא יִרָשָאְל יִּתְבִׁשָה םביִדּוהְיַה יִתֹא ּונישְלַה
 ָתְעדִי יִּכ ראָמְבּו : םֹויַה רָּבדַא ְּףיֶנָפְל יִּכ מַה 3

 -יבָרקְּב רֶׁשֲא  ;רּולָאָשָמַהְו םכיִכְרְהַה לָּכיתרַא =
 -דָרָאְב יתא עמָשל ףיִלא נַחְתַא ןּכְ"לע םיִדּוהְי8ה | =
 יִתְכַלָהְתַה רׁשֲאזתַא םיעָדֹי םידּוהְיַהלְּכ : םֶּפַאַא |
 : םֶלָשּוריִב יִמַע בֶרְקַּב תיִשאַרַמ הָיָה רֶׁשֲא יֵדּועְגִמ |

 המהו אא 5% ל

 אמק



 2 04.95. .הכ םיכאלמה ילעפ
 ןנִחְתִינ :לּואָּפ לע םכידוהיה ישאַרָו לֹודְּגַה ןַהְּבַה
 3 ןעמְל ;הרָמְלָשּוְי .וחְלשְל ּונֲּמִמ לאש .: .ןיִלַא
 הַמְׁשִי יִּכ םּוטְסָּפ ןעינ : דרב ֹוגְרָהְל ול ובר
 .הרֶׁשֲאַו >>: זרָרֵהְמ לִי וה יִכְו אָּרָסְקִב לּואָּפ
 ׁשיִאְּב רָבּר שי םא ותא ּוניִׁשְלַו ּודרְי םָּכִמ ּולְבּו

 דו .םיִמָי הָרְׂשעַמ רַתֹי םכָהָּמע בֶׁשְ : הֶוַה
 וצו טּפְׁשִמַה בֵׁשֹומ לע בשָי תֶרֲחָּמִמּו אְיְרְסִק לֶא
 :ז םיִדּוהְיַה ותא ּובְבָס ואבְכּו .: לּואָּפתֶא אֹוֵבָהְל
 תרונָטֶש לּואָּפ-דלע ּואיִבַו םַלׁשּוריִמ ּודְרָי רֶׁשֲא
 sאל רֵּבדַו : יקל ּולְכַי אל רֶׁשֲא תוער תֹוּבַר
 פ:הָבאיַו : רֶסיִקְבּו לֶכיָהְבּו םיִדּוהְיַה תַרֹותְב יִתאַטֶח
 לּואָּפ לֶא רַמאיַו .ןעיו םיִדּוהְיה-תֶא תוצרל סּוטְסָפ

 : הָּמָש יִנָפְל טפְׁשַהַל הָמָלָשּורְי תֹולעל הָבאתַה
 יָֹנָא רֶפיֵק טַּפְׁשִמ בשומ יִנָפְל "דּואָּפ רַמִאיַו
 םכיִדּוהְיַהדתֶא יִּתְקַשָע אל הפ טַפְׁשַהְל יִלְו מע
 ווֹרַבְד יִתיִשָעְו יִתְקַשָע םַאָו : בֵטיֵה :ָּתָעַדָי רֶׁשֵאַּ
 רֶׁשֲא-דתֶא םֵאְו תֶוָמַה ןמ ינְקנֲא אל תֶוָמ טֵּפְׁשִמ
 יִתֹא זרַתְל שיא לכּוו תצל ּונָנִא יֵלֲע :ּוניִשְלַה
 ו שבע סֹוטְסַפ .רָּבְדִו : אָרְקֶא רָסיק-ד-לָא םֶהָל

 רָסיִק לא רֶסיִק *לֶא תאְרְקַה ןעו םכיִצעויה
 רצּךֶלַמַה םֹוּפרְנַא אָּב םיִדָחַא סיִמָי יֵרֲחַאָו : ּךלִּת
 + םֹוטְסַּפ םכולשְל לאָשְל :ִּיַרְסִקדזלָא יִקינְרָבּו
 "14 רַבָרזתֶא סּוטְסֶּפ םֶׂשו םיִּבר םיִמָי םָׁש ּובְׁשַו
 רּוסֶא בְועֶנ דָחֶא שיא רמאל ּךֶלַמַה יִנָפְל לּואַּפ
 וט ינקו םםינָּכַה .יׁשאָר ּואְרנ ולֲעְו : סְכְליִּפִמ
 : ויָלֲע .ׁטּפְׁשִמ .םיִלֶאש םַלׁשּוריִב יֵתֹויָהְּב םיִדּוהיַה

 16 ׁשיִא-:תֶא .תַתָל םיִמֹורָה ְרּב ןיא יִּכ םֶתא עא
 :םיִנפ .סיִעישְרָמַה לֶא עְׁשְרנַה הָיִהְו םֶרָטְּב ןֹּדבַאל
 ג ןָכְל : תנטְׂשַה-לע רֵּבַדְל זרעָה ולו םינָפ לֶא
 לע יִּתבׁשִ תֶרֲחְמִמּו יִּתְרַחֲא אל הפ להקה

 שק 2 יי
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 םיִלָעָפ תושעלו :טיהלֶא לֶא .בּושְלְו םַחָּנִהְל םיזנלו
 םידּוהְיה .יתא ּושּפְת הָלא-לע =: הָבּושְתַל םיִוֲאָנ
 הָרְעל יל הָיָה סיהלאָו =: יִנְגְרֶהְל ּוסָנַיו לָביֵהְּב 2

 םכּויַה דע םיִלֹודְנלְו םכיִנטְקְל םַּג רַעָהְל דֹמֲעֲאָו
 ּורְּר הֶׁשֲא תַאזסא יִּכ רֶבָד יִּתָרְּבִד אלו הָּזַה
 ַחיִשְמַה הָּנַעַי יִּכ : םֶתויְהְל הָשמּו םיִאיִבְּנַה ד 9
 םָעָל רֹוא דיֶנַהְלּו םיִתַמַה תַמּוקְתְל ןושאר ותויהל :

 לּודָּנ לֹוקְּב סּוטְסֶּפ רַמָא ןכ ּורְּבְדְבּו : םִיונלוא

 ְךְתֹא .ּוכְפָה םכיּבר םיִרָפְק "דּואפ הָּתַא עֶנְׁשְמ
 שיא = סּוטְקְּפ עֶנְׁשִמ יֵנָנַא רמאַו : עָּנַשְמְל הכ

 יִּכ < : רָּבִדְמ יִכנָא הָנּובְתּו תָמָא יִרָּבְרְו .רובנ 6

 יב יּולְנְּב רֵּבַדְמ יִכּנָא וָנָפְלּו הָלֶאדתֶא ערי ְּךִלמַה
 יב קדֶלֶאְמ רֶבָּד רֶּתְסנ ל ּונָמִמ יּכ יִנֲא חַטב

 ךְלַמַה סֹוּפְרְנַא ןיִמֲאַתַה : תאז הָתְיָה ֶּנַפְב אל לז
 סּופְרְנַא הַמאיַנ =: ןיִמֲאַת יִכ יִּתְעַדְו .םכיִאיִבְּנְב 8

 :יִנָיְטְסְרְק תרּויְהְל יתא הָּתַפְת טַעְמַּכ לּואָּפ לֶא
 -:לָּכ יִּכ ךֶרַּבְל הָּתַא אלו ךּתַי יִמ לּואָּפ רָמֶאיַו 9

 יִנָמְב .הֶלְבְו :טַעָמַכ ּיָהְי םכויַה יתא םכיִעְמשה
 הֶּלֵא-תֶא רֵּבְּר רֶׁשֲאַבְו :הָלֲאָה תורְסּומַה דַבְלַמל

 :; םכְּתַא : םיִבְׁשֹויַהְו יִקיִנְרָבּו לֵׁשמַהְו ּךֶלֶּמַה בק
 הֶׂשֲעי אל יִּכ רמאל ּוהֲעַר לֶא .ׁשיִא ּורְּבַרִַו ּוכְליַו ג
 רַמאַו :  תורסומּו זרֶוָמ טֵפְׁשִמ רֵבָד הֶז שיא 9

 םָא reo חלש הֶז ׁשיִא :םוטְסָּפ" לא םֹוּפְְנַא
 : רסיִק לֶא יאָרק אל

 תא רנתוו הילה :לֶא isn ּונְל זנו .הב א
 הָאמ;רׂש -לֶא :םיִדָחַא םיִרֲחַא םִרּוסַא-תֶאְז לּואָּפ
 לָא;ַדַחנו: םוטסּונא אָבְצ *שְנַא לָבְחְלייִלּוי ומשול

 אסא אממ לֶא תֶבָלָל אֹובָנו תיִשיִמְרְּדַא תנא
 רַתַאְבּו 7: אקונולְּקִּתַמ יִנודיקמ ּךרשֶסְרַא ּונָּתַאופ

 :קּואָּפְל | :םיטח"םוט :שוא" ילו .ךודיצל וענה
foeresוההינוו א א 9 בול  

 במק



 הי :049.26- וכ םיכאלמה ילעפ
 ה ִּתוָה יִּכ דעֶהְל ובאי םַא תיִׁשאַרַמ יִנֲעָדְי הָמַחְו
 sהָּתעְו : ּונֵתְנּומֲאָּב םיִרָשוה טבידיִמְלָּתַּכ ׁשּורְּפ
 ּוניִתֹבֲאל רֶׁשֲא רֶבָּרַה תַלֲחֹוּת-לע טַפְׁשַהְל דמע יִנֲא
 זּונֵטְבש רָשָע םיַנְׁש ּולֲחַי רֶׁשֲאַלְו =: םםיִהלֲאַמ

 תֶלָחְוּתַה ןעמְלּו הֶלְולְו םֶמֹוי הָקְזָחְּב םֶדְבָעב אבל
 סּוּפרְנָא םיִדּוהְיַהְַמ טּפְׁשִּמַה לֶא יתאְרקנ :תאזה
 3 יקי םָא הָרְרוסְל .םכְכָל טָּפֶשְו 'הָמָל :ּרָנֶּמַה
 פיִּבְל לֶא יִּתְרַמָא הָנָמְָו : טביִתָמַה-תֶא :םכיִתלֶא
 : ירצֹנַה עושי .םכש דֶנָני תֹובְר תושעל יִלָע יב
 י םביִּבר םיִשודק  רַגְסֶאְו .טכלָשּוריִב יִתיִׂשֲע רֶשָאַ

 םיִנָמּכַה יִשאָרַמ ןֹוטְלְׁשַה-תֶא יִּתְמְקְּב  רַמָשְמְּב
 וו םֶתִא יִּתְׁשִנֲע תובד םיִמֲעְפּו ' : יִּתַאָי םֶתא. גרֲהלְו
 םכָּב עָגִּתְשָאְו ףדנ" יּתקזָחָהְו טיִדעומֲהיְִבְִבּב
 נפיִּתְכְלבּו : תֹורַחַא .םיִרֲע לֶא םג יִּתְפַדֲרְו דאָמ
 ; םכינתכה יׁשאָר תקפו ןֹוטְְׁשְב קָשָמד יָא
 ו םמָשַהדְִמ רֹואזתֶא ּךֶלֶּמַה םִיְרְחְצּב ךרּרּב יִתְיִאָר
 :י יִמַע םםיַכָלהַה יֵנָפַלַו יֵנָפְל ּהַנְנ שָמָשה רַמּזִמ
 ו יִלֲא רָּבִדְמ לוק יִּתְעַמְׁש הָצְדֲא ּונָלְב ּונְלּפָנ רֶׁשֲאְַו
 יִנָּפְדְרִת הָּמָל לּואָש לּואָש תיַרְבע ןֹוׁשָלְּברָמאּו
 יט רָּתַא יִמ רַמאָו = : תונּבְרֶדְּב טועְבְל :ךְל הָשק
 16 םכּוקו : ףדרת 'רָשֶא עושי יִכנָא רַמאיו יִנדַא

 תַחְקְל ףיִלַא יִתיִאְרִנ תאז לע יִּב ּיָלְנְר לע דמעו
 "לע :ָּתְעַדְג רֶׁשֲא  הָלַא לע דַעָלו תַרָשְמְל ךתא
 וז םִיוּנַהְו סעֶה ןמ ךתודפל : ּךֶאְרִא רֶׁשֲא הדֶלֶא
 18 סָחיִניִע תֹוקַפְל 1 הֶּתַע ם ץכהיִלא ֲחָלְׁשִא רֶׁשֲא
 םכיהלאל ןְמְׂשַה זררּובְנּו רֹואְל ךשחמ .ביִׁשָהְל

 לע םישדקה ברב הֶלֲנְו םיִאְטַח תחילה תחל
 פט ּךְלֶמַה סֹופְרְנַא ןּפדלַע |: יִּב רֶׁשֲא זרֶנּומֲא :יִדָ
 כיִּתְדַּנַה הָנשארְבּו : םִיִמְׁשַה הֵאָרַּמִמ יתר אל"
 הָדּוהְי רֵּכּכ"לְכְבּו םלשוחיבו שר יָה רש"

 םיונלו 2
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 םָכֵלֲא רמֹא יִנֲא הָּתַעְו : ּוטְלַפִת הָנֹה ןָדְבֶאָה
 ֹוהָינֲא יּתְלַּב דבאת אל םָּכִמ ׁשְּבָנ יִכ קְזַחְתַה
 םיִהלֲאָה ְךַאָלַמ יֵלֲע דמֲע הָּזַה הֶלְילב יִּכ : ּהָּבבְל

 אָריִּת לַא רמאל : דב יִנֲא ותא] דל יִנֲא רֵׁשֲאַלּ“צ

 םיהלָא ל ןַתָנ הגַהְו רֶסיק יֵנְפִל דמעל ּףילָע לּואָּפ
 יִּכ םיִׁשְנֲא ּוקְזהְתַה ןֵכָל : ךֶּתִא םיִאָּבַהלָּכ-תֶא הכ

 לֶאְו :יִלַא רַמָאְנ רֶׁשֲאַּכ תּויָהְל יִּתְנַמֲאָה םיהלאב
 הל רָשָע הָעְּברַאְב יִהְיְו : לֿפנ לופָנ דָחֶא יא פז
 תוצָחַּב םיִחְלַמה ּובְׁשֲחַּו איִרְדַא םי לֶא תש

 תֶרָע ּודירּוינ : תֶחֶא הָמְרֲא לֶא תֶשְנָל הָלָיַלַה א
 דּוע ּוריִרֹויַו טעֶמ דֹועְו עׂשָּפ םכירָשָע ּואָצְמיו

 ולֲִו ןֶפ וארו : עׂשָפ רֶׁשָע :רֶׁשֵמֲח ּואָצמִפפ
 רֹוחֲאַמ לֶזְרַּב םיִנּותְלְקְע הָעְּבְרא ּוליטו םיִקָכְרְב |
 םכיִחְלַמַה ּושקְבָיַו : םכֹוי תּויְהְל ּושקביו הָנֲאָה ב

 םִיַה "לֶא יִפְקְסַה-דתֶא ּוחידיו הָּיִנָאָה ןֶמ ּתֹורָבְל
 %  קדנָאָה שארמ לרב םכינותְלקע יִחְלשמַּ

 םכַא אָבָצ יִשְנַא לֶאְו הֶאַמ רש לא לּואפ רָמֲאיַו 1
 זָא : עשוהל ולְכּות אל הָיִנָאָב הָלֶא וראשי אל פ

 ול ּוחיִנַו יִפָקְּסַה יֵלְבַה--תֶא אָבְצ יִשְנַא ּותְרְכְ
 *לֶא לּואָּפ ןָנַחְתִיַ אֹובְל רקב יהו : ללופנְל
 םֹוי רָשָע הָעְּברַא הז רמאל -לֶכא תַחַקְל םֶלָּכ

 ןּכילע = : :הָמּואְמ םָּתְחַקְל אלו םָּתְמַצְו םֶתֵלְּכצ
 יִּכ םֶכְתַעּושְּת תאז יִּכ לָכא תַחְקְל םֶכיֵלֲא ןֵּנַהְתֶא \
 ןָּכ רֵּבַדַו : הָצְרֶא םכְבְשאר תַרָעְשַמ לפי אל הל

 לָחָּיו סרֶפיַו םֶלָכ יִנָּפְל םיהלאל הָדּויַו םֶחָל הק
 יִהָּננ : לָבֹא ּוחקיו בל בוט םֶלָכ ויהיו : לכָאְל 6 הז

 עְּבְשִיו : ששְו םִעְבַשְו םותאָמ שָפְנלָכ הֶינָאְב =
 ז"א .ןֶנָלִהְדתֶא ּוליִטַו הָינָאָה--תֶא ולו םֶחָל <
 ּואְרַו ץֶרָאָה-זתֶא ּוריִּכָה אלו םֹוי יהו : ספ

 קח

 גמק

 ןוניע א"נ



 649.97.  זכ םיכאלמה ילעפ
 + ויְלָע ָּהיִנעתֶא םּושְל ויער לֶא תֶכְלְל ּוהָחיִנַ
 4: ּפנְָּנְנְל תּורָה יִּכ רָּפּכ תַחַת אֹובָנַו םֶׁשִמ לגו
 ה לֶא +ֹובָנַו אָיְליִּפָמַפּו אָיִקִלְק םכי ךותְב אֹובָנַ
 6 תיְנָאתֶא הֶאַמ רש םָׁש אָצְמַַו : אָיקּולְל אָריִמ

 ז לו : ּהָב ּונְתֹא םָשָיַו אָיְלַטֲאְל האב אָיְרְָּנסְכְלַא
 יִּתְלְּבִמ יִדָנְקְל ּנאְּב תּודְבְכְבּו טָאְל םיָּבַר םימי
 : ןֹומְלסְל טְרְק זרַחַת אּובָנו ַהּורָה ּונָל חינה
 8 ףוח אָרְקִנַה םֹוקַּמַה לֶא צֹובָנַו תּודַבָכְּב רבע
 ימי ּולכו :ויָלֵא הָבֹרְק הָיִסַאְל רעְו בוש
 = חָּבַדְו רַבָע רֶבָּכ םֹוצַה יִּכ סיב אֹובְל ןַּכְסִיַו םיִּבַר
 ייָכ יִנֲא הָאר םכיִשְנָא סֶהיִלֲא רַמאיַו : לּואָּפ

 םיִלַבְל אל הָּזַה ְּךֶרָּרַה הֶיְהִי לֹודג ןדְבֶאְבּו הָעְרְב

 נג ןעיְו  :לּואָּפ יֵרְבּרַמ הָּיְנֲאָה לעבְלּו לֵבֹוחַה שארל
 םֵׁשִמ תֶבָלְל םיִּבַר ּוצֲעֹונ ףֹורֲחל ףוחה בוט אל

 ויָתֹאְצֹותְו יִטְרָק ףוח ףֹורֲחל ְּכַנֲפְל עיני ילוא
 ו טְלְב הָּבְנְנ חור בֵׁשְו + הָמָיהְּבְנֶנְו הָמְנ"הָנּבְצ
 : טְרְקְל ברָקִמ ּורְבַעַיו ּואָשִיַו ּוחיִלְצַה יִכ ּובָשְחָיַו
 ו :רַאָרְקִנַה רֶרְעְק חור הב זרֶעְנְפ שַעָמ דעו
 וש יֵנְפִל ּוקָל הָלָכָי אלו הָינֲאַה ףַטְַּתַו : ןּודיִלְקלָיא
 16 דָחֶא יִאְל תַתּפִמ ץֶרָנְו : תֶכְלְל ָּהָבְוענו ַחּורָה
 : יִפְקְסַּב זוחֶאְל תּודְבְכַּב -לַכּוננ אָדְלְק ְּרְקִּנַה

 וז ןֶפ ּואְריֵַו הָינָאָהְתֶא סֶרֶזֶאְּב ּורזעיו ותא ּוכָשְמְי
 | : ּואְׂשָנַו ְּךָסַמַהתַא ּודירויו לּוח-דורֶה לֶא ול
 נפ 18 יִשיִלָשַבּו : ּותְרָחְמְל ּוליִטיַו לֹודָּנ רַעַסַב ּונְחנֲאַו

 כ שָמָש הָאְרִנ אלו : הָינֲאָה יִלְּכתֶא ּונידָיְב ּונְלַטַה
 זרָּתַו ּונְּב ץֶרָפ רעסהו םיִּבַר םיִמָיְל םיִבָבֹובְו
 91 לֹודָּג םּוצ יִרְמַאְו : ּונְתְעּושי תֶלֲחֹוּת-לְכ הָּרָס
 < יִלֶא עּומָשָל םכָכיִלֲע רַמאיַו םכֶבֹותְּב לּואָּפ דַמֲע

 --זרָאְו הָעְרְתתֶאְו טְרִמ רבעל אֹלְו בשא
 ןדבאה |
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 םֶהָל רֶׁשֲא םיִרָחַא ּושְנְנ תאז תֹויָהַבּו : ותא אֿפרױפ
 לוד דֹובָכְב ּונְדְּבַכ הָּמַהְו : ּואַפָרו יִאָּב סיִאְלַחִת י
 פ :  םירסממב ּונָל ּוקיִנעַה תבל

 זריִנָאְב ּונאְּב םםיִׁשָדָה תֶשלָש יֵרֲחַאְָו ג
 : םיִמאָת ּהָסִנְּו ףְרהַב יִאְב הָתְיָה רֶׁשֲא אָיִרְדְנסְכְלַא

 םשָמּו : םיִמָי תֶשלֶש םָש בָשָּנו סּוקְרס לא אֹובָּנַ 1918
 תור בשְנ דָחֶא סוי יֵרֲחַאְו יִנָר לֶא אֹבָנַו ּנְבַבק |
 סַש אָצְמְנַו :יִלֲאיִשּוּפ לֶא ּונאָב ותְרָחְמְלּו בֶנָנַה 4

 ּונאָּב ןֵכְו םיִמָי תַעְבש םִּתִא תֶבָשְל ּונָּנַחְתִַו םיִחַא .
 ונתארקל םָׁשִמ ּואְצִיַו םיִחֶאַה ונילע ועמשיו :הָמֹור וט

 רא ארו םיִנולמ תשלשו םּורְופדדיִּפָאְּכ קחרה
 לא אובנו : קּזִתתיו םיִהלֶאָקְד-תֶא הָדֹוַו לּואָּפ 6

 הָנֲחַּמַה רֵׂש לֶא םיִרּוסַאָהתֶא חֶאַמ רש ןתַינ םּור
 : ורָמש :אָבְצדשיִא םע ובל תבשְל לּואָפְל חנו

 ישאְר--תֶא לּואפ לַהְקִַו םיִמָי תַשלֶש יִרָחַא יִהָיַו וז
 אל םיִחַא םיִשְנַא םֶהיֵלֲא רַמאיַו ּולַהְקִיו םידוהיה
 ּוניִתבָא יִכְרּדדלַע וא םָעָהְדדלַע הַמּואַמ יִתיִשע

 יתא ּורְקְתִּיו : םיִמֹור יִדיל םֶלָשּוריִמ רּוסָא יִּתְרַנְסָנ 8
 --לַעְו = : יל ןיִא תֶוָמ טפָשִמ יִכ יִנָחְלְשל ּובאיו 9

 רֶסיק א תצורקל יִּתְשְּגנ יִּב םיִדּוהְיַה--תַרָבְּ

 יִתאָרְק ןֶּכְילַע * : יִמַעְדתֶא וב ןיִׁשְלַהְל יִל ןיֵא רֶבָדְו כ
 לֵאָרְׂשִי תֶלֲחֹוּת לע יִּכ םָבַמְע רֵּבַדְלּו תואְרְל םֶכיֵלֲע
 אל ריָלֶא ּורְמאַו : תאֹזַה תֶרָׁשְרְׁשַּב רּוסָא יָבֹנֲא 91

 םיִחַאָּב ןיַא שיִאו ְךֶרּובעב הֶדּוהְי ןֶמ תֹורַּנִא ּונְחְקְל
 ּוניִנעְּב שו = . דֶּב עֶר רֵּבַדַמַהְו דיַנַּמַה םיִאְּבַה ל?

 --לָכַב יכ ּונעדי יִּכ ךִּתְבַשְחַמְ-תֶא ְּףֶמַמ עמְׁשְל

 דמק

 הח פג םכוי ול ּודעָויו : הָלֲאָה םיִדיִמְלַּתַב ּורְּבִּ םֹוקָמ 9

 דַעְיַו רֵאָבנ ןולמה ילָא םיִבִר ויִלא ואבו דָחֶא
 הָּתַפַו םיָהלֲאָה תּוכְלַמתֶא םָהיִנְפְל םָשִיַו סָהיִלֶא
 םיִאיִבָּנַהְו השמ תַרֹוּתִמ םּנ עושי רֶׁשֲא לע םֶתא

 רקבמ



 יש קל |

 047.97. 28. . חכ וכ טיכאלמה ילעפ \ <
 = :תדטנָאָהְדתֶא :וב ףֹורנַל .וצעָניו ה הפה קח

 מ ובשר לרבה םיִנֹותְלְקעֶה-תֶא ואש . .: לכוד וייל י'
 -תֶא .ואָשיַו רשימה יֵדיִמצ-תֶא ּוריִּתַַ "מלא
 לֶא .םכואָבּו < םיִכְלה ור .תַמְׁשִנְל ורנה ךֶסֶמַה
 41 דֹמֲעּתַנ םִיַה תתֹוצּורְמ יִּתְׁש לא ולפיו : שיח תֶפְש
 | לבל .בָשיו עְקתָנ ּהָשארְו .הדָמְדאָה לע הדָינאָה
 42יְׁשְנַא ּוצֲעְַו : םולנַה ףעזמ .סֶרְהָנ ּהָרחַאְו עו
 םֶהָמ שיא הָחְׂשִי ןַּפ סיִרּוסָאָה--תֶא גרה תב
 לּואְפ-התֶא ליִצַהְל רֶאַמ רש Dansk טלָמ
 . זרוחָשל ּולְכי רֶׁשֲאֹל וצי םֶתְצִעִמ םֶתא עני
 4+ סיִרָאָשְגַהְו : ץֶרָאָה לא וכלי הָנשאַרְב ּוכילשי
 ןכ יהי האל רֶׁשֲא לע .הָלֶאְו םבישרק לע הֶלַא
 : ץֶרֶאְת לא םֶלָב .וטְלִמ יִּ

 א חב יִאָה ארקנ יכ ועדי זָא ןטְלֲמנ .רָשֶאְבְ
 ?יִּכ תֹובט םיׁשלַה ּנְל ושעיו : .אָטיִלְמ הנה
 זרע: רּובעב ּונְלַב ּונְתא ולב קרָרּודְמ ּורעָב
 %םִיְּבַר םיִצע לואפ טקלמ : רקַה  רּובעבו .רֶטֶּמה
 . .םבחה--ןִמ הַעְפֲא אציו .הָרּודָמַה . לע .םֶתֹא םֵׂשיְו
 + היּולְת .הִיַחַהדתֶא םביזעלה .ואריו :.ֹודיְּב .קבדיו
 חצְל .ׁשיִא הז והער .ללֶא שיא | .ּורְמֲאַו יב
 זרּוָחְל .הָמְקִכ.. ל .הָחינה תל םנָמ. ֹוטְלַמהַבו
 ה ערה . וֵתְלָּב .שֶאָה ,ךות | .לֶא .היְחַה-תֶא רג
 .5 תּומל םְבאָתְב - לופנל | וא ותיבְצַל. בחו . : : ל
 יב .ּוַּמֲאִ בו .הער וב .ואר ,אלו רוק .ווקינ
 ד ומׁשּיִאָה .שארל .ץֶרָא תַּוֲחֲא-.יִהְּתַו .: אּוה לא
 תש ןולל ּונָתא. לֵב. הלאה ,תומְקֶמב ילָבּופ

Gio dA CAD ils oe : בוט בֶלָּב םמָי = 

 % בזזו תַחדקְ ילבּופ | יבָא "למ יב. יהו, 8
 - רידהתֶא .רולע . סע לפס ל 5 אב .,ם
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 תרנא

 ךאלמה לואפ

 ב

 תצורק ַחישָמַה עּושו דָבֲע לאב

 זררוׂשְּב לֶא 'רֶּרְבִנ ּךָאְלַמ
 ויִאיִבְנ יפ--לע םֶדְקְמ דיִנַה רֶׁשֲא : םכוהלֶאָה ג
 ַחיִשָמַה עּושי ֹונּב לע |: םבישודקה םיִבּותְּבַב 3
 עדומו : רָשָּבַּכ דִוָּב ערּומ זרה רֶׁשֲא ּונָנדַא +

 זרַמּוקְתּב שֶדְקַה ַחּורְכ זרִרּובְגִּב םכיהלֶא-ךֶבְל
 תַעְמַשַמְל תּוכָאְלַמּו ןַח ּונְחְקל ּונָמְמו : םיִתַּמַה ה
 םכָּתַא סָּנ םֶהְבּו : ומשְל םִיֹנַהזלְכְב הֶנּומָאָה 6
 ידי םּורָּב רָשַאד-לָכְל : ַחיִשָמַה עושי יֵאירָקד

 םיִהְלֲאמ םָבְל םֹולָׁשְו ןֶח םישודק םיִאּורְק םיִהְלֲא
 הָדֹוא הָנֹוׁשאְרְּב : ַחיִשֶּמַה עושי יִנֹדֲאַמּו ּוניִבָא 8

 ;רֶדָנַה יִּכ םםֶכְלְּכ לע תיִׁשְמַה עושיב יִהְלאָל
 רֶׁשֲא ידע םיהלָא יִּכ : ץֶרָאָהְילֶכְּב םכָבְתִנּומא

 יִתְרַכְַה יכ ֹונְּב זררושְבְב יִחּורְב ותא יִּתְדַבֲע
 יִתּולָּפְתַּב ;רע--לּכ ריִּתְעַאָו : הָנּופ יִלָּב םֶכְתֶאי

 : םֶכיִלַא אֹובָל םיהלָא ןֹוצָרְב יִּכְרַּר חַלְצִי הָּתַע יִּכ

 ַחּורָה ןּפמ סֶכָל ןִּתֶא ןעמְל םֶכְתֹאְרְל יִּתְפִַכ יִּכ וג
 יידע םכָבְב יִנָמְמנְל תאו = : םֶכְתֶא קיִזֲחַהְל וצ
 דַחַכֲא אלו : יִלְו סֶכְל ּוהֲערְלּו ׁשיִאָל רֶׁשֲא הָנּומֲא 8

 אֹובְל תובר םיִמָעְפ יִּבִל לָא יִּתְמִׂש יִכ יַחַא םָּכִמ
I?םכילא 0%  Rs w 



 047.98. חכ םיכאלמה ילעפ
 % םיִרָמָאָּנַה-תֶא ּוניִמָאָה םֶהָמו : בֶרע דע רֶקּבִמ
 הכ רֶמאַו ּוכְלַו םבָחיִניִב ּותָאָי אלו : ּונְּפ םֶהַמּו
 ּוניתבַאל ׁשָדְקַה ַחּור רֵּבַּר בַטיַה דָחֶא רֶבָּר לּואָּפ
 8 לֶא ּתְרַמָאְו ל רמאל : איֵבָנַה ּוהְיְעְׁשִי יפדלַע
 לֵאְו ּואְר וארו ּוניִבִּת לַאְו ועָמַש עּומָש הֶּזַה סֶעֶה

 לז דָּבְכִה וויִנאְו הנה םבָעֶה בל ןמָׁשַה יִּכ :  עדת
 סָהיִנְזֶאְבּו םָהיֵנֵעְב ּואְרַי ןֶּפ עשה ויניֵעְו עמְׁשמ
 ןֵכָל = םֶהָל אַּפַרַאַו ּובָשְו םֶבָבְלַב ּוניִבָו ּועְמְשי
 הָּמַהְו םיִהְלֶא תַעּושְת הָחּולְׁש םִיֹונל יִּכ םֶכָל עַדּוה
 99 םיִדּוהְיַה ּוכְלָה הָלֲא-תֶא רֵּבְּר רֶׁשֲאַכְו : ןעֶמְׁשי
 'פ : דאָמ סָהיִניִב ּוהיִבֹוַ

 ל תיִבְּב תרֹומיִמְּת םתָנָש טלואפ בֶׁשו
 א -תֶא אָרְִיַו : ויָלֲא םיִאָּבַה לֶּזתֶא לּבקו הָרּוכשַה
 | שו .ונדאל רֶׁשֲא-דתֶא דמו םיִהְלֲא תּוכְלֲמ

 . ִּתְלְב יּױלָנַּב ַתיִׁשַּמַה
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 הָביִרְמ הצר הָאְנְק יֵאָלְמ הֶעְר עַצָּב עַשְר תו
 םכיהלֶא יאש םיִנָשָלִמ םיִשָחְלְמ : הַמְזִמ הָמְרַמ ל

 . ו-9

 ַי ירש .םיִרָזְַא תוִרבדייריפִמ ל , מייפל 1
 .תקדצ הל עַדָּוהְב הָמַהְו : םיִדְסַח יִלָב הָביִא 9

 "אוה טעֶמ "הֶלאְּ םילעפל תֶומ טַּפְׁשמ יִּב םיהְלֶא
 1 םָהיֵׂשעֶב וצר םַניִּכ םֶתּושעַל םֵהַמ

 טּפְׁשּת רֶׁשֲא ׁשיִא רֵּבַדְל לָכּות אל ןּכילע בא
 זזתַא עשרת רַתֶא--תֶא טפָשִּת רֶׁשֲא רכוב

 עדו : הָלֲא-תֶא ָתְלַעְפ טָפושה הָּתַא יּכ שנ
 הֵּתאְו : הָלֵאְּכ סיִלָעפְּב םיִהְלֶא טּפְׁשִמ תֶמֲאָב יֵכ

 סָחּומָב תיִׂשֲעְו הָלֲאַּכ םילעּפַה--תֶא טָפושה שיא
 =תָאיפַא י: סיִחלֲא טַּפְׁשמִמ טְלמַהְל רמאתה 4

 רעד יִלְב וֹובָת ןּפַא-ְּדַרֲאְו ותֲאְׂשּו וביט רֶׁשע
 ףישְקְבו : בושת ְּביִלּומ םכיחלָא בוט יִּכה

 תּולָּגִהְלְּו ףַא םֹויל ףַא ְּףֶל רַצאְת ףְבֶבל זררָסְו

 שיאדילֶכל ןַתְו רֶׁשֲא = : םביהְלֶא טפְׁשִמ זרקרצ 6
 ביט לַעְפְּב םכיוקמל םיִמְלוע יח | : ויִלעְפַמְכ ד
 ףַאְו הָמִחְו : זרַתְׁש אלו רָדָהְו דֹובְּכ םיִשְקְבְמ 8
 הֶלְוַעְל ּךַא תַמֲאָה לֶא יעַמשי אל רָשָאל םיִביִרַמְל |

 עֶר לעֿפ שיא ניל לע הָקּוצְו הָרְצ : ועָמַשְיפ
 רָדָהְו דֹובָכְו : ןָיַה-לַעְו הֶנשאְרָב ידּוהיַה-דלעי

 : ןְלּו הָנשארָב יִדּוהְיְל בֹוט לעֿפהלבְל תכולָשו
 -רָשָא תֶא יִּכ | : םיִהלֶא סע םיִנְפ אושמ ןיֵא יִּכ נו 9

 רֶׁשֲאַו ;רֶרּות לב ודְבאי םַנ הָרֹות לב ּואָטֶָה
 ןיִא יִּכ : הָרֹוּתַה יִפ-לע ּוטְפְׁשִי הָרֹוּתב ּואָטָח

 ישע-םַא יִּכ םיִהְלֲא יִנְפְל םכיקידצ הָדֹוּתַה יעמש
 אל רֶׁשֲא סיוגה ּוׁׂשֲעי-סַא יִּכ : ּוקָּרְצִי קרֶרּותַה 4

 רָשָא הֶלֶא הָרּתַּבְרָשַא תֵא םֶּבְלְמ הָרֹוּתַה םָהָל
 םָּתֹואְרַהְּב : םָׁשְפנָב הָרֹותְל ּויָה הֶרּוּתַה םֶהָל אלוט

 : תא 00% כול

 ומק



 642. 1. א םימור לא תרגא
 םכנ יִרַפ יל תּויְהְל הָּתַע-רֲע אָלְּכִאְו םכֶביִלַא

 איתְבָיִת : םכיִרָחַא םַײּג בֵרָקְב ומְּכ םכֶכְּבְרקְּב

 וט יִתְניִכָה ןַּכ : םוליִקַּבלְו םיִמָבֲחַל םיִזעללּו םיִנָל

 6 אל יִּכ : םּורָּב רָשַא םָכָל םּנ .רָשְבְל יל רֶׁשֲאַב

 טיל תַרּובְנ איה יִּכ ַחיִשָמַה תַרושְּבִמ יִּתָשָב

 : ויל הָנושאְַרָב ידּוהיל ןיִמָאְמַה--לכל העושתל

 17 תנא הנּומָאמ םיִהְלֲא ת תֶקְדַצ הָתְלְנַנ ּהָב יִּכ

 18 ףַא זדָלְנָנ יִּב הֶיְחִי זרֶנּומֲאְּב קיִּרצְו בּותָּכַב

  םיִזַחאַה םיֶׁשְנֲא 7 עַשְרְלָּב לע םִיַמְׁשִמ םיִהְלֶא

 ופ -רֶׁשֲא תֶא הל םֶּב כָל : הָלֲעְּב תֶמֲאָה-התֶא

 בכ : זכיהְלֶא םֶהְל הֶלְנ יִּב םביהלָא--לע עדונ

 םיִשעַמְּב םָעְדְוַּב ץֶרָאָה תַאיִָּבִמ ויָתֹומְלעת ּואְרָנ
 ולב אל יִּכ-דע ֹותּולְנֲא-תֵאְו ותרּוכְּ הַצג-דתֶאְו

 9 ףהְַדְּבִכ אל םיִחְלֲאָה--תֶא םָּתְעַדְּב ןָכל : רּבִדל

 ּולְּבָהְי"ִםכִא יִכ ודה אֹלְו  םביהלאל רֶׁשֲאכ

 א םירעובלו = : ְּךשֶח םֶתֹלסַכ בלו םֶהיִתְבשָחַמְב
 93 םכיָקְלֶא .רובְּכְ--תֶאְו . : םבָחיִניעְּב םיִמָכֲחַה .ּויַה

 ףועו רֶמָּנַה םֶדֶא תיִנְבַתְב ּוריִמָה .רַמי אל רֶׁשֲא

 % ןַתנ ןַכלע : שָמְרְו עֶּברַא לע תֹובְלֹהַה תֹויֲחְו

 םיִלְכַהְל םֶבָבְל תֹוֲאַחְב הֶאָמַמְל םֶתא םנ הלא

 הכ תַמָא-תֶא ּוריִמַה רֶׁשֲא |: םֶּבְרֶקְּב םֶהֹיֵתיִג-זתֶא

 --ןמ הָאירְּבַה-תֶא ּודְבעו ּואָרַו בֶזְבַּב םכימְלָא

 26 םֶנָתַנ ןַּכ- לע : ןַמָא םיִמָלֹועְל .אּוה ְּךּורְּב ארובה

 --תֶא םֶהיֵתֹבְקַנ ּוריִמָה יִּכ תָשּב תֹוֲאַחְל םביִחלֶא

 וז םיִרָכְזַה ןַכ ֹומָכּו : ְּךֶרֶרה אל רֶׁשֲאַּב ןָכְרּה

 דלֶא שיִא סֶתְוֲאַתְב ורעב הֶשָאָה ְּךֶרָּרדתֶא ּובוֲע

 סֶהיעִּתְעִּת רַכְׂש-תֶאְו ןולק הֶׂשֲע רֶבָזִּב .רֶכָז ּוהָעְר

 9 םכושל ּוצְּפְח אל רֶׁשֲאַכְו : םכָתֹוׁשפנְב .ּוחָקְל

Csסָאְמִנ בל םיִהלֲא םָהְל ֹונ ּםָּתְעַדְּב  

 99 הלוע- לָכ ּואְלְמִ : הָתֵאְו אל רֶׁשֲא-תֶא תושעל
 תונז
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 תֶקְדְצדתֶא םַמֹוקִת ּונְתְלְוָע סַאְו : ךטפשב + הָכְִמו ה

 ןּורְח ּואיבַהְּב םיִהְלאַּב .לֶוָע .שוַה רמאנ-המםיִחלֲא
 סיהלֶא טּפְׁשִי הָביִאְו הֶליִלָת | : רֵּבַדִמ :יִכְנָא שוָאָּפ6

 וּדובְכְל םיִהלֲא תָמָא הריתוה םִאְו : ץֶרָאָה-תֶא

 ;"אָטחְכ יֵבֹנֲא םַּנ דוע טפָשֶא .הָּמָל יֵבָזְכ לףרזלע
 וגְרְמָא וכ םיִרָמא םיִׁשְנֲאַכְו ּונָפָרֲח רֶׁשֲאַכ אָלְוּ

 :'קֵדְצ םטַפְׁשִמ רֶׁשֲא בוט אֹובָי ןעֶמְל עֶר הֶׂשֲעַ
 ּונֲחַבֹוה םיִנָּפְלַמ :יכ אל םֶהַמ ּונְחנֲא םיִבֹוטֲה הָמּופ

 :?"תדָטֶח תַחַּת םֶלָּכ םֶתֹויְהְל  םיִנָויִלְו םבידוהיל

 ליּכָשַמ ןיִא:: : דָחֶא ג ןיִא קידצ ןיֵא בּותְּכַּפִי וו
 ּותְלָאְנ וחי רֶס לפה : םיהלֶא--תֶא שרר ןיָא ופ
 סֶנרֶּג חּותְּפדרְבְק : דָחֶאְסַנ ןיִא בוט-השע ןיִא ג

 ::ֹומיִתְפש- תִרַחַּת בּושְכִע תַמָח ןּוקיִלֲחַי םכְנּושְל

 "ּףְפֶשְל ּורֲהַמְי םֶהיֵלְגַר = : .חֶָרָמּו אלְמ םהיֵפ :הָלָא !+ וט
 אל: םֹלָׁש ְּךֶרָדְו : םֶתּולְסְמָּב רֶבָשְו דש : םְרפוז
 ּונֲערְו :םֶהיֵנֲע דִנֵנְל םיהלֶא דַחַּפְיַא : ועְדָי 5 9

 הָרֹוּתַה: תַחַּת רָשָאְל הָרּוּתַה הָרְּבּד רֶׁשֲא-לָב יכי
 יִנָפְל םָׁשֲאַּת ץֵרָאָהלָבְו .הָּפלְּכ רֶכְסִי ןַעַמָל הָרְּבַד

 : יֵלֲעפְב ונפל רֶׂשְּבלְּכ קּרְצַי אל ןּכלע + םיָהְלֲא כ
 הָתְלְגִנ הָּתַעְו  הָרֹּתַב אָטֲחַה תַעַד יִכ-הְרותַה
 הרֹוּתב  הָדַעּוהְו זרֶרֹות ילְּב םםיֵהלֲא = תֶקָדַצ

 nt עושי תַנּומָאָּב םיִהלֲא תֶקְדְצְו :םיִאיָבָנבּו 2
 =: :ילָּרְבַה ןיַא יִב ּוניְמַאַ lis לכל 3
 ה ונחְבּו ::םיִהְלֶא דובכ ּורְסֲחְיּואָטָח םֶלָכ א
 םכָש רֶׁשֲא : תישָמַה עּושָוַּב רֶׁשֲא תּודָפּב סָּנִח הכ

 -תֶא תֹואְרַהְל ומָדְב .הָנּומֲא יפדדלע פבל םיִהלא

 תאזַה .תעֶב 6 תוארקל וש פאי 96
 ;ריַאְו + עּושיִּב ןִמַאמַה .קיַרָצַמּו -קירצ ותּוָהְ 2

 אל םיִלֲעַפְּב םִא יִמ תרּותַב תמוה הָרּנְס הֶלַהִת
 גב .

 זמק



 cגץ.2.3. גב םימור לא תרנא
 רֵעַמ םֶעְּרִמּו םֶבָבְלִּב בּותְּכ הָרּותַה -רעֿפיזתֶא
 -:תֶא שיא תֹוקיִּרְצַמ וא תּוניִשְלַמ םֶּמיִתּובָשְחַמּ
 16 תּורּתְסְנ--תֶא :םיִהלֶא טפָשו רֶׁשֲא סיב : ּוהֲעְר

 ודנה = : יִתְרושְב יִּפ-דלֲע חישָמַה עושו דִיְּב םֶדא
 ;'לקֶלָהְתִּת םיִהְלאָבּו הָרֹוּתַּב ַחֹּונָתְו יִדּוהְי אּורק

 ו "מ ףֶדֶמְלְּב םירָקְוַה-תֶא ןּוחְבִתְו עדת ֹונֹוצְר-תֶאְ
 ופ רוא הָּתַא םםיִרְְעֶה גַהנ יִּכ ָתְחַטְבּו : הֶרּתַה
 כ סביללע דַמְלְמ םיִליִסְכ הָרּומּו : ּךָשחַּב רֶׁשֲאַל
 פו זרָּתַאָו : הֶרותַּב תֶמֲאָהְו תעַּרַה תּומְד ְּלּו

 הֶּתַא ּהֶׁשְפַנ-תָא דַּמַלִת אלָה רַחַא-תֶא דלה
 לבל רַמאָה הָּתַא : בֹנְנִתַה בֹננְו לַבְל תצרקה

 .זבְתַה םיִלֵלֲא-דתֶא בָעַתְמַה הדָּתַא ףאָנְתַה ףַאָנ
 23 םיִלָכַתַה הָרֹוּתַּב לָּלַהְתַמַה הָּתַא : לֶכיֵהַה-התֶא
 94םיֵהלֲא םש יִּכ : הֶרּוּתַה-לַע רֹובֲעַּב םיִהלֶא-תֶא
 הב הֶלּומ הָנָמֲא יִּכ : בּותְּכַּכ םָכָדי-לע םִנַּב ףּגמ
 -לע רֹבעּת םֵאְו הָרֹּתַה-דתֶא הֵׂשֲעַּת םֶא תֶלֲעֹומ

 2 זדֶלְרָע םֶאְו : ףֶתְלומ ורֶיְהִת הָלְרֶעְל הֶרֹוּתַה
 בֵׁשָהַת הָלּומְל אלָה הָדֹוּתַה תקָדְצ-דזרָא רֹמְׁשִת

 פז --זרָא הָאְלִמ רֶׁשֲא הָּכָרֹדְב הֶלְרָעָהְו : ותְלְרָע עכטב א'נ
 הָרֹוּתַה--לע ּתְרַבֲע רֶׁשֲא ּךְתא טֿפְׁשִת זררֹוּתַה
 9 הָיַהְי רֶׁשֲא יִדּוהְי אוה אל יִּכ : הֶלּומַבּו רפָסַב
 9 א :  רֶׂשָּבַב יּולְנַּב רֶׁשֲא הֶלּומ אֹלְו ּולָנּב ןכ
 ל תּורָּב בַלַה תלּומו רֶתָסְּב רֶׁשֲא ידוהְי זרז

 -"םא יִּכ םכיִשְנָאַמ הָנְנִא ֹותְלהְּת רֶׁשֲא רַפַּפַב
 2 : םיִהלֲאַמ

 א 1 : ליעות-הַמ הֶלּומַהְו ידּוהיל ןֹורְתִי-הַמּו
 9 : םיֵהלֲא יִרָבַד ּונְּתְנ םֶּתְל יכ הָנְׂשאָרָבּו לַּכַּב דאָמ
 3 סֶתְנּומָא 'רָסֶח לֵׁטֵביַה םיִדָחַא ּוניִמָאְי אל םֵא הָמּ
 שנ + ןָמָאְנ םיִהלֲא יִהָי הָליִלֲח : םיִהלֲא תַנּומָא-דתֶא

 דְרְבְדְּב קִּצִּת ןעַמְל בּותְּכַּכ בופ םכָדָאָהְידלָכְו
 הכזתו
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 קּזִחְל ןַחָל תּויִּחְל הדְנּומָאְל ןָבְלְע : עשפ ןַא 6

 םג יִּכ הֶּרבְל הרותל רֶׁשֲאַל אל ער רֶבְּרַה .

 רֶׁשֲא םילֲא נפל ּיִּתתְנ וג ומהי ב
 ןֵאָל תּנְרְקַהְו שכוְתַמַהדתֶא הָיִחְּמַה וב ןיִמָאָה

 וש ו תֶגָחֹותְּ אה רֶׁשֲאַו : שב 8

 תומחתַא ie הָנָש האטה ותווחב רָבָכ
 --רָסֹהַמ םכיהלַא-ירַבּדְּב ןֶפ אלו : הָרֶש םֶתְרכ

 : םיהלאל דובָּכ תַתָל הָנּומֲאַּב רבָּנ-סַא יִכ הֶנּומָא
 : רָּבִּה רֶׁשֲא-התֶָא תושעל -לכוי .יִכ ֹואְלַמ ּוּבְלְו

 הָבָשָחְנ יִּכ בַּתְכִנ אלו : ול הָבָשָחְג הָקָרְצַל ןֵכָכְו 3
 ןיִמָאנ רֶׁשֲא ּונְל בֵׁשֲחַת ּונָל םג יִּכ : וַּבְל ולא
 רֵנס רֶׁשֲא : םיִתַּמַהְוִמ ּונָנדַא עושי-תֶא םיִקַּמַּב הכ

 : ּונְקיִּרְצַהְל םקּוהְו ּוניִתֹומְׁשֲאַמ
 םכע ּונְל םםֹולָׁש שי הָנּומֲאָב ּונְקְדָצְבּו הא

 ּנְבַרָק ובו : ּונֵנֹדֲא ַתיִׁשמַה עושי ירזלע םיִהְלֶא 9
 םידמע ּונְחַנָא רֶׁשֲא הָּנַה ןַחַה לֶא הֶנּומֲא יפי-לֲע
 Sy םכיִהלַא דובב תֶלֲחֹותְּ םכיִלְלַהְמו וב 8

 יכ ּנָל עדָּוהּב לַלַהְתַנ תֹורָצְּב םג יכ ודָבְל ּהָזְב
 : תֶלָחְות ןתובּו ןחב הֶוְקְתְו : הֶנְקַּת תַלָעּפ הָרָצ +
 םכיִהלֶא תַבֲהַא הֶכֶּפַש יִּכ תַלֲחֹוּת ׁשֹובַת תלו ה
 יִּכ : ּונְל ןּתנ רֶׁשֲא שָדְקַה חור יריזלע ּונָּבלּב 6

 : םיִעָשְרֶה דעְב ֹוּתעְּב חיִשְמִה תַמ םַפָר ּונָדעְב

 ּוהֲאְלַמְי ילּואְו קיִדַצַה דַעְּב שיא תּומָי ישְקַב יִּכז
 םיקה סיִהלאְו : בוטה דַעְּב םנ תּומָל שיא בל
 תיִשָמה תַמ םיִאָשַח ּונְדעְב יכ ותָבְחִאדדתֶא ּונָל
 ּונקֶדְצַּב ןֹורֲחַמ ורי--לע עשְּונ יִּכ ףאְו : ּונֵרֲעַּבפ
 e= ּונְהנֲאַו ֹונְּב תֹומְּב םיִהְלֲא ּונְל רֵּפְּכ םָאְו : ּומְדּבי

 םיביא



 0.8.4. .ד ג םימור לא תרגא
 9 הָנּומֲאְב יִכ ּונָבָשָח ןַכָל : הָנּומֲא תרותְּבדסִא יב
 29 יְֵלֲא םכַאה : קררותה לע יֵלְּב ׁשיִא קְּצְ
 םכנ ןֶּכ םיוגַה הלא אלו אוה םֶּבַבְל םכידוהיה
 ל -תֶא קיִרְצַמַה אּוה דָחֶא לֶא יִּכ : סוגה יהא
 1 זרָנּומֲא יפדילע הָלְרֲעֶה-תֶאְ הָנּומֲאָב הָלּומַה
 31 דא הָללֲח הָנּומֲא יפ-לע הָרֹּתַהזתֶא ריִפָנ יִבֲה
 : הָרֹוּתַהזתֶא םיִקנ

 א ך : רָשָּבַכ ּוניִבָא םֶהָרְבַא אֵצַמ יִּכ רמאנ-המו
 2ול שי םכיִלָעְּפ יפ--לע םכָהְרְבַא קדָצזסא: יִּכ
 3 רָמא הָמ יִּכ : םיַהלֲא ינְפִל אל ְּךַא ירֵלַהְתַהְל
 ול בֵׁשְחָּתַו םיִהלאַּב םֶהְרְבַא ןיִמֲאַהְו בּותָּכַה
 4-םא יִּכ ןַחְל רֶבָשַה בֵׁשֲהַי אל לעפלו : הֶקַדְצַל
 ה קיּרָצַמְּב ןימָאויסא יִּכ לֶעַפַי אל רֶׁשֲאַלְו : בהְל
 sרֶׂשֲאַכְו : הֶקְדְצל ֹותְנּומֲא הָבְׁשֲהָנ עְׁשְרהזתֶא
 םכוָהלֶא יל בשַחָי רֶׁשֲא םֶדָאדדיִרָשַא דִוָּב רַמָא

 זיוסְּכ עַשָפִייּושְנ יִרָשַא = : םיִלֲעְפ יִלָב הרצל
 8 : ןֹוֲע ול הֶנהְי בֵׂשֲחַי אל םִדֲאיַרְׁשַא : הֶאָטִח

 ג הָמַה הָלְרֲעְל םכנ וא הָלּומְלַה הָלֲאְּכ םכירָשאו
 : הָקְרְצל סֶהְרְבִאְל הָבָשָחְנ הָנּומֲא יכ ּונְרַמֶא יִב
 יצצל הֶלְרֶעְב וא הָלּומְב ֹותֹויָהְב הָבְׁשֲחִנ יִאְ
 וו תקְל רֶלּוּמַה תֹואְו : הָלְרְעְּבידסַא וכ הרֶלּומְב
 בֵא ֹותֹיֲהְל הָלְרֲעְּב רֶׁשֲא זרֶנּומֲא תֶקְדַצ םתֹוחְל

 .הָקְדְצל בֵׁשָחַהְלּו הרֶלָרְעְּב םֶתֹויְהַּב םיִנימֲאמַה"לָּכ
 ופ דבְל הָלּומְל רֶׁשֲאַל אל הָלּופַה בָאְו : םֶהָל םנ
 םכֶהְרְבַא תַנּומֲא זרֹובְקעְֶב ּוכְלַי רֶׁשֲאַל םכנ יִּכ

 וג ועְרולּו םֶהָרְבֲאל רֶבֶּרה יִּכ |: הָלָרְעְּב רֶׁשֲא ּוניֵבָא
 -םָא יִכ הָרֹוּתַה יפדלע ּונָניֵא ץֶרָאָה :שרוו תּויָהְל
 4 םיִׁשְרֹוַה ּהַּמַה--סֲא יִּכ : הָנּומֲא תקְדצ יפלע

 רֶבְּרַהְו ֶיְהַּת קירָל  הָנּומֲא .הָדֹותַל רֶׁשֲאדרָא
 וט ּהָרֹוּת ןיִאְב יִּכ :ןּורָח תֶלֲעֹב הֶרֹוּתַה כ. : לְִַּ

 ןיא |
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 תַשְדַחְב ּונְחַנֲא ךלנ ןכ ּומָּכ בָאָה דּובְכַּב םּותַמַה
 ותמ תּומְדִּב דַחָי םיִעּוטְנ ּונַתֹויַהְב יִּכ : םַיַחה ה
 יִכ ּונְעִַדָי זראזיזתַא |: ֹותָמּוקְתְּב םנ הָיְהָנ ןָכ5

 אָטַחַה תִיוְגתֶא לֵשֵבְל ןֶשָּיַה ונשיא ּוּתַא .הָלָתָנ
 -ןמ קַדָצ תַּמַה יִּכ : אָטֲחַהדתֶא דוע דבענ אלו
 הָיְחַנ יִּכ ןיִמָאְנ חישָמַה סע ּונְתִמ סַאָו : אָטֲחַהּצ

 דוע תּומָי פצל וכ ּונָּתְעַדְּב : ּוָנְחְנַא שכנ ומע

 תֶוָמ ויָלָע לשמו אל םיִתָמַהְְוִמ סק רֶׁשֲא היִׁשָמה
 ֹותֹויַהְבּו אׂטֲחְל תַהַא םעַּפ תמ ותומְב יִּב : דועי
 אַטַתְל םיִתַמ ּובְׁשַהְתַּת םָּתַא-םנ ןִּכ : םִיַהלאַליַח ג
 לֵא ןֵכָל : ּונָנִדַא היִשָּמַה עּוׁשיְּב םיהלאַל םיִַחְו ו

 : ויִתּוָאְתְב ויִלֶא עֹמְׁשִל הָתַּמַה םֶכְתְוְנְּב אָטַח למי
 ְךַא אָטַחְל הָלָעע יְִכִּכ םֶכיֵחְתַנתֶא ּונְּתִת--לַאָווצ

 םכיִתְּמַה-7ומ םיַחְּכ םיַהלאַל ּונְתִת םֶכֵׁשְניהתֶא |
 -לָשִמְי אל יִּכ : םיהלאָל הָקַדְצ יִלְכִּכ םֶכיַחְתְנְו 4

 ---כָא יִכ הָרֹוּתַה תַחַּת םֶכְניִא יִּכ .אָטַח  םֶכיִלע
 זרחה אל יִּכידלע אַּטַחְנַה הָמּו : ןַח זרַחַּתוט
 אלַה |: הָלִלֲח ןַח תַחַּת-סַא יִכ ּונְחַנַא הָרֹוּתַה 6

 םכידְבעְל םֶכׁשְפנ--תֶא ּונְּתּת רֶׁשֲאַל יִּכ םכָּתָעדְ
 םֵא ּועָמְָשִּת רֶׁשֲאְל ול םםָּתַא םיִדָבֲע זרעמְׁשמְל

 הָדֹותְו | : הֶקָדְצל תַעְמשְמְל םכָאְו תֶנָמְל אָׁטַתְל וז
 םלְּב םֶתְעַמְשּו ְטַחַה יִדְבַע םֶתיָה יּכ םיהלאל

 יִכְו : הָּב םָּתַּתְנ רֶׁשֲא הָּוַה ּחֵקְלַה תּומְּו לא 8

 : םֶתיִוָה הָקָדְצַה יֵדְבֲעְל אָטַחַה-ןמ םָּתַא םישּפָח
 רֶׁשֲאכ יִּכ םֶכְרׂשְּב ןויפר רּובעּב רֵּבַרְמ יֵכֹנֲא שיאְּב ופ

 ןנָאְל ןנָאְלּו הָאְמְטְל םיִדְבֲע םכֶכיֵחְתַנ--תֶא םָּתַתְ
 קרקדצל טיִדְנע הָּתַעַמ סכָביִחְתִנְ-תֶא ּונְתִּת ןּכ
 םישּפָח אָׂטֲחְל םיִדָבַע םֶתיִיָה רֶׁשֲאַכ יִכ : ׁשֵרְקְל כ
 רֶׁשֲא הָלֵאָּב םֶכָל יִרְפִהַמּו : הָקְדָצַהְִמ םָתיוֲה 3
 הָּתַעְו : תֶוֶמ הָלֲא תיִרֲחַא יִכ הָּתַע םֶהֵמ ֶּתְשָּב 9

ncהל  Prיכ  

 טמק



 סגפ.5. ה םימור לא תרגא
 וז אלו < נג ויַחְּב ַעָשָּונ יִּכ ּףַאְו ביבוא
 עושי = oe טְלַהתְ םיִחלאַּב םכנ יִכ ובל הז
 ופְוֶבְל : רַפֹכ הָּתע ּונְחְקְל וב רֶׁשֲא ּונְנדֶא ַהיֵׁשָמַה

 (דָתֶא שיא ףודדלע ץֶרָאָההלֲא תטֲח אָּב רֶׁשֲאַּ
 *-.לכ--לע תֶוָמ רַבֲע זכו אָטִחַה רודדלע .תרֶוָמּ
 + ץֶרָאָב הָיָה אָטַח יִּכ :  םֶלָב ּואָטָח יּכ .םכישְנַא
 14 ףַא : הָפְנִִא הֶרותְו אָטַח בשְחָי אלו הָרּותַהְידַע
 "אל  רָשֶא הֶּלֵא לע סג הָׁשמ-דע סֶדֶאַמ תֶומ ּךְלָמ
 רֶׁשא הָּגַה םלֶצ אּוהְו םֶדֶא עַשְּפ תּומְדַב ּואְטֶח
 וט םיִּבָרַה ּותָמְסַא יֵכ הָנָּתַּמַה סָשָאְכ אלו ; אֹובְל
 "לע הֶנָּתִמּו םוהלֶא ןח יִּכ ףַאְו דָחֶאָה תַמְשַאּב
 : םיִּבַרָל ריִתֹוה חיִשְמַה עושי דָחֶאָה שיאָה ןַח
 ופטֿפְׁשמַה יִכ הָנָּתַמַה אָטחַה דָחָאָה רזדלעכ | אלו
 םיִעָשּפִמ קידצַהל הָנִּתַמַמְו עישְרהְל דָחֶא הנד-לע
 וז ף5זלַע) תֶומ ףלמי דָחֶאָה :ןּועּבְסִא יִּכ :  םכיִּבַר
 הָקְדְצַה תֹנְּתַמּו ןַחַה רפומ יחל יִּכִִאְו דֶחֶאָה
 18 ןמל : ַתִשָמַה עושי דָחֶאָה הילע םיַחְב ובל
 "ַמְּב םיׁשנַאלְכיתַא עיִׁשרַהְל דחֶאָה עשפזרוז לעּב
 :םווחְל םיִשָנָאדלָּב-תֶא קיפִצַהְל ְדָמֲא תֶקְדָצְּב ןכ
 ופ סב יִּבַרָה :ּודְקְפנ :דָחֶאָה ׁשיִאָה זררסד-ללעכ יב
 שכיִּבַרָה ּודְקפנ :דָחֶאָה תַעַמָשִמְּב ןַּכ םכיִאָׁטַחְל
 כ רֵׁשֲאַבו וש הָּבְרמַל הֶאְּב הָרּותַהְו : םוקידצל
 9 רָשָאָכְו +: ןח ריִתֹוה :הַתֹוה הָמָש אָטִח הרָּבְרַה
 ג ןח ךלמָי ןֶכ :ומְּכ תֶוָמְ-דַע =טֲח למ
 : ּונְנדַא חישָמַה עּושיְּב םיִמְלּוע ַײַחְל

 א |: ןִתַה הָּבְרַמְל אָטִחְּב בשנָה המאנ-המו
 9 וב הָיִחנ 'הֶכא אָטִחְל ונתַמ רֶׁשֲא ּוגְחַנָא הֶליִלָח
 3 עּושיל ּוזטַּּבְנירְׁשַא לכ יִּכ סּתְעְרִ אלה : דוע
 + -לַע תֶוָמְל ֹומֲע רֹּבְקַנַו :ֹותֹומְל ּוזטפְּבנ ַחישָמַה
 < םָוִמ םיִשָמה  שנקוה רֶשַאַּכ ןעֶמְל הָמְסַסְפַב ירי

 םיתמה
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 איֵה ור הֶרּוּתַה יִכ ּונָעַדָי יִּכ : הֶוְצַמַה רָידלע
 יִנֲא דָשֶא תא יִּכ : אָׂטַת תַחַּת רּוכָמ רֶׂשְּב ינַאווט

 תֶאְו יִּתְלֲעָפ אל יִתיִבָא-רֶשַא תֵאָו יִּתְעַדָי אל לעפ
 תל-רְׁשֲא תֶא יתושעבּו : יִתיִשָע יִתאָנָשירֶשַא 6
 אל הּתעמו :איה הָבֹוט יכ חרותל יִּתַאָי יִתיַבָא 7

 יִּתְעְדָי יִּב : יִּב בשיה אָטֲחַהסֲא יִכ דלעפ יָכֹנָאּופ
 ;רֶבֲאָה יִּכ בוט יִרָשְבַּב רמאל יִּב בָשּוו צל וכ <
 --תֶא יִּכ : יִתאָצְמ פצל בוט זרושָשלו יִדָמָע 9

 רֶׁשֲא הָעְרָהדתֶאְו יִתיִשָע אל יִתיִבָא רֶׁשֲא הָבּוטַה
 אלי"רַשַא תֶא יתושעבּו : יִּתְלֲעַפ יִתיָבָא לכ

 :יִּב םֵׁשֹויַה אטֲחַה-םַא יכ ֹולֲעֿפ יִכנָא אל יִתיִבָא
 הָבֹוט תושעל יִתיִבֲאַא-רַׁשֲא הָרֹות יִנֲא אַצֹומּוו
 יִּתְצַפֲה םכיהלֶא תַרֹותְב יִּכ : יִדָמִע זרֶעָר יִכש
 הָמְחלַה יִחְתְנְב הָאר יִנֲא תָרָחַא הָרֹותְו : -- 23

 זרונמ ינליצו מ יבא יֶלָמָא שיִא |: יָת -
 ָתיִשָמַה עּוׁשיְּב םיִהלאְל הָדא : תאזה רֶוָמַח הכ

 יִתָנּובְתְּב םכיַהלֲא .תרות--תֶא דֹבֲעֲא ןַכְל וננדא
 : יִרָשְבְּב אָטֶחַה תרֹוּתדתֲאְו

 עּוׁשיְּב רֶׁשֲא :ֶלֶאְל טָּפְׁשִמ ןיַא זדֶתְת חא
 +: ּורָּבדיפבָא יִּכ רָשָּבַכ ּוכְלֶה אל רֶׁשֲא ַתיֵׁשַּמַה
 רֶׁשְפה תיֵׁשָמַה עּושיְּב םםיחַה תור זררות וכ
 רֶׁשֲא--תֶא יִּכ :  תרֶוָמַהְו אָטָהַה תרַרֹוּתְמ יִתאַפ

 רְׁשבַה--ריי-לע הנֹויפְרַמ רֶרֹוּתַה :רלכיב ּונָניִא
 ןעמלו אָטחַה רֵׂשְּב תּומָדְב ּונָּבתֶא םיהלֶא חלש
 ראלמל : רָשְּבַּב אָטֲחַהיתֶא עשרה שטחה
 יִּכ רֶׂשְּבכ ּונְבַלָה אל רֶׁשֲא ּונְב הדֶרּותַה תקדצ <
 תֶא ּומָּכְחי רֵׂשְּבּכ רָשֶא הָלֵא :יִּכ : תרָכ דשא ה

 : ַתּורְל-רֶׁשֲא תֶא חּורְּכ רֵׁשֲא הֶלָאְו רָשָבַלרָשֶא
 םכיוח תּורָד תמְכָחְו תֶנֶמ רֶׂשְּבַה תרמְבָח יפפ

 םולשו P22 בתל %



 04. 6.7. זו םימור לא תרגא
 םיִהְלאַל םיִדָבִע סֶתייִהְו אָטַחַהְִמ םָּתַא םיִשְפִח כ
 כ: םכיִמָלוע ַײה תיִרֲחַאְו שָדְקְל .סָּבָל סָכְְרְּ
 עּושיִּב םיִמְלּוע יימ םיִהלֶא תַנִּתַמּו תֶוָמ אָטְח רַכָש
 : ּונְנדַא ָתיִשְּמַה

 א  יכְנָא הָרֹוּתַה יֵעְדיִל יִּכ יֵחַא םֶּתִעַדְי אֹלֲה
 : ןַײַח ימְלָּ ׁשיִאה-לע הֶלשמ הָרֹוּתַה יִּב רָּבַדַמ
 נפל ןַיַחְּב ׁשיִאְל הָרּוסֲא שיא תַהַת הָשָא .יִּב
 זררּותַמ איה - הָיקְג ׁשיִאָה רומי יֵבְו קררותמ

 ג תֶפָאנ שיאה יְּּב רַחְַל הָיְהַּתסִא ןֵכְל : שיאה
 איִהַה הָרּותַה--ןִמ חֶׁשְּפַת הָשיִא תּומָנ יִכְו .אָרְקִת
 + סכָּנ ןִכְל : רַחַא שיִאְל הָתויְהְּב תַפָאנ .הָנְניִאְו
 ַחיִשָמַה תִיוָּב רי-לַע הָרּותַל םֶּתַא םיִתָמ יִחַא םֶּתַא
 תושעל םיִתַמַהוִמ םקוה רָשַאל רַחַאל סֶכְתּויַהְל
 ה תֹואַּת רָשְּבַב ּוניִיַה רָשָאָּכ יִּכ :  םכיהלאל רב
 זרושעל ּוניַחָתְנְּב ּולַעְפ הָּבּותַּב רֶׁשֲא םיִאָטַתַה

 6 תּומָב הָרותַהְוִמ ּונָחְנָא םָיקְנ הָּתַעְו : תֶנְמְל יִרפ
 תלו ַתֹורָה קרַשְִחַּב דבעג ןעמל ּונְּב זַחאָה
 ז הרתה םכאָה רמאנזיהמו : רֶפַסַה תריִלָבַמְּב
 יםכָא יִּכ דָא אל אָטֲחַה-זתֶא ךא הָליִלֲח אָטַח
 הָרְמָא אל םֵא דָמֲח ערַא אל יִּכ הֶרְוּתַה .רודדלע
 8 תעֶה--תֶא חקל .אטתַהְו : דֹמֲחַת אל זרָרֹוּתַה
 הֶרֹוּתַה יִּתְלַבּו דָמָחיִלָּכ יִּב לעפל הרֶוְצִמַה- לע
 9 הרות יֵלְּב יִתייָח םיִנָפְלִמּו- : אוה תַמ אָטֶחַה
 י אָצְמִיו - : יּתַמָו תּויָחָל אָטְתַה בש הָוָצַמַה אובְכּו

 וג חקל יּכ = : תֶוָמְל ּהַתְיָּמ סימל רֶׁשֲא הרְוְצמַה יִכ
 ובּ :נָתְמְרְל .הרָנְצִמַה--רַקְהלַע תעֶהיתֶא תטֲח
 ופ קרָשודק הֶוְצַמַהְו הרָשּודְק הָדֹּוּתַה ןֵבְו .: ינֵנְרַה
 ו הֶליִלְח :תֶוָמְל יל הָבֹוטה הָתְוהְנַה : הָבֹוטְו הָקָדְצִ
 תָנְפַה-זתֶא יֵּב =לעֿפ אָטַחְל תֹואָרַהְל זטֲח דא
 : ףאְמ .לודָּג אָטַהְל אָטְמַּה תֹויְהל הָבּוטַהְ-דר--רלע
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 רָּבַשנ ּוניִאְר אל רַׁשֲאל לַחיְנ םָאְו : הֶאר אוההכ

 ּונָעְדָי אל יִכ ּונייִלָח סע בזע ַחּורָה ןַכְו : הֶוקְתְב6
snaּונְדָעַּב עיגפמ אּוה ַתּורָהְו ּונָל רֶׁשֵאַּכ  

 תרֹובָבְל ׁשֶרֹודְו :  הֶנְרַפְּפִת אל רָשַא תֹוחָנֲאַבז
 םישדקה דעְּב ענפה יִּב חּורָה זרמְכָח-זתַא עדי
 בֹוטְל םכיִלָעּפ לכה יִב ּונעדיו : םיָהְלֶא פח 8
 -תֶא יִּכ : ותָבָשְחַמְּ םיאּורקל םכוקלא יִבֲהאָל 9

 ּומְדַּב םֶרקַמ רג סג םדָקִמ עדי רֶׁשֲא הלא
 הּלֲא--תֶאְו = + ביִּבַר םיִחַאַּב רֹוכְב ֹותֹוְהְל ֹונְּב ל

 אָרְק רֶׁשֲא-זתֶאְו אָרָק םֶתא םַּנ םֵדָקְמ רַָּג רֶׁשֲא
 םכתא םַנ קירְצה רָשָאד-תֶאְו קיִּרְצַה םכְתא םַּג

 יִמ וטל םיִהְלֶא םִא הָלֲא-לֲע רמאניהמו  ;'דּבָּכּו
 ּונְלַּב דַעְב ונָתְנּו נב לע לַמָת אל רַשָא =: ּוניִלָע

 יריִחְבְל עישרִי יִמ :ֹוּב לפב ּונָתא ןחָי אל הָּמָל 8
 טפשה אּוה יִמ :  קיִרְצַמַה אּוה םיהלֶא םיהְלֶא 4

 םכיהלֶא ןיִמיל רֶׁשֲאֹו םקה .רֶתּויו תֶפַה תיִׁשָפה
 ַתיִשָמַה תַבֲהֲאַמ ּונְדיְִפַי ימ = + ונדעּב עיִנָפמּו הל

 וא הָיִרָע וא בָעְר וא הָפְדְר וא הקּוצ וא הֶרְצַה
 --לֶב ּונְנַרֹוה ףיִלָע יִּכ בּותָּכַּכ : בֶרֶמ וא רָצַמ 6
 ןּורתָי הָלֲא--לָבַּו : הָחְבַט ןאצְכ ּונְבְׁשְהָנ םֹויַה ד

 יִתְתַטַכ יִּכ = : ּונָל ֹותְבֲהֲאְּב םכיחְצְנֶמַהְילַע ּונָל א
 תרורּובְנּו םיִשאְרְו םיִכָאְלַמּו םיִּיַחְו תֶנְמ צל יִב

 תֶרָחַא הדָיְרְבּו קָמעֶו םֹורָו : םכידיתעו םיִדְמַעְו 9
 עּושיְּב רֶׁשֲא םיִהלֶא תַבֲהַאַמ ּונָתא דיִרָפַהְל ּולְכּוי
 : ּונָנדַא חיִשָמַה

 כל ישְמִב רָּבַדִמ יִבנָא זרַמָאָה--תֶא טא
 ןֹובְצע יִּכ : ׁשֶדֹקַה ַחּורְב יָלֲע דיִעַמ יִעְרַמ רֶקַׁשֲאַפ

aיִּתָצַפָח יֵנֲא יִּכ : הָנופ יִלָב יִּבְל תרָמּו יל  
 :"רָשְּבַכ יבורק יֵחַא--לע תישָמְמ שכרה תֹויַהְל

 דּובָפַהְו םיִנָב םש םכמְלְו הֶּמַה .םיִלַארְשַי רָשֶא
anhתירבהו  

 שנק



 047.6. חםימור לא תרגא
 ד םיִתְלֶאדלע הָביֵא .רָשְּבִה תַמָכָח יִּב . ;.םכולָשְו
 ::לֶכות אל םכַנְו -םיִהְלֶא תַרֹוּת תַחַת הָנֲעַא-יְּכ
 5 : םיהלֲאָהתֶא .תוצרְל ּולְכְוי אל רָשְּבַּבירָשֶא תֶאְו

 פםכַכְּב בֵׁשָי יִּכ ַחורָּב--םִא יֵּכ רׁשְּבַּב םָתַא- אָלְו
 ַחיִשָמַה חּור ֹול אל רֶׁשֲא ׁשיֵאְו םבוָהלֶא חור
 .יאַטַחְל תמ ּוֵּגַר סֶכְּב ַתיִשְּמַה םָאְו : ל ּונָעא-
 גג םיִקַּמַה חּור ֶכְּב בֵׁשי סַאְו :.הַקָדַצל יח תּורָהְו
 -דזרָא םיקה רַשֶא אוה םיִתַמַההןִמ עּושנזתָא
 תֹותַמַה םֶכיִתיִוְנ-תֶא סג הָּיַחַי .םיִתַמַה-ןִמ תיִׁשַמַה.

 ופ ּונֲחַנֲא םיִבָיַה יַהַא ןֵכָל : םםֶכְּב בֵׁשֹוַה .ֹוחּורְּב
 וג רָשָּבַב ּויְחִּת םכָאְו | : רׂשָּבַּכ תֹוחל רֶׂשְבַל אל
 :ּויִחַּת ֵּנַה יֵלֲעַּפדתֶא ּותְתומִּת .ַתּורָּב םֶאְו ּותְמָת-
 14:חָמַה םיהלָא יֵנְּב םיְִלֲא ַתּורְּב םיִאְבּומַהְזלְב כ.
 ומ רּוע זרָאְרְל סכָּתְחְקְל . הָדֹובֲעָה חור-תֶא אל יב

 טכיארק ּונְחִנֲא ובּו סֶתְתְקְל םיִנָּבַה תֹורדתֶא ךַא
 16יִנָב יִכ ּונֲחּורְּב דׁשַמ אוה חּורָה : בָא ָּבַא
 וז יִשְרי םיִׁשָרֹוו סג םיִנָּב םַאְו : ּונְחְנִא םםיִהְלֲא

 ֹוּגַע .הָנֲעְנ םכַא הָׁשְריִּב םיִשָמַה יֵרְבַחְו .םוהלֶא
 18 הרנינשת אל יִכ יִּתָבְׁשִה יִּכ : מע .דָּבַכנ םנ
 נפ יִּכ =: ּונָב הָלְגַי רֶׁשֲא דֹובָכְל הָלֵאָה םיִּתָעָה תּונע
 בכ : םכיִהלַא יִנָּב תֹולגל הָלַחְימ הִירְּבַה תַנְקִת
 | רּובָעְּבַא יִּכ ּהָנֹוצְרַמ אל לָבַהְל הֶדְבָעַנ הֶירְּבַה
 פו תורְּבַה שָּפְחִת .יִּכ  תֶלְחּותְּב : ותא דיבעמה
 יִנָּב .דֹובְּכ .תריִשְפָתְל - תחשה .תדובעמ ..ציהַה
 9 דתי הָחָנָאְג- הָירְּבַה--לָכ יִכ ּונְעְדָי יִּכ : םיהלֶא
 93 םכנ יִּכ ּהָּרָבְל .אָלְו -- : ;הָּתְעד-דע דמי הָלְּבַחמַו

 ּונָחַנֲא- םכַג חורה יֵרְפ תישאר ּונָל רֶׁשֲא ּונְחָנַא
 זרּודָּפ .םיִנָּב תֹויהְל םכיִלֲחַיִמ ּונׁשנְּב יג
  הָאְרְּנַה תָלֲחֹותְו .ונעשונ זרֶלָחֹותְב יב = : ּונֲתיוג
 רֶׁשֲאַל דע .שיִא לח .הָמְל יִּכ תלות זְרֶנְנֲא

 אוה
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 אָלְל יתאַרְקְו עַשּוהְּב רַמָא רֶׁשֲאכְו : םםגַהוִמ הב
 םכוקְמַב הָיָהְו : הָמָחְר אלל הָמּוחְרּו יִמַע ימע 6

 לא יִנְב ּואְרִה םֶּתַא ימעזאל םֶהָל רַמָאָי רֶׁשֲא
 הָיהְיְ-סַא יִּכ לֵאָרְׂשײלע קעצ ּוהיעשוו = : יח
 יִּכ : עַׁשּו רֶאָש םִיַה לּוחְּכ לַארְׂשי יִנָּב ר

 ודא הָצָרחנו הָלָכ יִכ הָמְרצ ףטש ץורח ויל
 ּוהָיְעְׁשִי רַמָא רֶׁשֲאְַו : ץֶרָאָה בֶרְקְב רָשע

 ערז ּונְל ריתוה :רֹואָבצ הָוהְי ילול םכיִנָפְלִמ
 יִּכ רמאנידהמו : ּוניִמָד הרמעלו נוה םדָסָּכ ל

 הקְדְצ ּוחַקְל הָקָדֶצ יֵרֲחא ּופְדְר אל רֶׁשֲא סוגה
 רֶׁשֲא ללֶאְרְשִיִו : הָנּומֲאמ רֶׁשֲא הָקָדְצַהתֶאוג

 זררותֶל ּוגיִשָה אל הָקָדְצַה תרות יֵרֲחַא ּופָּדְר
 יִלֲעְפִּב-סַא יִכ הָנּומֲאָב אל ןעי חָמְלְו : הקְדְצַהּ 9

 דָּסִי יִנָנַה בּותְּכַּכ : ףֶנִנ ןָבֶאָב ּופְנָנ יִכ הֶדֹוּתַה 3
 אל וב ךיִמָאפהילְכְו למ רוצו ףננ ןֶבָ צב
 | | : ׁשֹובי

 לע םיהלאָל יִתְלַפְתּו יִּבל ןּוצְר יַחַא יא
 םֶהָל שי יִּכ סָהיֵלֲע יִּתְרַעַה יִּכ : הָעּוׁשְּתְל לֵאָרְׂשִופ
 רער רָסֹהַמ יִּכ : תַעְדְכ אל| םיהלאַל הָאְנְק

 םֶתָקְדִצ-תַא דיִמֲעַהְל םיִשקַבְמּו םכיהלָאָהְ-תקדצ
 ץק תיִשָמ יִּכ : םםיִהְלֲאָהתקְרצ-לָא ּעָמָש אל +
 בַתְכ הָשמ יִּכ : ןיִמֲאַּמַה-לָכְל הָקדְצל :ֶדֹּוּתַה ה

 הָשעו רֶׁשֲא סָדֶא יכ הָרֹוּתְל רֶׁשֲא הָקְדְצַה--לע
 תֶרָּבַדְמ הָנּומָאְל רֶׁשֲא הָקָּדצַהְו :םֶהָב החי םֶתִא 6
 קרַמְיִמָשִה הָלעְי יִמ ּדָבְבְלַּב רמאת זִכֶא תא

 םֹוהְתְל דַרָי ימ וא : םיִׁשַמַה-תֶא דיִרּוהְל רמאל ז
 הַמּו : םיִתָמַהְִמ ַהיִׁשַמַה-תֶא תֹולֲעַהְל ראל

 'ָּךְבְבְלְבּו פב רֶבְרַה ּףיֶלַא בורק יִּכ תֶרָמִא איה
 דםָא יִּכ : םיִאְרְק ּונְחֹנֲא רֶׁשֲא הָנּומָאַה רַבְד הז

 .ןימאת בלבו יִנדֲא עושיתַא פב ו
 יכ
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 64.9. ט םימור לא תרגא
 : .םכיִרְבּהְו הָרְבַעָהְו ;רָרֹותה ןַּתמּו :רירְּבַהְו
 ה וה רֶׁשֲא רֵׂשְּבַכ ַחיִשָמַה םכַהַמּו תֹובֲאָה םֶהָלְו
 sרׁשֲאַכ אל :ןַמָא םִיִמָלֹעְל ּךּורָּב לכ--לַע םיִהְלֲא
 ללַאָרְׂשִִמ רֶׁשֲא לכ אל יִּכ םביִהְלֶא רֵבָּר לפְג
 זעֶרּוִמ םֶתֹויֲהזלע םיִנָּב םֶלֶכ אלו : אּוה .לַארׂשי
 ּוָנְּב רמאל : ערז ּףֶל אֵרְקי קֶחְצוְב יִּכ .םֶהָרְבַא
 ּובְׁשְחִנ רָבָּרַה יֵנְּב-סַא יִּכ םיִהְרָא יִנָּב םֶניִא רָשָּבַה
 פ הָרָשְלּו .אובָא תֵעְּכ רֵּבַדמַה רבד הז יִּכ : עֶרול
 ןויְרַה ּהָל תֹויִהב הקבר םנ יִּכ ּהְּבַבְל אָלְו : ןֵב
 וג ולֲעְפ םֵרָטְו ּודָלִי םֶרָמְו : ּוניֵבֲא קֶחצִמ ָהֶאַמ
 רֵתָּב רֶׁשֲאּכ םיִהלֲא תֶבָשְחְמיתֶא םִיקְל ערַו בוט
 ןפ בר יִּכ ּהָל רַמֲאָנ : אָרֹוקִמ-סַא יִּכ םיִלָעּפִמ אל
 וג ד;רָאְו בקעײתֶא בָהאְו בּותָּכַּכ : רֶיְעְצ רבעי

 14 םכיִהלאָּב לָוָע ׁשיַה רמאנזזהמּו : יִתאָנְׂש וׂשֲע

 וט רֶׁשֲא--תֶא יתַּגחְו רמָא הֶׁשֹמ -לָא יִּב : הָליֵלֲח
 1637 ןּכײהלַעְו : םכתרַא רֶׁשֲאדתֶא יִּתְמַחְרְו ןחָא
  יִּכ : ןּּנַתַה .םכיהלאלדםַא יִּכ ץֶרָל אלו זהֶבֹאָל
 ְךיִּתָדַמֲעָה תאז רּובֲעַב יִכ הערפל רַמֹא בּתְּכַה

 <> ךָבָב .ימש .רפס ןעֶמְלּו יִחּפ-תֶא ְּךְתאָרַה רּובעּב
 וג "תֶא הָשָקַהְו הָבָארֶשָא תא ןַנָח ןֵכָל : ץֶרָאָה
 ופיִמּו דֹוע חיִכּוי הַמָלְו לֵא ַּתְרמָאְו : הָבָא רֶׁשֲא
 ב/הנעת יִכ הֶּתַא ומ ׁשֹונֲא : ֹוגֹוצר- - רַמַעִ
 ותא .תיִשָע המ ֹורֲצֹויְל רֶצָי רַמאיַה םביהלאל
 1 ;רושעל רָמחַה-ַלַע רַצויל ןוטלש ןיַאַה : הכ
 .: :ןּולקְל .רחַא .יִלְּכּו דֹובָבְל דָמֶא יִלָּכ דָחֶא .םֶלִגִמ
 92 פָאהדתֶא .תֹואָרַה . רּובָעּב םביְלֲא הָבאי םַאו

 םִיַפַא ְּרֶאְּב דיראק ותַרּובְּג-תֶא .עידוה רּובָעַבּו
 3 -תֶא עיוהלו : ןֹוּדבֲאל םכיִנכְנ ןֹורָח יֵלְּכדִתֶא
 : דֹובָכְל סדקמ יפה רֶׁשֲא ןוּנַחַה יִלָכְב ֹודֹובְּכ רשע

 % כג .יִּכ .םכּרבְל םידוהיה-ןט אל ּונְל אָרְק רֶׁשֲאַו
 ןמ
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 -תרֶא הֶמּו : לעֿפ דע נָעַא לַעֿפ וָא יִּכ דועז

 ותא אָצְמ רֶחְבִמַהְו אָצִמ אל לֵאָרְִׂי שקּב רֶׁשֲא
 םיִהלֲא םֶהָל ןֵתָנ יִּכ בּותְּכַּכ |: ּושק םכיִרַחַאָהְוצ

 ּעְמְׁשִי אלו םִנְָאְו ּוארָי אלָו םינַע הָמּרְרִּת ַחּור
 שקומְל םֶנְחְלַׁש הָיִהִי רַמָא דִוָדְו : הוה סויהידע

 תרָנְכָשְתֶּת : םֶהָל םיִמּולְׁשְלּו לֹׂשְכַמְנּו תֶשָרְלּוי |
 יִּתְרַמָאְו : דַעָמַה דיֵמָּת סֶתֹוּבַנְו תֹואָרֹמ םֶהיֵנֲע ו

 .םיֹונל הֲעוׁשי םםֶּתְלַּפמּו הָליִלֲח לֹוּפְנַל ּולָשְכַה
 םָרְפָחְו ץֶרָאָה רָשע םָתְלַפַמ םכַאְו : םָאינָקַהְל וצ
 יִכֹנָא םִֹוגַה םֶכְלְו : םָתאֹלְמ יִּכ ףא םִיוגַה רָשע 3

 ינֲא יִתְדֹובע--תֶא םכווגַה ְּךַאְלמ יֵתֹויְהְּב רָּבַדְמ
 םכיִדָחַא עישוהלו יַרְׂשְּב--תֶא איִנְקַהְל : דָּבַכְמ
 םָּתְחַ-דהַמּו ץֶרָאָה רֶפכ םֶסָאָמ םַאְָו : םֶהֵמוט
 הָׁשֹודְק תיִׁשאַר םאְָו : םיִתַמהְרִמ םַײה אל םָאופ
 םָאְו : םיפָנֲעָה ןּכ שודק ׁשֶבֹׂשַה םֵאְו הָסיִרַעָה ןּכ וז

 --תיז .ףְתּויָה הָּתַאְו םיִפּורְס םיִפֲעַה ןמ םיִדָחַא
 ןַמׁשְו שֶרש רַבָחְל תוהו זָהָב ָּתְמַשּוה הָרָׂשַה

 םכַאְו םיִפְנַע לע ילֵלַהְתַּת לַא : םֶהָמִע זריזה 8
 : ףָאָשנ ׁשֶרֹׂשַה ךַא ׁשֶרֹׂשַה אָשונ הָּתַא אל לֵלַהְתִּת

 בָטיַה : וב יִמָשּוהְל םםיִפְנעָה ּופרטנ ּתְרַמָאְו 9 כ
 *לַא הָנּומָאָּב דע הָּתַאְו ּופְרַטנ הָנֹּומֲא רֶקחַמ

 םיִהְלֶא לַמָח אלדםַא יִּכ : אָריִתְדסִא יִכ הָאְּגְתִּת פג
 : יִלָע למִחָי אל ילּוא םביִנשאַרֶה םיִפְנעָה-ז "לע
 רֶׁשֲא זרָלֲאזדלע םיִהלֶא םכעוו בוטד-תֶא קדָאְרּו
 םָא יִּכ בּוטְּב דמַעְּת סַא בּוט ְּךיֶלֵאְו םעז ּולְׁשּכ
 םֶתְנּומָא רֶקחְב ּודְמעַ אל םא םַהְו : תַרָּכַּת ןיא

 דםָא יִּכ : דע םֶתא םּוׂשָל םיהלֶא לכי יִכ ּומשוי4

 תְמָשּוהְו תישארמ רֶׁשֲא הָדָשַה תינמ ָּתַרְכְנ הָּתַא
 ;רֶלֵא יִּכ--ְףַא תיִׁשאַרַמְכ אל רֵׁשֲא בוטה תרז

 אל יִּכ : םֶתִזְב ּומָשּוי תיִׁשאֵרמ ןכ ּויָה רֶׁשֲא הב
ae. Wb glדחכא  
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 ייִּכ : ַעָשְּנִת םיִתָמַהְןִמ םיִהלֶא ותא םביקח יב
 : הָעּושְתְל הְּרַותְו הָפָבּו הָקדְצִל שיא ןיִמִאְו בלב
 ו וֹויְּכ : שובי אל וב ןִמַאַּפַהלְּכ רָמא בּותְּבַה יִּכ
 אּוהַה ןודָאָק יִּכ ןַָה ןיִבּו יִּּוהְיַהְויִּב לּרְבַה ןיא
 8 רֶׁשֲא לכ יִּכ : ויָלָא םיִאְרְקַחלָכְל ריִשָע לכל

 ו רֶׁשֲאְל ּואְרְי הָביֵאְו : עַשְע יִנדַא םםֵׁשְב אָדְקִ
 ּועָמָש אל רֶׁשֲאַב ּוניִמַאָי זרָכיִאְו וב ּוניִמֲאָה אל

 וט ּואְרְקִי הָביִאְו : אריק יִלְב ּועְמְׁשִי הָכיֵאְו ויָלָע
 = יִרָשַבְמ יֵלְנַר ּואָנידהמ בּותָּכַכ ּוחְלָש-דסַא יֵּתְלְב
 נפ *לָא ּועָמָש םלֶּב אלו : תובוט ירְׂשַבְמ םבֹולָׁש

 ןיִמָאָה יִמ .יִנדֶא רַמָא ּוהָיְעַשְי יִכ זרֶרֹוׂשְּבַה
 וז רָבְרִּב עומשּו עומשב הָנּומֲא ןֵכְל : ּונֲתְעָמְׁשִל

 ו דלָכְב הָנֶמָא ִעָמָש אלה יִּתְרַמָאְו : םכוהלָאָה
 גפ יּתְרַמָאְו : םֶהיִלְמ לָבַת הָצְקִבּו םֶליק אָצְי ץֶרָאָה
 סֶכָאיִנְקַא הָשמ רַמָא הָנשארָב לֵאָרְׂשִי עדי אלָה
 ב ּואָלַמ ּוהָיְעשיו : סֶכְסיִעְכַא לֶבְנ יֹונְב יונ סלב
 צלל יִתָאְרִנ ינשקב תצלְל יִתאַצְמנ רמאל ובל

 פ1 םםויַה--לְכ יֵדְי יִתְשרְּפ רַמָא לֶארְשִיְלו : ינֵנֲאְׁש
 | / : ביִרָמּו רָרּוס םַעְלֶא

 א אי הָליִלָח ּומַעְ-תֶא םיהלֶא סַאְמַח יִּתְרַמֶאְו
 : ןיִמנּב טְבְׁשִמ םֶהָרְבַא עַרְזִמ יִלָאְרְשַי יֵבֹגֲא יֵכ
 9 םכרקמ עדי רֶׁשֲא ֹוטעדזתַא םםיהְלֲא סַאמ ל
 ּוהיְלֲא--לע בּותָּכַה רַמָא רֶׁשֲא-זתֶא םֶּתְעַדָי אלה
 %  הוה : רמאל לֶאְרְשָיְ-לַע םםיהלאַל ֹוריּתְעַהְב

 .ֵתְואְו ּוסְרָה ךיִתְגְזִמיתֶאְו ּונָָה ְּףיִאיִבְנדתרָא
 , + הנעמ רמא הָמּו + יׁשֵפניתָא ּושקְבוו יּרַבְל יֵנֲא
 רֶׁשֲא שיא יֵפְלַא תעֶבְׁש יל יִּתְרַאְׁשַה וילֵא םיהלֶא
 ה תיִרֲאַׁש שי תאֹוַה תעְּב ןַכְו : לַעְּבַל ּעְרְכ אל
 יִּכ דֹוע םיִלעְפִל הֶנְניֵא ןִחְּב סָאְו : ןחה רַתְבַמְּכ
 ןַחָל הֶנְנִא זכיִלְעְפְּב םִאְו ןח דֹע ּונָנֲא ןח זָא

 דוע
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 הרֶׂשֹעֶה הְמְּב ׁשארָה .ֹותְּב קלתַה הָמָחְנְּב
 וקְבדְו עֶר ּואְנׂש הָּפְנַח יִלְב ּובֲהֲא : ןֹוצָרְּב דָסָחּפ
 שיִא הָוֲחַאָב ּוהעְר--זרֶא שיא ּובָהֲא : בֹוטְבי
 םיִצָפַחַב ּולְצְעִּת לַא : דֹובָבְב ּומָּרְקִת ּוהָעְרְַתֶא וו
 תֶלָחּותָב ּוחָמְש = : ינֹדֲא-זתֶא ּודְבָע ַחּורְב ּוחַּתַר פ
 רסְתַמְל ּורְוּפ |: זרֶּלֶפְתְב ּוקְּוַהְתַה ;דִרְצְּב ומ
 סֶכיִפְדִר--תֶא ּוכְרֶּב : םיִחְרא ּואיִּבָה םבישדקה 4

 ּוכְבּו םיִחָמְשַה סע ּוחָמָש : ּולְלְקִּת לאו ּובְרַּב וט
 לא ּוהערל שיִא דַחַי ּוביִטָה : םיִכוּבַה 6

 םיִמָכַח ּוָהּת לַא םיִונעל ּוקְּבַרְו תּוהבְנ ּומְּכַתָתַּת
 הָעְר תַחַת הָעְר שיִאְל ּומְלְׁשִּת לַא : םםֶכיֵניֵעְּב וז
 סֶכְּתְלְביִּב םֶּאְו : םישְנַאלֶכ יֵנֵעְּב תֹובֹוט ּואְרֲהְופ

 ּפ : םיִׁשְנֲאדלְּכ סע ּומילשה
 ןֹורָחְל םּוקֶמ ּומיִׂש ּךַא ּומְקַנִּת לַא םיִדיִדָי 19
 בעֶר םֵאְו : הוהְי רַמָא םֶלָשְו םקָנ יל בּותָב יִּככ

 זרושעב יִב ּוהְקָשַה אָמְצ םכַאְו ּוהָליִבֲאַה ְּךאָנׂש
 לא : ושאר -לע שא יִלָחִנ הָתֹה הָּתַא תאופו

 : בֹוטְּב עֶר חַצנ-סַא יִּכ עֶרַמ חַצָנּת
 ןיִא יִּכ םיִלֹודָנ םיִנֹטְלְׁשְל דֵבֲעַּת שָפְנְלֶּב גיא

 יהי רֶׁשֲא םםִנֹטְלְׁשַהְו םיהלֲאמסַא יִּכ ןֹוטְלְׁש
 לע םֵק ןֹוטְלְׁש לע דַמעֶה ןֵכְ) : םיֵהלֲאַמ ּודְקְפִנ

 יִּכ |: סָשְפִנְל טָּפְׁשִמ ּוחְקו םיִמָּקַהְו םיִהְלֲא תְֵּקַפ
 "יא יִּכ םיִבֹוט םיִלְעפִל הָאְריְל סָניִא םירְׂשַה
 בוט הֵׂשֲע ןֹוטְלְׁשִמ 2% אַלַה הָּתַאְו םביִעְרְל
 אּוה םיִהלֲא תַרָשַמ יִּכ : וויָלָע ףָל יִהָי הָלַהְתּו +

 םֶנִחְל אל יִכ אָריִּת עֶר הֶשַעַּת סָאְו ךיִלָא בוטל
 אּוה םכיִהלֲא תַרָשָמ יִּכ בֶרֶתַהְדתֶא שנ אּוה
 אל ּודְבעַּת דָבָעַה כל : ער לעפל ןֹורָחְל םקּונְו ה
 ןֶבדלַע | : עֶּרמ רּובַעַּב סנ יִכ ובל ןֹורֲחָה רּובַעַב 6

 קרַמָה סוהא יִתְרָשָמ יִּכ סָּמַחְד-תֶא םנ ּומְלְשְת
 לעו 06% - :םטל
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 םיִמָכָח ּויְהִּת ןֶפ הֶּזִה דופה"תֶא יִחַא םָּכִמ דָחְכַא
 יפדדדע לֵאָרְׂשִי תֶצְקִמְל הָיָה ןורָוָע יִּכ םכֶכיִנֵעְּב
 28 בּותָּכַּכ עֶׁשו לֵאָרְׂשִילְּכ ובו : םיּונָה אֹלָמ אב
 פז תאזו : בֶקעָיִמ עַשְּפ ביִשָחְו אוג ןֹיְצַמ אָבּו
 98 הָרושְבְלְו : םֶהיֵתאטַח-תֶא יִתאָשַּב םֶּתַא יִתיִרָּב
 הָמָה םיִבּוהֲא רּוחְבְמְלּו םםֶכְנעמְל ּהָּמָה םכיבוא
 9 אל םיהלֲאַה תַאיִרְקּו תּונְּתִמ יִּכ : תֹובֲאָה ןעמְל

 ל םיהלאל םָּתַא םָּתְנַמָאָה אל רֶׁשֲאכ יִּכ : הָנְמֲחְנִ
 : סכְתְנּומָא רֶסח ריזלע םָּתְמַחַר הָּתַעְו םיִנָפְלַמ

 ו םָכָמֲחַרְל הָּתַע ּוניִמֲאָה אל רֶׁשֲא הָמַה ןכ ּומְּב
 8 הָנּומֲא רֶסחְּב םיִהְלֶא ריֵנְסַה לפ-תֶא יִּכ : ּומֲחַרְ
 33 תַעַדְו תַמְכֲח רשע קמע הָמ : לּכ--לע םכָחְרֶל

 א יִּכ = : רֶקַח לב ויִכָרְדּו ׂשָפַח יֵלְב יָטָּפְׁשִמ םוהלֶא
 הלוא : וצעי הָיָה יִמּו יִנֹדֲא תֶבָשְחַמ-תֶא עדו יִמ
 8 1בּו ּונָמַמ לכ יִּכ : ול םלָשינ ול תֶתְל םיִּדְקַה יִמ
 : ןַמָא םיִמְלּועְל דֹובָּכַה ולָו ויִלָאְ

 א בי דיִמַעַהְל סיהלֶא יִמָחַרְּב יִמַא םֶבָל ןּנַחְתֶאְו
 םכיּהלאל הָצְרְנְו ׁשֹודָק ית חַבְוְל םֶכיֵתיְִג-התֶא
 ?ְּךַא הזה םםֶלֹֹעְל ּומְּרִּת לֶאְו : םֶכְבַבְל תַדֹובֲע

 זרַא  סָכְנֶתְבְל הָׁשָדֲחַה םכֶכְּתְבְׁשִחַמְב ּופְלִחְתַה
 : cםכיִמָתְו הָצרָּנַה-תֶאְו בֹוּטַה םיּהלֶא ןֹוצְר-רַׁשֲא
 3 שואלָכְל יֵלֵא ןתנ רֶׁשֲא ןַחַה יפ לע רַמֹא יִנֲא יִּ
 בֵׂשֲח ְּךַא ול רֶׁשֲא ּותְבַשְחַמ-לַע בשְמָי לֵבָל םָּכִמ
 ;רֶנּומֲא  תַּרְמזתֶא .םביהלֶא קַלָח רֶׁשֲאכ זרֶונעב
 + דָחֶא ונְּב םיִּבַר םיִחָתְנ ּונָל רֶׁשֲאַכ יִּ :ׁשיִאלָכָל
 ה ּונָחַנֲא ןֵּכ : םםיִחָתְנ-לְכְל אּוהַה הֵׂשֲעמַה אלו
 יֵחְתַנ ׁשיִא ׁשיִאְו ַחיֵׁשָמִּב דָחֶא וגל ּונֵיְה םיִּבַרָה
 6ןַחַה יִפֹּכ תונש תֹונָּתַמ ּונָל זרויָהְבְּו : הער

 זסָאְו : הֶנּומָאָה רַבְדַכ הֶאּובְנ סֵא ּונָל ןִּתִנ רֶׁשֲא =

 8םכַחַנְּמַהְו : רַמַלְּב רַּמַלְמהְו הָדֹובעב :רֶדֹובֲע
qהמחנב  | 
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 אל רֶׁשֲאַו םיהלאל הָדֹומ אּוה יִכ נדאל "לֶבא
 ןיִא יִּכ : םיָקְלאָל הָדֹומּו יִנדאְל לָכאי אל לכאיז

 : ושָּפָנל תרּומָי אל שיִאְו ֹוׁשֵפַנְל יח ּונָמִמ שיא
 נדאל תּומְג תּומָנ סִאְו יִנדאָל הָיְחִנ הָיָחִנ םםָאְו
 יִכ : ּונְחְנַא יִנדאָל תּומְנ םםֵאְו הָיְחִנ םָא ןֵכָלַפ

 סג ןודָא ותויהל יִמְו םקְו ַחיִׁשָּמַה תַמ תאז"דלַע

 ףיִחֶא-תֶא טפָשִת הָּתַא הָמְלְו : םִיַחַלְו םיִתַמַלי
 רמענ ּונָלְכ יִּכ ףיִחֶאתֶא הָּתַא םנ סאָמִת הָמָלְו

 יִנָא יח בּותְכ יִּכ : ַיֵׁשָמַה טּפְׁשִמ--בַׁשֹומְל וו

 הָּבותִת ןֹוׁשְל-לָבְו ְְּרָּבלְּכ עַרְכִת יל יִּכ הָוהְי םָאְנ
 םיהלאל ןוּבָשָח ןּתִי ּונָמַמ שיא-לָּכ ןַכְו : םיהלאל ופ

 פ : ןשּפנלע
 |. הדתרֶאְו דוע ּוהערהתֶא שוא שפָשנ-לַאְו |18

 לושכמ וא ףנְנ שיא תַּת "לבל ּוטְּפְשִּת זראז
 יכ יִנֹרֲא עּושי--ּוו-דלע יִּתְחַמְבּו יִּתְעַדְי : ויַחָאְל 4

 : אוה אָמָט אָמָטְל בשחֶל א ֹוׁשְּפַנִמ אָמָט ןיִא
 הָבֲהַאְב הֶנָנִא ְּךְּתְכָל זָא לָבאָּב ףיִחָא בֵצֲעַי סאו וט

 : ודַעַּב חיִשָמַה תַמ רָשָא-תֶא ּךְלְכַאְּב דָּבַאְּת לַא
 םביִהְלֶא תּוכְלַמ יִּכ : םֶכָבּוטְב ּוצָאְנת לֵא ןֵכָל וז

 הָחָמְשְו םּולָשְו הָקָדְצ ְַא הָיִתׁשּו לָכֹא הדָנְנִא =
 רֶלֵאְּב חיִשָמַהדתֶא דָבַעָה יִּכ : שֶדְקַה ַתּורְבּופ
 יֵרֲחַא ףּרְרנ ןֵכְל : םיִשָנַאל ןֵחְּבְו םיהלאל הָצְרּי ו
 לֶא : ּוהֲעַרְל שיאמ הָנְבַּמַה יֵרְבַדְו םֹולָׁש יִרְבִד כ

 -דַלָכ יִּכ לָכאָה רּובֲעּב םיִהלֶא לעפ--תֶא םֹרֲהַּת
 : לשְכְמְּב לכאי רֶׁשֲא ׁשיִאְל ער קר םיִרֹוהְט םיִרְבּר

 -רֶׁשֲא תֶאְו ןַי תֹוּתְׁשְל אלו רֶׁשְּב לכָאְל אל בוט ו
 הָנּומֲא םָא : הֶלָחָי ֹוא לֵׁשָּכַי וא וב ךיחֶא ףונו

 אל רֶׁשֲא ׁשיִאָה יֵרְׁשַא םיִהלֶא יִנָפְל הָיְהִת ל ל
 טַפָשְי ןופְי רֶׁשֲאַו : ןַחָּב רֶׁשֲאַּב ושָפְנתֶא טפשו ₪

isולכאב ו  

 הנק



 .CAP 18. 14. די גי םימור לא תרגא .
 ז דֶלָכְל ומְלַש כָל : םיִלָחִמ סַה דיִמְמ ה
 סֶבַּמַה-תֶא סמה ל רֶׁשֲאַל סַמַהְ--תֶא םבַהיֵבֹוח
 רֶאְרְי ול רֶׁשֲאְל הָארְיִַהְ--תֶא סֶכָמַה ול רֶׁשֲאָל
 | פ : דֹובְכ ול רָשַאל דֹובְּכַה-תֶא

 87יחכָא יִּכ ׁשיִא--לְכְל הַמּואַמ ביִחְּת לַא |

 אָלְמ ּוהָעְרְתֶא בַהֹאָה יִכ ּוהָעְרדתֶא שיא הָבֲהֲאָל
 פל תֶצְרִת אל ףֶאְנִת אל רמאל : הָבֹוּתַהדתֶא
 הָנְצִמ םֵאְו דֹמֲחַת אל רֶקֶש רע הָנֲעַת אל בֹנְנַת
 = ףערל ָּתְבַהֶאְו רמאל הֶליִכָה הָוַה רֶבָּרּב תֶרָחַא

 ןֵכְל ּוהעְרְל עֶר זרֶלָעּפ הָנְכַא הָבֲהֲא = : ףךומְּב
 פ : הֶרּותַה תאלמ הָבֲהֲא

 ו הָּתע יִּכ זרַעָהְד-תֶא ועד זראזָבּו
 = תעמ הָּתַע הֶברָק ּונֲתְעִׁשִי יכ הָנׁשִמ ץיִקְהְל ּונָל
 12 סאָמְנְו בּורק םֹויַהְו עיִּגַה רָבְב הלילה : ּונמאה
 13 הרָכְלְג : רֹואָה קֵׁשְנ שובלנו ךָשחַה יִלֲעְפְּב
 אל רכשו זרונע--לוקְב אל סיב ֹומְּכ רֵׁשֹויְב
 גצוִּכ : הֶאְנִקְו הָביֵרְמַב אל עֶר רַצֵיְו תֹובָּבְׁשִמְב
 רׁשבַל ּוליִּכָשִת אלו יִנֹדֲא חיִשָמה עּושי ושב םָא
 : תֹוֲאַתְל

 א די ינוחבל אל ;רֶנומֲאָב הַּפְרנה--זרֶא חק -
 2 הָפְרָנַהְו לּכַה לכל ןימאמ דָחָאָה :  תובָשָחמ
 פ : תֹובָׂשע-תֶא לכא

 3 רָשַאְו .לכאי אל רֶׁשֲאתֶא לָכאָה סאָמָי לא
 ותא חֶקְל יִּכ ילַבאָה--תֶא טפשי אל לָבאי תל
 + שיִא דָבֲעתֶא טפשת יִכ הָּתַא יִמ : םיַהלַא
 לכי יִּכ דֹמֲעַי אּוהְו לפי וא דמעי נדאל רַחַא
 .הּהָז םֹוי טפש דָחֶאָה : ותא דימעהל םביַהְלַא
 שוא שיא אֵלַמִי ֹומֹויְּב םל טפש רַחַאָהְו רֵחַאַמ
 . 8רָשַאַו יִנַא-תֶא רֹמְׁשִו םֹויַה-תֶא רַמׂשַה : ֹובָלְּב
 ילָבאָה ינֹדַא-תֶא רמשי אל םֹויַה-תֶא רמְש אל

 לבא
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 יִּכ : םיתלאל רשא לע חיִשְמַה עשב לָלַהְתֶאְו גז 8

 אל רֶשָא הָּנַהַמ תַחֶא לע רֵּבַדְל יִּבל יִנֲאָלַמִי אל
 רֶבָדּב םכִיֹוגַה תעַמְׁשמְל ירי--לע ַתיִׁשָּמַה "לעב

 ַהּור תַרּובְנְּב םיִתְפֹמּו תותא תַרּובְנְּב : לַעֹפָבּופ
 םֶלָשּוריִמ חיִשָמַה תַרֹוׂשְּב-תֶא יִתאָלַמ ןּכ םיהלֶא
 אל רֵׂשֵבְל יתאָּנְק זרֶכָכְו : ןוקרּולא דע ביִבָּסִמ כ

 דֹוסָי לע הָנְבֶא ןֶּפ חיִשָמַח םש םָׁש אָרְקִנ רֶׁשֲאַּב
 םכֶהְל רַפְס אל רֶׁשֲא בּותָּכַּכי-סַא יִּכ : רַחַאָה פו
 יִּתְעַנְמַנ ןֵּכדלעֶו : ּונָנּבְתַי ּועָמָש אל רֶׁשֲאַו ּואָרופ

 םכֹוקְמ דוע יִל ןיִא הָּתעְו : םֶכיֵלֲא אֹוּבַמ דאָמ

 םיִנָש הָז םכָביִלַא אֹובְל יִּתְפְסְכְו הָלֵאָה תרֹונְּב
 יִּכ םֶכיִלַא אּובָא רֶרָפְסִל עַּפֶא רֶׁשֲאַכְו : תוּבר
 םָכְרְילֲע םםָׁש תֹלַׁשְּו ירבֲעְּב םםֶכְתאָרל יִּתְַּׂש

 'ִּדְלֶא הָּתַעְו : זרֶצְקַמַּב הָנְׂשאַרְּב סֶּכִמ יִעָבְשְּב הכ
 ֵׁשֲא םכישודקה םינעל רּופְל םִּכַאָו םכינודקמ נב בוט יִּב : םיִשדקה"תֶא דובעל :רֶמֵלָׁשּורו <
 יִכ הָמַה םֶהיִבחְו םָהיֵגֲעְּב בוט יִּכ : םֶלָשּוריִּב גז

 'םֶתְל סַּג תּורְלירֶׁשֲאַב הָמַה םֶהיֵרְבַה םִיֹוּגַה-דםַא

 תאזזדתֶא תּולְכְכּו : רָשָבְל רֶׁשֲאַּב םָתֹא תַרָשָל ₪
 : הָררֶפְס םֶכְּב ּךלַא םֶהָל הַר ירְּפַה-תֶא יִמֹותֲחבּו
 תררושָּב תַּכְרב אּולמְּב םכְכיִלַא יִאֹבְב יּתְעַדיו
 ּנֵנֲֹא ןעַמָל יחא םֶכיֵלֲא ןּגְחְתֶאְו : אובָא חישָמַה ל

 יִמע קוחְל ַחּורָה תרַבָחַא ןעמְלּו .חישָמַה עושי
 םכיררפה ןמ יִטְלָפִל = : יִדַעְּב םיהלאְל תרֹולְבְתְב ג

 ןֹוצָרְל שכלָשוריל רֶׁשֲא יִתְדּובַע תּויְהְלְו זרֶדּוהיְּב

 ןוצרב הָחַמִׂשִּב םֶכיִלַא אֹובֲא ןעמְל : םיִשוודקל 2
 טבע  סולָשה יַהלאַו : םםֶכֵמע שפָּנִאְו םיִהְלֲא 3

 : ןַמָא םֶכְלְּ
 ;תרְׁשָמ ּונֲתֹהֲא אָבָּפיתָא םכָכָל ריקְפַאְ ןי א

 יִנדאַּב הָתֹא תַחְקְל : הָאְרְכְנְִּב רֶׁשֲא הֶלֵהָקַה
 הואנכ

 ונק



 04.14.15. וט די םימור לא תרנא =
 ְנִא רֶׁשֲא "לכְו הָנּומֲאַמ ּונְניִא יִּכ ןַעָי ולְכָאְּב
 : אוה אָטָמ הָנּומֲאַמ

 א ןט םפְרַה יֵָלֲחי-תֶא לּבְסְל טירה ּנָלו
 ?ףהעַרְל ביי ּוּנמִמ ׁשיִאְו : ּונָשְפִנְל ביֵׁטֲהָל אלְו
 ֹוׁשפנְל ַחישָמַה בשה אל יִּכ : הרֶנְבְמְל בֹוטְל
 +יפ : יִלֲע ּולֲפְנ ךיפרוח תֹוּפְרָהְו בּותָּכַּכדהסַא יב
 תֹויָהְל םֶדָקִמ ּובְּתְכִנ ּונְדְּמְלְל םֶדָקִמ םיִבּותְּכַהזלָּכ
 ה יֵהלאַו : םיִבּותְּכַה תַמָחְנְו הָוְקַת-רי-לע תֶלָחֹות ּונָל
 ּוהֲעֵרְל ׁשיִאַמ דָחֶא בל םֶכְל ןֵּתְו הָמֲחָּנַהְו הָוְקִתַה
 6 דָחֶא הָּפְב וָּרְחַי ּודְּבַבִּת ןַעמְל : יִׁשָמַה ַעּושוְכ
 פ :ּונָנֹדַא ַחיִׁשַּמַה עּושו יִבָאדתֶא םיִהלֲאָהזתֶא

 זחְקְל רֶׁשֲאַכ ּוהער-תֶא שיא ּוחְק ןכְל
 פיִּכ רַמא יִנאַו : םיִהלֶא דֹובְכָל עושי םג ּונָתֹא

 .פןעַמְלּו : תּובָאָה לֶא םיִרָבְּרַהזתֶא אֵלַמְל םיהלֶא
 לע בּותָּכַכ וּרְסַח-לַע םיִהלֲאָה-תֶא םֶווּגַה ּודְּבכִ
 ירַמָא דֹעְו : זרֶרַמוֲא ְּךְמׁשְלּו םִינב ְּךֶדֹוא ןּכ
 וו דדלְּכ הוהי-דתֶא ּולְלַה דועו : ומַע םיונ ּוניִנְרַה
 ופּוהְעְׁשִי רַמָא דועו : םִמָאָהילָכ ּוהּותְּבִש םִֹונ
 ּוחַטְבִי ֹוּב םִיֹוגַה-לַע ּךלֶמְל םֶּקַהְו ישו שֶרש =הֶיָהְו
 ןפ-י*לְּכ סָבְתֶא אָלַמְָי תֶלָחֹוּתַה יהלאו : םבינַה
 תֶלָחֹותְּב םבֶכְריִתֹוהְל םֶכְנָמֲאַהְּב םֹולָׁשְו הָחְמׂש
 4יִנָא םַּג םֶכיֵלֲע יִּתְחַטְבּו : ׁשֶדקַה חּור תַרּובְנְּב
 תַעַּרילְבְּב םיִאָלְמ בוט יֵאַלְמ םֶּתַא םנ יֵכ יַחַא
 וט םֶכיֵלֲא יִּתבַתָכְו : ּוהֲערדתֶא ׁשיִא רַפִנְל ּולְכּותְו

 ּוכעַּב םֶכָהֶא ריִּכְַהְל הָצְקִמְב יִּבל תאּלַמְב יֵחַא
 ו ;רַרָׁשִמ יִתּויְהְל : .םיִהלֶאַמ יל ןּתנ רֶׁשֲא ןַחַה
 תויָהְל סיִהלֶא תַרֹוׂשְּב ןַהַבְל סיגל תיִׁשְּמַה עּוׁשי
 : שָדְקַה ַחּור"יִפיַלָע ּושָדְקִהְּב ןּוצְרְל םִיגַה ןּברְק

 ללהתאו
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 ַחישָמַה עּושנ ןַחָו סָכיִלְנְר תַחַת הָרַהְמ ןָמְׂשַה-תֶא
 קרפ וס קולו ירוע יתומט ar . < 1 ןַמָא סֶכֶמַע ּוננֹדֲא

 יִתְבַתְּכ רֶׁשֲא יִטְרַט נא : םֶכָמלְׁשְל םבילאש ₪
 -לעב יִאָּנ : יִנדאַּב םֶכַמלְשְל לַאׂש תֶרָנַאָה-תֶא 5

 -ףןֶּב טקרַא םםֶכְמלְׁשְל לאש הָלַהּקַה-לָכְו יִנולְמ
 ןח : ּוניִחֶא ׁשְרנְקּו םֶבָמלְׁשִל לאש ריעָהקֶשָמ א
 רָשַאלְו : ןַמָא םכֶבְלָּכ סַע ינָנדַא חיִשָמַה עושי הב

 עושי תַאיִרְקּו יִתְרֹוׂשְבְּכ סכְכְתֶא קּוַחְל תֶלּכְָי ול
 : םיִמְלּועָה תיִשאְרַמ רּותָק דוס תּולנָּכ ַחיִׁשָּמַה

 תַוְצִמְּכ :םכיאיִבּגַה יִבּותְכ יִפדילע] זדָלִנִמ הָּתעופ
 :הָנּומֲאָה תַעַמְׁשִמְל םִיֹוּגַה-לְכְל עדונ סֶלוע יִהלֶא

 עּושיְּב דֹובְכ ֹוַּבְל םְכָח םכיהלאל 97
 םיִמָלֹעְל ַחיִׁשָּמַה

 : ןמָא

 : הארכנקב הלהקה תרשמ אבפ ידו-לע םימור לא תנרקב הבתכג

RSלואפמ  

 זנק



 04.16. ןי םימור לא תרנא
 יִּפ היִרפְממ רַבְּדלֶכְּב הָדַעְסְלּו םכישּודקל הָואָנכ
 ג שכולשל ּולאש : יִשְפנְלּו םיִּבְרְל דָעְסִמ הָתָיָה
 +רָשַא : תישְּמַה עּוׁשיְב יִרָוע אָלֹוקַאַו תצָלְקְסיִרְּ
 הָדֹומ יִּרֵבְל יִכֹנָא אלְו יִׁשְַנ תַחַּת םֶהיִראָוַצ ּומָש
 = ה הָלֵהָּקַה םּולָשלְו : םִֹוּגַה תֹולְהְקלָּכ םג יִּכ םֶהָל
 תוהו יָדיֵדְי יִטְנָפַא םֹולשְל ּלֲאַׁש םכֶתיֵבְּב רֶׁשֲא
 6 סָיִרַמ םֹולְׁשְל ּולאש : ַחיִׁשָמַל איַּכַא יֵרְּפ תיִׁשאָר
 זיִקָנֹרְרְנַא םולָשל ּולַאש :ּונְרּובעַּב דאָמ הָעְנְי רֶׁשֲא

 םיִכָאָלַמַל םכיִעְדּונַה רָמָשָמְּב ירבו יֵבֹורְק איני
 | ּיִלְפִמַא םּולָשְל ּולֶאש : יִנָפָל וׁשָמב ּויָה רֶׁשֲאְו
 פּונְרע יִנָּבְרוא cםֹולְשל ּולֶָאש : יִנדאַב ידידי
 ייֵלָּפַא םכולָשְל ּולאש =: יִדיֵדְי יִּכָטְסּו חיִשֶמְב
 : יִלֹבְּתְסִרַאל רֶׁשֲא-תֶא סולָשְָל ּולֲאַׁש םישָמּב ןּוחָב
 וו תֶא .םּולָשְל ּולאַש יברק ןידורוה םֹולְׁשְל ּולָאָש
 ופ םכּולשל ּולאש : נֹדאַּב רֶׁשֲא יִּסְקְרַנְל רֶׁשֲא
 םולשל ּולַאש יִנֹדאַּב תֹענְיַה אָספּורְטּו אָנַפּורְט

 וּולָאש :  יִנדאַּב דאָמ הָעְנָי רֶׁשֲא הָדיִדְיַה יִסְרֶּ
 וו ולֶָאש |: יִמָאְו ֹומֲאְו נֹדאַּב רוחְב יִפּור םֹולְׁשְל

 ןיִמְרֶה אְּבְרְשּפ ןֶמְרֶה ןֹוגָלְפ יִטרקְנּוסֶא םבֹולָׁשל
 וט יגולוליפ םֹולְׁשְל ּולֶאש : םֶהָמַע רֶׁשֲא םיִחַאָהְו

 רֶׁשֲא םיִשּודְקַהלֶכְו יִּפְמַלָאְו ֹותֹהֲאְו יריִנ לוי
 16 תקיֶשְנְּב םּולָשְל ּוהֲעַרְל שיִא ּולֲאַׁש : םםֶהָמֲע
 וז ןֵּנַחְתֶאְו : םֶכֶמלְׁשל תולאש ַחיִׁשָּמַה תֹולֲהְק שֶדְקַה
 םיִלְׁשְכְמּו תֹוקְלִחַמ ישע-זתֶא תֹואְרל יַחַא םֶכיֵלֲא
 איִּכ : םכָהַמ ּורּוסו םָּתְדמְל רֶׁשֲא חקְלהדזלַע
 יִכ היִׁשָמַה עּושו ּונַנֹרֲאזתֶא םיִדְבע םֶגיֵא הָלֵאָב
 -תֶא ּומְר תֹוכָרְבּו םיִבֹוט םיִרָבְדָבּו םנַטְּב-תֶָאזסַא
 נפלכְל הָאְּב םֶכְּתְעְמשִמ יִּכ : םכיִמיִמְּתַה חּובְבְל

 . = םכיִמָכַח םֶכְתֹויְהְל יִתיִבָאְו םֶכיֵלֲע תאזְּב חַמְׂשֶאָו
 כףּוׁשי םולָשה יַהלאָו : הָעָרְל םיִאָתְפּו זרֶבֹוטְל

 תא
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 ַפיִכָל יָבֹנֲאְו יִלָּפַאְל יֵבֹנָאָו יּואָפָל יֵבֹנֲא רמא
 לּואְפ הָלְתְנַה הִׁשָמַה קלָחְנֶה : ַחֵׁשָמַל יִכְנָאְו

 הָדֹוא |: םםּתֹוְטּפַּבִנ -לּואפ םשָב וא םֶכָרעַּבא
 יפה יִּתְלִּב םָּכִמ שיא יִתְוטפב אל יּכ םיהלאַל

 -תֶא םַנְו :: יִּתְוְטּפַב יִמָשַב ּורָמאי ןֶּפ : יִאָנְווט 6

 ׁשיֵא יּתְזָטְּפַּב סא יִּתְעַדָי אלְו יּתְוַטַּבַּב ןּופָטְס תיִּב

 חנק

 א"נ
 טתצהרנ

 וא
 סתלבטנ

 .זטפבְל תיִשָמַה יִנָחְלְש אל יִּכ : םֶּהיִדְעְלַּב רָחֶא וז
 ץע הֶיִהְי ןֶפ רֶבְִַּה תַמְכְמְב אל רֵׂשֵבְליכַא יּכ
 2 : קירָל חיִשָמַה

 תרּובגּו םביִדְבאָל תּוליִסַּב ץעֶה רַבָד יִּכ 18
 תַמְכְח דָּבַא בּותָכ יִּכ : םעְׁשֹוּנַה ּונָל םכיהלֶא 9
 הָיַא םבָכֲח הָיַא : רפָא םיִנובְנ תַניִבּו םביִמָכַח כ

 םכיִהלֲא לָּבנ אלָה הֶּזְה םֶלּועָה חיכומ הָּיַא רפס

 תַמְכָחְּב עי יִּפ : ;ראזה ץֶרָאָה ?רַמְכָחְ--תֶא צו
 יִּפ לע םכיִהלֶאָהְדתֶא ץֶרָאָה הָעְדָי אל םביִהלַא
 םכיִניִמָאָמַה--תֶא עישוהל םביהלָא ץֶּפָה הָמָבְחַה

 םילאש םידּוהיה ןעֶיְו : הָאיִרְקַה תּוליִסְב יפי לע 2
 םיאְרק ּונחנאו : הָמָכָח הקמ סיִנָויַהְו תוא 3

 תּוליִסְכּו םביִדּוהיל לַשָבִמ יױלמַה ַחיִׁשמהדדזרָא
 היִׁשַמ םיִנְנַו םםיִדּוהְי םּג םכיארקנלו :  םיִנָויל 4
 תּוליִסְכ יִּכ : אּוה םיהלֲא תַמָכָחְו םיִהלֶא תרּובנ הב

 תבילצ א"ג

 .קֶזַח  םכיִהְלֶא הפְרּו םםִׁשְנֲאַמ הָמָבָת םםיהלַא
 םָכְתַאיִרְקדתָא *ַחֶא םָתיֵאָר םָּתַאיּכ : םיִׁשָנֲאַמ 6

 אל םיִּבְר םיִדֹבְנְל אל רָשָּבַּכ םיִּבַר םימכֲחל אל
 רַחְּב ץֶרֶאָה .תּוליִסְכְּבְסַא יִּכ = : םביִּבַר םיִרָשְל

 רַחְּב ץֶראָה הָּפְרְבּו םיִמְכֲחַה-תַא ׁשֵבָהְל םכיהלא
 ץֶרָאָה יֵלְפְׁשְּו : םםיִקֲָחַה-תֶא ׁשֵבָהְל םיַהְלֲא 8

 : םינהַה-תֶא לֵׁשָבְל ןָיִאְבּו םיִהלֲא רחב םיִסֶאָמְּגַבּו

 םםֶּתַאְו : ונָפְל רֵׂשְּבלְּכ לָּלַהָתי אל עמָלפ ל
 וילא Rag מ



 הנשארה תרגאה |

 ךאלמה לואפמ

och rina aan he 
 א א ַחישָמַה עושי ּךַאְלִמ אָרְקִנה "דּואָפְ

 : ּניִחֶא ןְּמְסָסְו םביהלָא ןוצרְּב
 ושוב םםיִשְדקְמל ּתְנרקִּב רֶׁשֲא םכוהלַא תקל
 -לָכְּב םיִאְרקַה--לְּכ סע םיִשּודק םיִאָרְנַה ַהיִשָמַה
 : ּונָלְו םכֶהָל ּוננדַא חיִשָּמַה עושי םֶשָּב םכֹוקְמ
 3 ַחיִשְמַה עּושימו ּוניִבָא םיִהלֶאְמ םֶכְל סולָשְו ןח
 4ןַח-לֲע םכֶכְרּובֲעּב יהלאל דיִמָת הָדּוא | : יִנדָא
 : תיִׁשְמַה עושי יִּפידלַע םֶכָל ןּתנ רֶׁשֲא םכיקלא
 ה רֶׁשֲאַּכ : עְּצַמילֶכְו רֶבְּבילֶכְּב לּכַּב םֶּתְרשע וב יִּ
 זםָּתְרַַה אל יכידע = : מישָמַה תורע םֶכְב הָקַח
 : ּונָנדַא חישְמַה עּושי תּולנל םיִלֲחְיִמ ןְּתַמהלְּכ
 עושי םויָל םביִמיִמִּת ץקה-דע סֶבְתֶא קֶּזִחְי אּוהו

 9 םכָתאַרְקִנ רֶׁשֲא םיִהלֲא ןָמָאְנ : ּוננדֲא חיִשָמַה
 פ - :ּונָנדַא םתיִשָמַה עושי ֹונְב יֵרְבַחְל וב

 יַחיִשָמַה עושי םֵׁשְב יחא םֶכיֵלֲא ןּנַתְתֶאְו
 תּוקְלִחַמ הָנָיְהִת אלו דָחֶא רֶבָּר סָכְלַּכ רֵּרַרְל ּונְגדַא
 הרָבְשְחְמְבּו דָחֶא בֵלְב ָּּרִחַי ּורָּבְִתִתְו םכָביִניִּב
 וו רֶׁשֲאַמ יִמַא זכֶבילְע יתא הֶארֶה יִּכ : תַחֶא
 פ : םֶכיִניִּב תֹוביִרְמ יִכ הָאולְכְל

 נפ םָּכִמ שיא שיא יִּכ רַמא יִנֲא תאז-תֶאְו

 רמא

 תת
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 רֶקֶחַי אל אּוהְו לפ-תֶא רֹלְחַי חּורָמ רָשֶאְו : חּורְב וט

  6תֹורֹהְל יִנדֶא תֶבָשְחַמתֶא עדָי יִמ יִּב : שיאְמ
 ַחיִשָמַה תֶבָשְחַמ ּונָלְו ותא :

 רֶׁשֲאַכ יֵחַא םֶכיִלַא רָּבַדְל יִּתְלַכ אל יִנֲאַו ג א
 םכיללועל רֶׁשֲאַּכ רָשְבְל רֶׁשֲאַּפ-השכא יִּ ַחּורְל

 אל יפ לָכֹא אלו בֶלְח םָכְתֶא יתקשה : שמ
 פ |: ּולכות אל הִּתַע םַנְו הָּתַע-דֲע םָּתְלַכִ

 : הָביִרָמּו הָאְנִק םֶכיִניֵב יִּכ רֶׂשְּב םֶכְדִע יִּכ
 םכְּתַא םיִׁשְנֲאַכְו םֶּתַא רֶשָב אלָה זרֹוקְלְחַמּו
  4רֵחֲאְו יּואָפְל יִכנָא דָחֶא רֹמֲאָב יִּכ : םיִכְלה
 יִמּו לּואָפ יִמּו : םָּתַא רֶׂשָב אלָה יִלָּפַאְל יִכֹנָא ה

 םיִניִמַאמ םָּתַא רֶׁשֲא הָּמַה םיִתְרָׁשִמ אלָה יֵלְפַא
  6יִּתְעַטָנ יִנָא = : ׁשיִאיׁשיִאְל יָנֹדֲא תַנְתַמְּכ םָהיֵּפ"לֲע
 עטה ןּכלַעְו : הָּבְרִה םכיהלאו הקשה יִלּפַאְו ז

 הָּבְרַמַה םיִהלֲאָה-סַא יכ ּונָנִא הָקְׁשַּמַהְו ּונְניִא :
 ורָכָשתֶא חקו שיִא-יילָכְו דָחֶא הָקְׁשַמַהְו עַטֹנַהְופ

 ּותָאְלְת יָפָכפ :  םיהלָאָה--תֶא םירזע ּונָחְנָא יִּכ
 םיהלֶא ןַחְּכ : םביהלָא ןָינְבּו םיִּהְלֶא הָדָש םֶּתַאי

 הָנָבּו סֶכָח ׁשֶרָחַּכ דֹוסְיַה-תֶא יִּתַׁש יל ןַּתַנ רֶׁשֲא
 יב : לע ֹותֹונְבְּב שיא שיא הֶאְרִי רַחַא ּויְלָע וו

 זכָשּוה רֵׁשֲאַמ רַחַא דוסי תּושְל שיִא לכי אל
  9לע הָנְבִי יִּכ שיא שיִאְו : מיִשָמַה עושי צוהו
 אָשְּב ץַע תּורקָי םכיִנְבָא ףֶסֶּכ בָהָז הוה דוסיה

 סּויַה ותא דיני יִב הל ׁשיִאְו ׁשיֵא השעמ : הָנְקּוצ

 ׁשיִאְו .שיא הֵׂשֲעַמ"תֶא ןֹחְבּת ׁשֵאָהְו הָלָני ׁשֵאְב יִּב
 קדנּב רֶׁשֲא שיִא השעמ דֹמֲעַי םָא : אוה הָמ
 דבאי שיא הֵׂשֲעַמ רש םָאְו : לרָכָש חה וְלֲעוט

 ב : שָאְּב רֵׁשֲאַּכ ָּךַא ַעֵׁשּו אּוהְו
  66םכָּתַא םיִהְלֲא לכה יִּכ םכֶּתְעְדְי אלָה

 תיִתְשי יִּכ שיא |: םכְכְּב בֵׁשֹװ םיִהלֶא ַחּורְו וז
 | תא

 טנק
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 םכיהלָאְמ ּונָל הָיָה רֶׁשֲא םיִשָּמַה עשב וילֵא
 גו לָּלַהְתַּמַה בּותָּכַּכ : תודָפּו שָרְִמּו הָקָדְצּו הָמְבֲחְל
 | : הֶוהיִּב לֶלַהְתִי

 א ב רֶבְּבַה רֶתָיְב אל יַחַא םֶכיֵלֲא יִאבְב ינֲאַו
 : סיִהְלֶא תודע-תֶא םֶכָל דיֶנַהְל יִתאָב הָמְכֲחַהְו
 עושי יִּתְלַּב רָבָּר םכֶכֶּב תֵעַרְל יִּתְשַׁש אל יב
 ג הרֶלֲחַמְּב םםָכָב יִהָאְו : יּולָת ֹותאָו ַתיֶשָּמַה
 4 תַמָכָח יֵרְבדְב אלְו = : ;רֶלֹודְנ הָדֲעְרבּו הָאְרְבּו
 תרֹואְרהְּביזסַא יִכ יתֶאירְקּו יֵרָבְּר םיִּתַפמַה שיא
 ה תַמְכֲחְּב סָכְמִנּומָא תּויָה לבל : הֶרּובְּנַהְו חּורָה
 6ּונְהנַא הָמְכְחְו : םיִהלֲא תַרּובְנְּביסַא יִּכ םיִשְנָא

 אלו הנה םִלֹשָה תַמְכָח אל םיִמיִמּתַּב םיִרְּבַדִמ
 ז "םכָא יִּכ : קיִדְל ויהי רֶׁשֲא הָוַה םֶלּועָה יִרָשַמ

 רָנ רֶׁשֲא דֹוסְּב םכיִרָּבִדְמ ּונְחְנֶא םיהלֶא תַמְבָח
 %רָשֶא : ּונֵדֹובְבִל סֶלעָה יִנָּפלְמ םֶדְקִמ םביחְלֶא
 אל ּועְדָיסִא יִכ הָּאַה סֶלעָה יִרָשִמ שיא עדי אל
 9 חֶתֶאְר אל ןוע בּותְּכַכְו : דֹובָּכַה ןּודַא-תֶא ּולָתי
 ןיִכַה רֶׁשֲא שיִא בל לע ּולע אלו הָעָמָש אל ןֶזאו
 יוכ ֹוחּורְּב סיהְלֶא הֶלַנ ּונָלְו : ויָבֲהאְל םכיִהְלֶא
 יּכ : םיָהלֲא יִקְמַע-דתֶא םנ לּכ-תֶא רקח תּורָה
 שיִאָה ַחּור יִּתְלְּב ׁשיִאָלירְׁשֲא תֶא עדיח ׁשיִאָה יִמ
 םכיִחְלאַל-ירְׁשֲא זרַא עדי ןיַא ןכ ֹומְכ וב רֶׁשֲא
 9 ַחּורדתֶא ּונָחְקְל אל ּונְחַנֲאַו : םיהלֶא חור יִּתְלְּב

 זרַא תעַרְל םיהלאַל רֶׁשֲא תּורָה-סִא יִּכ ץֶרֶאָה
 ו סיִרָּבַדְמ ּונְחַנֲארָׁשֲא תֶאְו : ּונָל םיקלָא ןנָח-רָׁשֲא
 יֵדּומְלְּבי-סִא יִּכ םיִשְנָא תַמְכָח ידּומל יֵרְבִדְב אל
 ו4אלְו : ַתֹּורְּב מּור יִרָבְּד-תֶא םיִרְתֹפ שדקה חור
 יִּכ םכיהלֶא חּורְל-ירְׁשֲא תֶא ֹוׁשפַנִמ ׁשיִא חקל
 ּורְקְחַי יִּכ זרַעַדְל לכי אלו ול זרַמַה תּוליִסְב

 חורב
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 ּנָחַנֲא םישָמּב םיִמַָח םָּתַאְו ַחיִׁשָּמַה | רּובעב
 :םיזְב ּונֲחַנֲאַו םיִדָּבְכִנ םָּתַא םיִקְזֲח םָּתַאָו םילח

 העשהא'נ םיִמּורֲעַו םיִאַמְצּו םיִבָעְר ּונָחַנֲא תאזה תַעָה דעו וג
 םיִלֲעֿפ ּונָחְנַא ניב םילמעו : םיעָנְו תֹוּפַכִיַּבַמּוופ

 : סכיִאָשנ ּונָא ּונָּכָדְרָבּו סביִכְרְבְמ ּונָא נָבְּנְּב
 יִתְק ץֶרָאָה תַאֹצִל ּוניַה םיִנָנַמְתִמ ּונָא ּונָפַרְחַהְּב 8
 -תֶא יֵּתְבַתַּכ סֶכְתֶא שיִבָהְל אל : הָּתָע דע לכ

 ּפ : רֵּסוֲא םיִדיִרָיַה יֵנָבַּכ קַר תאז

 ַתיִשָמַּב םֶכָל םיִכיֵרָדמ תּובְבְר םּג ףַא יִּכ וט
 יִּתְדְלוה חיִשָמַה עּוׁשיְב יִּכ םיִּבַר תובָא תל

 תֹויְהְל םֶכיֵלֲא ןּנַתְתֶאְו : הָרּושְּבַה רַײלע םֶכְתֶא 6
 יתומט םכֶכיִלַא יִּתְחַלְׁש תאז רּובֲעַּב : יִנֹומְּכוז

 -תֶא םֶכיֵלֲא ריב רֶׁשֲא יֵנֹדאַּב ןָמָאְנְו דידיה יֵנְב
 --לֶכְּב ץֶרָאָהדלְכְב ִּתְדַמְל רֶׁשֲאַּכ היִׁשַמב יכְרּה

 : םיִׁשָנֲא ּורָאְּפְתַה םָביֵלֲא יִתאָב אל יִנְו : הֶלַהְק 18
 רֵבְּר-תֶאְו ּוֵנֹדֲא הָצְרִי סָא םֵכילֲא אובָא הָרַהְמְבּו ופ
 יִּכ =: הָרּוכְּנַה-תֶאְדסִא יִּכ עַדַא אל םכירָאָּפְתִמַה כ

 : הֶרּובְנָּבזסַא יִּכ רֶבָדְב ּונְנִא םיִהלֲאָה תּוכְלַמ
 הֶבֲהֲאְב וא םכְכיִלֶא אובָא טֶבָשְּבַה ובאת-המו 1

 : הָנְנֲע ַחּורְו =
 תּונּא םםֶכָּב רֶשָא תּונז-לע עַמְׁשנ לּכמ הא

 -תֶא שואל תויָהְל םִיֹוּנַב העמְׁשנ אל רֶׁשֲא תא

 םֶתְלַּבַאְתַה אלו םיִרֲאְפִתִמ םֶּתַאְו : ויִבָא תֶׁשֲא
 יִנָא יכ | : הזה הֶׂשֲעַמַה השע םֶבְּבְרקִמ אָשָּנַהְל ג

 יִּתְׁשַפְׁש רֶבָּכ חּורּב הכנָו הדִנוְנִּב יִּתְקִחְר רֶׁשֲא
 עּושי ּוננדֶא םֵׁשְּב : ָהֹומָּכ לעּפ רֶׁשֲא-תֶא חכנְכ +

 וננדא תַרּובְּג םִע יֵחּורְו םיִלָחְקִנה םָּתַאְו חישָמַה
 ןדְּבָאְל ןֶטָשְל הָזְּכ שיא ריֵנְסַהְל : חיִשָמַה עּושו ה
 אל : יִנדָא עושי םֹויְּב תּורָה 'עָשְוַי ןַעמ מל רֶׂשְּבַה 6

 בוט
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 שודק יִּכ םיִהְלֶא תיִחָשָי ותא םכיִהְלֶא לכיה-תֶא

 פ : םֶּתַא אּוהְו םיִהְלֶא לַכיֵה
 18 םָּכמ .שיִא ּושְפָנְתֶא שיִא קרַָמרְי אל

 ֹותֹויְהְל ליִסְכַל יֵהְי הוה םֶלעְּב םכֶכְָל | הָאְרּנַה
 ופיִנׁעְּב תּולוסְּכ תאזה ץֶרָאָה תַמָכָח יִּכ : םֶבָח
 כדֹשְו : םֶתָמְרְעּב םיִמָכָח דַכל בּותָכ יִּכ םיהלֶא
 פו ןֵכְל : לָבָה הָּמַה יִּכ םיַמָכֲח תּובָשְחַמ עַדֹי הנהְי
 99 םכַא : םֶכְל לכ יִּכ םיִשְנַאְּב שיִא לֵלַהְתַי ללא

 םִיַח םִאָו ץֶרֶאָה םֵאְו אָפיִּכ םָאְו יֵלְּפַא םֵאָו לּואָּפ
 זכְכָל םֶלָּב םיִדיִתֲע םִאְו םיִדָמע םָאְו תֶנָמ סאו
 - : םיִהְלאַל ַתישְמּו חיִשְמַל םֶּתַאְו : הָּמַה

 א ד ַחישָמַה יִתְרָשְמִּכ שיא ּונְתא בשְחָי ןּכ
 ?-יִנְּבִמ שַרְדָנ סנו : םיִהְלֲא רוס תיִּבקֶשֶמדיִנָבּו
 3 דאמ ןטקו : םינּומָא שיִא אֵצָּמַהְל תִיַב-זקְׁשִמ

 יִשְּפנדתֶאְו שיא םּויִמ וא סָּכִמ טפָשָהְל יִל אוה
 + תאזְבּו יִשְפנַב יתעדָי רָבָּד אל יִּכ : טפָשֶא אל

 ה ּוטְָּׁשִּת ללא ןּכדלע +: יִגֹדֲא יִטְפשְו קָּרְצֶא אל
 -זתֶא ריִאְו רֶׁשֲאַו יֵנֹדֲא אֹבְייִּכ רע זרעֶה יִנפִל
 הֶיְהִּת זָאְו תֹובָבְל תוצע-תֶא הָלֵנו ךשחה יִרְּתְסִמ
 5יִתְלְׁשִמ הָלֲאדתֶאְו : םיִהלֲאַמ ׁשיִא"לְבְל הָלהְת
 ּונָממ ּודָמְלת ןעַמְל םכֶכְרּבֲעַּב יִלְּפַאְלּו יִׁשְפַנָל
 רָאָּפְתִ לא םָּכִמ שיִאְו בּותְּכ רֶׁשֲאַמ בֹוׁשֲח לָבְל
 ּפ : ּוהֲעְר לע

 ז אל א ךֶל--הַמְו ְךְתֹא לכיִּדְבַה יִמ יִּכ
 אל םָא-רָשַאָּכ "לֶלַהְתִּת-דהַמְל ָּתְחקְל םָאְו ּתְחְקְל
 : םָּתְכַלְמ סֶּתְרשַע הֶּתְִו סֶּתְעְבְש הָּתַעְו : ָּתְחַקְל
 זכנ סֶכְּמִַע ּךלֶמנ ןַעַמְל ּוכְלמִתְו ןתי יִמּ ּונֲתְלְּב
 9 ּונָתא םכיִהְלֲא הֶאְרֶה יִכ יּתְבָשְח יִּכ : ּונֲחְנַא

 הֶאְרַמְל ּונְיָה יִּכ תֶנְמלֲאְּכ םינרמא םםיִכָאְלמַה
 יּנְחִנֲא םכיליִקּכ : םיִׁשנֲאַלְו םכיִכָאְלַמלּו ץֶרָאְ

 רובעב
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 עְתּת לֵא םיִהלֲאָה תּוכְלַמזתֶא םכיעָשְרֶה ּולֲחְנ
 : רֶכְזיֵבָבְׂשְו םישדקו סיפַאנְו םיִלילֲאיַדְבעֶו םיני
 אל םביִׂשְנֹו םיִלְלְקִמּו םכיִאְבסְ םיִעְצבּו םכיַבנַנְוי
 יה ;דָלֶאְכְו : םםיָהלֲאָה תּוכְלַמ--רָא ּולָחְני ו

 סשב םֶּתְקַּרְצִנְו םָּתְׁשּרְקְו םָּתְצַחַרְו םָּכִמ םכיִשְנַא
 הָמָה הָרֹותְּכ לכח : וניהְלֶא חורבו יִנֹדֲא עושי

 אלו יל הַמַה הָרּותְּב לפה יל םיִּבֹוט םֶניֵא לכו יִל

 לְכָל ןׁטָבּו ןָטֶּבִל לכא : םֵהֵמ דַחַאַמ טֶלָשָא 5
 יִּכ תּונול ּונְניֵא ֵּּגַהְו םיהְלֶא דָּבַאְא םֶהיֵגְׁש-תֶאְו |
 םכיִקַה נֹדַא-דתָא םנְו :ונל יִנֹדאַו ינדאַלזםָאו

 פ : ותְרּובְגַּב םיִקָי ּונְתאְו םיִהְלֶא

 ַחיִשֶמַה יִחְתְנ סָביִתיִוִנ יִּכ םםָּתעדְי אלה וט
 זרּונוַה יִחְתְנְל תושעל אָשָא ַחיִׁשָּמַה יַחְתָנ--תֶאְו

 דָמֶא ונְל הֶנֹוְּב קּובְּרַה יִּכ סָּתְעַדָי אלָה : הָליֵלֲח 6
 : דָתֶא רֶׂשָבְל םכֶהיִנָש ּויְהְו רָמִא אוה יִכ אּוה

 תּונְזִמ ּוסונ : אּוה דָחֶא חּורְל יִנדאָּב קּובְּבַהְו זז 8
 תצוה וג יִלָּב םֶדָאָה ותא הָשַעָי רֶׁשֲא אָטֶחלָּכ

 יכ םכָּתְעַדָי אלָה | + ֹותוָני-לע סצָמה הָנֹוֲהְופ

 םכֶכְל הָיָה רֶׁשֲא סֶכִּב שְדְקַה תור לכיַה ֶּכְתָוְ
 םֶתיֵנְקִנ ריֵחְמְב יע : םֶכָל סֶּתַא אלו םכיִהלֶאַמ כ

 רָשֶא סֶכְמּורְבּו סֶכְתִּיְוְִּב םיִהְלֲאָהתֶא ּודְּבַּכ ןכָל
 : םיִהלאָל

 בוט יִלָא םםָּתְבתּכ רֶׁשֲא .םכיִרָבְרהלַעְ ן א
 פ : הָׁשֲאְּב עַע לבל שּאְל

eRיהיו ותָשֶא שיִאדלָבְל יִהְּת תונְזַה רּובֲעבּו  
 ּהָתוע-תֶא הָׁשֲאְל ןֵּתִ ׁשיִאָה : ּהָשיִא הָׁשֲא-לְבְל

 ּפ : ׁשיִאָל הָׁשֲאָה ןכ ּומְכּו
 ׁשיִאָל"סַא יב ּהָתוְּג לע הָשָאל ןֹוטלׁש ןיִא :

 סא יִכ .ּותָיָּג לע ׁשיִאָל ןוטְלש ןיא ןֵכ ֹומָבּו
 תַעָל ותאת יִּתְלַב הֶז-תֶא הֶז ּובְקַעַּת לא : הָׁשֲאָל ה

 םכתתל 5: אמ

 . אסק



 0.5.6. ןה םיתנרק לא א
 -ץֶמְחָי שעָמ ראָש יִּכ סֶּתַעַדְו אלה םֶבְתְלְִּת בוט
 פ : הָסיִרָעָהְדִלָּב-תֶא

 ז סָכְתּויָהְל ןשיה ראָשַה-תֶא ּוכילָשה ןכל

 נקב ַיִׁשָמ יכ הָצמְּכ םָכְתֹויְהל הׁשָרַח הָקיִרֲ
 % ראשב אלו ןשי ראָשְב אל גּוחְנ ןַכְו :ּונֵרֲעַּב חֵּבְזנ
 .ֿפ : תֶמָאְו םות תַצַמְּבסִא יִּכ עשְרו עור

 9 : םיִנֹוְּב ברָעְתַה לבל תַרָנאְּב םֶכָל יּתְבתְּ
 ו נא םיִׂשְנֹנְו םיִדְמֹהְבּו תאזה ץֶרָאָה יִנוזילָכְב אלו

 : ץֶרֶאָה ןמ ּואְצִת תאָצ הָנָמָא יִּכ .םיִליִלֶאיִדְבע
 זו אָרְקִּנַה שיִא סע בַרָעְתַה לַבְל םֶנָל יִּתְבַתְכ הֶָּתְַ
 לֶלְקַמ וא םיִליִלֶא-דבע וא דמה וא הָנֹו םִא ַהֶא
 1 יִּכ : הֶזָּכ שיא סע לכָאְל אלְו שננ וא אכל וא
 וטַּפְׁשִת אלָה ץּוחָמ-רשא תֶא םַנ טפָשְל יִלהַמ
 18 ץּוחַמ .le טפש םיהלאַו : תיָּבַמרְׁשַא תֶא
 : סֶכַּבְרְקִמ עֶרָה םָּתְרעֶבּו

 א ןרֶבֶד ול רֶׁשֲא םםָּכַמ שיא 5% ואְלְמיַה
 ינפל אלו םִיָעָשְרֶה יִנָפְל טְְּׁשִמְל תַכָלְל ּוהָעַר לע
 2-תֶא םישדקה ּוטפָשְי יִּכ םֶּתְעִדְי אלָה : םישדקה

 זכְּתְנטקַה םָברי-לע ץֶרָאָה טפָשִּת כא ץֶרָאָה
 ג דתֶא טפָשְנ יִּכ םכָּתְעדי אלה : ןטק טפְׁשִמִמ
 + םָאְו : הֶּלֵאָה םייחל רֶׁשֲא-תֶא - ףַאְו םיִכָאְלַמַה
 -תֶא ּובישות הָלֶאָה םײחל רֶׁשֲאל םיִטָּפְׁשִמ םֶכָל

 ה םכְכְמֶא שיִבָחְל : טּופָשַל רֶלֵהְקַּב םיִּואְּמַה
 דָחֶא םּנ ןיִא סֶכְבְרקְּב םֶכָח אלַה ןּכ רֵּבַדִמ וא
 67תֶא טפש חָאְו : ויָחֶא ןיִּב ליִּבָבַהְל לָכּוי רֶׁשֲא
 זןֹורְסָח הֶלָכ הָּתִעְו : סכירְרס יִנָפְל תאז ויַחֶא
 ּויִהת אליחַמְל ּוהֲעריתֶא שיא םָּתטַפְׁש יִּכ סֶכָּב
 9 ּוקָשַעִּת םֶּתַאְו : םיִּבְקִע ּויְהְת אל הָּמְלְו םיקושע
 פאל יִּכ סֶּתְעַדָי אלֶה : םֶכִמִאְל תראו ּובְקַעַתו

 ולחני |
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 -לָּכ בֶׁשֵי יַהֲא : םיִשְנַא יִדבַע ּויהּת לַא ריִתְמְּבא
 תֹומְלֲע-לֲעְו :ּהָב ארקנ רֶׁשֲאַּב םםיהלא םַע שיא הכ

 דָקָח ול רֶׁשֲא ׁשיִאְכ הָצֲעיִאְו יֵנֹדֲא תַנָצַמ יִל ןיא
 רעב בוט יִכ יִּתְבַׁשֲחְו : ןְמָאַנ זרּויְהל יַנֹדֲאמ 5
 ּתְרְסֶאְנ םא :ןַּכ תֹויְהַל ׁשיִאְל בוש יִּכ תאזה הָרְצַה ה

 לֵא הָׁשֲאַמ ְּתְרַּתַה םֵאְו רּתְהְל שֶקֶבְּת לֵא הָׁשֲאְל
 הָמְלעְו ָתאָמָח אל הֵׁשֲא חְקִּת םֵאְו :הָשֶא ׁשְקַבִּתפ

 תרֹורְצ הָנְיְהִת הֶּלֵאְלּו זדָאְטְח אל שֶרָאַת יב
 רַמֹא יִנָא זראז-תֶאְו : םֶכיֵלֲע יּתְקַח יִנֲַו רֶׂשְּבַבפ

 הרָנְנְהַּת רֶׁשֲא הָּלֲאְו רַצְק תַעָה הָּתעַמ יִב יֵחַא
 : םֶהָל ּויָה פצל רֶׁשֲא הָלֵאָכ יְהִי םיִׁשָנ םֶהָל
 הֶלָאְּכ םיִחַמְׂשַהְו םיִבּב םִניֵא רֶׁשֲא הָלֶאְּב םיִבֹּבַהְו ל

 םכְניִא רֶׁשֲא הָלֵאְּכ םִנְקַהְו םיִחַמַש םכְניִא רֶׁשֲא
 הָלֶאְּ תאזה ץֶרָאָק-ןִמ  םכיליעומהְ) = : םיזֲחֹא ו

 : רבעי תאזה ץֶרָאָה ּךָרָד יִּכ םיליעומ םֶנֵא רֶׁשֲא
 גַאד ופָנְּב רֶׁשֲאַו זרֶנֲאַד יֵלְּב zםֶכְתֹויְהְל יִתיִבָאְו ל
 הֵׁשֲא חקל רֶׁשֲאַו : יִנדאל ביֵׁטַהְל יִנדאל רֶׁשֲאַלפ

 ןיּב לרבה שי :ֹוּתְׁשֲאְל ביטהל ץֶרָאָל רָשָאל גַאד
 זרֶנָאר ּהֵּפַנּב רֶׁשֲא תאז הָמְלע ןיִבּו שיִא תֶׁשֲא
 ַתּרְּב םנְו ונָּב םנ הָשּודְק הָתֹויְהְל ינדאל רֶׁשֲאַל
 : הָׁשיאְל ביִטֵהְל ץֶרֶאְל רֶׁשֲאַל תֶנָאר שיא תַשָאְו

 שקומ תַתַל אל םכֶכְתבֹוטל רָּבַדָמ יִנֲא תאז-תֶאְו הל

 יִלָב יִנלֶא *לע דֹוקְׁשלְו םםֶכְדֹובְכל"סַא יִּכ םכיֵלֲע
 -תֶא ֹותָמְלַעְל הֶׂשֲעי יִּכ בֵׂשְחַי יִּכ שיאו : עא

 הָיְהִּת תאו ָהיִּועְנְדלע הָרְבָעְב .הֶואנ אל רֶׁשֲא

 צפַח- 7 ול ןוטלשו ול ןיא רצו ובל קּוחְתמַהו 1
 ביִטָה ֹותָמְלע--תֶא רמָשל ּוּבְלְּב טפָש תאז--תֶאְו

 רָשָאַו תושעל ביטח שיִאְל ּהָתֹא ןתּונהְו : תושעל ₪

 קרָשָא |: הָׂשֲעי ּוָּמִמ בוט שיִאְל ּהָתֹא ןִתַי אלפ
iaהרוסא ל  

 בסק



 04.7. ז םיתנרק לא א

 6 רָּבִדמ יכְָא תאז-תֶאְו Haare לע ןטׂ םֶכְתֶא
 ז שיִאדלָּב תֹויָהְל יִתיִבָא יִּכ : הֶוָצְמַכ אלו םֶכָנֹצְרְּכ
 תאזָּכ דָחֶאְל טיהלֲאַמ ותְנִּתַמ ׁשיִא-לְבְל ְּךַא יִנַמָּב
 8 תזנֶמְלַאְל םֶּפְִּב רֶׁשֲאַל רַמֹא יִנֲאַו : תאזָּכ רַחַאַלּו
 פּוקְפַאְתַו אל םכאְו = : יִנומְּכ תֶבׁשְל זכֵהְל בוט
 ים. 4 תולחתהמ ּתַחְתַהְל בוט יב ּונּתַמְתִי

 י יכ כנא אלו הָּוַצְמ יִכַנָא םםִנְּתַחְתַמְלּו | =
 נו םכָאְו : ּהָשיִאַמ הָשֶא רַרְּפִה לבל יִנֹדֲאזסַא
 לֵא שיִאְו ּהָשיִאְל הָעְרְתִת וא ּהָּתַנְּב בֵׁשַּת דִרָּפִפ
 נפ אלְו רָּבִדְמ יִכנָא םכיִרֲחַאלְו : ּתְשָאתֶא חלש
 תֶנָמָאמ הָנְניֵא רֶׁשֲא הָׁשֲא חֶאְל הָיְהִת יִכ יִנֹדֲא
 13 ;רָיְהִי יִכְו : ּהָמְלְׁשִי לא ומַע תֶבָשְל זרַצְפַחְו
 תרֶבָשְל ץֶפְתְו ןיִמֲאַמ ּונְנִא רֶׁשֲא שיא :רֶׁשֲאְל
 + ןיִמַאַמ ּונְניִא רֶׁשֲא שיא יִּכ : ּונְבועַּת-לַא ּהָּמע

 הָׁשָּרְקִנ תֶנָמַאמ הָנָניֵא רֶׁשֲא הׁשֲאְו הָשָאְּב ׁשְּרְקִ
 : הָּמַה םיִשדְק הָּתַעְו םֶכיֵנְב ּואָמַטָי זָא וא ׁשיִאָב
 וט הֶא דַרָּפִי ןימאמ ּונָנֵאהרַׁשַא זרַא דַרָפַו םכָאו
 ּנָאָרְק םכולָשְלּו הָלֲאְּב תּודְבַעְב ּונְנִא זרוחָאְ
 תא יעישות םָא הָׁשֲא יִעְדַּתְדהַמ יִּכ : םיִהְלֶא
 : ףֶּתָשֶא-תֶא עישות סא שיא עַדּתדהַמ 1א שיא
 17 שילב יִנֹרֲא אֹורְקְּכ ׁשיִא-לָבְל םיִהְלֶא קֹולֲחַכְו
 8 צרי םָא : תֹלַהָּקַה--לָבְב הָנַצֲא ןֵכָ 5 ןּפ

 לֵרֲעָה שיא אָרְקַו סֵאְו לַרָע יהי לא לֹומְנַה שיא
 ופ דםכָא יִכ הָּנְניִא הֶלְרָעְו הָּנְנִִא הלּומ : לּומָי לא
 כ הדָאיִרְקַּב שיא שיִא : םביהלֶא תּוָצְמ תֶרָמָשִמ

 גו ּוהַתיִשְּת לֶא דָבָע ְךֲאְרְקַהְּב : בשו ּהָב אָרְקִנ רֶׁשֲא
 רהְבִּת רֹוחְּב יִשְפָח תּויָהְל לַכּוּת םכָאְו ךְּבל לֶא
 פ יִנדָא יִשְפָח דָבָע ינדאב אָרְקְנירְׁשֲא תַא יִּכ : וב

 ₪ םֶתיִנְקִנ : אּוה ַתיִשָמ דָבָע יִשְפְח אָרְקנַהְו אוה
 ריחמב ו ב ,
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 ןיִאַה : תּותַשְלְו לכָאל ּונְל ןוטלש ןיִאַה : יִשְרדְל + ה

 םכיִכָאלַמְכ הָשֶא רֹוחָא ךיִלּוהְל ּונְל ןֹוטְרְׁש
 ןוטלש םכָא וא : אָפיִכְו יִנדַא יַחֶאְו םכיִרְחַא <

 ַפ : לּעָּפִמ אָּבנירַבְלּו יִּדבְל יל ּונְניֵא
 עטו יִמ ויתֹאְצותְּב הֶמֲחְלִמְל אָצָי יִמ ד

 אלו ןאצ קרַעַרָי יִמ וא וויְרָּפִמ לכאי אלו םֶרָּכ
 -תֶא רָּבַדַמ יִנָא שיִאְּכ םא :ןאֹצַה בֵלֲחַמ לָכִאי
 בּותָכ יִּכ : ןַּכ תֶרַּבִדִמ הָרּותַה םַנ אלָה הֶלֶאפ

 טבירושְלַה ּושיִדַּב רוש םסִחַת אל הָשמ תַרֹותְּב
 ּונרּובַעַב הלּכ רָּבִד ּונרובעב וא : םיִהְלֶא נַאדי

 רֶבָח הָּיַהְי ש4ְִּהְו תֶלָחותְּב שרֶחִי ׁשֵרהַה בַתְכְנ
 -רֶׁשֲא תֶא םֶכָל ּונְעְרַז םָא : תֶלֶחֹותְב ותְלַחּותֶל וו
 םִא : סֶכְרָשְבְל רֶׁשֲא-תֶא רֹצָקִנ םִא לֹודְנַה ַחּורְל ל

 ּונְחַנֲא יִּבַאְו םכֶכְנֹוטְלְׁשְל םיִרָבִח יְהִי םיִרַחַא
 ּונאָשְנ ְּךַא הּזַה ןוטְלָשַה-תֶא ונְחְקְל אל ּנֲחנֲאַו

 אלַה : ַתיִשָמַה תרֹוׂשְּב-תֶא אל ןּפ לכ--תֶא וג

 לכיֵהַה ןמ םםילְכא םיִׁשָדְקִה יֵתָרְׁשִמ יִּכ םםָּתְעַדי
 ןָכְו : תֵּבְְּפַה סע םיִקְלֹה חַּבְזִמַה לָצַא םיִבְׁשיַהְו +

 : הָרֹוׂשְּבַה ןמ ּויָחְי הָדֹוׂשְּבַה יִאְרְק יִכ יִנֹדֲא דָקֶּפ
 --תֶא יִּתְבַתְכ אלו יּחְחקְל אל קדֶלֶאַמ תַחַא-תֶאְווט

 דֶכָּבַהַמ תּומְל יל בוט יִּכ ןַכ יל תּויָהְל הדֶלֶא
 יל אל יִבנָא רָשְבְמ םכאְו : יִתְלְרִּתדתֶא שיא 6

 ל םָא יל יואָו יִלָע םֶשּוה םוש יִּכ לָלַהְתַהְל
 םִאָו יל רֶָכָש תאז הֵׂשֲעֲא ינוצרמ םִאְו : רָשָבָא וז

 יִרָשָבְב יֵרָבֹׂש-הַמּו : יל דֶקֶּפָה הָרְקפ ינוצְרב אל
 יִנָלְּרנְל אֹלְו םכֶנת ַתיִׁשְּמַה תרושְּב--תֶא םכּושֶא

 יִשּפָח יִתְויָהְבו : קרִרושָּבַב יל רֶׁשֲא ןֹוטְלְׁשְבופ

 םיִדיהְיִלְו : רֶתּוי יִשְכְרְל לכְל יִתֹא יֵּתְדַבֲעָה לּכמ כ
 תַחַּת רָשָאְל םיִדּוהְיַה--תֶא יִשְכְרְל יִדּוהיִכ יִתיִוָה
 זרַחַּת רֶׁשֲאידתֶא יׁשְברְל הרותה תַחַתְכ הֶדּוּתַה

 הרותה

 גסק
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 סכַאְו ּהָשיִא ַײַח יַמיהלְכ הֶרותַהְהיִּפלע הרּוסא

 קר הָבאּת רֶשָאְל אֹׂשְנִהְל הָשפִח הָשיִא זרּומָ
 מ םגְו הָכָּכ דֹמעַּת םָא ָהיֶרְׁשֲא יִּתְעַדְכּו : יִנדאּב
 : םיִהלֲא חור יל תּויְהִל יִּתְבַשֶח

 א ךּונְלָכְל תעד יֵכ ּונֲעַדְי םכילילָא יֵחְבְז לע
 2יִּכ בֵׂשֲחַי יִּכ שיִאְו : הָנב הָבָהַאְו חיִפֹמ תעד

 : תַעַדְל ּול-רָשַא תַא דוע עַד ּונָנֵא הָמּואָמ עַד
 3: וב עֶדֹונ אוה םכיהלֶאָה--תֶא בָהֶאְי יִּכ שיאו

 + אוה ןיַא ליִלֲא יִכ ּונָעַדָי סיִליִלֶא יִתְבַז לָכא לעֶו
 ה םֵגְףַא : דָחֶא יִתְלוז םיִהלֲא ןיא יֵכָו ץֶרָאָב
 תֹויָהְּב ץֶרָאָּב וא םכמְׁשַּב סָא םכיקלֶא .םיִאְרְִנ
 6 דָחֶא לֶא ּונְלְו : םיִּבַר םכיִנדאו םיִּבַר םכיהלא
 עּושו דָחֶא ןֹודָאְו ול ּונְחַנַאְו ללפַה ּונָמַמ בָאָה
 ז לָּכַב הָנְנִא תַעְדְו :ֹוב ּונְחַנַאְו לּכַה וב ַחישָמַה
 = יָחְבְזִּכ לקיִלָאָה עַּדמְב הָּתַע דַע םיִלְכא שו יִּב
 פ : אוה אָמָט הָפָרָה םָעְַּמּו ליִלֶאָה

 8 אל ּונְלְכֶאְב יִּכ םיקלאל ּונָצְרִי אל לָכִאְו
 פןֶפ ּואְּו : ּונְרַסֶת פצל ּונָלְכֶא יִּתְלְבּו ּונְרַתֹוה
 ושיא יִּכ : םיִפְרְל לשְכָמְל הֶּזַה םֶכְנטְלָש הָיִהִ

 *לילַאָה לֵכיֵהְּב בקמ תַעּר ּךְל רֶׁשֲא ּךְתא הָארָה
 : םכיִליִלֶא יֵחְבַו לכָאְל זהֶפָרָה עֶּרמ קזָתָי אלה
 ו: "לע תיֵׁשְמ ֹורֲעַּב תַמ רֶׁשֲא הָפָרָה ּךיִחָא באי
 ו ּוּכִתְו םֶכיֵחֲאַל ּואָטְחְת הָכְּכ םאְו : ְּךְתעַּרירִי
 ו םא ןֵכָל : תיִׁשָמַל ּואְטְחַת הָפְרְה םכֶעְּרמיײתֶא

 ןפ םִנֹעְל רֶׂשְּב לכא אל יֵחָאזתֶא ליִשְכְו רֶׁשָּב |
 : יֵחָאתֶא ליִשְכַא

 א ט אלָה יכנָא יִשְפָח אלַה יֵבֹנֲא ּדָאְלַמ אלָה
 יִלָעְּפ םםָּתַא =לָה ּוננדָא חיִשָּמַה עושי יִתיִאְר
 + סֶכָל ןכָא םיִרֲחֲאָל יִכְנָא ךֶאְלַמ אל םֶא : יִנראָב
 : יִרָבְד הָז : יִנדאָּב סֶּתַא יִתּוכָאְלְמ םֶתֹוח יִכ יִכנָא

 ישרדל
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 : לפי ןֶּפ רמעל בשחה רַמָשִי לע : תומְלועָה ופ
 סוהא ׁשיִאְל-רְׁשֲא תֶאדסִא יִכ הָסַמ םֶכְתְוֲחַא אל 3

 םככְתְלְכִי לע תֹוסָנַהְל םֶכְל םיו אל רֶׁשֲא ןָמָאְנ
 : תאׂשל ּולְכּות ןעמל אָצּומ הָשַעָי הָּסַּמַה סע םנְו

 רֶׁשֲאַּכ : םכיִליִלֶא תדובעמ ּוסּונ יֵדיִדְי ןּכיהלע 3 וט
 יִכנָא רֶׁשֲא-דזרָא ושפש רֵּבַדְמ יֵכֹנֲא םיִמְכֲחַל

 םכיִכְרֶבְמ ּונְהַנֲא רֶׁשֲא הדָכְרְּבִה סֹוכ : רָּבִדְמ א
 ּונְחְנִא רֶׁשֲא םֶחָלַה אוה חיִשָמ כד רֶבָח אלָה

 ּונָחנַא יִּכ : אּוה חיִשְמ תּוְּג רָבָח אלַָה םיִסְרֹפ וז
 םכֶחְל יֵרְבַח ּונָלָכְו דָחֶא וָנְו דָחֶא םֶחָל םכיִּברֶה
 םיִחָבְוַה ילכא אלה רָשְּבַ לאָרְׂשִיְב ּואָר : דָתֶא 8
 אּוה הָמ ליל יִּכ רָמא יִנֲא הָמּו : ַתֵּבוִמַה יִרְבַח 9
 -רֶׁשֲא תֶא ְּךַא : אוה הָמ םיִלילֲא חַבְז יִכ וא כ

 םיהלאל אֹלְו םיִחְּבמ הָּמַה םידשל םִיֹוּנַה םיִחּבוִמ
 פ :  םיִדשה יֵרְבַח םֶבְתֹויְהְל יִתיִבָא אלו

 סוּכִמּו יִנֹדֲא סּוּכָמ תּותָשְל ּולָכות אל 21
 ןחְלָשְו יֵנֲֹא ןַחְלַׁש יֵרְבַח תֹויְהְל ּולָכּות אל םיִדָשַה

 לּכַה :ּּנַמַמ ונְרַבְנַה ינֹדֲא-תֶא אֹּנקְנַה : םיִדַׁשַה 3
 לֹבַהְו תושעל יל לּכַה םיָבֹוט אל לֹּכַהְו תושעל יל

 יִכ ול--רָשַא תֶא שיִא שקו אל : םינוב םִנֵׁא *
 רָּכַמּנַה לכ : שיא שֶקַבָי רַחֵאָל-רַׁשֲא תַאדדסַא הב
 קדוהיל יִּכ : עֶּרמְל ּולֵאְׁשִּת לֵאְו ּולְכאּת קּושָּב 6
 יכ ּוניִמַאָ תל רֶׁשֲאַמ ׁשיִאְו : הָאלָמּו ץֶרָאָה ז

 םכשוו רֶׁשֲא לכ תֶכָלְל ּוצְּפְתַתְו םֶכְתֶא ארק
 יִּב ׁשיִאְו : עֶּדמְל לֲאְׁשִּ לֵאְו ּולְכאת םֶביֵנְפְל 8

 ולכאת אל הֶז אוה םיִלִלֲא חב םכְביִלֶא רמאי
 ץֶרֶאָה הְוהיל יִּכ עֶּרמַה רּובֲעַבּו דינה רּובֲעַב

 יפ ְךְלירְׁשֲא תֶא אל רמא יִנֲא עֶּרַמו : ּהָאלָמופ

 יִתיִשְּפִח טפְׁשִתזהָמְל יִּכ רֵחֵאְלרַׁשֲא תֶאדדסכַא
 ףֵרֲחֲא הָּמְל ֹוַחָל יִנָא רֶבָח םֶאְו : רַמֶא עּרמִמ ל

 לע |

 דסק
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 91 ת+ל] הָרֹות יִלְבַכ הָדֹות יִלְּב :ow : הָרּותַה
 ַתיִׁשַמַה תַרֹוּת תַחַּת ְךַא םיִהְלאְל הָדֹות יִלָב יִתוָה
 9 יִתְוַה םכילוחל : הָרֹות ילְּב רֶׁשֲא-זתֶא יִשְבְרְל
 ןעמְל לכל לכ יִתַיַה םיִלוחַה-תֶא יִשְכְרְל הָלֹוחְב
 9 ןעַמְל השע יִנֲא תאוההתֶאְו : לֹּכּב םיִדָחַא עישוא
 : רֵבָחְל הָל תֹויָהְל הֵרֹוׂשְּבַה

 % םכְלָּפ ץורַמְּב םיִצָרָה יִּכ םםֶּתְעַדְי אלה

 : וחקת ןעַמְל וצּור ןַּכ רֶדֶאָה-תֶא חקי דָחֶאְו ּוצורי

 הכ ּוחָקִי הרֶמַהְו לֹּכַּב קָּפַאְתִמ חַצנְל קּוממַה--לרֶבְ
 9 יֶּתְצַר ןכ יִנֲאַו : תַמָש יִלְב ּונְתַנָאְו תחש תֶרָטַע
 : ַתּורְּב ַּּפַהְתַמַכ אלו יִּתְבַר ןֵכָו תוָשָכ אלו
 פז םכיִרָחַאְל יִאְרְקְּב ןֶפ יִּתדְבָעָהְו וֵג--תֶא יְּלַבָהְ
 : סָאְמַנ הָיְהֶא

 א וּוניִתּובָא ּויָה יִכ יִמָא םָּכִמ דַחַכֲא אלו
 9ּוטְזַטפְבִו : םִיב ּורְבַע םֶלָבְו ןְנֲעָה תַחַּת םֶלָכ

 87דתַא םֶלֶב ּולְכאַו : םִיבֹו ןְְעְּב הָׁשֹמְל םֶלָכ
 4 ;רָיִתְש--תֶא םֶלָכ ּוּתְׁשַו : אוהה ַחּורָה לָכא
 ּךַלָה רֶׁשֲא ַהּורָה עַלָּסִמ ּותָש יִכ תּוהַה ַּורָה

 ה םיִהלֲא הָצָר אלָו : הָיַה ַחישָמ עַלָּסַהְו םֵהיֵרֲהַא
 פ : רָּבְדּמב ּוחׁשְׁשִנ יִּכ םֶהַמ םיְִּרְּב

 6 ;רֶּנאָתִנ אל ןַעַמְל ּונָל תּומָד ּוָה ּהָלֲאְו
 ? דיִדְבַע ות אלו : ּווָאְתַה הָמַה רָשאַּכ תֹועְרְל

 0 ּונְ רֶׁשֲאַכ הנ A : eh מקו ורע
 םכויּב ףֶלֵא םיִרְׂשֲעְו השש ולו םֶהָמ םכיִשְנָא
 פםג ּוסְנ רֶׁשֲאּכ ַחיִשָּמַהְדדתֶא הָּסננ אלו : דָחֶא

 י ונלת אלו : םיִׁשְחְניַרילע ּודְבאיַו םָהֵמ סושְנָא

 יִרָי-לַע ּודְבאַּו םֶהָמ םיִׁשְנֲא םג ּונְנלְתַה רֶׁשֲאַב
 וג ורק הָלֶא-לָבו פ : תיִחָשַּמַה

 תוצק ּואָּב רָשָאל ּונְרָסּומְל ּובָּתְבַנְו תומרל םהָל |
 תומלועה
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 תּוקְלִחַמ יִב הֶלַהְקַּב סֶכְלֶהְקִהב יִּתְעַמָש הָנׂשאַרְב

 קרדְנייִהת היָה יִּכ : ייִּתְנַמָאָה הֶצְקְמְבּו םֶכיֵניֵּב 9

 :  קכיִנּוחְּבַה םֶכיִניִב ולנו ןעמל םֶכיִניּב זרוגל

 : יְנֹדֲא םָחָלֹתא לכָאָל הָּנניִא ּולָהְקִּת רֶׁשֲאְַוכ
 ׁשיִא-לְכ יִּכ ּפ 91

 בַעְר דָחֶאָהְו ּולְכָאְב זרֶנְׂשאַרַמ ומָחְל--תֶא חקל
 תֹוּתְׁשִלְו לאל םֶכָל םיִּתְב אלָה :רּכְׁש רַחַאָהְופ

 -תֶא ּוׁשיִבָתְו ּוסָאְמִּת םיִהְלֶאָה .תַלַהְקתֶא וא םֶּב
 לֶלַהָא םֶכְתֶא םָאה סֶכָל רַמֹא הָמּו םֶחְָל אל רֶׁשֲא
 | פ : ללהַא אל תא

 יּתַתְנרָשֶא תֶא םכנ יִּתְחְקְל יִנֹרֲאַמ יִּ 23
 רנְס רֶׁשֲא הָלְילִּב םֶחָל חקל עושו ינֹדֲא יִּב םֶכָל
 יִוְג זרז ּולָכֲא ּוחְק רַמאיַו סורפיו הָדֹוַו : ובא

 ֹומָכֹו : יִנֹרְכְְל ּוׂשֲע תאז םכְכְדַעַּב סֶרְפנ רֶׁשֲא הכ
 תיִרְב הֶּזַה סּוּבָה רֹמאָל ּולָכָא יֵרֲחַא סּוכה-תֶא ןכ
 וּתְׁשּת רֶׁשֲא תַע-לֶכְב ושע תאז איִה יִמָדְב הָשָדָח

 םֶחְלַה-תֶא ּולְכאּת רָשַא תע--לְבב יִּכ : יִנֹרְכְזְל 6
 ;רומ--תֶא ּודיּנִת הָוַה סֹוּכַה-זתֶא ּותָשְתְו הרָנַה

 לכאי רֵׁשֲא ׁשיִא שיִא ןַכְל : אבי יִּכְדדדַע יִנֹרֲא ז
 תצל יָנֹדֲא סוּכד-תֶא הָּתְׁשְִו הֶזַה םםֶחָלַהי-זרֶא

 ןחְבי ׁשיִאְו : יָנֹלֲא םכדו וָּג לע עשְרִי זרֶנאָנְכ 8
 יִּכ : הָּתְׁשִי סּוּכְמּ םָחַלְמ לַכֲאי זָאו ושפנ--תֶא 9

 טָּפְׁשמ הָתשְו לָבֹא הָואָנְכ אל ַׁשֲא הָתשהְו לָכאָה
 תכופרנ ןָכְילַע =: יִנֹדֲא וָּג-תֶא ןחְבי אלו ושפנל ל

 ןהְבְנ םכָאְו : םיִנשְו םיִּבִרְו סֶכָּב םיֵּבר פכיִלחְו
 ּונךסונ ּונטְפְׁשַהְבּו : טפָשִנ תל ּונַׁשַפניהזרָא 9
 םֶכְלָהָקַהְב יִתֶא ןֵכְל :ץֶרָאָה-םע עַשְרַנ לבל יִנֹרֲאַמ 3
 לבא בער יּ שיאו : :a שיא קת לאל 34

 can : יאָ רע א

 לעו לז במ

 הסק

 תותכ א'נ



 047.10. 11. אי י םיתנרק לא א
 גוּותָשְּת םָאְו ולכאת םכָאְו : הָדֹוא רֶׁשֲא לע
 ּוָה :.לכ ּוׂשֲעַּת םיהלֶא דּובכל ושעת רָשַא-לָכְו
 : .םיהלָאָה תַלֲהְקלְו םינולְו םיִדּוהְיל *לשְכִמ יֵלְב
 3 ׁשּקַבִמ יָכֹנֲא יִבּוט-תֶא אֵֹלְו לּכַּב לכל יִּתְבַטָה רָשאּכ
 : ּועַשּוי ןעַמְל םיִּבַרָה בּוט-תֶאסַא יִּכ

 א אי: חשמל יִנָא םכג רֶׁשֲאַכ יל ּומּה
 גיִכְו לכב ותא םָּתְרַכְו יִכ יתא לָלַהֲא םכְכְתֶאְו
 : םכָכָל יִּתַתְנ רָשָאְּכ תתֹורְמְׁשִמה-זתֶא סֶּתְרַמָש
 ג שאַרְו חיִשָמ ׁשיִאלְּב שאר יִכ ּועָדַת יכ יִתיִבָאְ
 4ׁשיִא-הלְּכ : םיִּהלֶא חיִׁשָּמַה שארְו ׁשיִא הָאָאָה
 -תֶא שיִבָמ הָּסְבָמ שארְו אֵּבנְתּמַה וא לַלַּפְתַמַה
 ה הרָאְּבְנְתַמַה וא תֶלְלַּפְתַמִה הָׁשֲא-הלָכְו : ושאר
 דַחֶא רֶבָד ִּכ ּהָשארד-תֶא הָשיִבְמ הָּילְּנ ּהָשארְו

 6 הָחְלְנְו הָשַאָה הָּסְבִת אל םכַאְו : ּהָחְלְנְל אוה
 :יִּכ : הָסְכִּת חַלְגל וא זּוגַהְל הָשָאְל תֶשַּב םאְו
 דּובְכּו םֶלֶצ ֹותֹויְהְב ושאר-תֶא תֹוּפַכְל שיִאְל אל
 8 ּונְנָא שיא יִּכ : ׁשיִאָה דֹובְכ הָשאָהְו םיִהלֶאָה
 ׁשיִאָה אָרְּבנ אֹלְו : ׁשיִאַמ הָׁשֲאָה-סַא יִכ הָׁשֲאַמ
 : ׁשיֵאָה רובעב ְׁשֲאָהזסַא יִכ .זרֶׁשֲאָה רֹובֲעַּב

 ירובעב השאר לע ןֹוטְלְׁש הָל תֹויָהְל הָׁשֲאָל לע ןוטוטה
 וו פילו הָׁשֲאָה יִלָב ּונָניֵא ׁיִאָהְו : םכיִכָאְלַמַה "ל "

 ו: ;רֶׁשֲאָה ֹומְב יִּכ | : יִנדאָּכ ׁשיֵאָה יֵלְב זרֶׁשֲאָה
 : םיִהְלֲאַמ לכו הָשַאָה-יִרִיְלַע ׁשיִאָה ןכ ֹומְּכ ׁשיִאַמ
 וג םיִהלאָל ללּפְתַהְל הָשָאְל הָואְנַה םםֶכְׁשְפנְב ּוטְפַׁש
 ו יִּב םֶכְתֶא דָמלְו אלַה ּךֶרֶּהַה םַנְו : הָסָבָמ יִלְּב
 וט הָׁשֲאְו :ֹול אוה תֶשַּב עַרָּפ ול הָיָה םַא שיִאָה
 ןֵּתִנ הָסְכְמְל יִּכ ּהָל אּוה דובָּכ עַרָּפ הָל הָיָהָי סָא
 ו חֶדּועְת ּונְל אל ביִרְל הָאָרַי םַא שיִאְו : רֶעֹׂש ּהֶל

 וז אל תאז יִתּוַצְבּו : םיָהלֲא תּולָהְקְל אלו תאזָכ
 18 יב : הָעְרְל-םִא יִּכ םֶּתְלַהְקִנ הָבֹוטְל אל יִּכ לָלַהֶא

 הנשארב
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 יִחְתַנ יִּכְדַאְו : ןֶכְתֶא יִּתְרסָח אל םיֵלְנַרָה לֶא
  3םיִאְרַּנַהְו : ּנָל םיִכיֵרְצ דאָמ םילח םיִאְדְּנַה וָּגַה
 ' שו ּוניִתּוְרְעְלּו רַתֹוי ּונְדַּבּכ םֶתא דאמ וֵנַה ישְבְִמ
  4םכיִהלאָו הֶנְרַסְחְת אל ּוניתואְנְו : רֶתוי דובב

 לַבְל : רַסָתְל רֶתּוי דּובָפ ןַתְנְו וּגָהְדתֶא ּךַסַמ הכ
 ּוהֲעַרְל שיא םיִחָתַּנַה ּונֲאָדְו ּוֵנַב הָביִרְמ תויָה :

 < פָאְו ומע םיִחָתְּגַה-לְכ ּונעְי דָחֶא חַתָנ הָנֲעְי םָאְו
 ומע םכיִחְתְגַהדלָכ ּוחְמְׂשִי דָחֶא חַתָנ רֵַּכְ :

 ₪ םש סָהַמּו : הָצְקִמְּב םיִחְתְנּו םישָמַה ּוֵג סֶּתַאְו יז
 םיִאיִבְנ תיִנָשַּב םיִכָאָלַמ .הָנשאַרְב הָלַהְקִּב םיִהלֶא
 "ית תֹורּובְג ןֵכייֵרֲחַאְו םיִדַמַלַמ תיִשיִלָשַּב

 תֹונשל ינימּו תולּוּבִחּת תֹוקֲ הָאּופְרָה תֹונָּתַמ :
  9הכיִדְמלְמ םֶלָכָה םכיִאיִבְנ ּםלָכֲה םכיִכָאלמ םָלֵבֲה
 ֶלָכָה הָאּופָרָה תֹונָּתַמ םֶלְבְלַה : םיִרֹוּבנ טֶלָכָה ל
 תֹונּתַמְל ּואְּנְקְו : םיִרְתַּפ םֶלָכָה תונשְלַּב םיִרָּבַדְמ ו

 ןֹורְתִי ךְרָּב םֶכְל דינא יִּנָדַעְו תובוט :
 םכיִכָאְלַמּו םיִשְנַא תּונשְלִּב רֵּבַדֲא םבָאְו ןי א

 יִלְצלַצְלּו עַמָׁש זרַשחְנל יִתיִיִה הָבֲהַא יל לו
 תעּר-לְכְו דוסדלָּכ עדַאו יִל 'הֶאּובְנ םָאְו : הָעּורְתל

 םיִרָה ריבעהל לבוא יִּכירֲע יל הָנּומֲאָהדלְּכ םכַאְו
  5-לָּכתֶא סרפֶא סאו : ןָאָל יִתיִיָה הָבַהַא יל אלו

 הָבֲהֲא יל אלו ףִרָשַהְל יִוָנ-תֶא ןֵּתֶא םִאְו יל רֶׁשֲא
 -ְךֵרֶא חָבַהַא ּפ : יל ליעוה אלי

 | הָנְגיֵא ּהָבָהַא הָאְנִקִמ הָנָניֵא הָבָהַא הָבֹוטְו םִּפַא
 הָּנְניֵא הֶשיִבָמ הָנָנִא = : הָחיִפְמ הָנָנֵאו תֶלְלַהִתִמ ה

 תֶרָמִא הָנְניֵא הָסַעֹּכ הָנְנִא ּהָל רֵׁשֲא-תֶא הֶשְקִבִמ
  6חַמְׂשּת תַמֲאָבּ קרלועב חַמָשַת אל : זרֶער :

 דָוקְמ לכל הֶּכִחַמ לכ תֶנָמֲאַמ לכ םע הָאְשנ
 < הנלבה תֹואּובְנ םָאְו תֶלָפֹנ הָנְניֵא הָבֲהַא : לפב
 יִּכ : ובת תַעְּ סאו הָיְקתֶשָת ' תונשל | םכָאו

 הצקמ 1+2 . ב במ

 וסק |



 032.19. בי םיתנרק לא א
 2א בימָּתַא : םָּכִמ דָחַכַא אל תּורְל רֶׁשֲא לַעְו

 םכילולא לֶא םיְִלֹוה ביג םֶתֵיַה יִּכ םכָּתְעדְ
 3 םכֶכְל עיִדֹוא ןָכד-לָע : םֶתאָבּוה רֶׁשֲאַּכ םיִמְלא
 עּוׁשיְל אֵרְקִי םיִהלֲא ַתּורְּב רֵּבדְּמַה שיא ןיִא יִּב
 יֵנֹדֲא אוה עּושי יִּכ רמאָל שיא לכי אלו םכֶרַח
 4 ַתּורְו זרונש תֹונְּתַמ שיו : שֶדקַה ַחּורְב יִּתְלְב
 6 ה שיו : דָמֶא יִנֹדאַו תונש תודובע שיְו : דָחֶא

 : לֵּבַּב לפ לַעֿפַה דָחֶא םיִהלאו תונש תֹולֲעּב
 ז ןֶּפנ ַחּורָה תולנו פ |

 ' הָמְבְתַה רַבְּב חּורָּב ןִּפִנ דָחֶאְל יִּכ : בֹוטְל לַכְל
 9ַרַָחַאְלּו : פתצּוהַה ּורָּב תרעְּרַה רַבְּב רַחַאְלּו
 קדָאּופְרֶה תּונְּתִמ רַחַאְלּו אוהה ַתּורָב הדְנּומָא
 יהָאּובְנ רָחַאְלּו תודּובְּג רַהַאְלּו : אּוהַה ַחּורְב
 רֶחֶאְל תונשל יניִמ רָחאְלּו תֹוּחּורָה ןמּב רַחַאְל
 וג תּורה -לעֿפ .הָלֶאדלָּבִדתֶאְ 1 תֹונׂשְלַה ןֹורְתַּ
 פ :ֹונֹוצְרּכ שוא" לבל קלחמג .אּוהַה דָחֶאָה

 ו? םביִחָהְנ ולו קצוה דָחֶא נה מכ
 הָּמַה דָחֶא וג םיִּבַרָה .דָחֶא וג eck םכיִּבְר
 וג םיִטְְטַּּבִנ ּונָלְּכ .דָחֶא ַחּורְב יִּכ :.ַחישָּמַה סג ןכ
 םכיִדְבֲע סא םיִנְו םכֵאְו טיִדּוהְי םכא דָחֶא ול
 ציִּכ : דָחֶא תּורְל וניקשַה ּונְלְב םיִשּפָח םכאְו
 וט רָמאּת סַא : םיִּבַר ,םא יִכ ּוֵנַה דָחֶא תַתָנ אל
 רּוכֲעַב אלָה יִבֹנָא ונל אל דִי יִנְניֵא יִּכ ןַעָי לֶגָרָה
 ו יע יְִּניֵא יִּכ ןע ןֶזאָה רמאת םאָו : וגל תאו
 וזָּנַה םָא : וגל תאז רּובֲעַב אלה יֶבֹנֲא ונל אל

 : זיִרָה הָּיַא עַמְׁש .ֹולַּכ סא עַמׁשַה היא ןע ולָב
 וג םֶהֵמ חַתָנ חַתָנ םיִחָתָּנַההתֶא םיִהלֲא םָׂש הָּתַעְו
 ופ היַא דָחֶא חַתָנ םֶלָכ ּויָהָי םכָאְו : ונוצרכ ּוֵגַּב

 ₪ כְןׁעֶהְו : דָחֶא ונְו םכיִּבַר סיִחְתְנ הָּתִעְו : ונָה
 שארֶה אֹלְו ְּךיִּתְרַסַח אל דָיַה לֶא רמאָל לכות אל

 לא
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 : יִרָּפ הֵׂשֹע ּונניֵא יִתָנּובְתּו ללּבִתַמ יִחּור ןֹוׁשְלְּב

 רַמזַא הָנּובְתְּב לֶלּפְתֶאְו ַתּורָּב לַלַּפְתֶא תאז--הַמּו וש
 הָכיֵא תּורָּב ףְתודהּב |: הָנּובְתַּב רָמְזַאְו חּוהּב6

 אלו ְּתְרּותְל ןמָא רעְּבַה םכּוקְמ אָלָמְמַה רמאי
 רַחֶאְו תודוהְל ּתְבַׁטַה הַּתַאְו : רמאת--הַמ עדי:
 רֵּבַדִמ יִנָא תּונּושְלַב יַהלאַל הָדּוא : הֶנְבִנ אל

 םיִרָבְד הָשָמָח רָּבִדְל יִתיִבָא הָלְַקְבּו ' : םֶכְלָּבִמ 5
 םכיִרְבְר תּובָבְרַמ םיִרָחַאדתֶא םּג תֹורֹוהְל יִּבְלַּב

 ּויהְו רֹונּובְתַּב םיִדָלָי ּויְהִּת לַא יֵמַא : ןׁשְלְּבב
 בּותָּכ : םכיִמיִמְת ּויָה תּובְבְלְבּו הָעָרְּב םיִלְלֹע 1

 תרּורַחֶא םִיַתְפְשְבּו תֹורֲחַא תֹונֹוׁשָלְב יכ הֶרּותַּב

 יִלֶא ועמו אל ;רֶכֶּכ :םנְו הזה םֶעהלא רֵּבַדֲא

 רשֲאל הָנְנַא ו ּוניִמָאְ אל רו ִּכ
 -לָּכ לַחְקִּת םאְו : םיִנִמָאָמְל סא יִכ ּוניִמֲאַי אל ₪

 וא םירעב ּואְבּו ּורְּבַַי תֹונֹוׁשְלַּב םֶלָכְו הָלִחְקַה
 : םּתַא םיעָנְׁשִמ ּורָמאי אֹלֲה ּוניִמִאְי אל רֶׁשֲא

 רעב וא ןיִמָאְי אל רֶׁשֲא אָבּו םֶלֵכ ּואָּבְנְתִי םָאְוּ

 יִרְּתְסִמ םיִלְנְמ הָכָבְו |: םֶלָּנִמ ׁשֵרָּרו םֶלָּכִמ חַכְויהב
 יִּכ דיִנְו םיהלאל הֶיֲחַּתְׁשִו ונְפילע לפי ןבְו ובל

 סֶכְלָהְקהְּב יִתַא תאז-הַמּו : םֶכָּב םיקלֶא תָמָאָב%
 תולנ ול ןושְל ול חְקֶל ול רֹומְזמ םָּכִמ שיִא-לָכְל

 ןֹוׁשְלּב רֵּבַדיִּכ שיא :הָנְבִמְל לכ יהי ול ןורְתַפ ול פז
 דֶהֶא  דָחֶאְו יְהִי הדָשלָשְּב רַתֹוְל וא םםונשְּב

 הֶלַהְקב הָׁשֲָי ּונְנִא רַתֹוּב םָאו : רֹּתְפִי דָחֶאְו 8

 ּורְּבדְי םיִאיִבְנַהְו :: רֵּבִדְי םכיהלאָלְו ושָפְָלְּו 9
 סכאו : ּוטֿפׁשִי םיִרְחַאָהְו הרָשלָש וא םכְינָש ל
 ּףלָכּות יִּכ : ןושאְרֶה הָשָחָי בָשויַה רַחָאְל הָלְנ 31

 םֶכְלָכ ודל ןעֶמָל דָחֶא דָחֶא תָּבְנְתַהְל םָכְלכ |
 םביִדָבָעָנ  םיִאיִבְּנִה קרוחוה] : ּומָחַנְּת לבו 39

 םיאיבנל

 זסק
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 םלְשה אֹובְבּו : ּונאַּבנ הָצְקִמּו ּונֲעַדְי קדָצְקִמ
 וו לַלֹעְכ יּתְרַּבִּר -ללע יִתֹויְהְּב : הָצְקִמַה רובו
 שיִאְל יִתיִיָה רָשַאְכְו ללועְכ יּתְּבַשְמ ללעְכ יִּתְמַכָח
 ו חֶאְרַמְּב םיִאר ּונְחַנֲא הָּתַע יִּכ : ללוע יֵרְבִד יתְלַּבַה
 הֶצְקִמְב יִּתְעדְי הָּתַע םיִנָּפ--לֲא םיִנְּפ זָאְו הָדיַתְב
 ו: הרָנֶדֹמעה הָּתַעְו : יִנָא עּודָי רֶׁשֲאַּכ עדא או
 הֶּלֵאְב .הָלֹודְנּו הָבֲהַאְו תֶלְמות הָנּומֲא הָלֲא-ׁשֶרְׁש
 : הָבֲהַא

 א ךידֹאָמַבּו חּורְל רֶׁשֲאַל ּואָנַקְו הָּבֲהַא ּופָדְר
 9 אוה םיִׁשְנֲאל אל ןֹוׁשְלְּב רָּבַדַמַה יִּכ : אֵּבִנְתַהְל
 ַתּורְבּו שיִא עַמָשו אל יִּכ טיִהְלאַל-סַא יִּכ רֵּבַדְמ
 3 הָנְבִמ םיִׁשְנֲאל רָּבִדְי אָּבִנְתִמִחְו : דוס רֶּבַרְ
 + דתֶא הָנָבִי ןושְְּב רֵּנַרְמִה : םםָּכִל לעְו הָמָהָנְ
 ה יִתיִבָאְו : זרֶלֵהָקַה--תֶא הָנְבַו אֵּבנְתִּמַהְו ושָפַ
 לּודָנ יִכ אָּבִנְתַהְל דאָמְבּו תונושְלַּב סֶכְלִּב רֵּבַדְל
 הָנְבַמְל רֹּתַפִי אל םֵא תֹונֹׁׂשְלְּב ֵּבַדַמִמ אָּבנְתִמַה
 6 רֵּבַדְמ םכְביִלֶא אובָא םַא יֵחַא הַּתַעְו : הֶּלֵהקִל
 : םםָכָל רֵּבַרַא אל סַא םֶכָל לליעוא הָמ תֹונֹושָלְּב
 7 םנְו : דּומְלַב וא הָאּובְנַב וא תַעַדְב וא תולגב וא

 םִאְו ליִלָת סַא "לוק םיִנְתְנַה םִיַה יֵלְּב .םכירָבְּ
 עדו הֶכיִא זרולוקְב הָרָּכַה ּונִּתַי אל םכַא רֹונְּב
 3 ןתָי אל רֶפּושַה םִאְו : רֹונְּכַמדהמּו ליִלֲחַמדדהַמ

 פcםכנ ןֵּכ : הָמָחְלִמַל ךרעי יִמ עָדּונַה .לוקָהדתֶא
 עּודִיַה רֶבָּרַה--תֶא ןושְלַב ּואיצֹות אל סַא םָּתַא

 := םירְּבִדְמ סָּתַא ַחּורְל יִּכ רֵּבְדִײהמ עַד הָביֵא
 י יִלָב ּונניֵא םםֶהֵמ דַחַאָו ץֶרָאָּב םיֵּבַר זרולוק .שי
 וו הָיְחֶא זעול לוקַה תַרּובָּנהתֶא עדַא אל סָאְָו :,ליק

 ופ סֶבָאָנְקְּב םֶּתַא סַּג ןִּכ - :יל עול רְּבְדְמַהְו רָּבַדְמָל
 וג ןכָל . :  סָבְנְרתִיְל הֶלַהְקִ הָנְבַמְל ּושקכת .תורָל
 וו לָלַפִתֶא-דסִא יִּכ : : ךּותפל ללּפתי ןושְלְּב .רֵּבַדְמַה

an cern’ןושלב  
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 סאו : םק אל ַחֵׁשָמַה םנ הָנְנִא םיִתָמַה תַמּוקִּת 4

 םֶכְתנּומֲא םַנְו ּונְתַאיִרְק קיִרְל ַחיִׁשּמַה םכָמ אל
 לע ּונְרעַה יּכ םיִהלאָל רֶקָש יֵרֲע אֵּצַּמַַו : קיִרְל וט
 םִא םיִקַה ותא אלו היִׁשַּמַה-תֶא םיִקַה יִּכ םיִהלֶא =
 אל םיִתַמַה ּומּוקי אל םָאְו : םיִתַמַה ומיקי אל 6
 םכָבתְנּומָא חיִשָמַה םַק אל םִאְו : ַחיִשָמַה סק וז
 סיִנָשִיִה קרָמָה םִנְו : םֶכיִתאטחְּב סכְכְדע לָבָח 8

 תיִׁשִמל םיִלָחִנַמ ּונְחַנֲא םכַאְו : ּודָבָא תיִשָמַּב
 -לְּבִמ ּונְחַנֲא םכיִלְלְמִא םֶּרַבְל זרֶלַאָה סיב
 הָיָה םיִתַמַהְְִמ תיִׁשַּמַה םוקב הָּתעְו : םיִשְנָא כ

 ּפ : םיִנשָיַה יֵרּפ תיִשאָרְל
 זרַמּוקְּת ןֶּב שיַא-זדידדלע תֶוָמ ּומָכ יִּב 21

 םֶדָאְּב םֶלכ ּותַמ רֶׁשֲאַכְו : שיא ר לע םיִתַמַה
 ֹוּכְרֲעּכ שיא שיִאְו : תיִׁשּמַּב םְלַכ וחי כ:

 ַחיִשָמְל רֶׁשֲאתֶא ןֵכיהיִרֲחַאְו יִרְּפ תישאר ַהיׁשַמַה
 תּוכְלַּמַה-זתֶא ֹורָנְסַהְּב ץקה ןֵכייִרֲתַאְו : ּואבְּבא

 .זרֶלְׁשְמְמ"זלֶּ-תֶא ֹוּתְדְרֹוהְּב בָאָה .םכיִהְלֶאָה לֶא .
 תו יפיע ךלמנ לכ כ ,: הרוב ןטלשילקוהכ

 תֶוָמ ןֹורֲחַאָה בִיאָהְו = > ויָלְנַר תרַחַת ויבְנאלָכ
 תשּוה לכ ֹורָמֲאָבּו ויְלגר תַחַּת לכ תֶש יִּכ : לֹוּביפז

 : ויֵּתְחַּת לכ תש יִדָעְלַּב לכ יָּכ עדֹונ ייָּתְחַּת
 .תַחַּת ןֵּבַה םּג תַשּוי ןָא ויָּתְחִת לכ תשּוי רֶׁשֲאַבוּ
 וא : לכְּב לכ םיִּהְלֶא תּויָחְל ויָּתְחִּת לכ תֶשָה 9

 םיִתַמַה ּומּוקָי אל םִא םיִתַמַל םיִנָטּפְּבַגה ּושָעיהַמ
 םכיִנּכְסָנ ּונְחַנֲא הָמְלְו : םיִתָמַל ּוזשפַּכנ .הָמְלְול

 תסק

 העט י"ג רׁשֲא םםֶבְתַלִהְתְב ידיֹתֶא יתּומרָה : צה 31

so ו 

 ַפָאַּב זריחה סע :only םיִׁשנֲא ר םכַאו 32
 :לכאנ םיִתמַה ּומוקי אל סבא יל .קיעויד-המ

 אָוָש יֵרְמַא ּועְתִּת לא :  תּומָנ רָחְמְלּו הרָּתְׁשִנו 8
osםידבאמ  
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 33 םֹולְׁשְל-םַא יִּכ הָמּוהְמְל םיהְלֶא 0 יב : םיאיַבָנַל
 % הָנִשְחְּת םֶכיִשְנ : םיִשּודקַה תולָהְק--לֶכְב ֹומְּכ

 רֶׁשֲאּכ דַבָעַהְליסַא יִּכ רֵּברְל ןָהָל אל יִּכ תולהְקב
 הל הָנֶלֵאְׁשִּת דֹומְלְל הָניֶבאּת םָאְו : הָרֹוּתַה תֶרָמא
 : הָלַהְקַּב רָּבִדְל םיִׁשָנְל תֶׁשב יִּכ תִַּבּב ןֶהילֲעַבְל
 % : םֶכָּרַבְל סֶכְל עגה וא םָּכִמ סוחלָא רֵבָד אָצְיְ
 וז ;רַא יִּכ עַדָו ַחּורְל וא סיבָנְל בָשַחְתְי יִּכ שיא
 8 שיִאְו : הָמַה יִנדַא תּוָצַמ םֶכְל בתכ יִכנָאְרָשַא

 9 אֵּבַנְתַהְל ּואְּכִק יִמַא ןֵבָל : הֶיְהָי רעב רעב הֶיְהִי יִּ
 מ הָואָנּכ לכ ּויֵהְי : תֹונושְלְּב רֵּבַּרִמ ּואְלְכִּת לֵאְו

 | : רֶדְסְכּו
 א ןטרַׁשֲא הֶרּושְּבַה-תֶא יִתַא םכְכְל עיֶדֹואְו

 םידמע סֶּתַא רֶׁשֲאַו סָּתִחְקְל רֶׁשֲאַו םֶכיֵלֲא יִּתְרׂשִּב
 2 םֶכָל יִּתָרׂשְּב רֶׁשֲאב ּוקְזְחֶּת סא ּועָשְּוִת ּהָבו ; ּהָּב
 ּפ "+: םָנֲח םָּתְנַמֲאָה אל םא

 3-רׁשֲא ;רַא הָנשארְּב םםֶכְל יִּתַתָנ יב
 + םיִבּותְּכַכ ּוניִתאֹטִחַמ ַתיִשָּמַה תַמ יִכ יִּתְחְקַל
 ה +וכְו = : סיִבּותְּכַכ יִשיִלָשַה םּויַּב םק יִכְנ רֵּבְקִג יֵבְו
 6 דיִרָמַאְו : רֶׁׂשֲע םיִנָשל ןֵכיַרֲחַאְו אָפיִּכלֶא הָאְרִנ
 דַחְי הֶלְעָמָו םיִחַא רֹואַמ שָמָח -לֶא הֶאְרנ ןכ
 : םיִנָשָי םיִדָחַאַו רֶּתַע דע םיִדְמע םֶהֵמ םיִּבִרְ
 ְ ז : םיִבֲאלַמַה-לֶכְל ןֵביִרֲחַאְו בקעי לֶא הֶאְרִנ ןֵכיַרֲחַאְו
 98 ו טיל ןטק יּכ : לֶפנְכ ילֵא סג הָאְרִנ לכ יֵרֲחַאְו
 תַלֵהְק-תֶא יִּתְפדְר יִּכ ְּךָאָלמ ארפהמ יִּתְנטְקְו יִנָא
 ייִתֹוְה--רׁשֲא תֶא יִתיִיָה םיהלֶא ןַחְבּו : םיִהלֶא
 יִּתְעַנְ סֶלּכִמ רַתֹויְו הָיָה קירְל אל יֵלֲע רֶׁשֲא ונח
 וזו םַאָו : יִּתֶא רֶׁשֲא bribe ןַח-ֹסֲא יכ יָכֹנָא אלו
 ו9םאְו : םֶּתְנַמָאָה הכו אָרְקִנ הכ הָּמַה וא יִנֲא
 ּורמאי הֶכיִא םיִתָמַה ןמ סק יִּכ חיִשָמַה סרק

 וג םֶאְו :  הָנָנֵא םיִתָמַה תַמּוקְת יִּכ םֶּכִמ םיִשְנָא .
 תמוקת |
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 : ףלֶתַנ ּונָחְנאְו תחש יִלָב ּומְקּי םיִתַּמַהְו עֶקּתִי <
 תחש יִלְּב רֶׁשֲא-תֶא ׁשֹובְלִי שּובָל הֶזַה תחשה יב

 : תֶוָמ יִלָּב רֶשָא-תֶא שוּבְלִּת תאּוַה הָתּומְתּו
 תרַתַׁש יִלָּב רָשָאְתֶא הָוַה תַחָשַה שּוּבְלָי רָשָאָכְו 4
 זָא  תֶוְמ יֵלְּב רָשֶא--תֶא שּובְלִּת תאוַה ;רֶתּומְתּו <
 קריא : חַצָנְל זרָוָמ עלְּב בּותָּכַה רָבְּבַה הָיְהָי הנ

 תֶוָמַה ןֵּבְרַּפ : לּואָש ְּדַחְצַנ הדיא תֶוָמ ףְנְּבְרִד 6
 םכיהלאל הָדּותְו : הָרֹוּת אָטַחַה תרּובנו אַטֲח ה

 : ּונָנדַא ַחיִשְמַה עּושי רָי-לע חַצְנ ּונָל ןַתְנ רֶׁשֲא
 וריתוה ּוטומִּת לב ּוקְּוַחְתַה םיִדיריַה יִתֶא ןַכְל 8

 םכָבָעיִנָ קרל אל יִּכ תַעְדְל יִנֹדֲא יֵלֲעָפּב מָה
 : יִנדאַּב

 יִתיּוִצ רֶׁשֲאַּכ םכישדקל הרֶמּורְּת -לעו ןו א
 ומיִשֶּת תֶּבׁשְל דָחֶאְּב : ּושעּת ןַּ טְלְנְּב תולהקל 5

 אל ןעַמְל חילָצה רׁשֲאכ רֶצַואְב בָכִמ .שיאזילָכ
 םֶכיֵנעְב ּובטיִי-רׁשֲא תֶא יִאבְבּו : יִאְבְב ּופְסַאְת 3

 : הָמָלָשּורְי םֶכְתְבְדְנ םע הַלָשֶא םֶתא םֶכיִתְרְנָאְּב
 ו וכלו יִנֲא םנ תֶכָלְל יל הוא םַאְוג ה

a ףֵרֲחָא םנְו םֶכָמע בשא a 
 | יִּתְַּבְׂשְו .ךרּבַּב םֶכְתִאְרַל יִתיִבָא אל הָּתַַו : לא

 סָּפָאְבּו : יִנֹדֲא הָצְרְי םֶא תעל םֶבַמע זרָבְׁשְל
 ַתּותַּפ לעֿפו לודּנ רעש יִּכ : תועָבָשַה גַה-רע בָשֶאפ

 ּפ : ילע םיִמְק םיִּבַרְו יל
  a-כֶכַמע ֹותֹויְהְל ּואָר יתומט אבי םבָאְו

 לַאְו = + ינֹומְּכ לעפ נא לעֿפזתֶא יכ הֶאְרִי יִלְּב ג
 וכ יִלֶא אבי ןַעָמְל םולָשְב ּוהָחְלָשְו שיִא וּבדסֶאְמְו
  2ףניִחא יִלּפַא לעת : םיִמָאָק םַע ול יִתיּוק יכנָא

 םיִחַאָה סע םֶכיִלֲא אֹובְל דאָמ דאָמ וילֵא יִּתְננַתתַה
 = פ : אובי ֹוּתעְבּו הָּתַע אֹובְל ונוצר הָיָה אלו

 ודקש 0% :"'נמ

 טסק
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 34 -לַאְו הָקָדְצל ּוציקָה : םיבוט סיִכְרְּב טכיִדְּבַאְמ

 שיִבָחְל םיהלֶא-תֶא ּועדְי אל םיִדָחַא יִכ ּואָטְחָּת
 פ : רָּבִדְמ .יֵבֹנָא סֶכְתֶא

 הל תֶיוְנְבּו :םיתמה ּומּוקי הֶבִא רמאי שיִאְ |
 6 םָא הָיחִי אל ָּתעַרְז רֶׁשֲא-תֶא ליוָא : ּואבָי הָמ
  וָּגַהתֶא אל עָרז זרָּתַא רֶׁשֲאתֶאְו : תּומָי אל

 ןגָּר םִא ובל עֶרְוַה-סַא יִּכ ערז הָּתַא הֶיָהִי רֶׁשֲא
 8 נּוצְרַכ וָנ ול ןַּתַי םכיהלאו : רֶתַא עַרז וא
 פרֶשָּב רֵׂשְּב--לְב אל : ֹותָוְגהתֶא עַרָזהלֶכְלּו

 קרֶמַהְּב רַחַא םיִׁשְנֲא רָשְּב דָחֶאָהדסא יִּכ דָחֶא
 מ תֹוּנְנּו םִימְׁשַה . תויונו : ףוע רַחַאְו םיִגָּר רַחא

 : רָּתַא ץֶרָאָה רּובְכּו דָחֶא םִיַמְׁשַה דֹובָכּו ץֶרָאָה
 גו רַחַא דֹובָכְו חַיִל רַחא דֹובָכְו ׁשֶמֵׁשַל דָחֶא דֹובָּכ
 ֹומּכ : דובְכְב הָנֹׁש בֶכֹוּכִמ בֶכֹוכ יִּכ םיִבְכֹוּכַל

 : תַתָש יֵלְּב םּוקְְו תַמָשַּב ערונ םיִתַמַה תַמּוקְּת ןכ
 4 םכּוקָ ןויִפרְּב ערזנ דֹובְכְּב םכּוקי] ןולקַּב ערֶזנ
 4 חּורָה ונְּב םּוקְו רָשְּבַה וַנְּב עַרזנ : זרַרּובְנְּב
 המ יִהָיַו בּותְּכ ןַכְו : ַחּורָה ּוֵג שנ רֶׁשְּבַה וג שו
 ןורֲחַאָה םֶדֶאָה הָיַח שָפְנְל ןוׁשאְרָה םֶדָאָה ׁשיִאָה
 46 "יֵרֲחַאְו רֶׂשָּביםֲא יִּכ חור ןושאר אלו :יִח תּורְל

 וז שיִאָה רֶפָע ץֶרֶאָקְִמ ןֹוׁשאַרָה ׁשיִאָה : ַחּורָה ןָב
 4 רָפֲעָהְוִמ רֶׁשֲא ׁשיִאַּכ : םםִיָמָׁשִמ ינֹדֲא יִנשה
 ןּכ םימְׁשהְִמ רֶׁשֲא שיִאָּכ רְפְעַל רֶׁשֲא הָּמַה ןֵּ
 9 םֶלָציתֶא ּונָשְבְל רֶׁשֲאַכְו : םִָמְׁשַל רֶׁשֲא הָמַה
 ׁשיֵאָה םֶלָצ-תֶא שּוּבְלִנ ןּכ רֶפְעָהְִמ רֶׁשֲא שיִאָה
 ניב יֵחַא רָמא יִנֲא תאז--תֶאְו : םִיָמְׁשַהְוִמ רָשֶא
 םיִהְלֲאָה תּוכְלַמ-דתֶא תֶשְרְל לכי אל םֶדָו רָשָב
 פ | :תַחָש יִלָּב רָשַא-תֶא שריו אל תַחׁשְ

 פו ּונְלְּכ ןָשיִנ אל דוס םֶכָל רַמא ינֲא הָּנִה

 ₪ יּכ ןֹורֲחאָה רֶפושַּב ּהָצֶשְּב עגְרְּב : לחג ּונְלְכ
 עקתי



 תינשה תרגאה

 ךאלמה לואפמ
 לא

an Boו  
 ןֹוצְרְּב חישָמַה עושי ְּךַאָלַמ ואב אא

 תַלַהְקל ּוגיִחֶא יתומַטדְוַמּו םיהלֶא |

 -לֶכְּב רֶׁשֲא םישודקהד-לֶכְלּו ָתְנְרְקְּב רֶׁשֲא םיהלֶא
 עּוׁשו ּוניִבָא םיֵחלֲאַמ םֶכְל םולשו ןח : יבא

 ַחיִשָמַה עּושו ּוננדַא יִבֲאַו םכיַהְלֶא ְּךרְּב , . : ינֹדֲא ַחיִשֶּמַה
 ּונָתא םַחֵנַמַה : הָמָחָנלְכ יַהלאַו םיִמָחְרָה בָא +

 -לֶבְּברְׁשַא תֶא םֵחֵנְל לכונ ןעמָל ּונְתַרָצ--ֶכְב
 : םיִהלֲאַמ ּהָב ּונָמִחְנ ּונְחנָא רַשֶא הָמָחֵּנַב הֶרֶצ
 רַתֹוּת ןֵכ ֹומְּכ ַחיִׁשַמַה יִנֲע ּונָּב ריִתּוה רֶׁשֲאַכ יִּכ ה

 םֶכְתַמְמְנ רּובֲעַב ּונָל רֶצ םַאְו : ַחיֵׁשְמּב ּונָתַמָחָנ 6
 רֶׁשֲא =ּוהַה ינֲעָה תְֹקתְּב תֶלָעּפַה םֶכְתעּוׁשְתו
 םֶכְתַמָתְנ רּובֲעַּב םַהָנָנ םָאְ ּונְחַנֲא םנ וב םיִּנְעִמ
 ּונּתְעַדְב קרקזח םֶכְל ּונַּתְלַחֹותְו : םכְכְתַעּושְתּו ד

 אלו : הָמָחָנַה ןכ ומָּכ םָּתַא יִנָעָה יֵרְבַח רָשַאַכ 5
 ּוניִלָע הֶתִיָה רֶׁשֲא ּונְתרָצ-תֶא ּוניֵחַא םָּנַמ דַתַכְנ
 ---כע דאמ דאָמָב ּוניִלָע ּודיֵּבְכַה רֶׁשֲא אָּיְסַאְב

 ּונְל יהו :  םםִיַחַהוִמ ֹונְׁשֲאֹונ יִּכידע ּונְתַרּובְגפ
 יִּכ ּונְׁשְפנּב חַטְרְנ "לבל ּונָשְפִנְּב רֶוָמ טַּפְׁשִמ
 ּנְליִצַה רֶׁשֲא : םיִתַּמַההתָא םיִקּמַה םיִהְלאַּב"סַא י

 ןמ טס כ גמ
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 13 :וקְזַחְתַהְו םיִׁשְנַאַל ּויָה הוסב ּודְמַע ּודְתְׁש

 14 פ : הָבָהַאְּב םֶכיֵרָבּרלְכ ּוַהי
 וט ןופיטס תיּב-דתֶא םָּתְעַדַי יִחַא םָּכִמ לָאָשֶא

 םכישודקל תַרְׁשְלּו אּיְּכַא יִרְּפ רישאר אוה יִּכ

 ו6 לָבְלּו הָלֲאְּכ רֶׁשֲאַל ּודְבְעִּת םָּתַא םנְו : ּודְבֲעַ
 גז ןֹופיׁטְס תַאיְּב לע יִּתְחַמָשְו : ּונָמַע עַנִמּו רועה
 יִּכ : םֶבְרֹלְחַמ-דתֶא ּואָלָמ יִּכ ְךיַחֲאַו טנּוטְרָפּו
 : הֶלֵאְּכ רֶׁשֲא-תֶא ּוריִּכַתְו םֶכֲּחּורְו יִחּור-תֶא ּווְרָה
 9 אָליִקְקַרְפּו יִלֹוקֲא םֶכָמלְׁשִל תולַאש אְיְסַא תֹולֲהְק
 רֶׁשֲא הָלֵהָּקַה םע יִנֹדאַּב םֶנָמלְׁשְל ברֶל םלֵאִׂש
 כ ּולֶאש םםֶכְמלְׁשל םיִלֶאש םיִחֵאָה-לַּכ : םֶתיֵבְּב
 פו םֹולָׁש תלאש : ׁשֶדק תֶקיִשְנִב םולשל ּוהעְרְל שיִא
 99 עּושודתֶא בַהָאְי אל רֶׁשֲא שיא | : יִדיְּב לּואָּפ

 עושי ןח : :=ְתֶא ןֶרְמ םכְרָחָי ּוננרַא חיִשָמה
 = םֶכָלַּכ םע יִתָבֲהַא : םכְכְמַע ּוננֹדֲא חישמַה

 ַחיִשָמַה ַעּושיְּב
 : ןַמָא

 : יתומטו ךיחאו טנוטרפו ןופיטס ירידלע יפלפב הבתכג םיתגרקה לא הנשארה

 לואפמ 1
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 חּומָשל יל רֶׁשֲא הָּלֲאַמ יִאבְּב ןֹובָצַע יֵל"הָנְהי ןפ
 : םֶכָלְּפילַע יִתָחְמׂש תֹויְהְל םֶכְלְכְב יִּתְחַטְבּו םֶּב
 םכָכיִלֲא יִּתְבַתְּכ בל תקּוצְּמִמּו הֶלודְג הָרָצִמ יִּכ 4

 -תֶא תֵעַדְל-סַא יִּכ םֶבָבָצְעַהְל אל תֹוּבַר תועָמְדִּב

 בֵצֲעְי יִּכ שיִאְו : םכְכיִלַא יל רֶׁשֲא הָבֲהַא רֶתָי ה
 לע דיִּבְכַא אֹלְו הָצְקְמְּביסֲא יִּכ בֵצְע יתא אל
 ּוהֹומְּכ ׁשיִאְל יר ב : םֶכְלַב 6

 ננַתִּת ןח ְּּפְהְלּו : םיּברמ רֶׁשֲא איהה הָרָעְּנַה ד
 לע : ןֹובָצע רֶתְוְב ּוהֹומְּב שיִא עַלְבִי ןֶפ ּומֲחַנְתּוּפ

 יִּכ |: ולא םֶכְתַבָהַא"תֶא םיִקָהְל סֶכָל ןּנְתְתֶא ןּכפ
 סא םֶננּותְּביזתֶא תעדל יִּתְבַתְּכ תאזלע םכנ
 יב יִנֲא םַנ ןּוחֶא ּונוחְּת רָשָא-תֶא : לֵּכַב יעֲמְׁשַּתי

 : ַחיִׁשָּמַה יֵנֲפְּב םָכְרּוכעַּב ןֹוחָא רֶׁשֲא-תֶא ןֹוחָא-סַא
 : יָתֹבְׁשְחַמ--זרָא ּונֲעַדְי יִכ ּוניִלָע ןָמֶש עַצְבִי ןַּפוו
 רַעַשְו ַחיִׁשָּמַה תַרֹוׂשּב---לע הָארַש ללא יִאְבְבּו 9

 יִתּורְב הָחּונָמ יִל הָתְיַה אל : ּונֹדאַב יִל חֶּתְפָנ
 םֵׁשִמ אַצֶאְו םֵקְׁשֹנֲאַו יִחֶא סוטיט--תֶא אֹוצְמ יִלְּב
 ּפ : איְנדקִמ לא
uדיִמָת ּונְל חילצה רֶׁשֲא םיִהלאְל הָדֹותְו  

 : םֹוקְמ"ִלָבְב ער חיִרתֶא ּונְב הָלנְּמַהְו חיִשְמּב
 םיִעָשּונַּב םיהלאַל ּונְחַנֲא ישָמַה חֹהינ ַחיַרְל יִּכ וט
 םיִרֵחַאלְו תֶנְמְל תֶוְמַה חיר םיִדְחַאַל : םיִדָבאָבּו 6
 אל יִּכ : הָלֵאְל הֶוָשּ יִמּו םיַחְל םִיַחַה ַחיִר נז

 יִּכ םכיִהלֶא רַבְר--תֶא םיִשְקַעָמַה םיִּבַרְכ ּונָחַנֲא
 םיִהְלָא יִנָּפְּב םיִהלאָל רֶׁשֲאַּכ-סִא יִּכ םםתָכיזסַא
 : ַתיֵשָמַּב םיִרָּבַדְמ ּונְהַנֲא

 ּנְל הָנַיַהַת היָה םָא ּונָמיקַהְל דוע לַחְנֲה נא
 הָבְקפ תּודְנִא וא םיִרָחַאְּכ סֶכָל הְָּקִּב תרּורְנַא
 קרעּודי ּונָּבְלָב הָבּותְּכ םָּתַא ּונְתְרְנִא : םםָּכמפ
 תֶרָנא םֶכְתִויִהל םכַײלְּג : םיִשָנָאילָּכְמ הָאּורקּוּ

 תשמה

 אעק
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 וב ּוניוק רֶׁשֲא ליִצְָו תאזָכ זרֶלֹודְנַה תֶוָמַהְוִמ
 וו ּונְדַעַב הֶלְפְתְּב םֶּתְרַע םםָּתַאְו : דוע ּונליִצַהְל
 רֶׁשֲא הֶנָּתַמַה--לע םיִּבַרְב ּונֵרּובֲעב הְּרוְתִי ןעַמְל
 ּונְתְלַהִּת תאז יִּכ פ : םיִּבַרַמ ּונָל
 תַמָכֲחְב אל םיֵהלֲא רָשיִו םּותַּב רֶׁשֲא ּונָעְרַמ תּודֲע

 ץֶרֶאְב ּונְכלִחְתַה םםיִהלֲא ןָחְּבייִסְכַא יִּכ רֶׂשְּבַה
 וםיִרֲחֲא םיִרָבָּד םֶכָל ּונְבַתְכ אל יּכ : סָכָל רֶתּוו
 יִכ הָּנקֲאַו םִעְדיְו םיארק סָּתַארַׁשַא תֶאזזסַא יִּב
 14 הָצְקַמְב ונתא םנ םָּתְעדְי רֶׁשֲאַּכ : ץקהידע ּועְדַת

 עושי םֹויְב ּונְל םֵּתַא רָשֶאַכ ּונָחְנֶא םֶכְתַּלִהְת יִכ
 וט זרֶזַה ןֹוחָָּבַבּו פ ' יָנדַא

 םָכָל תֹויְהְל םיִנָפלַמ סָביִלָא אֹובָל יּבְללֶא יִּתְרַמָא
 16 אּיְנדְקַמִמ בּושְלְו אָיְנדקַמְל םֶבָב רבעלו :יִנֵׁש ןַח

 = רֶׁשֲאַכְו = : הָדּוהְי ץֶרֶאְל יִנּוחְלַשְת םָּתַאָו סֶכיִלֶא
 יִּתְצֲעְי רָשָאד-תֶא וא יתּולקְנה תאז--תֶא יִּתְצַעְ
 ו םיהלאו : אל אלָו ןַּכ ןכ יִמַע תֹויָהְל יִּתְצַעי רֶׂשְּבַ

 טיִּב : אלו ןּכ םֶכיֵלֲא ּונֵרָבד הָיָה אל יִּכ ןְמַא
 -ילע םֶכְּב אְָרְקִנ רֶׁשֲא חיִׁשָּמַה עושו םיִהלֲאד"ָב
 יכ אֹלָו ןֵכ הָיָה אל יִתֹמטְו יִנָוְלְסְו ידד-לע ּונרָי
 כ ןַמָאְו וב ןֶּכ םיהלֶא יֵרְבְּדִלְכ יִּכ : ןכ הָיָה וב
 גו םכָכַמַע ּונָתֹא קּחּמַהְו : ּונָּב םיהלֶא דובְכל וּב
 9 סֶתחַהְו : םכיהלֶא אה ּונָתא חשמהו ַתיִשָמּב
 9 םיהלאלְו : ַחּורָה ןובְרָע-תֶא ּונֵּבְלּב ןֶתַנהְו ּונָתֹא
 יִתאָּב אל םֶכיִלְע סּוחְל יִב יִשְפִנלַע דַעְל אְרְקֶא
 24 םכילשמ ּונחנֲא יכ אל : הָּתְעד-דַע ּתנרְק לא
 יִכ ּונְִנָא םכָּבְמִחְמִש אירע קר זכֶבְתַנּומָאלַע
 : םידָמע םֶּתַא הָנּומֲאָב

 א ברש םֶכיֵלֲא אֹובֲא יִּתָלְבְל יִּבַלְב יִּתְשַפְׁשְ
 יִנְחְמְשָי יִמּו םםֶכְתֶא בֵצעֶאיײסָא יּכ | : ןֹובעעְּב
 3 םכָכיִלָא יִּתְבַתְּכ תאו |: ירײלע בּוצָעָה יִּתְלַב

 ןפ
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 -לָכְל תָמָאָה תֹולְנִב ּונָשָפְנתֶא ּונָמַמְק ְּךַא ּוניֵמָר

Sn eos A 

 ּונְתרֹׂשְב הָפְבִּת סאְו : םיהלָא יִנְפַּב םיִׁשנֲא עמ %
 םֶלעָה יהלֶא םֶּב רע רֶׁשֲא : םיִדְבֹאָב הָּקָבְתי

 םֶהיִלֶא ּהֵנְי יִּתְלַבְל םיִרְרֹפַה תֹובְׁשְחַמ-זתֶא הָנַה
 תרנּומָּת רָשֶא הָּדּובּכַר ַחיִשָמַה רַרֹוׂשְּב רוא
 םיִאְרְק ּונְחַנָא ּונשפנתֶא אל יִּכ : אּוה םיִהְלֶא ה

 םיִאְרְק ּונֲחנֲאַו יִנֹדֲא חיִשָמַה עושי זרָאדסַא ,יִּכ

 םיחלֲאָה יִּכ : עּושו ןעֶמָל םםֶכיֵדְבַע ּונָשְפָנתֶא 6
 ונָבְלְּב ריִאַה אּוה ְךָשחַמ רוא ריִאָהְל רַמָא רֶׁשֲא
 : ַתיִשָמַה עושי יֵנפְּב םיהלֶא דובַּכ תעּב רּואָל
 רֶצֹוא ּונְל יִהָיַו פ ד

 םכיִהלאְל הָרּובְנַה רקי תּויְהְל שָרָח יֵלְכַב הדָז
 םיִכּובְנ םיקּוצמ ןיִאָו לּפַּב םיִרּוצְמ : ּונָל אלו8
 םכיִכְלְשָמ םיִבּוזע אלְו םיִפּודָר : םיִשָאּונ ןיִאְו 9
 -תֶא ונַּב סכיִאְשנ ּונָחְנַא דימָּת : םיִדְבא אלוי

 : ּונְתּיונְּב עושי ַײַח םָּנ תֹולְגַהְל עושי יִנדֶא תומ
 עושי רּובַעַּב זרֶוָמְל דיַמָת ּונָרָנָס ּונייַחְב יִּכו

 תֶוָמ ןֵּכ : תַמַה ּונֵרְׂשְבּב עושי ַײַה םָּנ תולְגַהְל ו |
 הָנּומֲאָה חור ּונָל יחינ = : םֶכְּב םייחְו ּונָּב לעֿפנפ |

 םיִניִמֲאַמ ּונְחַנֲאַו רֵּבַדֲא ןֵכָל יִּתְנַמָאָה בּותָּכַכ אוהה
 -תֶא םיִקַה רֶׁשֲא אּוה יִכ ּונּתְעַדָּב : רָּבַדְנ ןֵכָל 4

 דיִמָעָהְו עושי רי-לע ּונָתֹא סַּנ םיִקָי עּושו יִנדֶא
 דֹובְכְל ןַח ריִתֹוהְל סֶכְרּובַעְּב לפה יִּכ : םֶכָּמַע וט
 לַא ןכ-דלע : םביִּבְרֶה תַדֹוּת לע םכיהלַא 6

 דוע rזרַהְׁשִי ץּוחְמ רֶׁשֲא ּונָשיִא םֵאָו נבל דדי
 ּונְתַרְצ יִּכ : םוי םֹוי םיִנָּפִמ הָׁשֲא--תַא שָּדַתְתִי נז

 הָּבְרִה דַבַפ םִלֹוע-דֹובְכ ּונְל תָלֲעֿפ עַנָרְל הָלקַה
 -םכָא יִּכ םיִאְרְּנַה לֶא ּונְתֹואָר יִּתְלְּבִמ : דאָמַש

 םֶניֵא רֶׁשֲאַו תַעָל םיִארַנַה יִּכ םיִאְרְנ םֶנִא רֶׁשֲאַל
 : םֶלֹועְל םיִאְרִנ

 יכ

 בעק
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 יִכ ֹויְדְב הָבּותָכ הָנְניֵא ּונרלע תַרָשְמ חישָמַה
 יִּכ םִינְבֲא תֹוחּול לע אל םייח םיַהלֲא ַחּורְּביסַא

 ּפ : בלַה רֵׂשְּב תוחילְּבדסַא
 ה +אל |: םיקלאַל ַחיִשָמַב ּונְל הֶזָּכ חַטְבִמּ

 ונְׁשְפַנַמרְׁשֲאַכ הָמּואָמ בושחל ּונָשְּפַנִמ ּוניד יִכ
 6 םיִתְרְׁשִמ ּונָתֹא חְושָה רֶׁשֲאַו : ּונָיִד םיִהלֲאַמ יכ

 יִּכ ַתּורְל--םכא יִּכ בֶּתְכָמַל אל הָשְדִח זריִרְבְל
 זתַדֹובֲע םכָאְו : הָּיַהִמ ַחּורָהְו תיִמַמ בָּתְכִּמַה
 קרֶתָיָה םיִנְבֲאָה--לֲע הָתּורֲחַהְו זרֶבּותְּכַה תֶוָּמַה
 לֶא טיִּבַהְל -לֵאָרְׂשִי יָנְב ּולְבָי אל יידע רֹובָכְב
 5 אלַה |: רֶבָע רֶׁשֲא ויִנָּפ דובב רוכעב הָׁשֹמ יֵנְּפ
 9 תדובע םכַאְו : דֹובְּכ ַהּורָה תַדֹובֲע םנ הָיְהִת
 :רֶקֶרצעַה תדובע רַתֹות יִּכ--ְףַא רדֹובְּכ טּפְׁשִּמַה
 י הָּנַה הָצְקַּב דָּבְכִנ אל דָּבְכֶּנַה םגיִּכ : דֹובָבְב
 וו -ףַא דֹובְּכִמ רָבַעָה םִאְו : דֹובְּכַה רֶתָי רובעב

 ו?ּונְל תאוּכ תרֶלֶחּות יִכְו : דובָּכַּב דַמַעָה יִּב
 3ןַתָנ רֶׁשֲא הָשמְכ אלו : ּונָל הָלֹודנ תרויממֹוק
 לֶא טיִּבַהְל לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּולְבְנ אֹלָו וינְּ-לַע הָנְסַמ
 < 4 הֶזַה םויהזדע יכ ּוׁשָק םֶהיֵתֹבָבְלּו : רֶבַעָה ץק

 יִּתְלַב הֶנָשָי תיִרָּב תַאיִרְקְּב דמע אּוהַה הֶוְסִמַה
 וט הֶּזַה םֹיַה--דֲעְו : ַחיֵׁשַמּב רַבָע רֶׁשֲאַו ֹותֹולְנ
 16 םכָאְו : הָׁשמ אֵרְקַהַּב םֶּבִל לע םָשּומ הָוְסַמַה
 וז ַתּורָה אוה יִנֹדאַו : הָוָסַּמַה רסוי יִנֹדֲא לֶא בּושו

 ו םיִנָפְב ּונָלָבְו : תיִׁשֵפֲח הָּמְׁש יִנֹדֲא חור רֶׁשֲאַבּו
 הֶאְרַמְּב רֶׁשֲאַכ יִנדַא דֹובְּכ-דתֶא םיִטיִּבַמ םםּולנ
 דֹובְּכ לֶא דּוכְּכִמ איהַה הֶנּומְּתַה לֶא ּונְפְלַחְתְנ
 : יָנדַא ַחּור רידלַעָּב

 א ך רֵׁשֲאְּכ תאזה הָדֹובֲעַה ּונָל תֹויָהְּב ןֶּכדלַע
 9 זרומְלעת--תֶא לָּבְחַנְו : ּונָּבל ךרו -לַא ּונְמַחְר
 אל םיִהלֲא רַבְּדיתֶאְו הָמְרָעַּב ְּךֹולָה לב הָמְלְּכַה

 ונימר
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 עושי ירילע ויִלא ּונָל רִּּכ רֶׁשֲא םיהלֶאמ לֹּכַהְוּפ

 רֶׁשֲאכ יִּכ : רַפּכַה תַדֹובֲע-תֶא ּונָל ןַתָנְו היִׁשָּמַה ופ
 ל ולֵא ץֶרָאל רַּפכַו היֶׁשַמַּב םיהלֲא זרֶיָה
 רבְזתֶא םֶׁשְו םֶהיֵתֹמְׁשַאזתֶא cםֶהָל בֵׁשָח
 -רֶׁשֲאכ ּונְחנַא חישָמַה יריצ ןֵכָל : ּונְּב רַפּבַה ב

 ַחישָמַה זרַחת ּונירידלע םביִהלַא ןֵּנַהְתַה םכָא
 -רָשֶא תֶא יִּכ : םיהלאֶל ּורְּפַּכְתַה םיִלָאש ּונְחַנֲא פו

 ּנְהֹויְהְל ּונֵדֲעַּב אָטַהְל הָשָע ותא אָטֶח עַדָי אל
 | : ֹוּב םיִהלֲא תֶקְדְצ

 וחקת לבל םֶכיֵלֲא ןּגחתנ םיִרזע ּונחְנא דא
 רעב רמא אּוה יִּכ : אָוָשָל םכיהלֶא ןַח-תֶאפ

 קרֶּתִע הָּנִה ְּךִּתְרֹוֲע הֲעּוׁשְי םֹויְבּו ְּךיִתיִנֲע ןוצר
 ןַּתְנ אלו : קרַעּושו םוי הָּתַע הָּנַה ןוצְר זרעי
 הֶאָרנ לֹּכַבּו : הָדֹובֲעָה םַלָּכִּת לבל לַּכַּב לשְכִמ +

 םיִרֹקְחמְּב תֹורָצְב הָלֹודְג הָוְקִתְּב םיִהלֶא יִתְרָשָמְכ
 זרומּוהְמַּב תֹּורְמְׁשִמְּב םעְננּב : :רוקּוצְמּבה
 -ְָּרֲאְּב תֵעדְּב םתְּב : תֹומּוצְּב דְקְׁשְּב תֹועיִניְּב 6

 : הָּפָנֲח יִלְב הָבָהאְּב שָדקַה תּורְּב בּושְּב םכיּפַא | =
 ןימיל קֶדָצ קְֹׁנְּב םםיִהלֲא תַרּובְנִּב תרֶמֲא רכבו ₪

 הָּבְרְו קרַעְר ּהָּבַדְּב ןולקְבּו דֹובְבְּב : -לאמְׂשלו
 םיעּודיו םיעּודי יִלְבְּכ : םיִנָמֲאָנְו םיִעְתַמַכ הָבּוט פ

 אלו םיִרְסִיִמַּכ םיִּיַח ּונְחַנֲא הָּנִהְו םכיִתַמְּכ דאָמ
 םכיינעּכ דיִמָּת /םביִחַמְשּו םיִבּוצָעְּכ : םיִתְמִמ ו

 הָמּואְמ ּונָל אל םָארָשָאּכ םיִּברְר-תֶא םירישעמו
 ּפ :.חלב שו

 : בֶחְר ּונָּבְל םכֶבָל חותפ ּוניִּפ םיִּתְנְרְק 1
 : סֶּתְקִצּוה םֶכֵעַמְּבהסִא יִכ ּונָּב םכֶּתְקצוה אלנפ
 שכנ ּובָחְרִּת רָּבַדֶא םיִנְּב לֶאְכ הֶּזַה לּומְּגַה לַעְו ג

DANלּועְב ּוִהַּת לֶא פ . ?  
 םכע הֶקָדְצ תֶרָּבִחַ--המ יִּכ םיררפה סע דָחֶא

 העשר Xx דמ
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 א ה תַמְדַא ּונְּתַּב סֶרֶהְי םֶא-רָשַאּכ ּונֲעַדְי יִּכ |
 ונָנִא רשא תוב ּונְל םיחלֲא ןְנב הזה ְּׁשמַה
 ?ּונֲחנַא תאזְב יּכ : םִיָמְׁשַּב םָלֹועְל םיִדָי הָשָעַמ

 : םִָמְׁשִמ רֶׁשֲא ּונֵּתְבְּב שוּבָלְל םיִפָסּכ םיִחְנֲאָ
 4ֹונֲחַנַא יִּכ : :םיִמּורע אֵצַּמַנ אל ׁשֹוּבְלִנ סָאְו
 הָבאנ אל יִכ ּונַאְׂשַמִמ םיִחְנֲאָנ ָּּנַה ןְכְׁשִפִּב רֶׁשֲא
 : .סִיַחְמ תֶוָמ עלי ןעֶמְל ׁשֹוּבְללםַא יִּב טְׁשְפהְל
 ה ּונָל ןתָנ רֶׁשֲאַו םכיהלָא הֶוָל ּונָתא לַעְּפ רֶׁשֲאַו
 6 דיִמָּת םיִחּוטְב ּונְחַנֲא ןַכְל : חורה ןֹובְרעזתָא
 : יִנֹדֲאַמ ֹונְקַחַר וַגְּב תִיָּבַב ּונְתֹויָהְב ּונֲעדְי רֶׁשֲאַּכ
 ; : םנע-הַאְרַמְב אלְו םיִכְלה ּונְחַנֲא הָנּומֲאְב יִּב
 8 זרויָהְלְו וגַה--ןִמ קַחַרְל םיִבאָו םכיִחּוטְב ּונְחנֲא
 פי : .יִנדָא םע

 9 םיקוחר םֵאְו םיִבֹורְק םֶא אָגְקְנ ןּכילע
 י "בשומ ינפל תּולָּנִחְל ּונְלָבְל יִּכ : ותא ךלַהְתַהְל
 רכה "תא ׁשיִא שיא תַחְקְל םיִׁשּמַה טּפְׁשִמ
 גג יִכְו : םעָר םֵאְו םיִבֹוט םַא ויְשֲעַמָּכ וָגַּב רֶׁשֲא

 כול ּנְחנֲאַו םיִשְנָא הָּתַפְנ יִנדָא זרַאָרְי ּונֲעַד
 : ווג ּונְחַנֲא םֶכֲעְרִמב םנ יכ יּתְרּבׂשְו םיקלאל
 ו? דדחכַא יִּכ דוע םֶכיֵלֲא ּונָשְפַנְ--תֶא םַמֹוְקְנ אל יִּב
 תֹויָהְל ּונְדּובֲעַּב ילָּלַהְתַהְל תַעָה-דתֶא םכֶכִל ןּתַנ

 וגסַאְו : בֵלָב אלו הָאְרַמְּב םיִלְלַהְתַּמַה-לע םכֶבָל
 : םכְכָל ּונלְכָשְּב סַאְו םכיהלאל ּונְחנֲא םעָנַׁשִמ
 גג טּפָשְנ תאז--תֶא ַחיִשָמַה תַבֲהַא ּונָב חֶרָצַפ יִּכ

 וט דַעְבּו : םיִתַמ ְלָּכ לכ רעְּב דָחֶא תמ-זסַא יב
 רֶׁשֲאל םכָא"זיִּכ םֵׁשְפַנְל םייַחַה ּוָחָי לבל תַמ לב
 16 שיִא עַדָנ אל הָּתעמ ןֵכָל : םֵקְו םֶדַעַּב זרִמ
 .עַדְג אל רֶׂשָּבַּכ חיִׁשָּמהדתֶא ּונְעַדָי סִא-ףַאְו רָשְּבַּ
 וז חָשָדִח הָיְרְּב תיִשָמַּב שיִא םִא ןֵכָל : הָּתְע דוע
 : םיִשְדָח ּויָהנ ללכ הָּנַה ּורְבְע םיִנשיַה וה

 לכהו



174 2EP.AD COR. 0 7.8. mi 

 םכיִהלֶא ץֶפחּכ םָּתְבַעֲעְנ םָּתַא רֶׁשֲא זראז הנַה
 סָא םֶכְׁשְפַנְל םיִרְבְּד סִא ריֵהָמ םֶכָב הָלַעְפִ"-הַמ
 הָמְקְנ םסַא הָאְנְק סַא ףיסְּכ סָא הֶאְרְו סַא סעז
 םָּתַא םכיִמיִמְת יִּכ לֹּכַב םֶבְׁשְפנ-התֶא םֶּתְמַמּוק

 אל םֶכָל יּתְבַתְּכ םכגי-ףַא ןכָל : הֶּזַה רֶבְּרַּבפ
 רּובעּב-סַא יִּכ קּוׁשֲעַּה רובעב אלו קְׁשעֶה רּובעב

 םכיִהלֲא יִנְפְּב םֶכיֵלֲא .ונריהמדיתֶא םםָכתאְרַה :
 דאָמ דאָמ הַמָשְגְו םכָכְתַמְחְנְב ּונְמַהָנ ןּכיהלעו

  4םִאְו : םֶכְלְכָב וחּור תֶנ יִּכ סוטיט תַחמׂשד-לע

 רֶׁשֲאַכְו יִּתָשָב אל סֶביִלְע הָמּואְמ יִּתְללהְתַה וילֵא
 ּונַתְלַהְּת ןִכ ומָּכ זרַמָאַּב לכ סכְכיִלֶא ּונְרַּבּר

 וריתוי וָמֲחַרְו : תרַמָא הָתָיָח סוטיטל רֶׁשֲאוט
 םֶתְלַּבק רָשָאְּב ֶבְלְּב תַעַמָשמִדתֶא ּורְכּב זכָכְל

 תַטְבָא יִּכ הַמָשֶאְו |: קרֶדָעְרּו ;רֶאְרוְב ותאופ
 לֹּכַּב סֶביִלַא :

 רֶׁשֲא םיִהלֲא ןח--תֶא יֵחַא םֶכָל ּונָעַדּוהְ ח א
 ;רֶרְצַה ןחב בֵרְּב יִּכ : אינדקמ תֹולהָקְּב ןתנ

 םֶתָבְרנ רֶׁשֹעְל םֶנע קפעו םֶתְחְמִׂש רֵתָי ריתוה :
 | :ּובְּדנְתַה םָתְרּובְנ-לעו דיעמ יִּכנָא הָרּובְנַכ כ
 ןֶּתַמַה--תֶא תַחְקְל סיִּבַר םִנּנֲחַתְב ּונָל ּולֲאְׁשוצ
 אלו : םםיִׁשֹודְקל רֶׁשֲא הֶדובַעָה תַרָּבְחַמ-זתֶאְוה

 הָנֵׂשאֵרְּב םםֶׁשְפנידתֶא - ּונְתָנ יִכ ֹּונְרַּבְׂש רֶׁשֲאַכ

 וננחְתִה יכיײרע : םביחלֲא ןֹוצְרב ּונְלְו ינדאל
 =והה ןֵחַה-זתֶא הֶלַבְי ןּכ לחה רֶשָאְּב סֹוטיטְל
 הָנּומֲאַּב לֹּכּב םֶּתַרַתֹוה רָשֶאכְו : םםֶכָּב םַנז

 ןָעַמְל ּונָל םםֶכְּתַבֲהַאְו ריֵהְמ-יילֶכְו תֵעַדְו רָבְדְ
 רֵּבַרְמ יֵכֹנא הָיָצמְ לע אל :ה:ה ןַהַב ּוריִתֹוּתפ

 עושי .ּוננדַא ןחד-תֶא זכתעד יִכ : םֶכְחַבְרַאפ
 יִנעְל זרִיָה  םכְבְרּובַעְבּו הָיָה ריִשָע יִּכ שמ

 סכרישעהל | %%% | גדמ
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 04.6.17. זו םיתנרק לא ב
 וט דימו : ךשה סע רוא תֶרָּבִחַמ--הַמו הָעָשְר

 ןיִמָאפַה קֶלַח קדַמּו לַעיִלְּב סע השמה rרַנּוכְּת
 16םכע םיִהְלֶא לַכיַה ןוצְר קרָמּו : ררסה-דכע
 רַמָא רֶׁשֲאּכ םֶּתַא סה םיהלֶא -לכיַח יִּכ םיִליִלֶא
 םֶהיֵהֹלֲא יִתֲהְו יִּתְכַלַהְתַהְו םֶב יְִּנַכְׁשְו םכיהלא -

 וזּולְדְּבַהְו םֶכֹוּתַמ ּואְצ ןכ-דלע |: יִמַע ּויְרָי הַּמַהְ
 : םֶכְתֶא יִּתְחְקְלְו הרֶאָמַט ּועְּנִת לַא הוהְי םבָאְנ
 18 תנו Sa יל ּוִהּת םֶּתַאְו בָאְל םֶכְ יִתיָחְ

 : יבש הָוהְי םָאְנ
 א ן רהט יִדיִדְו הָלֲאָה םיִרָבְּרַה ּונָל שי יִכְ

 שָדְק םָּמַּתִנ חּורָו רָשְּב תאְמְטְלָּכִמ ּונְׁשְפניִתַא
 ל אל שיא ּונְקַשָע אל ּונְלְּבִק : םביהלֶא תֵאְדְּב
 ב : שיא ּונְבְקָע אל ׁשיִא ּונְתחָש

 3 םביִנְפְלִמ יִּכ רַּבַדַמ יִנָא של תל
 : םֶכָמִע תֹויֲחַהְלּו תּומְל םֶּמַא ּונָּבְלְב יִכ יִּתְרַמֲא
 :יִל הָלֹודְג הָלִהְּת טכְביִלֶא יל הֶלודְנ :רויממֹוק

 -לֶכְּב דאָמ דאָמ יִּתְחַמְׂש הָמָחְנ יִתאֵלמ םֶכיֵלֲע
 ה הָחּונְמ חֶתָיָה אל אָיְנדקְמְל ּונֲאֹובְכ יִּכ : ּונְתְרַצ
 : הָאָרִי תָיַּבִמּו תֹומֲחְלַמ ץּוחַמ לּכַּב רֶצַמּו ּונְרָשְבְל
 6 אֹובְב ּונָתֹא םָחָנ םיִּכְדִּנַהדתֶא םֶחָנַמִַה םכיָהלאו
 :רֶׁשֲא הָמָחְנַּב סנ יִכ ֹוּדַבְל ואבָב אלו : סושיט

 םֶכְתַלַבֲא-תֶא םֶכֵפְסּכ-תֶא ּונָל ֹודיִגַהְּב םֶכְּב םֶחְנ
 םָאָו = : תֹומְׂשַל יִּתְפַסֹוה ןֵכָו יל םכֶכְתַאְגְק-התֶאְ
 יִּתִמַחַנ םֵג-ְףַא םַחָנֲא אל תַרָנאְּב םָכְתֶא יִּתְבַצע
 "ףַא איהַה תֶרָנאַה םֶכְתֶא הָבָּצַע יִכ יִתיֵאָר יב
 9 םָּתְבַצֲעֶנ יּכ---לע אל יִּתְחַמָש הָּתַעְו : תעְל םג
 = תבע יכ הָבּושְתְל םָּתְבְצְעְנ יִּכ ליס יִּ
 : לּכב ּונּרי-לַע ּודְבאת אל ןַעַמְל םיהלֶא ץֶפָחְּ
 \ ;רעושתל הָבּושת לעֿפ םיִהלֶא ץֶפְחַּכ ןובְצע יִּב
 וגיִּכ : תֶוָמ לעּפ ץֶרָאָה ןֹובְצֲעַו םַחָנִת אל רֶשֶא

 הנה |
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 תַלׁשֲאְו : םיִּבְרָל הָאְנִק םֶכְתַאְנקְו הָנָש הָז אָיַּכַא א |
 תושל םֶכילע ּונְתָלַהְּת תּויָה קַבָל םיִחַאָה-זתֶא
 סא ןֶפ : יִרָבְדּכ םיִנֹוכָנ ּויָהּת ןעמְל הָּנַה הֶצְקַב +

 ללב סֶכְתֶא ּואְצְמו מע נדקמ יִשְנַא ואב
 זרוקתְּב םֶּתַא רמאנ אלְו ּונְחַנַא שֹובג סכיִנוכְנ
 קּוַחְל יִלָע יכ יֵּתְבְׁשִה ןַכְל : זראזָה הָלַהְּתַה ה

 -יתֶא סֶדְקִמ ןיִכְהְלּו םכָכיִלַא םַּדְקְל םיִחַאָה-דתַא
 ּהָתֹויְהְלְו םםיִנָפְלִמ םָכָל הָדְּנִה רֶׁשֲא םםֶכְתַכְרַּ
 פ. : עַצָבְכ אלו הָכְרְבַכ הָגֹובְנ
 טעמ רצְקי :ּוה סג טעֶמ ַעַרּזַה תאו 6

 --כְּכ : הָכָרְבְּב רצקו אוה םַנ הָכָרְבִּב עֶרֹוַהְוז
 סָנֹואְּב אלו ןובָצְעְב אל ובל ֹואְלִמ רֶׁשֵאַּכ שיא
 לכי םיהלאַו : םםיהלַא בהֹא | ביִדְּנַה--תֶא כ

 *כַַּב יב דיִמָּת םֶכָל תֹויָהְל ןַחלְּכ םָכָל ריִתֹוהָל
 ןֵתְנ רזָּפ בֹותָּכַּכ : בוט הֵׂשֲעַמלְבְל םֶכְריִתוהְל 9

 ּפ : םֶלּועְָל תַדע ּותקַדְצ םיִנֹויְבֲאְל
 םכֶחָל םנ ןָּתְי וה עֶרֹול ערֶז ןתנהו ו

 תַאּובְּת-תֶא הָרְפַהְו םֶכֲערו--תֶא הֵּבְרַהָו ירֶבֹאָל
 הָדֹוּת לעפה הָקְדְצלָכְל לּכַּב רישְעַהְל : םֶכֵתָקְדִצ וו
 אל תאוה הָנֶתַמַה תַדֹובע יִּכ : ּונרילע םיהלאל ופ

 רתות סג יִּכ דָבְל םיִשּודקַה רֹוסְחַמ--תֶא אֵּלַמְת
 תאזה הָדֹובֲעָה ןַחֹבּ ב : םיִהלאָל תֹוּבר תֹודֹותְּב וג

 תרֹוׂשְבְל םָכּתעמׁשִמ תדות-לע םיהלֶאָה-תֶא ּודְּבְכִי

 -ילָּ---לָאְו םֶהיֵלֲא םםֶבְּתְרַּבְחמ םֶּה-לֲעְו ַתיִׁשמה
 רֶתָיִמ םֶבָל ּווָאְתַי םָכְדעַּב סֶתְלַפְתבּו : םיִשְנַא +
 ותָנְּתַמדִלְע םיהלאל הָדֹותְו : םָכיֵלֲע םיִהלֶא ןַחוט

 : רָפְסִת אל רֶׁשֲא
 לַפְׁשַבּו תַונֲעְּב םֶכיֵלֲא ןֵּנַמְתִמ לּואָפ ינֲא 8

 יקֶמְרְבּו .סֶכְבּתְב יִנָא לֵפְׁש טָכַתְכְנ רֶׁשֲא שמה
 קו יִתֹוֲח לַבָל לַאָשָאְו : םכָביִלָא יִנָא תֹוטָבּפ

 םכחכנ
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 .047.8.9. טח םיתנרק לא ב
 י תאז יִּכ סֶכְצְעִא תאזְבו : ֹונֲעּב םכֶכְריִשָעַהְל
 יִּכ דָּבְל תושעל אל םּתְלַחַה רָשֶא םםֶכָל בוטל
 וויִּכ תּושעל ּולכ הּתַעְו : הֶנָש הָז תּוצְרְל םכנ
 : אוה םֶכְל רֶׁשֲאַמ תוולָּכ ןַכ ּומָּכ ןוצְרֶה תַבְדנְכ

 ו? רֶנָשמ יפכ הָצְרִּת ןוצְרֶה תַבְדַנ הָיָהְתד-סִא יִּכ
 3 תיִּבְׁשַהְל אל יִּכ | : ּודָי תֶגָשַמ ןיִאְכ צל ודי
 1+ רּושְל-דסַא יִּכ : םֶכְתֶא רּורָצַלְו םכיִרָחֶאד-תֶא
 םֶרָתּומ םַּג תּויָהְל םֶרַסְחַמְל סָכְרִתּומ תאּוַה תעְּב
 וט ףיִּרעֶה אל בּותָּכּכ : הְוש תּויָהְל םֶכְרֹלְחַמְל
 פ : ריִסחֶה אל טיִעְמַמַהְו הָּבְרַמַה

 16 הֶזַה ריֵחַּמַה--תֶא ןֵתֹנַה םיהלאל הֶדּותְו
 וז ?דָמְחָנַהתֶא חקל יִּכ : םכְביִלָע סּוטיט בלב
 ו מע חלֶשִנַו : ּונּוצְרַמ םֶכיִלַא אָב ֹוריַהְמ רֶתָּיַמּו

 ; תֹולֲהְקַה-לָכְב הָרושָּבב ֹותְלַהּת רֶׁשֲא ּוניִחֶאדתֶא =
 ופּונְּמע עֹוסנל תולָהְקַּב רַחְבִנ םג יִּכ דָבְָל תאז אלו
 ןֹודֲאָה דֹובָכְל ּונרײ---לע דְבֲעְנַה רוה ןֶּתִמב
 כ ּףֵרָחַי ןֶּפ זראֹוְב הָּתַחַו : םםֶכְתַבַדנְו תוהה
 : ונריזלע הָדְבֲעֶּנַה תאזַה זרֶלְדְנְּב ׁשיִא ּונְתא
 עו םנ יִכ ובל םיִהלֲא יִנָעְּב אל תֹובֹוטְל ירֵּכְׂשַָו

 ּוניִחָא--תֶא םםֶהָּמִע חלְׁשנַו : םכישְנַאָק יִנְעְּב
 םיִּנַר םירָבְרִּב רובר םיִמְעַפ ותא ּונְחָּב רֶׁשֲא
 לע דאָמ ;רָּבְרַה רַהְמ הָּתַעְו ריִהְמ ּותּויָהְל
 93 סוטישדזלע סאו : םֶכָּב רֶׁשֲא ללודֶּגַה ןוחַטְּבַה
 יִכָאְלַמ ּוניֵחַא--לַע /סכִאְו םכְכיִלֶא יֵרְזעְו יִרְבֲח
 % םכָהיִלֶא ּואְרַה ןֶכְל : ַתיִׁשָּמַה דֹובְּכ תולהקה
 ּנֵתְלִהְתּו םֶכְתַבַהַא קדַאְרַמְ--תֶא תולהקה יִנְפְלְ
 : םֶכיֵלֲע

 א טיל ל םישודקל רֶׁשֲא ;רדּובַעָה--לַעְ
 + ָהיֶלֲעְו סָבְתְבְדְנתֶא יִּתְעַדי יִּכ : םֶכיִלֲא בּותְָכַל
 הָנֹוכְג יִכ אנדקמ יַׁשְנַא לֶא .םכְכיִלְע יֵּתְלַלַהְתַה

 איכא
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 -רֶׁשֲא תֶאדסַא יִּכ ןֶחְּבַי ושפנ-תָא םַמֹוקַּמַה אל יִּבפ

 : יִנֹדֲא םמֹוקִי

 תֵאׂשּו יִּתְלּוֲאְּב טעְמ יל ּואְׂשֲתְו ןִּתַי יִמ אי א
 יּכ .םכיהלָא תַאְנְְּב םָכָל יתאגק יִּכ : יִנָאָשִתּ

 קרֶלּותְּב ביִרְקַהְל דָחֶא שיִאְל םכָכְתֶא יּתְשַרֲא
 ׁשֶהָנ אישה רֶׁשֲאַּכ ןֶפ אָריִאְו : חיִשָמַל הָמיִמָת

 םכָכיִתבְשְחַמ הָנְתִמֶשִּת ןכ ּותְמְרְעְב \ הדָוחהתֶא
 עּושיל אָרְקִי אָּבַה םאְו : חיִשָמַּב רֶׁשֲא םתח-ןמ +

 אל רַשַא רַחַא ַהּור וא ּונארק תצל רָשֶא רַחַא

 אל רֶׁשֲא ;רֶרָחַא זרֶרֹושְב וא ּוהְקִּת םכּמְחְקְל
 יִתְנטק אל יִב יִּתְבשָחְו : בטיה ּואָשּת םָתְלִּבִק ה
 אל רֶבֶדְּב יֵּבֹנֲא רַעַּב םאְו : םיִכָאָלַּמַה ישאָרַמ 5
 אָטְח םשכאה : לכל סֶכְלְבְב ּונֲעַדֹונ יִּכ זרַעַדְבד

 -תֶא םֶכָל יִּתְרָשָב יִּכ םֶבְמיִרֲהַל יִליִּפְשַהְּב יִתאָטָח
 תורָחַא תולהק יִּתְלַַּנ : םכָּנַח םיִהלֲא תרושָּב 8

 רָסְחֶאְו םֶכָמע יִתֹויָהְבּו : סָכְדְבְעָל רֶכָש יִּתְחְקְּב
 םכיִחַאָה ּואְלַכ ירפחמ יִּכ ׁשיִאָל יִּתְדַּבְבַה צל
 םֶכָל תֹּווָהַמ לּכַּב רַמַּתְשֶאְו אָיְנדקִפִמ ּואְּב רֶׁשֲא
 תל וכ יִּב חיִשְמַה רָמָא | : רמָשֶאְו סָשַמְלי

 :| תָּכַא יִלּובְנַּב תאזה קרֶלַהְּתַה יֵּדנָנְל רַכָּסִת
 -תֶאְו : עַדֹי םיִהְלֶא םֶכְתֶא יִּתְבַהֲא ילְּבַמַה הָמָלוו וע

 ִׁשָקַבִמִמ תַעָה-תֶא תּורְכְל הָשָעֶא הָׂשֹע ינֲא רֶׁשֲא
 : ּונֹומְב ּואֵצַּמַו סכיִלְלַהְתִמ הָּמַה רֶׁשֲאבּו זרַעָה

 לֵׁשמְתַה הרָמְרִמ ילעפ רֵקָׁש יֵכֲאְלמ זרֶלֲאָכ יב
 תזוה ןְטְׂשַה יִכ אָלָפ ןיִאְו : תיֵׁשָמַה יֵכֲאְלַמְל 4
 סָא ללּודְנ ּונְיֵא ןכְל = : רֹואָה ּךַאְלַמַל .רֶׁשְמַנוט

 םֶתיֵרֲחַאְו הָקָדְצַה יֵתְרְׁשִמִל ויִמרָשַמ םג ּולָשַמְת
 נֵבְׁשְחַי ירַא דֹוע יִּתְרַמָאְו : םםֶהיֵלֲעַפְכ יִהְּת 6
 עמ לֵלֲהְתַהְל ליִכְבִב יֵנָלְּבַק זָא וא ליִסָבָל שיא |
 ינדאכ אל רַּבַדַמ יִכנָאדדרָשֶא זרַא :יִנֲא םכנוז

 יכנא



 04.10. .י םיתנרק לא ב |
 זרּוימִמְל תֹויְהְל יִּתְבִשְת רֶׁשֲא ןֹוחְׁשַבְּב סֶכְחַכְנ

 םיִכְלַהְתַמְכ :ּונָתֹא :ּובָשָמ רֶׁשֲא . םביִשְנַאְהְלֶא
 3אל רָשֶּבַּכ סביִכְלַהְתִמַה ּונְחַנֲא יּכ :  רֶׂשָּבַּכ
 + סכְניִא ּונַּתְמַחְלַמ יֵלְכ יִּכ : רֶׂשָבִּכ סכיִמָחְלַ
 : םיִרְצְבַמ דיִרֹוהְל םיֵהלאָל םיִרֹוּבְגהסַא יִּכ רֶׂשְּבַ
 ה -דלַע םֶמֹורְתַמַה םֶרָהדלֶּכ-תֶאְו תּובָשְחַמ םידירומ
 תַעַמְׁשִמְל הָבָשִחַמְד לבי תֶא םיִלְנַמּו םיִהלֶא רעב
 6 תאַלַמַּב הָרְרַס- סבתא סּוקְנל םיִנכְנו : םחיִשָמִה
 ז שיִא חיִסְבַי םָא ּואְרִּת םִנעְלַה : םֶכִּתְעַמשִמ
 ושְפָּנִמ בשחִי תאז-תֶא סנ אוח ִחיִשְמַל .יכ ושְפַנְל
 : חיִשָמַל ּונְחַנֲא ןָכְדּומַּכ םישָמַל אוה רֶׁשֲאַכ יִב
 ּונְל ןַתָנ רֶׁשֲא ּונֵנֹטְלְׁש--לע לָּלַהְתַהְל ףיקוא םִאְו
 9*לֵבְלּו : םֶלָּבָא אל םֶכְסְרֶהָל אֹלָו הָנְבַמַל יֵנֲֹא
 י םיִרְמֹא םַה יִּכ : יִתֹורְנֲאְּב סֶכְתֶא דיִרֲחַמְכ הֶאְרַא
 =דָפֲר ֹותָיְוְג חַכנְו :רֹורֹוּבִנְו תֹודָבְכ יָתֹורְנֲא

 וווָכ תראז--תֶא בֵׂשֲהַי הָוְּכ ׁשיִא : סֶאְָמִנ ורָבְדּו

 ןכ ֹומְכ ּנְקַתְרְּב ;רּורְנָאְּב רֶבָרְב ּוניִיַה רֶׁשֲאַב
 ּפ : םיִחֹכִנ ּונְתּויִהְּב לַעַּפְב

 ו? וא ּונָתא תּונָמל ּונָּבְל ונַאלמ של כ
 הֵמֵהְו םָׁשְפניהתַא םַמֹוקַמַה םיִשְנָאַל ּונָתֹא לֵׁשַמְל
 -דזרֶא םיִלֶשממּ םֶׁשְפנּב טכָשפנז-תֶא םיִדְדּמַה
 ג רֶׁשֲאַּב לֶלַהְתִנ אלו : ּומְּבְחַי אל םָׁשְפַנְל םָׁשְפנ
 ונְל | קלָח רֶׁשֲא וָקַה תּבִמְּבדסָא יִכ הָּרמְל ץּוחמ
 1+ "תֶא ּוניִשְנ אל יִּכ : םֶכיֵדֲע עיִּנַהְל הֶּרַמַה םיִהְלֶא
 סנ ּונאָב .יִכ םֶכיֵדֲע ּונְעַנַה אֹל-סַא רָשָאַכ ּונָשְפַנ
 וט ץוחמ רֶׁשֲאב אלו : תיִשָמַה עררושְבְּב סֶכיִדָע
 םיִלֲחִַמזסא יִּב םיִרַחֲאָה יִעיִניְּב לְלַהְתְ :רָּרְמְל
 סְכְרַײדלע לּדַּנִתַנ יִּכ םכֶכְתנּומֲא תֹובְרְב ּונְחַנַא
 ו לָלַהְתְנ לַבָל הֶאְלָהְו םָּכַמ רֶׂשֵבְל : ּונְוקְּכ ןֹורְתיְּב
 וז : יִנַדאָּב ללַהְתְו לֶלַהְתּמַהְ : ּונְל ןּוכְנ רַחַאָק וקְּב

 יכ
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 תוארמ לֶא אובָאָו לַלַהְתִהְל יל בוט אל בי א

 ;רִז ַחיִשֶמּב שיא-דתֶא יִּתְעַדַו :  יִנֹדֲא תרולְנִנו 9

 םכָאְו יִּתְעַדְי אל וגב םכא הָנְׁש הֵרְׂשֲע עֶּבְרא
 ּוהַמְּכ שיא עדי םביִהְלָא יּתְעַרְי אל וגל ץוחמ

 שיא יִּתְעַדִיְו : םיִׁשילְׁשַה םםִומָׁשַה לֶא הדְלענ 3
 םכיִהלֲא יִּתְעַדָי אל וגל ץוחמ וא וָגַּב םֵא ּוהֹמּכ
 לַּב םיִרָבָּר עמְׁשְו סּרְרַפ לֶא הָלֲענ רֶׁשֲא : עדי
 לָלַהְהֶא ּוהֹמְּכ ׁשיִאְּב :רֵּבַדְל שיִאְל ּונְניִאְו ּורפְסִי ה

 יִתיִבָא םֵאָו : יִאְלֲחַּב-סִא וכ לֵלַהְתֶא אל יׁׁשְפַנָבּופ
 ּךשֶחֶאְו רֵּבַדֲא תֶמֲא יִּכ ליִסָכ הָנָהֶא אל לָלַהְתַהְל
 עָמָש--"לַעְו יב ֹותאָרֹלע שיא יִנֵבְׁשְחַי ןּפ

 ןַתנ זרּולְנְנה בר לע אָשנְתֶא לבו : יִּנָמִמד
 ףרנָאְב יִנֲתֹוּכַהְל ןְטְׂשַה ּךַאְלַמ רֶשְּבַּב ריס יִלַא
 ׁשלָׁש יִּתְנַנַחְתַה ןפיהילעֶו : דאָמ :ׂשנְתַא ןָּפ
 ילֶא רָמאַו :  יִנָמִמ ריֵקָהָל יֵנֹרֲא לֶא םכיִמָעָפַפ

 ילֹלַהְתִה ןכָל הלֲחַמְב יִתָרּובְנ הָמְלְׁש יִּנִח יד
 תרּובנ יִלָע ןֹופְׁשִל יֵאָלֲחַב הֶלּודְג הֶָחְמׂשְּב לָלַהְתֶא
 םיִרֹקְהמְּב תֹופְרֲחַּב םיִאְלַמַב הָצְרֲא ןֵכָל : תישְמַחי

 יִתֹולֲחב יִּכ ַהיִׁשָּמַה ןעמְל זרוקּוצְמְּב :רֹופּודרְּב
 םכָּתַא לֵלַהְתַהְּב "ליִסְכְל יִתיָה :  יִּתְרַבָנ זָא וג

 יִּתְנֹטק אל יִּכ םָּכַמ ַתֵּבַתְׁשַהְל יל יֵכ יִּב זֶּתְרַצְּפ
 תותא : הָמּואְמ ינְניֵא םֵּגףַא םיִבָאָלַמַה יִשאְרַמ 9

 ;רותאָב הָנְקּת--לֶכְּב םםֶכְּבְרקְב ּולֲעְפַנ ּךָאְלַּמַה
 תולָהְקִמ םֶּתְנטק הָּמַב יִּכ : תֹורּובָּו םיִתְפֹמּו 3

 ּוחְלְס םֶכיֵלֲע יִּתְדּבִכַה אל רֶׁשֲא יִּתְלִּב תֹורַחָא
 אֹובְל תישיִלש םַעַּפ ןֹוכְנ יִנָנִה : תאזה יִתָעָרְל 4

 -התרֶא שֶקַבָא אל יִּכ םֶכיֵלֲע דיּבְכא אלְו םֶכיִלַא
 רַצַאְל םיִנָבְל אל יִּכ םֶכְתֶאְיסַא יִּכ סֶכָל רֶׁשֲא

 הרֶחְמָשְבּו : םיַנָבַל םיִדְלֹוַה--סא יִּכ םביִדְלֹויל וט
 רֶׁשֲאַּכ ףַאְו םםֶכְׁשְפַנ דֵעְב הָלְכֲאַו הָלֲַא הָלּודְנ

 ףיסוא =r .המ |

 זעק
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 -רֶלֵהְּתַה ּתַנְקִתְּב תּוליסָבְּכידסִא יִּכ רָּבִדְמ יִכנָא
 ו לֶלַהְתֶא רָשְּבַּכ םיִּבַר ּולְלַהְתַה יֵרָהַאָו : זראזה
 ופ םָכָתֹויָהְּב םיִליִסְכַל ּואָשִת הָחְמָשְב יִּכ : יִנָא םּנ
 כ טכְכְתֶא ריִבֲעַי םַא שיִאְל םֶתאָשְנ יִּכ : םיִמָכֲח
 שיא אָשַנְתִי םכָא שיא חקו סָא שיא עַלְבְי סא
 9ו תרָשּבילַעַּכ |: םֶביִנְפ לע שיִא סֶכְתֶא הָּכַי סָא
 םַמְז רֶׁשֲא ללכְבּו ּוניפָר-םִא רֶׁשֲאּכ רָּבִדְמ יִכנָא
 9 םכָא |: םַמֹז יִנָא םָּנ רָּבִדְמ יִכנָא תּוליסכ שיא

 יִבנָא ןֶּכ הָּמַה םיִלֲאָרְׂשִי סא יִכנָא ןֵכ הָּמַה םיִרְבֲע
 9 םכָא : יִכנָא ןַכ הָּמַה םכָהְרְבַא עַרֶז םכַא
 יִּתְרַתֹוה רֵּבַדְמ יִכנָא  ל"ליִסְכִּכ חיִשָמַה יִתְרְׁשִמ
 םיִמֲעְּפ תֹורָמְׁשִמְּב רָתָי םיִעָננַּב לּודָּנ תּוע'ִניִּב רָתָי
 24 ="ןֶמ יִּתָהְקְל םכיִמֲעַּפ שָמְח :  םביִתּומְּב תובר
 הכ םיִמָעְּפ שלָׁש : דָחֶא רַסֶת םעָּבְרַא םכידּוהיה

 םכיִמְעּפ שלָש יִּתְמַנַר תַחַא םַעַּפ םיִמֹוׁשְב יִּתְרסִ
 < : הדֶלּוצְמַב יִתיָה הָללְו כו יתְינֲא זרֶרְּבְׁשנ
 6 יִרוצְמְּב םכִימ יִרּוצְמְּב תּוּבְר םיִמֲעְּפ תֹועָסַמּב

 --לַע םיִרּוצְמְּב יִמַעדדיִנְּב רילע םיִרּוצָמְּב םיִצְרֶּפ
 רָּבְדַמַּב םכירּוצְמָק רעָּב םכיִרּוצְמְּב םִיֹוּנַה יי
 פז עיִניִּב : רֶקָש יַחֵאַּב שכירּוצמְּב םִיַּב םיִרּוצְמְּב

 ןּואָמְצּו בָעְרְּב תובר םכיִמֲעְּפ דֹוקְׁשְבּו הדָאְלְתּו
 : סוריעְבּו רקְּב תובר םיִמָעּפ תֹומּוצְּב תֹוּבַר םיִמֲעַּפ

 28 -לָּכ תנַאַּד םֹו םֹוי יִלָע תולָהְקְּנה תֹונֹציִחַה דַבְלִמ
 3 אלו לֵׁשְבִנ יִמ יִתיִלָחִנ אלו הָלָח ימ : תֹּולְהְקַה
 לרָׁשֲאַּב ילֵלַהְחֶא לֵלַהְתַהְל יִלָע םכא : יל הָרָח
 וו ְךְרבְּמַה ּונְנדַא ַחיִׁשָמַה עושו יִבֲא_ו יֵהְלֲא :יִאָלֲחַתְל
 9 בָצְנ רָמָש קְׂשַָרְּב : יִּתְבָוְכ אל יִּכ עדי םִנֹעְל
 : יגׂשְפְתְל הָבאיַו קְׁשָמַד-ַגְּב רִע-תֶא ְּךֶלֶמַה יִטְרָא
 33 יִּתְשַלְמִנְו הָמֹוחַה לעמ לסב יִּתְדַרּוה ןולחה דַעְבּו
 : וידימ

 אל
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 םָּתַאְו םַפָר ּונָחַנֲא כא ּונְחַמָש יכ : תֶמָאְלּפ
 : םכֶכְתְמַלְׁש לע יונללפתה תאז-דלע םנְו בירב
 הֶׂשֲעֲא לבל יקָתָרְב רֶלֲא-תֶא יִּתְבַתְּכ ןּכידלעי
 הָגְבַמְל יִנדֶא יל ןַתְנירְׁשֲא ןֹוטְלְׁשּכ םָכֲחְנ תושק

 יַחַא הָּתַעְ ּפ : תּוסיִרֲהַל אלו וו
 דָחֶא בל םֶכָל יִהָי ּומָחנְתַה ּומַּתַה םֶכָל םולָש

 : םֶכָּמִע יֵהְי סּולָשַהְו הָבַהַאְק יהלאו ּויְהִּת םֹולָשְּב
 םישודקה-לָּכ : ׁשֵדְקַה תֶקיִשְנַב ּוהָעְרְל שיִא ּולַאְש 19 3

 ַתיִשָמַה עּושי יִנדַא ןח : םכָכְמְלָשָל םכילָאׂש 4
 שָדְקַה חּור תֶרּבְחַמּו םיִהלֶא תַבֲהאְו

 סֶכְלַּכ סע
 : ןמָא

 ק ְע i p : קולו טוטיט ידירלע אינודקמל רשא יפלפב המתכנ םיתנרקה לא תינשה

 לואפמ צצ?  בנהמ

 תעק
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 : בּוהָא תויְהְמ טעָּמָא ןּכ סֶכְתֶא הָבֲהַאְל ףיסוא
 16 םכּודָע יתּויְהְבּו סֶכָל הָיְהֶא טצָשַמְל אל ןכ יהיו
 גירל םָּכִמ יִּתְעַצְבַה : הָמְרֶעְּב םֶכְתֶא יִּתְדַבְל
 ו יִּתְחַלָשְו סּוטיטילֶא יִּתְנַנַהְתַה | : םֶביֵלֲא יחולש
 אּוהַה ַחּורָּב אלַה סוטיט םָּכִמ עצְבֶה חֶא ֹוּתֲא
 טּובְׁשִהַהַה דעו : הָמַהָה תֹובְקעְב אלַה ּונְכַלָה
 ַחיִשְמְּב םיחלֲא יִנַפְל  ונתודא םֶכיֵלֲא .ּונרּבִד כ
 : םידיו םֶכְל הדְנְבִמְל לפח םכיִרַּבַדמ ֹּונְחַנֲא

 כ רֶׁשֲאַּכ סֶכְתֶא אְֵׂמָא אלו אֹובֲא ןפ יֵכֹנֲא ארי יב
 ּויָהָי ןֶפ םָתיִבֲא אל רֶׁשֲאַּכ םֵכָל אָצָמָאְו יִתיִבָא
 םכיִנגר תֹונְׁשְלַמ תּוקְלִחִמ תּומָח תּואָנְק תֹובירְמ
 ײ1יֵהְלֲא יִנֵליֿפְׁשִי דוע יִאְבְּב ןֶּפ : תֹומּוהְמ םיִחּוּפַמ

 אלו רֶבְב ּואׂטָח רֶׁשֲא םיִּברְי"לע 'רֵּנַאָחֶאְו םֶכָב
 : ּוׂשֲע רֶׁשֲא עֶרַמּו תונו הֶאָמַטִמ ּובָש

 א ןוופידלע םֶכיִלֶא אובָא תיִׁשיִלְׁש םכעפיההָז
 2םיִנְפְלַמ : רֶבָּריהלְּכ םוקי םיֲִע הָשלָש וא םונש

 םָכֲחֹכְנ יִתיוָה-סֲא רֶׁשֲאַּכ םֶכיֵלֲא יִתְרַּבִדְו יִּתְרַמָא
 םיִנָפְלִמ ּואָטְח רֶׁשֲאַל בּתְכָא יִקֲחָרְב הָּתַעְו תיִנש
 :יִרָחַא : סּוחָא אל דיע יִאֹבְב יִּכ םֶלַּכ םיִרְחַאְלְו
 ּונְניֵא רֶׁשֲא יִּב רַבּר ַתיִשָמַה שמא תֹוא םָּתְׁשקְב
 + תֶלְתִנ םַאְו : םכְכָב הָרֹובְּגיסַא יִּכ םֶכָּב ןויפר
 ּונחְנַא םכנ יִּכ םיהלֶא תרּובְנְב יח ּונָדע .ןויִפרְּב
 : םֶכְל םיִהְלֶא תַרּובְנַב ומע הָיְחַנְו 13 םייופר

 ה םָכׁשפנ-תֶא ּוסנ פ
 םֶּתַא אלָח םכְכָשְפנ-תֶא ּונָחַּב טָתַא הְנּומאָּב םָא
 : םָּתְקאָמֹנ אל סא םֶכָּב חיִשָּמַה עּושו יכ ּועְרַּת
 ז 6"רֶלָפְתֶאְו : ּונְסַאְמְנ אל יִכ ּועְרַּת יכ יִּתְרּבְשְו
 ּונֲחנֲא יִכ אל עֶר--"לָב ושעת לבל שכוָהלָא לֶא
 ּונָחְנָאְו בוט םכָכְתושעלה-סא יִּכ םיִנּוחְב הרָארנ
 8 *םָא יִּב תָמָאָה-לע רֶבָּר a 0 יִּכ + םיִסֶאְמִנְכ

 תמאל |
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 יִכ יִּתְדַמָל אלו ָהיּתְחִקִל םֶדָאַמ אל יכ : םָדָאַמופ
 רֶׁשֲא-תֶא םָּתעמְׁש יִּכ : חיִׁשָמַה עּושו תֹולַנְבדםָאופ

 -רֶׁשֲא תֶא םיִדּוהְיַה  ָרַדְּב םָדְקִמ יִּתְכְלַהְתַה
 : ָהיִּתְדַּבַאְ דאמ דאָמ םיִהלֲא תַּלֲהְקדתֶא יִּתְפַדָר

 הרר רשאכו : יָתֹובֲ תורָמְשמְל יִתֶאנְק רֶתב וט
 : ֹּנַחְב יִנַאְרְקּו מא ןׁטָּבמ יתא ליִּרְבַה רֶׁשֲא םיִהְלֶא
 יִּתְצַעָי אל םםַגַב ותא רֵׂשֵבְל יִב ּונָּב תרול6
 הֶמֵלְׁשּורְי יִתיִלֲע אלו : םֶדָו רָשָּב םַע םאָתַפ וז

 בֶרֲע .לָאזהפַא יב .יִנָפְלַמ םיִכָאְלַמ ּויֵה רֶׁשֲאַל
 םִנְׁש שלָש ירֲמַאְו : קׁׂשָּמַּר דוע בּושָאְו יִּתְכַלָה 8

 ּומע בֵׁשֲאְו רטַפ-דתֶא תֹוארל הָמַלׁשּורְי יֵתיֵלֲע
 םיִכָאְלַמִמ רַהֲא יִתיֵאָר אלו : םוי רָשָע הֵׁשֵמֲח פ
 יִנֲא רֵׁשֲאדהתָאְו : יִנדָא יִחַא בקעי םִאדחיִתְלַּב כ
 ירַחַאְו : יִּתְבְזְכ אל םיהְלֲא ינפל הֵּנַה םֶכיֵלֲא בתל ו

 ורֶּכִנ אל ינָּו : אָיקיִלְקְו םֶרָא יֵלּובְנְל יִתאְּב ןכ
 יכ ּועמְׁש-סא יִּכ : ַתיִׁשַמַּב רֶׁשֲא הָדּוהְי תולהקל 3

 ד-תֶא זרָּתע רָשְבְמ אּוה םיִנְפְלַמ ּונָתא ףֶדֹרָה

 -תֶא יִב ּודְּבַכַו :  םיִנמְלִמ דָּבִא רֶׁשֲא הֶנּומָאָה א
 : םיִהְלֲאָה |

 דוע יִתיִלָע הֶנָש זרַרֹׂשֲע עּבְרַא יֵרֲחַאְו בא
 : מע יִּתַחַקְל סוטיט םַנְו אָּבִנדרְּב םע הָמָלָשּורי
 הָרּושְּבַה-תֶא סֶהיִנָפל יִּתְמַׂשְו תולנ יִּב-לע יִתיִלָעְו פ

 ןפ רָתַּפַּב םםיארלְו םווגה בֶרָקְב יִתאָרְק רֶׁשֲא
 יִנְְיַה סוטיט שָנְנ אלו : יִּתְצַר וא ץּורָא אָוָשַל 3
 םיִאְבּומַה רקש יִתֶא רּובַעְבּו : לּומָחְל יִמִע רֶׁשֲאצ

 רֶׁשֲא ּונְׁשְפִח--תֶא רּותָל רֶתְפַב ּואָּב רֶׁשֲא רֶתַסַּב
 ּונעְמָש צל| : , נדיבעמל ַתיִשָמַה עּושיְב ּונָל ה

 הו תויהל אָ רֶׁשֲא הָלֲאַמְ : הֶרושְּבַה6
 ויהי |

 טעק



 תרנא

 ךאלמה לואפ

 ןשי 1-

 א א תי םישנַאמ אל ָאְלַמַה ואבק
 עושי רַיײלַעיסַא יִּכ ׁשיִא לע =

 --ןמ ותא םיִקַה רַשֶא בָאָה םכיִהלאַו ַחישּמַה
 2 תֹולְהְק--לֶא יִמִע רָשֶא םיִחָאָה לָּכְמּו : םיִתַמַה

 ג חיִׁשָמַה עּושיו בָאָה םיִהְלֲאַמ םֶכָל םּולָשְו ןח : טֶלג
 + ּוניְתאטַח דעְב ושפְנְ-תֶא ןַתְנ רֶׁשֲא |: ּונגֹדַא
 תכוהלא ןוצְרכ הוה עֶרְה םםנֹועָה--ןמ ּונכיִצַהְל
 ה פ :ןַמָא םיִמְלַש יִמְלּועְל דֹובְכ ֹולְו :ּוניִבָאְ

 6 אָרְקַהְְוִמ תאזְּכ רַהַמ םָּתְבַׁש יִכ יִּתְהַמָּת
 :רֶׁשֲא : תרֶרָתַא הָרּושְבל ַחיִשָמַה ןֵחְּב םֶכְתֶא
 םכְכְתֶא םיִזִנְרַּמַה םיִשְנָא שי ְךַא תֶרָחַא הֵנְנֵא
 8 וא ּונְחַנֲא םִאְו : םישָמַה תַרושְּב ךופַהל ּובאיו
 ּנְרֹׂשְּב-רְׁשַא-לע םָכְל רֵׂשַבַי םִימְׁשַה-מ ְךָאְלַמ

 פרַמא יִּגָדע ןַכְו םיִנָפְלִמ ּונְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ : םֶרָחָי
 םםָּתְחְקְל רֶׁשֲא לע םםֶכָל רֵׁׂשֵבי יִּכ שיא הרָּתע
 ויָבֹנָא םכיהלֶא וא םיִשְנָא סִאַה יִּכ : םֶרָחי
 ׁשְקבֲא םיֶׁשְנֲא יֵנעְּב בוטה-תֶא וא הָּתַע הָּתַּפְמ

 דָבָע הָיְהֶא סצל םיִׁשְנֲא ינֵעְּב ביִסַא יֵנָע םָאְו
 נו םֶכָל עיִדֹואְנ ּפ : ַתיִׁשַמַה

 רֶׁשֲאַכ הָנְנֵא יִּתְרְׂשְּב רֶׁשֲא הָרֹוׂשְּבַה--תֶא יַחַא
 םדאמ : | |
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 --תֶא ריִפֲא אל : יֵדֲעַב ֹׁשָפניתֶא ןַתָנְו יִנבָקַא ג

 תרּומָו זָא הָרֹוּהַה--רי-לע הָקְדִצ סֵאְו םיַהלֲא ןח
 םֶנִח ַחיִשָמַה :

 עֹומשִמ סֶכְתֶא כ יִמ םיִליִסְּכַה .םיִטל נא

 יִתיִבֲא בל :ראזדזתֶא - זכְבְּב לת םֶדְקִמ
 יִלֲעְפ-ר-לע חּורָהזתֶא םֶּתְחְקְלמִא םֶּכִמ רומל

 םָּתְלְַּכַה : הָנּומֲאָה תֵעַמְׁשַמ-דיזלַע וא הֵרֹוּתַהּפ
 רָשְּבַב זרֶּתַע ּומְלָשְת ַחּורְּב םכֶכְלַחַהְב הָכְּכ :
  4םכּנח ןָּכ םכא הָלֶאְּכ תֹוּנר םֶתיִנְע םכֶנְחְלַה :

 -לעַה תורּובָג םֶכָּב לעפו ַחּורָהתֶא םֶכָל ןֵתֹנַהְו ה
 הָנּומָאָה תעמְׁשמ-רי-לע וא הָרֹוּתַה יֵלֲעְּבדירי :

  6ול בֵׁשֲחַּתַ םכילאַּב םכָהְרְבַא ןיִמָאָה רֶׁשֲאַּב
 יִנב המה הָנּומָאְלְרָשַא תֶא .יִכ עדו : הָקְדְצְל
 םיִהְלֲא קיִּרְצי יִּכ םֶדְקִמ ֹותֹאְרְּב בּותְּכַהְו :םֶהָרְבַאּ

 םֶהְרְבַאְל םֶדָקִמ רֶשְב הָנּומָא--ריד-לע םִיֹוגַה-דתֶא
 הדְנּומָאְל רְׁשֲא-תֶא ןַכְו : םיּוגהדלָּכ ְּךְב ּוכְרְבַנְופ

 יִלָעְּפְל רֶׁשֲא לכ יִּכ : ןְמֲאנַה םֶהָרְבַא םע םיִכּורְב
 לכ רּורָא בּותָכ יכ המה הָרֲאְמ תַחַת הֶרּותַה
 הָרֹוּתַה רַפַקִּב םכיִבּותּנַהדלְבְּב םכּוקָי אל רֶׁשֲא
 יִניָעְּב שיא קרו אל יִכְו : םֶמא ;רושעלוו

 הָנּומֲאְב קירצ יִּכ עדונ הָרּותַהְרֶדלַע םוהלָא
 םכֶדָאָה--סא יכ הָדֹוּתַה הָנּומֲאָל אלו : הָיְחְי ול
 תַרָאַמִמ תיֵׁשָמ ּונְליִצַה : םֶהְב הָנָחְי םֶתא הֶשעָה ונ

 רּורָא בּותָכ יֵכ ּונְדָעַב ּהָרֲאָמְל ֹותֹויָהב זרֶרֹוּתַה
 םֶהָרֶבֲא תֵּכְרב הֶיְהִּת עמל : ץעָהדלע הָלֹּתַהלָּב וצ

 --תֶא חקנ ןעמְל ַחישְּמַה עושי-רי-לע םכיֹוגַהילע
 יָבֹנָא שיא ְּךָרָדְכ יֵחַא : הָנּומֲא-רי-לע ַחּורָה רַבְּר וט

 ּהָתֹא ריִפָי אל ּהֶקְוַחְתַהְּב שיא תיִרְּב כג רֵּבַדְמ
  5םֶהָרְבַאְל ּורְמָאְנ םיִָבְּרהְה : ָהיֶלָע ףיסֹוי אלו שיא

 וערזלו

 פק



 049.9. ב םיטלג לא תרגא
 ׁשיִא יִנָּפ אשנ אל הָמַה יל אל ּװָהי רֶׁשֲא ּויָהְי
 : רֶָבֶד יל ּופיסוה אל יִל םיִאְרִּנַהְי םםיִהלַא

 ז יִלֶא הָנְּתַנ הָלְרֲעֶה זררושְב יִּכ םֶתואְרַּב ּךָפָהְל
 8 תרּוכֲאְלַמל רַטַפְּב לַעְּפַה יִּב : רֶָטְפְל הרֶלּוּמַב
 9 ּועְדָי רֶׁשֲאַכְו : םִיֹונל יב לעַפ אוה םֵג הָלּומַח

 ןַחַה-תֶא םידּומעל םיִאָרנה ןְנְוָו תְפיִבָו בקע
 ד--תֶא אָּבִנירַבְלּו יל ּונְתְנ הָמַה ילֵא ןתנ רֶׁשֲא
 :הָלּומַל הָּמַהְו םיוגל ּונְחנֲא תֹויָּהַל תֶרָּבְחַמַה ןימי

 י ;רושעל יִּתְרַהַמ רֶׁשֲאַו םנֲעָה-זתרָא רֹוכול קר
 וניִכ יָנָפְל יִּתְמק ֹּוטְנַאְל רַטֶּפ =ֹובָכּו : הב

 ו? בקעימ םיִׁשְנֲא ּואבְי םָרָמְב יִּכ : טָּתְׁשַמְל הָיָה
 אָרייַו "לַּרְבִנְו רֶכ ּואָּב רֶׁשֲאַכְו םּנַה םע לָכָא
 ו םיִרֲחֲא םידּוהי מע ּופְנֶח ןֵכְו : הָלּוּמַל רֶׁשֲאַמ
 פ : םֶתָפְנֲחַּב אָּבנירַּב םנ אָבּוה יִּבדַע

 וג תרָמֲאַּכ ּךולָה ּורָשָי פצל יִכ יִתאְרְבּ

 הָּתַא םִא ֶלָכ יִנָפל רֶמָּפ לֶא יִּתְרַמָא זרֶדֹוׂשְּבַה
 -תֶא שּגְּתְדהַמְל יִדּוהיַכ אלו סיוגכ הָיְחִּת יִדּוהיַה
 וט םכיִדּוהיה ּונֲחַנַא |: םכידּוהיַּכ תֹויָהְל םִיונַה
 ג קֵּרָצַי אל יִב ּונְעַדָי : םווגח יִאָטִַח אלו תיִׁשאַרַמ
 wh כב עושי תנּומָאְּב--סַא יכ הָרֹוּתַה יֵלֲעְפְּב שיאדדלָּב

 תַנּומָאָב ּונְקָדָצִל ַהיִׁשָמַה עּושיְּב ןמַאנו םיִשָמַה
 --ַלָּכ קַּרְצִי אל יִכ זרֶרֹוּתַה יֵלֲעְפב אלו חישָמַה
 וז םג םיִאָׁשַת אָצָמְנ םַאְו : זרֶרֹוּתַה ילעְפְּב רָשָּב
 ַחיִׁשָמֲה חישָמַה ריײ-לע קֹוּרְצל ּונְׁשְקבְב ּונְחַנֲא
 ופ-רְׁשֲא תֶא דֹוע הָנְבֲא םִאְו : הָליִלֲח אָטִח דָבָע
 ופתמ הָרֹוּתַה רילע יִּכ : הֶאָרַא רֵַבֹועְל יִּתְסַרָה
 רוי 8 : םיהְלאָל יִתּויַחְל הָרֹוּתַל יִכְנָא

 כ יִכְנָא אל יִתיִיָחְו חיִשָמַה םע יּולָת יֵבֹנֲא
 הָּתַע .יִכנָא יִמירָשַאְנ יִּב יח ַהיֵׁשַמַה-סַא יִּכ דוע
 רֶׁשֲא םיִהלֲאןָּב תַנּומָא רַײלע יכנָא יח רָשָּבַב

 ינבהא | |
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 יִכְו : םיִנָבְל חקְלנ ןעֶמְל הָרֹוּתַר תַחַּתרְׁשֲא תֶא6

 כבל לֶא ֹונְּב חּור--תֶא םיִחְלֲא תַלָש םֵּתַא םיִנָב
 סא ופ דָבָע דע נא ןָכְל : בָא אָּבַא קעצי
 רֶׁשֲאַּכ זֶאְו : חישָמַהְדרו-לע םיִהלֲא שרי ןַּב סָאְו

 אל רֶׁשֲא-תֶא סֶּתְדַבַע םכיִלֲאָה--תֶא סָּתְעַדָי אל
 סָּתְעַדָי רֶׁשֲאַכ הָּתעְו : תיִׁשאַרַמ הָּמֵה םיהְלֶא 9

 ּובּוׁשֲת הָכיִא םיִהְלֶאַמ םֶּתְעַדּונ רָתֹוְו םיִהְלֶאָהתֶא
 זכַתיִבָא רֶׁשֲא תֹונְּכְסִּמַהְו תויּופְרֶה תֹודֹוסְיַה לֶא
 םידעומו םיִׁשָדֲחְו םיִמָי : תיִשאָרַמְּכ ןֶהְתֶא דֹובעלי

 יִתְעְנָי ןֶּפ םֶביִלְש אָריִאְו : םיִרָמְׂש םָּתַא סיִנָשְו וו
 םכיִחַא םֶנֹומָכ ינּומָכ יִכ ינומַכ ּויָה : םֶנִח סֶכָבּפ

 םָּתְעדָי : ה יל םָתֹעַרָה אל םֶכְתֶא לאש יִנֲא 8
 יִתְסַמְבּו : םֶדְקִמ םֶכָל יִּתְדׂשְּב רָשְּבַה הֵפְרְב יִּכ ו

 ּךַאְלַמְכּו םָּתְקִרי אלו סֶּתְסַאְַמ אל יִרָשְבַּב רֶׁשֲא
 הָיַאְו : חיִשְמַה עּושיְכ יתא זכָתְלַּבק זכיהְלֶא וט

 ורְקנֶּת סֶכיִנְעְתֶא יִּכ טָכיֵלע יּתְדַעַה יִּכ םֶכיֵרְׁשַא
 םֶכָל יִתַּיְהִנ תאז לַעָהְו : לכי םָא ילֶא םָּתַתְנּו 6

 םכָכיִאְנְקִמ : :רָמֲאָההתֶא םֶכילֲא ירְּבַדְּב בִיאָל וז
 בֹושְו : םֶתא אָנְקְל םָכֲאיִצֹוהְל ּובאיַו בוט אל

 : םםֶכְּתִא יִתֹויְהְּב דבְל אֹלְו דיִמָּת בֹוטְל נק

 : ַתיִשָמ םֶכְּב רצונ יִּכ רע םֶכָל יִּתְלַּבַה רֶׁשֲא יִנָּב נפ
 יכ ילֹוק--תֶא תּונָשְלּו הָּתע סֶבְּתַא תֹויָהְל יִתיִבָאְו ב
 תויהל םיִבאָק םָּתַא יל ּוהָמִא : םֶכיֵלֲע יל רצ ג
 יִכ : הֶרּותַה--תֶא ּועְמְׁשִת אלָה הָרֹּתַה תַחַּת ל

 -דןמ דָחֶאָה םיִנְב ינש הָיָה םֶהָרְבאָל יִּב בּותָכ
 הָמָאָה--ןִמ רֶׁשֲאַו : הָשֶפִחַה-ןִמ דָחֶאָהְו הָמָאָה 5

 : רֶבְרהדיפ-לע הדָשָּפְתַהְְִמ רֶׁשֲאַו רָשָּבַּכ דלונ
 - = ד רַהַמ תַחַאָה תֹותיִרְב יִּתְׁש הָלֶא יִּ לָשָמְב הָמָהְו 4

 רה רה יב 0 איהְ הדל תַדלֹונֲה יניִס הכ
 צה

 םע F 2 ומ



 6.8.4. דג םיטלגלא תחגא +.
 : >הסָא יפ-םיִַּרָל רָשַאְּכ .םִעָרְזלְו רמָא אלו ֹועְרלּו
 וז תאזזתֶאְו = :.תישְּמַה הָוְו ְּעֶרולּו דָחֶאְל רֶׁשֲאַּכ

 םכדקמ .םיהְלאַמ הָקְוִחַנ רָשָא .תרְּבַח רמא .יִנָא
 עַּבְרִא הרָתְיָה ֵׁשֲא הֶדֹוּתַה  ריִפְה אל ַחישְמַל
 וכ :: רָבְּבִה-תֶא לֵּבַהְל ַּתיִרֲחַא הָנָש םישלשּו תֹואַמ

 = נח :רֶבַּרבּו רֶבָּרל הָנְניִא זא .הָרֹוּתַל .הָׁשֵרְיַה-סַא
 ופףּובֲעַב זרֶרֹוּתַה הָמְלְו : םֶהֶרבא-דתֶא .םיהלַא

 :רַמָאְג רֶׁשֲאל -ערָּנַה .אֹובָי יּכ--דע .הָפָסונ .םיִעָשּפ
 כ הׁשיאְו: + םְנָּבַהדְשיַא דִיָל םיִכָאְלַמַה ירי-לע הָדָּקו רוגנפ א'נ

 ;1הָרֹוּתַה .יֵבַהַו .: דָחֶא םיהְלאְ דָתֶאְל ונְנא םִָנְּבַה
 -רֵׁשֲא- .הָרֹוּת .הָנְתְנ םַאְו- הֶליִלָה םיִהְלֲא. יֵרָבָּר .לע
 ג .הָרְותַהְדִרַלע הָקָרַצ הָיָה ֶנמִא תֹויַחַהְל הֶלָכ
 | רֶבְּבַה -ןַתּנהָל - אטַח .תַחַּת לפזתֶא בּותְּבַה .הגָס
 23. אָבְּת .םֶרׂטְו :.םיִגיִמַאמל ַתיִׁשמַה .עושו .תַנּומָאְּב
 ..הדנומֶאל םָרּונְס .הָרּותַה .תַחַת .ּונְרמְשִנ הָנּומֲא
 a4 ּונָל .הֶרֹוּתַה. .הָתְיַה ..ןכל | : .תולגהל קרֶדיִתַעָה
 הב/אובְבו ..: : .הָנּומְאְירידלע ונקדצל חשמל הָרֹומְל
 cBOD ele הֶרֹומ רחש .דוע .ּונְחְנִא אל זרֶנֹומֲאָה

 : ושָמַה עּושיב .הָנּומֲא יה לע םיִהְלָא ֹנְּב בכלב
 27 בל ַתֵׁשַמְל . זָטְּפַבִנ ..רָשָא .םָּכַמ שואב יב
 >8 שפה יא דבש יא ינו יאָ יִדּוהְי ןיא : ַחיִשְמ

 . עשב .ְתֶא םכֶכלְכ יב. הֶבְקְנ יאו נז ןא
 ₪ ג תא סֶהָרְבַא עז םָּתַא םיׁשַמְל סאו : חיִשְמֶה
 es רבב םיִׁשָרֹוְ

 א ך ונע לש | ותֹויהְּב ׁשריַה רמא נאו |
 ,;:םירמש תַחַת אוהו :אּוה לב ןודַאו דֶבעַמ בוט
 גּונָמנֲא .כיומְּכ =: בָאָה .ינמזז-דע .תב יקָשמּ
 :ץֶראָה .ידוסי תַחַת ּוניַה .סיִדְבָע םילֶלוע ּונְתויַהְב
 רֵׁשֲא לב תא. םִיִהלֲא לש תַעָה אלמ אְּב רֶׁשֲאַכְ
 ARP i : .הֶבֹותַה .תמח הָיָה ךשא הֶׁשְצִמ הי

 א
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 רמא יִנֲאַו : ּוחערְז-תֶא שיא ?רולָּכ לֵַבָל ואר6

 ; רָשָּבַה תואּת--תֶא ּומילשת לֵאָו ּוכְלִּת ַתרְּב
 רָשָּבַתְרְדְלִע ַתּורָהְו תּורָה--לַע הָּגָאְתִמ רֵׂשְּבַה וכ גז

 דתֶא תֹוׂשעל ּולְכּות אל וכירע הֶז-לַע הז ּדָפַהלּו
 תַּחַּת םֶּתַא אל חורב ּואָבּוּת םַאְָו : ּובאּת רָשָא 8
 רָשָּבַה יִלָעְפו | פ : הָרֹוּתַה פ
 דתדובע :עֶריהַצְַו הָאְמַט תּונָו ףּואָנ הָלֵאְו םיֲעּודיכ

 ףַאדדןֹורֲח תֹואָנָק תֹוביִרמ תֹוביַא ףושּכ םיִלילַא
 רכש חַצֶר דָמָה : תיקְלַתַו קרוקלחמ הרֶצמ ו

 שככל רָּבַדְ יתמדק -- סָהּומְכּו תולוחמ
 ושרי אל הָלֶאְכ ישע יִּ םיִנָפְלַמ יִּתְרַמָא רֶׁשֲאַבְו

 הָחַמְש הָבַהַא םורה ירו : םיִהלֲאָה תּוכְלַמתֶא 99
 -בָל הָננע : הֶנּומָא בוט תַהַנ םיִפָאדּךְרֶא םולש 3
 ולָּת םיִשָמְל רֶׁשֲאַו : חֶלֶא-לַע הָנְנֵא הָרֹותְו בוט 4
 ַחּורָּב סא : תואְּתַהְו תוקּושְּפַה סע רָשָּבַה-- תֶא הכ

 סיִעְבַהְל םיִאג יֵהְנ לא = : .הָבְלַג תּורָּב םַג הָיְחִנא
 ; ּוהָעְרתֶא שיא אֵּנקְל ּוהָעְרדִתֶא שיא

 םכְּתַא דָחֶא םָשָאַּב שיִא דָכְלָי םֵא יַחַא ן א

 -רָמְׁשַה הָוְנע תּורְב הֶּכ שיא ּודְסִנֶּת תּורָל רֶׁשֲא .
 תרואָשמדתֶא שיִא : הָּתֶא םכנ הֶקְנִּת ןֶפ ל

 : תישָמַה ררות--תֶא ּואְלַמִּת ןֵכְו ּואָשִת ּוהעְר
 ושפנתֶא ּונָניִאְו הָמּואָמ תּויָהְל בֵׁשֲחֲתַו יִּכ שיִאְוּ
 הַמְׂשִי זֶאְו והשַעְמ-תֶא ןחְבָי שיאו : הָעְתִמ אּוה

 ואָשָמ--תֶא שיִאְו : רַחֶאַב תלו ֹוּדבְל ֹוׁשְּנְּבה
 רֶבְּרַּב דָמְלֶמַה 2 : אָשו6
 יִכ ּועְתִּת 7לַא : דַמַלְמְל בוטדיללֶכְּב רָּבִחְתִי
 ותא םַּג שיא עַרֶזי רָשָאדתֶא יִּכ םיהְלָא געֶלְי אל
 רָשָּבִמ ערש רצקי ּורָשְּבְל ערוה יִּכ | ::רצקי8
 *לַאְו : ַחּורַמ םכומְלוע :יוח רצקנ חּורָל עַרּוהָוּפ
astאל םִא רֹצְקנ ֹותְעְב יִּכ בוט :רֹוׂשֲעב ונפל ד  

 ףעינ ל: גן

 בפק



 62.4. 5. ה ד םיטלג לא תרגא +
 % ןרֶׁשּגֲח זרָלעמְל רֶׁשֲא נורו :: ָהיִנָּב םכע
 לז הָדְלְי אל הרקע יִנְר בּותָב יִּכ + ּונָלַּכ םָא איַהְו
 הָמַמְׂש-היַנְּב םיִּבַר יֵכי הָלָחאל יֵלֲהצְו הגר יֵחָצַּ
 28 : קֶחְצִיְּכ רֶבָּרַה יֵנְב יח ּונְחַנֲאַו : הֶלּועָב יִנָּבִמ
 פֹומְּכ תּורְּב רֶׁשֲא-דתַא ףדָר רָשְּבַּכ דֶלּונַה זָאָמְכּו
 ל הַמָאָהדתֶא שרָּג בּותָּכַה רָמא הָמּו 2  הִּתָע ןַכ

 : הָׁשְפְחַהרַּביסע הָמָאָהוַּב ׁשֵריִ אל יג הָנְּבתֶאְ
 עו יֵנְּבידכַא כ ּונָחְנָא הרֶמָאָה יֵנְב אל יַחַא כָל
 alk : הָׂשְּפַחַה

 א ה ַתיׁשָמַה ּהָב ּנָׁשְִה רֵׁשֲא תיִׁשְבחְב ּודְמֲע
 9 רָמא לּואָפ יִנָנַה : הָדֹובֲעָה לועְּב דוע ּויְרִּת לַאְו
 פ :תיִׁשמַה סֶכָל ליעֹוו אל ּולומְּתְדִמָא יִּכ םֶכָל

 3 ןיִלֲע יִּכ לּומָנַה ׁשיִאדלְבְל דוָעַמ יָבֹנֲא דֹועְו
 + םכֶכְל ןֵאּכ תיִׁשַמַה : הֶרֹוּתַהלְּפהתָא זרושעל
 ה ּונְהַנֲאַו : ןֵחַמ םָּתְלַפְנ הָרֹוּתּב םיִקְּרַטְצִמַה םָּתַא
 : הָנּומֲאָה-רי-לע הֶקָדָצַה תֶלָחֹותְל ַתּורְּב םיִלַחַוְמ
 6יִּכ חיִשָמַה עּוׁשיְב הָלָרָעָהְו הָלּופַה לבכות אל יִּכ
 זיִמ םָּתַצַר בטיה : הָבַהֲאְּב תֶלְעַפ הָנּומָאההסִא
 .wow ₪ הוה ןוהטַּבַה : תַמֲאָהדלַא עֹומְׁשַמ םֶכְתֶא עַנָמ

 פ-תֶא-ץְמְהִי ראש. שעמ :  םֶכָל אֵדְקַהְִמ ּוָניִא
 ו אל יִכ ינדַא-רלע םָכָב יִּתְחַטְּב : הָחיִרֲעָהילְּכ

 אָׂשִי םֶכָרְכֲעַי רֶׁשֲאַו זרָרָהַא הָבָשָמַמ ּובְׁשְמַת
 וו םַא יֵתַא יִנֲאו : הָנֵהְו-רֶׁשֲא הָיָה טְפְשמהדתָא
 הדָוָהְו זָא דֹוע יִּתפַדְרַנ הָמָל הֶלּומ דֹוע סְרְֶא
 | פ = ןָאּכ ץַעָה .לּושָכִמ
 ופ 83 םֶתאְרְקנ יִּכ : סָכיִכְפה ּותַרָּכַיו ןִתַי יִמ ₪

 יּכ רָשָּבַל תּותָעְל תיִשָפְח אל ךא תיִשְפַחְל יִחַא
 + "לָכ יִּכ : הָבֲהַאָב ּוהָעְרתֶא שיא .דובעל"סכַא

 ּףעְרְל ְּבַהָאְו הָוְּב דָמֶא רֶבָּדִב הֶאְלִמִנ הרֶרוּתַה
 וט ּוהָעְרתֶא שיא ּולכאתְו ּוכְשְנִּת םכאְו | :'ִּךּומָּב



 ..תרנא

 cabal ךאלמה לואפ
htוי רי  

a ose ow 1המופק  
 ןוצרּב חיִׁשמַה עושי ךאְלַמ קּואפ אא

 ספָאּב רְׁשֲא םישודקה-לֶא םיהלֲא
 םכָכְל םֹולְׁשְו ןח :: חשפה עושי נמו

 ְּךּורְּב : יִנדֶא ַתיֵׁשַּמַה עּושוו :ּוניִבָא םכיהלֲאַמ
 נָבְרַּב רֶׁשֲא ּונֹדֲא .תישָמַה עושי יִבֲאַו יֵהלֲא
 רֶׁשֲאּכ : חיִשָמַּב םכּמָשַּב ַחּורָה תֹוכְרְּבהלְבְב

 םישודק תֹויָהְל ץֶרֶאָה דוס סֶרָטְּב וב ּונָּב רַתְּב

 םכְדקִמ ּונָתֹא םָשּפ : הָבַהַאְב וּיִנְפְל םיִמיִמְתּו ה
 : ּוצַּפָח ןוצְרַּכ ַחיִׁשּמַה עושודדירי-דלע םיִנָבְל ול
 : דידיב ּונָתֹא ןנֶח וב רֶׁשֲא ֹונְה דּובַּכ תַלַהְתְל 6
 רָשַעָּכ תּומָשָאָה תרַחיִלְס ֹומָדְּב ּונָל זרּודְפ ובוז
 : קדַניִבּו הָמְכָח--לָבְב ּונְל ריִתֹוה ובו : ומ
  םבָש רׁשֲא ונּוצְרַכ ּונָל עידוה ּוצְפְח דֹוס--תָאפ

 וָרְחַי ץֵּבקְל תַעָה אֹלְמ תְַקְפל |: ושְּפִנְב םדקמי
 : וב ץֶרָאְּב רָשַאו םִימְׁשִּב רֶׁשֲא לפ"תֶא תיֵׁשָמַב

 לעֿפ תֶבָשְחַמְּכ סכָדְקִמ ּומָשּוהְב ּונָשְרָי וב רֶׁשֲא ג
 ֹודֹובְּכ תרַלָהְתִל ּונְתּויָהל : וצְּפְה תַצָעַּב לכ

 וב םָּתַא םגו : 3% חישָמַב ּונָּתְלַחְותְב 8

 כמאה שרה רָבְבַה תר םָתְמְַחַג ובו



 042.6. | םיטלג לא תרגא
 ילפל בוט לעְפִנ תע ּונָ תּויְהְּב ןָכ-לַע : ףָעיִנ
 פ : הָנּומָא תיִבָל רָשַאל דאָמְבּו

 וג יִּתְבַתָּכ רֶׁשֲא הרֶלּודַּה ;רֶרָנַאָה ּואְר |
 עערֶָשְּבַב הֶאְרַמ הפיל ובאי רֶׁשֲא לכ :יִדְּב םכילַא
 : ַחיִשָּמַה ץע רובעב פדר ןֶּפ לומהֶל םֶבָב ּורְצְפ
 וג לּומְל םיִבאְו הָדֹוּתַה--תֶא םכיִרָמש םיִלֹמְנַה אלו
 וגיל הָליִלָחְו : םםֶכרָשְבב ּולְלַהְתַו ןעמְל םםֶכְתֶא
 ובו ּנֵנֲא היֶשָּמַה עושי ץֵעְב יִּתְלַּב ירֶלהְתַהְל
 וט חיִׁשָמַה עּושיְב יִּכ : ץֶרָאָל ינָאַו יל הל ץֶרָאָה
 : הָׁשָדַח הָיְרְּב-סָא יִכ הֶלְרֶעָהְו הֶלומַה לכות אל

 ו םבָקיִלָע דָסֶחְו םֹולָׁש הָּנַה ּדִרְּרַּב םםיִכְלהַהִלְבְו
 וז יִּכ ׁשיִא יִנָאְלַי לַא-הָּתַעַמ : םיהלָאָה לאְרְשְודדלַעְו
 פיִתַא : יוֵנְב אשנ יִכנָא עּושי יִנדַא תוּרְקְנתֶא
 ּוננדִא תיִשָּמַה עושי ןמ ) יז

Agel,םָכֲחּור סע  

 :ןַמָא =

 : םורמ םיטלג לא הבתכנ

 לואפמ
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 תֶכָלָל םֶדִָמ םיִהלֲא ןיִכַה רֶׁשֲא םיבוט םיִשָעַמְל
 רָשְבַּב םֶּתַא םיזג םֶדקִמ יִכ ּורְכז לע : סֶּבװ

 הֶשַעַמ רָשָּבַב הָלּומ סרְקִנהְןִמ הֶלְרָע םיִאְדְקנַה
 םיִרְָו ַתיִׁשָמ יֵלְּב םֶתיִיָה איִהַה תַעָב יִּכ : םִיָדיפ

 לב םכֶתיֵה רֶבְּרַה תיִרְבל םיִרֵנְו לֵאָרׂשִי םכעֶל
 עושיב הָּתַעְו : ץֶרֶאָּב םיָּהלֲא יִלְבּו תרֶלָחּות ה

 םיִבֹורְק םֶתיָה ּוָאַמ סֶּתְקַחר רֶׁשֲא םָתַא חיִשָמַה
  4סִיִנש הָשָע רֶׁשֲא אוה ּונמלש יִּכ : ַחיִשָמַה םֶדָב
 הָביִאָהְִתֶא |: סֶרָה םינָּבַר תַמֹוח-זתֶאְו דָחֶאְל וט

 ;רושעל רפה םיִקְחְּב תֹוצַמַה תַרֹוּה-תֶא ורָשְבְּב
 :'םּולֶש תושעל ֹוׁשְבנְּב דָחֶא שֶדָת שיא םנְׁשַמ
  6רי לע םיִהְלֶאָה לֶא דָחֶא ּונְּב םֶהיֵנְׁשְל רפכיו
 רָשָּבִַ אבו : וב קדֶביִאָהְ"-רֶא ּוגְרָהְּב ץַעָה גז

  8בֹלְקנ וב יִּכ : םיִברְקִלְו םיִקּוחְרֶה סֶכְל םולש
 םכְכְניִא ןּ--לע : בָאָהלֶא דָחֶא ַחּורְב ּוניִנָש נפ

 םיִשודקה סע ריע-רינְּב"דסא יִּכ .םיִרנְו םיִרָז דוע
 םכיִכָאָלִמַה דֹוסי-לע םַנבּו : םיֵהלֲא .תיֵּבִמּוב

  51ובו : הָנְּפ שאר אּוה חיִשָמַה עּושיו םיִיִבָּנַהְו

 יָנִדאַּב שֶדְקַה לַכיַהְל לּדְנִו דֵחַי רֵּנִח ןַּבַה"לְכ :
 --לַע םםיִהלֲא ןּכְׁשִמְל דַחַי םֶּתַא סג םֶתיִנְבִנ ובו

 = תּורָה :
 היֵשָּמַה עושי רּוסַא "לּואָּפ יִנֲא ןָּכְלע נא

 ןח :רּדקְפי-לע םoָתְעַמְׁש-סַפ : םִיֹגַה םֶכְדעַּב
 יל עידוה רׁשֲא : םֶכֵלֲא יל ןתנ רֶׁשֲא םיִהלֶא
 םיִטַעְמ םיִרָבְרַב יִּתְבַתַּכ רֶׁשֲאּכ דוטה-תֶא תּולָנְב

 + וּב םכֶכֲאְרְקְּב תַעַדְל 7 עמל + םיִנָפְלַמ
 יִנָבְל עדונ אל רָשֶא : ַתיֵׁשַמַה דֹוסְב עֶּרמ-ּתֲא ח

 ויָכֲאְלמל הָּתע הָלְנְנ רֶׁשֲאַּכ םיִרָחֶא םיִמֹלֹעְּב םָדֲא
  6םִיֹוַה תויהל : חּורָה יפ-לע םיִאיבּנְלְו סישודקה

 ַתיִשְמב ֹורָבְד יֵרְבַחְו אוהה ונְלּו הרֶׁשְריַה יֵרְבַח
 לע

 דבק



 64.1.59. ב א םיספא לא תרגא
 1+ : ןדֹובּכ תַלֵהְתַל הֶלְגְס תּודְּפִל ּונֲתְׁשְרְי ןֹובְרע אּוהו
 וט עּושיִּב טםֶכַתנּומָא--תֶא יעמְׁשְב יֵבֹנָא .םַּנ ןֶּכיהלע-
 16 אל :  םםׁשֹודְקַה-ילָכְל רֵׁשֲא םֶּכְתַבַהַאְו יִנֹרֲא
 םכְבְתֶא  רּוכְּזִמּו םכֶכְרּובֲעַּב - תודוהמ לְּחֶא
 וז ּונָנֹדֲא תישָמַה עושי יָהְלֶא כָל ןתיו :יָתֹוּלֲפְתַּב
 | רעדל תֹולֵנַהו הַמְכָחַה תּור-דתֶא דֹובְּכַה יִבֲא
 ו: ּעְדִּת עמל םֶכְתַנּובְת יֵנעזתֶא ריִאָהְל : ותא
 דֹובְּכ רֶׁשע-הַמּו תיָה-ההָמ ּותָאיִרְק תֶלֲחֹוּהזתֶא
 ופ -הָמ :ֹותרּובּג תַלְדִג רֶתַידתִאְו : םישודקב ותָשְרָי
 כרְׁשֲא : ֹוחּכ תַרּובְּג לַעֹּפְּכ םיִניִמֲאַמַה ּונְל איה
 וניִמיִל ביִׁשֹוהְו םיִתַּמַה-דוִמ ֹומיִקֲהַּב ַחיִשְמְּב לַעְּפ
 91 הָרּובְנּו ןוטְלשְו הלֵׁשַמַמ-לְכְל לעממ | : םכיָמְׁשַּב
 ֹוּרַבָל הֶַּה םֶלֹועָב אל אֵרְקַנַה םש--לָכְו קרֶרָשְמְ
 29 ויִלְגְר תחת תש לכו : =ֹובָל רֶׁשֲאַב םנ יב
 93 אֵלְמ ֹותיִנ רֶׁשֲא : הָלֶהְקל לכ-לע :ֹונָתְנ שארלּו
 : לבב לכ אָלַמּמַה

 א ב : .םכיאָטָתְו תֹומְׁשֲאּב םכיִתַמַה םָּתַאו |

 : תאוה ץֶרָאָה םלֹע רַַּכ זָאמ םּב ָּתְכלַה רֶׁשֲא
 תאוה תַעְּב לעּפַה ַהּורָה םכִומְׁשַה ןוטְלש רׂשָּכ
 3 ;רֹוַאַתְּב -זֶאַמ ּונְלַכ ּונְכַלָה םֶבּו :.ּתררק יִנָבְּב
 יקנו בֵלַהְו רָשְּבַה יִצַפַח-יתרֲא ערּושעל ּונְרָשְּב
 ; 4רישָעָה םיהלאְו + םביִרָתַאּכ ןֹורָה .יִנָב ּונְּכְרדְב
 ה ּונְתּויָהְבּו +: ּונָבַהַא רֵׁשֲא ֹותְבַהֲא :בֶרֶּב .דֶסֶחְּב
 סתְעָשונ .תישָמַה סע ּונְתא הָיִחַה תֹומְׁשֲאַּב םיִתַמ
 6 ַעּושיִּב םִיַמְׁשַּב החי ּונָתא .בישויו םכקו | :.ןַחְּב
 ז לְדֹּנ--תֶא םיִאָּבַה .םכיִמְלועָּב תֹואְרַהְל : ַתיִׁשָמַה
 ןַהְב יִּכ : ַתיֵשָּמַה עוׁשיְב ּונָל ֹובּוטְב ונח ךֶׁשֲע
 םֶכְׁשַפַנִמ- הָּנְנֲא תאו הָנּומֲא--רשדלע םכָּתְעְׁשֹונ
 פ ללֶלַהַתִי ןּפ םילֲעְפִמ אל : איה םכיִהלֶא תֶנְּתִמ
 יתיִשָמַה עּושיְּב םיִאּורְּב ּוהָשַעַמ .ּונְחַנָא כ <: שא

 םישעמל
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 .לַא  :.תַחַא הָמְסְטּפַּב תַחַא הָנּומֲא הָחֶא ןודָאהפ

 : םםֶכְלָכבּו לֹּכַבּו "לפד-לע רֶׁשֲא לכ יִּבֲאַו-דֲחָא
 : תישָּמַה תַנְּתִמ תּדְמְּכ ןח ןּתנ ּונָמַמ שיא .שיִאְלו ד
 תֹונָתַמּו יִבַש הָבָש םֹורמל ותלַעְּב רַמָא ןבלַע *
 .אל םָא תצוה-זהַמ הֶז תולעו = : םםישנַאל .ןַתָנפ

Sl RR od ob ol 
 לּזתָא אלמל םימׁשה-לְבְל לעממ הֶלַעָה אוה .:

 .םיאיבנל הָלֲא-תֶאְ םיִכָאלַמְל הֶּלֵא-תֶא ןַתָנ אּוֲהְו וו
 םיִדמלמּו םיעורל הָלֲא-תֶאְו סיִרָשְבַמִל הָלֶא-תֶאְו

 וג תֹונָבְל הֶדּובַעָה הֶׂשֲעַמְל םכישודקה .תילבתְל 19

 הָנּומְאָה תֵּדֲחַאב ּונְלְב אֹובְניִּכ--דע ..: .ַחֶׁשַמַה גג
 אֹלָמ תַמְק תּמְל םלָש שואל םימלָאָּב תועדו.

 םכיפודנ םיִלְלוע דוע ּונֲתֹויֲה .-לָבְל : ַתישָמַה
 הָמְרַמַּב םיִׁשְנֲא תַמְרְעּב דומלה חּור-לְבּב םיִאׂשנמו

 הֲָהאְּ תַמָא . רָבְרְל סא יִּכ .: סבָיעּתעת לגל וש
 : ַתיִׁשַמַה-לֲא שארל רֶׁשֲא ויְלא לב .תובְלְו
 אלמה קבָּר- לֶבְּ קְזַחְמּו .רָּבִחִמ ֵּגַהלְכ ּונָּמַמ .רֶׁשֲא 6

 הנבמל וָגַה הֶּבַרִמ הֵׂשֹע הָצקילְּכ .תֵּדמְּב לעֿפּב
 יִכ ינדֲאּב דיִעַמּו רמא יִנֲא תאְז-תֶאְו . :.ּהָבֲהֲאָב גז
 *לֶבֲהְּב םיִרֲחַא םִיוג תרָבְלְב העט וכלה 1
 ַײֵחְמ ,םירּוזנ םֶתְנּובְּת תַכְׁשֲהְּב :  םםָתְבְׁשִחַמ 1
 רֶשא = : .םֶבָבְל הָשְקַמ םּב רֶׁשֲא .תולוסכב םּהַלֲא ופ
 לועפל ער--רצנל םֶׁשֹפנ-תַא ּונְתְנ םכפרע הָשְקַּב ..
 םֶּתְדַמְל ןכיאל םָּתַאְו : האק .הָאְמַט--ְּכ כ
 םָּתְדַמְל ובו סָּתְעמְש ותא .םִא :  .תׁשמַהההתֶא ו
 :₪ שיִאָה-תֶא ןושארה תֶבְלָּב ָךְסַהְ ; : עּושיב תא 29

 שָרַחְַתַהְלּו : הָמְרַמַח .תוּאַתְּב תחשנ רֶׁשֲא ןְׁשְנֲה 3
 רֶׁשֲא ׁשֶדָחַה שיִאְה .שוּבְלְלְו : םֶבֵּתְבְׁשִהַמ ָתּורְּבפ
 ןכְ-"לע | : תָמָאָה שָדְקְו .הֶקְדְצְּב םיִהְלאּכ אָהְבאַהכ

 שיא יב והער-סע .שיא . תַמָא רבה .םִוָכהיַפַה
As werיחתנ  ty 

4 0 . 
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 CAק.3.4. ד ג םיספא לא תרנא
 ז זרַרָשָמְל ּהָל יִתיָה רֶׁשֲא : זרֶרֹוׂשְּבַהדדּהוײזלע
 = 1 ֹותְרּובְנ לַעַפְכ יִלֶא ןתנ רֵׁשֲא םיהלֶא ןַח תֹנָּתמְּב
 וגב רֶׂשְבל הוה ןַחַה ןֵּתַנ םיִשּודְקַּב ןטקה יִלֶא
 9*לכל תאְרַהְלּו : רקח יִלְּב ַחיִשָמַה רֶׁשֲע-זרָא
 םיִהְלאַּב םיִמְלֹועַמ רָּתְסנ רֶׁשֲא דופַה תֶרָּבְחַמתֶא
 .יעדֹוהל : חיִשָמַה עּושוזרוזדלע לכ אּרְּב רֶׁשֲא
 --ריזלע םִיַמָשַּב תֹונֹוטָלְׁשְו תֹולְׁשַמַמ--לְבְל הדָּתַע
 וג םיִמְלּוע תַרְזנְּפ : םיִהלֶא תַמָכָח בָר-תֶא הָלָהְקַה
 וב רֶׁשֲא : ּונֵנדֲא םיִׁשמַה עוׁשיְב הרֶׂשֲע רֶׁשֲא
 : ֹותָנּומֲא רײלע חַטָבְּב בורקּו ןֹוחַטְב ּונָל הָיָה
 13 רָשָא יֵתֹורָצַמ סֶכְבַבְל ְךַו לַבָל לאש יִנָא ןֶּב"לע
 + עַרָכָא ןָּכלע :  םֶכָדֹובְב הָּמַה רֶׁשֲא סָבְרּובָעַב
 וטרֶׁשֲא : ּונְנדַא חיִׁשָמַה עושי יִבֲאַל יִּכְרּב-דזרֶא

 : ץֶרֶאָקְו םםִיַמְׁשַה תֹוחַָּׁשִמ--ילְכ ּוּנָמִמ ורק
 16 -לע הָרּובְנְּב קּוַחְתַהְל וו רֶׁשעֶּכ םֶכְל rזרַתְל
 וז -ירי--*לע תיִׁשמַה ןוכשל : םֶּכְבַבְלְב וחור רי
 : הָבֲהַאּב םיִדָסּוגַהְו םיִשְרְשִּנַה סֶכְבַבְלַב הָנּומֲא
 וג בָחְּורָהתֶא םישודקהלָּכ סע ןיִבָהְל ּולְכּות ןעמל

 : איִה-זהָמ םֹרָה-תֶאְו קפעֶה-תֶאְו ּךֶרֹואָהידתֶאו
 ופ תרעַרְל-זלעממ רֶׁשֲא תיִשָמַה תַבֲהַא-תֶא תַעַדְלְו
 כ רֶׁשֲאַלְו <: םםיִהלֲאָה אֹולְמלְבְב ּואְלָּמּת ןַעַמְל
 בֵׁשְחַנְו לַאשנ רֶׁשֲא לכל לעממ דאָמ תּושעל לבי
 פו עּושיְב הּלֲהקִּב דֹובָכ ול : ּונּב תַלָעּפַה הֶרּובנְּ
 : ןָמָא םיִמְלֹוע סלול רֹוּד-לבְּב תיִׁשמַה

 א ך תֶכְלְל ככל ןְנַתְתֶא יִנדאַּב רּוסֶא יִנֲאַו =
 2-""לָכְּב |: וב םכְתאַרְקִנ רֶׁשֲא אָרְקמְל קדָואָנְּ
 ּוהֲעָר-תֶא שיִא תאָשְל םיִפָאֶּרֶאְב הֶוְנעַ הָלפַש
 ו ַתּורֶה תרְּחְאְתֶא רמשל רהמְל : הֶבָהַאְב
 :רֶׁשֲאַּכ דָמֶא ַחּורְו דָחֶא וג : םםֹולָׁשַה רַפמְּב
 : םֶכְתַאיִרְקְל תחַא תֶלֲחֹותְּב םֶּתַא םנ םםתאֵרְקְג

 ןודא



 186 .EP. AD EPH. CAP.5.6 \ ה
 ןְּ-לֶע : זרֶּמַה םִיִעְר םיִמָיַה יּכ תַעָהְדדתֶא ּונָק 6 וז

 : יִנדַא ןּוצְרדתֶא ּוניִּבדסָא יִּכ םיִליִוָא ּויְקִּת "לַפ
 תּורְּבדדכַא יִכ הָלְז וב רֶׁשֲא ןָייְב ּורְּכַשִּת לַאְו 8
 תלַהְתו םיִרומְזמ ֹוׁשֵבַנּב שיא רֶּבַרְל : ואמת 19

 כׁשב בָאלו Sap ל דיִמָּת ;רודו תל
 תֵאְרְיְב יעְנְּכִת ויחֶאְל שיא | : יִנדַא ַתיִשָמַה עּושו פו
 פ : םיהלֶא |

 יּכ- :  יִנדַאהלֶאָּכ ןְכיִלעבְל הָנֲעַנָכַה םישָ 22 3
 אּוהְו .הֶלַהְקַה שאר חיִשָמַכ הָשֶאָה שאר לעֶּבַה

 ןְּכ חישֶמַל הָלֵהָּקַה עַנְּכִּת רֶׁשֲאכְו : וגה עישומ א
 Dah : לֹּכַּב ןָהיִלעַבְל םיִׁשָּנַה

 בַהֶא רֶׁשֲאַּכ םכֶכישְנדדתֶא ּובָחֶא םיִלֲעְּב הב
 : הָרעב ושָפנ-תֶא ןַתָנְו הֶלַהְקַהתֶא חישָמ םכנ

 ; רֶכְרהְירילע כופה .ץוחרב הרה הָׁשְרקְל ₪
 טוקו םומ יֵלְּב דֹובְּכַה זרלהקל ול ּהָתֹויָהְל 77
 כ : הָמיִמְתו הָׁשֹודְק ּהָתֹויֲהְל--סָא יִכ .ּונויִמְדְבּו 8

 בֵּתֹאָה .םֶהיִתיִוְנִּכ םםֶהיֵׁשְנ--תֶא םיִׁשָנֲא ּובֲהֲאְ
 אָנֹוׂש שיא אל יִּכ : ּושְפָנתֶא בָקא ותָשֶא-תֶא 9

 : הֶלֵהָּקַה-תֶא .יִנדאַָּכ םָמַחְמּו ןמא-סַא יִכ ורָשּב
 --לע. : ויתמצעו ּורָשְב תיוג יִתְתַנ ּונֲחנֲא יב ל 1

 ותָשָאְּב קַבָדְו ֹוָא-דתֶאָו ויֵבָא-תָא שיִא-דבֶוַעַי ןּכ
 יִנֲאַו לודָנ דוס הֶז : דֶחֶא רָשְבָל םֶהיִנָש ּויָהְוּפ
 שיא םכנו .: הָלֶהָקה--לעו חיִׁשמַה--לע רֵּבַדַמ 3

 אָריִת הָׁשֲאָהְו ושפנכ ותשא-תֶא בָא םָּכִמ שיא
 : ּהָלעבְדתֶא

 הז יִכ ינלאּב חככיִדלוי-לָא סיִנָב ּועָמָש ..ןא
 איה רֶׁשֲא ךמַאדתֶאו תתאה 720

 ןָעַמְלּו ְּךְל .בשוו ןעמל : רֶבָּרב הָנׁשאַרָה הָנָצמַהפ
 פ : הָמָדַאָה -לע ימי בָא

 דדנ

 תובאו 3 9 כומ
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 647.45. חד םיספא לא תרגא =
 = אבי לַא ּואָטְחֶת לֵאָו וזגר : ּונְחָנַא והער יח
 פד; ןֶמֶשְל םֹוקְמ ּונּתִת לַאָו +: םֶכַּפַא לע שָמָשַה
 28 ףיִדָיְּב לַעָּפְ דובי יִּכ בֹונְנַל ףיסוי לא בננה
 5 םצְצְו לא = : ןֹוְבָאל תַתְל ול תֹויְהְל בוטַהזתֶא
 ;רֶנְבמְל בֹוּטַה-תֶא-סַא וכ םכֶכיִפמ עֶר רֶבָּרלְב
 לּובעַעִּת לאְו : זםכעָמשל ןַח םֶבְּתִתְל ליעומה
 סּויל וב םֶּתְמַתְחְנ רֶׁשֲא שָדְקַה םיהָלָא חּור-דתָא
 31 /רָּפְרֲחְו הָקְעְצו ףאו ןֹורָחְ רמז := זרּודְּפַה

 .םֶכָל םנ חלקו רֶׁשֲאב והערל שיא "יחל םיִנָמְחַר
 : ַתיִׁשַמְּב םיִהלֶא

 ה ּוכְלו : םידידָ םיִנְבְּכ םיקלאל ּומַּהְו <
 -תֶא ןתנו תיִשָמַח סנ ּונָתֹא בָהֶא רֶׁשֲאַכ הָבָהַאְב
 : תהינ תיִרְל םיהלאל חכו .ןּבְרִק ונדעב שנ
 ג םכֶכְבִֶקְּב רַכְו אל דָמָחְו זרָאָמטילָכְו רנו
 :רֶׁשֲא קוחָשּו הֶלָבְנּו הֶנָשָבּו : םיִׁשֹודְקַל הָנאנְּב
 ה םכָתעַי תאוזתֶא יִכ : הָדֹותדזסא יִכ ּוואָנ אל
 דבעה דַמֹהְו מט הָנו--לָכְל זרֶיְהָי אל יִּ
 6781 םיִחְלֲאָהְו מיִשָמִה תּובְלַמְב הָלֲחַנ םיִליִלֶא
 אובָי הָלֲאַמ יִּכ אָוָש יִרְבְרַּב שיא םכְכְתֶא הָעְתְי
 ?ּויחת לֵאְו : תרֶרְרַפה יַנּבִילע יחיא ןֹורֲח
 : רוא הָּתַעְו תעל ְּךׁשח םַתְיֲה יִּכ : סֵהְל םִחַבֲח
 9 -לָכָּבי ּורָה ירְפ יִּכ : רֹואָה ינבכ וכל יִנֹראַּב
 ישי רְׁשֲא-זרָא ּונֲחַּב : תֶמֲאְו קדקְרְצּו בוט
 ווְְּׁשחַה תֹולֲעֶפְל םיִרָבָח ּוְהַּת לֵאָו : ינֹדֲא נע
 וע רָּבַדְל תשב יִּכ : .ּותיכותדסַא יִּכ ירפ תֹוׂשע לב
 ג יִּכ רּואָּב תּויולְג תּוחְכּונַה--לָכְו : םֶהיֵתֹרִּתְסִנמ
 14 קרְרּע רָמא אּוה ןֶּכילע : אוה רוא יּולָּנ-לָכ
 : תיִשָמ ָּל ריִאָהְו םכיִתַמַה--ןִמ זרֶציקָהְו ןש
 וט : םיִמָכֲחַּכזסִא יִּכ םיִליִסְכְכ אל לׁשֹויְּב תֶכְלְל וארז

 ונק
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 תאז--לַע םֶכיִלֶא יִּתְמַלָש ותא : לכ-דתֶא םכָכְלִפ

 : סָחְנְו םכְכְבֶבְל-תֶאְו יִל-רְׁשֲא-תֶא ּעְדִּת ןעַמְל
  eeeבב 0 בָאָה םיִהְלֶאְמ הָנֹּומַא-סע הָבַהֲאו םיִחַאְל םּולָש 3

 עושי יַבֲהֹאיֹילָכְל ןח : נֹדֲא ַחיִשָּמַה עּושיו
 םיִמָתְב ּונָנדַא ַהיֶשָּמַה

 : מא

 : יקכוט ידיב םורמ םיספא לא הבתכנ

 לואפמ



 045.6. | םיספא לא תרגא
 4 דסכָא יִּכ סֶכיִנָּבדתֶא ּוסיִעְכִּת לא .תּובָאְו

 פ ; יִנדַא רסּומּו תֶחְכּותְּב סֶתא ּולְּרנ

 ה הָאְרְִּב רָשָּבַּכ םֶכיִנדאַל ּועָמַש םכיִדְבֲע
 6 תדּובעב אל : חשמל ֹומְּכ ֶכְבַבְל-ֶתְּב הָדָעְרּו
 יֵדְבֲעְּכיסַא יִּכ םיִׁשְנֲא ינֵעְּב ןח =ֹוצְמְּכ ןעֶה
 זדֹובעל : ׁשֶפָנַּב םיִהלֲא ןֹוצְר-תֶא תושעל ַחיֵׁשָמַה
 וכ תַעַדְל : םיִשְנָאדתֶא אלו בוט בֵלְב ינֹדֲאתֶא
 םֵא יִנֹדֲאַמ אָשָי ותא ׁשיִאָה הָׂשֲעַי רֶׁשֲא בוטדלָב
 פ םכֶהְל ןכ ּומָכ ּושע םכינֹדַאו : שפה וא רבע

 ֹומע ןיִאָו םִיִמָשַּב םֶכיִנִדִא סנ יִכ ּועְדּו םעז ּובֲֲע
 פ : םיִנָּפ אָשמ

 י: ֹוליַח ַחֹכָבּו יִנדאַב יֵחַא ּורְּבַנְתַה הָּתַעְו
 וודמעל ּולְכּוּת ןַעַמְל םכיהלַא קְׁשְנ-לּכדתָא ּושָבְל
 ופ רָשְבּו םֶּר סע קַבָאְנ אל יִּכ : ןַטֶשַה תומְרַמזלַע
 יִלָשמ םכע םיִטְלַׁש סע םםיִׁשאָר םעדַא יִּכ
 : םִיָמָשַּב תּועְר תֹוחּור סע הֶזַה סֶלּועָה תַכְׁשֲח
 ו ולְבּוּת ןעַמְל םיִהלֶא קְׁשְנ-לָּכדתֶא םֶכָל ּוחְק ןֶּכ"לע

 : לּב-תֶא םָּתְלֲעְפ יֵרֲחַא דמעלו עֶרָה םֹויּב םיִקָל
 14 ןֹויְרְׁשְּב םיִשּובְלּו תָמָאָּב םכיִרּונָח םֶכיֵנְתָמ ּודֲמֲעְו

 וט זררּושְּב ןיכְנב תולּועָג םכְביִלְַרְו : הֶקָדְצַה
 ו רֶׁשֲא הָנּומֲאַה ןנמהתֶא ּוחק לּכ-לַעְו : םולָשַה
 וז אָשּו : עֶרָה ׁשֵא יִצָחְלָּכתֶא תוּבָכְל ּולָכּות וב

 םיִהלֶא רֶבָּב רֶׁשֲא םּורָה בֶרָחְו הָעּושְתַה עבּכ-תֶא
 18 חּורָב הָּנִחִתּו הֶלְפְּתִלָּב תַע"לְבְּב לֶלַּפְתַהְל : אּוה
 : םיִשּודקַהילָּכ דעְב הֶּנִחִתּו קזֹת"לָכְב ול דוקשלו
 ופ תּויִמָמְקְּב יִפתֶא חֹּוּתְפְל רֶבָּב יִלֶא ןֵתָּנַהְל ידעבו
 ב יִבַנָא ריִצ ָהיִלָעְו : קרְרּושְּבִַה דּוסדתֶא עיֶדוהְל
 ו ןָעָמְלו : רָּבְַל יִלָע רֶׁשֲאַכ וב תולָנְל תּורָשְרֶשְּב
 הָשע יִנָאדרֶשִא תֶא יִלרָשֶא תֶא סֶּתַא סנ ועדת
 עידוי .יִנדאַּב ןמָאָנ גרַרְׁשִמּו דידיה חֶא יקכוט

 םכל
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 טכָתְטבב יָנֹדאַּב םיִחַאָהְומ םיִּבְַו : :רֹורָחַא 4

 רֶָבָּבַהדתֶא רֵּבַדְל דוע םֶּבְל םָאְלַמ יֵתֹורְסֹמ ירי-לע

 הָלֵאְו הָביִרְפִמּו הָאְנְקִמ םנ הָלַא : זדָארְו לֶּבֹוט
 טכיִדיִנִמַה הָלַא : תיִׁשָפַה-תֶא םיִאְרְק הָבְדְנִמ ופ

 ףיִסֹוהְל ּובשָח םכתְב אל הָביִרָמִמ ַחישָמַה--תֶא
 -לַע יב ּועְדָי הָבֲהַאַמ הָלֵאְו :יַתֹותבע-לע הָרָצ וז
 -ילָכְּב םַני-ףַא הָמּו : יּתמׂשּוה הֶָרּושְּבַה רַבְרפ

 דֵנַה תיִשָמַהְתֶא תֶמָאָּב-םכִא הָאְרמְּביסַא ְּרֶַּה
 --יִב יִּתְעַדְו יִּכ : חַמָשָא ןֵכְו יִּתְתַמִׂש זראזְבּו נפ

 תַנְּתַמּו cבֶכְתַנַתְּת- "לע העשיל יל--הָיִהְּת תאז
 אל יִכ יִּתלֲחֹותְ יתְנְקִתְּכ : ַתיִׁשָמַה ָעּוׁשָי חור כ

 ןּכ תע-לְבְּב רֶׁשֲאּכ ןֹוחַטְּב- לָכְּב- םִא יִּכ לֵּכַּב ׁשֹובֲא

 כא םיַחּב--םכַא :יתְנְּב תישָמַה לְִּתַו הדת
 -םָאְו :עֶצְּב תֶוָמַהְו םיִשָמ םיוחה יל יִּכ - : תֶנְמַּב פו

 אל רֹוחְבְלהמּו אוה יִלָעָפ ירפ רֶָשְּבַּב םםיַחַה
 עֹונל יִתּוַאָתַה םִיַתְׁשִמ יל .רצ יִּכ : יִּתְעְדָ 23

 : דאָמ הָּבְרַה בוט וו ַהיִׁשַמַהםכע תֹויהלְו <
 תאז-זלע יָחטְבְּבּו =: םֶכָל ןֹורְתְו רׂשְּבַּב תַבְׁשְלְו הב

 תבכְבְרקְל םֶבְלָּ םכע יִקֶאְו בֵׁשֲא יִּכ עַד יִנֲא
 םֶכָתַלְהִּת יִּב רתות עמל = : .הֶנּומֲאָה תַחַמְשְו 6
 ְּךַא :  דע םכֶכַָּע יתּויְרְּב תיִׁשָּמַה ַעּושִיְּב זז

 עַמָשָא עמל םִכָכָרַּר יֵהְּת יִׁשָמַה תַרֹוׂשְבְל הָנאָנְ
 יּכ ָּכִמ יִקֲחְרְב וא סֶכְתֶא הָאָרָאְו יִאֹובְּב םָכֵלֲא
 רָחֶא בֵלְּב םיִקְוִחְתִמ .דָחֶא ּורְּב םִיִרָע םָּתַא

 :סיִאְנשִמ לפב ּוּתַחַּת לֶאְו : הָרֹׂשְּבַה תַנּומֲאָל 8
 :זראו הָעּושְּת םכֶכְלְו ןֹוּרבַא תֹוא םֶהָל רֶׁשֲא
 אל תיִׁשַמַה רּובֲעְּב םֶכָל ןחוה יִּכ : םיִהלֲאַמפ
 תֹויִהְּב < : ֹונעַמְל תֹונעל םג יִּכ דַבְל וב ןיִמַאַהְל ל

 .זרָּתְַו-יִּב םֶתיאְר רֶׁשֲא תוהה הָאְלְתַה םכֶכָל
 + יְלֲע .םָתעַמְׁש .

 םאו

 תפק



 ךאלמה לואפ
 לא

0.7 
 א א ַחיִשָּמַה עשו יִדְבַע יִתּומַטְו אָפ /

 ַהיֵׁשְמַה .עּושיְּב םיִׁשֹודָקַה"לָכְל
 ןח : arr ue םיִדיקְּפַה | םכע יִּפְליִּפְּב רֶׁשֲא

 4 as דיִמָּת : :בפנרכתדלקב : יהלאל .:רֶדֹוא
 ה "לע : הָסְמְשְּב םֶכְלּכ דעְב ןְְתִמ יִנֲא יִתָלּפְת
 : הָּתְעְדדַע ןושאר םכוימ הָרשְּבְל םכְכְרֶבַחְתַה
 6םכְכְּב לַחַה רֶׁשֲא אוה יכ הרֶּזַה רֶבְּבַב יִחְטְבֶּב

 : ַתיִׁשָּמַה עּושי סווזדע ּוהָלְבָי בוט הָשָעַמְתֶא
 ז יּבְלְב יִּכ םֶכֵלְּכילֲע תאז בֹוׁשֲחַל יִלקְרְצִי רֶׁשֲאַב
 םֶכְלְכ הָרֹוׂשְּבַה קְזֹהְו רבְדְבּו יֵתֹרְקֹמְבּו יל םֶּתַא
 5 לדוג לש ידע םיהלאְו : םֶּתַא יִּנח יֵרְבַח רֶׁשֲא
 9 תאו : ַחיִשָּמַה עושי יִמָחרְּב םֶכְלּ לֶא .יִקָשָח
 תעדְּב ראמ דאָמ םֶנָּתַבֲהַא רָתֹות יִּ יִכְלַּפְתַא
 'י םֶכְתֹווְהְל םיִּרְקיַה-תֶא וחבל : : הֶנּובְּת*הלָכבו
 11 אָלמהְל : ַחיִשָמַה םוידדע .לושכמ ילבּו םיִמיִמּת
 | תַלָהְתּו .דובבל ַחיָשָּמַה ָעּושַיְּב רֶׁשֲא הָקְדְצ יִרְפב
 9 דרָשֶא תא יִכ יֵחַא ּועְדַת יִּכ ץפֶחֶאְו = : םיִהלֶא
 ו ּלְנָנ יִּכ--רַע : הַרֹוׂשְּבַה ברקל ּואָב הוב יל
 תומּוקִמ-לָכבּו יַמיִנפַהרִצָת-לְכְּב חיִשָמַב מ

 תורחא



 שפק 189 .EP. AD PHILIP. CAP 8. גב

 םכְּמַאְו : מישָמַה ַעּושיִל-רָשַא תֶא אלו םבָהְל =:
 יסִע ןַבְּכ הָרֹוׂשְּבב יִמִע דָבַעָה ֹֹונּוחְּבזתֶא םָּתְעַדי

 --תֶא יִתֹואְרְּב םאָתַּפ חַלשָל הָּוקֶַא ותא : בָא 9

 יִנֲא .סנ יִכ יִנדאָּב חטב יִנֲאַו | : יִלדהָיְהִי רָשָא 4
 םכֶכְל חּלַׁשְל יִלָע יִכ יִּתְבְׁשָחְו : הָרֵהְמ אּובָא הכ

 םֶכָכָאְלַמּו יִּתְמַחְלַמהָעַרְו יִרֶזעְו יִחֶא טיִדֹרָּפַּפָאזתָא
 ַתֲחֹוּתְׁשִַו םכֶכְלְכּב דַמָח יִּכ = : יִרֲֹחַמְל תַרָשָמו

 זרֶוָמְל בורק הָלָח יִּכ : הָלָח יִּכ םֶבֲעְמְׁש--לַע ּז
 יתא םג יִכ ֹוּדֵבְל ותא אלו ותא ןנָח םכיהלאַו

 הָרַהְמ ּוהָחְלְשָאְו : בָצְעדלַע בָצֲע יל תֹויָה"לַבְל
 טַעְמָא ינֲאַו דוע ותא םםָכְתֹאַרְב ּוחְמְשִּת ןעַמְל

 ינדאב ;דָמְמְשלֶכְב ּוהְלְּבִק ןֵכָכ : ינּובָצְע-תֶאפ
 קרשעמ רובֲעַב יִּכ : ּוהומָּכדרָשֶא תֶא ּודְּבַכְול

 תאלַמָב וֵיַח-לֲא בל םָש אלו תֶוָמְל ברק ַהיִׁשמַה
 | : יִל םֶכָתַדֹובֲע רֹסֲחַמ

 טֶכיִלַא בֹוּתְכְל יִנדאב ּוחְמש יחַא הָּתַעְו נא
 -תֶא ּואָר : חַטָבָל םֶכָלְו יל עיני ּונְניִא הֶלֲא-תֶאפ
 יִּכ : טֶרָשַהְתֶא ּואָר עֶרֵלֲעּֿפ-תֶא ּואְר םיִבָלְּכַה 8

 ַחּורְּב םכיהלָאָהדתֶא םכיִדְבעָה הדֶלּומַה ּונְחנֲא
 : רָשְּבַב ןּוחָטב ּונָל אלו חיִשָמַה עיׁשיְּב םיִלְלַהְתִמּו
 דָתֶא שיא בשחָי םֵא רֶשְּבַּב ןוחַטְב יל םנ--ףַא 4
 ינימשה םבויַּב לּומָנ : רֶתָי יל רָשְּבַּב ַהֹוטְבל ה

 םכיִרְכֲעַמ יִרָבַע ןיִמְנְּב טְבְׁשַמ לֵאָרְׂשִי תַחַּפְׁשַמַמ
 הָלַהְקַהתֶא יִּתְפַדְר הָאְנְקִכּו : ׁשֹורְפ הָרּותַכְו <
 יל רׁשֲאתֶאְו : םםיִמָת הֶרֹּתּב רֶׁשֲא הָקְדְצְכד
 בֹוׁשֲח ןֵכְו : ַחיִׁשַמַה רּובֲעּב תֹודְבֹאָכ יִּתְבַׁשָה עַצָבְלפ

 עושו תַעַּר רֶתָי רּובֲעַּב תּודְבאָּכ לּכ-תֶא יִּתְבָשָח

 ןְמְֹלּו לכ יִּתְדַבֲא ֹוּובֲעַּב רֶׁשֲא יִנדָא םישָמַה
 רֶׁשֲאַכ וב אַצְמַהְלּו :ִחיִשְמַהיתֶא שוכְרל םַבְׁשַחֲאַּפ

 תַנּומָאְּב רֶׁשֲא-סַא יכ הָרּותַמ רֶׁשֲא יתְקְדצ יל הָננִא
 חישמה 3B המ



 047.9. ב םיפליפ לא תרגא
 א ב הָבָהא רַבּלְּכסִא םיִשְמַב הָמָחְנלָּכדסַאְו

 : םיִדְסַחַו םיִמֲחַר-לְּכ סא תּורָה תֶרָּבְהַמ"לּכיסָא
 9 םֶכָל תֹויְהְל דָחֶא בֵלְּב תֹוְהְל יִתָחְמְשתֶא ּואָלִמ
 3 הָביִרְמַב אל = : וָּבְחַי תַחַא ׁשֵפָנְּב תַחַא הָבֲתַא
 :ּונָממ ּוהָעְרדִתֶא שיא בשחָי הָוְנעְּב-ַא יִּכ ןֹודְזְּב א
 + :ּוהָעְרְל רשאל סנ-סַא יִכ ול רָשָאְל שיא הָאְרִי לא

 ה םנ הָתְיְה רֶׁשֲא םכָכָב הָיְהִּת תאוה שָפְּנַה יִּכ
 6 אל םיִהְלֶא תּומָדָב ּותּויְרַּב רֶׁשֲא : ַחיִשָמַה עושיְּב
 זּוהַטיִשָּפִו : םיהלאל הָוש תֹויְהַל הָלֲמְל בֵׁשָח
 : םֶדֶאָה תּומָדַב ֹותֹויְהְּב דָבֲעָה תּומְּרתֶא חקיו

 9 רָוָמְל דַבֲעַַו ּוהָליּפְשַה םֶדֲאָכ ֹוּכְרדְב ואָצמַהְבו
 פדאמ ותא םַּנ םיהְלֶא סירה ןָּכלְע :ץעֶה תּומְלּו

 יערְכִּת ןעמְל : םׁשלְּב-לַע רֶׁשֲא םֵׁש ויְלֵא ןַתִיַו
 ץֶרָאְל תַחַּתִמּו ץֶרָאְבּו םכיִמָשַּב רֶׁשֲא ּךָרֶב לְּב
 וו ַחיִשָּמַה עּוׁשי יִכ הָּרְוְתַּת ןֹוׁשָלהלָבְו : עּושו םֵׁשְל
 פ : בָאָה םיִהלֶא דובְכְל יִנדַא

 וג אל רימָת .יִלֶא סָּתְעַמש רֶׁשֲאכ ידידי ןֵָל
 ולָעפִת םָּכִמ יִקֲחְרְב הרֶתַע יִּבייףַאָו יִּרְבְל יחכְ
 וג אוה םיִהלֲא יִּכ : הָדָעְרּו הָאֹרִיְּב סֶכְתַעּושּת-תֶא
 לכ ּוׂשֲע |: ֹוגֹוצְרְּב לועְפְלְו תֹובֲאל סֶכָּב לעּפַה
 וט םיִמיִמְתּו םִיְקִנ םֶבְתֹייָהְל :תּובָשְחַמּו תונּולת יִלָב
 לּתְלַתְפּו שקע רל ּךותַּב םומ יִלּב םיִהלֶא יִנְּב
 רַבְדַּב זֹוחֲאָל : ץֶרָאְּב ?רּורּואְמכ וב ּוריִאָּת רֶׁשֲא
 אָושל יִּתְצַר אל רֶׁשֲא חיִׁשָמַה םֹויְב יִתָלִהְתל סייחה
 וז תדֹובעו חבז-דלע ּךּסִא םאְו : אשל יִּתְעַנַי אלו
 38ןָכְו : םבָכְלָּבִַתֶא ַחַמְׂשֲאַו חַמְׂשֲא םםֶכְתנּומֲא
 ופ חלשל עושי יִנֹדאַב הָּנקַאְו : יִּתֶא ּוחַמְשְתְו וחמש
 יִתְעדְב יִנָא ג קּוחְתַחְל יתומָשדתֶא הָרָהְמ םָכָל
 כ גַארַה יִבְלְכ יל ןיִא שיא יִפ : ככל רָשָא--תֶא
 9 -רָׁשֲא תֶא םיׁשְקַבִמ םֶלָב יִּכ : םֶכָל רֶׁשֲאַל בל"סֶתְּב

 םהל
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 לע רַשֶא םיִהְלֶא םּולָשּו : םיִהלאָל םֶביֵתֹּולֲאְׁשִמ ז

 עּושיּב םֶכוֵתֹּבְׁשִחַמּו סָכְבַבְל-תֶא רֹמְׁשי הָנּובְּתז לב
 תּודָּבְכֶּנַהְלָּכ תֹונֲמֲאָנַהזלְכ יַחא הָּתעְו : ַתיׁשּמַהּ
 כמ תֹודָמְחַּנַה- לָּ תומיִמְּתַהְדדלָּב תקל
 ּובְׁשַחְּת הלֲהִּת-לַּביסֲאְ ליחז לבד טָא תובוט תועּומש

 םתְעִמְׁשּו םתֲחקו ּתְדמלְרָשָא תֶאְו : הֶלֵאְב
 : םֶבָמֲע יִהָי םולָשָה יֵהְלאַו ּוׂשֲעַת הָלֵא יִּב םֶתיִאְרּו
 םּתְחַרֲּפַה תיִרָחַאָב הָּתַע יִּכ יִנדאְּב דאָמ יִּתְחַמְָשְו י

 : תַעָה הֶרְסֶח א םֶּתְבשַח ּהָבּו יֵלֲע סֶכְּתְבַשְמַמ-תֶא
 דב ִנעיִּבשַהְ יִּתְדַמְל יִכ ּיֵרֹפְחַמ-לַע רֵּבַדֲא יכ אל וו
 יִּתְעַרְיְ לכוּפׁשל יתַעדְיְו : הדָמָש הָיֶהֶא רֶׁשֲה ו

 עובׂשל רברד"קְכִמּו סּוקמזלְבְב יִּתְדמְ ריִתֹוהְל
 ַחיִשְמב יּתְלכי לב- תֶא salen ריתוהל בּועְרְלְו ג
 םֶּתְרַּבִתִתַה יִּכ תושעל סֶּתְבַטַהְו : יִלָע ריִּבְנַמַה 4
 קדֶרּושְּבַה תיִשאָרְב יִּכ םיִּפְליִפ עדו : יִתָרְצ לֶא וט

 "לע הָלַהְקלָכ יל הֶרְּבַהְתַה אל אָינֹדְקַמִמ יִתאָּצְב
 כנו : םֶכָּרבְל םֶּתַא יִּתְלַּב חקמו ןָּתַמ רב 6
 אל :  יָרְֹחַמְל םִיַּתׁשּו טעֿפ םָּתִתַלְש קיִנֹולָּפִתְל ו:

 טכַכְרְבְדל ריתומה יִרְּפ-זסַא יִּכ ןֶּתַמ יִּתְׁשַקְב יִב
 יִּתְעַּבָש ריִתואָו ללב יל יהי : שקבמ יֵכֹנֲא וה

 הֶצְרְנ חַבֶז חחיִנ חיִר טיִררְפְּפָא-רַילע סָּכִמ יִּתְחְקְב
 זכַבְרַסַחַמלָּב תֶא אַלַמָי יתלאו : םיהלאל ןוצרל 9
 ּוניִבָאְו םיהלאלו : ַתיִשָמַה עּושיִּב דֹובְבַב ורָשָעַּכ כ

 .דלָּכ םולשל ּולאש : ןמָא םיִמְלוע יִמְלּועְל דֹובָכ ו

 םילאש יִמֲע רֶׁשֲא םיִּחַאָה ַחיִׁשְמה עּוׁשיְב ׁשֹודָּקַה
 דאָמָבּו טָכְמלְׁשְל םיִלֶאש םיִׁשֹודְקַה-לְּכ : םֶכַמלְׁשְל 9
 ּוננֹלַא חיִשָמה עושי ןח : רֶסיִק תיֵבְל רֶׁשֲא תֶא 3

 םכָקְלִב םע
 : ןַמָא

 : שרורפפא די לע םורמ םיפליפל הבתכנ

 לואפמ 382 - :חמ



 042.8. 4. ד  םיפליפ לא תרגא
 י תַעְדְל :הֶנּומֲאְּב םיִחְלֶאמ רֶׁשֲא הֶקֶדֶַה םיִשָמַה
 נע תֶרָּבְחַמד-תֶאְו ּותְמּוקְּת תררּוכְּנ--תֶאְו ותא
 גו זרַמּוקְתְל עיִנַא ילוא = : ותומ זרּומָד יֵתֹויְהְב
 ופ רשֶאָּכ וא .רֶבְכ יִּתְהקְלהֲא רֶׁשֲאַכ אל : םוִתַּמַה

 זחא םִא רֶׁשֲא ףּרְרָאדםא יִּכ םֵנָׁש רָבָכ יתיוהדסַא
 3 פצל יֵחַא : חיִשָמַה עושימ  וּתְזמֶאִנ רַׁשֲאַּב
 וכול ese oo רֶׁשֲא-תֶא יִחְכָשְּב דָחָאְּב-סִא יִּכ זהָאָל יּתָבִׁשַחְתַה

 ו הָרָׁשַּמַה לֶא ףְרֶאְו | : יִנְפְל רֶׁשֲאַל עיִנחלו יִרֲחַאַמ
 : חיִשָמַה .עושיב הָלֲענַה םיִהלֲאָה תַאירק רקיל
 וש דָחֶא רָּבְּר םכָאְו הֶז-תֶא םסָּכְחְנ םיִמֵלְׁשַח ונָלַבו
 ורׁשֲאלְו : םיִתלֲא םכֶכְל הֶּלֵנְי ותא סנ ּומָּתִחִּת
 וז יחא : הֶיִהְנ דָחֶא בלבו ךלַנ אּוהַה הָלַסַּמַּב ּונענַח
 ּונײה רָשָאַּכ םיִכְלֵהְתַמַה לֶא ּותיִנְׁשַהְו יל ּומִּדִח

 וג םָהיֵלֲע רֶׁשֲא םיֵכְּלַהְתִמ םיִּבַר יִּכ | : לֵׁשָמָל סֶפְל
 רמא יִנֲא הָּתַע םֵנְו תֹוּבַר םיִמֲעְּפ סֶכיִלֶא יִּתְרַּבִּ
 דע ה: ופ םֶתיֵרֲחַא דשא : םַּה ַמישָמַה ץע יִבָיא וֵבְבְּב םֶכָל

 םיִמְּבִחְתִמּו םֶּתְשָבְּב םֶדֹובָכּו ןָמֶּב םֶהיֵהלאַו ןֹוּבֲא
 כ עישומל לַחיְנ םָׁשִמּו םִיַמָׁשַב ונַּתְכַל יב : ץֶרֶאָל
 פו ּונְתִיוג-תֶא ףַלַחְי רשא : יִנֹדֲא היִׁשַמַה עושי

 ּותְרּוכְּג לַעְּפְכ הֶדְּבְכַמִח ֹותיוְנל ּתֹומַּרהְל הֶלְפָשַה
 :ריִּתְחַּת לכ תּושְל לכי וב רֶׁשֲא

 א ױוִתָחְמַׂש םיִדָמְחנַהְו םידידָיה יֵחַא ןֵּכהלֲע
 3 לֶא ןֹּנַחְתֶא : סכידיִדָי ייִנֹדאַּב ןכ ּודְמַע יתְרטַעו
 דָחֶא בלב זרֹויהְל ְףּוטְנּפ לֶא :ןנְחְתֶאְו ידהוא
 לעב םיִמָח אשנ :ףילא :ַּתְתֶא םְִו : ינֹדאַּב
 שכעת מע זרָרֹוׂשְּבִב ּועָנְי רָשָא ןָהָל רש יִמָע
 :םֶהיֵתֹומָׁש םיִיַחַה רֶפְסְּב רֶׁשֲא סיִרחא ירָועְו ְַנָמיִלְק
 ה + םֶבְתַנְנע :1חְמָש רמא יֵנֲא דּועְו יֶנֹדאַּב דיִמָת ּוחַמְש
 6 לכל ּונָאְדִּת לַא : יִנֹדֲא בורק םיִׁשְנֲא-לָבל עַדְוִּת
 קדְנָעַדְוִת הָדֹוּה שכע הָנֲחְתּו הֶלְּפְּתְיי"ֶכּב ְּךַא

 םכיתולאשמ



 191 .EP. AD COLOS. CAP 1. א

 ּונָתֹא קדְוְשַה רֵׁשֲא בָאל תֹודֹוהְל : זרָחַמַׂשַע
 ּנְליצה רֶׁשֲא : רֹואְּב םכיִשודקַה לרוג קֶלַחְל 3

 ונָּב תּוכְלַמ לֶא ּונָתֹא ריִסֵהְו ְךְׁשחַה ןּוטְלָשמ
 זרַחיִלְס 'ֹומָדְב ונְל תודפ וב רֶׁשֲא : דידוק4

 רוכב .הֶאְרַנ ₪ םיִהְלֲא תַנּומְת אֹוהְו : םיִאטֲחַה וט
 םכִימְׁשּב רֶׁשֲא לכ ּואְרְבִנ וב יּכ :  הָאירְּב"לַּכ ו

 תֹואָּקּכידסַא תֹואְרְנ לבּו רֹואְָרנה ץֶרָאְּב רֶׁשֲאַו
 ּואָרְבִנ לפ םיִטְלְׁש-סַא םיִׁשאָר"ַא תֹולׁשֹמָמ--סַא

 אּוהְו :וב םיִמק לכו לכ ינלמ אּוהְו = : ולו וב וז 8
 --ןמ רֹוכּב תישאר אּוה רֶׁשֲא הֶלַהְקַח וג שאר

 ןוכשל הָצְר יִּב : לֹּכַּב שאר תֹויָהְל םכיִתַמַה פ
 וב ֹורְּפכְב וצע םדָּב םיִלְׁשַהְלּו : אָלְמְלָכ ֹוּבב

 -רָשַא תַא-סַא ץֶרָאְּבירְׁשֲא תֵאזסָא וָלַא לכ-תֶא
 םיִבָיאְו םיִרָז תָעָּכ םֶתיִיָה רֶׁשֲא סֶכַתֶאְו : םֶיָמָשַּב גז
 ונּב : זרָּתְעַמ רֶפַּכ סכיִעְר םיִׂשֲעמְּב םֶכְבַבְלְּ 2

 םיִמיִמְתּו םישדק םֶכְתֶא ריִמַעַהְ תֶוֶמ-ריהלע ּורָשְּב
 םיִקְזִחִמּו םיִדָּסִיְמ ּובְׁשַּתהסַא : ֹוָנֲפְל םומ לבו 5

 רֶׁשֲא זרֶרֹוׂשּבַה תֶלֲחֹוּתִמ ּועּונָת אלו קרְנּומָאָּב
 זרַחַּת רֶׁשֲא הֶיְרַבד לכל הָאְרְקִנ רֶׁשֲא םֶּתְעַמִׁש
 : זרַרָשָמְל ּהֶל לא יִנָא יִתיִיְהְנ רֶׁשֲא םִימְׁשַה

 רַסְחָה-תֶא אלמא םָכְרובֲעב עב חַמָשָא הע
 : הֶלֵהָּקַה איֵהְו ֹותיוְנ ןעֶמְל יֵרְׂשְבְּב ַחיִשָמַה תֹורָצְל

 רֶׁשֲא םיֵהלֲא תַּבָקּ תַרָשַמִל חל .יִתווהְנ רֶׁשֲא הב
 -תֶא = : םיִהְלֶא רַבְּריזתֶא אלמל םֶכָל יֵלֲא הָנָּתָנ 6

 ;רַּתַעְו תֹורֹוּדַמּו זכיִמְלֹועַמ רּתְסִנ רֶׁשֲא דֹוּסַה
 ַעיִדּוהְל םכיִהלֶא הָבֲא רֶׁשֲאַל : ויָשֹודְקְל הָלְנָנה

 תצוהו םִיֹגּב הנה דֹוּפַה דֹובְּכ רֶׁשֲע-תֶא םֶהָל
 ּונֲחנֲא רֶׁשֲא |: דֹובְּכַה נרֶלָחות םֶנְּב חישָמ 8

 שיִאדַלָּב םיִדַמַלַמּו ׁשיֵא-לְּכ םיִרָּסיִמ ותא םכיִדיִגִמ

 עּושיִּב םִמָּת / שיִאלָּכתֶא דיִמעַהְל זרֶמְכֲח"לָבְּב
 תישמה

 אצק



 תרגא

 ךאלמה לואפ

«Rk lodיש 0  

 א א ןֹצְרּב תׁשְמַה עושי ּדַאְלִמ ואלה
 2*לָא | : יִתֶא יִתומטִמּו םיִהלֶא

 סֶליקְּב רֶׁשֲא מיִשָמַּב םיִנָמָאְגְה םיִחַאָהְו םישודקה
 3 עושי נראו ּוניִבָא םכיִהלֶאְמ סֶכָל םכולָשְו ןַח
 ַחישָמַה עּוׁשי יִבָאְו םכיהלאל הָדֹונ : ַחיִשָמַה
 +דתרֶא עומָשְּכ : םֶכָדַעּב דיִמָּת לֶלָּפְתְנְו ּוננדַא
 חנה ד --לָבְל הָבֲהאָה--תֶאְו תיִשָמַה עּושיְּב סכֶכְתַנּומא

 ה סבל הָמְשּוה רֶׁשֲא תֶלחוַה רּובֲעְּב : : םישודקה

 6ץֶראָהְ לָכֶב םג ומ .םְֶּבְרְּב רֶׁשֲא : .הֶרֹוׂשְּבַה
 = םםָּתְעַמַׁש רֶׁשֲא םִֹמ םֶכְּב םג ומָכ ירְפ השעו
 זםֵּתְדַמְל רֶׁשֲאְַו : תַמֲאָּב םיִהלֲא ןַח-תֶא םּתְעַדיִו

 ַחיִשְמִל ןְמֲאְּנַה רַרְׁשִמַה דִיַדיַר ּונֵרֹע יִרּפַּפָאַמ
 5 םכֶכְתַבָהַא-זתֶא ּונָל .עידוה רֶׁשֲאַו : םֶכְרּובעּב

 פםֹויִמ ּונְלָדַח אל ּונֲחנֲא כג ןֶּ--לע : רָב

 זכֶכְתאלְמְל לֹאָׁשִמּו .םכָכְדָעְּב .לֶלַּבִתַהמ ּונעַמׁש
 יתָכְלְל : ַחּורָה תַנּובְתּו הָמְכֲח-לָבְב ֹוצַפֲה תעַדְּב
 לבב תוברלו תורפל ֹוצְפֲח- לָבָב לנדאל זרֶנאָנְּכ
 וו זלֶכּב רֹוּבנְל : םכיִהלַא תעַדְּב בֹוט קרָשעַמ
 םכע םִיַפאדיּדרֶאְו הֶוְקַּת-לְכְל ֹודֹובְּ חכָכ הרוב

 החמש
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 םיִכָאְלַמַה תַדֹובֲעַבּו הָוְנעְּב הָבֹאָה שיא סכְכְתֶא
 זרַּובְתְּב סָּנִח ַתּוּפַמ הֶאְר אל רַׁשֲא--תֶא לֵנַרְל

 וֵּנַה-לְכ ּונממ רֶׁשֲא ׁשאֹרְּב זַחֶא אלו : ּורָשְּבּּפ

 הֵּנְרִמ--תֶא בריו קֶזְחְו אֵלָמ םיִרָשקְבּו םכיקְֶבְדְּב
 ץֶרֶא דוסימ חיִׁשָּמַה סע םֶּתִמ םִאְו : םיִהלֶאָה ב
 אל |: ץֶרֶאְּב סֶכְתּויַחְּכ םיִקְחַה-תֶא ּורֲמְׁשּתהָמְל ג
 םֶלְּכ רׁשֲא : ּושָשַמִת אל ּומַעָמְת אל ענח 2
 םָהָלְו : םיִׁשְנֲא יִדּומְלְו תֹוצַמְב הֵׂשֲעמְּב ןְרְבַאָלג

 וגה ךושתו הֶוָנֲעְו םָאקיתדבעב הָמֵכֲחַה רַבֹּר

 : רֶׂשְּבַה עבושל רֹובָכְב אל
 -רֶׁשֲא תֶא ּושקַּב היִׁשַמַה-סע סָּתַמְק םָאְו גא

 : םיִחלֶאָה ןימיל חישָמ הַמַׁש בשיי רֶׁשֲא לַעַמִמ

 יִפ =: ץֶרֶאְּב רֶׁשֲאל אלו *לעממ רֶׁשֲאְל ומָבַחפ
 -יםכע :םיִהלאָּב םכיִרּותְס םֶכיִיִחְו םָּתַא םכוַתַמ
 ּולְנּת זָא ונייח ַהיִׁשַמַה הֶלְנְי םכאְו : ַתיֶׁשָמַה 4
 םָכיֵחֲתַנתַא ּותְתֹומְתּו : דֹובָבְב ּומע םָּתַאזסנה

 תּוקָשַמתֶא הָאַמַטתֶא תּונְזתֶא ץֶרָאָה-רע רֶׁשֲא
 : םכיִלִלָא תַדֹובֲע אוה דָמָחְו תֹעְר תֹוֲאַּתדתֶא |
 : םיִרְרּוס םינְּב-לע םיהלַא ןורָח אָב הָלַא רובע
 : סָּב ֶּכְתּויָחְּב תַעָּכ םָּתַא סג םֶּב סָּתְכַלַה רֶׁשֲא ד
 -תֶא ןֹורָחַהזתַא לֹּכַהזתֶא סֶּתַא סַּנ ּוריִסָה הָּתַעְו 8

 תַשב יֵרָּבִריתַא הָפּודנה-תֶא בָלָהְדעִרדתֶא יחַמַחַה
 םכֶנטׁשְבִב ֹותיִמֲעַּב שיִא ּורְקשְּת לַא :  :םֶּכיִפִמ פ
 שִדָחַה-תֶא ּושָּבְלִּתו : ויִלְעְּפ םע ןְׁשְיַה ׁשיאָה-תֶא ו
 סש ּונניִא רֶׁשֲא : ואְרּב םֶלְצְּכ תַעַדְּב ׁשָרֲחַּמַה וו

 שָפח דֵבע ּךְׁשמ על זרָלְרֶעְ הָלּומ יִדּוהִו יֵנְ

 םכיִהלָא יִריִחְבַכ ּוׁשְבַָו : לבו לפה תיִׁשָּמַהְו ו
 --תֶא rll םיִמֲחַרְה-תָא םיִדיֵדיִו םכושודקכ

 ׁשיִא ּואָש : םיָּפַא-ָּרָאזתֶא הָוְנעֶהדתֶא אָּכַּרַה 3
 ץשע ׁשיִאְל שי סבא ּוהָעְרְל שוא וחְלְסְ ּוהערְל

 לע

 בצק
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 99 יִּב *לָעּפַה ולָעְפְ יִקְוַהְב יּתעגי ויִלאְו : תישְמַה
 | : הֶרּובְנָב

 א ביל רֶׁשֲא הרָאָלִּתַה:תֶא :ּועָדִת יכ יִתיִבָאְ
 | ּואָד אל רֶׁשֲאלָּכילעְו יִקַדֹואלְּב רֶׁשֲא-לעְו סֶכיִלָע
 9 טכיִקְזָח םֶתֹויהְּב סֶבְבְל םַחָנְל | : רָשָּבַב יִנָּפתֶא
 דוס" תַעַדְל  הָנּובְּפַה ןֹותְטּב רֶשע-לֶכְבּו הָבֲהֹאְּב
 ג דלָּב תֹורְּתְסִנ וב רֶׁשֲא : תישָמּו בָאְו םביִהלֶא
 4 דַקָבְל יּתְרַמָא תא : תַעְּרַרְו הָמְכחַה תורָצא
 ה יּתְקַתְר סא םַנְו : תִֹקְלֲחַּב שיא םכְכְתֶא הָּמַר
 םֶבָּכְרֶע-תֶא הָארְו חמש ַחּורְב יִכְנָא םֶכָּמַע רָשְּבַב
 6 םָּתְלַבִק רֶׁשֲאַכְו : תיִשָמְּב סָכָתְּומָא קןח-זרָאו
 :םיׁשְרְׁשִמ : ּוכְלַת וב היִׁשָּמַה עושי יִנֹדֲאיתָא
 םִּתְדַמְל רַׁשֲאַכ הרֶנומֲאב םיקָּזִחַמּו וב םיונת
 :םָכהָא הָעְתַי לַבְל ּואָר : הָדֹוּת סע ּהָּב ּוריְתות

 םכיִשְנַא תֶרָמְׁשַמְּכ אָוָׁש תַמְרַמּו זדֶמְכְחּב שא איפסוליפב

 9 דדלָּכ ןכש ֹוב יִּכ : תיִשְמַב אלו ץֶרָאָה ךְרָדְּב
 יורָשָא וב םיִאְלְמ םֶּתַאְו : וגב םיִהלֲאָה אלְמ

 וו הָלּומְּב סֶּתְלַמְנ ובו : ןּושְלָשְו הָלָשָמְמלֶּכ שארֶל
 תואטח וָּנ-תֶא ריִסהְּב םִיַדְו השעמ הָּנְנֵא רַׁשֲא
 ו הָמְסַטפַבְּב סֶּתְרַּבְקנ ומע- : ַחיִׁשַמַה תַלּומְּב רָשַּבַה
 םכיִחְלֶא תַלָעְפ תַנּומֲא ;הדזלע מע םּתְמק הָבּו
 וג םיתַמַה םֶכְתֶאְו : םיִתָמָה-ְִמ ותא םםיקה רֶׁשֲא

 ַתֹולְקְב ומע הֶיְחַה סֶכְרָשְּב תָלְרֲעְבּו םֶביִתאטחְּב
 4 ּניִלָע רֶׁשֲאתֶא הֹהָמְּב : תֹומְׁשַאלְּכיתַא סֶכְל
 ְךֶוַּתִמ ּוהֲאְׂשִַו ּונָדְגְגְל רֶׁשֲא םיִקְחַ בַתָּבְדדרֶא
 וט -תֶאְו תֹולְשְמַמַה-דתֶא טְׂשַפַו : ץעֶב ּוהֲעָקְתיו
 ו לֵאָו :וּב םַהיֵלֲע עירו םֶתא הל םכיִטְלְׁשַה

 וא הָּיִתְש--לַע ֹוא .לָבא--לע ׁשיֵא םםֶכָתֶא טפשי
 'גזרָשֶא : תותֶּבַש-לע .ֹוא שדחלע וא דַעֹומילֲע
 ו אישי לַא : תיִשָמל וָּגַמְו םיִדיִתעָה לֵצָל הָמַה

 םכתא |
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 : םכָכְבְבְל-תֶא םָחַנְלּו םכְכָל רֶׁשֲאתֶא זרַעַדְל
 מַה סֶּכִמ רֶׁשֲא דידיהְו ןְמָאֿנה חֶא יִמְסיִנּואְו +
 יער יִּבְרִּתְסְרֶא : הפ רָשָאדלָּכ-תֶא סֶכְל .ּועיִדְוי פ

 רֶׁשֲא אְּבנירַּב רד תרמו םֶכְמְלָשִל לַאׂש רֶמָשְמְב

 : םכָכיִלַא ֹואֹובְב ּוהַלְּבְקְל תֹוצֹמ םֶּתְחְקְל ויָלֲע
 םoֶּרַבְל הָּלַא הָלּומַל רֶׁשֲא יִטְסּוי אָרְקִנה עושי

 : הרַמָהְנְל יל וה רֶׁשֲא םיהלֶאְה תּוכְלַמְָל ירזע
 םֶכָמלׁשל לָאש ַחיִׁשָמה דָבָע םָּכִמ רֶׁשֲא יֵרְפַפֲא וו

 ודָמַעִּת ןעַמְל םֶכֵדֲעַּב תּולְפְתַּב דיִמָּת ץֶּמָאְתִמּ
 יִּתְדִעַה יִּכ : םיהלֶאָה ץַפח-לְבּב םיִמְלְשּו םיִמיִמַת ול

 רֶׁשֲא--לֶאְו םכָביִלא הֶלּודְג ?דָאְנְק ול יכ לע
 דיִדיַה אָפרֶה קול :יִליּפְרַהְּב רֶׁשֲאלֶאו יִקְדֹואָלְּב וג
 םיִחַאָה םולָשל ּולֲאַׁש : םָּכְמְלָשָל םיִלֶאש אָמְדְו +

 : ֹותיֵבְּב רֶׁשֲא הָלַהְקַהְו אָפְמּונְו יקְדֹואְלַּב רָשָא
 םנ הָאְרְקַהְל ושע סֶכיִניִּב תַרָּגִאָה ּהֶאְרְקִנ רָשַאְסְו וט

 -רָשֶא תַא ּואְרְקִּת םכָּתַא םנְו םיקדֹואְל תַלַהְקְּב
 הָדֹובֲעָה-תֶא הֵאָר יִּפְּכְרַא לֶא ּורְמֲאַו : םיִקָדּואְלְל <
 םכולש תַלאְש : הָתאלָמְל ינֹדאּב ָּתְחַקְל רָשָא וז

 7 יִתורְסומ-תֶא ּורְכְז לּואָּפ יִדָיַמ

 זכֶכֶּמִע ןח
 : ַמָא

 : .ימסנואו יקכוט ידי לע םורט םיסלוק לא הבתכנ

 לואפמ 3c טמ

 גצק



 04 8.4. ,ך ג םיסלוק לא תרגא
 :ֶַּתַא ןֶּב- תומה , םםֶכָל חַלָס .רָשָאְכְו והעְרְ"לע
 9: הָמִּתַה .רסֹומ רֶׁשֲא הָבֲהַא הלַא-לב-לעו
 וט םפִתאַרקנ רֶׁשֲאַלְו .םֶכָבְבְלַּב םיהלֵא םכולש ַחָצַניו
 6 ה השמה רֵבָּר בֶׁשי = : .ּודֹוהְ דָתֶא נב

 - ינדאל .רישל ַתּורָה ירי תוניננו .םיִדֹומְזמְב
 וז א .רֶבָדַב ושעת--רַשא לכו | : ץככְבָבְלְּ ןח
 .םפוהלאל .תודוהב ,עּושי יִנֹדֲא סשל לב "לעפב
 ו הָנאָגּכ ןכולעבל הָנעגּכַה םיִשָנ : ורָיילע בָאְלּו
 וּורְרְמְת אלו םֶביִשנדתֶא ּובֲהַא םישְנַא ֶ ינדאב
 כ תאז .יִּכ לּפַּב םָכיֵדלֹו לַא ּועמש םםִנַּב : : 'ןֶתא
 גו םֶכָביִנָּב-ַתֶא ּוסְעכּת לַא .תובָא :  נדאל הָצַרְ
 99 םֶכִנדַא לא לב ּועמש cםיִדָכֲע , : ּודְרַחָי ןָּפ
 .םיִשנָא יִנעְּב ןח אוצמּכ ןיעה תודובעב אל רָשָּבּ
 23רֶׁשֲא לכו : םיקְלֶאדתֶא הֶאְריְל בליסְתְּביסִא כ
 : ישאל אלו ינדאל רשאכ םֶכָָפְלָכַב ושע ּוׂשֲעַּת
 4 -תֶא יִכ הַׁשְריַה תמש וחָקִת יִנֹדֲאַמ יִּב ץרערל

 הב -תֶא חק ועמה : םיִדָבע םָּתַא ָחישָמַה יִנדָא

 % םָכיֵדְבֲעְל ושע דא : ןיָא םינפ אּושַמּו הֶלְועַה

 ןודֶא םֶכָל םג יִּכ םםֶתְעַדֹו רֶׁשיַהְו קֶדָצְהְדתַא
 | | : םִיָמָשְּב

 א ך: קרֶדּות סע ּהָב ּודְקש הֶלְפְתַב ּוקְזִח
 3 רעש םביִהלֶא ּונָל ַתּותְפל ּולְלַּפְתִת ּונֵדֲעַּב כנו
 יִּתְרַסֶאְנ רֶׁשֲאו ַחיִשָמַה דוס--תרֶא רֵּנַרְל רֵּבּדַה
 + 3ּוכְלַהְתִה : רֵּבַרְל יל רֶׁשֲאכ ותא יִתולַנְל : ויָלֲע
 : זרַעָה תֹוּרְפִּב ץּוחַמ רֶׁשֲא הֶלַא םַע זדֶמְכָחְב

 ו -המ תֵעַּר ןעמְל חַלָמְּב ַחּולָמ ןֵחְּב דיִמָּת םֶכְרבְּ
 6 :רַרְׁשִמ דיִדָיִה חֶא יקכוט : ׁשיִאהלָכְל תֹונעָל

 רֶׁשֲא לגיתא םֶבָל עידוי יִנדאּב יֵמֲע"דַבֹעְו ןָמָאָ
 ז הרֶזַה רֶבָּרה שמל םָכלֲא יִּתָחְלָש ותא : יל

 תערל
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 םכָכיִלַא ּונַאּב-זתֶא יִתֶא םֶתְעְרְו םכָּתַאו בא
 ונְתַעְרו ּונְנְע ירחא יג | : זךֶנָה קיִרְל אל יי

 ּנְחָטְּב םכָּתְעַדְי רֶׁשֲאַכ יִפְלְפַב םכיִנְפְלַמ רֶׁשֲא
 הָביִרְמַּב םיִהלֲא תַרֹוׂשְּב-תֶא םֶכיִלַא רֵּבַדְל ּוניִהלאָב

 הֶאמַטְל אֹלְו הָעּותָל הָנְניֵא ּונְתַמָחִנ יִּכ : הָלּודְג
 + ןַמָאַהְל םיַהלֲאַמ ּּנַחְבנ רֶׁשֲאכ יּכ : הָמָרמָל אלו

 םיִשְנֲא יֵניעַּב ןח אֹוצָמכ אל ּונְרְּבִּד ןֹּכ הָרֹוׂשְּבִּב
 תַעִלָּכְּו + ּונָבְּבְל ןחובה םיִהלֲאדיִנעּב םָאוב ה
 תּוסְכ אֹלָו םָּתְעַד רְׁשֲאַּכ תקל ירָּבַד ּונְל יָה אל
  6םיִׁשְנֲאַמ דּובָכ ּונָשְקְב .אלו : דע םכיהלֶא דַמָח

 יבָאלַמְּ דיִּבְבַהְל לָכּונְו םיִרֲחַאַמ אלו םםָּכַמ אל

 רֶנְכְס תֶנָמאָּכ םְכְּבְרְקִּב טאל יהנו : תישמה ז
  8ּוניִצְר יכ--דע םםֶכְב ונקָשָח הָכְבְו : ָהיִנּבתֶא
 . םג יִּכ הָּרַבְל םיִהלֶא-תרּושּברתֶא אל םֶכָל תתָל
 םִּתְרַכְז יִּכ * ּונָל םֶתיִוה םידידי יִכ ּוניִתֹוׁשְפנ-תֶאפ

 הללו םֹוי דובעב יִכ .ּונעיִנידתֶאְו נְלֶמַעְתֶא יִחַא
 תַרֹוׂשְּב-תֶא םֶכָל ּונְרָשַּב םַּכַמ שיִא-לע דיִּבְכְנ לַבָל
 ּנױָה--רֶׁשֲא תֶא םיִהלאָו םָּתַא םיִדָע = : םיהלָא

 | םיִנִמַאפה סֶכָל םכיִמיִמְתּו םיִקיִרצְו םישודק :
 -לֶּב-תֶא םֶכְתֶא ּונְמַחְנְו ּונקַזח יִּכ סֶּתִעְדְי רָשאָּכ וג
 הֶואָנּב .תֶבְלְ רעו : ונְּב-תֲא בָאְּכ םָּכִמ שיא ו

 = 'ודובכלו יתוכלמל סָכְתַא ארק רְׁשֲא םכיִהְלאְל ;
 /  13יכ הָנּופ ילָּב םיִהְלאְל םיִדּומ ּונְחַנֲא סג ןּכְלַעְוו
  8אל כלל זרַעָמְשדירְבְדְדתֶא ּונָממ | ב

  re en 4 tgיִחַא יִּ : םינימַאַמַה סֶכְב םנ
 ץֶרֲאְב הָמֵה רֶׁשֲא סיהלֶאָה תּולְהְק תומָדְל סתְיַה
 םּפַא םָּנ םֶהיֵנַע הֶלֶאְב יִּכ ַחיִשָמַה עּושיְב דהדוחי ₪
 רֶׁשֲא : םיִדּוהיַה--ןמ הָּמַהְּכ םםֶכּתְדלמ יׁשנַאמ וט
 ּנְתאְו םֶהיֵאיִבְניתֶאְו עּושו ינֹדֲא--ְתֶא םנ ּוגְרֶה 7

 ופדר Be Ta ד
LL ₪9 EQ 

 רצק



 4 < הושארה תרנאה <

 אלמה לואפמ |
Ws 

 :שיקנר לסת
RRא א --זרלָהק לֶא יתומטו ןנקסו  

 ינֹדאַו בָאָה םיַהְלאַּב םיִקנֹולָקִּת
 ּוניִבֲא םיִהלֲאמ םֶכָל סכולשְו ןַח תיִׁשמַה עשו
 דיִמָּת םיהלאל קדדונ : םיִשָמַה עושי .ינדאנ
 9 יִלָב ּונָרְכְַּב .: ּוניִתּולְּפְתַּב םֶכְרְכזְּב םֶכָלָּכ רעב

 ;רֶבָהֲאָה .תעיגידדתֶאְו סֶכְתְנומַא הֵׂשֲעמ-תֶא הגב |
 ינפל תיִשָמַה עושי ּוננרַא תֶלָחות תרַנקִּת-- רֶאְו
 ו םֶכְרָחְבִמ םידידָי םיִחַא תַעַדְּב : .ּוניִבֶאְו םִיַהלֲא
 ה רֶבָּדְּב םֶכילא הָתְיָה אל ונתרושב יִּכ : םיקלַאמ
 בר ןֹוחְׁשבְבּו שָדְקַה ַחּורְבּו ֶרּובְנְּב סג יב הל
 2 םֶכְנעַמְל סֶכְב ּונְחַנָא-רֶשֶא תֶא םֶּתַעַדָי רֶׁשֲאְּכ
 < הלודנ הָרָצְּב רֶבָּרַה תַחקְב ינדאלו .ונל ּומדתו
 ז ָתִֵנְבּת זםֶכְתֹויִהְל = : .שָדְקַה חור תחמש בע
 8 םכָּכִמ יִּב | איכא .אינודקמּב .םינימאמה--לָכָל
 כבל איכא קצינדקמְב אל יִנְרֶא רבב עמשנ
 םיַהְלאל רֶׁשֲא םָכֲתגּומֲא הָאצי םֹוקָמ-לְכְב םגיֵּכ
 פּניִלע ודינה .הָּמַה יִכ : הַמואָמ רּבַרְל ונל אלו
 .a םיללָאמ סְכְבוׁש--תַאְ סכילא .ונאב--תא
 י תוגתל =: ,תמאו יח לֵאתַא דובעל םיקלאה <
 םיִתְּמַה"וִמ תא .םגיקה הֵׁשֲא םִימְׁשַהומ גבל |

 7% אָּבַה ןורְחָה"ומ ונְליִצְה רֶׁשֲא עושיל |
 םתאו |
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 שיא .תֶבָחאְּב םָכְריִתֹוהְו .יִנדֶא סכְּבְתֶא :הָּבִּהְו ופ

 ,ּוחי עמל" :'םָכְל ּונָחְנִא טנ רֶׁשֲאּכ לכלו וחַעְרְל 13
 .אֹובְב ּוניִבָאְ םיחלא יִנָפל 'שָדְַּב םיִמָּת םֶכָּבַבְלתֶא
 7 ויִשדק"לָּכ טע ּוננֹרֲא היִשָמה עושי
 לןדאב ֵנַתְתָנְו יָא == במ לאָשְנ הָּתַעְו % ד

 תרַכָלְל ּונממ םֶּתִחְקְל רֶׁשֲאַּכ דאָ ריתוהל עושי

 .תוצמה-תא םתעדי יפ |: םיחלאָה יניעב בלו
 ןוצְר הז יִּפ " : ינדא עישיְּב םֶכיֵלֲא ּונַתָנ רָשֶא

 ׁשיִא-לְּכ תַעַדְל : תּנְומ רּוסָל םָכְׁשדְק םםיִהלַא 4
 תנא אל : דֹובָכְו שָדְקְב ּוהַלְכ ול תֹויְהְל סָּכִמ ה

 : םכיִהלֲאָה-תֶא יועדו אל רֶׁשֲא םינּכ קֶשְתַה
 קג ִנֹדֲא יִּכ רָבָּדְב ויֵחָא-התָא הָנֹוְו רבעי לבל 6
 'יכ : ּונְדָעָהְו םכדקמ ּונְרְבַּר רֶׁשֲאַב הָלַא-לּפ-לע ד

 ': שרקהילָארמַא יִּכ םיִחלֶא :ּונָאְרְק הֶאְמִטַל אל
 זתַא-מַא יִכ הוב אוה שיא"דתֶא אל הָוּבַה "כָל

 : ושְדק ַחּורדתֶא אוה םנ ּונְל תג רֶׁשֲא םיהלאָה
 "םּתַאי יִּכ "סֶביִלַא בּותְכל םֶכָל אל הֶוָחַאָה-דלַעְו פ
 ותאָו ': והער"תא שיא הָבָהַאָל םיהלֲאַמ םָּתְדַמַל

 לאָשנְו אָיִנדְקַמלֶכְּב רֶׁשֲא םיִחַאָהִלָּכל שכְתישע
 .טיִקְׁשהְל וקזִחְתַהְו : דאָמ ריִתֹוהְל יֵחַא םכָּכִמ וו

 רֶׁשֲאַּכ םֶכיִדיִּב לֹועְפְלְו םכְָכָל רֶׁשֲאתַא תושעלו
 ץוחמ רֶׁשֲא םע רֶׁשֹוְב תַכְלְל : םכָכְתֶא ּוניּוָצ 9

 יפ :רָבָר ּורְסִתַת 'אלְו

 לבל 8 יִחֶא םָּכַמ דַחַכָא אלו 13
 יִּכ : תַלָחֹוּת םבָהָל אל רֶׁשֲא הֶלֶאְכ ּובְצַעְתִת ן4

 .םיִהלֲא איָבְי ןֵכ ומָּכ בב עושי ּתַמ יִּב ןיִמָאָנד םָא

 .םירמא ּונָּתַנַא תאז יִּכ :ֹופֲע עּושיְּב םיִנְׁשְיַהדתֶא וט

 םכיִרָאְׁשִנַה םייַחַה ּונָחַנֲא יִּכ יִנדַא רֵברְּב כפל
 אוה ָנֹדֲא יִּכ : םיִנְׁשיְל םּרַקנ אל יִנֹדֲא צובל 16

 שארַה אלמה לּוקב הָעּורְתַּב םכומָשַהמ דפי
 רפושבו

 הצק



 : 04.2.58. גב םיקנולסת לא א =
 מ םישְנֲאלְכְב הָּמָהְו םיִהֹלֲא גב ּובֲטְי אל ופדר
 ופאלמל .סָעָשָּוהְל יוגה < לֶא רֵּבַּרִמ ואל ּנָתְו
 .תדע ןֹורָח סהילע אביו :תַעדִלְכִּב םכְקיִתאטח-תַא
 וז ועל םּכִמ ונלכש רֶׁשֲא יח ּונָחנֲאַו : זרצָק

 --תֶא תֹואָרְל רֵהַמָנ רַהַמ בלב אֵלְו םִנְפְּב .טעמ העצה אנ
 וּפיָנַא טְכיִלַא אֹובָל ּונֵצַּפָח ןּכ"לע .: בר קֶשְחְּב םֶכנְּ
 ופּונּתְלַתֹוּתדהַמְו :: ןָטָש ּונֲעְנְמִיַו .סיתשו .םעפ .לְנאָב
 ונפל ָּתַא אלה ּנֲתלַהְּ תָרטֲע וא ּונִתַחִמִׂש .וא
 בּונַדֹובְּכ םכְּתַא יִּכ : ֹואֹוֵבְב ּונָנדַא הׁשָמִה עושי
 : ּונְתָחַמַׂשְו

 8 ןּוניִנׁשְּב בטי דוע נאש אל רֵׁשֲאַּב ן-לע

 יִתֹומְט--זרַא .תַלָׁשָנו :  ןיתֶאְב ּונְּרבַל .ּונְתֹוְהְל
 ַחיִשָמַה - תרושבב ונעו םכוהלֶא . תֶרָשִמּו ּוניִחֶא

 גומי לֵבָל : םֶכְתְנומָא-לע םֶכָמָחַנְלּו ֶבְתֶא .קּזחְל
 תאֹוָל יִּכ םָּתְעַדְי םםָּתַא יכ הָלֲאַה תֹורְצַּב ׁשיִא
 +פכֶכְל-  ּונְרְּבַּר םכַכָמע ּנְתֹוָהְב יכ : .ונמשוה

 ה הלע = : .םָּתְעדי םָּתאְו הָיָה כו ּונָל רֶצַמ יִּב םֶדְקִמ
 דתרֶא. תעַרְל .תלְׁשֲאְו יִנֲא ג דֹוע יִתאָשְנ אֶל.
 הָיָה .ּונְלְמַעַו .הָּקִנַמַה .סֶכְתֶא הָסג  םםֶכֲתַנְומָא
 sהׂשַבו ּוניִלֲא- םכָּכַמ יתומט אֹובְב הָּתַעַו .: קרל

 .ּונָמִא  סֵתְּרְַז כו: םָכְתַבֲהַאָו .םֶבְתנּומָא-ֶא ל
 סָּג רֶׁשֲאַכ ּונְתא תֹואְרל סוּוָאְתִמּו בֹוטְל תַעזלַבְב
 ויַחַא .םכָכֵלֲע ּונמתנ ןּכי-לע : םֶבְּתאְרְל ּונְחַנֲא
 יִּכ :  םבָכָתנּוטַא-דלע .ּוניִתֹוקּוצִמּו ּונַתֹורְצ--לֶכב
 המ .תַדֹות גּכ- : ינדאב ּודְמֲעַּתדסִא הִיַחנ הָתַע
 ,הׁשֲא .הָחְמׂש"לְּכ"לע .םֶבָרּובֲעַּב םיִהְלאַל םַלֵׁשָל לבונ
 .ְקקלּפַתגַוי .: ּונוַהלֲא .ינפל םֶכגעמל .ּהב .ּונָחְמְש
 :םִלׁשַהְלּ םֶכינְפדתַא תֹואָרל םֹווְו הלל דאָמ רֵאָמְּב
 וגּוניִבָאָו .םִּחלֲאָה אֹּוהְו | : םֶבָתַנומֲא רֹוסֲחְמִתֶא
 ג .כֶבְל ונּכתב-זתֶא- רֶׁשֲי .וננדא .תישָמה . עושיו

 הברהו
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 סֶכְל ישמה  עושיב םיִהלֶא ץֶפַח :הֶז יִּכ לֹּכַב

 תואובנב וסאמת אל = :  תּורָקְתֶא ּובכְת אלע כ
 ער הֶאְרַמיִלָּכִמ ורוס : בוטב ּוזָחֶא לכ ּונֲחַּבו
 --לָכְו ללְּכ פכְכְתֶא שקי אוה םכולָשה ימלאו ג

 קצפוב-ידע םיִמָּת רַמָשִי םֶכְונְו הֶכָשֶפִנְו םםֶכָחּור
 סִנְו םכְכְתֶא אָרְקַהְְְמָאְנ : חיִשָמַה עושי ּוננדַא א /
 - :Fo 2 לאש - : ּונְדעב ּולְלַּפְתַה יחַא :  הֶׂשֲעְע וה הכא

 םֶכָעיִבְשִא + שָדקַה תֶקיִשְנִּב םיִמאָהִלָּכ :םּולָשָל לז
 םכיחַאָקדילכְל תאוה תֶרנאַה ארקת יִכ ינדאּב
a87 "תישמה עושי ןח : םיִשדְקָה =  

 םכְכֶּמִע ּונָנֹדֲא
 :ןמָא

.+ .. ++ 

 : ןיתאמ .םיקנולסתל תכתבנ הנושארה

 לואפמ

 וצק



 689.4 5. ה ד םיקנולסת קא א =
 : ומּוקי הָנֹושאַר חיִשָמַּב םיִּתֹמַהְו םיִהלֶאַה רַפֹוׁשְבּו

 וז וָרְתַי- הֶלָעְב םיִרָאְׁשִנַה םכוומַה -ּונְתַנֲא :ןֶבדיִרְתַאְ
 הָיְהִנ זָאְו .םומשב .יִנדֶא תארְקל םיִנָנעְּב םבֶהָּפַע
 ו וחָעְרדִרֶא שיא ּומָחַנ ןַּכָל :יִנרֲא םִע דיִמִּת

 : .הֶלֲאָה .םיִרָבְּר
 א ה בּותְכל םכֶכְל אל םיִנַמְזַהַו תֹוּתַעֲהדזלֲעְו

 3 םָנַנְּב יִּב סֶּתַא םָּתְעַדְי עּודָי יִּכ : םיִחַא םסָכְלֲא
 3 םֹולְׁש סֶרמָאָב יִּכ : ינֹדא םֹוי אובָי ןַכ הֶליִלַּב

 -לַע םילָבֲחְּכ םאָתַּפ דיִא םֶהיֵלֲע אֹובָי זָא הָנְלָשְו
 4יִּכ ךָשחב יַחַא םָּתַא אלו : ּוטְלֶּמִי אלו זרָרֶה
 ה ינְבּו רֹואָה יִנָּב םֵכְלַּכ : בָננּכ םֹויַה םֶבָּב זחאי
 6ןָשיִנ אלו : ּונתְנַא ךשחל אלו הלל אל סויה
 : רָּכָשְנ אלְו דקֶשָנְ""סַא יִּכ םיִרֲחַאכ ּונְחְנַא םנ
 ז : הָלְיְלַּב םיִרְכש םיִרֹּכְׁשַהְו הָלילַּב םיִנְׁשי םיִנְׁיַה יִּכ
 8 ןוירש-תֶא ׁשֹּבְלְנְו רָּכִשְנ -לַא םויל רֶׁשֲא ּונְחַנֲאַ
 : הָעּוׁשְּתַר תֶלָחֹוּתדזתֶא עַבֹוכְלּו הָבָהַאְו הָנּומֲא
 9 העושת תַחקְלדסַא יִּכ םיּהְלֶא ּונָמָש ןֹורָחְל אל יִּכ
 יּונָדֲעַּב תַמ רֶׁשֲא : ּונָנדַא ַחיִשָמַה עושי רָיְ-לע
 וו דלע : ןָשיִנ סֵאָו דקֶשנ םָא דחָי ֹוכע הֶיְחַנ ןַעַמְל
 ויחַא--תֶא שיא ּונָבְתְו ּוּהֲעַריזתֶא שוא ּומָחְנ ןָּכ

 פ : םםֶּתַא סָּנ םישע רֶׁשֲאַּב

 ופ םכיִלָמָעָהדתֶא תַעַרְל יֵחַא םכָּבִמ לאָשנְו
 . : סֶכְתֶא םיִרְסיְמּו ינדאב םֶכיֵלֲע םכיִבְצַנַהְו םֶכָּ
 ו ּויָתְו סֶלְעְפ ןעַמְל הָבַהַאְּב דאָמ הָּבְרִה םֶבָשַחְלּו
 1+ לאָשְנְ פ : םֶכיִניִּב םּולָשְב
 דוָּבָרדִתֶא ּומָחַנ ןֶוָא יֵבְלה-דתֶא ּורסִי יֵחַא םָּכִמ

 : לכל םיַפא ּוכיִרֲאַה םיִלחַהְתֶא ּודֲעַס בֶבְלַה
 וט שיִא-לכְל הָעְר תַמַת הָעְר ׁשיֵא םֶלָשָי .לַבְל ּואְר
 : םיִשְנָאדלֶכְלּו םֶכְל בּוטַה-תֶא דיִמְת ּופְדְרְדסַא יִּב
 8 ענ6ןדוה : קדְנּופ יֵלְב ּולְלִּפְתַה : דיִמָת ּוחְמְׂש
 | לכב ₪

₪ 
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 דָבָכִי ןעמל : חרּובְנַב הָנּומֲא לעֿפּו ובוט ןוצְר ו?

 ןֶתָכ וב םכְּתַאְו ּוננדִא ַחיִשָמַה עושי םש םםֶכָב

 : ַחיִשָמַה עּושי יִנדאו ּוניָהְלֶא
 חיִשָמה עּושְו אּובְב יַחֶא .םכָּכִמ .לאָשְנְ בא

 הרְרַהְמ ּוטֹמַּת לַבְל : ויָלֵא ּונְלָהְקַהְּבּו ּונָנַֹאפ
 אלו רֶבְדְב אלו חּורְב אל ּולָחֶּבִּת לַכְלּו םֶכְבַבְלִב
 : ַחיִשָמַה םוי ברק סֶאירָשֶאַכ ּונָמִמ רׁשֲאּכ תֶרּגַאְב
 דָרָּמַה ..םּובְי אלול לּכַּב שיא םֶכְתֶא הָעְתַ לא

 : ןודביִרְב זרֶאָטַחַה ׁשיִא הֶלְגנְו הךֶנוׁשאַרְב
 םכיִהלַא אָרְקִנה -לפ-לע םַמֹורְתַּמַהְו םַמֹוקְתַמַה 4

 סיהלֶא לַכיַרּב םיִהְלאָּכ בֵׁשי אּוה יִּכידֲע אָרּוּנַהְו
 וכ ּורְּכְזִת אֹלֲה : םיִהלַא ==וה יב ותארהל ה
 .הרֶתַעְו : תאז=תֶא םֶכלֲא יִּתְרַּבִּר ֶכָמַע יִדעַב 6
 רוס יִּב : ֹותעְב תּולְנְל רַחֶא הַמ לע ועדת ד

 אשי יכ--רע רַחַאמַה יִדעְלְּב לעֿפ רֶבּכ ןֶשָה
 -ינדא ּונְלְכֲי רֶׁשֲא לעילב הרֶלָת זָאְו = + ות
 =בהזזתָא : ואוב הָנֹנַּב דיִבָאָהְו ויִּפ תּורְבפ

 :.רקש יַתפֹומּו תֹותאו הרּובנ-לְבְּב ןְטְׂשַה לעֿפְב
 .."תֶא וחָקָל אל רֶׁשֲא לע םיִדְבאְּב וא תַמְרמ"לבְבּו ו
 | םָהָל חלָשי ןּכ--לַעו : םַעׁשְוהְל תֶמֲאָה תַבֲּהֲא וג

 .רֶקָש ּונימא ןעמל םיעתעת-לעפ | םכוהלֶא
 we ha ּוצְרְו תָמָאְב ּונימאְי אל רָשָא-לָּכ םֶשפְׁשַהְל 19

 םיִחא סֶכְרּובַעְּב םיהלאל תַע-לֶבְּב .תודוהל ףונלו 13

 .םביָהלֶא םֶכָּב רַחָּב זרישאַרַמ כ יִנדָא" ידידי

 הלא : תֶמָאָה תֹנּומֲאָו ַחּורָה שָדְקְב :תָעּושְתַל 1
  Bore lA,.עושו דובְּב תלנְסְל ּונְתְרושְּב בי |

 תיחשב ֹזֲחֶאְו ּודָמַע יִחַאְו : ּונָנֹדֲא ַתיׁשָמַה וט
 ַעּוׁשו + ּונְתרְנאְב וא רֶבְדַּב םִא םְּתְדַמְל ירֵׁשֲא 6

 בָהֶא רֶׁשֲא ּוניִבָאְו םיהלאו יתצוה ּונָנדַא מיִשָפַה
 : ןַחְב הָבֹוט תֶלָחותְ סלע תַמָחְ ₪1 ןּתְנְו ונְתא
 "ה םחני 0 בש

 וצק



 תונשה תרגאה

 ךאלמה לואפמ

 לא

D-Hמיי 3-7  

 א א םיִקנֹוִּת תלהקל יתֹומטְ ןולסְו לאל
 עושי יִנדאו ּוניִבָא םביִהְלאָּב יל

 לנדאו ּוניִבָא םיִחלַאַמ םֶכָל םולָשְו ןח : תיִשָמה
 3 םיהלאָל תָעְדַלְכְּב תודוהל ּוניִלָע : ַחיִשָמַה עושי

 דאָמ םֶנְתַנּומֲא הָתְבְר יִכ הָואָנְָכ יֵחַא סֶכְרּובַעּב
 +ןִּכ : ּוהָעְרְל שיִאָמ םכְכְלַּכ .תנּומַא  קדְריְתּוחו
 דּובָעָּב טכיהלֶא תֹּולַהְקִּב סֶכָב ּונָחְנָא "לָלַהְתִנ

 ה םיִהְלֶא תֶקְדצ טפשמ הֵאְרִמִל : םֶתאָשְנ רֶׁשֲא
 ונָעְת רֶׁשֲא םכיִהְלֶאָה תּוכְלַמְל םיִואָג םֶכְתּויְהְ
 6 תֹורְצ םֶלשְל םיִהְלֶא תֶקְרצּב : םֶּתַאְדםַנ ָהיֶלָע

 ז תֹולָנַהְב ּונָמִע הָחּונְמ םיקּוצֶמַה םָכָלְו : םֶכיֵרְרֹצְל
 : ויָבָאְלַמ יֵדֹוּכִנ םכע םִימְׁשַה-ְִמ עּושו יִנדַא
 8 םיֵהְלֲאָה-תֶא םיעָרי אל רֶׁשֲאַּב םוקְנל ׁשֵא תַבָהַלְּב
 םיִׁשַּמַה עושי תַרושָּב -לָא ּועָמָשי אל רֶׁשֲאַב
 פינֹדַא יִנְפַלִמ םֶלוע דיִאְב ּוׁשְנֲעַי רֶׁשֲא : ּונְנדַא
 י אַלְּפַהְלּו וְׁשֹודְקְּב דַבָּכַהְל ֹואֹבְּב : ותְרּובְג דּובְּכִמּו
 םכֹויְּב סֶכָב ּונְתּודָע הֶנָמָאְנ יִּכ םםיִניִמַאַּפַה-דלְכב
 וו םֶכְדַעַּב תַע"לָבְּב םיִלְלִּפְתִמ ּונְחַנֲא ןֶּכ-לַע :אּוהַה
 -כֶּכ תאֹּלַמְלּו הֶאיִרְקְל וניקלאל םיִואָנ םֶכְתֹויְהְל

 ןוצר



 הנושארה תרגאה

 ךאלמה לואפמ

 לא

 7% ד כיס

 יִבְּכ היִׁשָמַה עושי ּךַאָלַמ ואלה | אא
 ינדאו ּונעישומ םיִהלֶא תַוָצַמ |

 הָנּומֲאָב יִנָב יתומט לֶא : ּונָּתְלַחֹוּת ַתישְמַה עושי ל
 ַחיִשָמַה עּושיו ּוניִבָא םיִהלֶאְמ םכולָשְּו דָסֶת ןַח

 סֵפֲאַּב תֶבָשְל ּךיִלִא יִּתְנהְתַה רֶׁשֲאַּכ : ּונָנְדַאּי
 ודמי לֵבְל םיִדָחֲאַל דיִנַּת ןעַמְל אָיְנֹדְקַמְל יִּתְכלְּ

 תּודְלּותְו לָבַה-יִרבְדְל ּוביִשקי לַבְלּו : רֶחַא קל +
 רֶׁשֲא םכיַהלֶא הָנְבַּמַמ תולָאְש זרושעָה ץק ןיִא
 בָבְלרַבְב הָבָחֶא זרָוָצְמַה תיִלְכַתְו : הָנּומֲאְּב ה
 ורק הָלֶאַמּו : הָפְנֶח ילב הָנּומֲאְו בוט עֶדמּופ

 יִדְמַלְמ תּויָהְל ּוצְפִחַַו : לבָק יֵרֲחַא ּונפוו םיִדָחֲא
 : ּוקְנּחְתִידהַמ-לַעְו ּורְּבד-המ ּוניִבַה אלו זרֶרות
 : הָרוּתַּכ שיִאְל הָיְהִּת םִא הָבֹוט הָרֹוּתַה יִכ ּונְעַדָיְו 5
 יכ הֶרּותַה קרַמָשּוה קיִּרַצַל אל יִּכ תאז עַדּוהְּבפ

 :כיממֹוזְל םיִעְׁשְרְל םיִרְרסְלּו | לעיִלָבדיִנְבְלְדסָא
 -ינרהל תֹומֲא יִתְצַרָמּו תּובָא יָחְצְרְמְל סיִלְלַחִמְל

 םיִבָולְל םיִשָנַא יִבְנַל רז יבכשל םיִָל : שיאי
 :ןּובָנ קלע רָשַא רחא רֶבָּב םִאְו רק יִעְּבַשנְל
 : יִלֶא הֶדְקְפָה רֶׁשֲא ְּךֶרֹובִמ םיִהְלֶא דֹובְּכ תַרֹוׂשְבַּכ וו
 יִנְבְׁשֲח יִכ יִדיִּבנמ חישָמַה עּושי ּוננדאַל זרָדֹואְו ופ

 ןמאנל ו



 : 04.9.8. גב םיקנולסת לא ב
 וז הָשָעַמּו רֶבְּרלְבְּב סֶכְתֶא קּזַחיו סֶכְבְבְלִתֶא סח
 : : בוט

 א  ץּורָי ןַעַמָל ּונדעב ּולָלִּפְתִה יֵחַא ;רֶתַעְ
 ?ּונַטלַמַהְלּו : םכְכָּב רָשָאְּכ רַבְּכְו יִנֹדֲא רב

 :ןְמֲאנְו : הָנּומֲא לבל אל יִּכ םיעָרְו ןְוָא יִשְנַאַמ
 +יִנדאַבּו : עֶרמ ָכְרְמְׁשִו סָבִתֶא קּוַחְי רֶׁשֲא ִנֹדֲא
 רֶׁשֲאדתֶא ּוׂשֲעַחְו םישע םָּתַא יִּכ םֶכיֵלֲע ּונְחטְב
 ה םיִהְלֶא תַבָהַאְל סֶכְבְּבְל רָשיו ינדאנ : םָכָל ּונְדַּגַה
 6 עושי םשָב יַחַא סֶכָל ּונְדַּנַהְו : ַתיִשָמְל תּוקְלּו
 אלו ןָוָא ךלה חַא--"ֶּכַמ רּוסְל ּונְנִדִא חישָמַה

 זיּכ םֶּתְעַדְי םָּתַא יִּכ : ּונָמִמ ּוחָקָל רֶׁשֲא תֶרָמָשְמְב
 8-תֶאְו .: םָכְב ּונְנַה ןָנָאְב אל יִכ ּונָל תֹומָּרהְל כָל
 ּונְלָעְפ עינו לֶמֲעְבו םִנֲח ּונְלַכֲא אל ׁשיִא םֶתָל
 פיכ אל : םָּכִמ ׁשיִא-לע דִיִּבִכַה לָבְל םֹוְו הָליל

 תִנָבַתְל ּונְׁשְפַ-תֶא תַתְלִסַא יִּכ ּונָל ןיִא ןֹוטְלְׁש
 יּונְדַנַה םֶכָמַע ּונְתּויְהב יִּכ : ּונָל תֹומָּרִהְל םֶכָל
 אל לּועָפל שיא הבאי אֹלדסִא יִּכ תאז-תֶא םֶכָל

 וג םיִכָלֹהַה םֶבָּב םיִׁשָנֲא שי יכ ּונֲעַמָׁש יִּכ : לָבאי
 : הָּמַה םיִרֲחַא יֵרְבדְּב-סא יִּכ םילעּפ םֶניִא ןְנָאְּב
 ופ חיִשָמַה עּושי ּונֵנֹדאַּב ןֵּנַחְתַנְו דיִּגְנ הֶלָאָּכ רֶׁשֲאלְ
 ו לַא יִמֶא םָּתַאְו : םֶמְחַל-תֶא לכָאָלְו טֶקֶשּב לעפל
 וּועַמְׁשִי אל רֶׁשֲא שיִאְו : בֹוט תֹוׂשעַּב סֶכְבַבְל דר

 וט חָאַּכ-סַא יִּכ בְיאָכ ּוּהְבְׁשַחְּת לאָו :שובי ןעַמְל וב
 16 םּולָש םֶכָל ןַּתִי אוה םֹולְׁשַה ןודָאו : ותא ּורְסיַּת
 וז םולש תַלֶאָש : סֶכְלַּכ סע יִנדַא רֶבְּנדלֶכְּב תַעדלְכְּב
 אס re : בָתכ יִבּנָא ןֵּכ תרָנַאלְכּב תֹואְל רֶׁשֲא יִדְּב לּואָפ

 8 סע ּונָנדַא םחיִשְּמַה עושי ןח

 : ןַמָא סֶכְלְּב
 : ןיתאמ םיקנולפתל הבתכנ תינשה

 לואפמ
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 םיִׁשָנְל הָואָנּכהסַא יִּכ : םיִרְקְו םיִשּובְלּו םיִניִנָפּו י
 הָיַמְדּב : םיִבֹוט םיִשַעַמְּב םיִהלֲא תֵאְרְי תּודיִנַמַה וו

 הָשֶאל ַחיִּנא אלו : תַעָמשְמ-לָבְב הָשֶא דומְלִַת
 הִיֹמְּב תֹויָהְליסַא יִּכ ׁשיִא-לע אׂשנתַהְלּו דַמֹלְל :

  4םֶדָאְו : הָּוַח ןֵכיֵרֲחַאָו םָדֶא רצונ הָנֹוׁשאָרְב יִּכ
 עשְּותו : הָרְבָע הָאְׁשְנַהְב הָׁשֲאָהזסַא יִכ אָשְנ אל וט

 סע ׁשֶדְְו הָבֲהאְו הָנמֲאב הָנְֹונעּת םא תר
 הֶנּובְּת : |

 --תֶא הָּרקִּפ שקבָי יּכ שיא רֶבָּרַה ןָמָאנ יא
 זרּויָהל דל : קדָוַאְתִמ אּוה בוט הֶׂשעַמַפ

 רֶדָהְו ןֹובָנְו רוש אל תַחַא הָׁשֲא לַעַּב םּומ ילָּב
  3קרָּכִמ אל אָּבְכ אל : דָמִלְל ןּוכְנ םכיִרְג בָהא

 אלְו .ביִרָמְשוא אל וְנָעְדְדסֶא יּכ עצב עצב אל
  4םש וָנְּב7תֲא ֹותיִבּב בוט לשמ : ףֶסָּכ בָהא
 אָשנֶתַהְ שיא עדי אל םִאְו : רש ויָּתְחִּת ה

 םיהלֶא תַלַהְק לע ּוניעְתֶא םיִשָי הָכיֵא ותיּבלע :

  6:ןָטֶשַה טּפְׁשַמְל ֹוחָּפַמְּב לפי לַבָל ׁשָדָח דיִמְלִת אל
 לפי ןַפ ץוחמ רֶׁשֲאַמ הָבֹוט תּודע ול תֹויְהַלָו ז

  8םיִרְׁשְי םיִתְרְׁשִמַה ןֵכְו : ןטשה שקומלו הפ רחל
 עַצָב יעצב אלו םיִאְבְס אל ןּושְל יקיִלֲחַמַמ אל :

 ּנֲחְּבִ הָלֵאְו : רֹוהַט עֶּדַמְב הָנּומֲא דוס םֶהְלְו 9 י

 םכיִמיִמָת .םֶתֹויְהב ּותָרְשְי ןֵכייִרֲחַאְו הֶנֹׁשאַרְב :
 תֹונָמֲאָנ תֹונֹובְנ תֹונְטש אל תֹורְׁשְי םָהיֵׁשנ ןֵבֹומְבּו גו

 ּלְׁשְמִי תַחַא הָׁשֲא יֵלֲעַּב םיִתְרָשָמַה ּויָהְי :לֵּכַּב
 דובעל םיִביִטמַה יִּכ : םֶהיֵּתָבָבּו םֶהיֵנְבַּב בֵטיַה ופי

 הָנּומֲאְּב לֹודָג ןֹוחַשְבּו הָבֹוט הֶלֲעמ םָׁשְפנְל ּונקי
  14לא יִּתְבַתְכ הֶלַאדתֶא : ַתיִשְּמַה עּושיּב רשֶא

 ָּהָמְהַמְתֶא םכֵאְו : הָרָהִמ לא אֹובְל לָתּואָ וט
 רֶׁשֲא םיִחלֲא תיִבְּב זרֶכְלְל ךֶלָע רֶׁשֲא-תֶא עַדָּת

 תַמֲאָה דוסיו דומע םִיַה םםיהלֲא תלה איָה :
 יולנבו

 טצק



 .caP.l.2 ב א יתומט לא א
 ₪ םיִנָּפְלַמ יִתייָה רֶׁשֲא : הָדּובַעב ינַמָש ןְמֲאָנְל
 לב הָנְנְׁשב יִתיִשָע יִּכ-לע יִּתַמֲחַרְו ערְו ףֵדֹרְו ףּדנִמ
 + הָבֲהֲאְו הָנּומֲאְּב דאְמ ּוננדא ןח רֶתֹויַנ : הֶנּומָא
 וט -לבל הָושו רָבָּרב ןֶמָאְנ : ַתיִשָמַה עּושיִּב רֶׁשֲא

 --תֶא עישוהל ץֶרָאְל חיִשֶּמַה עושי אָב יִּכ חֶקִמ
 16 זראז--לעְו : םֶהָל שארל יִנֲא רֶׁשֲא םכיִאָטִחַה
 -תֶא יִב הָנֹושאר ַחיִשָמַה עושי תוארהְל יִּתְמַחְר
 וּב םיִניִמַאפה םיִדיִתֲעָה תּומדל םִיַפא-דָרָאלְּכ
 זרָשָא תַתׁש ילְּב םיִמְלַע ּךַלֶמְלו : םיִמְלֹש יַתְל
 יַמְלֹועְל רֶדָהְו דֹובְכ ובל םֶכָח םיהלאל הָאָרי אל
 ו ְףְדָיְּב דיקפַא תאּוַה הָוַצַמַהדתֶא : ןַמָא םיִמלֹע
 םֶחְלִּת ןעמְל ְּךְל ומרק רֶׁשֲא תֹואּובְנַכ יִנָב יתומט

 ופעֶּרמּו הָנּומֲא ְּךְל תּוְהְל : הָבֹוט הָמֲחְלַמ ןָהָּב
 : הָנּומָא-לע ּורְבְׁשִַו םיִׁשָנֲא וב ּוסֲאָמ רֶׁשֲא בוט

 כ -לֶא םֶמא יִּתַתְנ רֶׁשֲא רֶּרנסְכְלאנ ןמיה םםֶהֵמּו
 : ףרג יִּתְלַבְל םֶרְסָוהְל ןֶטָשַה

 א ב םיִנּונְמִּת לכ תיִׁשאַרְּב זרושעל ןּנַחְתֶאְ |
 ?רַעְּב : םיִשְנָאלָּכ דעְּב תֹודֹותְו תושְקַּב תֹולָפְּת
 זרנלַׁש ַײח ּוניֵלֲע רובעל םילׁשמַה--ילֶכְו םיִכְלָמ
 3 הָבּוט איה יִּכ : רֶׁשֹוְו םיְִלֲא-תַאְרלְכְב טקשו
 +ַעָשּוהְל ץֶפָחַה : ּונעישומ םיֵהלֲא יֵנֲעְב הָצְרִנְ
 הילַא יִּכ : תַמָאָה תעּר לֶא אֹובְלְו םיֵׁשְנֲאלְּב

 םיִשָנָא ןיֿבּו םיִהלֶא ןיִּב דָחֶא םיניַּב--ׁשיִאְו דָחֶא רוגנס אנ

 6ֹוׁשְפנ--רָא ןַתָנ רֶׁשֲא : חיִשָמַה עושי שיא
 ז אָרְקְל יִּתְדְקְּב ּהָלְו : וָתַֹּעְּב תּודעְל לכ תּודְפְל
 בזְכִא אל ַתיִׁשָמִּב רֵּבַרַמ יִכנָא תָמָאָה-תֶא ְּךָאְלַמּו
 8 ולָלַפְתַי יִּכ ץפִחָאְו : תָמָאְו הָנּומֲאַּב םִיֹוגַה דַמְלַמ

 ןֹורָח יִלְּב ׁשֶדֹק םִידְי תאׂשְל םוקָמ-לֶכְּב םכישְנָא
 5 שּובְלַב הָנרּדַהְתַּת םיִׁשָנ ןכ-הומכו : הָחָכֹותְו
 בֶהְָו םכיִרָשְקְב אל הָנּובְתו םִנְפ תרֶשבְּב רֶדֶה

 םינינפו
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 תֹונַמְלַאתֶא דֵּבּכ : רֶׁשילְכְּב תֹויֲחַאְּכ תֹורֲעְנַה 3
 הָנֶמְלַאְל ּויָהַת יֵכְו : תֶמֲאַּב תֹונָמְלא הָּנַה רֶׁשֲא*

 םֶהיֵּתְבַּב הָנְׂשאַרְב ּודְמְלִּת םיִנָב יִנָב וא םםיִנָב
 ֶהיֵדְלֹויְל םיִמּלְׁש םַלְׁשְּו םביהלָא-זתא הֶאְרְל

 הָנָמְלַאָהְו = : םםיַהלַא ינפל הָצְרנְו בוט הז יבה
 תֹונִחְתִּב תֶבָשיְו סכיקלאב הב דָדָּו תָמֲאּב
 : ָהֵיַחְב הָתַמ הֶנֶנָעָּמַהְו : םויָו הָלֹיַל תֹולֲפְתּופ

 אל רֶׁשֲאַו : םיִמיִמְּת םֶתֹיְהְל דיִנַת הֶלֶאדתֶאְו ז 8
 הָנּומֲאַּב ׁשֵחַכ ותיִביִנְבְל דאָמבּו ול רֶׁשֲאַל הֶארָ
 הָנָש סיִשָשָמ הֶנָמְלַא רֶחָּבִת אל : רַרֹוסִמ עֶרְופ

 הָרְעוה : דָחֶא שיִא תֶשֶא הָתְוַה רֶׁשֲא הָטַמְלּוי
 םירג הָפְסֶא סא םיִנָב הֶלְִּּנ םָא םיבּוט םיִׂשֲעַמְל

 םכיִרְרֹצְמְל הָדְעְק םַא םישדקה יִלְנר הָצַמְר ַא
 תוטל : בוט הֵׂשֲעַמילְּכ יֵרֲחַא הָפָדָר םָאוו

 :ןַּתַחְתַהְל הָנָבאּת חיִשָמִמ ןָתֹונְזְב יכ סאָמִּת תֹורָעְּנַה
 i הָנּושאַרַה ןַתְנּומְאַּב ןָדְנְבְּב טַּפְׁשִמ ןָהָלְו נפ ו

 םנ יֵּכ הָּרַבְל תּולְצַע אלו םיִתְּב תּובְבַסְמ תּולְצע
 -תֶא תּורָּבִדַמ םיִרֲחֲאֵֹרָבַּר תושעו ליָבָר"תֹוכְלֹוה

 תֶדָלְל תֹורֲענַה ןֵּתַחְתַהְל יִתיִבָאְו :ןֶהָל אל רֶׁשֲאוצ
 : ףִרָחִל בָיאָל הָּבַק תֶתְל אלְו תיַּבַה-תֶא גַהַנְל םיִנָּב

 /רֶנְָהת יִּכ :  ןָמָׂשַה יֵרֲחַא ּונָפ ;רּודָחֶא יִּב וט 6
 ןָהְתֶא ּודֲעְקִי הָּמַה תֶנְמֲאפַל וא ןיִמָאְמְל תֹונֲמְלַא
 זרּונָמְלאָה-תֶא דעְסִּת ןעַמְל הָלַהְקַח דַבָּכִת אלו

 דּובָכְל בָטיִה םילשמה םיִנְקְַה ּובְׁשֲחַי : תֶמָאָּב וז

 יִּכ : חקְלְבּו רֶבְּבַּב םכיִלָמַעָה דאָמְבּו ;דֶנָשָמ 8
 הָוש לַעֿפַהְו ֹוׁשיִדְּב רוש םסֶחַת אל רַמא בּותְּבַה
 יִנָפּב דבְלִמ ןקָזהְ-לַע הֶנֶמֶַש חקת אל : ֹורָבָׂשַל ופ
 ַחיכות םיִאָטַחַה-תֶא : םיֲִע הָשלש וא םָיִנֶש ב

 ינְפַּב דָעֶאְו : םִרֲחַא םנ ּואריו ןַעַמָל לכ יִנְפְּבּ
 םיריחְּבַה םיִכָאְלַמַהְו יִנדַא ַחיִׁשָמַה עּוׁשְו םיֵהלֲא

 רומשל



 cג?.3.4.5. הדנ יתומט לא א
 6 םיִהלֶא הֶלְננ רֶׂשָּבַּב סיִהְלֶאתֶאְרִי דוס לּודָנ יּולְגְבּ
 סיוגל אָרְקִנ םיִכָאְלַמַל הָאְרִנ קַּרצנ ַתּורָּב
 : דֹובְּכַה לֶא הָלֲעַנ ץֶרֶאְּב וב

 א ד םכיִּתְעָה תיִרֲחַאְב יִּכ רֵּבִּר רֵּבַּר ַתּורָהְ
 תֹוחּורְל ּוביִׁשְקַהְו הֶנּומֲאַה ןִמ םביִשְנִא ּורוסי
 ל הָפְנֲחַּב םיִבָזְכ יִרְבִח : םיִרָׁשַה יִדּומְלְו םיעָּתַעַּת
 | לבל צו : םכָס לרַבְּב םבֶעְרמ--תֶא ּוָת
 חֵקְלִהְל םיהלֶא אָרְּב רֶׁשֲא לָכאַמ קַחַרְלּו ןִּתִמְתַה
 + תֶיְרּבילְכ יִּכ | : :רָמֲא ֵעְדיְו םיִניִמֲאמְל הֶדּותְּב
 הָדּותַּב םכַא רָבָּב סַאָּמִי אלו הָבֹוט םביִהלֶא
 6 ה ּךֶמְָשְּב : הָּלּפְתּו םיִמלֶא רֶבְדְּב שָדְִנ יִּכ : חקל
 עּוׁשיְל הֶיְהִּת בוט תַרָשָמ םיִחַאָה יִנָפְל הָלֵא-תֶא
 רֶׁשֲא בֹוט חֶקֶלְו הרֶנּומֲא יֵרְבַדְּב ןמאת חישָמַה
 זםיִלְלֲחְמּו תֹונקְזיִלְבַהְּב ּתְסַאְמּו : ויָרָמַא ָּתְכַלָה
  תֶלֲעֹומ ּוֵּגַה תֶכָל יִּכ : ּךְלִת םכיִהְלֶא--תַאריְבּו
 םִיַחַה רֵבָּר ּהָל לפל תֶלָעומ םיהלָא-תֶאְרִיו שעָמ

 9 דלָכָל חשו רֶבַּה ןֶמָאְג ::אֹובְל רָשָאְו חֶלַאָה
 ייַח לָאְב יִכ ֹּונְּפַרֲחְו ּונְלַמֲע תאז--לַע יִּכ : חקמ
 : םיִניִמֲאַּפַל דֹאָמַבּו םיִשְנָאדלָכְל עישומה ּונְחַטְב
 ןפ ןו זדתֶא שיא זּובָי לַא : דָּמְלְתּו דיִּנִת הֶלֶא--תֶא

 תֶכָכְּב רֶבָּרּב יִניִמֲאַפל תּומָד הָיָה קר ּףיִתּורָחְּ
 43 תֶא רומָש = : רֶׁשֹיְב הָנּומֲאָּב ַחּורָב זרֶבֲהַאְּב
 וגלֶא : יִאּב-דע חקֶלַה-תֶא הָמְחָּנַה-תֶא ָרְקַמַה

 -לע ּףְל הֶנִּתִנ רֶׁשֲא ּךָּב רֶׁשֲא הָנְּתַמַהתֶא לֶקַת
 וט בֵׁשֲח הָּלאְל : סיִנְקְזַה ידי תָמּושְתְב הָאּובְנ יַּפ

 ג ןגֹוּבִתַה | : לכל ְּךְכַלַהמ הֶאְרִי ןעמָל סֶהְב הָיָה
 עישות תאז ּךְתֹוׂשעב יִּכ בֵׁשּת סֶהָּב חקֶלְבּו ב

 : ְףיעְמׂש-תֶאְו ֶתַא
 א הּגְמְחְנִת בָאְּבידא יִּכ ןקְזְּב רַעְנִּת לא

 9 התֶא תומָאַּכ תּונְקּנַהְתֶא : םיִחָאָּכ םיִרעָּנַה-תֶא
 תורענה

Eranויל ריר. ריי  
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 יִנְפְב הָבֹוט הָדֹות ָתיִדּוהְו םכָהיִלא ָתאַרְקנ רֶׁשֲא

 הָיִחְמַה םכיקלָא נפל ףוצְמ יכְנָא = +: םיִבַר םידע
 ינפל הָבּוט הָדֹוּת דיִעָה רַשֶא ַחיִׁשְּפַה עּושיו לכ

 הָמיִמְת הֶוָצְמַה--תֶא רּומְשל : םּוטָלְּפ סּויִטְנֶפ +

 רֶׁשֲא : םיִשָמַה עושי ּנֵגדֲא תֹולָגה-רע םומ יִלָב וט
 סכנה נט דֶחֶאָק רובנה ְרוכְמַה הָאְִי וע
 רֹואְּב בָשי תֶוָמְְןיִא וּרָבְל ובו : םיִנדַאָה ןּודַאו 6

 הא אל שיִאָו וָלֲא תַשְנְל שיא לכי אל רֶׁשֲא
 : ןַמָא םיִמְלוע תרּובנּו דֹובְכ ולָו ֹותאָרְל לכי אלו

 לכל אָנִי לֵבָל הֶּזַה םֶלֹועְּב םיִרִׁשֲעָה--תֶא וצ וז
 ןַתֹנַה יִמ -לַאְּב-סַא יִּכ ןֹוכָמ ןיִאְּב רֶׁשעְב ּוחטְבִ

 ריִׁשֲעַהְל ביִטיַהְל : זרּורל רֶׁשֲעְל -לּפ-זתָא ּונְל 8
 םכָהְל רַצאְל : םיִרְּוַפִמּו םיִביֵדְנ םיִבֹוט םיִשָעַמְּב ופ

 : םיִמְכֹוע ַיַחְב ּוזֲחאי ןעֶמְל ריִתֲעְל בוט דוסי

 יִרְבְּרִמ "לדַח .ףרָיְּב דְקֶפָמַהי-תֶא יתומט רומָש כ
 הָאְרְפִג רֶקָשָל הֶנּובְּת תֹוכָּפְהַתְו םיִלְלַחַו אש

 עת םביִשְנַא ודינה ָהיֶנֲע רֶׁשֲא :ןֵכ ₪
 ּףךֶמע ןח הָנּומָאַמ

 : ןַמָא

 : אניטקפ איגורפ םאו ריע יקדאל ןכ יתומט לא הכתכנ הנשארה

 לאפמ 38 אנ

 אר



 סג.5.6 .וח יתומט לא א
 .הָשַעְת אלו .םיִנָּפ-תרָּכַה יֵלְב .הָלֲאתֶא רֹומְׁשַל
 2 הָרָחַמ ףיִדי םיִשָּת לַא :  םיִנָפהאֹוׂשַמְּב רָכָד
 .דתֶא .רּומָש םיִרֲחֲאָה יֵאָטַחל ֵּבַהְתַּת לֶאְו שיאָב
 . ית -ןיו טעמא יִּכ םֶומ הָּתָשִּת לא : רֶשֶי ךָשָפִ
 יאט שו = + םםיִּבַרָה ּףֶנלֲחו ּףְתְכְק רובעב ְּךָל
 שו  טָּפָשַמְל םִיִמָּרִקִמ .םכְדְקִמ סעד םכישְנָא
 הב םעְדֹוג .םיבוטה םישעמה ןְכ-הֹומְכּו : .םיִרָחַאַמ
 . +  ?יאָבְתַהְל ּולָכוי אל ָּךֶפהְל רֵׁשֲאַו םֶדְקִמ

ieא ן בש לּועָה .תַמַּת רֶׁשֲא םיִדְבעֶה-רלְּכ  
 .:םש- ףרנ לבל דובכ--לבל םיוש םכָהְיִנדַאתַא
 ?םיִנַמֲאַמַה .םיִנדֶא  סֶהָל רֶׁשֲאַו < < : הקלו .םכיקלֶא
 .יכ ורבע .ךא .הֶמַה םכיחא יּכ 'םהל ב לא
 .זרָכֲא--תֶא . בוטה .יקזִִמו הפה םיִדיָדְְו .םיִנָמָאנ
 ג רחא ְּךְרַרְּב . דַמְלָי :יִּכ שיא | : םכַחַנְתּו דַמְלַת
 . .תְנׁשַּמַה עושמ שא .םכיקְָח םירבְל .אובָי אלו
 אה ַתּופָנ . : םיִהלֶא תַאְרִיַּב רשא . חקללו וננרַא
 םיִרְבְּרַה תָביִרָמו תֹולֲאְׁשִב הלהסַא יִּכ ןיִבַמ ןיאו
 : תֹועְר תובשחמו תֹופּוּרְנ הָביִרֹמ הָאנְק הָלֵאַמּו

 ה םיִבָשחַה תֶמֲאָה ירְסֹהָו בל יִתיִחָשִמ יׁשְנַא תְֹקְלְחַמ
 6 תַאְרַי : הָלֲאְּכ רֶׁשֲאֹמ רוס םיִהלָאדתאָרְל ןנק
 זּונאבַה אל כ. : אּוה לֹודָּנ ןינק ּךִיַר סע םיהלֲא
 =יִצֹוהְל לַכּונ אל יִכ היל ץֶרָאָה ללֶא רֶבָד
 9 8 םיִצָפָתַהְו : ּונֵיד תּוסְכּו לָבֹא ּונָל תּויָהְבּו : רֶבָד
 תּולָבְנ תובר תֹואַתְו שקֹומלּו הָּקמְל ּולְפַי ריִׁשֲעַהְל

 : ןֹוּרֵבַאַו תַחַׁשְּב םיִשְנַאָה--תֶא םעיִּבְטַּמַה תֹועָרְו
 ו םכיִשְנִא רֶׁשֲא ףְסּכַה-דזרַבָהַא עֶר"ז רָב ׁשֶרׂש יִּ
 םיִלבֲתַּב םָשָּפְנ-תֶא ּורָקְדִַו הָנּומֲאַמ ּעָּת םֶדְמְחְּב
 וג ףודרּו הלאִמ הַרְּב םיִהלֶאָה ׁשיֵא הָּתאַו : םיִּבַר

 : הֶוע הֶוְִת הָבֲהַא הָנּומֲא םיחלַא-תַארו הָדְ
 ו? םיִמָלֹוע ַיַחַּב זוחֶא הָבּוטַה הֶנּומָא תַמָחְלַמ םַחלָה

 רשא
73 $ %% < 
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 אלו הָלֲאב יִתיֵנַע ןֵּכ רּובָעְבו : םַּגַה דָמְלַמּו
 לוי יב יִּתְחַטְבּו יִתְנַמֲאָה רֶׁשֲאַל יִּתְעְַי יכ יִּתְׁשְב

 זוחֶא : אּוהַה םויל וב יִּתְדְקִפִה-רְׁשַא תֶא רומָשל ג

 הָנּומֲאָב יִּנָּפִמ ָּתְעְמְש רֶׁשֲא הָניִבְדיִרְבִּדר תּומָדְּב
 ןודקפה--תֶא = : תיִׁשָמַה עּושָיְּב רֶׁשֲא ,דָבָהַאְו וי
 תאז :ּונָּב בָשיִה שדקה חור רָי-לע רומש בוטה וט

 יִלְגּפ םֶהֵמּו יִּנָמִמ ּורָס אְיסַאְּב רֶׁשֲא לכ יִּכ ְתָעַדְ
 יִכ יִרְפָסִנֹוא זְריֵבְל רֵסַח .ינְדָא ןתָי =: אָנָנְמְרָהְו
 יִּכ : יִתָרְׁשְרשִמ שָב אלו תֹוּבַר םםיִמעַפ יֵנְוְרַה גז

  8ןתי : יתא אָצְמּו .יִנשְקִּב שקַּב םֹורְב ֹותֹויְהּב-סָא

 הּתַאְו אּוהָה םֹויב ָנֹדֲאַמ .דָסֶח אֹוצַמְל ינדַא ול

 סֶפֶאְב יל תַרׁשירׁשַא תֶא דאָמ ביה ּתְעַדְ :
 עּושיִב רֶשֶא ןְּב קוָחַה יִנָב ההָּתַו בא

 םיֵּבַר םיִדֲעְב יֵנַמִמ תעמְׁשרֶׁשֲא תֶאְו : ַתיֶׁשְּמַה 2
 לָכּו רֶׁשֲא םכיִנּומָא םיִשְנַא יּדיִּב דקפה םםָתא
 ׁשיִאּכ עֶר לבֶס הָּתַאְו = : םיִרַחַאָה-תָא םַנ רמַלְלּפ
 םכֶהְלנַה שיא ןיִא : ַחיֶׁשָמַה עּוׁשיְל בוט :אָבָצ4
 ותא רַחּבַה יֵנֵעְּב בטי ןַעַמְל םַײח יֵרְבַדּב וַחאי
 סִא רֵמְעְי אל שיא קֶבָאְי רֶׁשֲאְַו : אָבָצ ׁשיִאְלה
 זרַחקְל דעה רֵּכַאְל בוט : קֶבָאי .הְרותכ אל6
 רָבד יֵנֹנֲארְׁשֲא תֶא ןיִּב : יִרְּפַהְְוִמ הֶנושאַרְּבִד

 ַחיִשָמַה עושי רכז : לכֿב הֶנּובְּת ל ןתו ינדאופ
 ּהָבְּו :  יִתְרּושְבִּכ םיִתַּמַה-ְוִמ םקוה דִוָּב ערומפ

 ּונָניִא םיהלֲא רַבְּדּו ןןָא-לעפְּכ תורסומלדדע יִתיֵנֲע
 תַחְקְל םיִריִחְּבַה ןעַמְל לפ-תֶא אָשֶא ןָּכלע : רּוסָאו

 םע תיִׁשַּמַה עּוׁשיְּב רָשֶא הָעּושְּתַה-תֶא .הָּמַה םַּג
 םכג ֹומְע תּומְנ סֵא רֶבָּרַה ןָמֲאָנ : םֶלֹוע דוּבָּכ וג
 ׁשֵחֹכג םא ומע ּךלַמנ םנ אָׂשִנ םַא- : למָע הָיְחִנ ופ
 ןְמֲאָנ בשי אּוה אנ אל םִא :'שָחַבָי ּונָחֹא 8

sadרעֶהְו הֶלֶא ריִּבַה :  ושָּפַנתֶא שחכל לכ  
 ינפל 39 ב אנ |
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 תינשה תרגאה

 ךאלמה לואפמ

 לא

jo ihe Pe 

 = א א ןֹוצְרְּב ַהֵׁשַמַה עושי ְּךאְלַמ קואלה
 עּושיְּב רֶׁשֲא םייחה רבְדְּכ םיְִלֲא |
 ?םֹולְׁשְו דָקָת ןח דידיה יִנָב יִתֹומְט לֶא : חיִשָמַה
 3 הָדֹוא | : ּוננדא ַתיִׁשַמַה עּושיו בָאָה םכיִהלַאמ-
 5 יִּב רוהט עֶּרַמְב יִתֹובֲאּכ יִּתְרַבֲע רֶׁשֲא םיהלאל .

 < יִקַשָחְו : םֹויָו הלל יִתולפְתְב הפ יֵלְב ְךיּתְרכְז
 =: הָחְמְש אַלָמָא ןעמל ּףיִתֹועְמַּר-תֶא יֵרָכְְב ךתארל
 < תרָׁשֲא ַּּב רֶׁשֲא :רֶפְנַח ילב הָנּומֲאָה"תֶא ייְְִ
 ְּךֶמֲא אָקְנּואְו ָךֶמִא םָא אָדָיולְב .הָנֹוׁשֲאַרְב הָבׁשְי-
 < <תּויָחַהְל ּדְריִּכְזַא ןֶּתלע = ּךֶּב םנ יִּכ תּוטְב נָא

 < זו ג ידו תמש ףּב רֶׁשֲא .םיִתלֶא תנּתכיתֶא
 = דדסא וכ .הֶאְרִיִה חּוריתַא םיִהלֲא ּונָל ןתָג אל-
 | | תתדֲעַמ שובת לאְו .: הָניִּבַהְ הָבַהַאָה הָרּובָּנַה-

 | = הרשה -םע ערתתיסא וכ הרוס יפו נכלא +
 9 אָרְְו ּונָל .עישוה רֶׁשֲא :  םיהלֶא תרּובנְכ .יִנָעָּב-
 ןַחָנ ֹּתָרונְכסַא יֵכ ונׂשעמְב אל שדלה תַאירְקב =
 : םיִמָלֹוע תֹוּתעמ: תיִׁשָּמַה עושיְּב ּונָליןַּתַנ רשֶא +

 ירֶׁשֲא -תיִׁשָמַה עני :ונעישומ תּולְנב הנ .הָּתעְו
 -לע תַּהַׁש-לַבו- םייחה-תֶא ְהיֵאַהְו תֶוָּמַה-תֶא ל
 וו ְךָאָלַמּו אָרְקְל .יִּתְמַשוה ָהיֶלֲא רֶׁשֲא- : הֶרֹוׂשַּבַהרַפ -

 דמלמו
 כ 5
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 .לֵא .עיִגַהְל ּולְכָי אלו תַע--לְכְּב תודמל : תֹוברז

 ֹומְכ. השמע ומק אָרְּבִמִ אגו : תַמָאָה

 בוק

  Seזכְוַעְּגש יִכ דע וברי אלו ] | הָנּומְאְּב |
 ,ּתְכַלָה הָּתַאָו : םִגֹעגַׁש סג הָיָה רֶׁשֲאַּכ לכל הלני

 יִפַא ְּךֶרָאָב יִתְנּומֲאָּב יִּתְבַשְחַמב ינֶהְנִמּב יְִקְלְב
 ויה רֶׁשֲאַּכ ינֲעְו יִתופּודְרְּב : יתָוקתְב יִתּבָהַאְב וו

 .זרָלֵאּכ תֹופודָר תדְרָטְסּולְּב ןִנקּואּב ויִסְנַאָב יל
 ובאי רשא לכו : יִנדַא יִנָליִצַה םכְלָּכִמּו יִּתְלַבָס 2

 .: ּופדְרי תיִשָמַה עושיְּב םיָהְלֲא--תַאְריְּב רחל
 .רועְתַהְל עַרַחל ּובְרְקִי םיִתיִסָמּו םיִעְר םביִשְנַאָו 9
 ּתְדְקְּפְהְו ָּתַדַמָל רש בש הָּתַאְו : תֹועְּתִהלּו 14
 ףיִרּועְּנִמ יִבְו : ּונַמִמ ָתדמְלרֶׁשֲא תֶא ְּךְתעַדְב וט

 הָעּושַתְל מכל םיִלכִיַה שָדְקה יֵבְתַּכיתֶא ּתְעַדָ
 ַחּורַמ בּותָּכַה-לְּכ : ַחיִשָמַה עּושיִּב רֶׁשֲא הָנּומֲאָב 6

 התא תורוהל רֶסּומְל החכֹותל חָקָלְל בישו םיִהלֶא
 | םיִמָּת לאה שיא תֹויָהְל = : הדֶקָדְצִּב רָשָא וז

 : בוט הֶׂשֲעַמלְּב"לֶא םלשְו
 עושי | לנדאו םכיִהְלֶא נפל דַעָא ינו "7" ד
 ,םכיִתַמַה--תֶאְו םִיַחַה--תֶא טופשי רֶׁשֲא חיִשָמַה :
 רֹוצַפ usa g תֶא ארק : ותּוכְלַמו אּוה תוולְּגַהְּב 97

 םיפא ְּרֶאלֶכְּב טִחַנ רַעָּג ַחָכֹוה תַע :ןיִאְבּו תֵעְּב
 .חקלל ּוחינו אל רֶׁשֲא רַעָה אבָי יִּכ : הקלו

 עַמָשַּב סיִדָמְלְמ םָהְל ומיקי םָהיִּבַמְחַמְכיָא יֵּכ ןֹובָנ

 זרָמָאְהְדְןִמ עַמָשַהד-תֶא - הדָמַהְו : נא
 בק לֹּכַּב רּועְת הָּתַאְו : ַבְהיירְבְּלָא ונפו'ה

 : ּךֶתְדּוכָע-תֶא םֶלָשָה רׂשבמה הֵׂשֲעמ השע עְר

 : יִּתְרעֶנִמ Py‘ ברק ַחֵבְזַהְל יבֹנָא רתע 2

 דא הק רֶתָכ יל רצָאְ התו המאה
 ןתי .
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 67.2.85. .נ ב יתומט לא ב
 תַכּפְהַתְ ליעומ אלל םיִרָבְדִּב בּור לבל יִנדַא יִנפל
 וט.םביהלָא נפל ןּוחְּב דמעל רהמ : םביעְמשה
 6סַה : תַמֲא רַבְּב--ַתֶא רשיל תֶשב יִלְּב עפל
 . עַׁשְרְל בֹרָל ּובְרָקי יִּכ םכילְלחנ וש יִרְבָּדִמ
 וז: טק אָנָמּוה םֶהַמּו נא תֶתַחְּפּכ םֶרָבְדּו :בֶר

 9 נק Ey דוסיו 5 םכִדָחֶא תומא ּוכָפַהיו
 הרֶׁשֲ תא עדי יִנֹרֲא הז םֶתּוח ול תֹויְהְּב קְזהְּב
 : .ןועמ .רּוסָי .חישְמַה םֵׁשְב אָרְקִרְׁשַא לכו ול
 םאצ יִּב םֶּרבְל ףסְכְו בֵהְז יִלָּב לֹודנה תייְבְב ןיִאְו

 שיאו : המלל הָלֲאְו דּבְכְל הָלְֲו ׁשֵרחַו ץע יל
 .שודק הָיָהִי דּובָכ יֵלְכ הֶּלֵאַמ ושפְנתֶא רַהְשִי יִּכ
 תֹואַּתִמ חַרְּב : בוט הָׂשֲעַמ"לְכְל ןוכְנ יִנדאל בוטו
 םכע סולָש הָבָהַא הָנּומֲא הֶקָרַצ ףדרּו סכיִרּועְנ
 23 ;רולֶאָשְּב סאָמ : רֹוהָס בֵלְב יִנדאְל םכיִארקַה
 תּוביִרָמ תודילומ יִּב עַדְוהְּב רֶסּומ ןיִאְו תֹוליִסְּכ
 %ַוָנָע תּויָהְלְסִא יִּכ בּורְל יִנֹדֲא דָבֲעְל אלו |: הָּנַה
 הכ דתֶא הָוְנֲעּב רַסִיִל : עֶר לַבסְו דמלל ןֹוכנ לכל
 תרעַדְל םיִהלֲא .םכְמא ביִׁשָי ילּוא םיִמְמְקְתַמַה
 %ושקונ רֶׁשֲא ןטשה שקוממ ץיקלו : רָמָאָה
 : ונוצְרב ּונָּמַמ

 א להקה םיִמָיַה תיִרֲחֲאְב יִּכ עַדַּת תאז-תֶאְ
 2 םבָׁשְפַנ יִבָהא :ּוָקְי םיִׁשָנֲא .יפ | : תֹועָר זרותע

 םָהיִדליִל סִרְרַסְו םיִפּבגַמ םיִאּג םיללה ףֶסֶכדיִבָהא
 3 םינטש לא יִריִפמ דָסֶח יִלָּב : םיִמָמְו םיִעָשְר
 + סיריס = +. בוט יִבָהא אלו םיִׁשָכ ּוקַּפַאְתַי אלו
 : םיָהְלֶא יִבָהאַמ םיִנַרעַמ יִבָהא םיִחיִפְמ םיקשפ
 הּושָחַכְ ּהָתְרּוכְגְ-תֶאְו םֵהָל םיהְלֲא-תַאְרִי .תּומּד
 6 םיִבְשְו םיְּבְ םיִאָּבַה הָלֲאַמ יִּכ : רּוסָת הָלֲאַמּו
 + רֹואתְּב תוכלה םיִאָטֲח תֹונשט תֹוליָקּכ םֶכיִשָנ

 תובר |
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 ₪ תרנא א

 ךאלמה לואפ

 סו ט:יי6ֿ
 עושי ls | םיִהלֲא רבע sr אא

 תֶלָחְותְב . ksh רֵׁשֲא תַמָאָה תַעַדְופ
 :בָוַכְל לֵב 7 םיִהְלֲא רֵּבַר רֶׁשֲא םיִמְלּוע :ייח
 הָאיִרְקַב ויָתֹוּתעְב ּורָבְּד-תֶא הנו "+ םיִמָלּועְמ 3
 לא 0 ונעישומ יָא תַנְצִמְב יִל הָדְקְפַּמַה +

 תיִשַמַה io ינדאו "באה הומלס זםֹולְׁשְו
 ףורעל טְרְקְּב ּךִּתְבֲע ןַּכ רּובעַּב : ּונֲעְׁשּומ ה

mbרֶׁשֹאַּכ רע לֶכַּב םכיִנָקְז םיִׂשָלְו  
 .תַחֲא הָשֶא לעב םימ כת שיא היֹהָיֹמֲא : : ּךותיוצ 6

 : תָרְרְסְו הָלז לע עָשְרִנ אלו םיִנָמָאָנ םיִנְב ולו
 םכיִהְלֶא תיּבדדְקָשָמֶָבְב םכִּמ תּויָהְל דיקְפְל יִּכד

 -הָּכִמ אל אביס אל הָמָחְשיִא אל םיִנָּפדע אל
 םיִרְג ףוסאְל בָהאדסַא יִּכ : עַצֶּב עצב אל ףרֶנָאְב
 זחא : בֶלז-יקְנ דיִסָח קירַצ ןּובָנ םכיִבוט בָהאפ

 אוה םכַּנ לכי ןעמל דמל רֶׁשֲאּכ ןִמָאָנה רֶבְּרּב

 : םיִמְמקְתַמַהדתֶא תוִכֹוהְלּו ןֹובָנ הקָלְּב םכנל
 דאָמְבּו םָעְתַמּו רֶקֶש יֵרְבדְו םיִּבַר םיִרְרס שו יִּבי

 רשאמ



 04.4. ד יתומט לא ב
 יל אלְו אּוהַה םבויַּב קידצ טפש יִנדָא יֵלֲא ןִּתִ
 פיִלֲא אֹובְל רַהמ : ותאְרַה יֵבֲהֹא-לְכְל םג יִכ יִַּבְל
 י םֶנשֶהתֶא ֹובָהֶאְב אָמָד ינֵבע יִּכ = : זרֶרָהָמ
 -לֶא סוטיט לג לֶא ןקְסְרִק קיִנֹולְפִתְל דל הָּוַה
 זו והָאיִבַהַו קךמ-תֶא חק יִּמֲע ֹוּדבְל קול : אָיָטַמְלּ
 ופ יִּתְחַלָש יִקיֵכּוט-תֶאְו : הָדֹובעל יל בוש יִּכ ְּךַמַע
 וג הָאֹורטב יִּתְבוֲע רֶׁשֲא הָמְלֵׂשַה-תֶא : סָפֶא 'דָא
 -תֶאְו .סיִרְפְסַהְז-תֶאְו בב ּךִּתא אָבֲה יִפרק סֶע
 + תֶׁשֹחְנ שרה רְּבנְסְבְלֶא : דאָמּב .רָפָפַהְדתולְנַמ
 : ויִלָעְפְכ יִנֹדֲא ול םֶלָשָי תובר תֹועָר יל הָשָע
 . ןטדע וניִרָברהלֲע סק יִּכ ּונָמִמ רֶמָשַה הָּתַא .םכנְו
 6יִּתֶא שיא דמֲע אל .הָנּושארֶה .יתְרְבַדְּב : דאָמ
 וז לנדאו = ::.ם םכֶהְל בֵׁשֲחָי לֶאְו יִתא ּובְזָע םֶלָב -
 ועָמָשָ יִב הֶעיִרַקַה םֶלשִּת ןעמל ינקו יִתא דמַע
 ו יִנֵטְלַמִי ינדאו =:  הָיִרַא יִּפִמ טְלְמאָו םכיזגהה-לָכ
 משב רש .ותוכלמדל יגרמו עֶר השמה
 ופםֹולְׁשְל :לאָש < : ןַמָא םיִמָלע .יִמְלועְל דֹובְב ולו
 בבׁשייטסרָא :יִרְּפַסגֹוא זריַבּו אָלֹוקֲאו ָקְסַרַּב
 21 רַהַמ <> : יטלימב הלח יִּתְבנְע ימיפרט-תֶאְו ָתְנְרְקְּב
 ןדּופּו ו !לֵאׂש ילּובוא ףכחה . .ינפל ,אֹובְל
 29 ימיׁשְמַ עושי יִנֹרֲא < ; ,Be ,יַדלקו -ינלו

 = :םָכָמַע ןח. ָּךֶתּור סע. |
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 205. פק. הפ .TIT. CAP.23 גב
 לֶא תופצְל : רנה .םֶלֹעְּב םיהלֶא תרַאְרְיְבּו 8

 .לודגה .םיהלא דּובְּב תֹולְגַהְו תָבְרבְּמַה תֶלָחּותַה
 ושפנדתֶא ןַתָנ רשא : ַתיֶׁשָמַה עושי ּונשּומו +

 קרֶלְנְ סע ול רַהֵמְלּו ןָעיהלְּכִמ ּונְלַאְנְל ּונָרָעְב
 ןנְתְתַתְו רֵּבַדְת הָּלֲא-תֶא : םיבוט םיִׂשֲעַמְל אָּגְקִמ וט

 : שיִא ךְתא זבָי לַאְו ןֹוטְלְׁשלְבּב חיכותְו
 .םיטלשו םיִׁשאָרָה יִנּפָמ ענְּבַהל םֶריּבְזַה נא

 -דִרְּכ לֶא םינֹכָנ םֶתּויהְל םםיִׁשאָרָה לֶא עומשל-
 יִלְּב םֶתויֵהְל ׁשיִא ּופְּדִנְי -לַבְל : בוט הֵׂשֲעַמ

 : םםִׁשְנֲאלָכְל הָונֲע תֹואְרַהְל- עגְצַה רֶביִרְמ
 סיעת םירְרס םיִליִסְּכ זרַעָל ּוניִיָה ּונָחַנֲא םג יב

 זרֶביֵאְּב הינה םיִּדמְהַמּו תרובר תֹוֲאַת יֵדְבֹע
 תֹואָרַהְבּו : ּוהֲעַרְל שיא תַאְנָשְב ּונָבְיִאְו הָאְנַקְו
 ישעמב אל : | ונעישומ םיִהלֲאַמ שיא תַבֲהַאַו בוט ה

 ּונְל עישוה ֹוּדָסַחְּב-דסַא יִב ּוניִשְע רֶׁשֲא הֵקָרְצַה
 : ׁשֶרקה חּור ;רַשְדְהַו תיִנְׁשַה הָדָלֹוּתַה ץֹוהְרְב
 : ּונעישומ תיִׁשָמַה עּושָיְּב רֶׁשֹעְב ּוניִלָע ךפש רֶׁשֲא 6
 יח רֶלֶחּותַּכ םכישְרליל הָיְהָנ ֹוּנַחְב ּונְקָדְצְבּוד

 יכ יֵתיִבֲא זרָלַא--לעֶ רֶבָּרַה ןָמֶאַנ : םכיִמלוע
 תֹוׂשֲעַל םיִהלאָּב םיִניִמָאּפַה ּונֲאָדְ עמל קּזַחְתִת
 : םיִׁשְנֲאַל םכיִליעֹומּו םיִבּוט הֶלַא םיבוט םיִׂשֲעַמ
 זרובירָמּו  תּודְלּותְו רֹולִסּכ תולָאָשְמ "לַדַחופ

 : הָנַה לָבָהְו ליעומ ןֶהָב ןיא יִכ הֶרּוּתָּב תוקְלְחַמּו
 ןושארֶה רֶקּומַה יֵרֲחא תַמָאְּב רקשָמַה שיִאָה-תֶא י

 ְדְפְהְּג . קדֶזְּכ שיא יִּכ עַדָוהְּב : סאָמַת יִנשָהְו וג
 חַלָשֶא רֶשָאַּכ : שטּופָש תה ֹוׁשָפנמּו תצַשהְו 9

 יִלֶא יי ירַהַמ יקיכוט וא אָמַטְרַאדדתָא ְּךיִלַא
 תלש : ףֵרֹהַּב םכַש תֹוָהְל יִּתְבְׁשַח יִכ יִלּפְקִנְל ה

 רֹקְחִ אלו הָרָהֹמ ָּמַאתֶאְ ץעויה 3 ָנְז-התֶא
 םהל 1 :  א



 .caP.l.2 3 א טוטיט לא תרגא
 וורָכְסִי רכָּסַה םכָהִּפ רָשא : קדֶלּומל רֶׁשֲאֵמ
 :אל--רְׁשֲא תַא םֶדָמְלָּב םיִּתבַה-דלָּכידתִא םיכפהה
 ופ מיָבְנ םֶהָמ שיִא רַמָא : עַצְּב רּובֲעַּב םכֶהְל
 תֹעְר תויח תַע-לְכּב םכיִבְזּכ םיִטָרָּקַה םֶּבְרְקִמ
 3 ומָחיִכּות ןְכְל הָנֶמָאָנ תאוה תּודָעָה : לֵצֲע ןֶטָּב

 ו+ םקְבְּד לבל : הֶנּומֲאְּב םיִמָלְׁש םֶתֹווְהְל הָקָנָחְב
 : תָמֲאָהְוִמ םיִרְּפַה םיִׁשְנֲא תֹוצמּו .םיִדּוהְי ֵלְבַהְּב
 וט ןיִא םיִרְרֹקְלְו םכיִאָמטלְו םיִרֹוהטַל םיִרֹוּהְט לֹּבַה
 ופהַּמַהה : אֵַמַט םכעֶּדַמּו םֵּבְל םנ יִּכ רּוהָמ-לַּב

 ׁשֲחְּכ םָהיֵׂשֲעַמְבּו םיהלָאָהְ-תֶא תַעַרָל םכידומ
 : דיללֶכ יסַאמּו םיִנִמֲאמ םֶנִאְו םביצקש םֶתֹווְהַּב
 : בוט הֶׂשעַמ

 א ב: ןֹובְנ חֶקְלְל תּואָּנַהְ--ִתֶא רָּבִּדְת הָּתַאְו

 9 סיִמְלָש בליקנ סיִרָשָי םיררּועְתִמ םיִנְקְזַה תויָהל
 3 ץרונקזה םנְו :  זרְוָקַהְב הָבַהַאְב הדֶנּומָאָּב
 תודְבע אל תונטש אל שָדְקְל הָנאָנְכ ןֶּהיֵתאָרמְּב
 + תּורָעּנַהְ-תֶא ריִעָהְל : בוט זרודְמלמ בר ייל

 ה תֹונֹובְנ : ןָהיִנְּבתֶא הָבָהַאָל ןָהיִלָעְּבתֶא הָבָהַאְל
 לָבְל ןָחיִלָעַבְל תועְמש תֹובֹוט תִיַבזתֹובְׁשי תּומיִמְּ

 6 ןָנֶחְתִּמ םכירָעְנַהְהתֶא סַנְו : םיהלָא רבְּר ר
 1 םכיִשָעְמ תומדל הֶאְרִּת לבב : םיִנֹובְנ תּויָהְל
 8רֶבָּב : רשיִמְּב םתַב תַתָש יִלְּב חַקְלָּב םיִבֹוט

 ןאָּב םַמֹקְתַּמַה אָריִו ןעמל עֶׁשְרְי אל רֶׁשֲא קֶזֶח
 פינּפמ ענָּבַהְל םכידבעל |: ֶּּב רֵּבַרְל עֶר ל

 יבּונגל אל : בישָקְל אל לּכַּב ביִטָהְל םֶהיֵנֹדֲא
 ' לֹּכַּב רֹודַהְל הָבֹוט הָנּומַא-הלּכ תֹואְרַהְל-הסַא יכ <

 וג םיהְלֶא ןַח הֶלְננ יִּכ :  ונעישומ םיִהלֶא חקְלתֶא
 ופּנָשַחְכְב יִּכ ּונְמא רֶסַו : םיִׁשְנֲא-ילָבְל עישומָה

 קֶדְצְבּו הֶניֵבְּב זרוימל ּונְל ץֶרָאָה תֹוֲאַתְו עשב
 תאריבו
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 יִתְיִמָטִמְו חיִשָמַה עּושו רּוסַא אפל א
 : ּּגְרְזעֶו ּונֵדיִדְי ןֹומָליִפָל ּוניִחֶא

 ;רֶּלֵהָקלְו ּונֲאָבְצ הֶעְר יִּפְּכרַאְלּו ּוגְתַדיִדְי אָיִפַאְלּו ל
 ּניִבֲא םיהלָאָמ םֶבָל םּולָשְו ןח : ְּךִתיֵבְּב רֶׁשֲא

 ב 2 5 .

 ְּריִכזַחְב יהלאל זרָדֹוא : םישָמַה עושי יִנדאְו +
 >> ִדְתְנּומָּאְו ְךְתָבֲהַא-תַא יִעְמְשְּב : יִתֹולְפְתַּב תַעלֶכְּב ה

.. 

 : םיִשּודקַהְלָּכ לָאְו יִנֹרֲא עושוד-לֶא ףָל רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא בּוטדלְּב תַעַרְּב ֶּתְנּומָא תֶרָּבִהַמ לַעְפִּת ןעַמְל 6
 הֶלּודְג הָחַמָש ּונָל יִּכ : חיִשָמַה עּושְיָּב םכֶבָּבַז

 : םיִשודקה יַמֲחַר ּוחָנ יִחָא ּךֶב יכ ְּךְתָבֲהאְּב הָמֶחָנְ
 -תֶא ךְתּוצְל חיִשָמב הָּבַב תּויָמְמְק יל תֹויְהְּב ןַכְל
 יִתֹויְהְּב ןּנִחְתֶא ןגְתְתַה הָבְהִאָה ןעָמְלו : הָנאָּנַהפ
 ןּנחְתֶא : תיִשָמַה עושי רּוסָא הָּתעְו ןקֶזַז לּואָפְכ י

 : יִתּורְסּומְב יִּתְדלּוה רֶׁשֲא יִנְב יִמְסיִנֹוא לַע ךיִלֶא
 ּךְל ליעומ הָּתַעַו ל ליעומ אלל םכיִנָפְלַמ רֶׁשֲא ו
 : יִמָחַר אּוהו ּוהְלְּבְקְת הָּתַאְו יִּתְרְלָש ותאְו : ילו

 תרּורְסומְב יֶּתְתַת יִגֲתְרׁשְל יִמע ורָצָעְל יִתיִבָאְו ג
 תֹוׂשֲעל יִתיִבָא אל ּךְתְצַע יִלְּב קר : ;רֶרֹוׂשְּבַה 4

 : .הָבְדְנּכְיסַא יִּכ םּונָאָכ ףְבּוט הָיָה לבָל רֶבְּ
 : םֶלּועְל ּוהְלְּבקְל תַעְּכ דָרְפפ תאז רּובעב ילּואו וט

oeאלו ו  



 642.8. ג סוטיטלא תרגא
 + תושעל ּודָמְלַי ּונְלדרָשֶא תַא םַו : רֶבְצ םֶהָל
 סכְתִייַה לבל הֶקוצְמַּב רסְמַמְל םיבוט םםיִשעמ
 וט לֵאָׁש ךְמלְׁשְל םיִלַאש יִמע רֶׁשֲא לכ = : יֵרְפ יל

 ןח הָנּומָאָב ּוניִבָהא םבולשל
 םכָכְלִּב ₪
 : ןַמָא |

 תלהקל ןושארה דיקפל רחבגה סוטיט לא אינודקמל שא ילפקנ ןמ הבתכנ
 : םימרק

 לואפמ



 תרגא
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ol er ה 
 םכיִקְלַחּב אמ .רֵבַּר רֶׁשֲא םיהלַאּ=ז א א

 "לֶא םיִּבַר םיִכָרְדִּו .םיִּבַר
 םיִמָיַה תיִרֲחַאְב ּוניִלֶא רָּבַּד : םיִאיִבָנּב תובָאָה ל

 --תֶא הֵׂשָע ובו לכ ׁשֶרֹויְל םָש רֶׁשֲא ןַּבַב הָלֵאָה
 מיק םכֶלַצְו ודֹובְּכ הנֹנ ֹותֹוָהְבּו : םביִמְלועָה 3

 ּוניתאטחמ ּונְרהְט ושְפִנב ֹותָרּובנ רַבָדַּב לכ אָשנְ
 בוט ותויְהְּב : םכיִמּורְמַב הֶלְדּנַה ןִמיִל בש

 : םכֶהמ רי םש הָׁשְרַל חקָל יִּכִדִדַע םיִכָאְלִמִמ
 יִנָא הָּתַא יֵנְּב תַעַמ רַמָא סיִכָאְלַמַחְ-ְוִמ יִמְל יִּכ ה

 קפּוהו בָאְל .ולדדהְיָהֶא יִנֲא דועו ָךיִּתְדַלָי םכויה
 -לֶא רוכְּבַהדתֶא ֹואיִבֲהְּב דּועו : ןֵבָל יִלְדהְיָהי 6

 : םיִהֹלֲא יִבָאְלַמדִלַכ ול ּוֲחַּתְׁשִיְו רָמָא ירַבַּתַה
 יִתְרְׁשִמּו תוחור ויָכָאְלַמ השע רמָא םיִכָאְלַמְלּו ז
 םיִמְלּוע יִמְלועְל םיִהְלֶא ךַאְסִּכ ןֵבְלּו : טקל שא 3
 קֶדְצ ּתְבַהֶא : ְּתּוכְלִמ טְָבְׁש רושיִמ טְבְׁשּ

 ןָמָש ּךיָקלֶא םיהלֶא ּדַהְׁשִמ ן--לע עשְר אָנֶשתַ
 ץֶרָאָה .תיִשארְּב יִנדַא הָּתַאְו : ףיִרּבַחְמ ןושָשי
 ּודבאו' הָמַה : םםָמָׁש ּיִדָי ההׂשֲעַמו ָתְדָסָי וו
 שּובְלַכְו : ּולְבָי דָנָּבִּכ םכְלַכְו דומעְת :רָּתַאְונפ

 : ּומָּתַי אל ףיִתּונשּו אוה הָּתַאְו ּופלֲהְיְו םַפיִלֲחַּת
 לאו



 ןומליפ לא תרגא
 1 דידיה חֶאְל דָבֲעְל לַעּפְמסַא יִּכ רוע דָבָעְכ אלו
 וז םֶאְו : ינדאבו רֶשָּבַּב סג-ּךְל יִכְאְו יל דאָמַבּו
 ןצְְתא קְׁשֲע םֶאְו : ינֹומְכ ּוהְלְּבַק ל רַבָחְל נָא
 ופ יִּתְבַתְּב לּואָפ יִנֲא : יל ָהָבְשַחְת הָמּואָמ ל בח וא
 זכנ יל ּתְבַח יִּכ ףֶלֲא יִּתְרֹמֲא אלו םֶלשֶא ידָיְּ
 כ יִנֹדאַּב ּיִלָע חַמָשֶא יִנֲא יִתֶא ןִּכ | : ֶּשְפנְַתֶא
 עו יִּתְבַתְכְו יִּתְחַטָב ּךְתעַמְׁשִמְּב : יִנֹדאַב יִמָחִר הנר
 : .יִּתְרַמָא רֶׁשֲאמ רַתֹי הָשעמ יִכ יִתְעְדְו לא
 9 םבָבְל ןחּוא יִּכ .יתיוק יִּכ ןּולָמ יל ןכֶה זנו
 ₪ חישה עּושיב יִמַע רּוסָאָה אָרָפַּפֲא : םֶכיִתּלפְתְּב
 9 : יִרָע קול אָמַר ְךְרטְסְרָא קרמו : ְּמלֶשל לאש

 הב ּוננדַא ַתיִשָמַה עושו ןח
 סָכָחּור סע

 : ןֵמָא

 : דבעה ימסינוא, ריב ןומלופל םורט הבתכג

 - םיהלאה
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 2 זחֶא אל יִּכ : תֶנָּמַה תֶאְרִי די--לַע םָהיַּוחְדְלְכ 6

 תיהפהרכא ןל ןָכְל = : וָחֶא םֶהָרְבַא עֶרְּבסַא יִּכ םיִכָאְלְמַּב ול
 םכוהר לוד ןהכ ֹותֹויְהְל לּכַב ויָתָאְּכ זרומדל
 : םָעָה תואטח--לע רַּפַכְל םיקלאל רֶשָאַּב ןֶמָאְנְ

 : םיִסְנֶּמַהדתֶא רּוזעל לכי ֹותֹסָּנַהְב ויִנָעְב יִּכ ו
 םִמָשַה תאירק יֵרְבַח םיִשּודְק םיחא ןכל = גא

 עושי  ּונָתָדותְל לֹודְּג ןקכְו ְּךָאְלַמ--לַא ּוטיִּבַה

 הָׂשֹמְּכ םג ּוהֵׂשֹעְל ןְמָאנ הָיָה רֶׁשֲא : תישָמָהּי
 הָׁשֹמְמ לֹודָּנ דֹובָכְל בָׁשְחָנ אּוה יִּכ : ותוַּבילֶָכְב3
 יּכ :תִיְבִמ תִיַּבַה הֵׂשֹעְל לֹודָנ דֹובְּכ שי רֶׁשֲאַב*

 זכיִהְלֶא לכ הָׂשָע רֶׁשֲאַו שיִאָמ הָשַענ תִיַביהלְב
 תּודֲעְל דָבָעַכ ֹותיִּבהלְכְּב ןֶמָאְג הרשמו : אוה ה
 ּונחנַא ותיִּב רֶׁשֲא ותיִבְּב ןֵבָּכ םיִשְמּו : תּורְמָאָנל 6

 : ץקה"זדע תֶלָחּותַה תַלְהַתּו ןֹוחטבּב קזַתנ םַא
 ולב םֹויַה שָדְקִה ור רַמָא רֶׁשֲאַּכ ןֶּב--לע ד
 םכויִּכ הָביִרְמְבְּכ סֶכְבַבְל ושקתְלֶא | : ּעָמְשַתּ
 יִנּונָחְּב םכֶביֵתֹבַא ינּופְנ רֶׁשֲא : רָּבִרִמב הֶסַמּפ

 רֹוּדַּב טּוקֶא ןַכָל : הָנָש םכִעְּבִרַא יֵלֲעְפ ּוארָוי
 ; יִכְרְד ּועְדָי אלְו דיִמְּת םֶה בָבָל עת רַמאָו אּוהַה

 : .יִתְחּונָמדדלֶא ןואבודדכַא יִּפַאָּב יּתעַּבשְנדרָשָא !

 רַפֲח עֶר בל םכָּכמ שיִאְב הָיְּהִי לַבָל יֵחַא ואך ל
 ּנְנַחְתַה ְךַא : םייח םיִהלֶא יִרָחאַמ רּוסָל הָנּומֲא 3

 "לַבְל םּויַה אּורק ּונָעְּב םוי םּוי ּוהָעְרְלֶא שיא
 נַײַה יִּכ : אָטְתַה תַמָרְמּב סכְּכַמ שיִא הָשָקְו א

 --רֶע הֶוקִתַה תיִשארְּב קיִזְחניפִא חישֶמַה יֵרָבַחְל
 לֵא ּועָמָשת ֹולְקְּב סַא םויק רמָאנ רֶׁשֲאַּכ : ץקח וט
 םעֶמְׁשְּכ םיִדָחֶא יִּכ : הָביִרְמבְּב םֶכָבַבְל ּושקת 6

 : הָשמ םכע םִיִרְצַמִמ םכיִאְצַה"הלְכ אלו ּוביִרַה
 רשא טכיִאטהב אלה הגש םכיעְּבְרַא ₪ ָמְבו וז

Ar eae glee x,םהירנפ  



 .caP.1.2 בא םירבעה לא תרגא :
 13 -דָע נמל בַש תַעמ רַמֲא םיִכָאְלַמַה-ִֶמ פו

 1+ םבֶלָכ אלָה | : לגל . םכודָה יביא תריִשֶא |
 םיִדיִתֲעָ רובע תַרְׁשְל םיִתּולָש םיִתְרְׁשִמ תֹוחּור
 : הָעּושְּתַה-ִתֶא תַשְרָל

 א בךנְעַמְׁש רֶׁשֲאַל רַתֹי ביִשְקַהְל ּונָל ןּכילע
 2יג--לע רֵּבְרַמַה רֶבָּרה םכּוקי םֶאְו : לכ ןֶּפ

 : קֶרֶצ תַמָּלש חֶקִי הָרָסְו לעַמילָכְו סביִכָאְלִמַה
 3 תאזְכ הָלֹודְּגַה הָעּושְּתַהתֶא ּונָבְזְעָּב סּונָנ הָכיֵא
 ּונְל םקותו נֹדֲא פילע תיִשאָרְמ הָרָמֲאָנ רֶׁשֲא
 + זרותואָּב םָּתיִלֲע דיעמ םכיהלאו : םכעָמשְמ
 : וצָפְחְּכ שדקה חור רַּפּו תֹוּבַר תורּובְגּו םיִתָפֹומּו

 ה תָּבַה לָבָּתַהְתֶא תֶׁש םכיכָאְלַפַח תַמַת אל יִּב
 6 יִנְומְלְּפ םיִקְמְּב דָחֶא דעו : ויְלָע ּונְרַּבַּב רֶׁשֲא.
 : ּונדקפת יִּכ םֶּדֶא"ןָבּו ּונְרּכְזַת יִּכ שונָאדהֶמ רמאל
 זּוהְרׁשְעֶּת רָדָהְו 9% םיִכָאָלַמַמ טַעָמ ּוהָרְסַתְתַו
 ' תרַחַּת הָּתַׁש לכ : ףיִדָי ישעמילע ותא .בישותו
 תֶשּוהמ רֶבָּר ריִאְׁשַה אל ויֵּתַחַּת לכ תּוׁשְב יכ ויָלְנַר
 :ןיִּתֲחַּת תשּוה לּפ--תֶא ּוניִאְר אל ּונָדעו ויָתְחַּת
 ג םביִכָאלמַמ טעֶמ רַסָח עּושיזדתַא םכיַאר ּונֲחנֲאַו

 םכעֶׁטְי ןעמְל רָדָהְו דֹובָכְּב רֶטֲעְמ תֶוָמַה תּונעָב
 יהָואָנ כ : םיִהלֶאָה ןַחְּב לכ דֵעְּב תֶוָמַהדְזתַא
 םםיִּבַר םיִנָב ואיִבַהְב וּב ללו לכ ול רֶׁשֲא ול
 . ינעְ"דרוה"לע םֶתָעּושָּת רׂשיתֶא םיִלְׁשַהְל דֹובְכְל
 וואל ןֶּכ-לע דָחֶאַמ םֶלְּב םכיִשְּרְקִּנהְו שּרְקָמה יִּכ
 ופ יִתֶאְל ךִמש הֶרְּפְסַא רמאל : םיִחַא םָאְרְִמ שָב

 גג דועו וב הָסחֶא דעו =: ךֶלהֲא דָחְק תב
 ע4יִכְו : םיהלֶא יל ןַתְנ רׁשֲא טיִדְלְיַהְו יִבֹנֲא הָּגִה
 םֶרֲֵחַל היה אּוה ןֵכײֹומְּכ םַדָו רֶׂשְב יֵרְבַמ םיִדְלְיַה
 הֶז תנָּמַה הֹכ ּולרֶׁשֲא תַא תֶנַמַה רוע לָּבַהְל
 ּוט הָדֹובֲעְל ּוטְּפְׁשִי רֶׁשֲא לּפ-תֶא ליִצַהְלּו : ןֶטָשַה

 לכ |
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 ןַחֲח אָקְּכילֶא ןיחָטְבְּב ברקו : אטח ולב ּונּומ6ָ

 ה ה 1 ֹותֲעְב הָרוֲעְל ןח אוצְמְלְו דָסָח תמקָל
 םָשּוה םיִׁשְנֲאמ חקל רשֲא לּורְג ןהכ-לכ יב הא

 תֹוחְנִמ בירָקַהְל םיהלאַל-ירְׁשֲאלע םיִׁשָנֲא--דֲעְב
 םיִנְנַׁשְל .דּונְל לָכּוי רֶׁשֲא : םיִאָטַחְלַע םיִחָבְ ל
 רובעבו :לָתְּב בֶבּוסָמ אוה םנ רֶׁשֲאַּב םיעתלְו 5

 --*לע ֹורעּב ןַּכ םְעֶה--רעֶבּכ ביִרְקַהְל ול ראו
 יִכ ּושְּפַנִמ דֹובְּבַהתֶא שיא חקי אלְו : םיִאַטַּהַה 4
 דַּבכ אל ןכהֹומּב : ןָהַאְּכ םיִהלֶאַמ אָרְקִּנַה--םָא ה

 רֶׁשֲא-טִא יִּכ לֹודָנ ןַהּב תֹּויָהְל ושְפנ*-תֶא תישָמַה

 רֶׁשֲאַכְו : : ףיִּתְדְלְו םֹויַה יִנָא הָּתַא יֵנְב ֹוָלֲא רַמָא <
 יתרְבְה--לַע פֶלּעָל ןקכ הָּתַא רַחַא םּקְמְּב רַמָא
 תָפַת ּורָשְב יִמיִּב בירקה רֶׁשֲא |: קֶדָצייֵבְלַמ

 "לכו רֵׁשֲאל תיעָמְרְבּו הָלֹודָנ הֶקָעְצּב םכיִנונמִתְ
 דףַאְו : ארי רָׁשֲאַּב עַמָשיו תֶוָמִמ ותא עיִשוהְל ;
 ותויהְבּו ! הָּנָע רֵׁשֲאַמ עֹומְׁשל דַמָל ןב ֹותֹויְהְּב גל

 : רָעמׂש-לָכְל םיִמְלוע תַעּוׁשּת בָאְל הָיָה םלָש
 -יִכְלַמ ימרבד--לע לֹודְנ ןהכ םיהלָאמ ואָרְקַהְּבי

 ףנורתְפ הרשקו ויְלָע ּונָל ללּודָּנ רֶבָדְו : קדָצוו
 רֵׁשֲא תַעָב יֿכ : עּומָשְמ םיִלָמָא םֶכְתּווְהְּב רֹומֲאַמ ו?

 -תֶא ֹומְלְל בל :םָכְדע םידָמְלָמ תּויָהְל סֶכָל
 בֶלְמ יִרְסחְּכ םֶתיִוְהְו הָּמַההַמ .םיַהלֶא יִרְבִּד דוס .
 קמה אל בֶלֶתְל רֶבְח-ילֶכ כ : קזֶח -לָכא אלו וג
 םיִמלשל קח לָכאְו : אוה ללוע יכ הָקְדְצעַה רֶבְדַב +

 ןיֿב לירנהְל םֶּתְכָלְּב םְּבִל תֹוריק הל רֶׁשֲאַל
 עֶר בו בוט

 אֹובָנ חיִשָמַה דֶבְּב תישאר בועּב ןכלע וא
 ;הדָבּושְּתַה דוסוד-תֶא דע .םשְנ יִּתְלַּב תיִלְכַּת-רע
 הָמְסטּפַּב חֶקֶלְו : םיהלאל הָנּומָאָהְו תֶוָמ יִׂשֲעַמַמ 2

 םֶלוע טּפׁשמּו םיִתַמַה תַמּוקְתּו םִיַדי תָמּושְתּו
 תאזו ₪,

Cal 0 
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 ופַתְלַבְל עַּבָשִנ יִמ לֶאְו : רָּבְדִמַב .ּולְפָנ םֶהיְִנָפ
 ופ םיִאְר ּונְחנֲאַו : םיִרְרְסְל אֵלֲה ּותְחּונָמלֶא אוב
 ::.הָנּומַא רָקחַמ אּובָל ּולכי אל יִּכ

 א ךֹותָחּונמ-הלֲא אוב רֵבְּר בֹוָעַי ןַפ תצֶריִנְו

 2םבַהֹומְכ יִנֹומְב יִּכ : רּופִמל חֶאְרִי םָּכִמ ׁשיִאְו

 ןיִאְמ הָעּומׁשַה הַבָּר םָהָל ליעוה אלו ּונְׂשַבְתַה
 ּונְחַנֲא יִכ : םביִעָמשְּב זרֶנומָאַת-זסע בֵרָעתַה
 רֶׁשֲאַּכ רַמָא רֶׁשֲאכ הָחּונְמילֲא ּונאְּב םִיָנימאַמַה
 .גי-ףַאְו ִּתָחּונְמ לא ןואבז-סַא יּפַאְב יִתעבְׁשִנ
 + דלַע רֵּבד :ּהכְו : ץֶרָאה דֹוסיִמ תֹוכאָלְמַה ּולָּ
 םכֹויּב םִיַהלֲא .תּבְׁשִיַו יִנֹמָלַּפ םֹוקָמְּב יִעיִבשה .םוי
 ה ןואבִי-סָא הֶזָּב דֹשְו :ֹוּתְכאַלְמלָּכִמ יעיִבְׁשַה
 6 םיִדָחַא ָהיֶלֵא ּואובָי אוב רָאְשְּגִהְו : יִתָחּונְמ לֶא
 רָסחַמ ּואָב אל הֶנשאְרֶב ּורָשַּבְתַה--רָשַא זרַאְו
 ז םֹויַה דוָדְּב רמָאְּב דָחֶא םוי לָבָּג דש = : הָנּומָא

 ולקְּב סא םםֹויַה :המָאְג רֶׁשֲאַכ הָנְּב זרע יִרֲחַא
 8 םֶחָל חיִּנִהיסַא :יּכ =: ֶכְבַבְל ּושְקַת לא ּועָמְשת
 :ירַחַא . סּוידלע ןֶכדיִרְמַא רָּבַרְי אל חֶמּונְמ עשוהי
 יפאָצ רֶׁשֲא יִּכי : .םכיהלָא םעֶל תֶּבש רֶאְׁשִנ ןָכֶל

 רֶׁשֲאכ  ֹוּתְכאַלֲמִמ .זרַבְׁש רֵׁשֲאַו :ֹותָחּונָמילָא
 וו הָּונְמֲה-לָא אֹובְל:רַהמְּו : טיהלֶא ֹוּתְּכאַלַּמִמ
 וע רַבְד יִּכ : הָרּוס תּומָדְּב ׁשיִא לופָי לַבְל תראזה
 -דע עיִנמּו תּויְפִּפ בָּרָחַמ רֶחְו לעפו יח םיהלֶא
  זרּובָשָחמ ןַחבּו חּומּו םיקָבְדּו חּורְו שּפְנ לֵּבְבַה

 וג םֶלָכְו ויִנפְלִמ הרֶמָלֲעג הֶיְרִּב ןיִאְו :יבְבל רצו
 ג ּונְל יִכְו  :ויִלֲע ּוְרָּבַד יֵניֲעְל םַלָנּו םימּורע

 םכיִהלָאןָּב עושו הָמִימְׁשַה רבע רֶׁשֲא לּודְּג ןקב
 וט רֶׁשֲא וחג ןַהב ּונָל אל יִּכ : ּוגַתָדֹותּב זחאנ
 כב .ותסּנהְבּו ּוניְלְמב ּונָּתַא תֹונֲעל לכי אל

 ונומכ
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 ילַא ןקּכ םלָׁש ּךֶנֶמ קֶדָציִּכְלַמ הז יִכ  זא
 תֹוּכַהַמ ֹובּוׁשְּב םֶהְרְבַא תאַרְקִל אָצָי רֶׁשֲא ןֹולֲע
 םכַהָרְבַא ול קלָח רֶׁשֲאַו : ּוהֵבָרְבו םכיִכְלְמַה ?
 יִרֲחַאְו הקצה ְךֶלַמ רֶּתפנ הָנְׂשארְּב לֹּכִמ רׂשעמ
 בָא לב : םכולָשָה ּדָלֶמ אּוהְו םלָׁש למ ןכ

 אלו םיִמָיַה תיִשאָר ול אלו תודלות לב סַא יֵלְּב
 : דיִמָּת ןַהּכ .בשוי םיִהלֲאְוְבִל הָמְדְִו םיַחַה ץק
 ץכַהְרְַ םנ ול ןַתָנ רֶׁשֲא הֶז לוד --הַמ ּואְרּו

 שו = : םיִלְלְַה ישאָרְְִמ רשעמ שארֶח בָאָה ה
 .תרֶנֶהּה--תֶא ּוחָקְל רֶׁשֲא יול ינְּבִמ רֶׁשֲאַל הָוְצִמ
 .דיףַא .םֶהיֵחֲא--תֶא תא הָדֹוּתַּכ םֶעָהזתֶא רֵׂשֲעְל
 נָא רֶׁשֲאַו : הרֶמַה םֶהָרְבֲא ְרו יִאְצי כ 6

 .רלדרָשֶא תֶא ְּרְבָיַו םֶהָרְבַא-תֶא רֶשְע םֶתְדְלּותְמ
 ."ןמ ּדְרּובָי ןטקה וב רּבִד-לָכ יִלְבּו : םיִרָבְּרַה ז
 -הָמַשְו רשעמ םיִחקל תֶוָמ יִשְנַא הפו : לֹודָנַה 8
 יול םנ יִּכ רַמָאַי וכו : יח וה יִּכ דַעּומַהפ

 .הֶיַח וע יִּכ = : םֶהְרְבַאְּב רָשְעְמ רשעמ חקלק י
 --םָאְו : ותאְרְקְל קֶדָצִהיִּכְלַמ תאצְב ֹויֵבֲא ָרָיָב וו

 .זהֶתְיִה ָהיּתְחִת יִכ יול תַנָהְכְּב תיִלְכַת :רֶתיָה
 --לע רַחַא ןהכ דוע סּוקְל הַמ-לַע סַעְל הָבֹוּתַה
 : ןרָהא יִתָרְבַרדלע רַמָאַי אלו קֶָדָצְדדיִּכְלַמ יִתָרְבִּ

 : .הרותק ג האש אֵׂשָנַה הָנהּכַה שנהב 1 19

 יױלְג יִכ : Ass דָחָא ג יא ונממ רֶׁשֲא א 14
 אל רֶׁשֲא טְבְׁשִמ הָדּוהיִמ ּונֵנֹדַא חַמָצ יִכ וה

 רָתֹוי יּולְּג דֹועְו : הָנְהָּכַה-לַע רֶבָד הֵׁשֹמ רֵּבְדוט
 רֶׁשֲא : קֵדָציִּבְלִמ תּומְדַּב רַחַא ןהּכ םּוקידסָא יִּכ ו

 תרּובְנּכ--סא יִּכ רֵׂשְּבַה זרוְצִמ תַרֹותְכ הָיָה אל
 ןהכ הָּתַא יּכ רועה יּכ : ּוכְרֲהַי אל רַשֶא םִיַח וז
 תַאּונת שי יִּכ : קַדֲציִּכְלַמ יִתָרְבִר- לע לע 18

 הוצמה 388 םננ |

 יר
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 4 3 לכי אל ִּכ : םכיִהלֶא חיִנ-סַא הָשָענ זראמ
 םִוַמְׁשַה תנִּתַמתֶא ּומַעַטְו תַחַא םעפ ּורֹואְנ רָשָאל
 ה םיִהְלֲא רַבְּד-תֶא ּומעטְו : שֶדְקַה חור יֵרְבַחַל ויֵהְו
 6םֶתא שָּבִחְל : אָּבה םֶלעָה תַרּובּגתֶאְו בוטה
 םיִהְלֲאדןְּבדתֶא ךוע ּולָת .יכ ּולֲּפדסַא הָבּושתְל דע
 ז הקשה ץֶרָאָה יִּכ : הֶצַמָשל ותא עֹורָפְל םָׁשֹפַנְּב
 הֶאיִצֹומּו תֹוּבַר םכימעפ ָהיִלָע אָּבַה רׁשָמַהתֶא
 3 הֵׂשֲעֶהְו : םיִהְלֲאַמ הָכְרְב אָשִת ָהיָדְבעֶל בוט בֵׂשֲע
 < ּהָתיִרֲחַאְו .זררַאמל הָבֹרְקּו הָסֶאְמִג רְֵּרדְו ץוק
 9 תובוט םידידי .סֶכיִלְע סיתטב .ּונָחְנָאְו : ףרָשהְל
 ווב : ּונְרַּבִר תאֹוּכ םנזףאְו העושתל רֶׁשֲאַו ּהָלֲאַמ
 |. *לַמעו םֶכָׂשעמז-תֶא  חוכָשל םכיהְלֶא ל עמ אל

 סושּודקל םֶכְתַרְׁשִב .ֹומְׁשִל םָתיֵאָרַה רֶׁשֲא הָבֲהֲאָה
 גו "תֶא ַהֶאָרי םָּכִמ שיִאיִלָכ יִכ הָנאְתִנְו : ּותְרָשְתּו
 ופלַא |: ץקהדע .תָלֲחֹוּתַה .ןוחֶטְבְל אּוהַה ריִהְמַה
 הָנּומָא ריד:לע .רֶבֶּרַה יׁשְרל ּומְּרַה דא ּולְלְמֲאָּת
 ו יִכְועי םֶהָרְבַאְל םיהלֶא דיגַהְב יִּכ : םִיפא ּדְרָאְ
 וג רמאל : ֹוׁשֵפַנְּב עְּבׁשִנ ּוגּמִמ לֹודָנִּב עָבָשָהְל ול אל
 וט דיִרָאַהְּב ןֵכְו .: ְּךְתֹא הֶּבְרֲא הָּבְרַהְוְךֶכָרָבֲא ךְרֶב יִּ
 16 םישָנַ םָּהַמ ללוד וכ : רָבְּרַה--תֶא חקל וחור
 : .םיִקָהְל העּובש םַהָל שי ביר"-לכ--לעו םיעָבׁשִנ
 = שריל תּוארָקְל דאַמ .רתוי .םיִהלֶא הָבֶא רֶׁשֲאַכְו
 ..הֶעּובָשַה--תֶא איָבַה ֹותָצֲע ףיִלֲחַי אל יִּ רֶבְּרַה
 ו אל רֶשֶא םכיִרָבְד .יִנש יפז"-לע ןעמל : ּךוָּתב
 -הקזח הָמֶחָנ רקשל .םיהלאל לכי אל רֶשַא ּופְלְחִ
 הָמָשּומְה תֶלָחּותְּב זֹוחֲאְל ּונקנ רֶׁשֲא ּונָל--הָיַהת

 .ופׁשְפנל לֶָרּב"ןותְלקעל ונְל הָתָיָה רֶׁשֲא = + וניִנַפְל ןגעאנ
 כְַׁשֲא :  הָמיִנְפַה תֶכֹרְּפַה לא הֶאְבּו סָמּוקְו ןֹוכָנ
 -.לודָּג .ןהְכְל .הָיָה .רֶׁשֲא ונינפל ץֶרֶה עושי ּהָב אָּב

 | : קֶדְציְּלַמ יִתְרבַּ-לע םֶלֹועְל
 יכ
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 תקל הָּתַעְו + רָהָב הָאְרִמ הָּתַא רֶׁשֲא תיִנְבַּתַּכ
 רוגינס א"נ סכיניב--שיאל "חיה יּכ--ףַא תאזמ :קרְרְקי הנה

 םיבוט םכירֶבְר"ילע הָתְרְכנ .רֶׁשֲא הָבֹוט -תיִרָבְל
 אל "הַמיִמְת הָתַה הָנְׁשאַרָה-הסַאְו : הנושארפז =

 םכַהְמַע יקְׁשעֶתַהְב כ: : תיִנשל םכוקֶמ שקו
 --תֶא יִּתַרכְו הָוהְודסָאְנ םכיִאָּב םוִמָי חנה הַמָא
 ? הְׁשְּדַח תריִרָב הָדּוהְי תיִּב-דתֶאְו לֵאְָׂשִי תיֵּב
 יקיזָחָה םֹויְּב םֶתְבָאְזתֶא יִּתְרָּכ רֶׁשֲא תיְִּבַכ אל ל

 ּובָשָי אל יִּכ םכורְצמ ץֶרֶאְמ םָאיִצֹוהְל .סכְדָיּב
 יכ 7: =ֹוהְי םָאְנ םֶתֹא יִּתְבּוֲע יִכנָאְו יִתיְִּּבַבי

 ירתֶא לֶאְרָשְי תיֵּביתַא תַלְכָא רֶׁשֲא 'תיִרָּבַה תאז
 סָבְרְקב יפרֹוּת-תֶא ןֶתֶא הוהְי סָאְנ םֵהָה םיִמָיַה
 הָּמַהְו םיִהלאַל םֶחָל יִתיְהָו ןְתֹא ּבּתְכָא םֶּבְללַעְ

 we העְריתָא שיִא ּודָמלָי אלְו : םָעְל יל ויהי ו
 עדי רי םֶלָכ יִכ ;הוהְו-זתֶא ּועְּר רמאל ויחד קרא

 = םָחְרֶא :יִּכ =: :םֶלּודְגזְדַעְו םֶנַטְקמְל יִתֶא ופ
 +" דוע  רפְזָא אל םםֶהיֵעְׁשֹפּו .סָקיִתאטמְו םֶתְלּוע
 ו :הֶלָּבַהְ הָנָשאַרְהְ"-תֶא הֶּלְב הֵׁשְדַח רֹמֲאָּב וג

 : ףלחתהל בורק
 יהָרֹובעֶה יקח הָיָה ןושארֶה עפל ו-250 ₪ א

 'ןושארָה ןֶּכְשמה הרָשענ יִּכ : ץֶרֶאְה שקמו
 יאָרְקִנַה םיִּנְפַהיֶַתְלְו ןחְלָשַהְ הרמה 15 רֶׁשֲא

 יאָרְקַנַה ןְּכְׁשַפַה תינשה תֶכֹרּפַה ןֵכיֲהַאְו : שָדְק
 וראו בָהוַה תַתְחַמ ול רֶׁשֲא : םיִשָדְקַה שָרְק +

 שא בָהָז תֶנְצְנִצ ובו םיִבָק בֶהֶז הָּפְצִמ תיִרְּבַה
 4 תירּבה תתולו חַרּפ רֶׁשֲא ןרַהַא הָטֶמּו ןֶמִה וב
 אלו "תרפכה-הלע םיִלְלֹצ דֹובָּפַה יַבּוהְכ הָלָעַמְלַמּו ה

 האָב הלא ושענ רֶׁשֲאַכְו + קֶלֵחְב וילָע רֶּבַדְל ונל6
 ךְכְׁשמהילַא דיִמָּת  תֹודֹבעֶה--תַא םיִשעָה סינה
 'םַעָפ ּורָּבְל לודָּנה ןֵהְּכַה יִנשָהְזלֶאְו : ןושארֶה ד

 תחא
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 ' ;'לועומ ּהָּב :ןיִאְמּו .הָנּופרְְלַע .הֶיַנֹמדקַה הָוְצִּמַה
 19 6 תאי יב רֶכָד הָרֹותַ ד הלב אל יִּכ

 a כ . A : .הדעובש עַבָשַה לב ה הוא 3 ראב
 שב הו הוב עבה יל ית .םינמכ טה
 שמח אלו הָּנהְי עּבְׁשִנ ויָלַא רַמאָהְֶוִמ הָעּובָש

 == ןֶּכ + קַדָצוכלמ יִתְרּבּרְילַע כְלשָל ןהכ .הָּתָא
 :" הנּוׁשארמ | זרָבֹוט תיִרְבְל | ןֹובּרע עּוׁשי קיה ברע א'נ

 23 "לע תַבֵׁשמ ּוענְמַנ יִּכ סיִּבר ּויָה הָמַהָּה סיִנָהַּבַהְ
 גו הָנִהְכ ול םֶלֹועְל בֵׁשָי יִּכ עי הת + תומה
 הב עישוהל "לכו תאז דובעבּו : רבָעַת אל הֶׁשֲא
 יַחֲה ורָש-לֲע .םיִּהלֲאָה"-לַא םיִבֹרְקַה-תֶא .הָלכיִהֲע
 6 הָזָּכ ןהכ ּונָל הָנאָנ יִּכ : םרְעַּב ריִּתְעַהְל םֶלעְל
 -ףןֶמ םרינ טיִאַׁשַחַמ דִרְפָנ רֹוהָט הָעְר ֵלְּב שּודק
 לז הָנׂשאָרְּב םוי םוי חַבְז ביִרְקַהְל ול אלו : םִיָמְׁשַה
 טכיִנכּכ םַעָה .תואטַח-לַע ןכייִרֲחַאְו ּויאְטֲח"-לע
 םירקהְּב תַּחַא סעפ הָשָע תאז--תֶ יִּ סִיְלּודְגה
 3 רשא םיִׁשְנֲא הָמיִׂשַה חרותח יִּכ + ֹוׁשְפניזתֶא
 זרַעּובְׁשַה רַבְדּו ילד םיִנָהכְל הָלֲחֹמ טָהְל
 : םלשה ןָּבַה--תֶא םיֵׂשַה זרֶרֹוּתַה יֵרֲחַא עּבְשִּנַה
 : .םֶלּועְל

 א ןח ןהכ ינל שי אוה םסכיִרְּבְדְמִַה שארו
  !םָמָשב הָלְדְנַה אָ .ןוסל בֵׁשי רָשֶא ה לה

 : :בירקהל םשוה ו לב ןהּכ- לכ יִכ ג a נא
 הָמּואְמ ול הָיְהִּת היה ןֵכָל םֶכיחָבְזּו :תֹוחְנְמ

 "ו תֹויָהּב ןקכ הי אל ץֶרָאָב הֶנריםִאָו = : :בירְקהְל
 ה כיִדְבעֶה | : הָרּותַּפ תֹוחְנְמ םיבירקמה | זיפ

a:השעו דאר מא יב שמה  A 
 תינבתכ
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 יִכ | : הֶלֵאַמ םיִבֹוט םיִחָבְַּב םִיַמְׁשַּב רֶׁשֲא הָמַחְו
 תֹומְר םִידְי השעמ םֵׁשְדְהלֶא תיִׁשָמַה אב אל,

 ּונְרּוכעב הָּתַע תֹואָרַהְל םימְׁשַה-לָא-סָאייְּכ תַמֲאָה
 םכימעפ ושפניזתַא ביִרְקַהְל אל : םיִהלֶאָה נפל הכ

 הָנָׁשְב הָנָׁש םיִׁשְדָקַה-לָא אָּבַה לֹודָנַה ןַהֹּּכ תובר
 דוסימ תובר םיִמעְפ הָּנֲעְי זַא וא : םיִהֲחֲא םדְב%

 המַא םעפ הָאְרִנ םיִמָלֹועָה ףוסְב הָּתַעְו ץֶרָאָה |
 -לע :רֶזְנְנ רֶׁשאַכְו : ושְפָנ חַבְזַּב אטח ריֵסָהְל ףז

 : טפְׁשַמַה ןֵכיַרֲהַאָו | תַתַא עפ :תֹומְל םביׁשָנֲא
 --תֶא תאׂשָל :תַחַא םעּפ ברְקנ :תיִׁשְמַה: ןֵכדהֹומְּב 8

 מל אָטַח ל ;תִנְׁש .חַאְרְיַ מיכה תואטח
 | : -הָעּושתַל -ול

rp crc irc MNתודיתַעָה תובוטה לצ הל רֶׁשֲא הרה . 
 הָנָׁש אָּבַהתֶא םיִלְׁשַהְל לכות אל םוִרְבְּבַה םֶלָצ אל

 זָא וא : .דִמְמ ּובירקה .רֶׁשֲא :םיִחָבְוַב זרנְׁשְבפ

 ' ושטחה עָּבַמ דֹוע תוהו אל כ .ביִרְקַהְמ  ּולּרחְ
 ןֹרְכְז הָלֲאְבּו : תֶחֶא םעפ ּורָחְטִנ רֶׁשֲא םיִדְבעל
 = םיִרָּפ םַדָל לכי אל יִכ :  הָנָׁשְב הָנָׁש םיִאָטֲחַה *
 ' ֿלאבְּב רַמָא כָל : םיִאָטֲחַה-תֶא תאֵׂשְל םיִריעָשּו ה

 ָתיִׂשָעי ונְו ְתָצַפה ל :הָחְנִמּו :חֶַבַז ץֶרָאָה-לָא
 -יִתְרַמָא ֹוָא :  ָתיִצָר אל :הָאַָהְו תולוע לז

  ךְנֹוצְר תושעל יִלָע בּותָּכ רּפַס 'תַלָנְמַב יִתאָב הֶּנַה
 | תּולועָו הָחְנִמּו חַבָז הָלֲעַמְל ורָמָאְּב = : םכיהלֶא 3

 -לע .סיִבְרְקִנה הָּמַה ָתיִצְד אלו ּתְצַּפָח אל הֶאְמִחְ
 " נצר תושעל יִתאָב הָּנַה רַמאי זָא = ::הָרּותַה יּפ ל

 יז תֹיִנְׁשַה-תֶא .סיִקָחל הָנְׁשאַרְה-דתֶא :אָשְנ :םיִהלֶא
 "ַתיִשָמַה עושי תי תלעְב ּונְׁשְַקַנ זרּנַה וצבי
 יתרְשל סוי םכוי דָמע :ןַהּכ-הלָכְו : תֶחֶא םעּפו

 רֶׁשֲא הָּמַהָה םיִחָבְוה-תֶא תובר םיִמֲעְפ בירָקַהְל
 ֹחַבְז ֹוביִרְקַהְב הֶזְו : םםיִאָטֲח תאׂשְל לֶכּוי-אל ו?

 ביר
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 'ורעב ברקה רֶׁשֲא םכָד לבב -אל הֶָנָשּב תא
 כ .שדקה .חור  הֶלִנ הָוְּב -+ םָעָח תּוגְנש .רַעְבּ
 כשמה דַמע ּונָרַעְּב טכישדקה .ּךָרָּר :הָאְרִ קפל
 פרָשַא  תאזַה תלי לָשָמְל הָיָה רֶשֶא : .ןושארה
 םיִלׁשַהְל ּולְָי אל רֶׁשֲא םיִחָבְו :תֹוחְנִמ ּהָב וברק
 וללֶבאָּב םֶּבְל ּומָשּויַו ::: ועְּמְּב .דֵבֲעֶה-תֶא
 "דע רָשָּבַה יִקֶחְבּו תובַר  תּומְסַטּפַבְבּו הָיתְׁשִבּ
 11 "לע לֹודָנ ןהכ ֹותֹיְהְּב חוִׁשָמַהְו : :: םםירְׁשַמהתע
 הֶׂשֲעַמ לב םֵלָׁשְו: לּודְּג ןָּכשְמְּב תֹודיִתֲעָה .תּובוט
 "ג פבְדְב אל =: תאּוַה הָאיִרְּבִמ אל רמאל ..סכודי
 לֶא תַחַא סַעָּפ אָב ומְדְּבְדדםַא יִּכי םיִלָנַעַו .םיִריִעָש
 גג םםיִרְּפ םָּדדִַאְו : לע תּודָּפ אָצְמִיְו םישְדְהַה
 שרק םאָמְטַהְלע קרז הָרָּפַח .רֶפַאְנ -םכיִרעְׁשו
 וו ַתּורְב רֶׁשֲא תישָמַה םד יִּכיְחַאְו :רֶׂשָּבַה רֶהָשְל
 רַהַטְי םּומ יֵלְּב םיִלאָל ושְפננזתֶא בירקה סלע
 .+םַיַח םיִהְלֶאתֶא דובעל תֶוָמ ישעממ .סֶבָעְִּמתֶא

 וט זרַחקְל .אּוה הֶׁשְדַח תירבל :םִוניֵּבזהׁשיִא לע רוגינס א'נ
 תֶוָּמַה-דרָידלְע םלוע .תַשְרִי רבְּדדדִתֶא .םכיִאְרְקּנַה
 :ויָכ + הָנׂשאָרָה תיִרְּבַה  תַחַּת = תֹורָבֲעָה תודפל
 : + תיִרְּבדדתַרכַה .תֹומ אָבּות אָבּוה תיִרְּבַה .רֶׁשֲאַב
 גז ההָקְזח הָּנָניִא .וָּבדדְַעַ םיִתַמב הָנֹוכְנ: תיַרְּבַה .יִּכ
 ו הָנְׂשאָרָה :הָכְנֲחְנ אל ןְכְל = ::תיִרְּב תֶרַּפַה ַיַהְב
 ופ הרותכ הָוָצִמ"ַלְכי  הָרְמָאְנ רֶׁשֲאכ יֵּכ:-: :.םָד:גָלְב
 "= םֶביִלְגַע : םּד-דְתֶא :חקֶל הָשמ :ריְּב םעָהְלָּבִדלֶא
 "רֶפַסַהילַע קרו ::בוזאְו ןֶמְנְראְו םִיַמ :םע- םיִריִעָשּו
 כרֶׁשֲא תיִרְּבַה םכד הז ;ירמָאָל =: :םָעָהִלַעְ- ויִלָע
 " ןָּבָשַמַהְהלַע קָרֶז :םֶּבַה-תֶאְו :: םיהלֶא :סֶּכְתֶא .הָוצ
 | רב רָהְט לֹּבַה :טָעְמְבְו = : תֶרָׁשַה יִלְּבדלְּכְלעְו
 ::םֶּד ךופש .ילְב: הרָּנָנוַא ו הָרותַה יִּבלֲע
 ו הלא -רֶהָטְַל :סכיִמָשּב < רֶׁשֲאַל תה תת

 המהו
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 םכיִרְבֶח .םֶכְתֹוְהְב .ּוזָו תּורָצְו תֹופָרָחִב הָאְרַמְל
 יָתֹורְסֹמְב מע םָתיֲֵענ יִּכ : תאזְכ ּוכְלָה הֶׁשֲאָל +

 םכָּתְעַדיִו הָחְמָשְּב סֶּתְחְקְל םכְכָשּוכְר לָלָש-תֶאְו <
 רֶׁשֲא םִיִמְׁשִּב סֶכָל הָנֹמ בר נק יג םםֶכְׁשְנּב |

 ול רֶׁשֲא םְנַחטבַמ-דתֶא .ּוכילשּת -לֵאְו : בֵׁשֹנהְל
 ןֹוצְר--תֶא םֶכְתֹוׂשעּב תֹּוקְל םֶכָל יִּכ : לֹודָג לּומְג%

 אָּבַה עגָר טעֶמּב יִּכ | : רֶבְּרִה-תֶא תַחְקְל םיִהְלֲאָה יז
 םכַאְו הָיְחְו ;ךנּומֲאְּב קידצו = : רַחַאְו אלו אבו 5

 דזןמ ּונָחַנַא אלו : וב ישְפַנ זרֶצְרַת אל רּוסְיּ
 זזתֶא | תִרורָפְל הָנּומַאמ-דםא יִּכ ןֹוּבַאל הָרְּפַה
 Dn : שָפּגַה

 cםכיִרְבְּרַה תַחַכותְו תּוקָמַה םּוקְי הֶנּומָאְו אי א

 הֶנּומאְּב : םינקנה ּורעוח תאזבו = : םיַאְרִ יֵלְב :
 יָה אלו םכִמְלּועְה ּושענ םיִהלֶא רֶּבְדב יִכ ןיֶבָג
 כב לָּבֶה .בירקה הֶנּומְָאַּב : תֹולְנּנַה-וִמ ?רואְרַּנַה +

ow 

 קיִרצ יִּב דעּוה .ּהָּב רֶׁשֲא ןיקמ רֶקָי חַבָז םיהלאַל
 גע ֹותֹומְב הָבּו ויִמחָנְמְל דיעה םכיקלַא הָיָה =
 תרֶוְמ הֶאְרְו לַבְל ונס חקל הָנּומָאְב : רַּבַדְמ ה

 חקי .סֶרָטְבַּו םביִהְלֶא ותא חקְל יִכ אָצְמִנ אלו

 ביטל לכי אלו : םיִהְלָא יִניִעְּב בוט יִּכ דעּוה 6
 יּפ ןִמֲאַהְל םביִהְלֶאְדלֶא אְּבַה--לע .יִכ הָנּומָא לָּ
 הנ רהזג רֶׁשֲאכ הָנּומֲאָּב : ויָשקֶבְמְל למנו אּוה ד
 הָבּת ׂשעו אָרְי דוע ּואְרְנ אל רַשַא-לַע םיִהְלָאמ

 יֵהְְ ֶרָאָה--תֶא חב עישְרה רֶׁשֲא ֹותיִּב תַעּושְתְל
 ees oe אָרְקִנ רֶׁשֲאכ הָנּומֲאְּב : הֶנּומָאָּב הָקָדְצה שריל <

.: 

 דיִתַעְל חי רֶׁשֲא םוקָמַהלֶא תאְצְל עמְש םֶהָרְבֲא ..
 לגל 1 רָג הָנּומְאְּב : לו הָנֲא תַעְּב-לַב אָצָי הָשְרילפ

 טבע תּבְסְּב ותָבָשְב היִרְכְ ץֶרָאְּ רֶבָּרַה ץֶרָאְּב .
 ריִעָל .הָּכִח יִּכ :  ףמָע רֶבָּרַה יִשְרִי בקו חצוי |

 הָנּומָאְּב : ,סיִהְלֶא ּהָשַעְו הָנבּו דֹוסְי ּהָל הֶׁשֲא גו
Aenא". יא  



 סג. 10." י םירבעה לא תרגא =
 : 'טביהלֶא .ןימיל דיִמָּת בֵׁשְי םיִאָׂטֲח--לַע: דֶחֶא
 וג ודה ויָבָיא ּותשוי יכ"רע הָּכְחַמ אוה הָּתעַמ
 + *"תֶא דיִמָּת םיִלְשַה דָמֶא ןְּבְרְקֶב יִּכ * : וילְנרֶל
 וט יֵרֲחַא יכ ּונְל דיעה שָדְקַה חור טה : םיִׁשְרְקּנַה

 ו6 ררְבָא רֶׁשֲא תיִרְּבַה תאז | : םיִנְפְלַמ ורָמֲא
 -דתֶא ןּתֶא הָוהְי םָאְנ םַהָה םיטיה יִרָחא םםָּתִא
 וז םָהיִתאטחְו :ןָהְתֶא בֵּתְכָא סֶּבְרְקְבּו סֶבָבְלְב יתרות
 ו8 תַחילְק הָּמְׁש רֶׁשֲאַבּו : דוע רַכְזא אל םָּתיעְׁשַפּו
 ופ תּזיָקְבּו | : םיִאָטֲחַה-דלַע ןֶּבְרַק דוע ּונְניִא הָּלֵאָה
 : עּושו םַדְּב םיִׁשְרַה-"לֶא אֹובְל ןוחַטְב יֵחַא ונל

 כ םִיַחַהְו הָׁשְדֲחַה ּךֶרְּרַההרֶא ּונָל נח רֶׁשֲא
 = 1 + םיהלֲאזתיַבְל לֹודָּנ ןַהכְו : ֹורָׂשְב איה תֶכַּתַּב

 9 קרז ּונָבְבְלּו הָנּומֲאָה חַטְבְמְּב ןְמֲאָנ בַלְּב ברֶקְנ
 93 זַחאנו : םיִרהט םִיַמְב ּוצחר ּוניתיונו ער עֶּרמִמ

 ןֶמָאָב יִּכ טומָת יל רֶשֶא זרַלַֹוּתַה תַדֹותְּב
 ₪ הָבֲהַאְל איִנְקַהְל ּוהֲעַרתֶא שוא ןיִבְנְו : רָּבַדְמַה
 הכְךֵרָדְּכ -לַהְּקִהִמ בשל אלו : םםיִבֹוט םיִׂשֲעַמלּו

 בֹורָק יִּכ סֶכְתֹואְרַּב רֶתֹוָו םַחַנְל"סַא יִּכ םיֵׁשָנֲאָה
 % תַעדדתֶא ֹונָּתְחִק יֵרֲחֹא אָטֲחָנ ןודְזְּבסַאְו =: םויַה |

 בול עז "םָא יב : םיִאְטח"לע חַבָז דוע רָאׁשִ אל תֶמָאָה

4 

 ₪ ולב תמי הֶשמ ב דָנּבַה ל
  ּּוָּפ"ףַאְו : םיִדֲע הָשלָש וא םננְׁש י"ל םיִמַחְר
 -ֶּב-דתרָא סַמֹרָה טְבְׁשִמְל 'בֵׁשָחַי יֵכ ּובָשָחִת
 רֶׁשֲא תיִרְּבַה םכָּב-תֶא אַמְטְל בֵׁשֹחַהְו םכיִהלֶא
 ל -תֶא ּנְעְַי יִּכ | : ןחה תור-תֶא ּףַכנְמּו וב שד
 ןידָי דועו הּוהְי סֵאָנ יִּתְמַלַׁש יִנֲא םֶקָנ יל רַמֹאָה
 גו + םיִיַח 'םיִהְלֲא יֵדיְּב לופְנל אָרֹנְו : ומע הוי
 32 םבָּב םֶכְֹואֲהְ רֶׁשֲא  םכינשאַרֶה םיִמָיַה ורכז

 3 םָכְתֹויַהְב וז : לֹורָגַה יִנֲעָה--סע קַבֲאַהְל תיק
 הארמל



 וטר 915 .EP. AD HEB טאץ 11.19." ביאי: |
 כב םכבבקב וחיי תומח ּולְפְנ הָנּומֲאּב : ּועלּבִיַו ל

 הָנֹוַר בָחֵר הֶדְבָאָנ אל הָנּומֲאָּב : םיִמָי תַעְבש 4
 -הָמּו : םּולשּב םילנַרְמַה-תֶא הָלּבְקְב םיִרְרֹפַה סע

 ןועְדנ--לע ירְּפַסְּב תַעָה יֵל-ירָסְחָי יִּכ דּוע רֵּבַדַא
 : .םיִאיִבְַהְו לאמת = דִוְְו הת ה קר

 Ris בכ : תֹויָרֲא .תויפ-תא ּורְבָס 90 4

 הָמחְלִמְב ּוקְוח ןויִפרֶב ּורְבֶּנ בֶרָחַה יִפַמ ּוטְלְמִנׁשֲאָה =<
 -תֶא ּוחָקְל םיִשָנ : םביִרְכָּנַה תֹונָתַמ-זתֶא ּושיו הל

 תּוּכַח יִּתְלַבְל ותכוה םיִרֲחֲאַו הָמּוקְּתַהְְוִמ ןֶהיִתִמ :
 םכיִרַהַאו : הָבֹוט הָמּוקְּת םֶהָל תֹויְהְל הָטלְבלפ
 תורקמ דועָו םיִטֹוש--רַסּומּו ןֹוצְל תופמ ּוחקְל |
 בֶרָח גָרָהְב ּונרָּתִנ ּוסָנ ּורְּתְבנ ּולְקְסִנ :רֶמָשְמְו

 הָזּוצְמַּב רֹלֲחַמְב ּוכְלָה םיִזעָו םיִשְבְּכַה תֹורעְב ועָנ =
 עְּת םכָהָל הָוש ץֶרָאָה הָתְוָה אלו : הערבי
 ₪ ראה יקנו ו םיִרָהָבּו רְּבְמַבּי

 לכ לגל וגל כומתה sya .הֶאָר םינלָאמ
 : רנידעלבמ

 למה םיִדֲע ןנע ּוניִתְביִבְס תֹויָהְּב ןָכילע "תי א
 בְבֹסמַה =ְטֲחַהְו אָׂשמ-הילְכ ּונילָעמ רוקְנ הָזָּב

 םכשּומה ץֹורּפַה--תֶא הֶוְקתְּב ץּוָנו לֶקְּב ֹּונָתֹא
 הָנּומֲאָה תיִלְכְתְו שאר עּושיזלֶא טיִּבנְו : ניִנָפְל
 ונפל הָמׂשּוה רֶׁשֲא הָחָמְשַמ ץעֶה-תֶא אָשְנ רָשַא
 ּוניִּב : םיהלֶא אָּסַּכ ןיִמיִל בָשיַו תֶשּבה-תֶא זָבָיַו <

 ושפְנְּב תאזָּכ םכיִאָטַחַה תַפְרֶח אשנה-תֶא דאמ
 דוע םָּתִמִק אל : םֶכֵׁשְפנְב ּוצּוקְתְו ּוטְקָּת לבל
 הַמֲחֵנַהדתֶא ּוחְּבְשִּתִו : אׁטח-לע als םְֶלה:

 ללא הוהְי רסומ יב םנָבָּ nck תֶדְַּדְּמַה
... 

EGהוהי | 3 4 2 ב יי  



 סגל. וז. : אי םירבעה לא תרגא =
 .רֵנַּתַו ער הֹרהְל הָדּובְנ איה םנ הָרָׂש הדֶחֶקְל
 : ןָמָאְנְל הֵּבַדּמַה-תֶא הָבְׁשָח יִּכ ּהָתְנְקז תַעְכ אל
 9 בֹרְל .םימשה יבכככ תַמ אֹוהָו דָחֶאַמ ּויָה ןָּכ-לעו

 וג הָנּומֲאַּב .: רָּפְסמדַא םִיַהִתַפְש-לע רֶׁשֲא להַבְו

 -םֵא יִּכ םיִרְבָרה-תֶא תמק יִלְב ותַמ הָלֶאלְּ
 םיִרֵנ יכ ּודויו ּוקְּבַחִַו ּוניִמֲאַו םתֹא ּואָר .קּוחְרַמ
 יּּואָרה הָלאָּב םיִרָמאָה יִּכ : ץֶרֶאַב הָּמַה םיִבָשּותְו
 וטּואְעיהרְׁשֲא תֶא ּוְרָכְז םאְו :ץֶרֲא םיִׁשָקַבִמ הָּמֲה יב

 5קדְבּוט הָּתעְו : בּושְל תע םֶהְל הֶיְהִי זרָנמִמ

 שָב אל ןָכָל םימְׁשל רֶׁשֲאל .איהְו ּולֲאְׁש: הָּנַמִמ
 .זָהל .ןיִכַה יִּכ .םֶהיִהְלַא ארקהמ םהמ םביֵהְלֲא
 וז ֹותֹסָנַהְּב קחְצַי-תֶא סֶהָרְבַא ביִרְקַה הָנּומָאָּב : רע
 8רָשַא :  ֹודְיִחָיהְתֶא .בירקה .םיִרָבְּרַה-תֶא קלה
 ופבשֶחּו = : עַרֶז ל אְרְקְי קָחְצְיְב יִּכ ויָלֶא רַמָאָנ

 ּוחַקְל רָשֶא םיתמַהדְוִמ סג סיִקְקְל םיִהְלֶא לכי יִּב
 כ בֶקַעותֶא .קֶחָצו :ּףְרַּב הָנומֲאְּב :  לֶׁשָמְּב םםֶהֵמ
 יו בֶקַעָי .ךרב הָנּומֲאָּב :  סכיִדיִתַעָה-לַע וָשָעתֶאְו

 le כב

 :ּוהַׁטמ שארדלע ּוְחַּתׁשו ֹותֹומְּב ףסוי יִנְב יֵנְׁשדתֶא
 = לֵאָרְׂשִי יַנְּב תאצ-לע ֹותֹומְּב ףסוי ריִּכְזַה הֶנּומָאּב

 .9הָשלֶש הָשמ ןפצג הָנּומֲאַּב : ויָתֹומצעזלע וצו

 רֶלְיַה בוט כ ואָר יכ ּודְלנַהְּב יָתֹובֲאמ םיִחְרָי
 3הָשמ ֹולָדְגְב הָנּומֲאָּב | ז ךֶלּמַה קהמ ּוארְי אלו
 הכהַעָרְּב רֹוחְּב רַחְבִיַו =: העֶרַּפ תֹּבוְּב ארקקמ ןַאמ
 ::תַעְל :אָטַחַה .תַחְמְש ול: תֹויַהַמ םיַהלֲא-סע סע
 8 תֹורְצאָמ . לֹודְנ רָשַעְל חישָמַה תַּפְרֲחהתֶא .בשחיו
 פז םִיַרָצִמ בֶזָע הָנּומֲאְּב : לּומְנַהְ-לא הָעָש יִּכ םִיַרְצִמ

 -רָׁשֲא תֶא ותארכ ץַמֲאָהיוךֶלַמַה ןֹורֲחַמ ארֶי-לַבְל
 :8דתֶאְו תַכָּפַה-תֶא הָשָע הָנּומָאְּב : הֶאָרִנ ּונניא

 : רֹוכְּבַהתֶא תִיִחׁשֹמַה םֶהָּב עני אלְו סה דפש

 9 םיִרְצִמ  וסניו הָׁשְּבִיַב ומָּכ ףוס םִיְב ּורְבָע הָנּומֲאָּב
 ועלביו |



 215 .EP. AD HEB. CAP.12‘ 18: ןי םי
 רַּבֹדְמְּב .םיִסֲאמַה םָאְו רָּבַדְמְב ּוסֲאָמּת לבל ּואָדהב

 ּונָממ ֹּוֹנֲתּונְפַב ֹונְחַנֲא יכייְףא ּוטְלָּב אל ץֶראְּב
 -תֶא שיעְרַה וָאַמ ולוק רָׁשֲא : אוה םִמְׁשַהןִמ רֶׁשֲא 6

 שיערמ יִנָא תַחַא דע רמאל .הֵּנִה הָּתעו ץֶרָאָה
 וי : םִָמְׁשַה-תַא םנ יּכ הָּרַבְל ץֶרָאָהדתֶא אלה

 BW טביִשָעְרָגַה תַרְבעי-תֶא דיִנַמ תַמַא דֹוע
 תּוכלמ ּונָּתְחְקְּב ןבְל לג " םיִשָעְרְג סֶניארֶשֶא תָבָשְל ₪

 "תֶא וב רבע רֶׁשֲא מי 6 ה שערת אל רֶׁשֲא

 ְ thas שא

 םכיִכָאְלַמַה--תֶא םכיִשְנָא ּופָסֶא תאזָב כ םכיִרנ
 םֶהָמִע םָכרֹפֶאַהְּכ םיִרּוסַאָה-תֶא ּורְכְז : תַעְרְייִלְבִּב 5
 רק :וגב םָּתַא םג םָכְתֹויְהַּכ הָעָרְּברְׁשֲא תֶא +

 -תֶאְו םיִנזה-תֶאְו תֶלְלְחְמלַּב הָׁשָמּו ןַּתַחְתַהְל לכל
 ףָסָּכ תבָחֶא יִלְּב סֶכְכְרִּד : םיִהלֶא טּפְׁשִי םיפֲאַּנַה ה
 ףַּפְרַא אל ּלָמָא אּוה יִּכ תַעְל םֶבָל רֶׁשֲאַב עְּבְשִת |
 ירזע הָנהְי רמאנ ּונְחַנֲא ןוחַטְּבּב ןַּכ :ִדְָבְזְעָא אלו 6

 regs וחְבָשִַת לַא + םֶכיִניִּב בָשַת הָוְחַא גיא?

 םֶכיִדיִקְפדתֶא ּורְכְז : םֶדָא יל הָשַעְוהַמ אָרוֲאז אלו
 -לֶא סֶכַטַּבַהְּב םיהלֶא .רֵבָּרתֶא םֶכיִלֶא םיִרְּבַדִמַה :
 ַחיִשָמַה עושי אּוה : םָתְנּמָאָב ּוכְל םָּתְבְל בע?
 םכיִדּומְלְב ּואָשְּנִת ולא : סֶלּועְלּו םֹויַהְו למָּתַפ

 אל ןַחְּב בֶלַה-זרא קֹוַחְל בוט יִּכ םיִרְְו םינש
 ּוָל : 3 poy ולעוה אל רֶׁשֲא כאב

 קמ ל טל אָבּוה רֶׁשֲא תֹויחַה .ירגפ 6 11
 : הָנֲחַמַל ץּוחמ לודְגַה ןהּכַה-רֶיְּב אָׁשֲח-לע

 -תֶא שףקי ןעַמְל רעְׁשְל ץּוחַמ עושי םג הָנֲע ןֵבָלופ
 : 'הָנָחַמל ץוחמ ויל אצנ ןּכילע | = : ֹומָדְּב םכְעָה וג
 .תבָשי ריע הפ ּונְל ןיִא :יִּכ |: ּותָּפְרָחְתֶא תאׂשְל 4

 תאו /

 וטר



 סא 12: בי םירבעה לא תרגא :: =
 77 םֶא < רו לָּבְקָי רֶשֶא ןּבְדלֶּכדתֶאְו -םיכוי .הָהְ
 יִמיִּב םכיִנָבַּ סיִהלֶא :םכָּכָל בקו רֶסּומ ּואָשִּת
 יִלָב ּוְהְתְיִסַאְו : : ויּבָא ּונָחיִכוי- אל -רֶׁשֲא ןֵּבה

 םכָּתַא םיִרזְמַמ זָא :םיִרָבַח לכ ּווָה רֶׁשֲאל רקומ
 פרֶׁשֲא רֶשְּבַּכ תֹובֲא ּונָל יָה: םכַא - : םיִנְב אָלְו
 דאָמ :רֶתוי ּונָתֹא םיִׂשָנ אלָה םֶּתִא אָריִנ ּונָחיכוה
 י סיִמָיְל ּוחיִכּוי הָּמַה יִּכ : הָיְחִנְו תוחּורָה בָא תַחַּת
 : ושְדק תַחְקְל בוטל אּוהְו םָהינֵע הֶארִמְּכ םיִטעָמ
 וז ןזנַילדדסא .יִכ הָחָמְשְל תַעָל הֶאְרָי אל רֶסּומלְבְו

 : וב םיִכְלהְל הָקָדְצַה םּולָש יִרְּפתֶא ןּתַי ןֵכיַרֲחַאְו
 3 פורָשיו =: תולָשּכ םיִּכְרְבּו תופר סּודָו ּומיִקָה .ןֶבֶל
 : אָפְרידסַא יִּכ ַהָּפִפַה הָנְפִי אלו םֶכיֵלְנַרְל תֹולסמ
 וג אל ּויֲָעְלַּבִמ רֶׁשֲא שָדְקְו לכ סע סּולָש .ּופְדְד
 וט ןחמ שוא רסחָי לַבְל ואְר :יִנדַא-תֶא שיא הֶאְרי
 ובו םכהַיְו תּוריְרְמ שְרש חַמְצַי ללַבְל  םכיחלַא

 ו רֶׁשֲא רָשעְּב לָלָחְו הָנז הֶיְהִי לַבָל :  סיר ּואָמַטִי
 וז רָשָאַּכ עְדַּתַו : דָחַא םָחָל דַעְב ּותָרכְּב"ַתֶא רַכָמ

 אל יִּכ סַאְמג הָבָרְּבה--תֶא תֶׁשָרָל ןֵכייֵרֲחַא הָבָא
 | :'ּוהַׁשָקִּב תֹעָמדּב םֵּניְהַא הָבּוׁשְּתַה םֹוקִמ אָצָמ
 ו שָאָּב ףּורָשְו עג רֶׁשֲא רָהֲה--לֲא םֶתאָּב אל .יִּכ
 ופ םִיִרָבְּדַה לוקו רפושה לוקו :הָרָעְסּו הָכְׁשֲתַו הָלַפַאַלְו

 כיב | : רָבָּרַה םֶהיֵלֲא ףסוי לַבָל ּולֲאְׁש ויָעַמׂש רֶׁשֲא
 תעננה הָמָהְּבַהְו וצ-ירַׁשַא תַא תאָשְל ּולְבָי אל

 עו קדָאְרְמַה יִהְּתַו : הַלׁשְב הָרָיְת וא לקְסִת רַהָּב
 עט פָא כי : דַעְְו ארי יִכנָא הָשמ .רֶמאיִנ הָדְרְמַל
 סִיִמַשַה םלָשּוריל יֵח לֶא ריֲע-לָאְו ןויצ רֶהְילֶא םֶתאָּב
 99 שבירוכְּבָה תַלָהְקְלְו תדעל : םיִכָאְלמ תֹובַבְרלּ
 = .תֹוחּור"לָאְו לּב טפש םיהלֶא-לֶאְו םִיָמְשַּב םיבּותָּכַה

 4( םכיניבזדשיא : עושיז-לַאְו :.ע םימלשה :כיקְוְּרַשַה רוגנס א :
 \ <ילֲֲהַמ: בוט רַּבַדמַה קרזה םּררלָאְו הֶשְדִח תיִחְּבְל

 ואר 4



  i.הלולבה תרגאה / , 5

 :ךאלמה בקעיל

 תש יח לא א 7 אא
 טָבַׁש רֶׂשֶע-זםיִנְשל שמה |

 םִא ּובָשְתַמ הָחְמָשלָכָל יחֶא :  םֹולָׁש םיִצּופָנַה 2
 םֶנְתַנּומֲא ןחב יִכ תַעַדְּב : תונש תּוסַמְּב ּולָּפַּתצ

 םֶכְתּויִהְל םֶלֶש הָשָעַמ הָוְקְתְל יהיו: : הָוְקִּת לע +
 רֹסֲחַי--םכַא | : רֶבָּר רֹוסַח--לּב םיִמיִמְתַּו .םיִמלש ה

 כל תה = םכיַהלַאמ לאְשִי הָמְבָח .םָּכִמ שיא
 לֵאְׁשִי .הָנּומֲאָבּו = =: ול תְנַהְו ףֵרָחָי אלו עפָשְּבפ
 חּורָמ םיִפָּרְנַה םיה יִלֹנְל הָמּד ןָּפַה יֵּכ ןּופָי .לָּב .

 הּקִי יכ .פצוהַה ׁשיִאָה בֵׂשָחַי לַאְָו .ז םיִרעסוז
 -לָכְּב שערי בֵלְָו בל שיא | : ינֹדֲא-ןִמ הָמּואָמ 8

 ריִשָעָהְו : ֹותַמְמֹרְּב יִנֲעָה ;חֶאַה לָלְהְתַי : ויָבָרְרפ י
 תרז שָמָשַה יִּכ : רבעי ריִצָח ץיִצְכ יִכ ֹוְנָעְּב

 - -- ויִנּפ .רדָהְו ֹוציָצ 'לַפָנְו ריִצְחָה-יתֶא ׁשֵּבו דְקיִּב
. 

 ׁשיִאָה יֵרְׁשַא = +: ויָכָרָדַּב ריִשָעַה "לובי ןִּכ דבָא ופ
 כוח תֶרָטָע חקו ונָחָּבַהְּב יִכ ;רֶסַמְּב דַמַעָה

 הָסֶנַמַה רמאי לַא : ויָבָחאְל יִנֹדֲא רֵּבִּר רֶׁשֲאופ

 םכיִהלֶא הָסְנְו תֹועָרְב אל וכ יִתיִסְנ סיִהלֶאְמ יִב
 הָקְנָי שיָאדדלְכְו : ׁשיַאיתָא הָּסַנְי אל =ּוהְו |

 הָוֲאַּתַה רַהַּת זָא : דַכָלַהְו ּךָשֶמהְּב ושָפַנ תואתב וש
 : תֶוָמ דיֶלֹוי ֹותֹולַכְּב אָׂטֲחַהְו אָטַחַה--תֶא דיִלּותו

 לא



 042. 13. גי םירבעה לא תרגא רש
 וט בירקנ ובו : םיֵׁשָקַבִמ ּונְחַנֲא תּויִּמְל הָריִתעֶה"תֶאְו
 םכתְפש יֵרְּפ תאז םיהלאל הָדֹּת חַבְז-תֶא דיִמָת
 16 דדַלָא רָּבַתְתַהְלּו בוט תֹוׂשֲעלְו : ּומָשָל תדוהְּב
 וז ּועָמַש : הֶלָאְּכ םיִחְבְזּב םיהלָא הָצָר יִכ ּוחְּכָשִּת
 | זידעְּב םכידקש הָּמַה .יִכ ּודָבָעַהְו םםֶכיֵדיִקְ לָא
 הָחָמְׂשִב תאז ּוׂשֲעַ עמל רֶבָד יבְיִשְמְּכ םֶכיֵתְׁשְבִ
 18 ּולְלַּפְתַה <: םָכָל לעֹומ ' יִלָב הָו יִכ הָחְנֲאב אלו
 ּנָצְפַח בוט עָּבַמ ּונָל זרּוַהְל ּונחַטְּב יכ ּונדעְב
 ופ תאז תושעל ןגחְתֶא דאָמְבּו + בוטּב תֶכָלָל לבב
 < ב רֶׁשֲא םּולָשַה יֵהלאַו + ּהֶרַהַמ כיל םּוׁשֲא ןעמְל
 = םיִתֵּמַהְדוִמ ּונְנדַא עּושו לּודגה וע הַעֹרתֶא בָיִשָח
 פו הֶׂשֲעַמ"לְכְּב םםָּבְתֶא עְסי | :םֶלֹוע :תיִרְּב םדָּב
 : רצרְנַה--תֶא סֶכְּב תֹוׂשֲעב בח .זרושעל בוט
 | יִמְלעְל דֹובָכ ול רֵׁשֲא ַתישָמַה עושרעלע ויָנָפְל
 פל -תֶא תאׂשְל יֵהַא םָּכִמ לאָשָאְו : ןמֶא םכיִמְלוע
 כלא .יִתּבַתָּכ  םיִטעֶמב יִכ : הָמְחָּנַה רַבְּ
 3 םֶבְּתֶא הָאְרֶא ומעְו :רֵּתֲה ּוניִחֶא ותומט יב וע
 % "יִלָכְו םַכיֵדיִקְּפ םּולָשְל ּולֶאש : הָרָהְמ אביהדסַא

 : םָכְמלְׁשל םילאש אָיְלַטַא יֵׁשֹגַא  םישורקה
 ee A כל סע ןח

 : ְתומט -ָךיִב אילשאמ םירכעה לא.הָבתכנ = ,
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 יבשמל .םֶכְתֶא .ּוכָשְמו םיִריִׁשֲעָה .סכְכיִלְע שלש ו זו

 בושה .סשהתֶא םיִפרָחְמ .הָּמִח .אֹלֲה ..: טַפְׁשַמַה
 ךְָּמַהְתְרֹוּת"תֶא .ּואָלַמִת כא .: םכָכילֲע אָרְּנַה

 -סָאְו :  תושעל ּוביטת ּףומְּב ער ָּתַבַהֲאְו בּוִתָּבּכפ
 הרותה-ךןמ .םֶתְחַכּוהְו אָטַח :ּולַעְפִת םינפ ואשת

 "לֶשֶבְנְו הָדֹוּתַהדלְּתֶא רמשה וַּכ : םכיִרְבעֶבי

 חיר

 כיחא'ֲחַּב ףאְנְתִדאל רָמאָה וכ : לֹּכַּב םכשֶאָי תַתֵאָּבּוו
3. 

 הֶצְרִת ּדַא ףָאְנִתִדאל סִאְו חַצְרַת אל רַמָא אּוה
 ּוׂשעּתדַכְו ּורָּבַדְּתְדַּכ : הָרּותַה-לַע רָבַעְל ָתֶנָה יל
 טַּפְׁשִמ יִּכ : תיִשָפְחַה תרותְּב טפשהְל םיַדיֵתֲעַּב ו

 -לע לֶּלָהְתִי רָסֲחְו דָקָח הֵׂשֲע אל רֶׁשֲאַל דָסָח יֵלְּב
 ב שיא רמאי םכַא יַחַא ליעווז-המו : טֶּפָשַמ וי

 : ּוהעישוהל הָנּומֲא לָכּותַה םילעפ ול אלו ול הָנּומֲא
 םכֶחָל ּורְסֲחִיְו םיִמּורע ּויָהְי תֹוחֲא וא חֶא םכַאוט
 םֹולְׁשְב וכל םכָהיִלַא רמאי םָּכַמ ׁשיִאְו : םֶקְמי

 םֶהְל ונְּתַת אל וָּגַה יִרסְחַמ-תֶאְו ּועֵּבְׂשִתְו ּומֹהָּת
 םיִלָעְּפ ּהָל אל םִא הָנּומֲא ןַכְומְּב : ליעּומ-הַמ וז

 ילָו הָנּומֲא ּףל רמאי שיִאְו : הָשָפנְב זדֶתַמצ
 ְךָאְרַא יִנֲאַו ְּףֶלֲעְּפִמ ְּךֲתְנּומַא יֵנֲאָרַה םכיִלֲעָפ
 ביִטִּפ דָחֶּא לַא שו יּב :ּתְנַמָאַה .: יֵלֲעְפִמ יִתָנּומָא י*

 שיִאְו : םכירעשו םינימַאמ םידשה ג תושעלכ < +
 : הֶתַמ םיִלֲעפ ילב הָנּומֲא וָּכ תַעַדְל הבאתַה קר

 -תֶא ֹותלֲעַהְב םיִלעְפַב ּוניִבָא סֶהָרְבֲא קַּרצַנ אלֲה
 רֶגּומֲא יִכ ְתיִאָרַה  :חֵּבופַה-דלע :ֹונְּב קָחֶצו
 אָלָמִַו : הָנּומֲא הָמְלַׁש םיִלֲעְּבִמּו ןיִלֲעָּפ סע הָרָע

 בֵׁשֲהַּתַו םיהלאָּב םֶהָרְבַא ןיִמָאָהְו רָמאָה בּותָּבַה |
 יכ ּואְרְת הָּתעְו : םיִהלֶא הער ארקיו הֶקְדְצְל ולי

 : הֶּבַבְל רֶנּומֲאָב אלו = שיא .קַּרְצִי .םכיִלעפמ: -
 הָתחְקְּב םיִלֲעִּמ הָקְּרִצִנ אֹלֲה הָנֹוה בֶחְר ןֵבֹומְּכהב
 יִּכ : רֵחַא ּדָרָדַּב ּםָתא חַלְׁשּתַ ביאלא

 וגכ 3L זנ



 042.1.2- בא ךאלמה בקעי תרגא
 וז ו6 ד-לָכְו בוט ןֶּתְמילָּכ : םיִדידְיה יִתֶא ּועְתִּת לא
 תּוראָמַה יִבָאָמ דָרי אוה "ַעַמַמ הָמָלְׁש הָנּתַמ
 ו ןתְצָעְּב : הָרּומְּת לַצ אלו ול תֹופיִלֲח"ֵא רֶׁשֲא
 : ויָאּורְּב תיִׁשאָר ּונתּויהְל תָמָא רַבְדְב ּונָתֹא דילוה

 ופ שָשַּב עּומָשל לק ׁשיִא-לְב יֵהְי םיִדיריַה יחַא ןֵכָל
 כ לעָפֹו אל ׁשיִא ןּורָמ יִּכ : תּורָחְל ששב רֵּבְדְל
 גו תֶרָתַעְו הָאְמטלָּכ ּוריִסָה ןּלע : םיֵהלֲא תקְדַצ
 עיִׁשֹוהְל לכִיַה עּוטּנַה רֶבָּבַה ּוחק הֶוְנֲעּב תועְרֶה

 9 ויָעָמש אלָו רֶבָּרַה ישע ּוָהְו : םֶכיֵתְׂשְבַנ--תֶא
 3 רֶבָּרַה עָמש הֶיֵהְי יִּכ שיִאְו : םֶכְתֶא תּומָרְל ֹוּדבְל
 ותדלומ יִנפדתֶא טיִּבַמַה שיִאְל הָמָדַנ ּוהשע אלו
 -... 4 -הָמ חֵּכְׁשַו ךַליַו טיִּבַה ושפָנתֶא יִּכ :הֶאְרַמְּב

 הפ הָמיִמְּתַה תיִשָבְת תרות לֶא תיִגָשַּמַהְו : תצוה
 הֶׂשע-סא יִּכ ַחָבשַה עמשה אוה אל ּהָּב דמעו
 % שיא הֶאְרִי םַאְו : ּוהֵׂשעַמְּב רֶׁשֲאְי אוה הֶלְעְּפַה
 זםָא יִּכ ונושְל-תֶא םֹסָחַי אֹלְו םיִהלֶאזאַרָיְל םָּכִמ
 ה תאז |: לָבָה תאּוַה םיִהְלא-תֶאְרָי הָעְתָי ובָבְל-תֶא

 בָאָהְו םיֵהלֲא יִנפְל הָמיִמְתּו הָרּוהָט םיהלֲא-תַאְרְ
 \ םכֶתְרְצְּב .תֹונָמְלַאָהי-ּתֶאְו םכיִמתְיַהדתֶא | דוקְפל
 | : ץֶרָאָהְְוִמ םיִמָת ֹוׁשְפַניתֶא רּומָשְלּ

 א כ עושי ּננֹדֲא תַנֹומָא סֶכָל יִהְּת לַא יַחַא
 '?אבניסַא יִּכ : סיִנָּפדאָשַמָּב דובָּכַה ןוהַא חישָמה =

 חַצ דנְבְּב בֶהְו תֶעַּבַמְּב םכֶכֵרעֹומדתיֵּב-לֶא שיא סנתסננ
 גתַצ ךָנָּב ׁשּובְלְל םָּתְשַּבהְו : אצ דָנְבְב יִנָע אָבּ
 ּורמאת יִנֲעַה לֶאְו בֹוטַב הפ הָבְׁש וילַא םָּתְרַמַאו
 4 אלַה : יִלְנַר םּודָה תַחַת הפ בֵׁש וא הָמָש דמע
 תֹובְׁשֲחַמ יִטְפשְל ּויָחְתְו םםֶכיֵתְׂשְפנְּב םיִנָפ ּוריָּכַת
 ה םיהלֶא רַחָּב אלַה םידידיה יֵחַא ועָמש : תֹועְר
 ב eee le רֶׁשֲא תּוכְלַמַה יׁשְרֹו הָנּומָאְּב םירישע ץֶרָאָק ינעַּב

 6 אַלָה םיִִנָעָהתֶא םָּתְמלְכַה םֶּתַאָו : ויָבָחאָל רָב
 וטלשי
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 םיִנָּפ תַרָּכַה ןיִאְּב בוט יִרָפּו דָסֶח הֶאְלְמ תֹוצַרְל

 ישעְל סּולָשּב ערֶזנ הֶקֶדְצַה יִרְפּו : הָפְנַח ןיִאָבּו
 : םכּולש
 תאזמ אלַה םֶכָּב תּורְגִתְו תּומְחְלַמ ןַאַמ ד

 ןיִאְו םֶתיּוִא : םֶכיִחְתְנַּב םיִמָחְלַנַה םֶביִנּונְעִּתִמי
 םכֶתיִרְּג עיִּנַהְל ולְכּות אלו םֶתאָנְקְו םָּתַחַצְר םֶכָל

 םֵּתְלַאְׁש : םָּתְלַאְׁש אל יִּכ םֶכָל ןיֵאְו םתמֲחלגו =
 : ֶביִנּונַעַתְּב לֹכָאָל םְּתְלַאְש הָעְרב ּכןעֶיםּתְחַקְל אלו

 ץֶרֶאָה תבֲהא יִּכ .סָּתְעְדְו אלָה תֹופֲאֹנְו םםיפַאנּ
 תויָהל הָבאִי רֶׁשֲא שיא שיִאְו איֵה םיִהלֶא תַביִא
 ּובָשְחַתְה : בָצְנ אּוה םיִהלֶא בָיאָל ץֶרָאָה בָהאה

 הָּוַאְתִמ ּונָּב בֵׁשיַה ַחּורָה בּותַּכַה רַמָא קיִרְל יִּב
 רַמא אּוה ןּכײלע ןֶח רֶתָי ןתונ תצּוהְו : אָגקְל<

 ודבַעַהְו :ןַח ןַתַי םיִנעָלְו םיִאּגלַע דמַעְי םיהלאז
 -לֶא ּובְרְק : םֶּכִמ סְנְו ןָמָשַהְלַע ּודָמָע םיִהלאְל

 ּורָהַטְו  םיִאָטַח םֶביִדָי ּוקַנ םֶביִלַא ברקו םיִהלֶאָה
 ּולָּבאְתַתְ ולְלְמָאִת : .בָלְו בל יִשְנַא םכָבבְל

 -תַשְל םָכְתַחְמִׂשְו לָבֲאְל ּדִפָהַי םֶכָקָהׂש ּוּכְבִתְו
 : םכְכְתֶא סרו יִנדַא יֵנְפִלִמ ּוליִּפְׁשַה :  םִיָנֵעְי
 ויחָאְּב רָּבִדַמַה ּויַחָאָּב שיא ּורְּבִדִת "לַא יִמַאוו

 -דתרֶא טפשו הָרֹוּתַּב רָּבִדְמ ּויַחֶא--תֶא טּפשַהְו

 הָרֹוּתַה השע אל הֶרּותַה-תֶא טּפָשַת סָאְו הָרֹוּתַה
 ירכָּיַה דָמֶא קקהמ שי : טפשדסַא יב הָּתַאפ
 הָּתַע :רַחַא טּפְׁשִת יִכ הָּתַא יִמ דֵּבַאְלּו עישּוהְל ו

 הָמָשְו תאזה ריִעְל לג רָחָמּו םויַה םיִרָמאָה ּובָה

 אלו : עצְּב עַצְבְנְו רֹהָסְנְו תַמַא הֶנָש הרֶׂשֲעוצ.
 דא הָמַה יִּכ םםֶכֵיַח--הָמ יִּכ רָחְמְלהַמ םָּתְעַדי

 סא סֶכְרְמִא תַחַּת : רבעי זָאְו טַעְמְל הָאְרֶּנַהוט
éהָּתִעְו : תאזו תאז הֶׂשֲעַנְו הָיְחִנְו יִנִדַא הָבֲאיו 

 םתללהתה 312 פזנ

 טיר
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 םיִלֲעפ יֵלְב הָנּומֲא ןֵכֹומְכ אוה תַמ חּור יִלָב וָנְכ
 איה הָתַמ

 א ןיּפ תַעַדְּב םיִּבר םיִדָמַלְמ ּויְהִּת לַא יֵחַא
 פּונְלָשְכְנ ּונְלְּב תרֹוּבַרְב יִּכ : חָקְנ לּודְג טָּפְׁשִמ
 לכָיְו אוה םיִמָּת ׁשיִא רֶבָדְּב לֵׁשָּכַי אל יִּכ ׁשיִאָו
 ּנְחַנֲא םיִסּוּפַה תויפב הֵּנַה : וגהדלָּכדתֶא םֹוסֲחַל

 -תֶא ְּךֶלֹונ ּונילַא םֶתֹא עיִמְׁשַהְל ןְקָרָהתֶא םיִמָׂש
 4רֹולודנ יִּכ תֹונָאָהתֶא םנ הֵּנַהְו : םֶתוַנ"ִלְּב
 הָבְלִהְג ןטק רֶׁשְיִמבּו תושק תֹוחּורַמ תּופּורְנְו הָּנַה

 הֹחַתְנ ןֹוׁשְלַה ןֵבֹומְּכ : רֵׁשְמַה ץֶפח ץפחנ רֶׁשֲאַל
 טעֶמ שא רַעְבִת זרֶכיֵא הּגִה ַהיִּבְנַמּו איֵה ןטק
 יב הלוע ץֶרֶא ׁשֵא ןֹוׁשְלַהְו : יהיודְּגַה ץעֶהזתֶא
 וֵגַה-לְּב-תֶא זראְמַטְמ ּוניַחָתְנ--לע הָבְצִנ ןֹוׁשְלַה
 זיָּכ : םנְהיִנַמ רעביו ּונְתְדלות לֵנְלַנהתֶא תיִצַמ

 םיִשָּבְכִנ סיב רֶׁשֲאַו שָמְרְו ףיעו הָמֹהְּב ְּךְרְְלְב
 8 שּובְכְל שיא לכי אלו : ּושָּבְכַנ םיִשְנַא ּךֶרָדְב
 : תֶוְמ חלשמ אלמ םֹולְּב ןיִאָמ הער ןּושְלַהתֶא

 יּהָבּו בָאָה סביִהלָאָהְדתֶא םכיִכְרֶבִמ ּונָחַנָא הָּב
 ;רּומדכ ּויָה רַׁשֲא םיִׁשְנַאָה--תֶא םיִלְלְקְמ ּונְחנֲא
 יאל יֵחַא הָלָלְקּו הָכְרַב אֵצֹי דָחֶא יפמ : םיִהלֶא
 וו רַמּו קּותָמ רֶאְּב לּזְתַה : תאֹזְכ הֶלֶא תֹויהְל בוט
 ווא םיתיז תּושעל הָנֲאַּת לַכּותַה יַחַא :דָחֶא קיִקנִמ

 : קּותָמּו חַלֶמ יִמ רֵאְּב"לְב הֵׂשֲעַת אל ןּכ םיִנֲאְּת ןָּפְ
 יויְלָעְפְתֶא הָבֹוט תֶכָלְּב דיִגי ןּובְנְו םָכָח םֶכָּב ימ
 ייֵרְמ תאגק סֶכָל היְִּת-סֲאְו : הָמָבָחַה תוְנעְב
 : תָמָאָב ּורְּקְׁשִּת"לַאְוּולְלַהְתּת-לַא סֶכְבַבְלַב הָביִרְמו

aiרב  li, : 

 וטְץֶרֲאַמזסִא יִּכ לעמִמ תַדָרֹי הָנְנִא תאזה הָמְכֲחַה
 ו הַּמְׁש הָביֵרְמּו הֶאְנִק רֶׁשֲאב יִּכ : דָשָמ שָפְּנִמ

 וז*לעַמִמ רֶׁשֲא הָמָבֲחַהְו : עֶר רֶבָּר-לְבְו הָמּוהְמ
 הָבֹוט הָנְנֲע הָוְלַש ןֵכיֵרֲחאַו הָנֵׂשאָרְב זרָרֹהט

 תוצרל
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 זרִיָה ּוהָיְלִא : לֹודָּנ תפ קיִרצ תַּלַפּת תלעפלוי

 ריִטְמַה-לַבְל הָלְפִּת לָלַּפְתִיַו ּוניִיְנְע תּומָדּב שונָא

 : םיִשָדָח הָששְו םיִנָש שלָש ץֶרָאְהְלַע ריִטְמִַה אלו
 הרֶחְמְצ ץֶרָאָהְו רֶׁשָמ ּונְתָנ םִיִמָשַהְו דוע לַלַפְתִַ
 --ןמ םכְכָּב שיִא הָעְתִי םָא יִחָא : הָירְפדתֶאוי
 -תֶא בישָמַח יִּכ עדי : שיא ותא ביִשָחְו תָמָאָה כ

 זרָוָמַה--ןִמ ׁשֶפָנ עישוי וּכְרִּב תועּתִמ אטחה
 םכיִאָטֶח הָּמַבִי

 יפי

 רטפמ

 פר



 cגת.4.5. הד ךאלמה בקעי תרגא
 : איָה הָעְר תאזכ הֶלֲחִּת-לְּכ םֶכְנאְנּב םָּתְלַלַהְתַה
 וז : אַָׂח ול הֵׂשֲעַי אלו בוט תושעל עָדיַהְ

 א ה כלל ּוליִליַהְו ּוכְּב םיִריִשע ּובֲה
 םֶכיִדְנְבּו בקָר םָכְרְׁשְע : ּםַּכִֵלֲע הֶנאבֶּת רֶׁשֲא
 ₪ ּושָשָע סֶכְּפְסַכְו סֶכְבְהִז + סֶס לָבאָל יה
 שָאְּב ללכאי סָכְרּבתֶאְו םֶבְּב תודעל זרֶיָהי
 ּ:םיִלֲעֿפַה רָבָׂש הנה : םיִמָיַה תיִרֲחאְל םֶּתְרַצֲא
 םיִרְצקַה תקעזו קעצ םֶבְּתַא קּוׁשֲעָה סָביִתדָש יֵרְצְק
 ה ץֶרָאָה-לַע םָּתנּכַעִתה | : תֹואָבְצ הנה יָנְזָאְב הָאְּ
 : זרֶחֶבִט םֹויְכ םֶכָבבְלזתֶא םםָּתְנִמֲא םָּתנׁשְר
 6: םֶכיֵלֲע דָמָע אל קיִּרַצַה-תא םֶּתְחַצְר םָּתְעִׁשְרַה
 רָּכַאָה הרֵּנַה יִנֹדֲא אוב-זדע יִחֶא םפַא ּוכיִרֲאַהְו
 ולא ויָּפָא ְּךַרֲאַהְּב רנה /רֶמָדֲאָה ירְפְל הָּכַחְמ
 יּוכיִרַאַּת םָּתַא םִּנ : שּוקלַמו הֶרְוי חק יִּבדדדע
 ילֶא |: יִנֹדֲא תַאיִּב בורק יִּכ םֶכְבְבְל ּוקְזַח םִיַפַא
 חַתֶפִלּואְר ּועָשְרִּת לַבָל יֵחַא ּוהעְרַּב שיא ּוחְנָאָּת
 יִּדָרָאְו תֹועָר תּונָע תּומְדְל וחק יִתִא : דמע טפש
 : וָנֹרֲא םםֵׁשְב ּורְּבַּר רֶׁשֲא םיִאיבנה--תֶא םִיפא

 וו דתֶא םָּתְעַמְׁש סיּוקְמה-תֶא םיִרְׁשֲאְָמ ּונָחְנַא הָּנַה
 יִנֹדֲא יִּכ םֶתיִאְר יִנֹדֲא תיִרֲחַאתֶאְו בויִא תֵנָקּת
 ופאל ּועָבָשִּת לֶא יֵחַא לּכדלַעְו : ןּּנַתְו דָסָח-לְדָנ
 יהיו תֶֶחַא הָעּובְׁש-לָכְב אלו ץֶרָאּב אלו םומָׁב
 גםכַא : ׁטְפְׁשְמְל ּולֲּפִת-לַבְל אל אל ָּכ ןִּכ םֶכל
 : רַמת בל בוט סָא לָלָפַתָ הָעְרדהּגְעְמ סֶבָּב שי
 ּּולְלפְתַהְו הָלַהְקַה יִנְקז לֶא אָרְקַי הלה םֶכָּב םָא
 וטתַלְפתּו :יִנֹלֲא םֵׁשְּב ןָמָשַב ותא םֶתָשְמב וילֲע
 סָאְו ּונָמיִקְי ינדאו בֵצעְתַּמַה-תֶא עישות הדָנּומֲא
 פּוהֲעְרְל ׁשיִא ּודְוְתַה : ול תַלָּסִי םיִאָטֲח הֶׂשֲע
 אָפְרַהְל ּוהְעַר דַעְּב שיִא ּולְלַּפְתַהְו תולשכמַה-תֶא

 תלעפל
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 רַעַהְּב םְּברְקְּב רָׁשֲא חיִשָמַה חּור דינה הָמתַעו
 : דֹובְּכַה ןֵכיֵרֲחַאְו חישָּמַה זרונע--לע סֶדְקִמ

 -תֶא ּותָרָׁש ּונָלְסִא יִּכ םֶהָל אל יִכ הָלְגנ םֶהָלְוי
 םֶכָל םיִרֹׂשַבְמַה רָיְב הָּתַע םֶכָל ּודָּנַה רֶׁשֲא הָלֲא
 ּוואְתה רֶׁשֲאַלְו םיִמשַהדְִמ ַחּולָש שדקה חור יַּב"לַע

 םֶכְבַבְל יִנְתְמ ּורְגִח ןֵכָל : חיִנׁשַהְל םכיִכָאְלִמה וא
 תֹולִָהְּב םֶכיֵלֲא אָבּוי רֶׁשֲא ןֵחָל ּוּוקְת הּוקְו וציקַה
 ּומַרְת אלו תעמְׁשמ יִנְבַּכ : תיִשָּמַה ַעּושיו+
 ׁשֹודְּקִּכיסַא יִּכ : םֶכְתנְנְׁשִּב תונשאְרֶה תואתלוט

 : םֶכְּתְכֶל-לֶבְב ות םיִׁשֹודְק ןבֹומְּב םֶכָל ארקה
 : יִנֲא שודק יִּכ םכישודק םֶתייָהְו בּותָּב ןָּב-לַע
 0 שיא יֵלֲעְפְּכ טָּפשַה בָאָהְלֶא ּואְרְקִּת--םִאְו וז

 םֶבְרּונמ תַעַב ּוכְלַהְתַה הָאְריּב םיִנָפ אושמ יֵלְּב
 -כָתיִּרבִנ בָהְוְו ףַסִּכ תַמָשָמַב אל יִּכ םֶּתְעַדווצ
 -םִא יִּכ : םֶכיִתּובַא תֹורָמְׁשַמַּמ לָבָהַה םֶכֵּתְכָלִמ ופ

 : םומ יִלְבּו םיִמָת הֵׂשַּכ רֶקיַר ַחיִשָמַה עּוׁשי םַדָּב

 םיִּתָעָה תיִרֲחַאְב הֶלְגִנו ץֶרָאָה דוסימ םֶדְפִמ עֶדֹונַה ב
 רׁשֲא םיהלאָב ויַּפ--לע םיִניִמֲאַמַה : םֶכְרּובַעַּבִיי

 זרֹויְהְל דֹובְב ול ןַתָנְו םיִתַּמַה-ִמ ותא םכיקַה
 --תֶא ּורֲהְמ : םםיִהלאַּב םֶכְּתְלַחותְו םַכְתַנּומֲא >

 הָוֲחַאְל ַחּורָה יפ-לע תֶמֲאָה-לֶא עומשב םֶכיֵתְׂשְבנ
 "םֶתְב הֶקְזָחְב ּוחַעְרְדתֶא ׁשיִא הָבֲהַאְל הָפְנַח יִלְב
 יִּכ תָתְׁשַנַה עֶרְוִמ אל דוע םםֶכָדְלְנַהּב : בָבְל

 דמעֶו יח םיֵהלֲא רבְד יִּפדלע תַחְׁשִי אל רֶׁשֲאַמסא
 שיא .דּובְּבלָבְו ריִצֲחְּכ רָשְּבלְּכ כָל : םִלעְל
 יִנֹדֲא רבָדּו : וציצ לֵבָנְו ריִצָח שָבָי ריִצָתַה ץיִצְּכהכ

 : םֶכָל רֵׂשֵּבִתַמַה רֶבָּרַה ה םֶלֹועְל דַמע
 תֹואְנְקּו תֹופָנַתַו הָמְרַמלָכְו עור-לָּב ּוריִסָהְ בא

 ּואְתִת הֶּתַע םיִדְלּונה םיִלְלֹשּכ : תּופְרָחְידִלְכְו *
 םכַא |: וב ּוּבְרִּת עמל הָמְרִמ יִלַּב רֶבָּרַה בָלָח

 םתמעט |



 תלילכ

 הנשארה תרגאה

 ךאלמה רמפל
Lisא ָאיִריִחְּב-לֶא ַחיִשָמַה עושי ְּךַאָלַמ  

 טְלְג יִטְנָפְּב סכיִצּופְנה םיִרֵּנַה
 בָאָה םכיִהלֲא תַעַדָּכ : יִנֹותיִבּו תציקא רֹוּתְּפַּ

 ר ts תעמְׁשִמְל ַחּורָה ׁשְּקַמ יב םֶדקִמ
 ורב |: הָּבְרִי םּולָשְו סֶבָל ןַה ַחיִשָמַה עושי
 דילוה רֶׁשֲא חיִשָּמַה עושי ּוננדא יִבָאְו יִהְלֶא
 תַמּוקְתְּב םייחה תֶלָתְותְל ֹוּרְסַח בלָּכ דוע ּונְתא

 4 תחש יִלָב הֶלָמְנְל : םםיִתּמַהְוִמ חיִשָמַה עושי
 : ּונְל םכִוַמְׁשַּב הָרּומָשַה רֹובע-לבּו הֶאְמְט יִלְּב
 ה הָעּוׁשְתַל הָנּומָא רידלע םיִהלֶא תרּובְנִּב םיִרָמְשְּנַה
 ולי הָּב רֶׁשֲא : תַעָה תיִרֲתַאְּב תּולּגַהְל הָנֹוכְנַה

 זרֹוּסמְּב טעֶמ ּוחֲחּתְׁשִת הָיִהַת היה םא הרָּתַעְו

 :דאַמ רֶקָיַה םֶכָתַנּומֲא ןמב אֵּצַמִי ןעַמְל : תונש

 רָדָהְו דּובְבְלּו הָלֵהְתל ׁשֵאְּב ןַחְבַנְו דַבאָה בֶהֶּזַמ
 ותא םָּתְבַהַא רֶׁשֲא : תיִׁשַמה עּושו זרולגָהְב

 ּוליִנֶּת תרַעָכ ותאר ילב ּוניֵמֲאַת ובו תעד לב

 פ-תֶא תַחָקְל : תֶרְדְהְנְו רּפְסִת אל רֶׁשֲא הָחַמָשְב

 : םָפיִתְשְפנ רעּוׁשּת--תֶא םֶבְתֹנּומֲא זרירֲחא

 יםיִאיִבְּנַה ָהיֶלֲע וקח וׁשְרְּר רֶׁשֲא הָעּושִּתַהדתֶא

 וו הָמְל ּורְקְחַּו : םֶבָל רֶׁשֲא ןֵחַה-לֲע ּואְּבִנ רֶׁשֲא
 תעו
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 : םוהלָא יִנִעַב אוה ןח ּונעֶתּו תושעל םֶכְביִטַהַב
 םכֶכְדעב הָנע חיִׁשָמַה םנ יִּכ םֶתאַרְקִנ תאְזְל יִּכַיו

 רֶׁשֲא =: ויָתְבְקְעַּב תֶכָלָל תּומְּב םכֶכָל ריִאְׁשֲהְו“
 רֶׁשֲאַו : ויִפְּב הֶאָצַמנ אל הָמְרַמּו אַטַח הָשָע אל

 ֹונְתָנ--םכַא יִּכ םבעָז אל ֹוינֲעְב ופְרָחְּב ףִרַח אל
 ּותָיְונַב ּוניתאטח-תֶא אָשְנ אּוהְו : קֶדֶצ טפשְלי

 הֶקָדְצְל הֶיִתְג םביִאְטַחְל ּונְתָמְּב רֶׁשֲא ץַעָהְלע
 העת ןאֹצּכ סֶתִיָה יִּכ : םכָכְל אָּפְרַנ ותָרְבְמַבהכ

 : סכיתשפנ דיקפו הָעֹר-לֲא םָּתְבִׁש הָּתעְו

 םכַא ןעמל ןְביִלֲעַבְל הָנדֹבְעַה םיִׁשָנ ןֵכו נא
 תֶכָלְּב רֶבָּרַה יֵלְב ּושְבְרַו רֶבְּבַּב םיִׁשנֲא ּוניִמָאְי אל
 : הָאְריְּב ןֶכַּתְכְל רָשיתֶא םםֶתֹואְרְּב : םיׁשָנַה*
 תֹוּבַּפִמּו תּורעָש יֵרׁשְקִּכ ץוחמ ּונָניִא ןְבְרַאּפ רֶׁשֲאפ
 בל תַמּולַעַתְּב-םִא יִּכ : םכיִדנְּב ׁשּובְלּו בָהּ

 דאָמ רקיה טְקְׁשְו זרֶוֶנֲע ַחּורְּב תחש ןיִא רָשָאּב
 םׁשָנַה םיִנָפלִמ ּרֲאְפִתַה ןכ יִּכ : םיהלָא יִנעְּבה

 : ןָקיִלָעְבְל ןָדְבֲעַהְּב םיהלאל תּולָמְיְּמַה תושודקה
 ָהיֶתֹונָבּו יִנדֶא ּוהֲאְרְקִּתַו סֶחְרְבַאְל תעמשה הָרָשְּב

 : הָּתְחַּמִמ הָנֲאְִת אלְו בוט ןָכְתּושְעּב ןָּתַא
 הָׁשֲאָל דובְּכ תַתְּב תעַּּכ ןֶהָמַע ובש םיִׁשָנֲא כד

 לֵבְל םָכַמַע םייחה ןח יִשְריִכו ׁשּולֲח ילכל רֶׁשֲאַב
 דַחֶא בֶלְּב סֶבְלַכ יה הָּתַעְו : םםֶכיֵתּלְפְּת םַתּסַהי
 ּומלשת לַא : בֹוט בֶלְבּו םיִמְחְרְבּו הָוֲחַאַב ּוּנֲעתפ

 וכְרָבְת ּךַפַהְלּו הָפָדּג תַחַת הָפַדְנּו הָעְר תַחַת הָעְר
 : הָכְרְּבַה-תֶא תֶׁשָרְל םכָתאַרְקְנ תאֹוָל יִּכ תעדְב
 םכיִבֹוט םיִמָי תּואְרְלְו םכייח הָבַהָאְל ץַפָחַה יִּכי

 : הָמְרְמ רֵּבַּרַמ יָתָפְׂשּו עָרָמ ונשְל--תֶא תיִּבָשי
 יִּכ : ּוהָפְדְרְו םולש שקַבָי בוט הָשַעַיְו עֶרמ רּוסַי וו ו

 יִנָפּו טכָתַעְושדלֶא ווינזֶאְו םביקירצ--לָא הָנהְי נע
 ומת םא ספל ערי יִמּו : עֶר יִשעְב הרֶוהְי
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 ְבֲא ויָלֵא ּובְרְקִּת רֶׁשֲא : יִנדַא בוט יּכ םֶּתְמַעַט
 ה םֶּתַאְו : רו םיִהלֶא ריִחְבּו םיִׁשנֲאַמ סָאְמִנ חח
 ׁשֵדְקַה תַּנֲהְכַל חור תיִבְל תֹויַח םיִנָבֲאַּכ םיִנְבִנ
 עּושיזיְּב םכיהלאל ןֹוצָרְל חור יַחְבְז ביִרְקַהְל
 ןֹיִצְּב םָש ינְנִה בּותָּכַּב רַמָאָנ ןָּבלַעְו : חיִשָמה

 אל ּהְּב ןיִמֲאַמַהְו הררי הָרֲחְבִנ הּנִּפ שאר ןֶבָא
 זןְבָא םיררפלו הָרָקְי םיִניִמַאַּמַה םבֶכָלְו : שובי
 ןָבֲאְו : הָּנּפ שאֹרְל הָתְיַה איִה םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ רֶׁשֲא
 רֶׁשֲאְלו םֶרּוסְּב רֶבָּרַּב םכיִפגנל לשְכַמ רּוצְו ּףנָנ
 יםיִנָתּכ תֶכְלְמַמ רּוחְּב רוד םֶּתַאְו : הָמָש ומשּוה
 םֶכָאְרְק ליַח-תַא ּודיִנַּת ןעמָל הֶלְנְס םע שודק יונ
 יִסביִנָפְלְמ סֶע אל רֶׁשֲא : אָלְּפָנַה ֹורֹואְל ְּךׁשהַמ
 ;רָּתִעְו ּומֲחְר אל רֶׁשֲא םכיִהלֶא םע זרָּתעו

 \ו ןָנחְתֶא םיִדיִדי פ : םיִמָחְרְמ
 תּומְחְלִנַה רָשָּבַה תֹוֲאַּתִמ ריִסֶהְל םיִבְׁשֹותְו םיִרָנַּכ
 ופּופְרַח רֶׁשֲא תַחַתְו םִיּוגַּב בוט תֶכְלְָל : שָפָּנַהְלַע

 הָבְקֶּפ םֹויְּב םיֵהלֲאָה-תֶא ּודְּבַכְי ןֶוָא יֵלֲעֿפְּכ ְָתֶא
 ו תִיִרְּב"לָבְל ּודְבָעָהְו : םכיבוט םיִׂשֲעַמ םֶתאְרְב
 וג םיִרָשְלו : ׁשארְּכ ְךַלַּמַל םֵא יִנֹדֲא רּובֲעַּב םֶדָא
 ישע תַלֵהְתַלְו ןָא ילעפ תַמְקנְל ּונָמִמ םיִחָלְׁשַנַכ
 וט תַלְסְּב-תֶא ׁשיֵרֲחהְל םיִהְלֶא ץֶפַח ןכ יִּכ : בוט
 6 אלו םםיִׁשָפָחּכ : בוש תֹוׂשֲעַּב םיִליִוַא םכיִשְנַא
 --םִא יִכ הָעְרֶה תּוסַכְל תיִׁשְפְחַה םכְבְל רֶׁשֲאַכ
 וז--תֶא ּובָהֲא לּכ--תֶא וּדְּבַּכ : םכיִהלָא יִדְבַעְּב
 פ :ְּךְלַמַהתֶא ּודְּבַּכ םיהלֶאָהתֶא וארו הָוֲחֲאָה

 ייל הָאְײלְכּב כנא ובה כיב
 : םכיִשְקִעְל םנ-סא יִּכ םֶּרַבְל םיִוְנֲעַלְו םביִבּוטְל
 יי קָדְצ אלב הָּנעיִו ןובָצְע שיא אָשָי םֶא ןַח הז יִּ
 כ-םכַא הָלֵהְּת-הַמ יִּכ : םיִהלֶאָהתֶא תַעְּר ןעמְל
 ּולְּבְקּת םכַאָו ףרֶנֲאְב ּוּכְתְו םםֶכֲאטְחְב ּולְּבְסִת

 םכביטהב
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 םםיִאָטַח הָּסבְת הָבֲהַא יִכ הָקְזְְּב בָבֶל הָיָה
 יִלָב ּוהֲעַרְל ׁשיִאַמ םירַּג ףֹוסָאָל ּובָהֶא : םיָּבַרפ

a] ל.. Wow 

 ּותָרָׁשִּת ןֶחַה-תֶא חקל רַׁשֲאַכ שיִא שיא : הֶנּולְתִי
 : םיִהְלֶא ןַח בר-לע םיבּוט קֶׁשַמ יִנָבְכ ּוהָעְרְל שיא
 שיא תַרָשָי סַא םביהלָא יִרָבַדְּכ שוא רָּבַדָי באו

 םכיהלֶא דָּבְכָי ןעמְל םיִהלֶא ול ןַתְנ רֶׁשֲא ליחַּכ
 יִמְלּועְל חכו דובב ול רֶׁשֲא חיִשָמַה עּושידדיְּב לב
 הָפּורְצַה-לע ּוהָמְתִּת לַא םיִדיִדי :ןַמָא םיִמְלע ו:

 םֶכָל הָרְקיסא רֶָשַאְּכ םֶכְל הָקַמְל סֶבְּבִרְקְּב רֶׁשֲא
 ּוחְמָש ַחיִשְמַח יִנָעְל סֶכְרָּבִחְתַהְבּו : רֶכְנ רב
 ֶכיִרְשִא : ֹודֹובְּכ תֹולָּנַהְב הָחְמָשְב ּוליִנָּת ןעמְל 4

 סֶכיִלָע הָחְנ יִּכ חישה םש רּובעב ּופְרְחִּת םכא
 םֶכיֵפְלּו ףֶבִנֶמ אוה םֶהיֵפְל םיקלָאָהְו דֹובְּכַה ַחּור

 בָננְב וא חַצֹורְּכ םםָּכִמ שיִא הָּגִעְו לַאָו : דָּבְבְמוט
 : םכיִרָחַאָה יִרְבְּדתֶא לָּגְרֶמַכ וא ןנָא לַעּפַּכ וא

 דֵּבכְי הֶּזַה הָצְקַּב"סַא יִּכ שובי לא ןָיְטְסְרְקִּכ סאו 6
 זריּבַמ טַּפְׁשִמ לַחָהְל תַע יִּכ : םכיִהלֶאָהְד-תֶא וז

 םיִרְרֹפַה ףופ-המ הָנְׁשאַרְב ּונָּמִמ סַאְו םכיהלֶא

 הָנָא ַעָשּוי ישקַּב קיּדצַה סאו : םיִהלֶא תרושְבְּב 6
 םיִהלֶא ץֶפַחְּכ םיִּנָעְמַה ןכו : אטחהְו עָשְרָה הָאָרְיופ

 זכיִשעַמְּב ןְמָאָג ארוב לֵאְּכ סֶהיִתְשְפְנ-תֶא ּודיקפו
 תב

 ןקָז יִנֲא סָכּבְרְקְּב רֶׁשֲא םיִנְקְזַה-לָא ןנִחְתֶא ה
 הָדיִתֲעָה דּובְכְל רֵבָהְו חישֶמַה יגֲע דַעו םםֶכֹומְּכ
 םםֶכְּב רֶׁשֲא םביהלֶא ןאצד-תֶא ּועְר : תֹּולָנַהְלפ

 יִּכ עַצָבְב אל הָבדְנְּב-סַא יִּכ סְנאַב אל םיִדיִקְפְּ
 תּומְּד-סַא יִּכ לֶרּוגַה יֵלְׁשמָב אל = : ןּוכְנ בֶלְּב-סַאצ
 וחקת םכעֹרָה שאר תֹואָרַהְּו : ּויהָּת ןאצה 4

 םיִרָעָנה ןכֹומְּכ : לּוּבְת אל רֶשֶא דֹובְּכ תֶרַטַע ה

 ורָשקְתתו ּוהֲערְל שיא ּודְבעּת סֶבֶלְְו םיִנקַל ּודְבֲעַה
Ms. aHהונעב  

 גכר



 0.3.4 ד ג ךאלמה רטפ תרגא א
 יהָקְדְצַה ןעמל ּוגעתי-=כא ֶביִרָשַאְו : בוטל
 וטזרנה-תֶאְָו : ּוְָרִת אלו ּואְריִת אל םֶתֶאְריִמּ

 -לֶבָל רֵּבַדְל דיִמָת ונוכתו סֶכְבְבְלְב ּוׁשְּקִּת םיהלֶא .
 הָוְנָעְּב סֶכְּב רֶׁשֲא תֶלֲחֹוּתַה-לע רֶבָּר םָּכִמ לאשה
 ו6םֶביִּפְרֶחִמ רשֶא בוט עֶּרַמ םֶכָל תֹויָהּב : הֶאְרִיִבּו

 בוטה סֶכְּתְכְלתֶא םכינישלמַה ּושובי ןָא יִלַעְפְּ
 וז תֹונֲעְל םיִהְלֶא ץֶפֶתָי ץּפֶח םָא בוש יִּכ : יִשְמִּב
 וג הנע חיִשָמַח םג יִּכ : עֶר תֹוׂשֲעמ בוט תושעּב

 םכיעְׁשְרְה דַעְּב קיִרַצה םoיִאָטֲחַה-לַע תַחַא סעפ
 : ַחּורָב יֵחְיַו רָשָּבַב ֹותְמּוהְּב םיִהלֲאָה-לֶא ּונֵביִרְקַהְל
 כ טאל רַשֶא : פצרקו ךלֶה רֶמְׁשִמַּב תֹוחּורְל ובו

 יֵמיִּב םיֵהלֲא ףַא ְּךָרָא תֹוּכמְּב םיִנָפְלִמ ּוניֵמָאָה
 הָּמֵהְו םיִטַעְמ ּהָב ּועְׁשֹונ רֶׁשֲא הָבָּתַה תֹוׂשֲעַהְּב ַחנ

 גג הָמְסיִטפב ֹותּומְּר רֶׁשֲא : םִיַמַּב תֹוׁשָפְנ הָנֹמׁש
 רֵׂשְּבַה תַאָמַט ריִסֶהְב אל הָּתַע םנ ונל עישות
 עושי תַמּוקְתְּב םיהלאל בוט עֶּרמ בישָקְםִא יִּב
 9 םִיִמְשַהלֶא ֹותֹולֲעּב םיָהְלֶא ןימיל רֶׁשֲא : חישָּמַה
 : תורּובְנ | יט םיִכָאָלַמ ל ּודבֲעי

 : ה ל רֶׁשָבב הָעמַה יב הב ב םּתַא
 2םיִהְלֲא ץפֲחל-םַא יִּכ םיִׁשְנַא תֹוֲאַתְל דוע הָיחִי-לַבְ
 3ּרָשָא ּונייח תע ּונָל יָד יִּכ : רָשְּבַּב רָאְשִּנַה תַעְב
 תֹוֲאַתְּב עְרְרֶצְיְב ּונּתְכָלְּב םיונה ץֶפַח תושעַּב רַבָע
 שא םיִליִלֲא תדובעבּו םיִּתְׁשִמְּב קחְׂשְּב ןַי אֵבֹסְּב
 תַצְּב לֶא ּוצּורְת אל יִכ ּוהָמְּת ּהָבּו :הרֹוּתַכ אל
 הרָׁשֲאַל ןֹוּבְׁשֲח ּונְּתי הָּמַהָו : ופניו איֵהַה הָלְזַה
 "לע יִּכ : םיִתָמַהתֶאְו םיִיחַה-תֶא טופשל ןֹובָנ
 רָשֶּבַב ּוטְּפָשָי ןָעַמְל שביתָמה םג ּורָשַּבְתַה תאז
 זובל ףֹוסְו : ַחּורָּב םיִהְלאָכ ּויָחְיְו םיִשְנָאְּב
 םָכְתַבַהַא לכ -לעו הלֵפְתִ ּוריעָהְו ולְַּׂשְו בורק

 היהת



 תלילכ

 תינשה תרנאה

 :ךאלמה רמפל
 עושי ְּךַאָלִמּו רָבֲע רֶטֶּפ ומשה

 הָנּומֲא םֶלְרֹוג רֶׁשֲאַל ַחיִׁשמַה
 עושי ּונָעישּומו ּוניהלֶא תרֶקְדְצְב ּונּומָכ קדר

 םיִהלֲא תֵעַדְּב סֶכְל הָּבְרִי םֹולְׁשְו ןח : ַתיׁשָּמַה
 ֹותָרּובְנ ּונָתא זרֶנְנָח רֶׁשֲאַּכ : ּונֵנֹדַא עּוׁשְוּ

 םיהלֶא תאָרְיְלּו םייחל רֶׁשֲאלְבְּב שכיהלֶא ּתרּובְנ |
 ּונְל ןִּתִנ ובו : ליָהְבּו דֹובָכְב ּונְל ארקה תעדְּבי

 יִרְבִח זכְּב םֶכְתֹויְהְל דאָמ םיִרְקיַו םיִלֹודָנ םיִרָבְד
 ילע ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא תַחשמ םםֶכֲחְרְבְּב םיהלָא ּךֶרָד
 לִיַח ּונְת ּורָהַמְּת רהמ ןָּכְדרּובַעְבּו : תֹואַת ירי ה

 קפאתה תַעּדלֶאְו : תַעְּר לוחדלֶאְו םֶכְתַנּומֲא-לָא
 : םכיהלָאד-תֶאְרְו הֶוָקִתלֶאְו הָוְקִת קּפַאָתַה-לָאו

 םָאְו : הָבָחַא הֶוָחַאלֶאְו הָוֲחַא םיִהלֲא-תַאָרְי-לָאְוד 5
 -לַבּו לָבָה םֶכָל ּונְּתַי אל ּוריֵתֹוְו םֶכָב הָלֵא ּויָהְי
 רֶׁשֲאKַו : ּוננדא חישָמַה ַעּושי תַעַרְב יִרָּפ תֹוׂשֲעפ

 הֵּכְׁשִיַו עשה ויניֵעְו אוה רֵוֲע ומַע הָלֲא ּודָמַע אל
 יִתֶא ּורָהְמ ןַכָל : םכיִנָשְוה ויִאָטְחַמ רַהָט יִּי
 תאז תושעב יִּכ חַטָּב ֶּכְריִחְבּו םָכְתַאיִרְק תושעל
 אֹובַמ רָשַעְל סֶכְל ןתי הב יִּכ :סֶלּועְל ּולָשָּבִת אלוו

 : ףנעישומו ּוננדַא םישָמַה עושי םֶלוע תּוכְלַמלֶא

 סּגְ"ףַא הָלַא-לע דיִמָּת סֶכְריִּכְזִהַמ לקַא אל ןּכ-לע יי
 םתעדי

 א א



 6.2.5. ה ךאלמה רטפ תרנא א

 ןַתִי םִוָנֲעַלְו םכיִאְּגלע דמעי םכיהלָא יִכ הָונעב
 םָכְמִמֹורְל הֵקְוֲחַה םיִהלֲא דִי יֵנְּפִמ ּוענְּכִהְו :ןַח
 :תאְׂשָל ול יִּכ םֶכְתַנֲאַּרזלְכ וילֲע ּוכיִלְׁשַה : ֹוּתעְּב

 יְּדַלַחְתִמ ןָמָשַה סֶכְבַיא יִכ ודקש ּוריעָה : סֶכְתֶא
 יהֶקֶזְחְבּו : עַלבַירַׁשא תא שקבל נאש הרִיְראְּב
 סֶלָש הָזַה יֵנֲעַה יִּכ םֶּתְעַדיַו הָנּומָאָב ּויָלְע ּומְקְת
 ירְׁשֲא דָסֶחלָכ יקלאו : ץֶרָאְּב רׁשֲא םכָביִחֶאְּ
 חישָמַה עּושיִּב םכֶלֹועָה רּובְּכ ודובְכל ּונָאְרְק
 : טָעָמ סֶכְתּונַעְּב סֶכְתֶא דסי רֵּבַנְי קּזִחְי םֶכְמיִלְשי

 = וודָיְּב : ןִמֶא םכיִמְלֹוע יֵמְלעֶל תה מש 4;

 רׁשֲא תַמָאָה םכיהלַא ןח הֶז יּכ דעמו ןגחְתִמ

 וווהערל שיא ולא =: יִנָּב קךמו מלל תלָאש
 רֵׁשֲא =כֶכְלְבְל םֹלָש הָבָהַא תֵקׁשַּב םכולָשְל

 ַחיִׁשָּמַה עּושיִּב

 :ןמָא

 ןועמשמ
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 -תֶאְו : עיִשְרַהְל םםיִדיִתֲעָה לַשָמְל םָּתֹא םָשָיַי
 יִּכ : טֶלַמ לעילְּב תּולֶז תֶכָלְּב קּושָעָה קיִּרַצַה טול

 ביִדָאָה םָּבְרְקְּב בשיה קידצה עּומָשְבּו תוארב
 ֹיִנֹדֲא עַד : עשר יִשעַמָּב םוי סוי הָקָדְצַה ושָפנפ

 םכיעָשרֶהתֶא רּומָשְלְו תּופממ וָאָרי-תֶא טַלַמְ
 םיִכְלהַהְדתֶא דאָמְבּו : שונעל טּפָשַמַה םבֹולי

 יֵאָלְמ הָלׁשְמַּמַה יזבּו הָאָמַׁשַה תֹאַתְּב רֶשְּבַה יֵרֲחַא
 : םםיִדְּבְכְנַהדתֶא ףֵּרּנִמ ּודָרָה אלו םכיִנָפיִע בל
 אל הֵרּובְנַבּו ַחַכָּב םֶּהַמ סכיִלּודְּגַה םיִכָאְלַמַהְו וו

 : טֵפְׁשִּמַה תַפּודְּג-תֶא יִנדַא ינפל םֶהיֵלֲע ּואיִבָי

 דַכְלַהְל ּויָה רֶׁשֲא םֶּכְרַדְּב תֹורָעְבּנַה תֹויַחְב הָלֶאְו 5
 ּותַחָשיְו ּופָרֲח ּוניִבַה אלדדרָשֶא תא זרַחְׁשֲהְלּו

 םכְבָשָתְב הָעְׁשְר רכש ּוחְקָלְו : םֶשֶפַנ תַחַׁשְביי
 ּהָמּה םכיִמּואַמּו םיִמּומ ננעל םםֹויַה תַנְדֲע-דתֶא

 םינְע : םֶכֵּתְׁשִמְּב םָׁשְפַנ תומְרְמְּב םיִנָנעְתִמַה ו
 תּושפְנתֶאְו אֹוטֲחַמ ּולָדָח אלו םיִפֲאָנ יִאְלְמ םֶהָל
 : םיִרְרָאָמ םיִנְּב עצב עצב בל םֶהָלְו ּודְּבְלִי םיִזֲחֹּֿפַה

 םועְלַּב ְּרֶדְב ּוכְליו ועְתִיַנ רֶׁשיַה ּךֶרָּרַהדתֶא ּובְזעיַווט
 ַחָכְוו : עשְרִה רַכָשתֶא בָהֶא רֶׁשֲא ריִסּבְְָּב

 שיא לוקְּב הָמְלְאָגַה ןּותָאָה רֵּבַדִּתַנ ותָלְוַעְְהְַע
 םָומ יֵלְּב תֹורֲאָב הֶלֶא : אּוָבְּנַה תַלְסּכ-תֶא אללי

 הָבָשַחַה לפא רַמָשנ םֶהָלְו הָרָעְסִּב םיִפְדִנַה םיִנָנֲע
 ּודְּבַלָי םכיִלּודְּג םיִלְבְה סֶרְּבִדַב יפ : םכֶלּועְלי*

 --ןֶמ תֶמֲאְּב םיִטְלְמגה-תֶא הָלְְּב רָשָּבַה תואתְּב
 תיִשָפְמַהְ-לַע םֶהָל טכְרמָאְּב : הָעתַּב םיִכְלהַהיי

 ויִלֶא שיִא שּובָּכ רָשַאל יִּכ תחשה יִדְבַע הדָמַהְו
 ץֶרָאָה תּואָמָטְמ םכֶטְלְמ יֵרָחַא םכאְו : דַבָעָוכ

 הָּנַהְב ּוכְּבְסָי עישומו יִנדַא חישָּמַה עושי תַעדְּב
 בוט יִּכ : םֶתישאְרְמ עֶר םֶתיִרֲחַא ּושְבְבְו דֹועו

 בּוׁשְלְו תעדמ הֶקָרְצַה ּךֵרָתֶא תַעַּדלַבְל םםֶהָל
 הוצממ

 הכר
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 וגקֶדֶצ ָהָבׁשְחַאָו : תאזה תָמָאְּב סֶּתְקזִחו םםָּתְעַרְ
 יּיתֲעַדְּב :ןּורָּכזְּב םֶכְתֶא ריעָהְל הָּנַה ןְּבְׁשִמב יִתּויִהְּב
 עּושי םג יִל דינה רֶׁשֲאב יִנָּבַשִמ תַרָס הָעיִנה יִכ
 וטןּורְכָז םכֶכָל תּויהְל יִּתְרַהְמּו = : ּוננדַא םישָמַה
 5 אל יִּכ = : יִתאָצ יֵרֲחַא תַעְִלְכְּב הָלֵאָה םיִרָבְּדִה
 םֶכֲעידֹוהְב ּונָבַלָה הֶמְָעְּב םיִמָּכִחְמ םיִרְבְד ירחא
 -םַא יכ ּונְנדָא חישָמַה עושי תַאיִבּו תַרּובְּנ-תֶא
 וז חקל רֶדָהְו דֹובְב יִּכ : ותְלְדָּנ-תֶא ּוניִאְר ּוניִניִעְּב

 ֹודֹובְּכ תַלְדְנִמ הֶזָּכ לוק ויָלֲא אֹובְּכ בָאָה םיִהְלֶאַמ
 ו8אּוהַה לֹוקַהְו : יִתיִצָר וב רֶׁשֲא דידוח יִנְּב-הָז
 : שָדְקַה רַהְב ומע ּונָתֹויְהְּב םיִמָשַה-ןִמ אָב ּונעמְׁש
 ופ תושעל ּוביִטַּת רֶׁשֲא ּהָּומ קְזָחֶה הָאּובְנ רַבָד ּונָלְו

 תֶוָמְלַצ םכוקְמְּב ריִאַפה רנְכ ולא םםֶכְביִׁשְקהְּב
 כתאזו : םםֶכָבַבְלַּב רַתַׁש תַכְתְו םֹויַה הגו יכ-דע

 ;רָבּותכִה הָאּובְנֹילְָכ יִכ הֶנֹׂשאְרְב ּועְדֶּת =
 גו שיא ץֶפֲחְב אל יִּכ : שיאו ׁשיִא ןורתפל הָננֲא הנורתפמ

 שָדְקַה חּור םֹלצְּב-סַא יִּכ סְדְקִמ הָאּובָּנַה הָאְבּוה
 : םישד קה םיִהלֶא יִשְנַא ּורְּבִּ

 א בּוָהְי רֶׁשֲאַּכ םכֶעְּב ּויָה רֵמְׁש יִאיִבְנ סנו
 ןוּדבַא-תֹוקְלְחַמ םיִאיִבְּמַה םֶכְּב =נ רֶקָש יֵדּמַלְמ
 איִבָהְל ּורֲהַמִיַו םָתֹא הָנָק רֶׁשֲא יִנדַאתֶא ּוׁשֲחַבו
 *רּובֲעבּו םָדָבֲא יֵרֲחַא םיִּברּוכְלָהְו : םֶשָפְנלַע ןֹוּדבֲא
 םֶכְתֶא ּורֲחְסִי הָּרמָחְבּו : תֶמֲא ּדֵרָּר ףַרָחְי הלא
 לּבהְוילַּב םכֶדקמ םֶמִָּׁשִמ רֶׁשֲא םיִעָּתְעַת יֵרְבדְּב
 *-לע םיִהלֲא סֶח אל םאְו : םַדָרְילַּב םִנָדְבֲאְו

 םֶתֹא ןֵּתַו םדירוה לאָׁשִל קר םיִאָשַחַה םיִכָאָלַּמַה
 ה-ילע סח אלו : טַפְׁשִמְל םֶרָמָׁשִל ירֶפֹא ילְבַחְּב
 קדָצ ארק יִניֵמְׁשַה חנ-תֶא קר ;דֶנשארַה ץֶרָאָה
 : םיעְׁשְרָה ץֶרָא-לַע לּוּבַמַהְ-תֶא ואיִבָהַּב רַמָׁש

 %הָכְּפְהַמְל םעיִׁשְרַו ןשד הרמעו םםֹודָס יִרָעְ-תַאְו
 םשיו
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 : םיִמיִמְתּו םּומ יִלַּב םולָשב וינְפל אֵצַּמַהְל ּורָהַמְת
 בֵתָּכ רֶׁשֲאַכ הָעושְתַל ּובָשְחַת יִנדַא ףא ְּרַא- תֶאְו וט

 רֶׁשֲא הדָמְכָחְּכ דידיה ּונִחֶא לּואָּפ םכנ םֶכֵלֲא
 הֶלֵא-לַע רֵּבַד ּויָתֹּורָנֲאדלְבְּב ןָכְדּומְכּו : ול הֶנֶּתְנ

 םֶתא ּולּתְפַי רֶׁשֲא ןיִבָהְל םישק םיּרָבִּר ןָקְבּ ןֵהָב
 םכיִרָחַאְה םיִבּותַּכַה םַנ ֹומְּכ םִזֲחּבַהְו םכיִרעבַה

 םיִנָפְלִמ םםֶבְּתעַדְּב םיִדיִדְי םָּתַאָו : םָׁשְפַנ ןדְבָאְל יז
 תעַתַּב ףַטְחַהְּב םֶכְתְקוחִמ ּולְפּת ןּפ כל ורָמָשה
 םישָמַה עּושי זרעַדְבּו ןַחְב ּובְרּו : םכיִלְועְמַה
 הָּתְע םכָּנ דֹובְּכַה ול רֶׁשֲא ּנָעישומו ּוננדַא

 םכֶלוע םֹוילּו

 : ןַמָא

 תא 3 א טנ

 וכר
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 9 םכָהְל הָרְקִיו : םֶהָל הָנּותְּנַה הָשּודְקַה הָנְצַּמַמ

 -לע ץחר ריִזָחַהְו ואק-לע בש בֶלָּכִה ןִמָאְנ לָשָמ
 : הָאֵצַה יִלְלֶ

 א ןפכֶכְל בֹּתְכֲא תאזה תיִנָשה תרֶרָּנַאָה

 : ןורָבְִּב םֶכָּבִל םֶּת-תֶא ןָהָּב ריִעָהְל הֶּתַע םיִדיִד
 םיִאיִבָנַה רִיְּב םֶדָקמ ּורֲמֲאָנ רֶׁשֲא םיִרְבְּרַה רובל
 יִנדַא יֵכֲאְלַמ תּוצִמ ּוניִתּוְצְמ-תרֶאְו טכישּודקה
 3םכיִצַל ּואבָי יִב הָנשאַרְב ּועְדִּת תאזו : עישומו

 : םָׁשְפנ תֹוֲאַת יֵרֲחַא םיִכְלהַה םכיִמָּיַה תיִרֲתַאְּב
 +זרובָאָה ּונָשָי תַעַמ יִכ ואב רַבְד הָיַא םכיִרְמאָו

 ה םםֶצְבֲהְּב יִּכ : הָאירְּבַה תיִשאַרַמְּב דע לכה
 םֶדְקִמ םִיַמׁשַה ּויָה םיהלָא רַבדִב יִּכ תאז ּוחְבָש

 "ץֶרָאָה ןֵּכירּובֲעַבּו : םִמַבּו םימה-ןמ הָמְק ץֶרָאָהְו
 :םִיַמְׁשַהְו : הָדָבֲאָנ םִיַמְּב ּהָפְטְׁשַהְּב זָאָמ רֶׁשֲא
 םיִרּומְׁש אּוהַה רֶבָּרּב םיִרָצָאְנ הָּתַע רֶׁשֲא ץֶרָאָהְו
 : םכַעְׁשְר םיִׁשְנֲא ןּדְבָאְלּו שָּפָשָּמַה םםֹוָל ׁשֵאָל
 יםֹוו יִּכ םביִדיִדְו ּוחְּכָשְּתִלַא זרַחַא תאו
 םכיִנָש ףָלֶאְו םכיִנָש ףֶלֶאָב יִנדָא יִניִעְּב דָחֶא
 9רָשַאָּב רֶבְּרַהתֶא יִנֹרֲא רֶחֶַאְי אלו : דָחֶא םוויָּב

 ונָל ופַא יִרָאָקְיסַא יִּכ רָחֶאְמְל םכיִשְנַא ּובְׁשְחַי
 טכֶלְּכ בּושְל-סַא וכ  םכיִשְנָא דֹובֲאַל ץֿפְחִי-לב
 ירָשא יִנדֶא םוי אּובָי הָלנַלִּב בֶּנְנְכו : הָבּוׁשְתל
 םכיִפרְׂשִנה תֹודֹסִיַהְו ןּואָשְּב םבָיִמָשה וב ּורְבעֶי

 : ּופְרָשְו ּהָּב רָשֶא יִׂשֲעמַהְו ץֶרָאָהְו ּוסָרָהי
 וו שָדְקַה תּוכיִלַהְּב תֹויָהל סֶכְלדהַמ חֶלַא-לָּכ סֹורֲהְבּו
 9 םכּוי אֹובְל רַהַמְלּו תּוּכַחְל : םכיִהְלֶא תאר
 תֹודֹסְיַהְו ּוסָרָהְיְו םִיִמָשה ּורֲעבִי וב רֶׁשֲא םיִהלֶא
 וּגדדַלֶא םיִּכַחַמ ּונְחַנֲא ֹורְּבַדְכּו : ּופָרָשיִו ּוּפַמִ

 ןְּׁשּת רֶׁשֲא הָשָדַחַה ץֶרָאָהְו םישדְחה םימָׁשַה
 יּיהָּלֲאְל תֹוּכַתְּב םכיִדיִדְי ןַּבלע : הֶקָצ הָמָש

 ורהמת



 22% - .1EP נסגא.סגס 9 ב
 --ַלַבְל םכָכיֵלֲא ss הֶלֵאתא נב בא

 ad רפכ תוהו : קיצה תיׁשמה עושי
 : ץֶראָהלָּכלַע םַג יב םבֶּרַבל ּוניַאָטֲחילע אלו
 רֹמְׁשְנ םכַא ּונעדָי ותא יִּכ םִיִעְדי ּונְחְנֲא תאזְבּוּ

 -תֶא רֹמְׁשִי אלו וְּתְעַַו רָמאָה : ויִתּוְצְמתֶאי
 שיא שיִאְו : זרֶמָא וב ןיִאְו אּוה בזכ ויָתוַצמ ה

 תַבָהֶא הָמְלָשַנ וב הָנָמֶא ֹורָבְדתֶא רמָשָי רֶׁשֲא
 : וב ּונֲהַנֲא יִּכ םכיעְדי ּונָחְנִא תאזּב םכיִהלֶא
 ןָּכ ְּךֵלַהְתַהְל ול כג וב בָשי אוה יִּכ רַמֹאָהפ
 הָוְצִמ סֶביִלַא יִּתְבַתַכ אל יִחַא : ְּךַלַהְתַה רֶׁשֲאַּכז

 תישארמ םֶכָל רֶׁשֲא הָנָשְו הָוְצִמיֲא יִכ הָׁשְדֲח
 םכָּתְעַמְש רֶׁשֲא רָבְּרַה וה הָנָשְוַה ?דִוְצִמַה
 םֶכיִלֶא בּתְכֶא הָשָדָח הְוָצְמ דֹועְו : תישארמ

 ריִאַמ הָּתַעְו ךָשחַה רַבֲע יִּכ סֶכְבּו וב הָנֲמֲאַּנַה
 ויִחֶא--תֶאְו אוה רואָּב רָמאָה : ןָמָאָּנַה רואָהּפ

 ויִחָא-תֶא בָהאָה : הָּתָעְדדִע אּוה ִּךָשחְב אָנְׂשִיי
 ויֵחֲא-תֶא אנשהו : לשְכַמ וב ןיִאו רֹואְּב בָשיוו

 יּפ ךַַי הָנֲא עדי אלו ךלי ףָשחַבּו אוה ףָשחב
 םכינְּב םֶכיִלֶא יִּתְבַתָּכ : ויָנֲע-תֶא רוע ּךָשחַה יי
 יִּתְבְתְּכ : ומש רּובָעַּב םכְכיִתאטַח ּוחְלְקנ יב

 תיִשאָרְמ ותא םםָּתְעַדְי םֶּתַא יִּכ תֹובֲא םֶכיֵלֲא

 עֶרָהזתֶא םםָּתָחַצְנ יִּכ םיִרּוחְּב םבֶכָל יִּתְבַתְּ
 יִּתְבַתְּכ : בָאָהתֶא סֶּתַעַדָי יִּכ םיִנְב םָכָל יִּתְבַתְּכוּ

 תישאַרָמ ותא םםָּתעדְו םָּתַא יִּכ תובָא םםֶכָל
 רַבְדּו םכְּתַא םיִרּוּבְנ יִּכ םיִרּוחַּב םֶכָל יִּתְבַתָּכ

 לֶא = : עֶרָהזתֶא םםָּתְחַצְנְו סֶכְּב בשי .םביחלָאוט
 שיא .ץֶרָאְב-רָשָא תא אלו ץֶרָאָהדתֶא ּובֲהֲאְּת
 יִּכ : בָאָה תַבָהֶא וב אל ץֶרָאָה-תֶא בַהֶאְי יוס

 םכיניע תַנָאַתְו רֶשָּבַה תואּת ץֶרָאְּב רשֶא לרב
 תואגו גאפ | גשנ

 זכר



 תלילב

 הנשארה תרגאה

 :ךאלמה ןנהויל
 א ַאּונְעַמְש-רָשַא-תֶא תיִׁשאָרַמרְׁשֲא תא

 תרַא ּוניִניִעְב ּוניאָרירְׁשַא תֶא |
 : םכַיַחַה רַבְּרִמ ּושָשַמ ּוניִדָיְו ּונְסַּבַה--רַשַא

 יח םכָכָל ּונְדִנִהְו ּונְדֲעַהְו ּוניֵאָרְו ּולְנִנ םכייחהו
 :תֶא : ּונָל ּולְנַנְו בָאָהדדםע ּוָה רֶׁשֲא םֶלֹע

 -םַּנ רֵּבַחְתַהְל םכָכְל ּונְדַנה ּונָעַמָשְו ּוניִאָר"רֶׁשַא
 עּושידדסעו בָאָה-סע ּונְרַּבִחִתַ םַנְו ּונמַע םֵּתַא
 + תאלַמְל סֶכיִלַא ּונְבַתָב הָלֶאתֶאְו : ֹונְּב חישָמַה

 ה ּוּנָמִמ ּונָעְמְש רֶׁשֲא רֶבְּבַה הֶזְו : םםֶכְתַהְמְׂש
 ךשח ןיִאְו אוה רֹוא םכיהלָא יִּכ םֶכיֵלֲא ּונְרַּבְדְו
 ּונְבַלָה ּךָשחְבּו ומָע ּונְרַּבַחִתַה יִּכ רמאנ-םַא :וּב

 . ox Fs 0 זְּדִלַג רּואָּב םאְו : תָמָאָהְתֶא הָשַעְנ אלו בז

 םכדו ּוהָעְרְיסַע שיא רַּבַחְתִנ רּואָב אּוה רֶׁשֵאַּכ
 סא : תצְסָחְדדלָּכִמ ּונָרָהַטָי ֹונְּב ַהיִׁשַמַה עושי
 ןיִא תַמָאָהְו ּונְתִא הֲעְתַנ אָטִח ּונָל אל יִּכ רַמאנ

.: % Ce 

 פ אוה קיּרצְו ןָמָאָנ וניתאטח-תֶא הָדְוְתְנדסַא :ּונָּב

 יםָא : הָעָשְרלָּכִמ ּונָתֹא רַהְטְלּו ּוניֵתאּטַחַל חּולְסְל
 ורָבְדּו ותא :הָׂשענ בֶזכְל ּונאָטֶח אל יִּכ רמאנ
 : ּונָּב ןיא

 ינב

| 
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 רֶׁשֲאּכ ׁשֵּדְקְתִי וב תאזה תֶלֲחֹוּתַה ול רֶׁשֲא לכו
 הֶׂשֲעַי אוה םַנ אָטַח הָשַעָה לפ : שודק אּוה+

0 

 תאָשָל הָלְננ יִּכ םָּתְעַדִו : אוה לנְע אָטֲחְו נעה
 וב בשיה ללפ : ֹוּב ןיִא אָטָחְו וניתאטח--תֶא 5

 : ּעָדָי אלו ותא הֶאְר אל אָטחה לכ אָטַחִי אל

 קידצ הָקָדְצ הֶׂשעֶה שיא סֶכְתֶא הָעְתַי לַא םינָבי
 ןֶמָשָמ אָטַח ההׂשעֶה |: קיִרַצ אוה רֶׁשֲאכ אּוהפ
 זראז רּובעּב ןטׂשה אָטֶת זריִשאְרַמ יִכ וה

 לכ |: ןָמָׂשַה יִלָעְּפדתֶא רַפָהָל םיִהְלֲא-ֶב הָלְנִנפ
 בֵׁשָי ֹועְרז יִּכ אָטַח הָשַעָי אל םםיִהלֲאַמ דֶלּונַה
 err ae תאזּב : ךֶלֹונ םיֵהלֲאַמ יִכ אֹוטֲחַל לכי אלו ובי

 שנ

 אל רֶׁשֲא לכ ןָטְׂשַה יגְבּו םכיהלָאָה יִנָב ּולְנ
 בָהָאָי אל רֵׁשֲאַו םיַהלֲאמ ּונְנִא הָקָדצ הֵׂשֲעַי

 םָּתְעַמְׁש רֶׁשֲא הָנְצַּמַה ;תאז יִּכ :  ויָמָא--תֶאוו
 ןיקכ אל : ּוהָעְרְז-תֶא שיא הָבֲהאָל תישאָרְמ ו

 ותא גַרֶה הרַמ-דלעְו ויִתָאזתֶא גרהיו הָיָה עֶרַמ

 לא =: קֶדֶצ ריחָא יִלָעְּפּו וֵלֲעְפ יָה םעְר יע
 ּונְחַנֲא :ץֶרָאָה םֶכְתֶא אָנְׁשַּת א םיִחַא ּוהָמְתִּת 4

 ּונבַהֲא יִּכקלֲע םִיַחַה-לֶא תֶנמַמ ּונָרַבֲע יִּכ םיִעָדי
 ..... בָשי ּויָחֶא-תֶא בָהֶאָי אל רֶׁשֲא ׁשיִא םיִחַאָה-תֶא |

‘se 

 וה ַהצֹור ויחֶאד-תֶא אָנֹׂשַה לכ : זרֶָוָמַּבוט
 : םיִמְלֹע ַײַח וב ּובָשָי אל ַחֵצֹור-לְב יִּכ םָּתְעַדיְ

 םכש אה יִּכ םיִּמְלָאָה תֵבָהַא-דתַָא עֶדנ תאזַּבופ
 -דעְב ּוניִתְשְּפנתֶא םּוׂשָל ּונָלְו ּונדעב ּושָפְנ-תֶא

 -תֶא הָאְרְו ץֶרֶאָה תַנְתִמ ול רֶׁשֲאַו : םכיִחַאָהז
 הָביִא ודעב ויָמָמְרְתֶא רַגְקְו ול רפְחמ יִב ויַחֶא

 בַהֶאְנ לא םכינְּב : םיִהְלֶאָה תַבָהַא ֹוּב בָשָת8
 תאזבּו : תָמָאְבּו לַעפְּב"סַא יִּכ ןושְלְב אלְו רֶבְדְּבּוּפ

 :ּונֵבָבְל-תֶא הָּתַפְנ ויִגָפְלּו ּונחַנַא תַמָאְל יִּכ עדנ
 ּונָּבלְמ םכיָהלֶא לּודְנ ּונְתא טּפְשִי ּונְּבִלדסַא יִּכ כ

 עדיו

 חכר



 cגP.2.3. גב ךאלמה ןנחוי תרגא א
 ץֶרָאָהְןמדםַא וכ בָאָהְןִמ ּונְנִא םִיַחַה תּואנְו
 וודדתֶא הָשעָהְו ּהָתְואְתְו ץֶרָאָה הָרָבֲעְו : איה
 פ : םםֶלֹועְל בָשָי םיִהלֲאָה ץֶפח

 םָּתְעַמְׁש רֶׁשֲאַכְו אוה ןֹורֲחַאָה תַעָח יִנְּב יל
 -לע הָמַה םיִּבר הָּתעְו ַחישָּמַהְילַע דָחֶא אבי יּכ

 : ןֹורֲחַאָה תרעָה איה יִכ ּונְעְַי תאֹוְּב ַתיָׁשָּמַה העשה א'ג
 ופּונְל ּויָהְדםַא יִכ ּונָל יּויָה אלו ּוּנַמִמ ּואְצָי םַה

 : ּונָל םםָּלֶכ אל יִּכ םֶתֹולְּגַהַל ְּךַא ּונָמְע ּובָשי
 כאל : םָּתְעַדי לפ-תֶאְו שודקה-ןמ הָחְׁשִמ סֶכְלְ

 תָמָאְהְ-ַתֶא םםָּתְעַדְו אל יִּכ לע םֶכֵלֲא יִּתְבַתְב
 -ןֶמ ּונְניִא בֶזָכ-לְכ יֵכְו ּהָתֹא םָּתְעַדְי יִּכ"לֲע"סַא יִּכ
 עושי יִּכ ׁשֲחַכְּמַה אל סא בֶזּבַה אּוה יִמ : תָמָאָה
 -תֶאְו בָאָה-תֶא ׁשֵחַכַמַה היִׁשמַה-לַע הז ַחיִׁשְּמַה אּוה
 94 93"רַשַא תֶאְו : בָאָה ול אל ןּבַה-תֶא ׁשֲחַכַמה"לַּכ :ןּבַה
 -רָשֶא תַא בָשָי םֶכָּב םא םֶכָּב בָשי תיִׁשאַרַמ םָּתְעַמִׁש
 הכהָָו :בֶאָבי ןֶּבַּב םָּתַא סג ּובְׁשַּת תיִׁשאָרַמ םָּתעמְׁש
 26-תֶא : םיִמְלוע ַײַח-תֶא ּוניִלַא רֵּבּר רֶׁשֲא רֶבָּרַה

 : םםָכְתֶא םׁעְתַמַה--לע סכְביִלָא יִּתְבַתָכ הָלֵא
 עו אלו םכֶכְּב בֵׁשֵת ּונְּמִמ םָּתְחַקְל רֶׁשֲא הָחְׁשּמַהְו
 הָדָּמִלְמ רֶׁשֲאּיײסַא יִּכ שיִא סֶכְתֶא דַּמַלָל םֶבָל
 הֶּגְניֵאְו איָה תָמָאְו לּפ-לע תאוה הָחׁשִמַה םֶכְתֶא

 הָּתַעְו |: וב ּובָׁשַּת םכְכְתֶא הָדָמַל רֶׁשֲאַכְו בֶוָכ
 אלו ֹותֹולָּנַהּב ןֹוחַּטִב ּונָל תֹויָהְל וב ּובָש םכינָב
 פפ אוה קיִּרַצ יִכ עֵדַּת םִא : ֹואֹובְב ּוּנַמִמ שובָנ

 : ּונָמַמ דלונ הָקָדצ השע-לֶכ יִב ּועְדְת

 א גבָאָה ּונָל ןַתָנ רָׁשֲא הָבַהַאָהְ--תֶא ּואָר
 קרעַדָי אל תאז רּובֲעַּב םכיִהלֲא יֵנְּב ּונָאְרְקַהְל
 2הָתע םיִדיִדָי : ותא הָעְדָי אל יִּכ ץֶרֶאָה ּונְתא

 יִב ּונֲעַדְו הָיְהּנהמ הָלְנִג אלו ּונחְנָא םיהלָא יִנב
 : אוה רֶׁשֲאַכ ּוהֲאָרִנ יִכ ול הָּמַּרְנ ותולְּנְהְב

 לכו
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 שוא הָבַהַאְל ּונָל םַּנ םיִהְלֶא ּונְתא בָהֶא הכ םִא
 דזִלֶכְּב סכיִהְלֶאָהְדתֶא שיא הֶאְר אל : ּוהֲעָרְל ו

 ּונָחַנֲא יִכ ּונְעִדָי תאזְּב : ּונָב הָמֵלְׁש ותָבָהַאְו יט
 הֶאְרנו :ֹוחּורַמ ּונָל ןַתָנ יכ ּונָב אֹוהְו וב םיִבשי +

 : ץֶרָאָה עישומדתֶא ןֵּבַה-תֶא בָאָה חַלָש יִּכ דַעְנ
 אּוה םיִהלֲאןָּב עושי יִכ הָּרְוְתִי רֶׁשֲא שיא שיאוט

 ּנְעְדָי ּונְחֹנֲאַו : םיהלאב אּוהְו םיהלָא וב בשי
 הָבָהֲא םיהלֶא ּונָל םיהלֶאְמ רֶׁשֲא הָבֲהַאְל ןַמֲאַּנוופ

 םכיִהְלאָו םיִהלאַּב בָשי הָבֲהַאַּב בֵׁשיַהְו וה
 ּונְל תֹויְהַל ּונַּמַע הָבֲהַא הָמְלשנ זראוְּב : ובוז

 ץֶרֶאְב ּונֹמָכ ּוהֹומְכ יִּכ טָּפְׁשִמַה םֹויְּב ןֹוחַׁטְב

 הָמֵנְׁש הָבָהַא יִכ הָבֲהֲאְב הָנָנֵא הֶאְרְו : תאּוַהּוצ
 הֶאְרְל שנע שו יִכ הָצוח הרָאְרְיַה--תֶא הָחְלש

 וגְבַהֲא ּונְחנֲא :  הָבֵהֵאְּב םכָלָׁש ּוְניִא אֵרָיַהְו
 רמאי םִא : הֶנושאָרְב ּונְתא בָהֶא אוה יִכ ותא כ

 בזכ ויחֶאדתֶא אָגָשְו םיִהלֲאָה-תֶא בָחא יִכּנָא שיא
 ותא רֶׁשֲא ויָחָא-תֶא בָהא ּונְניִא רֶׁשֲאַב יכ אּוה

 אל רֶׁשֲא םיִהלֶאָה-תֶא הָבָהַאְל לַכּוי הָכיִא האָר
 בָהאָה יִכ ּונָמַמ תאזה הֶוָצַמַה ּונְלְו : ותא הָאְרִו

 : .בֶָאָי ויִחֶאדתֶא םֵּנ םיִהְלֶאָה-תֶא

 דֶלֹונ חישָמַה אוה עּושו יִּכ ןיִמָאפַלָּ ה
 דֶלּונַה-תֶא םַּג דילומה-תֶא בָהאָה-לֶכְו םכיִהלֶאַמ
 םיִהְלָא יֵנְּב-תֶא ּונְבַהֶא יִּכ עֶדְג תאּוּב : בַהָאְיּונמַמ
 יכ : ויָתֹוצַמ-תֶא רּומָשְבּו םיִהְלֶאָה-תֶא בֹוהֲאָּבּפ

 ויִתֹוצִמּו ויָתֹוֵצִמדתֶא רֹומְׁשְל םיִהלֶא תַבָהַא תאז
 ַתְצְנָי םיהלֲַאמ דֶלֹונֹה לכ יּכ : הָּנַה תּודָבַב אל

 :ּונֲתָנּומֲא ץֶרָאַה-תֶא הַצְנֶמַה חַצַּגַה הֶזְו ץֶרָאָה-תֶא
 יִּכ ןיִמָאְמַה אליסא ץֶרָאָהְתֶא חצְנְמה אוה ימה

 םֶדְבּו םִיַמְב אָּבַה הז : םיִהְלֶאִב אוה עּושי<
 עושי

 טכר



 0.3.4. ד גךאלמה ןנחוי תרגא א
 ג ונתא טפָשָי אל--םכַא םיִדיִדָי = : לפד-תֶא עדו
 פלֶאְשנ רֶׁשֲא לכו : םיקלאב ּונְל ןֹוחטְב ּונָבָבְל
 תֹוצְרַּנַהתֶאְו ּונְרַמָש ויָתְוְצְמ-תֶא יִכ ּונָממ חַקְנ

 9 םכָשַּב ןמאָהְל ּותָוָצִמ זראזו : ּוניִשָע ריִנְּפְל
 רֶׁשֲאַכ ּוהַעְר-תֶא שיא הָבַהָאְלּו ֹונּב ַחיִשָמַה עּושָי
 9 אָוהו וב בָשי ויִתוְצְמדתֶא רמשהְו : ּונְל :הּוַצ

 רֶׁשֲא ַחּורַמ ּונָּב בשי אּוה יִּכ עַדָנ תאזְבּו וב בָשי

 : ּונָּב ןַתָנ
 א ך דפכָא יִּב ַתּורְלָכָל ּוניִמָאְּת לַא םידידי

 יִאיִבְנ יִכ הֵּנַה םיהלֲאַמ םִא תוחּורָה-תֶא ּונָחַּב
 ּועְדַּת תאזב : ץֶרֶאָת "לָא ּואָצָי םכיִּבר רֶקָש
 עושי אָב יכ הָּדֹוְתִּמַה חּורלָּכ םיִהלֶא חּורדתֶא
 :רַׁשֲא ַחּורדלָכְו : אּוה םיהלֶאָמ רָשְּבַּב תיִׁשמַה
 ונְנִא רֶשְּבַּב חיִשַמַה עושי אָב יִכ הָּוְחִו צל
 רֶׁשֲא תיִׁשָמַה---לַע רֶׁשֲא ַתּוהָה הֶזְו םכיִהלֶאמ
 : אוה ץֶרָאָּב רָבָכ הָּתעְו אבָי יִכ ויָלֲע םָּתְעמָׁש

 הְֶרָאמ הָּמַה : ץֶרָאְּב רׁשֲאמ לוד םםֶכְּבירְׁשֲא
 : םכְמא תעמש ץֶראָקְו ץֶרָאְמ ּורְּבַדָי ןּכילע
 6ונֶתא עמש םיָהלֲאָה-תֶא ַעָדיִה םיִהלֶאַמ ּונְחַנַא

 :םיִדיִדְי : םיִעָּתִעִּת חּור-תֶאְו תָמָאָה םּורדתֶא עַדנ
 eee איה טכיהלָאָמ זרֶבֲהַא יִכ ּוהֲעַרְל שיא בָחֶאְנ

 שב

 : טכיּהלָאָה-תֶא עַדְו םיהלֶאָמ דֶלּונ בָהאָה-לָכְו
 5יִּכ .םיִהלֶאָה--תֶא עדי ּונְנִא בֵהֲאְו צל רֶׁשֲאַו
 יַתָבַהְא ּונָל הָתְלְנִנ תאזַּב : אּוה הָבֲהַא םיִהלֶא
 =ֵלָא ֹודיִחָי ֹונְּב-דתָא םביהלֶא חַלָש יִּב םיִחלֲא

 יאל הָבֲהא שו תאְּב :  וב הָיְחַנ ןעמל ץֶרָאָה
 בֵהָא אוהזסַא יִּכ םיהלֵאָה-תַא ּונָּבַהֶא ּונְחַנֲא יִכ
 וו םיִדיִדָי : ּוניְתאטמ רָפֹכְל ֹונְּב-תֶא תַלְׁשיו ּונָחֹא

 םא



 תלילכ

 תינשה תרנאה

 :ךאלמה ןנהויל

 רֶׁשֲא ָהיֶנָבְלּו הָריִחְּבה הָריִבְנל ןקז א א
 יִבֹנָא אלְו תָמָאָּב םֶתֹא יִּתְבַהֶא

  Foל טה ישא  lh 27יפלו al ial תרַמָאָה רּובַעַּב : תַמָאָה יִעָדידלָּכ םג יִכ יּרַבְל

 םּולָשְו דָקֶח ןח : םםֶלֹועְל ּונּמַעְו ּונָּב תֶבָשיִהּי
 -ןָּב- ַחיִׁשָמַה עושי יִנדָאְמּו בָאָה .םיהלֶאמ סֶכָמָע
 יִתאָצְמ יִּכ דאָמ יִּתְַמָש : הָבָהַאְּבּו תָמָאָּב בָאָה *

 --ןמ הֶוָצַמ ּונְחְקָל רֶׁשֲאַּכ תֶמֲאַּב םכיִכְלה ּךונְּבִמ
 רֶׁשֲאַב אל הָריֵבְנַה ְּךַפִמ יִּתְלַאְׁש הָּתְעְו : בָאָהה

 -רָשֶא תַאדסִא יֵכ הֶׁשָדֲח הֶוָצְמ דלא יִּתְבַתְּב"סַא
 תאזו :ּוהֲעַרְל שיא הָבַהַאְל תישארמ ּונָל הָתָיָה <

 רֶׁשֲאכ חָוָצַפַה תאז ויָתֹוָצִמ יֵרֲחַא תֶבָלְל הָבֲהֲאָה
 םםיעְתַמ יִּכ : ּהֶּב תֶכָלָל תישארמ םםָּתעַמָׁש

 אָב יִכ ּוַּוְתַה אל רֶׁשֲא ץֶרָאָהילֲא ּואְּב םיּבר
 : ַחיִשָמַה-לַעְו הָעְתַמַה הֶז רֶשֶּבַּב היִׁשָמה עּוׁשי
 -םכַא יִכ ּונְלֲעְּפרְׁשא תַא דבאנ לבל םֶבָל ּואְר
 בֵׁשְי אל| רבעָה ללפ |: לּומָּנַה תַמָלְׁש תַחקָלי

 תֶקְלְּב בֵׁשיַה םכיהלֶא ול אל ָםישָמַה חֶקְלָּב
 סֶכיִלא אבָי םֵא :ןּבַה םַגְו בָאָה םנ ול ַתיֵׁשָּמַהי

 ּוהָחְקִּת -לַא הֶּזַה חֶקְלַהתֶא ת=יֵבְו אלו שיא
 תיבל 30 ס



 סאפ. 5. ה ךאלמה ןנחוי תרגא א
 םֶדְבּו םִימְּבסַא יִּכ ֶּבַבְל םִיַמְב אל ַחיִשְמַה עושי
 ז הָשלֶש יִּכ : אּוה תַמָא חור יִכ דיִעָמַה אּוה חּורְו
 ׁשֶדְקַה ַחּורָו רָבְּבַהְו בָאָה םִיַמְׁשַּב םיִדיִעְמ הָּמַה
 םיִדֲעמ הָּמַה הָשלָשּו : הֵּמַה דָחֶא הָּלֵא הָשלֶשּו

 דָחֶאְל הָלֲא הָׁשלְׁשּו םםֶּדַהְי םִיַמַהְו חּורָה ץֶרָאְּב
 9םיִהלֶאָה תּודע םיִׁשָנֲאָה תּודע חקנ םִא : הָּמַה
 דיִעָה רֶׁשֲא םיֵהלֲאָה תּודָע תאז יִכ ּהָּנִמַמ הָלֹודּנ
 יִושָפָנְּב תּודֲע ול םיהלָאְדָבַּב ןיִמָאמַה | : ֹונְּב-לע
 אל יכ ותא הָׂשֲע בֶזכְל םיהלאָּב ןיִמַאַו אל רָשַאָּ
 גו תאזְו :ֹונָּב-לַע םיהלֶא דיעה רֶׁשֲא תּודֲעַּב ןיִמָאָה
 םִיַחהְו םיִהלֶא ּונְל ןַתְנ םִלֹע ייַח יִּב רּודֲעָה
 ו9 םכייח ול ןַּבַה ול רָשֶאל : הָמַה ּונְבְב הֶלאָה
 פ :  םִיַח ול אל םיִהְלֶא-ןב ול ןיִא רֶׁשֲאלְ

 םֵׁשְּב םיִנִמָאַמַה סֶכיִלָא יִּתְבַתָכ הָלַאתֶא
 סשּב ןמָאַהְלּו םֶכָל סלע ַײַח יִּכ תַעַדָל םיִהְלֲא ןָּב
 .4דסִא יכ וב ּונָל רֶׁשֲא ןֹוחׁשּבַה הֶזְו : םיהלֲאדָּב
 וטיִב ּונעַדְיסִאְו :ּונְתא עַמְׁשְי ֹוצְפָחְכ רֶבָּר לֵאָׂשָנ
 הָלָאְׁשַה ּונָל יִכ ּונעַָי לֵאְׁשַנ רֶׁשֲא לבב ּונְתִא עמְׁשְ

 ָּשִת יב הָאָרְו יִּב שיא = : ּונָמִמ ּונְלַאָש רֶׁשֲא
 | רֶׁשֲאל ול םײַח ןּתִיו לֵאְׁשִי תֶנמַל אל אָטַח ּויֵחָא
 לאשל יִּתְרַמָא אל תֶנָמַל אָטַח שי תֶוָמל ּואֵטֲח אל
 וזאל אָטַח ׁשְיְו איֵה אָטַח הָלְנֲעלַּכ : הֶז רַעְּב
 ופאָׁשֲהְי אל םיהלֶאמ ךֶלֹוּנַה-לְכ יִכ ּונְעַדָי : תֶוָמל
 אל עֶרָהְו ֹושְפַני-תֶא רֹמׁשי םכיהלֶאמ דלי רֶׁשֲאַו
 ופץֶרָאָהלָכְו ּונָחַנֲא םיִהְלֲאַמ יִכ ּונֲעְו : וב עני

 כְוַתְנְו םכיהלָאְְּב אָב יכ ּונְעדָיו : עֶרְב הָמְׂשה
 ונָבּב ןָמָאְנַב ּונָתַנֲאַו ןָמָאְגְהְ-תֶא תַעַדְל הֶנּובְת ּונָל
 : םֶלּע יִּיַחְו ןְמָאגה םיהלֶאָה אּוה חיִשָמַה עושי

 21 םיִליִלֲאַמ םֶכָל ּורְמָשַה םיִנָב
 : ןַפָא

 ןקזמ
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 וניִשְלַהְּב לַעָּפ רֶׁשֲא ּויְשֲעַמ--תַא רְֹּזָא יִאֹבְּב ןֵּכ
 לִֵּק אל אוה הָלֵאְב יַד אלו ּונָּב םיִעָר םיִרְבְד

 םֶתֶא ּךַלְׁשִו ּובָאירָׁשֲא תֶא אָלְבִו םכיִחַאָהתֶא
 -םכא יִּכ עֶרְל הַמַּרּת לַא יִדיִדְי : הָלֵהְּקַהְַמוו

 עֶר הרֵׂשעֶהְו אּוה םםיִהלֲאַמ בוט הֶׂשֹעֶה בֹוטָל
 לכמ רעוה יִרָטָמִּפ : םיֵהלֲאָהדתֶא הֶאָר אל

 יִּכ םoָּתְעַדו םיִדֲעְמ ּונֲחנֲאַו תֶמָאָה--ןִמ םכנְ
 יִּתְצַּפִח אלְו בּותְכְל יל תֹוּבַר : תֶמֲא ּונֲתּודֲעּוצ

 ְךְתאָרל יִּתְלָחְו : הָנְקבּו ֹוְּדִב ְףֶלֲא בותכל 4
 םכיִבֲהאָה ףל םֹולָׁש רָּבַדְנ הָּפילֲא הָפּו זרֶרַהְמ

 "לַאָש ּךָמלֶׁשִל םםילַאׂש
 םיִבָהאָה םֹולָׁשְל

 : םָׁשַּב

A 908: 86הדתהימ  

 אלר



 ךאלמה ןנחוי תרגא ג
 ול רַמאַה יִּכ : ול םכּולָשְל ּורְמאת לֵאְו תיִּבל
 ו9יִל תֹוּבַר : םכיִעְרֶה ויִשֲעַמְל אוה רַבָח םֹולָׁש
 -םִא יכ ֹויְּדַבּו הָלָנמַב יִּתְצַפָח אלו םָכילֲא בֹוּתְכְל
 תאלַמל הפלא הת רָּבַדְלּו םֶכיִלא אובל יּתְלְֲי

 8  ;דֶרִחְּבַה ְּךַתֹהַא יִנָּב : ּונֵתָחְמַׂש
 ְךַמלְׁשְל םילַאש

 : ןַמֶא

 תלילכ

 תישילשה תרנאה

 ךאלמה ןנחויל
 איִּתְבהָא רֶׁשֲא דידיה יִאְנל ול

 ייתְצַפַ לפהלַע יִדיֵרְי : תֶמֶאְב = |
 : ּדָשְפנ ;רֶחיִלְצַה רֶׁשֲאַּכ קֹוזֲחַלְו ּדְכְרִּב חיִלָצַהְל
 :תָמָאָהילַע ּודיִעָיַו םיחֶאְה אֹובְּב דאָמ יִּתְחַמַׂש יִּכ

 הָחְמׂש יל אל = : תֶמֲאְב ּתְכַלָה רֶׁשֲאּכ ב רֶׁשֲא
 : תתָמֲאָב יב ּוכְלָה .יכ יעָמְשּב זראזמ הָלֹודְג

 ְְּתבַהַאירע ודעה רֶׁשֲא : : םרעו םיִחַאְל
 ;רָואָגּכ םֶחְלָשְּב תושעל ָּתְבַטַהְו הדֶלַהְקַח יִנָפְל
 ז םֶּתְחַק--לַב ּואְצַי ומָש רּובעב יִּכ : םכיהלאל
 ּונְתֹויָהְל הָלַאָּכ לֵּבְקְל ּוניֵלֲעְו : םוגַהדומ רב
 פיִפָרְִׁיַו ְךַא הָלַהְקַחְלֶא יִּתְבַתְּכ : תַמָאָה יע
 ידִלָע : ּונָתֹא לָּבִק אל םֶהָל שאר .תויחל בָהאָה

 ןכ
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 הֶלְׁשְמָּמַה-תֶא םיזבו רֶׂשָּבהדתֶא םיִאָמִטִמ הָלֲאָה
 םיִכָאְלַפַה-רׂש לֵאָכיִמּו : םיִדָּבְכְּמַה-תֶא ּופְרָחּ

 אל הֶשמ תַוג--לע חַכֹוַּו ןטשה םכַע ּוחְבְּוהְּב
 קר טֶּפָשָמה תרַפּודְנ וילָע =יִבָהְל ובל ּואָלַמ

 -רֶׁשֲא תֶא ּופְרִַח הָּמַהְו +: ַּּב הָוהְי רַעֶגִי רָמָאי
 תורעב תֹויַחְּכ םָּתְרַדְּב ּועְדָירַשַא תֶאּו ועדי אל

 ּוכְלַה ןיק ּךָרָדְב יּכ םֶהָל יוא : ּותָחָׁשִג הָלֲאְּבו
 יִרָמְבּו רָכָש רּובָעַּב םבָעְלַּב תַעּותְלֶא ּופטשיו

 לב זכֶלְכָאְּב םָכיֵחְוְרמְב הָמַה םּומ = : ּודְבָאְנ חרק
 שב

 יִלָּב םיִנָנְע הֶאְרִי יֵלְּב םֶשפְנ-תֶא :רֹועְרְּב םֶכָּמע
 ּובקְרִי םיָרּפ רֶׁשֲא םיִצֲע תֹוחּורְּב םיִאּוׂשָנ םִיַמ

 םכיה יִלַג : םיִׁשָרְׂשִמ םימעפ םכיתמ ירפ יֵלְבי
 := .ec םיִעָנ םיִבְכּכ םָׁשְפַנ תֹוְּלְּכ םיִאַמַנמַה שבירעפה

: 

 "לע |: םֶנֹועְל הָכְׁשֲהַה לָּפא םֶהיֵלֲא רַמְׁשנ רֶׁשֲאצ
 קרָּנִה רמאל םֶדָאְל יעיבש ּךּונְח ַּבנְתַה הֶלֵא

 ּטָּפְׁשִמ תושעל : ויָשּודְק תּובָבְרְב יִנדֶא :=ָבוט
 םֶהיִלָעְּפדלָּבלַע םיִעְשרֶהלָּב-תֶא ַחיִבּוהְלּו לּבדלע

 רֶׁשֲא זרושקה"הלָּכ-לְ .ועישרה רֶׁשֲא םםֶתְעְׁשְר
 םיִנילַמ הָלֶא : סביִעָשְרֶה םיִאָטִחַה וילֲע ּורָּבְרופ

 תּואָנ רָּבִד ומיפו םֶהיִתְוַאִת ירחא םיִכְלֹה םיִחָנְצ
 ּורְכז םיִדיִדָי םָּתַאְו : רֶכָש רּובֲעַּב םיִנָפ יִריּבַמ וז

 יֵבֲאְלַמ .יפדדלע םכָדְקִמ םיִרָמָאָנַה םיִרָבְּרַה--תֶא
 יִּכ םכְכְל ּורָמָא יִּכ : ַחיִשָמַה עושי ּונָנֹרֲא ו

 םֶהיֵתֹוֲאת יֵרֲחַא םיִכְלהַה םיִצָל ּויְקִי תַעָה תירֲחַאְב
 םְָּרַדְּב סָשָפְנתֶא ּולְבָג רֶׁשֲא הָּמַה : תֹועְׁשְרָה ו
 -לע םֶכָתֹונְבְּב סכיִדיִדָי םֶּתַאְו : ֹומָל ןיִא ַחּורְו כ

 ַּרְּב םכָכֶלְלִפְתַהְהְו דאָמ הָשדקַה םכָבְתַּומָא
 םכיהְלֶא תַבֲהֹאְּב סֶבָשְפַנְתֶא ּורָמְש : שָדְקַחְּ

 : םיִמְלוע יַחְל חיִשָמַה עּושו ּונֵנֹדַא דָסָחִלֶא ווק
 לעו |

 בלר



 .תרגאה תלילכ

 ךאלמה הדוהיל

 א יִחָאַו ישָפַח עושי דָבָע זרָדּוהְ
 םיִשְּרַקִמַה םיִאְדְקַנַה-לֲא בעי

 פדָסֶה : ַתיִׁשַמַה עּושיָּב םיִרַמְׁשֵנְו בָאָה םיִהְלאָּב

 ירֶׁשֲאְּכ םםידידי = : הָּבְרו זדֶבָהַאְו םּולָשְו םֶכָל
 ּונְלְּכ תעּושת-לע סֶכיִלֶא בוּתְכְל דאמ-דע יִּתְרַהְמ

 הָנּומֲאָה-לע ליָּעָהְל ןגחתהלו םֶביִלֲא בֹוּתְכל יִלָע
 +םיִשְנָא יִּכ : םיִשודקַהדלֶא תַחַא סעפ הֶנִּתִנ רֶׁשֲא
 ;רֶזַה טָּפָשָּמַהלֶא סֶדְקִמ ּובְּתְכִנ רֶׁשֲא םכידֶחַא
 ּניֵהְלֲא ןַח--תֶא םיִכְפהַה םיעְׁשְר הָמְרַמְב ּואָב
 ּוננדַאְבּו ורבְל יִנדא םביקלאב ּושָחְכיַו קדֶלְזְל

 ה םכעפו םֶכְתֶא ריְִזַהְל יִתיִבָאְו : םיִשָּמַה עושי
 ץֶרָא םַעָה-תֶא ועישּוהְּב הָוהְי יִּכ םָּתעדְי תַחַא
 : ּוניִמָאָה אל-רָשַא תֶא ןֶכייֵרַחַא דיִבָאָה םירְצמ
 6 םכָתיִשאְרהתֶא ּורָמָש אל רֶׁשֲא םכיִכָאְלִמַה--תֶאְו
 טַּפְׁשִמַל לַפא זרַחַּת רַמָש םֶבָשּומ-תֶא ּובָזעַיו
 :זרֶרֹמעַו :םֹודְקּכ : םלֹוע תּורָקּומְּב לונה םֹוי
 סֶהּומְּכ תאזה ּךְרְּרַב ּונָו םבֶהיִתְביִבְסִמ םיִרֲעָהְו

 לוּבְסִל לָשָמְל ומשּוה רַחַא רָׂשְב יִרְחֶא ּוכְליו
 %םיִמְּררנה ןַכהֹומְכּו : םכָלְוע שא תמקנרתרָא

 הלאה



 ה

 :םיהלאה

 ול ןמָנ רֶׁשֲא יִשָּמַה עושו תל 7
 תֶא ויָדָבְעַל תֹואְרַהְל םכוהלֶא ְי

 דיִגַה ֹוכָאְלַמ-יִיְב וחְלָשְבּו הָרַהָמַּב תּויִרְלדרַשֶא
 -לַעְו םיהלֶא רַבְד-לֲע דיָעַה רֶׁשֲא :ּוְבַע ןְנָחֹוָלּ
 -תֶא םיִרְמשְו הָאּובְּנה יִרָבּדתֶא םיעְמשהְו אֵרְקַה  ירשא |: הֶאָר רֶׁשֲא-לעו חישָמַה עּושו זרּודָעי

 5 : תַעָה בורק יִּכ ּהָּב םיִבּותַּכַה
 אָיְסֶאְּב רֶׁשֲא ?רולהְק עַבְׁש-דלָא ןְנְחוימ 4

 רֶׁשֲאו הָיָה רֶׁשֲאַו הרוהה-ךמ םֶכָל םּולָשְו ןח
 -ןמו :ֹואָסְכ ינפל רֶׁשֲא תֹוחּור העְבְׁשַמּו אֹובָלה

 שארְו םיִתַמַה רֹוכְּב ןְמָאָּנַה דֵעָה חיִשָמַה עושו
 ּוניִתאטַחמ ּונָתֹא ץחרו ּונָתֹא בָהֶא רֶׁשֲא ץֶרָא יִכְלַמ
 םכיהלאל םיִנָהכְו םיכָלִמ ּונָתא שעו : ֹומָדְּבפ

 : ןַמָא סביִמְלוע יִמְלּועְל ַחֹכָו דֹובְכ ול ויבָאְלּו

 רֶׁשֲאַו .ןעדלָכ ותא הֶאָרְו םביִנְנְעְב אָב זרנַהי
 : .ןַמָא ןַּכ ץֶרֶא יֵטְבְׁש-לְכ ויָלָע ּודָּסְו ותא ּורָקָּד
 קרָוהַה יִגֹדֲא רַמָא ץקֶו תישאר רו = יִכְנָא
 ןנֶתּוי ינַא : ירש צובל רֶׁשֲאַו זדָיָה רֶׁשֲאַופ

 עּושי תַנְקַתְו תרּוכְלַמְלּו תּונָעְל רֶבָחְו םכֶכיִחַאַו
 תישמה

‘oe 



 ךאלמה הדוהי תרגא
 ₪ 9ןעושות הָלַאדדתֶאְו : ּוליִּרְבַה ּוסּוח זדָלֶאלַעְו

 רֶׁשֲא דָנֶּבַהתַא ּואָנָשְו שַאָהְְִמ ףוטחל חָּאְְִב
 ויִלְּב טכְכְרֶמְשְל לכי רֶׁשֲאַלְו : רֵׂשְּבַה םכּומ ול
 ֹודֹובְכ נפל םיִמיִמִּת םםֶכְתֶא דיִמֲעַהְלּו לּושְכִמ
 הבול ּונֲעיִׁשֹומ ֹוּדַבְל םכֶכָת םיהלאל |: זךֶליִגְב

 זרָּתַעַמ ןֹוטְלְׁשְו חכ הָלָדְנּו דּובְכ

 םכיִמְלּועדלָכְלּ
 : ןַמָא

 תולג
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 לע ילו : ּתְפעְי אלו ָּתְלַמֲע יַמְׁש רּובֲעבּוּצ
 יִא רוכזו ה ךתָבֲהַא--תֶא ָתְבַזְע יִּכ

 ךְֶֹנְמ"תֶא עינא הָרֵהָמ ְּףֶלֲא אֹובֲא אליס
 אָנֹׂש הָּתַא יִּכ ְּךְל תאזו :בּוׁשָת אָלּול הָמְקַּמִמפ

 : נָא םכג אָנש יִנֲא רֶׁשֲא םיִאְלְקיִנ ילֲעּפ-דתֶא
 רמא תּורָהרְׁשַא זרַא עַמשָי םִינְזֶא ול רֶשָאְלְי

 שכייחה עמ לֹכֲאָל ןּתֶא ול תְצְנַמְל  זרולהקל

 תַלַהְק ךַאְלַמלֶאְו : םיהלֶא םֶּדְרַּפ ךותְּב רֶשַאי
 רֶׁשֲא ןֹורֲחַאָהְו ןושארַה רַמָא הּב בֹותָכ אָנְרּומָש

 ְךָתָרְצ-תֶאְו יִלָעְּפתֶא יּתעַדָי = : יָחָו תמ הָיָה
 םכירָמאָה תַפּודְג-תֶאְו הֶּתַא ריֵׁשֲעְו ףָיְנְעְ-תֶאְ
 : ןַטְׂשַה-דעֹומזתיֵּבזסַא יִּכ םֶניִאְו הָּמַה םביִדּוהי

 | ףיִלְשּי ןֶמָשַה הגה תודיתעה ּךְתּונע-ןמ אָריִּת לַאי
 הָיָהְת הֶרְצְו תּוסּנִהְל רָמָשָמַהד-לֶא םָּכִמ םיִדָחַא
 ךיֶלֲא יִּתַתָנְו תומזדע ןַמֲאָנ היַה םיִמָי הרשע סֶכְל
 זרַא עַמְשָי םִיִנְזֶא ול רֶׁשֲאַל : םכיַה תֶרטֲעי

 -ןמ לבה אל ַחֶצִנִמַה תולקקל רַמֹא ּורֲה"רֶׁשֲא

 ֵמָנְָפְּב רׁשֲא הלהקה ּךַאלַמ"לָאְו : תינשה תֶומַה יי
 : זרָּרַח תֹויַפיַּפ בָרָח ול רֶׁשֲא רַמֲא הב בּותְכ

 םָׁש רֶׁשֲא ;הַּמְׁש ָּתְבְׁשִי רֶׁשֹאַו ְּךיֶלֲעַּפ-תֶא יִּתְעַדָי
 יִתְנּומֲאָב ּתְׁשַחְב אלְו יִמָשְב ּתְזַחֶאְו ןׁטְׂשַה אָּקִּכ
 רֶׁשֲא ןָמָאָנה ידע יפטנא םםֶהָּב רֶׁשֲא םכיִמָיַבּו

 יל םכיטעֶמּו : ןָמָש םָש בש רֶׁשֲא סֶכָּב גַרָהָנוו

 רֶׁשֲא םעְלִּב חַקְלְב םיִוְמאַה ל ֶמָׁש יִכ לע
 לֵאָרְׂשִי יֵנְב ינפל לושְכִמ ּךיִלָשַהְל קֶלְּב-תֶא דַמְל

 המה ףל םִנְו : תנו םיללָא יִתְבז לכָאלוט
 הָבוׁש = : יִתאְנָש רֶׁשֲא םיִאְלְליִנ דּומלְּב םיִזֲחֹאָה ופ

 בָרָחְּב םֶב יִּתְמַחְלִנְו הָרַהְמ לא אובָא אלדםַאְו
 ַתֹּורָהרׁשֲא תֶא עמשְו םכינְנָא ול רֶׁשֲאַל : יפו

 רמא 3P אס

 הלר



 סג.1.9.- ב א ןנחוי תולג
 םיִהְלֶא רָבְּדלַע יַמְתַפ אָרָקִּנַה יאָב יִתיִיָה ַחישְמה
 ימֹויְּב חּורְב יתייָה : חיִשָמַה עושי תודעד-לעו
 וורמא : רֶפּושְּב לוד לוק יִרֲחַא עַמָשֶאְו יִנֹרֲא
 הָּתַא רֶׁשֲאזתֶאְו ןּורָחַאָהְו ןֹוׁשאָרָה זרו = יָבֹנֲא
 רֶׁשֲא תֹולַהְק עַבְׁש-לֲא חַלְׁשּו רֶפְסְּב בֹותְכ הָאר
 =ריִׁשיִתְבּו יִמָּנְרְפְבּו אָנְרּומְשְבּו סֶפֲאְב תנָסַאְּב
 ופתֹואְרל הָנֲפָאָו : יקְדֹואְלְבּו יִפְלָדְלְפבּו יּהְרסְבו
 עַבָש יִתיִאָר יֵתֹונפְבּ לא ר רָּבְדְמַה טֹוקַה--תֶא
 13 דָא תֹורֹונְמ עַבָש ךֹותְבּו : בָקֶז תורונָמ
 : בָקֶז תַרֹּנַַּב םִיַדְׁשַה דעְּב רּוגָחְו ליעמ ׁשּובְל
 ז4ןיִנֲעְ נְלׁשְּ ןְבְל רַמָצַּכ ןְבְל ּוָתֹרֲעְׂשְו ושארו
 וטרּונַּת בֵהֵלְּכ לְלק תשחנכ וילְנַרְו :ׁשַא בַהְלְכ
 קדַעָבַש | ולדדוהְו : ביבר םּומ לֹוקְב ולּוקו
 הָּרַח תּויְפיִּפ .בֶרָח הָאְצֶנ ויּפַמּו .ּוניִמיִּב םםיִבְבכ
 ו?ותא יִתְואְרְבּו : ֹותְדּובְנְּב שָמָשַה הֵאְרַמְב ויָנָפּו
 רמאל יִלָע וניִמָידדתֶא םֵׁשַו תַמָּכ ּוָלְנַרְל יִּתְלַפְנ
 ויַחָהְו : ןֹורֲחַאָהְו ןושארָה יִכנָא אָריִּתְדלֶא ולא
 םבימלוע יִמְלּועְל יַח יִכנָא הֵּנַהְו תַמ הָיָה רֶׁשֲאַו

 וײ-רֶׁשֲא תא בֹותְּכ = : תֶוְמּו לאָש יֵחתְפִמ ילו ןַמָא
 יִרָחֶא תּויָהְל םיִדיִתֲעָהזתֶאְו םיֹוּהַה--ִתֶאְו ָתיִאָר
 בהָאר הָּתַא רֶׁשֲא םיִבָככ הָעְבַׁש דוס-תֶא :ןַב
 םכיִבְנכ הָעְבָש בָהְז תּורּונמ עַבָשתֶאָו יֶניֵמיִב

 רֶׁשֲא תֹורֹונְמ עַבָשְו הָּמַה תולהק עַבְׁש יֵבֲאְלַמ
 : הָּנַה תֹולַהְק עַבְׁש הָאר הָּתַא

 א ָךרַמָא הּכ בֹותְּכ סֶפֶא תֵּלֵהְק ּךאְלַמדלֶא
 ּךותַּב ףלהה ֹוניִמיּב טביבְככ הָעְבְׁש-דתֶא זָחאָה

 פ"תַאְו ְףֶלֲעְפיזתֶא יּתְעְדָי : בֶהָז תּורונמ עַבָש
 זראָשְל ללַכּות אל רָשָאּו ִּתְנְקתיזתֶאְו ּךְלֶמֲע
 הָמָה םיִכָאָלִמ םיִרְמֹאָה-תֶא הָּפִנְּתַו סעֶרָהיתֶא
 3זרָוקְתו אָשִּתַו : םכיִבְזִּ סֶתא אָצְמִּתִנ םֶניֵאָו

 רובעבו 5
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 ָּתְחקְלירִׁשַא תַא רכו = : םיַהלֲאָה ינָפל םיִאָלָמ
 תצובָא דקְׁשת אל-סאו הדֶבּושו רּומָשּו ּתַעַמְשו
 תעש א'ג : ְףיֶלֲא יאוב :רע-דתֶא עַדַת אלְו :בָּנִנְכ יִלַא
 ּואָמְמ אל רֶׁשֲא יִּדְרְסְּב סָּנ ףל םיִטַעְמ תּומָשְו

 הרֶתַאְי יִּכ םכיִנָבְלְב .ימע ּובְלְהְו םםֶהיֵדְנּביזתֶא
 הָחְמָא אלָו ןֶבְל דְגָּב שּבָלו אוה חַצְנְמַה : םֶהְלה

 ינפל . הְּבוְתֶא ֹומְׁש-תֶאְו םיִיחַה רָפָּפִמ ומשתֶא
 עמֶשי םםִינְזָא ול רֶׁשֲאַל : ויָכָאָלִמ יֵנָפְַו יִבָא
 ּךַאְלַמדלֶאְו : תֹולְהָּקַה-לֲא רַמא ַחּורָהרֶׁשֲא תַא+

 שודקה רַמָא הּכ בֹותְכ יפָלָרְלִפּב רֶׁשֲא הֶלֵהקַה
 רנס ןיִאְו ַהֵתֹפה דוָּב תַּתְפַפ ול רֶׁשֲא ןְמָאַגַ
 הנה יְלָעָּפִתֶא יּתָעַדָי : ַחֵתֹֿפ ןיִאְו רַנֹּפַהוּ

 ורָנְקְל שיא לכָי אלְו ַהּותְּפ הַתָּב ּךיֶנָפְל יִּתַתְנ
 אלו ָּתְרַמָש .יִרָבְּדִדתֶאְו ְּךְל הֶשֲעְמ זררובָנ .יִכ
 ןַתַא ןְטְׂשַה-דַעֹומ-תיֵבְל הָּנִה : יִמָשב ָּתֶשַחְכי

 םיִבְזֹכדסַא יִּכ סֶניִאְו הָּמַה םיִדּוהְי םיִרְמאָהְד-תֶא
 mas AY BE תַעַדְלְו ְּךיֶלְנַר ינֵפְל תּוָחִּתַשַהְל םָתֹא איִבֲא הָּנַה

. . ₪ 

 יִתְוְקִּת רַבְּרהורָא ְּתְרַמָש יִּכ : ףיִּתְבַהַא יִּכי
 תעשטא'ג=לָּב--לֲע אֹובָל הָדיִתַעה הָּסַמַה תעמ ְרְמְשא
 אָב נגה : ץֶרָאָּב יִבָשיַה-תֶא תֹוּנְל לֵבּתַה ו

 ידתרָא ׁשיִא חק לַבְל ל רֶׁשֲאַּב זֹוחָא :רֶרַהָמ
 לֵכיַהְּב דּומַעָל הֶׂשֲעֲא הֵצֵנְּמַהיזתָא |: ּףָּתְרַטַעופ

 --תֶא ויָלֲע יִּתְבַתְכְו הצּוח דוע אָצָי אֹלְו יַהלֶא
 הָׁשְדֲחַה םַלְׁשּורְי יהלֶא ריע םש-תֶאְו יהלֶא םש

 : ׁשֶדָחַה יִמָש-רֶאְו יִהלֶאְמ םםומְׁשמ תֶדריַה
 רָמא ַחּורָהירָשַא תֶא עמְׁשִי םכִינְזֶא ול רָשָאְל ו
 בֹותְּכ .םיִקְדֹואְל תלהק ּךַאְלמ-לֶאְו : תולָהְקַהְדלֶא 4

 רישאר תֶמֲאָהְו ןְמָאָּגַה דֵעָה ןמָאְה רמָא הפ
 אל יִּכ ְֶלֲעְּפיתֲא יִּתְעדְי :  םביהלָאָה תַאיִרְּבוט

 : םֶח וא רק הָיהְתְו ןּתָי יִמ הָּתַא םַח אלו רק .
 יכו 129 נאס



 .caP.2.3 נב ןנחוי תולג
 ןָמה-ְִמ לכָאְל ןִּתֶא ול ַחַצַנִמַל זרולֶהקל רַמא

 בּותְכ שָדָמ זכו ןבָל ץֶצֶמ ול יּתַתְָו רּותָסַה
 פלֶאְו : ַחקלַהיסא יִּכ ׁשיִא ּעַדָי אל רֶׁשֲא ץֶצֶחְּב
 רַמָא הּכ בּותְכ אָריטיתְּב רֶׁשֲא הרֶלהְקִה ְּךַאְלַמ
 וֶלָנַרְו שא בֵהֵלּכ םכיניע ול רֶׁשֲא םיִהלֵא-דָּ
 פְְּתְבֲהא-תֶאְו ְּףֶלֲעְּפתֶא יֵּתְעַדְי : לֶל תֶׁשֹחְנִ
 --תֶאְו ִּתְוקִּת-תֶאְו ףְָנּומָא-תָאְו ךְתָדֹובֲע--תֶאְו
 כםיִטעמּו : םינושארֶה-ןִמ םיִּבַר םיִנֹורַחַאָהְו ּףיִלָעּפ

 רֶרָמאָה הָׁשֲאָה *לֶבְזיִאְל תחיִנַה יִּכ ּהלֲע יל
 יַדְנע-תרָא תֹעְתַהְלּו דַמַלְל זרֶאיִבנ ּהָשָפְנְל
 גו תע ּהָל ןָּתֶאְו : םכיללַא יַחְבִו לֹבֲאלְ תונזל
 ;דָנַמיִׂשֲא הָנַה : הָבָש אלו הָתּונְזִּתַמ בּושל

 ּובּוׁשְי אלּול הֶלודְג הֶרְצְב ָהיִפאנד-תֶאְו זרַשַמְב
 ּגּועְדָיְו תֶוָמָּב גֹרָהֶא היֶנָּביהתֶאְו :  םבָחיִלְעְּפִמ
 בלו רול רקחַה וה נָא יּכ תֹולַהקה--לָב

 ײ:םֶכָל רמא יִנֲאַו :  ןָלֲעְפְּכ שיִאְל םֶכָל יִּתַתְנְו
 ול ּונְניֵא רָשָא שיא שיא אָריִטְיִתְּב םםיִרָאְׁשִנְלּו

 ןֶטָשַה :יקְמַעְדדרֶא ּועְדְי אל רֶׁשֲאַו הָוַה חֶקֶלַה
 אָשַמ םֶכיֵלֲע ּךילשא אל cכיִרְּבדִמ הָמַה רֵׁשֲאַּ
 הכ: אֹובֲא יּכ--דרע וב ּוזָחֶא םֶבָל רֶׁשֲאבּו : רַחֲא

 =ןְּתֶא ול ץקה--דע יֵלֲעְּפ"זרָא רמשהְו הָצנֶמַהְ
 ּהיִלְכַפ לֶוְרַּב טֶּבָשְּב םכעֶריְו : םיוגה-לַע ןוטלש
 91ל יִּתַתָנְו :יִבֲאַמ מ יִּתְחַקְל ןכ-ומכ םיִצָּפְנִמ רַצֹוי
 0 -רֶׁשֲא תֶא עמׁשִי סינא ול רשאל : רַחָׁש בכל
 :  תולַהְקַה לֶא רַמֹא ַחּורָה

 א ןבֹותְכ יּדְרַכְּב רֶׁשֲא הלהקה ְךַאְלִמ--לָאְ
 הָעְבְׁשְו םיֵהלֲא תֹוחּור הָעְבְׁש ול רֶׁשֲא רַמָא הפ

 יִּכ םש ְּףְלירְׁשֲא תא יִלְעְּפ-תֶא יִּתְעדִי םיבככ
 :תֹורָאְׁשִנה--תֶא קזָחַהְו דקָש : הֶּתַמְו הָּתַא יח
 ךיֶלֲעּ--זרָא יִתאַצְמ אל יִּב תּומְל זרּודיתַעה

 םיאלמ
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 אלו םִינֲע תּואָלְמ ּהָבֹותְבּו ביִבָּסַמ תַחַאְל םִיפָנַּכ
 שודק שודק תֹורְמֹא הָלְיַלְו םכָמּוי הָחּונמ ןָהֶל

 רֶׁשֲאַו הָוהְו הדְיְה רֶׁשֲא ירש לֶא הָוהְו שודק
 בָשיל הָדֹותְו רָדָהְו דּובְּכ תויחה תַתְבּו : אּובלפ

 העְּבְרַא ּולֲפָנ :םיִמָלֹוע יִמְלּועְל יחח אָסְּבַה-לַעי
 אָפְּכַהְ--לַע בשיח יִנָפל סיבָשיה םינְקֶז םירׂשעְ
 םכיִכיִלָשָמּו םכיִמְלּוע יַמְלֹועְל יִחָל םכיוחּתָשִמּו

 הָואָנ יִנדָא ּךְל : רמאל אּפְּכַה יִנפְל םֶהיֵתֹרׁשֲע וג
 ּךנצְרְבּו ָתאָרְּב לכ יִכ הָדְובְגּו רָדָהְו דֹובְּכ תַחְקָל

 : ּואְרְבִנְו הָמַה
 רָפס אָּפַּכַה--לַע בשיח ןיִמיב הָאְרֶאְו הא

 : םיִמָתֹה העָבְׁשְּב םּותָח ןֹוציִחְלּו הָמיִנֶּפִמ בּותָּב
 הָואָנ יִמְל לֹודָנ לֹוקְב ארק קֶזֶח ְךָאְלִמ הָאְרֶאְו
 לי ןיאְו : ויָמְתֹח-תֶא ַחֵּתַפְלּו רָּפַּפַה-תֶא ַתֹוּתָפְלּ

 רַפַּפַה-תֶא תֹוּתָפִל ץֶרָאָל תַחַּתִמּו ץֶרָאָבּו םִמָׁשַּב
 תנָצְמְנ אל יִּכ דאָמ הָּכְבֶאְו : ֹותאְרְל אלו

 : ֹותֹואְרְלְו רַפְּפַה-תֶא אורקלו ַתֹוּתְפִַל ול הואנַה
 חֵצְנ הָּנַה הָּבְבִּת לַא םיִנְקנַהְוִמ דָחֶא יֵלֲא רָמאיַוה

 ַתֹוּתְפְל דוְּב ׁשֵרֹׂש הָדּוהְי טְבְׁשִמ רֶׁשֲא הדְיְרַאָה
 הָאְרֶאְו : ויָמָתֹח העְבשתֶא ַָּתַפְלּו רַפַּפה-תֶא

 םיִנְקזַה ְךֹותְבּו תויח עַּבְרַאְו אפה ּדֹותְב הּנַהו
 םכוניע עבְׁשְו תֹונָרְק עַבָש ולו ַחּובָטְּכ דמע הָש
 -לֶא םיחּולש םיהלֲא תֹוחּור העֶבְׁש הָּמַה רֶׁשֲא
 בֶׁשיַה ןיִמיִמ רַפָּפַה-תֶא חקו אבו : ץֶרָאָה"ַלָּכז
 עּברא ּולָפָנ רַפַּפַהתֶא ותְחְקְבּו : אַּפְּכַהדלַעּ

 שיאו הֶׂשַה ינֵפל םינקְז םיִרָשעְו הָעְּבְרַאְו תוימ
 זרַרׂטְק םיִאלמ בֶהֶז יקרְזִמּו תֹורֹונְּכ םֶהָמ שיא
 הָריִש ּוריִׁשַו : םישודקַה תֹולְפִת הָמַה רֶׁשֲאַפ

 תֵּתַפְּו רָפַפַה-תֶא תַחְקִל הָואָנ ְךְל רמאל הָׁשָדַח
 ונְתא ָתיִנָק םכיהלאלו ָּתְחַבָטְנ יִכ ויָמָתְוחְדתֶא

 ךמדב

 ולר :



 .caP.3.4 ד ג ןנחוי תולג
 תא איקֶא סח אלו רק אלו הָּתַא םָיִניִב יִכְ
 וז אלו יִּתְרׁשֲעְו יִּתרָשַעְתַה יִּכ ָּתְרַמָא יִּכ = : יִּפמ
 ןֹויָבֲאְו ללְמָא רָּתַא יכ ּתַעְדְו אלו רֶבָד יִּתְרפֲח
 יבֶהְז יֵנמִמ .תונקל ּףָצֲעיִא = : םכורעו רוע יג
 . אלו ֶּׁשְבַלְל ןֶבָל ׁשּובְלּו ףרָשעְתִהְל שאְּב ףּורָצ
 ןעמְל ןורילוקְּב דינִע חַשְמּו ּתְוְרָע תֶשב הָאְרִת
 ופרָסיַאַו חיִכוא בָהא יִנֲאזרְׁשַא תא : זרָארּת

 כיִּכ שיא קַפֹדָו חַתֶּבַּב דמע ינְנַה : הָבּוׁשְו אֵּנַקְ
 ויִלֶא אֹובָא חַתֶּפַה-דרֶא חַּתְפְִו ילוק-תֶא עמְׁשִי
 פו תֶבְׁשְל ןֵּתֶא ול ַחִצנְּמַה :יִמַע אּוהְו ומָע לָבאְו

 --םע יֵּתְבְׁשְִו יִנָא םג יִּתְחַצְנ רֶׁשֲאַב יִאְסַכְב יֵמֲע
 "רָשָא תֶא עַמֶשו סינא ול רֶׁשֲאל : ואְסְכְב יִבָא
 | : תּולָהְקַהדלֶא רַמא ַחּורָה

 א ךַחּותְּפ חַתְּפ הֵּנַהְו יִתיִאָר ןֵכרֵרֲחַאְו
 רֶפֹוׁשְב יִּתְעַמְׁש רֶׁשֲא ןושארָה לֹוקַהְו םםִימְׁשַּב
 ד-רָשַא תֶא ֶּאְרַאְו הפ הֵלֲע רמאל יִלֶא רֵּבַרְמ
 פזרַּנַהְו תּורָּב םאתַּפ יִהָאְו : ןֶכדדורָחַא זרויהל
 ג בַשיִהְו : אָּפְּכַה-לע בשיו םִיַמְׁשַּב םָשּומ אָסְכ
 תָּפּכַל ביִבָּפִמ תֶשְקְו סֶדאְו הָּפְשְי ןָבָא הֵאָדמְּכ
 ,םיִרְׂשֲעְו הָעְּבְרַא אָּקַּכַל ביִבָּקִמּו : תֶקְרָב הָאְרַמְב
 םכיִרְׂשעְו הָעְּבְרַא תיִאָר תּואְסְּבַהלַעְו תּואָסַּכ
 בָהְז תֹורָטענ םיִנָבָל םיִדָנָבְּב םיִשּובְל םיִבָשי םיִנְקז
 ה סכיִמָעְרּו קֶרֶב אָּצָי אַפְכַהְרַמּו : םכֶהיִשאְרְּב
 אָפָּכַה יֵנְפִל םכיִרֲעב ׁשֵא יֵדיַפַל הָעְבְׁשְו תולוקו
 אַּפְּכַה יִנָּפְלְו : םיהלֶא תֹוחּור הָעָבָׁש הָמַה רֶׁשֲא

 אָפָּבִל ביִבִָּמּו אָפְּכַה ךותְבּו חַלֹּדְבִּכ תיִכּוכְז םִי
 : רּוחָאְו סכיִנָּפִמ םִיַנִע תואָלְמ זרּויַח עַּבְרֶא
 ז ילֶנֲעּכ תינשה הָיִחַהְו הֶיְרַאְכ הֶנּושאַרָה הָּיַחַהְו
 תיִעיִבְרְה הֶיַחַהְו טֶדֶאְּב םכיִנְּב תיִׁשיִלְׁשַה הָיַחַלְו
 ּׁשׁש םִיפְנְּכ שש תויח עֵּבְרַאְו : ףַפֹעְמ רֶשְנְּ

 םיפנכ
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 -תֶא חַתָּפ רֶׁשֲאַכְו : ץֶרָאָה תּומָהְבְבּו תָנָמְבּופ
 -זזרָא תַּבְִמַל תַחַּתִמ הָאָרָאְו יִׁשיִמֲחַה םֶתחַה
 עמְלּו םכיחלֶא רַבְּב עמל םיִנָרָהָנַה תֹוׁשפַ
 רמאל לֹודָּנ לֹוקְב ּוקַעְצִנ : םֶהָל רֶׁשֲא תּודעָהי

 אלו טפָשת אל ןָמֲאַנַהְו שודקה יִנֹדֲא יִתָמְדדדִע

 שיִאְל ןֵתְניִנ : ץֶרָאָּב םיִבְשיִהְִמ ּוניִמְּבדתֶא םקְתוי
 דוע תּונְל םֶהָל רַמָאיַו םיִנָבְל םיִדְנַּב םֶהָמ שיא

 םכֶהיִחַאַו סנדָא יֵדְבע ואְלַמִי יִכ-ײדע טעְמ תע
 חֵתְּפ רֶׁשֲאכ הָאְרֲאְו |: םֶהּומָּב גַרָהָל םיִדיִתֲעָה י*

 שָמָשהְו הָיָה לֹודָּנ שער הֵּנִהְו יִשָשָה םֶתְוחַה-תֶא

 יֵבְככְו : םֶדְכ הָיָה חֵרָיַהְו רעש קֶשְּכ רחָש הָיָה
 הָנֲאְּתה תַמַלְׁשִמְכ הָצְרא םִיַמָׁשִמ ּולְּפְנ םםִימְׁשַה
 ושומו : זרֶכֹודְּג ַחּורַמ הָעונָהְּב ָהיַנּפ--זרָא 4

 : םֶמְקמִמ ּועְנ יִאְו רֶלָכְו רֶּפַס תַלְגְמַכ םִַמְׁשַה
 םכיִפּולאָקְו םיִדיִׁשֲעָהְו םםיִלֹודְּגַהְו ץֶרֶא יֵבְלַמּווט

 תּורָעמְב ּורְּתַּתְתַה ׁשֵפֹהדלְכְו דָבֲעלְבְו םיִרּוּבִּנַהְו

éלֶאְו .םכיִרָהָהלֶא ּורְמאַו : םיִרָּהִה ׁעְלַסְבּוי- 
 בָשיַח יֵנְפִמ ּוריִּתְסַת ּונָתֹאָו ּולָּפִת ּונילע םיִעְלְסַה
 לּודָּגַה ֹונֹרֲח םוי אָב יִּכ : הָשה ןורָחַמּו אַסְּכַהְלַע יי

 : דומַעְל לכי יִמּו

 םכיִכָאְלִמ הָעְּבְרַא יִתיִאָר ןֵביייֵרֲחַאְ וא
 עֵּבְראַּב םכיִזֲחֹא ץֶרָאָה תונָּפ עּברַא-לע םכיִדָמע
 אלו ץֶרָאה-דלע חורה ףשי לַבְל ץֶרָאָה תוחור

 רֵחַא ּךָאְלִמ הָאְרָאְו : ץעלָּכלע אלו םֶיַהלֲע
 לוקְּב קַעְצִיו יח לא םֶתֹה ֹולְו שָמָש הרְוַמִמ הָלע
 לּבַחְל םֶהָל ןתנ רֶׁשֲא םיִכָאְלִמ הָעְּבְראלָא לוד
 ולָּבַחְּת לא רֹמאָל : םכָּיַהדתֶאְו ץֶרָאָה-זתֶא

 םֹוּתָחנ יִּכ--דֲע םיִצֲעָה-תֶאְו םִיַה"תֶאְו ץֵרָאָה-תֶא
 -תֶא עַמָשֶאְו : םםֶהיֵתֹהְצִמִב ּוניהלֶא יֵדְבעיתֶא

 רפסמ



 סגק.5.6. וה ןנחוי תולנ
 יונָתא שעתו : יֹונְו סעְו ןושְלְו טָבָש-לָּכִמ ּךמְדְב

 ץֶרָאָהְדלַע ּונְכֹלָמּו ּוניַהלאַל םכיִנָחכְו םיִכָלְמ
 וו ביִבְסִמ םיִּבַר .סכיִכָאְלַמ לוק-תֶא עמׁשֲאָו הֶאְרֲאְו
 תובבר הָיָה םִרָּפְסִמּו םביִנקנלְו תֹוַחְַו אכל
 ינ הָואָנ לֹודַּנ לֹוקְּב םיִרְמֹא : םיֵפְלַא יֵפְלֵאְו תֹובָבְר

 ַחֹכְו הָמְכָחְו רֶׁשעְו הָרּובְּג תַחְקְל הֶּבְטִנַה השל
 ײםִימָׁשּב רֶׁשֲא הָיְרַּבילכְו : הָכָרָבּו רֶדֶהָו דֹובָבְ
 וּב רֶׁשֲא-לְכְו םיַּב רֶׁשֲאַו ץֶרֲאָל תַחַּתִמּו ץֶרֶאָבּו
 = הָבָרְּב הֶָשַלְו אָסְּכה--לַע בשיל תֹורְמֹא יִּתְעַמַׁש
 והְנְרְמאּתַו : םיִמָלֹוע יַמְלֹועְל הרּובנּו רדָהְו דֹובָכְו
 םכיִנקְז םיִרָשָעְו הָעְּבְרַא ּולְּפנ ןַמָא תֹויַח עֵּבְרַא
 : םיַמָלֹוע יַמְלֹועְל יחח יֵנְפִל ּוֲחַּתְׁשִיַו

 א ן -ןִמ דַחַא הֵׂשַה חַתָּפ רֶׁשֲאַכ הדָאְרֶאְ
 סער לוקְּכ תֹויַח עֵּבְרַאַמ הא םיִמָתֹחַה
 יוכל סוס הָּגהְו הָאְרֶאְו : ;רַאְרּו אוב תֶרָמֹא

 :ינשה םָתֹהַה-תֶא חַתַפ רֶׁשֲאְ : ַחצִנְלּו ַָצְנמ

 : הֶאְרּו אוב תֶרָמא תיִנשה הָיַהַהתֶא יִּתְעַמְׁש
 יתַחְקְל ןּתנ ול ויָלֲע בָשיִלְו שא רַחַא סוס אַציו
 ול ןֵתָנִּתו ּוהֲעַרתֶא שיא גרַהלו ץֶרָאָה-ןמ םּולש
 היִׁשיֵלְׁשה סֶתחַה-תֶא חַתֶּפ רָשָאְכְו : הָלֹּודָנ בֶרָח
 הָאְרּו אֹוּב תֶרָמא תיִשיִלָשַה הָיִחַה-תֶא יִּתְעַמְׁש
 סינזאמ הָיָה ויָלֲע בֵׁשיֵלְו רחָש סוס הֵּנַהְו הָאְרֶאְו
 %רַמא :רֹויַח עֶּבְרַא ֹּותְּב לוק עַמָשֶאְו : ֹוְּב
 לֵאְָו רֶנידְּב םירעָש םיִּבק שלו רֶניִדַּב ןְנְּר בק

 זדתֶא חַתָּפ רֶׁשֲאכְו : ןָׁעַה-תֶאְו ןֶמָשַה-תֶא ערָּת
 זריעיברֶה הָּיַחַה לק יִּתְעַמָש .עיִבְרָה םכֶתֹהַה
 8קֹורָי סוס הֵּנִהְו הֶאְרֶאְו : הֶאְרּו אוב תֶרָמִא
 ןֵתָּנַו .לואש ומע ליו ומש תֶוָמ ויָלֲע בֵׁשיַהְו

 בעֶרְבּ בֶרָחְּב ץֶרֶאָה עבר-רע גֹורהל ןושלַש םֶהְל
 תומבו



miסגע 7.8.  REV. JOAN.הלר 938  

 אָסְּכַה ּךותַּב רֶׁשֲא ;רֶשַה יִּב : םח-לֶכְו שָמָש וי
 סיהלֶא הָחְמּו םיִיַח םִיַמ תֹורֲאְּב-לֶא סֶלָהְניִו םעְרִ

 : םֶהיֵנֲעְוִמ .הָעְמִּדְדלֶּכ-תֶא
 הָתְוָח יִעיִבְשַה םֶתֹהַה-תֶא חַתָּפ רֶׁשֲאְַו ה

 העש א'ג קדָעְבְש הֶאְרֶאְו : תע יִצֲחַּכ םכימשב הָיַמְד

 ּונְּתִנ םֶהָלְו םכיהלָאָה יִנָפְל םכיִדָמַעָה םיִכָאָלַמ
 לָצֶא דמו רחַא ְּךָאְלַמ אביו : תֹורָפֹוׁש העְבש <

 הבר תֶרֹטְק ול ןַתָנִתַו בֶהָז תַּתְחַמ ֹולְו חּבְזִמַה
 בֶהֶּזנַה חַּבְזִמלַע םכיִשּודקַה-דלָּכ תֹולְפִתַל תַתְל
 םכע תֶרּוטְקִה ןשע לעיו : אָסָּכַה יִנְּפְל רָשָא 4

 : םיִהְלֶאָה יִנָפל ךֶאְלַּמַהְדִיִמ םבישודקה תולְפְּת
 -לעמ שֶא ּהָתֹא אָלַמִיַו הָּתְחַּמַה-תֶא ךֶאְלמַה חקיו ה

 םיקְרְבּו םיִמֲעְרּו תולק יִהָיַו ץֶרָאָהלֶא ךְלֶשיו חֵּבְזִּמַה
 םכֶהָל רֶׁשֲא םיִכָאְלַמ הרעְּבַש ּוניֵכַו : שערו *
 יִהו ןושארֶה עקְתִיו : עֹוקְתַל תֹורֲפֹוׁש הֵעְבְׁשי

 ףרֶשיו ץֶרָאָהְלַע ּךלְׁשַו םכָדְּב לּוהָמ ׁשֵאְו דָרְב
 עקתינ : בָשע קְרָילְּכ ףַרְׂשִו םיִצֲעָה תיִשיִלָש *

 דלֶא ּךְלָשָה ׁשֵאְּב רעב לּודְג רֶהָכּו ינשה ְּךָאָלַּמַה
 תיִשיִלָש תֶמָּיו : םכָדְל םָיַה תיִשיִלָש יִהָיַו םִיַהפ

 תַחְׁשִיַו תּושָפְנ םֶהָל רֶׁשֲא םִיַּב רֶׁשֲא תֹואידְּבַה
 לפיו יִשיִלָשה ּךֶאְלַה עקְתִיו : תֹוינֲאָה תישיִלָש י

 ---לע לפיו םִימָשַהְהְוִמ דיפלְּכ רעב לודָּנ בֶבֹּכ
 םכשְו : םִיָמ תּורָאְּב--לַעְו תֹורָהַּנַה זריִׁשיִלׁש יי

 הָנֲעַלְל םִיַמַה תיִׁשיִלְׁש יהו הָנֲעְל אָדְקִנ בֶבֹּכַה
 : הָמַה םיִרָמ יִּכ םַמַהְדןִמ םיִּבר םיִׁשָנֲא ּותּומָיו

 .ׁשֶמָׁשַה תיִׁשיִלְׁש זרדָּכַו יִעיִבְרֶה ְּךָאָלַּמַה עקְתוי*
 ִּךשְחִי יִּכידע םיִבָבֹּכַה תיִׁשיִלְׁשּו חֶרָיַה תיִׁשיֵלׁשּו
 : הָלְיְלַ ןֵכְו ושיִלָשְל םֹויַה ריִאַה אלו םֶתיִשיִלש

 םִיַמְׁשַה ְּךֹותְּב ףּפּועְמ דָחֶא ְּךֶאְלִמ עַמְשֶאְו הָאְרָאְו י*
 ץֶרָאָּב םביִבָשיִל יֹוא יֹוא וא לודֶּג לוקָּב רָמא =
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 .caP.7 1 ןנחוי תולג
 ףֶלָא הָעְּבְרַאְו םיִעְּבְרִאְו הֶאַמ םכיִמּותָחַה רַּפְסִמ
 היִמותחה = : לֵאָרְׂשִי יִנָב יִטְבשדלָּכַמ םיִמָּתְחָנ
 טָבְׁשִמ םיִמּותָחַה ףֶלֶא רָשָע"סיִנש הָדּוהְי טָבְׁשִמ
 סיִנָש דָּג טְבְׁשִמ םיִמּותֲחַה ףֶלֶא רֶׂשֲע-םיִנְׁש ןֵבּואְר
 4םכיִנש רּושא טְבְׁשִמ םיִמּותָחַה : ףֶלֶא רֶׂשֲע

 רֶשָע םיִנָש יֵלָּתִּפנ טְבֵׁשִמ םיִמּותֲחה ףָלֶא רֶׂשֲע
 : ףָלֶא רֶשָע םינְׁש הָׁשֹנִמ טָבְׁשִמ םיִמּותֲחַה ּףֶלֶא
 : םיִמּותֲחַה ףֶלָא רָשָע םיִנְׁש ןֹעֲמַׁש טָבָשמ םיִמּותֲחַה
 טָבְׁשִמ םכיִמּותַחַה ףָלֶא רֶׂשֲע םיִנְׁש יול טְבְׁשִמ
 טָבְׁשִמ םיִמּותַחה : ףֶלֶא רֶׂשֲע םינְׁש רֶבשֶשו
 ףסוי טָבְׁשִמ םכיִמּותַחַה ףֶלֶא רָשָע םיִגְש ןְלּובְז
 םינש ןִמָנְּב טָבְׁשִמ םיִמּותֲחַה ףָלָא רֶׂשֲע םינש
 יבֶר לָהָק הֵּנַהְו יִתיִאְר ֵכיייִרֲחאְו : ףָלֶא רֶׂשֲע
 םיִטְבְׁשַהְו םִיוּגַה"לַּכִמ ֹותֹונָמַל שיא לַכּוי אל רֶׁשֲא
 יִנָפְלְו :ָּתִּכַה יגל םכיִדָמע תֹונְׂשְלַהְו םיִמַעָהְו
 : םֶהיֵדיְּב םיִרָמְתּו םיִנָבְל םיִדָנְּב םיִשּובְל ;דָשַה
 יבָשיָה ּוניִהלאל הָעּושְּת רמאל לּודָּנ לֹוקב ּוקעַציו
 וו םכידמע םיִכָאְלַמַה--לֶכְו : הָׂשֵלְו אַסְּבַהְד-לַע
 יִנָפְל ּולָּפִַו תויח עַּבְרַאְלּו םיִנְקנַלְו אָּפִּכַל ביִבָּסִמ
 וײרמאל : םיהלאל ּווֲחַּתְׁשִַו םָהיֵנּפ--לַע אָפְּבַה

 הָרּובנּו דּובָכְו הָדֹותְו הָמְכָחְו רָדָהְו הָכְְּב ןַמָא
 וצדָהֶא עו : ןַמָא םיִמְלֹוע יִמְלּועְל ּוניהלאל חכו

 יִשּובְל ּואָּב ןוַאַמּו הָמַה יִמ יִלַא רָמאיִנ םיִנְקזַהוִמ
 געי הָּתַא יִנֹדֲא ויָלַא רַמֹאְו : םיִנָבָל םידנְב
 ּוסְּבַכַו הָלֹודְנ הָרָצִמ םיִאְּבַה הָּמַה ילֲא רַמאיַו
 ןטָּכ-לע : הֵׂשַה-םדְּב םֶתא ּוניִּבְלַו םֶהיִדְנּבתֶא
 םכָמֹוו ותא םיִדְבעֶו הָּמַה םיהלֲא אָסַכ יִנָּפְל

 : םָּבְרַקְּב ןֹּכְׁשִי אִָּּבַה-לַע בֵׁשיֵהְו ֹולְכיֵהְב הלילו
 4 םֶהיִלְע ליִּפִי אלו דוע ּואָמְצִי אלו דוע ּובֲעְרי אל

 שמש
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 העשל א'ג הָנָשְלּו שָדְהְלּו םםֹילּו תֵעְל םיִנֹכְנַה םםיִכָאְלִמ
 זרואָבְצ רַפְסַמּו : םיִשְנָאָה תיִשיְלְש-תֶא גרָהְל 6

 : סֶרֶּפְסַמתֶא עַמְשֶאְו תּובְבְר תובָבִר םיִשְרֶּפַה
 םֶהיֵלֲע םיִבָשיִלְו םיִחּוּפַה--תֶא ןּוזָחְב יִתיִאָר הבְו וז

 יִשאָרַּכ םיסופה יִשאְרְו תיִרָפָנְו תֶרָמְסְו שא יֵניִרְׁש
 תַשלָשִמ : תיִרָפְָו ןְׁשֲעְו שָא אָצְי םֶהיֵּפִמּו תֹויָרֲא ו

 ןָשָעְבּו ׁשֵאְּב םיֵׁשְנֲאָה תריִשיִלָש זרֶנְרָהָנ הָלֵא
 כֶהיִפּב םָנֹוטְלַׁש יִּכ : םֶחיִּפִמ אָציַה תיִרְפְנְבּו ופ

 םֶהָל םיִׁשֹאָרְו םיִשָחְנִּכ סֶהיִתְבְנז יִּכ םֶהיֵתֹּבְנְבּו
 אל רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָה רָאׁשּו : םיִלְּבַתמ הָּמַה םֶבּו כ

 םֶהיֵדְי ישעממ ּובש אל הָּכַאָה םיעָננב ּוגְרָהְ
 רַׁשהְנּו ףָסָכְו בֶהֶז יֵּבצעַלְו םיִדשְל תֹוַחַּתְׁשַהַמ
 עומָשְלְו רֹואְרְל ולכוי ל רֶׁשֲא ץעֶו ןֵבֲאְו
 םֶתּונְזִּפִמּו םָתיֵפְׁשְּכִמּו םֶתְצְרַמ ובָש אלְו : תָבָלְלְו ג

 סֶתְבְנְנִמו
 םִיִמָשַה-ְִמ דֵרֹי קְזָח רַחַא ְּךָאְלַמ הֶָאְרֶאְו יא

 ויָלְגרְו שָמָשַכ ויָנָפּו תֶׁשק ושאר-זלעו ןנע ׁשּובְל
 סשיו ַתּותָּפ רַפס ֹודְיְב ךל וקו :ׁשֲא יִדּומַעְב 9

 : ץֶרֶאָה--לַע ולאמָשּו םִיַה-לע תיִנָמַָה .ולְנְרתֶא
 קעצ רֶׁשֲַכְו הא נָא .לודּנ לוקְב קעצו
 הָעבש ּונֲע רֶׁשֲאַכְו : םֶָהיִתולְק םיִמַעְר הָעְבַש ּונֲע +

 לוק עַמשֶאְו בוּתָכל ידָּתָעְתַה םֶהיִתולְק םיִמָעְר
 העְבְׁש ּונֲעירְׁשַא תֶא םתַח ילא רמא םִיַמָׁשַהדומ
 רֶׁשֲא ְךאְלַמַהְו :הָלָאזתֶא בֹּתְכְּת לַאָו םכיִמָעְר ה

 -תֶא אָשְנ ץֶרָאָהְ-לַעְו םיה-לע דמע ותא יִתיִאָר

 םכיִמלע יִמלּעל יִחְּב עַבְׁשַו : הָמְיְמשַה וי
 ץֶרָאָה-תֶאְו םָּברַׁשֲא תֶאְו םִיִמָשַהתֶא אָרְּב רֶׁשֲא
 לָבְל ֹובירְׁשֲא תֶאְו םִיַהתֶאְו הָּברָשַא תֶאְ
 יעיִבשה ּךָאְלְמה לוק יַמְּב קר : תַע דוע תֹויָהז

 רָשָּב רָשַאָּ io דוס םֵּתְי עֹוקְתל ודּתַעְתהְב
 תא | 59 גבס
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 םיִדיִתעֶה םיִרָתֶאְה םיִכָאְלִמ תֶשלֶש רֶפֹוׁש תולקמ
 : ַעּוקִתל

 אט בֶבַכ :רֶאְרֲאְו יִׁשיִמֲחַה ְּךֶאָלַפַה עָקְתִיַו
 רֵאְּב ַתַּתְפַמ ול ןַתָּנַו הֶצְרַא לַפֹנ םםִימׁשַה-דוִמ
 =ןֶׁשֲע לעַו םבוהְּתַה רַאְּבדתֶא חַּתְפִו : םֹוהָּתַה
 םִיַמׁשַהְו שָמָשַה ךשחיו לֹודָג רּּנַּת ןשַעַּכ רֶאְּבַהְוִמ
 3 ץֶרָאָה-לע םיִבְנֲח אָצְי ןְׁשֲעֶהןמּו :: רַאְּבַה ןששמ
 יּברקעל ןֹוטְלַׁש שָי רֶׁשֲאַּכ ןוטְלש םכָקְל ןֵתַנ
 + בֶׂשֲע--תֶא לֵּבַח-לַבְל םכֶהיִלֶא רַמָאַמ : ץֶרָאָה
 םיִׁשנֲאָה-סַא וכ ץעדלָּכיתֶאְו קֶרָולָּכ-תֶאְו ץֶרָאָה
 : םֶהיֵתֹהְצַמְּב םיִהלֶא םֶתח םֶהָל אל רֶׁשֲא םְּרַבְל

 ה ביִדֲאהְל-פַא יּכ =םְתֹא גֹרַה לַבְל םֶהָל ג
 בֶרְקעֶה תרַבידְמְּכ םֶתֹביִדְמּו םיׁשָדָח תֶׁשִמֲחַל
 ּוׁשְקבִי הָּלֲאַה םכיִמָּיבּו : ׁשיִאָה-זתֶא ֹותֹוכַהְּב

 הָחְרְבּו תּומְל ואת ָהֲאְצִמִי אלו תֶוָמ םיֵׁשנֲא
 ז םכיִנכְנ םיִסּוסְּכ םיִבְנֲחַה תּומְדּו : תֶוָמ םֶהַמ

 סָקיִנְפו בָהָז תרּורָטַעְּפ םֶהיֵׁשאָר--לעְו הָמָחֶלִמְל
 9 םיִשָנ תּורעָשְּכ םֶהְל תּורָעַשְו : םיִשָנָא יִנְפּ
 ייִנִרֶשְּכ םיניִרש םָחָלְו : תֹוָרֲאְב ּויָה םֶהיֵנׁשְו
 םיִּבר םיִסּוס תּובְכְרַמ לֹוקְּכ םֶהיֵפְנּכ לוקו לֶזְרב

 יּויָהו יִּברְקַעְּכ תֹובָנְז םֶהָלָו : הָמְחְלִמְל םיִצָרְה
 םיׁשְנַאָה-תֶא לּבַמְל םֶנֹוטְלְׁשְ םֶהיֵתֹבְנוִב תֹונָּבְרְ
 יי ףַאְלַמ :םֶהֵלֲע למ יהו : :םיִׁשָדֲח הָׁשֵמֲח
 ןּושְלְבּו ןֹוּדַבַא תיִרְבע ןֹוׁשְלְב אָרְקִנִה םֹוהָּתַה
 יג ואבי הָּנה ּךלֶח דָחֶא יוא : ומש ןֹאּולַּפַא תיִנָי

 יְּךָאְלַמַה עקִתַו : הָלֲא-יַרֲחַא םיֹנא יִנש דש
 הָּבְזִמ תונרק עַּנרַאַמ דִחֶא לוק עמְׁשֲאְו יִׁשְׁשַה

 יְּדָאלַמַה-לָא רמא = : םיִמלֶאָק יִנפְל רֶׁשֲא בָהָזַה
 סיִכְאְלִמ הָעָּבְרַא-תֶא רַּתַה רֶפּושַה ול רֶׁשֲא ישָשַה
 וט הָעְּבְרַא ּורְּתַו : לּודְגה תֶּרְּפ רַהנְּב םיִרּוסֲאָה

 םיכאלמ
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 שיא תּונָמ ּותָלְׁשִיְו ּושיִשָיְו םֶהיֵלֲע ּוחְמׂשִי ץֶרָאְּב
 -תֶא הָלֲאָה םיִאיִבְּגַה יִנָש ּובידָאָה ייִּבדלָע ּוהֲעַרְל

 אָב יִצִחְו םיִמָי תֶשלָש יִרָמַאְו : ץֶרָאָּב םיִבָשיִה יי
 םכֶהיֵלְגַר--לע ּודָמַעְו םיִהלָאְמ םיִיח חּור םכָהָּב

 לוק ּועֲמְׁשַו : םכָהיִארלַע הֶלּודְג הֶאְרִי לפתַו ו
 ּולעיו הפ ּולע םֶהיֵלֲא רמא םכִיִמְׁשַה-ןמ לודָּנ
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 והָיו :  םםֶהיֵביֹא םֶתֹא וארו ןֶנֶעְב הרֶמיַמׁשַה יי

 מר

 הע אל ריִעָה תיִריָשָע לֿפתו קציהַה תַעְּב "ּודָּנ שער
 םיִרָאְׁשִנַהְו ׁשֲעַרְּב םיִשְנַא תֹומָׁש יַפְלֵא עַבָש ּוגְרָהיַו

 ינֵׁשַה יֹוא : םִיָמָׁשַה יהלאָל דֹובָב ּונָּתיַו ּואְרָי +
 עקתו : לדְרַהְמ אָב יִשיִלָשַה יֹוא הנה ְּךַלָה וט

 םכמְׁשִּב םִלֹודְג תולוק יהו יעיִבָשַה ּךָאְלַמַה
 ּךלֶמּו ּוחיִשְמְלְו ּונֵנדאַל ץֶרָאָה תֹויָבְלַמ ּויָה רמאל

 םיִנְקז םיִרָשָעְו הָעְּבְרַא ּולֲּפַו : םיִמָלֹוע יַמְלֹועְל 5
 םֶהיֵנְּ--לע םֶהיֵתֹאְסבְּב םיִהלֲא יִנָּפְל ּובָשָי רֶׁשֲא
 לֶא יִנדַא ףל הָדֹונ רמאל : םיהלאָל ּוַחַּתְׁשִיַו וז

 תְחְקְל יִכ אֹובָל רֶׁשֲאַו תיִיָה רֶׁשֲאַו הָנהַה ירש
 םכוזגַה ּורָחִו : ּךלֶמִּתו הֶלודְנַה ךְתְרּובְּג-תֶא

 רֶכָש ְּּתִתְלּו טפָשַהָל םכיתמַה תַעְו ףְנָח אביו
 ןטק סמ ְּמַׁש יִאְרְלּו םיִׁשֹודָקַלְו םיִאיִבּנַה יִדְבְעַל

 לַכיַה חתְּפִו : ץֶרָאָה ידְּבַאְמ-תֶא דָּבַאְלּו לֹודָנְוופ
 וָהיַו ֹולָכיֵהַּב ֹותיִרְּב ןורַא אָרו םִיַמַׁשַּב םיִהְלֶא
 : לֹודְּג דָרָבּו שערו םיִמָעְרּו תולוקו םיִקַרְב

 תַשּובְל .הֵׁשֲא םִימָׁשַּב לֹודָנ תוא ארי בי א

 םכינָש תֶרָטַע ּהשארְבו ָהיֶלְנְר תַחַּת חַרָיְו שמש
 הָלְּבַהְמ קעזתו זרֶרָה איִהְו : םביִבָּבַּכ רָשָעפ
 הָּגַהְו םִיַמְׁשַּב רַחַא תֹוא אָרִיַו : תֶדְלָל תֶלְלוחְמּו 5

 תֹונְרְק רֵׂשֲעַו םיִׁשאָר הָעְבַש ולו לֹודָּנ שא ןיִנַת

 תיִשיִלָש ּךְׁשָמ ובנו : תֹורְטֲע עבָש ויָשאָרְבּו +
 ןִגַתַה דֹמעַו קדְצְרַא םֵכיִלְׁשַּו םכיִמָשַה יֵבְבֹּ

 ינפל
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 5 -ןֶמ יִּתְעַמְׁש רֶׁשֲא לֹוקַהְו : םיִאיבָנַה ויָדָבָעדתֶא

pi ome 
₪ Fa 

 רָפַפַה-תֶא חק ּךַל רַמאיַו דֹוע ילַא רֵּבַּר םִיַמְׁשַה
 : ץֶרֶאָהְלַעְו םִיַה-לַע דַמעֶה ְּךָאְלַמַה דִיְּב חּותָּבַה
 פ "תֶא יֵלֲא זרָנְת ויָלַא רַמאָו ְךָאְלַפַה--לָא אובָאְ
 --תֶא רַמַהְו ותא לֹכָאָו חק ילא רֶמאיַו רֶפָּפַה
 י"תֶא חֶקֶאְו : שָבֶדִּכ קּותָמ הָיְהִו ףיִפְבּו ּךְנֶטָּב
 קּותָמ יִפְב יִהָיְו ותא לַכאְו ְּךֶאְלַפַה ךִימ רַפְּסַה
 וו רָמאיַו : יִנָטְבַּב רַמְנ ותא יִּתְלַכֲא רֶׁשֲאַכְו ׁשֵבְדְּכ
 תֹונֹוׁשְלּו םִיֹוגַּו םיִמַעְּב דֹוע אֵּבנְתַהְל ְּךֶלֲע ילֶא
 : םיִּבר םיִכְלְמּו

 א איְּךאָלַּמַה דֹומֲעּו טֶבָשְכ הָנֲק יֵלֲא ןֵתָנ
 ַחָּבְזְמַה-תֶאְו םיהלָאָה לַכיַהדתֶא דמו םוק רמאל

 ?ץּוחמ רֶׁשֲא רַצָחָה-תֶאְו : וב םיִוֲחַּתְׁשַמַה-תֶאְ
 טכוונל יִכ ותא .דֹמָת אלו הָצּוח ּךַלְׁשַה לֶכיֵהְל

 םיִעָּבְרִאְו םםינְׁש הָׁשֹודְּקַה ריֵעָהתֶא ּוסֲמָרְו ןַּתַנ
 4 תואמ יִנָשּו ףָלֲא ּואְּבַנְו ידע יֵגְׁשל יּתַתְנְו : שדח
 ו םכיִתז יֵגְׁש הֶלא : קֶש שּובְלִּב פוי םכיִשֶשְו

 ה שיִאְו :ץֶרֶאָה .יקלָא יִנָפל םיִדָמעֶה תורנמ יִּתְשּו
 לֵכאו םֶהיִּפִמ שֶא אֵצַי םכְמִא ערֶהְל הָבאי יִּב
 ול םבֶתא עַרָהְל הָבאי יִּכ שיִאְו םכָהיִבָיאד-תֶא
 4 םיִמַשַהְ--תֶא רוצעל ןֹוטְלְׁש הֶלֵאְל : הב גרֶקְל
 --לע ןֹוטְלׁש םֶהָלָו סֶתְאּובְ יִמיִּב רֶׁטָמ ריִטָמָהַמ
 -לָבְּב ץֶרָאָהיתֶא תֹוּכהְלּו םֶדָל םֶתא ךופהל םִימַה
 ה םכָתּודע תולכְכו : ּובאי רֶׁשֲא םעּֿפלְבְּב עַנָנ

 םַחְצַנְתּו םֹהָּתַהְןמ הֶלעֶה הָמַהְּבַה םֶהְּב םֶחְלִּת
 ג הֶלּודְּנַה רׁעָה בֹהָרִּב םֶהיֵרְנְּו : םֶתא גֹרָהַתְו
 םֵׁש הָלְתִנ רֶׁשֲא םִיַרְצִמּו םֹודָס ַּורְּב תֵאָרְקִּנַה
 י תֹונׂשְלַהְו םיִטָבְׁשַהְו סיִמַעָה--ןִמו : ּונֵנֹדֲא םַנ
 אלו יִצַחְו םיִמָי תַשלָש םֶהיֵרְנְּדתֶא ּואְָרִי םִֹוּנַהְו
 י םכיִבָשיִהְו : םיִרְכְקִּב םֶהיִרְנְפדִתֶא םּושָל ּוחיִנ

 ץראב
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 רָמַהְב הָאְרֶאְו םִיַה לוח--לע דֹמֲעֲאָו גיא

 תֹונָרְק רָשָעְו םיִׁשאָר הָעְבַש ּהָלְו םִיַה-ןמ הָלֹע
 זרומָש ּהָשאר-לַעְו תּורָמַע רֵׂשֲע היֶתֹונְרק-לעֶו

 רַמְנְל הָתְמְדִנ יִתיִאְר רֶׁשֲא הָמַהְּבַהְו : הָפֹדָּגַה
 ןִנַתַה ּהָל ןּתַיו הדִיָרֲא יִפְכ היפו בֹודְב ָהיֶלְנַרו
 הָארֶאְו : לֹודָּג ןֹוטְלְׁשְו ֹואְסַּכזתֶאְו ותְרּובְנ-תֶא 8

 אָפְרַנ ּהָתֹומ עַגְנְו תֶוָמְל ;רָּכְמְכ ָהיֶשאָרַמ דַחַא

 ּוַחַּתְׁשִַו : זרֶמֵהְּבַה יֵרֲחַא ץֶרָאָהלְּב ּהָמְתִתַו +
 ּוֲחַּתְׁשִִו הָמֵהְּבַל ןוטלש ןתְג רֶׁשֲא ןיִנַּתַה-הלָא
 זכַחְלִהְל לכי יִמ הֶמֵהְּבַכ יִמ רמאל הָמֵהְּבַל

 תֹופּורְנְו ?רולודנ רָּבַדַמ הַּפ הָל ןַתָנִו : ּהָּבה

 : שְדח םִנׁשּו םעְּבְרַא םַחָלַהְל ןוטְלש הָל ןֵתָכיַ
 -תֶא ְףַּרנְל םכיהלאַל הָפּודְנְב היּפ-תַא תּתַפּתַופ
 ןַתָנַו : םִיָמְׁשַּב םיִנָכֹׂשַהזתֶאְו ּונָּבָשָמדתֶאְו ומש ז

 ןוטלש הל ןֵתָנַו םָחצַנְלּו םיִׁשֹודְקַּב םֶחְלַהְל הָל

 = ּהָל ּוֲחְַׁשִהְו : יונו ושל טְבׁש-לָבלֲע <
 יח רֶפְסְּב םֶתּומָש ּובְּתְכִנ אל רֶׁשֲא ץֶרָאָה יֵבְׁש
 רָנְיְהִּת םא : ץֶרֶאָה דוסימ חָּבְטְּנַה ההֶׂשֲהפ
 בשל ףָקֶאְי יבש פאה : עֶמְׁשִי םִנזָא ׁשיִאָל

 -ןמ הָלע תֶרָחַא הֶמֵהְב הא : םכישודקה ו
 : ןנְתַפ רֵּבַדְתַו הָשְּכ תֹונְרְק יֵּתְׁש ּהָלְו ץֶרָאָה

 ָהיֵנֲפלִמ רָנְׂשאַרָה הָמֵהְּבַה ןֹוטְלְׁשלְּכ שַעְּתִו וי
 תֹוֲחַּתְׁשִהְל הָּב םםיִבְׁשיֵה-תֶאְו ץֶרָאָה-תֶא ׂשֲעּתַו

 ׂשֲעתַו :ּהָתֹומ ענג אָּפְרַנ רֶׁשֲא הָנשאַרָה הָמֵהְּבַל וצ
 הֵצְרַא םִימְׁשמ ׁשֵא דירות יִּכדָע תֹולֹודְּג תותא

 ץֶרָאְּב םיִבָשיַהְ-תֶא הָעְתַּתַו : םכיִשְנָאָק יִנִעְל +
 הָמֲהְּבַה יִנָּפל תושעל ּהָל תֹונָּתִנַה תֹותֹאָה רּובֲעַּב

 הָמֵהְּל הָנּומְּת תושעל ץֶרָאִּב םיִבְׁשיֵה-לָא רֹמָאְב
 הָל ןֵתָנו : הָתְיְחְו בֶרָחַה עַגְנ ּהָל הָיָה רֶׁשֲאוט

 תתל
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 הָנָּב-זתֶא לכָאְל תֶדָלָל הֶדיִתַעָה :רֶׁשֲאָה ינפל
 ה זרוערל | דיִתְעָה רכז ב דֶלַתַו : ודְלּוהְּב
 --לֵא ּהָנְּב ףטחיו לרב טָבָשְּב םַּגַה-לְּכיהתַא
 6 רָּבְדַמַה- לא הָשֶאְה חַרְבִּתַו : ואְסְּכְדִלֶאְו םיִהְלֲאָה
 הָתֹא תּוערל םכיִהלַאמ ןֹוכְנ םוקָמ ּהֶל רֶׁשֲא

 ז הָמָחְלִמ יֵהְַו : םוי םיִׁשׁשְו תֹואֵמ יִנָּו ףֶלָא הָמָׁש
 =כַחָלִיַו ןינּתּב ויָכָאְלַמּו לֵאָכִמ םםַחְליַו םִיַמְׁשַב
 8 םָמֹוקִמ דוע אָצְמְנ אֵֹלְנ ּולְבָי אלו : יָבֲאְלמי ןיִַּתַה
 י ינֹומדקה ׁשֶחָּנַה ודנה ןיִנַּתַה ּךַלְׁשַו : םִיָמׁשַּב
 קַבַתהילְּכיתֶא הָעְתַפה ןָסָשְו ןטש ְרֶקנַה
 יעמשֶאְו : ומע ּוכְלָשָח ויָכָאָלִמּו הָצְרֲא ּךלׁשי
 קרַעּושְת הָתָיָה הָּתְע רמאל םִימְׁשַּב לֹודָּג לוק
 יִכ ֹותיִׁשְמ ןֹוטְלְׁשְו ּוניִהלֶא תרּוכְלַמּו הרְרּובְנו

 נפל םכָתֶא ןיִשְלַה רֶׁשֲא ּוניֵחַא .ןיִשְלַמ ּדלְׁשָה
 יי הֵׂשַה םֵדְב ותא ּוחָצְנִו : הָלְיְלְ םֶמֹוי ּוניַהלֲא

 וג כב oe .םִנַמׁש וה תאז רּובעְּב : תומ

 ןָטָשַה סֶביִלָא דִרָי יִּכ םִיַהְו ץֶרָאָק יִבָשיִל יוא
 וג תֹואָרְבְו :שָעָמ תָע ול יִּכ עַדָי יִּכ לּודָּנ ןורָח ולו

 רֶׁשֲא הָשַאָהְתֶא ףֵדְר הָצְרַא ּךלְׁשָה יִּכ ןיִנתַה
 וו רָשָנ יֵפָנכ יֵנְׁש הָׁשֲאְל תנו : רֶכָזַהתֶא הָדלָ
 יה רֶׁשֲא ּהָמֹוקְמלֲא הֶרָּבְרִמַה ףועָל וג
 יֵנְּפִמ דעומה יִצֲחַו םידעומו רַעֹומְל שכבש הֶנַמָא

 וט יֵרֲחַא רֶקְנְּכ םימ ויפמ ׁשֶחָּנַה חַלָשִו : ׁשֶחָנַה
 < ץֶרָאָה רזעתו : רֶחֶּנַּב ּהָתא תאָשָל הרֶׁשֲאָה
 ;רָּתְׁשִּתַו ָהיפ-זתֶא ץֶרֶאָה חַּתְפתַו הָשָאָה-תֶא
  רַתַו : ויֵפִמ ןיִנתה חַלֶש רֶׁשֲא רֶקְּגַה--רֶא
 םיִרָמשַה ּהָעְרַז רָאְׁשִּב םֶחְלַהְל ליו הָׁשֲאְּב ןיֵנַתַה
 היִׁשַּמַה עּושי תּודע רָשַאְו םכיהלֶא תּוְצְמ--תֶא

 : םםֶהְל
 דמעאו
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 רמאל יִשיִלַשַה ָּךִאְלמַה םֶהיִרַחַא ךליו :הָתּונזַתפ

 ּהָתְנּומְתַלְו הָמַהְּבל הֶנָחְִּשַו וכ שיא לדג לּוקְּב
 הָּתִׁשִי אוה : ּודָיָב וא ֹוחְצַמְב וָּתַה-תֶא חקיוי

 סּוכַּב ּךּוסְמ .יִלַּב ְּךיסָנַה םיִהלֶאָה תתַמֲח ןַײמ
 םכיִכֶאְלּפַה יֵנֵעְל :ריִרְפה שאְּב בָאָדְו ֹונֹרַח
 םכְתְבַאִד ןשע לעיו : הֶשַה יֵניֲעְלּו םבישודקה וי

 הלל סָמּוי הָמּונָמ .הָיהת אלו םיִמָלֹוע מלול
 זתֶא הקל רֶׁשֲאלְ ּהָתְנּומְתַלְ הָמֲהְּבַל םיִוֲחַּתְׁשִמְל

 ירמש הפ ain תֶוקְת הפ : ּהָמַׁש וָּתופ
 לוק עמְׁשֲאַו : עושי תנּומָאְ םכיִהְלַא תֹוָצמ ₪

 רֶׁשֲא םיִתַמַה :יִרָשַא בֹותָב יִלָא רַמֹא םִיַמְׁשַה ומ
 ַתּנְל רמא ַתּורָהי כ ינדאב זדָּתַעַמ :ּותּומָי <

 הָאְרֶאְו : םֶהיֲֵעַפ םֶהיֵרֲחא ּוכְלָהְו םָהֹיֵתֹעיִניִמ יי
 םכֶדָאוָבָל הָמֹד בֵׁשָי ןְנֶעַה-לעֶו ןְבָל נע.  הּגהְו <
 אַצְיו :  ֹוְיְּב דַה לָנמּו ֹוׁשאֹרְּב בֶהָז תֶרָשַע ֹולְווט

 -לָא לדג לֹוקְּב קעצנ .לְכיֵהַה--ןמ רַחֶא ְּךָאָלמ
 | תב יִּכ רצקו ּדְלְנַמתֶא חלש ןגְעָהיע בשיח
 העשה א'ג: ץֶרָאָה ריִצְק "ליִשְּבִה יּכ רּוצקל :הַעְה ּףֶלַא

 רצקתו ץֶרָאִחְדלֶא ֹולְנַמ-תֶא ןְנְעַה-לע בשיח חַלׁשיַו וי
 רֶׁשֲא ילֶכיֵהַה-ןמ הַחַא ךֶאְלמ צו : ץֶרָאָה יז
 -ןמ רחא ְּךָאלִמ אצַו = : דָח לֶנמ ֹולְו םִיַמׁשַּב א
 הָקְעִצ קעצמ ׁשֵאָה--לע ןֹוטְלְׁש ול יהו חּבְזִמַה <

 ףְלְנַמיתֶא חַלָש רמאָל דת לָּגִמ ול רֶׁשֲאְל הָלּודְג
 ּוליִׁשָבַה יִּכ ץֶרָאָה-וַפַנ .תולְּבְשָאתֶא רמלה

 ץֶרָאָה-לֲא ולְנמְדְתֶא ּךאְלַמַה חלשוו = : היֵבָנֲעפ
 םיִהְלֲא ןֹורֲח-תגזלא תַלְׁשַו ץֶרֶאָה נא רמז <
 סֶד אצַו ריעְל ץּוחמ תנה ּרָּרתו : הֶלּודְנה ב

 זרואמ שש a טקה יניר תֵּנַהְהוִמ
 :ץֶרָא תֹורְבַּכ .

 אָלְפְנְו לֹודְּג םַמְׁשִּב רַחַא תוא האר מ א
sR aD |העבש  
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 .תרנּומְּת רּבַדְל קרֶמָחְּבִה תַנּומְתַל חור זרַתָל
 הָוַחַּתְׁשִי אל-רָשַא תֶא תיִמָהְלּו תושעלו ;רֶמָהְּבַה
 ו|טק -לכל ׂשֲעַּתַו :  דֶמָהְּבַה זרנּומְתְל
 <וָּת םֶהָל .ןַתָּנַהל דָבָעְו שפחה יִנָעְו רישָע ירוד

 וז שוא לכו לבו : םכֶהיִתוחַצְמב וא סֶניִמָי דִיְב
 םכש וא ות ול רֶׁשֲא יִּתְלַּב :רּוּכְמְלְו קרונקל
 רָשָא הָמָבָח הפ : הָמְׁש רַּפְסִמ וא הרֶמָהְּבַה
 רפָקַמ יִכ הָמֵהְּבַה רַּפְסִמזתָא בֵׁשֲחְי לבש ול
 .: ו'סר'ת :ֹורֵּפְסַמו אוה שיא

 א ךי ןויצ רַהְדלַע דָמע זרֶש הָּגַהְו הֶאְרֶאְ

 םכָהְלְו םיִפְלֲא תעֵּבְרַאָו םיעְּבְרַאָו הָאַמ ומעו
 %לוק עַמְׁשֲאְו : זםֶהֹיַתֹהְצַמּב בּותָכ ויָבָא םםָׁש
 .לֹודְּג םעַר לוקְכּו םיִּבַר םיט לֹוקְּכ םִימְׁשַה-דוִמ

 : םֶהיֵתֹדֹנְּב םיִנְננמה רֹונְכינְּגַנִמ לוק עמָׁשֲאְ
 ּעֶּברַא יֵנְפְלְו =ַפִּכַה יֵנְפִל שָדָח רישכ ּוריִשיו
 ריִׁשָה--תֶא .דומְלְל שיא לכי אלו םיִנְקְוַהְו תויח
 םכוּונקַה םיִּפלַא תַעַּבְרַאְו םעְּבְרַאְו הָאְמְיִסִא יב
 וָּכ סישָנְב ּואָמְטִנ אל רֶשֶא הָּמַה : ץֶרָאָהְִמ
 רֶׁשֲאב הָשה יִרֲחַא :םיִכְלֹהַה המָה הָּמַה תֹומְלֲע
 זרישאר םיִׁשְנֲא בֶרָקמ םיּונְקַה הָלֵא הָמָש ךלה
 ה םֶחיִפַב הֶאְצְמְנ אל הַמְרַמּו : הֵׂשֵלְו םיהלאל ירָּפ
 פ |: םיִהלֶא אָסְכ יִנָּפְל הַּמַה םּומ יֵלְב יּב

 .ךותּב ףַפֹועְמ רַחַא ךֶאְלַמ הרֶאָרֲאְו
 םכיִבְׁשיַה-תֶא רָשְבְל םֶלֹוע תַרֹוׂשְב ולו םםִיַמְׁשֲה

 :רמאל : םֶעו ןֹוׁשְלְו טְבֵׁשְו .יּוגילּכתֶאְו ץֶרָאְב
 דּובָכ ֹול ּונְתּו םםיִהלֲאָה-דתֶא ּוארְי לֹודָנ לּוקְּב
 םכיִמָשָה הָשעְל ּוֲחַּתְׁשַהְו ושָּפָשמ תַע אָב יִּכ
 ּויָרָחַא ּךְלו : םִיָמַה תּורָאְבּו םִיַהְו ץֵרָאָהְו
 ריִעָה *לֶבְב הָלֹנ זרֶלַפְנ רמאל רַחַא ֶאְלַמ
 זרַמָח ןַיִמ וגה ליתֶ הָחָקְׁשַה יכ הָלֹודְּגַה

 התונזת
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 : םֶהָל הֶנאָנ יֵּ תֹותְׁשִל םּ םָהָל ןתתו םיִאיִבכַהְ

 עבה אלמה י פו וקו ּונָמֲאָ ךיטְָׁשִמ
 םיִׁשְנֲאָה-תֶא ףורָשל ול ןֵתָגַו ׁשֶמַׁשב ֹוּתְנַצְנצתֶא

 -תֶא ּופָדִנַו לֹודְּג םֹחְּב םיִשָנֲא ּובְרָשִיו : ׁשֵאָּבּפ
 הֶּלֲאָה םכיִעְנּנַה--לַע ןֹוטְלַׁש ול רֶׁשֲא םיִהלֶא םש
 ֶּאְלְמִה ךפשיו : דובָכ ול ;רֶתְל ּובָש אלוי

 יִהְּתַו קרֶמַהְּבַה אָסְּבְ-לַע ֹוּתְנַצְנְצדהתָא ישיִמְמַה
 : ןּובָצָעְמ סבֶהיִתְנשֶל-תֶא ּובְׁשַו הֶכָשְח ּהָתּוכְלַמ
 םםֶהיֲעְצְּפִמּו סֶחיִּבצַעִמ םיִמָשה יַהלֲא-תֶא ּופְרִנְו וו
 יששה ְּךָאְלַמַה ךפשיו : םםֶהיֵׂשֲעַמִמ ּובָש אלו ול

 ויָמיִמ ּובְרְמִיו תַרּפ הנ לֹודָג רֶהְנ-לַע ֹוּתְנַצְנִצ-תֶא

 הָשלֶש הָאְרֶאְו : שָמָש חרֶזמ יִבָלַמ ְּרּ תֹונָפַל 9
 הָמָהְּבַה יִּפִמּו ןִנַת יִּפמ םיעְּרְרפְצִּכ םיִאָמְט תוחור
 ישע םיִדָשַה תוחור הָּמַה יִּכ : רֶקָש איִבָנ יִפִמּו
 לַבַּתַה--לְבו וראה יִכְלַמְ-לֶא םכיִאְציִַה תותא

 -תֶא ה דקשה יִרְׁשַא בנגב אָב ננה : הּוַה וט
 ףקָאנ : ּואָרְי ותְוְרָע-תֶאְו םּורָע ךלו לַבָל יָדְנְּבופ

 : ןודנמ-רה זריִרְבָעְב אָרְקִנה םכּוקָמַהדלֶא םֶתא

 אָצִי םִיַמׁשב ֹוּתְנְַנַצ-תֶא יעיבשה ְּךָאָלַּמַה ּךּפֶשיו וז
 רמאל אָסְּכה--ןִמ םִימַׁשַה -לכיַהדןמ לודָּנ לוק

 שער יֵהְיַו םיִקְרְבּו םיִמֲעָרּו תולוק ּױיָהַו : הָתְיַהְנופ
 ץֵרָאָה- לע םיִׁשְנֲא תּויָה זֶאָמ הָיָה אל ּוהֹומָּכ לוד

 תֶׁשלְׁשְל הָלֹורְנַה רֵעָה יִהְּתַו : ּוהְומָּב לוד ׁשֲער ופ
 .קֶלודּנַה לָבַּב רֶכְּזִּתַו ּולפְנ םביונַה יֵרֲעְו םיִקָלֲח
 : וּפא ןֹורֲח ןִי םֹוּכזתֶא ּהָל תַתְל םיִהְלָא יִנָפְל

 דֶרְּב דֶרַו : םיִרָהָה ּואֵצְמִנ אלו יֵאֹלָּכ סּונַוכ יו
 םישנאה 38% בנס ּופְּנַו םםיֵׁשְנֲאָה--לע רֶּכַכְּכ םםיִמְׁשַה-"ןמ לוד

 גמר
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 םכיִנּורָתַא םיעְנְנ הָעְבַׁש םֶהָלְו םכיִכָאְלִמ הָעְבש
 ? תיִכּוכְז םִיְכ הֶאְרֶאְו : םיהלֶא ןֹורַח הֶלַּכ םֶב יִּכ
 --תֶאְו הָמַהְּבִה--תֶא םכיִחְצְִנֶמַהְו שאָּב בֶרְעְתִמ

 לע- םיִדָמע ּהָמָש רַּפְסִמ--תֶא הֶוְּתְ-תֶאְו ּהָתְנּומְת
 % םכיִרְרשְמּו : םיִהְלֶאָה תנְּכ םֶהָלְו תיִבּוכְז םָי
 םיִלֹודְּג רמאל הֵׂשַה ריִׁשְו םיִהלֶאָה דָבָע השמ ריש

 ּנְמֲאָנְו ּוקְדָצ ידש -לַא יִנדַא יִלָעְפ םכיִאָלְפנְו
 + דּבַכיַו יִנדַא ּףַאְריו אל יִמ : םיִׁשֹודָקַה למ ףיִכְּ
 םִיוּגַה-לָכ ּואבָי יִּכ ףְַּבְל ּהֶּתַא שודק יִּכ ְךְמַׁשתֶא

 ה ןֵכיייִרֲחַאְו : ףיִתוקדצ ּולְנ יִּכ נפל ּווחתְשוו
 : םָיָמָשַּב תּודַעָה ןֵּכְׁשִמ לָכיַה ַחּותפ הֵּנַהְו יִתיִאָר
 6 םיעֶגְנ הָעְבַׁש םֶהָל רֶׁשֲא םיִכָאְלַמ הָעְבְש ּואָצַ
 םיִרּונֲח םֶהיִדָשּו חַצְו רּוהָמ ץּוב יִשּובְל לָכיָהַה-ְוִמ
 ז דדַלָא תויַח עַּבְרַאִמ זרַחַא ןתִתַו : בֶהָז יִרּגֲח
 תּואַלְמ בָהָז תּונְצְנצ הָעְבָשתֶא םיִכְאְלַמ הָעְבש
 5 אָלָמִו : םביִמְלוע יִמָלועָל .םייח םכיהלָא ןֹורֲח
 לָכּוי אלו ותְרּובְּגַמּו םיִהלֶא דובְּכִמ ןָשַע לָכיִהַה
 = ָשנַנ הָעְבַש תֹולּפ--דע לֶכיָהַהְדדלֶא ֹובָל ׁשיִא
 : םיִכָאְלַמ העְבְש

 א ןי -רֶכיָהַהְ-ְִמ דָחֶא לֹודָנ לוק עַמֶשֶאְו
 תּונְצְנִצ ּוכּפְשְו וכל ו הָעְבְש-דַלֶא רומא
 ? דתֶא ךפשיו ןושארֶה דלי : ץֶרֶאַּב םיִהְלֶא ןֹורֲח

 םיִׁשְנַאָה-לע 0 עֶר עַצָּב יהיו ץֶרָאְב ותְנְצְנִצ
 : ּהתְנּומְתְל םוֲחּתְׁשִמו הָמֵהְּבַה וָּת םֶהָל רֶׁשֲא
 3 יִהְיו םִיב ֹוּתְנַצְנְצ-דזרֶא ינשה ֶאְלסַה ךפשיו
 דפו : םִיַב הית שָּפְנלָּכ תֶמְּתַו תָּמַה םַרָכ

 --לעֶו םיִרָהְּנַה-לע ֹּתְנצְנִצ-תֶא יׁשיִלְׁשַה ְּךָאְלַמַה
 ה םִיָמַה ְּךַאְלמ עַמָשָאְו : םֶדָל יהיו םִיַמ תּורָאְּב
 שּודקח הָיַהְתְו ָתֵיָהְו הוהה יִנדַא הָּתַא קירצ רַמא
 6 םישודקה םָּדתֶא ּוכְפָש יִּכ : הָלֲא-תֶא dh יִּב

 םיאיבנהו
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 העשל א'ג: הָמַהְּבַה םע םיִכְלְמַּכ ןוטְלש תמא תַעְל םיִחְקל

 סֶנּוטְלָש-תֶאְ סֶתְרּובְנתֶא ּונָתָנְו תחַא הֵצֲע סהְלְו וצ

 הֶׂשַה םַתְעִַו הָשהדסע ּומֲחְלי הָמַה : הָמֵהְּבל יי
 ומִע רֶׁשֲאַו םיִכָלָּמַה ְּךֶלַמּו םיִנֹודַא ןֹודַא אּוה יִב

 יִלָא רַמאיַו : םיִנָמָאָנְו םיִריִחָבּו םיִאּורָק ּהָּמָה וט

 הָּמַה הָנֹוּוַה םש תֶבָשי רָשַאְּב ָתיִאָר רֶׁשֲא סומה
 רֶׁשֲא תֹונְרְק רֶׂשֲעְו : תּונשְלּו םִיונְו תולָחְקּו םיִמַע ופ

 וׂשֲעְו הָנֹוזה--תֶא הָנאָנׂשִת הָּמַה הָמֵהְּבַב ָתיִאָר
 ּופָרְׂשְו ּהֵרָׂשְּב--תֶא ּולְבָאְו הָּמרעַו הָמָמְׁשל ּהָתֹא

 תושעל םכַבְבְלְ םיהלֶא ןַתָנ יִּכ : ׁשֵאְּב הָתֶאוז
 זבָתּוכלְמ-תֶא תַתְלְו תַחַא הצע תושעלו ּותַצַע

 הָׁשאָה-תֶאְו :  םיִלֶא יִרָבַד ּולְָו יכידע הָמֵּבל יי
 הָכְלְמִמ ּהֶל רֶׁשֲא הָלּודְנַה ריִעָה איה תיִאְר רֶׁשֲא
 : ץֶרָא יִבָלְמלַע

 --ןמ דרי רַחַא ךֶאְלַמ יתיאָר ןָכְדיִרַחַאְ חי א
 : ֹודֹובְּכִמ ץֶרָאָה רואְּתַו לֹודָנ ןֹוטְלְׁש ולו םִימְׁשַה
 *כָבְב הֶלְּפְנ הֶלּפְנ רמאל לודּנ לוקְּב ַהֹכְּב קַעְצִיַו

 ַחּורדלָּכ רַמְׁשִמְלּו םביִדָשָה בֵׁשֹומְל יִהִּתַו הֶלּודְּגַה
 יִּכ : פתּונָשו אָמָט ףוע-""ַּכ רַמׁשַמְלּו הֶאַמְס %

 ונְיַו הָתּונְזּת ןּורָח ןיימ םִיֹונַרלּפ-תֶא קרֶתְקַשַה

 : היִנּונָעִּת תַרּובּגִמ ּורְׁשֲע ץֶרָא יֵרֲחֹסְו ץֶרָא יִבְלמ
 יִמַע הָנָמַמ ּואָצ רַמֹא םִימְׁשַהְומ רַחַא לוק עמְׁשֲאָו 4

 : ָהיֶעְגנִמ ּוחְקִּת לֵבְלּו ָהיִתאטַתָל ּורְּבַחְתִּת לבל
 םכיהלַא רּכַו םִימָׁשַה--דַע ָהיְתאטח וענה יִּבה
 םָכָל הָמְלַׁש רֶׁשֲאַּכ ּהָל ּומְלַׁש : ָהיֶמֹנֲע-דזרָאפ

 ּהָב הָכְסְנ רֶׁשֲא סוכה ָהיִלְעְפְּכ םֵלְפַּכ ּהָל ּולֲפַכְו
 ןִּכ גגֲעְתּתַו הָדָּבַּכְתַה רֶׁשֲאּכ :םִיְְּפִּכ ּהָל ּוכְסני

 הָּכְלַמ בָשַא ּהָּבְלִב הָרְמָא יִּכ לָבֲאְו הָבֲאַּר הָל ּונּת
 םֹויְּב לע : לָבִא עֶדַא אלְו הָנָמְלַא יִכנָא אלו <

 ףרָשִּת ׁשֵאָבּו בעֶרְו לָבִאְו תֶוָמ ָהיֶעָנְנ ואבו דָחֶא
 יכ



 .cap 16.17. זי וי ןנחוי תולג
 לוד ֹועְננ יּכ דָרָּבַה ענָגִמ םיהלֶאָה-תֶא םישְנַאָה
 : דאָמ

 א ןי םֶהָל רֶׁשֲא םיִכָאְלַמ הָעְבְׁשִמ דָחֶא אבו

 ְךָארַא הָּבָה ילֶא רמאל יתֶא רָּבַדְו תּונְצְנִצ עבָש

 י ץֶרָא יֵבְׁשי ּורְּכּתְׁשַהְו ץֶרָא יֵכְלַמ חָמַע ּונְוַה רֶׁשֲא
 3 הָאָרָאָו הֶרָּבְדִּמַה חּורָב יִנכִלֹוו : ּהָתּונזַת ןיימ
 זרּומש הָאַלְמ ןמָנְרַא זרמָהְּב--לע תֶבָשי הָׁשֲא
 + שָבְלִּתַו : תונרק רֵׂשֲעְו םיִשאְר הָעְבַש הָלְו תּופּודנ

 תֹורָקָי םיִנָבֲאַו בֶהָז הָּפְצִמּו ןֶמְגְרַאְו תֶלֵכְּת הָׁשֲאָה
 םכיִצּוקש הָאַלְמ ּהֶדְּב בָהָז סֹוכ ּהָלָו םכיִניִנָפּו
 הcםכׁש בּותְּכ ּהָחָצַמ-הלעְו : ּהָתּונַּת תַאָמטְנ
 : ץֶרָאָה יֵצֹוקְׁשַו םיִנּונְז םַא הָלֹוּדְנַה לֶבָּב דוס
 6 םַּרַמּו םישודקח םדמ הֶרכש הָשֶאָה-תֶא הָאְרֶאְו
 : חֶתִא יֵתֹואְרַּב לודֶנ ןּוהָמִּת ּהַמְתֶאְו עושי יִדָע

 ז ּיִלַא רמא יִנֲא ָּתְקַמָּת--הֶמָל ֶּאְלִמַה יִלֶא רָמאיַ
 הָל רֶׁשֲא ּהָתִא הֶאָשנַה הָמֵהְּבַהְו הָׁשֲאָה רֹוסדתֶא

 = רֶׁשֲא הָמָהְּבַה-תֶא |: תֹונָרְק רֶׂשֲעְו םישאָר הָעְבְׁש
 הָבָלָהְו םֹוהְּתִמ תֹולֲעַל הָדיִתעַנ הָנְניֵאְו הָתְיָה תיִאָר
 ּובּתְכִנ אל רֶׁשֲא ץֶרָא יֵבְׁשי ּוהָמָהְו ןֹוּדבֲאל
 םםֶתאָרְּב ץֶרָאָה דסימ םםיַחַה רֶפְסְּב םֶהיֵתֹמְׁש
 : איה םֵּניףַא הָנְניִאְו הָתְיָה רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה-דתֶא
 י הֲעָבְׁש םםיִׁשאָר הָעְבְׁש הָמְכְח ול רֶׁשֲא בל הפ

 י הָעְבשְו :הָׁשֲאָה םֶהיֵלֲע הָבָׁשְי רֶׁשֲא הָמַה םיִרָה
 ונָע רַחַאְּו הוה דָתֶא ּולֲפָנ הָשָמָח הָמַה םיִכָלְמ
 ו קדֶמַהְּבַהְו : טָעְמ דמעי דמע ואבְבּו =ְב אל

 איה הָעְבְׁשַמּו תיִניִמְׁשה איה הָנָניֵאְו הָתְיְה רֶׁשֲא
 וג הָרָשַע ָתיִאָר רֶׁשֲא תֹונְרְק רֶׂשֲעְו : ֵּלַּת ןֹוּדֵבֲאָלְו
 -םָא יִּכ תּוכְלַמ דוע ּוחָקְל אל רֶׁשֲא הָמַה םיִכָלַמ

 םיחקל
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 דדַלָּכ דוע ְּךֶב אָצְמְו אלו םכיִרְצְצַַמּו םיִליִלָחְּ
 : בָכְר לוק דוע ּךִּב עַמָשָי אלו בָשָחְ--לָּכ בשח
 דוע ּךֶּב עַמָשָי אלו רֵּנַה רוא דוע ְּךְּב ריִאָי אלו

 כ ץֶרֶא ילּודְנ ּויָה .ךורמס יכ הָלּכ לוקו ןהֶח לֹוק
 םיִאיִבְּנה םד אָצְמְנ ּהָבּו : םִיֹוּגַה"לְּכ ּועָּת ִיִפָשְכַב 4

 : ץֶרָאָה"לע ּונְרָהְנ רָשֶאלָבְו םישודקהו
 בר לֶהָּקִמ לֹודְּג לוק יִּתְעַמְׁש ןֵכיֵַרֲחַאְו טי א

 רָדָהָהְו דּובְּכַהְו הָעּושְתַה הָּיּולְלַה רמא םִוַמׁשַּב
 ויטָּפְׁשִמ קֶדָצְו תָמָא יִּכ : ּוניַהלֲא יִנראָל הֶרּובּנַהְו

 -תֶא הָתַחֶש רֶׁשֲא הָלֹודְגה הָנֹווה-דתֶא טפָש יִב
 : ּהָדָיִמ סכקֶנ ויָדְבע םֵּנייתֶאְו ּהָתּונְזתְּב ץֶרָאָה
 : םיִמָלֹוע יִמְלַעְל הָנָשַע לעיו חָיּולְלַה תיִנש ּורְמאיַוּ

 וֲחַּתְׁשִיַו תֹויַח עַּבְרַאְו םיִנקָז העְּבְרַאָו םיִרָשָע ּולָפיו +
 הָיּולְלַה ןמָא רמאל אָּפִּבַה-לע בשיח םיִהלאָל

 ויָדְבַעְִלָכ ּוניִהְלֶא וללה רמאל אִּּכַהדוִמ לוק אָציו ה

 לּקְכּו בֶר לֶהְק לּקְּכ עַמְשֶאְו : לֹודָנְו ןטקו וויִאריו
 יפ ּהִיּולְלַה רַמֹא םיִקְזֲח םיִמעְר לֹוקְכּו םיִּבַר םִיָמ

 ול ןָּתְנְו לינָנְו שיִשָנ : ךלמ יבש לא ינֹדא'
 : הָננֹוּכִתַה ֹוּתְׁשֲאְו הֵׂשַה תִּנְתַח הָאָב יִּכ דֹובָכ
 תֶקְדַצ ץּוב יִּכ חַצְו רֹוהָט ץּוּב שוּבְלל ּהֶל ןַתָּניו 5
 םיִאְרְקַה יֵרְׁשַא בֹותְכ יֵלֲא רָמאיו : אּוה םיִשודקה ל

 ירְבְד הָלֲא ילא רָמאיַו הָשַה :רּנֲתֲח-הַּתְׁשַמלָא
 ול תֹוֲחַתְׁשִהְל ּולְנַרְל לֿפָאְָו : םיִנָמָאְנַה סיהלַאי

 ְךיָחַאְו ְנדַא דָבַע .יִכְנָא ןִּכ אל האָר ילֶא רֶמאיַ
 תודע יִּכ םיִקלאְל הֶוַחְּתִשַה עּושָי תּודע סָהְל רָשא

 םִיַמְׁשַה-תֶא הָאְרֶאְו : הָאּובָנַה חור אוה עּושָיוו

 ןֶמָאְג ארקנ וילָע בֵׁשיֵהָו ןֶבָל סוס הֵּנַהְו םיחּותְּפ
 בַהְלְכ ויָנֲעְו : סֶתְלִנְו טַפש אּוה הֶקָדְצבּו תָמָאוּופ

 רֶׁשֲא בּותְּכ םַש ולו תֹוּבר תורָטַע ושארְבו ׁשֶא
 דֶנָב זרָּפְכָמּו : ויָדֲעְלְּב שיִא ותא עדו עלו

 לובש



 03. 18. חי ןנחוי תולג
 י הָל ּודְפְסְו ּוכָבּו : הָטֶפש םיִהלֲא ינדַא קֶזָח יּכ

 יּהָתָבֲאַּר תֵאְרָיִמ ּודֲמעַי קוחְרִמ : ּהָתָפרְׂש ןשע
 הקזחה ריִעָה הֶלּודְּנַה ריִעָה לָבָב יֹוא יוא רמאָל

 ווּולְּבַאְתַהְו ּוכְבּו : ְּךַטַּפׁשִמ אָּב תַחַא זרַעְב יב העטבא'נ
 : ּהָתְרּוחְס-תֶא ׁשיִא דוע הָנְקִי אל יִּכ ץֶרֶא יִרְסס

 ול ץּובּו םםיִניִנפּו תֹורָקְי םיִנָבֲאַו ףָקָכְו בָהָו תַרחָס
 -לֶכְו םיִּנָמְלַא יֵצֲעלְכְו תֶלֵכְתּו תוקירָשּו ןְמָנְרַאְו
 לָוְרַבּו תֶשחְנּו םיִרי םיִצֲע יִלְּבילָכְו םיִּבהְנָש יֵלְּ
 וי ןָמָׁשְו ןָו הָגֹובְלּו הָחְׁשִמּו תָרֹטְקּו ןומְנְקְו : ׁשנשְו
 תֹובָּכְרַמּו םכיִסּוסְו ןאצו תומהְבּו הרָטִחְו תֶלֹסְו
 4 תַּדִמָח יּבָא ּךִמַמ ּורּוסינ : םיִשְנַא תֹוׁשּפְנְו םיִדָבעַו

 יִאְצְמִת אלו ּךַמִמ ּורָס חצדלֶבְו ןְׁשָּרילְכְו ּׁשְפנ
 וט הֶלֶאָה סיִרְבְּרַה ירתס קּוחְרַמ ּודְמעְו : דוע םֶתא
 םכיִכּב ּהָתְבַאד תֶאְרָי רּובַעַּב ּהָב ּורָשַע רֶׁשֲא

 6 הֶלּודּגַה ריָעָח יֹוא יֹוא םכיִרְמאְו : םכיִלְּבַאְתִמּו

 בָהָז הדֶפְצְמּו תֶלְבְתּו ןֶמָגְרַאְו ץוב הָׁשָבָל רֶׁשֲא
 וז דָבָא תַחַא תעב יִּכ : םביניִנֶפּו תּורְקי םיִנְבֲאו העשב א'נ

 םיִּחָלַמַהָו תֹוֵנֲאָב .יִבָלהלָכְו לַבֹהלָכְו הֶנָּב רשע
 8 םֶתַאְרְב ּוקֲעְצַו : קוחרמ ּודְמְע םָּיַּב םיִלֲעֿפ"לָבְו
 : קדֶלּודְּנַה ריִעָּכ--הַמ רמאָל ּהָתְפַרְׂש ןְׁשעזתַא

 ופ םיִלָּבַאְתִמּו םיִכב ּוקַעְצַיַו םֶהישאָרלַע רֶפֲע ּוכילֶשיו
 ּהָב ּורְׁשָע רֶׁשֲא ;רֶלודָּנַה ריִעָה יוא יוא רמאל

 תַחַא תַעָב יִּכ הָרְקִיְִמ םִיַּב תּויִנִא םֶהְל רֶׁשֲא לכ העשב א':

 כ םיִכָאְלמַהְו םִימְׁשַה ָהיֶלָע ּוסְלֲעְתַה : הָּמׁשנ
 םֶנְטָּפְׁשִמ-תֶא םיִהְלֲא טּפָש יִּכ םיִאיִבְנַהְו םישודקה
 גו בָכָרְּכ ןָבֶאָהזתֶא ץֶזָח דָתֶא דֶאְלַמ אָׂשַנ : הֶלָע
 ְךלְׁשִת הָוְּכ ףֶטֶשְּב רמאל םכִיַה-לָא לו לֹודְג
 9 אלו : דוע ֵצַמְת אלו הֶלּודְּנַה ריִעָה ילֶבְּב
 םיִלְלֲחָמּו םיִרָשְו רּונְכְּב םיִנָנַנִמ לוק ַּּב דוע עַמָשי

 םילילחב



 246 .REV. JOAN 0.9.9. אככ

 םיִתַּמַה רֶאְׁשּו : םיִנָש ףָלֶא ַחיִׁשַמַה-סַע ּוכְלַמַו ה
 הָמּוקִּתַה תאז סיִנָש ףֶלֶא ּולְכִי יִּבדדִע דוע ּוָח אל

 הָמּוקְּפַב ֹוקְלֲח רֶׁשֲא ול שָדְקְו ירשא : הָנשאַרָה <
 ְּךַא תריִנשה תֶוָּמַה שלָשת אל הָלֶאְּב קרֶנשאַרַה
 ִףְלֶא ומַע ּוכְלְמּו ַחיִשָמְלְו םיהלאל ּויְהִי םכיִנַהּכ

 : ותְרַמשִמַמ ןָמֶשַָה רַתָי םיִנָש ףֶלֶא תולככו :םיִנָש ז
 תרונָּפ עַּבְרַאְּב רֶׁשֲא םכווגה-תֶא תעְתַהְל אָצָוּפ

 ץֶרָאָה בתרז-לע ּולעיו : םבֶרְפְסִמ םִיַר ילֹהְּבי
 הָרידְוה רועתָאָז םכישודקה הַנֲחַמ-תֶא ובת
 .22 : םכֶתא לַכאּתו םִימְׁשַהוִמ סיִהלֶאְמ ׁשֵא דֶרָּתַ

.. 

 תיִרְפָנְו שא סנָא-לֶא םֶתא הָעְתַּמַה ןָמָשַה ּךלֶשיו י
 םכוי ּובֲאָדְו רֶקָש איֵבָנְו הָמַהְּבַה הרֶמָׁש רֶׁשֲא

 ןְבָל לֹודָנ אֵּפַכ הֶאְרֶאְו : םיִמְלע יִמְלועְל הָלָילְו וו
 ץֶראַהְו םִיִַׁשַה ינָפִמ ּוסְנ רֶׁשֲא ויָלֲע בָשיִה--תֶאְ

 םםיִתַמַה-זתֶא הֶאְרֶאְו : םֹוקָמ םֶהָל אֵּצַמִי אלְו וש
 םיִרְּפְַּהְו םכיהלָא יִנּפְל םיִדָמע םיִלֹודְגו םביִּנַטְק
 םכייִחַה רִָּק אּוהְו רַחַא רָבַק ַחַתְפַו םכיחּותְפ
 : םֶהיֵלֲעְפְּכ םיִרָפְּסִּב תּובּותַּבַהְְוִמ םיִתַּמַה ּוטְפָשיו
 לּואְׁשּו תִוָמ ּונתיו וב רֶׁשֲא םיִתֹּמַה-תֶא םִיַה ןָּתִינ

 : םֶהיִלְעְפְּכ שיִא שיִא ּוטְּפְׁשִַו םכָּב םיִתַּמַה-תָא
 תרָוַמַה תאז שא םכָנַאדְדלֶא לואשּו תֶוָמ ּךְלֶשיַו 4
 םיימה רֶּפְסְּב בּותָב סצְמִנ אל רֶׁשֲאַו : תינשה וט

 : שָא םגַא לֶא ּךלשָה
 הָשְדִח ץֶרֶאְו םכישְדַה םיִמָש דָאְרֶאְו אכ א

 ;רֶנׁשאָרְר ץֶרָאָהְו םיִנשארָה םכְימָשַח ּוכְלָה יכ
 ריִעָהַתֶא יִתיִאָר ןֶנֶמיי יִנֲאַו : םָי דוע הָיָה אלו י

 םכיהלֶאמ תַדְרִי הֶׁשְדַחה םבֶלָשּורְיתֶא הָשּודְקה
 עַמָשֶאְו :ּהָלֲעַבְל הָרּודַה הֶּלַכְב הֶנּוכְג םִימָׁשַהמ >

 םכיהלֲא ןּכְׁשִמ הנה רמאל םִיַמְׁשַהְִמ לחֶּנ לוק
 סע 3S המ /

 ומר
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 יוכלו : םביהלֶא רַבְד ּומָש אָרְקִַו םֶדְּב לּובָט
 םכיִנָבְל .םיִסּוסְּב םּומָשַּב רֶׁשֲא ;רּואָבְצ ויָדֲחַא
 וטהַָּח בֶרֶח צו : רֹוהָטְו ןֶבְל ץוב יׁשּובְל
 טֵבְׁשְּב םעַרָי אּוהְו םִיֹגַה-זתֶא ּהֶּב תֹוּכַהְל ויּפִמ
 יהו : יש לֶא ףַא ןורמ תג ךרד אּוהְו לרב
 םיִנְלמה ּךַלָמ ּוכְריִבּו ּודְנְבְּב בּותְּכ םַׁש ול
 "י דמע רַחֶא ְּךָאְלַמ הָאְרֶאְו : םכינדַאָה ןֹודַאו
 רֹופְצדזלָּכ--לֶא רמאל לּודָּנ לוקְּב קעֶצַו שָמָשַּב
 הָּתְׁשִמ-לֲא ּופְסֶאַהְו ואב םִיִמָשַה ְךֹותְּב ףפֹעָּמַה
 ג דתֶאְו םיִכְלמַה רָשְּבתֶא לכָאְל : לּודְגַה לֵאָה
 רָשָּב--תֶאְו םכיִרּוּבְּנַה רָשָּב--תֶאְו םיִפּולַא רֵׂשְּב
 שפת לּכ רֶשָּב--תֶאְו םֶהיֵלֲע םיִבְׁשיַהְו םכיִסּופה

 ו -תֶאְו הָמַהְּבַהתֶא הָאְרֶאְו : לֹורָנְו ןטק דָבֲעְ
 בָשיִּב סַחָלַהְל םיִלָהְקִג םֶהיֵתֹאָבִצ-תֶאְו ץֶרֶא יֵבְלַמ
 כ ּהָּמַעו הָמֲהְּבַה שָפְּתִּתַו : ואָבְצְבּו סוסהדדלע

 הָעְתַה רֶׁשֲא ָהיֵנָפְל תותא הָשָע רֶׁשֲא רקָש איִבְ
 וַחַּתְׁשַה--רֶׁשֲא תֶאְו הָמַהְּבַה ומ יחָקל-תֶא ןֶהְב
 שא םנַא-לֲא םייַח ּוכְלָשָה הָּלַא םִינש הָתָנּומְתְל

 =: בשיח בֶרָחְב ּוגָרָהְנ םירָאְשִּגַהְו : תיִרָפָנְּב רֶעּבַה
 : םֶרָשְּבִמ רּופְצִילָּכ עֵּבְׂשִּתַו ויֵפִמ תאָציַה םּוּפַה-לע

 א ב ַחֵּתְפִמ ולו םִימְׁשַהְוִמ דרי ְךָאְנִמ הֶאָרֶאְ
 :ןיִנַּתַּב קוו : ּודָיַב הָלֹודְּנ תַרְׁשִרְׁשְו םֹוהָּתַה
 ותא רסָאַנ ןַמְׂשַהְו ןטשַה אּוהְו ינומדקַה ׁשֲחָּנַה
 3 םתחיו לתא רּנְסַו םֹוהָתְל והָכיִלָשיַו : םינש ףלֶא
 ולי יִּכירע םיּנַהתֶא דֹוע .תועתה לבל ויָלֲע

 : עמ תַעָל רֵּתָהְל ול ןכייִרֲחאְו זינק לא
 יטָּפְׁשִמ םֶהָל ןתַָּו םֶהיֵלֲע ובשינ תואקכ הָאְרֶאְ
 עמו עושי תודע ןעַמְל שאר יִתּורְּכ זרושפנו
 ּהָתְנּומְתַלְו הָמֵהְּבַל ַּחּתִׁשִה אל רֶׁשֲאַו םיהְלֶא רב

 ויָחִו םםֶהיֵדיֵבּו םָהיִתֹהְצְמְּב וָּתַה-תֶא ּוחְקְל אלו
 וכלמיו
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 .שיִא תַּרָמַּכ תֹומַא עּברַאְו םיִעְּבְרַאְו הֶאַמ ּהָתָמה

 רֵׁעָהְו הָּפְׁשִי ּהָתָמֹה ןינב יהו : ֲּאָלַּפַה אּוהו ו
 זרמה תודסיו : הֵרֹוהְׁט תיִכּוכְזַּכ רֹוהָט בָהָזו

 ןושארָה דֹוסְיַה תורקי םםיִנָבֲא-לָכְב ּורְדָהְנ ריעָה

 : תֶקַרְב יִעיִבְרַה ןֹודְקְלַּכ ישילשה ריִּפַס ינְׁשַה הָּפָשְ
 שיִשְרִת יעיִבְׁשַה שכדא ששה םכחש יִשיִמָתַה כ

 דַחֵא ּךָבֹנ ירישעָה הֶּדְּשַּ יִעיִשְּתַה םלַחָי יִניִמְשַה
 רָשָע םיִנָשּו : הָמָלְחַא רָשָע םכיִנָש םָשָל רֶשָע יי

 דָחֶא רַעְׁש--לָכְל דָמֶא םיִניֵנְּפ רֶׂשֲע םיִנָש םיִרָעָש
 אלו : הֶריִאָמ תיִכּוכְזַּכ רּוהָט בֶהָז ריִעָה בּוחְרּו *

 יש לֶא יִנדַא אוה ּהָלְביֵה יִּכ לָכיֵה ּהָב יִתיִאְר
 ריִאָהְל חַרְָו שָמָש ריִעָה הָרְסַח אלו : הֶָשַחְו
 : הָרִנ הֶָשַהְו םביִהלֶא דּובָּב ּהָל ריאָה יִּכ הָּב
 ּואיִבְי ץֶרֶא יִבָלַמו ּהָדֹואְּב םיִעָשּונַה םיּוגה ּוכְלָחְו

 היִרְעָש ּורְנִַּי אלו : םכְדּובְכּו םכרדה היֶלֵא הב
 רדַה ָהיֶלֵא ּואיִבַהְו : הָלָיַל םָש הָיְהִי אל יִּכ םּוִבפ
 בזכו ץקשְו אָמָט-לָּכ חָב אבָי אלו : םִיוּגַה דּובְכְו לז

 : השל רָׁשֲא םיַחַה רֶפְסְּב םיִבּותְּכַהדסִא יִּכ
 חַלֹדְבִּכ חצ םִיַח םכימ ּדָז רֶהָנ יִנֵאְריַ בכא

 ךֹותְּב םִיַחַה ץעו : הֶָשַהְו םיִהְלֶאָה אָסְּכִמ אַצי ג
 םיִנְׁש ירְפ הָשע הּפָמּו הּפמ רֶהָּנַה תודְנָבּו בחְרֶה

 תַאּופָרל ץֵעֶה ילענ ושְדְמְּב שָדח יִרּפ ןתיו רֶׂשָע
 אָּפְכ ּהָב הָיָהְו דוע הָיְהִי אל םֶרָחְלָכְו : םיוּגַה
 --תֶא ּואָרְו : ויָדָבֲע ותא ּודְבָעְו הֵׂשַהְו םביהלֶא 4

 הלול הָיָהִי אל הָמְׁשְו : םםֶהיֵתֹהְצִמְב ֹומָׁשּו נפ ה
 םיְִלֲא הָיהְי ריִאַה יִּכ שָמָשַה רֹואְו ר ּורְסְחִי אלו

 םכיִרְבְרַה יִלֲא רַמאיַו : םםיִמְלֹע יִמְלּועְל ּובְלֲמּו 5
 םכיִאיִבְּנַה יהלא ינדאו תָמָאְו םיִנָמָאָנ הרֶלֶאָה
 תֶא ויִדְבַעַל דינַהְל .וכָאְלמְתֶא חַלָש םישודקה
 יֵרְׁשַא הָרַהְמ אָב יגְנַה : הֶרהְמ תויְהְלירֶשָאי

 רמשה



 cגק.21. אכ ןנחוי תולג
 םיהלאו מע ויהי הָּמַהְו םֶהֶּמַע ןבָׁשְו םיִׁשְנֲא סע
 +דלָּכ םיקְלֶא הָחָמּו : םיקלאל םֶהָל הָיָהַי אוה

 הָקֲעְצּו לָבֲאָו תֶוְמ דוע הָיְהִי אלו םֵהיֵגֲעַמ עמד
 ה רֶמאיַו : םיִנשאַרֶה ּוכְלָה יִּכ ןובָצְע דוע הֶיְהִי אלו
 יֵלֲא רָמאיו "לכ ׁשֵּרַחֲא הנה אָפּכַהְדלַע בשה
 *רָמאַו : הָלֲאָה םיִרָבְּרַה םיִנָמָאְנְו תָמָּא יִּכ בות
 תַמְצְל קו ןושאר ;רו = יכנָא הָתיָהִנ יִלֶא
 ז שרי תַצְנְמה : םֶנִח םכייח םִימ רָאְּבִמ ןִּתֶא
 יל הָיְהָי אּוהְו םיהלאל ול הָיְהֶא יִבֹנֲאְו לּפַה--תֶא

 * םיַחְצֹרָהְו םיִבָעְתַּנִהְו םיִרְֹפַהְו םיִאְרּונַהְו : ןַבָל
 םכיִבְזּב--לָבְו םיִליִלָא יֵדְֹעְו םיִמְסֹקַהְו םישדקהו
 תֶוָמַה איֵהָו זריִרָפְנְו ׁשֵאְּב רעּבַה םֶנֵאְּב םֶקָלָח
 י םביִכָאְלַמ הַעְבָשְְִמ דָמֶא ילא אבו : תיִנׁשַה
 םִעָגְנ הַעְבְש תרּואָלְמ תּונָצְנִצ עָבְש םֶהָל רֶׁשֲא
 הָפַּבַהתֶא ְּךֶאָרַא הָבָה רמאל יִלא רָּבַדִַו םיִנּורַחֶא

 י ּחבְנְו לּודְּג רָה-לֲא ַחּורְב יִנֲאִׂשִַו : הֶשַה תַׁשֲא
 הָׁשֹודְקַה םםַלְׁשּוריזתַא הֶלּודְגַה ריֵעָה-תֶא יִנָאְריו

 וו םםיִהְלֲא דֹובְּכ חָלְו : םיקלֶאְמ םִימְׁשַהְומ תדר
 : חַלֹדְבִּכ ד הָּפְׁשי ןָבֲאְּכ דאָמ הרי ןְבֲאְּכ ּהָדֹואְו
 ו ּהָל םיִרֲעְׁש רֶׂשָע םיִנְׁש הָהֹבְנּו הָלֹודְג הָמֹה ּהֶלְ
 םכיִבּותְּכ תֹומְׁשְו םיִכָאְלַמ רֶׂשֲע םיִנְׁש םםיִרעְׁשְבּו

 : הֶּמַה לֶאְרְשו יִנָב יִטְבש רֶׂשָע םיִנָשִמ רֶׁשֲא םָהָּב
 יי םכיִרָעָש ּהָשלָש ןֹופָצִמ םכירעש הָשלש חֶרֶזִּמִמ
 + יהיו : םיִרֲעְׁש הָׁשלְׁש םִיִמ םיִרָעָש הֶשלֶש בֶננִמ
 זרּומָש ןָהָבּו תודסי הָרָשָע םיִּתָש ריִעָה תַמֹהְל

 וטיִּמע רֵּבַּר רֶׁשֲאַלְו : הֶשַה יִכָאְלמ רָשָע םביִנָש
 -תֶאְו ָהיֶרָעְׁש-תֶאְו ריעָה-תֶא דֹומָל בָהֶז הַנְק הָיָה
 ו דָמיַו ּהָּבְחַרְּכ ּהָּכְרֶאְו הָעְּבְרְמ ריִעָהְו : ּהָתְמֹה
 ץֶרָא תּורְבַּכ ףֶלֶא רֶׂשֲע זבינש הָנְקַּב ריִעָהְדתֶא
 יז -תֶא דָמַו : הָּמַה דָמֶא ּהָתְמְקְו ּהָּבְחְרְו הָּכְרֶא

 : התמח | |
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 0.99. בכ ןנחוי תולג
 א וָנַאְו : רזה רַפָּפַה תֵאּובְנ יִרְבּד--תֶא רָמשַה
 יתְעַמָש רֶׁשֲאְַו הָלֶאתֶא יִּתְעַמְׁשְו יִתיִאְר ןַנָחוי
 רֶׁשֲא דֶאְלַמַה ילְגרְל תהּוחַּתְשַהל יִּתְלַפנ יִתיִאְרְו

 ייִּכ ןַכ אל הֵאְר ילַא רֶמאיַו : הָלֶאתֶא יל הֶאְרַה
 יִרְבִד יֵרְמׂשִמּו םםיִאיֵבָגה ְּףיָחַאָו ךְנדַא דָבָע יִבֹנָא
 ייֵלֲא רַמאַו : םכיקלא? הִוֲחּתְׁשַה הֶּזַה רֶפּפַה
 בֹורק יב הָּנַה רֶפָּפַה תֵאּובְנ יִרְבְּדתֶא םּתִחַּת לא
 וו דע אָמְטָי אַמַטַהְו דוע לּיַעָי לועמה : תרַעָה

 ו? אָב יִנְנַה : דּועדשְדְקִי שודקחו דוע-קֶדְצִי קירצח

 : ֹולעפְּכ שיאיי"לֶבְל תתל ית ירָבְׂשו הרֶרֵחְמ
 וג ו יִרָשָא : ןורְמַאָו ןושאר ץקו תישאר תרֶו = יִכנָא

 םםייַתַה ץעּב .ןֹוטְלְׁש זבָהָל תויהל יָתֹוִצִמ ישע
 וש םיִמְסְְו םכיִבְלְּב ץּוחמּו : הָיָה םיִרעְׁשַב אֹובָלְ
 = ! בָזָכ ישע יֵבֲהֹאזלְכְו םיליִלֲא יִדָבַעְו םיִחְצֹרְו םיִנה
 ו הָלּאדתֶא סֶכָל דיִעָהְל יֵבֲאְלַמ-תַא יִּתְחְלֶש עושי יִנָא
 : רַּתְׁשְו ּהנג בכּפ רָוָּב תַדְלֹותְו שרש יִכנֶא תולהקב
 וז וב רמאי עמשחְו אוב קרֶלַּכִַהְו הּורָה רַמִאיו
 : םֶּנִת םבייח םימ חקי הָבאי רֶׁשֲאַו אובָי אָמְצַהְו

 וצ הָזַה רָפָּפַה תַאּובְנ יִרְבִּתֶא עַמְׂש-לְבל יִתלַעַה יִּב
 --תֶא םיהלָא וָלֲע ףיֶסֹי הָלַא-לע שיא ףיִסוי םא
 9 שיא אָׂשִי םכאָו : הֶּזַה רֶפָּפַּב םיִבּותְּכַה םיִעָנְּנַה
 ֹוקְלָח-תֶא םיִהְלֶא אָשָּו תאזה הָאּובָּנַה פס יִרָבִּדִמ
 רֶפַפּב םיִבּותְּכַה-ןִמּו הָשּודְקַה ריִעָמּו םיִיַתַה רָפַּסִמ
 כ הָרָהְמ אָב יֵבֹנֲא ןִּב רמא הָלַאְלַע דיִעִמִח : הֶּזַה

 ו חיִשָמַה עושי ןח : עושי יִנדַא אוב ןַכְו ןַמָא
 םֶכְלָּכ םכֶע ינֹדֲא

 : ןַמָא

TYPIS EXCUDEBAT A, MACINTOSH, SPITALFIELDS. 
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