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 תישארב

 א ץראְו :ץֶרָאָה תאו םימשה תא םיִהלֶא אָדְּב תיִשאַרְּב ם
 םיִהְלֲא חּורְו םוקת ינפ"לע ךשחְו והב] והת ּהָתְָה
 ג "יהָיַו רּוא"יָהְי םיקלֶא רָמאַַו :םִיִמַה ינפ"לע תַפָחרְמ
 + ןיפ םיהלֶא לרבו בומדיּכ רואָהדתֶַא םיהלַא ארו :רוא

 : ףשחְלְו םֹי רֹואָל םיקלַא ארו *ףשחה ןיבו רואָה
 :דָחֶא םֶ רֶקְמיהְיַו ברעדיהְיו הלל ארק
 8 ןיפ ליְּבמ יהיו םָיָפַה וְתְּב עיִקְר יִהָי םיִהְלֶא רָמאַיַ
 ז םיפה ןיב לבו יקָרְהתֶא םיהלֶא שעיו :םִיָמָל םימ
 עיקרל לעמ רֶׁשֲא םימה ןיפו עיקרק תחפמ רֶׁשֲא
 א דיה ברדיה םימש עיקרק םיקלַא ארקיו :ןקרחינ
 :ינש םּוָי רקב
 י םוקְמ"לֶא םימשה תחתמ םִימַה קי םיהלֶא רָמא
 וט הֶשָּבִיל םיקְלֶא אָרָקַו :ןקיהְיו השְכִיה הָאְרַהְו דָחֶא

 דיה ץְרָאָה"לע ובדערז רשא ונימל ירפ הָׂשֲע ירפ ץע
 וג ץֶעָו והנימל ערי עיִרְזמ בָשַע אשד ץרָאָה אצותו :ןכ
 :בוטיּכ םיקלָא אָריו הנמל ב"ש רשא יִרְפדהֶשֶש
 , :ישילש םָֹי רֶקְבְיִהְיַו רעיה

DPE hs.רמאיו :  
 תואחפסונבו י"כ םירפס בורב ןכצ.3 .יתבר 'בצ.1 .ב'מ היעשיב לאה רמא הכ הרטפה 1

 םירפס בורב +. 11 .הגותמ וחיריב אְָרִּיַו צ.10 = רזא יִהָי נ"ב הוָאדיִהְי א"ב א'נ .סופדה
 .ס'תו ע"ת ,י"ת ,ש"חב ןכו ץֶעְו א"ס ץ. 11 | ,ק"זב אָשָּב סופדה תואחסונבו י'כ

1 



 [] 8 : תישארב 9

 ןיפ ליִּדְבַהְל םיִמָשַה עיִקְרְּב תראמ יהי םיהלֶא רמו 4
 :םינשו םימָילו םידעומלו תתאל ּויָהְו הלילה ןיבו םויה
 דיה ץֶרָאַה-לע ריִאָהְל םימשה עיקרּב תרואמל ויה

 .רוֵאַמַה-תֶא םילדנַה תראַמַה ינשדתא םיהלא שעיו :ןכ ו
 תלשממל ןטקה רֹוֵאְּמַהתֶאְו םיה תלׁשִמַמְל לדה

 עיִכְרּב םיִהלֶא םתא ןתיו :םיִבָכוְּכה תֶאְו הֶלילה וז
 הלילבו םָּכ לשָמלו :ץרָאָהְדלע ריִאָהְל םימשה ופ

 :בומחיּכ םוהלֶא אָרּ ךשחה ןיבו רואה ןיּכ לידבהלו
 :יִעיִבְר םֹי רקבדוהוו ברעהיהו 9

 ףפשי ףועו היח שָפִנ ץרש םָיפה ּוצרשי םיהלֶא רמו
 -תֶא םיהלָא אַרְפו :םימשה עיקר ינפדלע ץֶרָאָה"לַע ו

 רַשֶא תשמרהו היחה פל תאו םילדגה םֶַּתַה
 ארי והנימל כ ףש"לָּכ תֶאְו םהנימל םיפה יצרש

 וברו ורפ רמאל םיִהלֲא םָתא ַרבו במי םיִהְלֲא ₪
 רעיה :ץֶרָאְּב ברי ףִעָהְו םיַמַּ alts אמ 23

 -תֶא ue טעו פה - ןרארתהו שמו
 ׁשֶמְר"לְּכ תֶאְו הָקִמְל הָמֵהְּבַה-תֶאְ ּהָנִמְל ץֶרָאָה תה
 םיהלָא מאו :בוטהיּכ םיָהלֲא אר והעמל ּהָמְדֲאָה
 ףועבו םיה תנדב דריו ונתּומְרַכ ּונָמְלַצְּב םֶדֶא השענ
 שמרה שמְרָה"לְפְבּו ץֶרֶאְהילַכְבּו הֶמהְּבַבּו םימשה

 םֶלַצְּב מְלַצְּב םֶדָאְהְדתֶא | םוהלא אָרְבִו :ץֶרֶאָקְ"לַע א
 םתא ךרביו :םתא אָרְּב הבק רָכְז ותא אָרְּב םיהלֶא ₪

 ץֶראהדתֶא ואמו וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו םיהלֶא
 היַח-לָכְבּו םימשה ףעבו םִיַה תנְדַּב ודְרּו ָהׁשבַכ
 תשמרה הכה עה

v. 5ץרא ֹויַהְו א'ס +. 24 .אגתמ וחירי ליּדבַהְלְו צ. 18  .אגתמ וחירי ריִאָהְל . 
 .ס'ת ןכ ץראה תָּיַה ל"צ .26 .ץֶרא ֹותָיַחַו נ'ב ,ץֶראהותיחו א"ב א'נ

 5 כ

 כ 6



  I 29—Il 1:תישארב 8

 א "תֶא םֶכָל יִּתֲתְנ הנה םיִהְלֶא רָמאו :ץֶרֶאְהִלַע תשמרק
 "לָּכְתֶאְו ץרֶאְהְדלָּכ ינפילע רֶׁשֲא ערו עֶר | בָשעלְּכ
 :הָלְכָאְל .הָיָהְי םכל ער עָרז ץעהרֿפ ובדרָשֶא ץעֶה
 "לע שמור ו לֿפְלּו םימשה ףוע-לָכְלּו ץֶרֶאָה תֶיִחלֶכְלְו
 הלָכָאְק בע קֶרילְּכיתַא הוה שֿפנ ֹוב"רַׁשֲא ֶרֶאָה
 ו םוָמדהְנהְו הָׂשֲע רְׁשֲא"לְכדתָא םיִהְלֲא אָרו :ןכ"יַהו
 :יששה םֹי רקְביהְיו ֿםֶרעיהְְו דֶאְמ
 3 םיַכ םיהלַא לכו :סָאָבְצדלֶכְו ץֶרֶאְָו םִימׁשַה ילכו
 יעיבשה םַּב תבשיו הָשע רֶׁשֲא ּתְכאַלְמ יעיֿבְׁשַה
 ג םויֶא םיהלֶא רבו הָׂשְע רׁשֲא וְכאְלְמדלָּכִמ
 "רָׁשֲא ֹוּתְכאלְמ"לְּכִמ תבָׁש וב יִכ ותא שדקיו יעיבשה
 :תושעל םיִהלֲא אָרּב
 + תושע םיָּב םאְרְבהְּב ץֶרֶאְהְו םיִמָשה תודְלוִת הָלֶא ם

 : םְרמ ּהָדָׂשַה חיש ו לָכְו :םִיָמָׁשְו ץֶרֶא םיקלֶא הוה
 אל יִּכ חַמצִי םֶרָט הָרָשַה בָשָעְדלָּכְו ץֶרֲאב הָיָה
 תֶא בעל ןיא םָרָאְו ֶרָאָהדלע םיהלא הָוהְי ריטמה
 EF. Ale lh י ןנּפִלְּכתֶא הקְשהו ץרָאְהְהמ הלעי 'דָאְו :הָמְדִאַה

 זמ רֶפַע םֶדָאְקְִתֶא םיהלֶא הָוהְי רצו והָמרֲאָה
 שֿפנל םָּרֶאָה יהוו םייח תמשנ ויַפאְּב הפו המאה
 : םש םֶשָיַו םדקמ ןדעְבְּג םיהלא הָוהְי עטר :היח
 ג ּהָמְֲּאָה"ןִמ םיהלֶא הָוהְי חמצינ :רָצְי רשֶא םָרָאָהדתַא
 ְוָתְּב םייחה ץעו לָכֲאמְל בוטו ּהָאְרִמְל דָמְחַנ לכ
 וט תוקָשהְל ןדעמ אֵצי רֶהָנו ּעְרְו בוט תעדה ץעו ןגַה
 AT וו םש :םישאְ הָעְּבְרֶאְל ּהָנָהְו דרפַי םֶשִמּו ןגהדתֶא

Os = - ey 2 . - 

 -רֶׁשֲא הָליַוחְה ץרָאילְּכ תֶא בבפה אה ןושיפ דָחאַה
 םש |
 .ע"ת ןכו -תֶאְו א"נ .קרי-לכ תא א'ס ץ.30 .לכ תֶאְו א'ס ,ףקמ לכדתֶאְו וחירי שמוחב ןכ +. 9
 א'ס צ.6 .אריעז'ה צ.4 .ןגנמוחיריב ןכ צ. 8 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו יששה א'נ +.2 .ב

 .ןגא'ס צ.8  .לכ"תַא ילתפנ ןב ,לכתַא רשא ןב א'נ .לכ-תַא א'ס +. 6 = .הָלָעָי דאו
 .רשֶא א'ס +. 11 .ץֵעַו וחירי הילע רסמנו ץעְו א"ס .9 = .הַמְדַאָה א'ס +. 9

1* 

 )= שכ



 זז Ill—12 2 תישארב 4

 ןְכַאְו לרבה םָׁש ומ אוהה ץֶרָאָה בהזו ֿבָהְוַה םַׁש ו
 -לָּכ תֶא בפופה אוק ןֹוחיִג ינשה רֶהְנַהדםׁשְו :םהֶשה א
 ףלהה אֹוָה לקדח ישילשה רֶהָנַה םֵׂשְו :שוָּכ ץֶרֶא 4
 . הוי חיו :תְרפ אּוה יעיברה רָהָנַהְו רושא תמרה ו

 :הרמשלו הדבעל ןדעדנב והחעו םדֲאָה-תֶא םיהלֶא

 לָבֶא ןגהְע"לָכִמ רמאל םרָאָה-לע םיִהלֲא הָוהְי צו ו
 יִּכ ומממ לכאת אָל עֶרְו בוט תעדה ץעמו :לכאת וז
 םיהלֶא :הֶוהְי רמאיו :תּומָּת תומ ּונָמִמ ּךְלַכדָא יב 8

 :ודנְנַּכ רוע ולהַשעא וחבל םרֶאַה תה .בוטזאל
 תֶאְו הרשה תיַחלָּכ הָמְדֶאְהְמ םיִטלֲא היה רצו ג
 דארקוחהמ תוארל םלֶאָהזלֶא אבו םיִמָשַה על
 :ימש אּוה היח שֿפנ םֶדֶאַה ולדארקי רֶׁשֲא לכו ול
 םימשה .ףועלו הָמֵהְּכַהלפל תומש םדָאָה ארכו מ
 טפו גונִנָּכ רוע אַצְמאְל םלָאלו הדשה תוח לבל 21

 תַחַא חק ןשי םרָאָה-לע המרה | םיהלֶא היה
 -תֶא | םיַהֹלֲא הָוהְי ו :הֶנִתחִת רָשְּכ ריו ויתעלצמ
 :םדָאהְדלֶא ָהָאֿבו השאל םָרָאָהומ חָקְלרְׁשַא עֶלֲצַה
 יֵרְׂשְּבִמ רַשְבּו יִמָצֹעַמ םצע םעפה תאו םרָאָה רמאיו

 -בועי ןכילע 1תהזהָחְקְל שיא יָּכ הָׁשֲא אָרָהִי אול ₪
 רְׁשֿבְל'ּוָהְו יּתשאְּ קב ומאדתַאְ בָא שיא

 ;וששבתי אלו ותְׁשֲאְו םֶדֶאְה םימורע םֶהיִנש ויהיו :דָחֶא 5
 הָוהי השע רשא הרשה תה לפמ םּורע יָה שָחְוהְו
 אל םיהלָא רֶמָאְּכ ףא הָׂשֲאָה-לֲא למאיו םיְִלֶא
 ירפמ שָחְנהְדְלֶא הָשאַה רמתו :ןגה ץע לבמ ּולְכאָה

 ץע

 נ'ב ןגה"ץע לכִמ א'ב א'ג .ןגַה"ץע לכמ וחיריב הילע רסמנו ןּגַה ץֶעלָּכִמ א'ס +. 6
 .ירצ הָנָּתְחַּת א"ס v.21 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ןכו ףועדלָכְלּ א'ס צ. .ןּגַה ץעדלָּכמ

 ּיָהְו ס"תו ע'ת ,י'ת ,ש"חב +. 44 = .ּהָשיִאְמ ע"תו א'ת ש'חב +. 3 מצב אס + 3
 .הָשֶאַה ,רָמאֹו א'ס v.1 .ב ,אלמ ּושָשּוּבְתַי יללהב ,ימלשוריב ןכו צ.95  .םֶהיֵנְׁש
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 ג םיהלֶא רַמָא ןֶגה"ְּךותְּב רֶׁשֲא ץַעָה ירפמו :לכאנ ןגהדץע
 + שחְנה רמאיו :ןותמתדןפ וָּב וענת אלו ומפמ ולכאת אל
 + םויב יפ םוהלָא עדי יב :ןתְמּת תומדאל השאהדלא
 יעְדְי םיהלאפ םָתיְהְו םקיניע חְקְפִ ממ םַכְלְבַא
 יפו לכֲאמל ץֵעֲה בוט יִּכ השאה אָרִתַו :עֶרְו בוט
 וירפמ הכת ליִכְשהְל ץעה דָמְחְ םיניעְל אּוהדהואת
 ז יניע הָנְחְקְּפִתו :לכאיו מע ּהשיאלדמנ ןתּתו .לכאתו
 ושעיו הָנֲאָה הלע רפת םה םַמרִע יִּכ ועדיו םֶהיֵנׁש
 8 ףלהתמ םיִהְלֲא הוה .לוקחתא ועָמְשיַו :תרגַה םֶהְל
 הוהְי יִנָפִמ ותשאו םֶדָאָה אָבַהְתִו םויה חורל נב

 \ םדֲאָה-לֶא םיִהלֲא הָוהְי אָרְהו :ןגה ץע ְּב םיִטלֲא |
 9 אָריִאְו ןגּכ יִּתְעַמׁש לק רמאּו :הָכיא ול רָמאיו
 וו םריע יּכ ל דינה יִמ רמאו אָבָהֶאְו יכנא םֶרְעיִ
 :ְתְלַפֲא ָממְלַכַא ִּתְלְבְל ףיתיוצ רשא ץעהְדִמה הָּתָא
 ו ילדהְנתְנ אוה ילמע הנ רֶׁשֲא השאה םֶדאה רַמאֹו
 ₪ תאזחהמ הֶשֶאְל םיהלָא הָוהְי רַמאֹו :לכאו ץעההןמ
 4 לֶמאַּו :לכאְו ינאישה שָחְגַה השאה רמאתו תישע
 הֶתַא רּורֶא תאז תישע יִּכ ׂשֲחְנַה-לֶא | םיקלֶא הוהי
 ירָפַעְו ךלת נגע הצשה וה לבו הׂמְהְבַה"לְּכמ
 5 הָׁשֲאָה ןיֿבוְךנֶב תישֶא | הָביִאְו :דייח ימי לכאת
 ונפושת הָּתַאְו שאר ףפושי אּוָה הערז ןיבו לערז ןיבו
 ₪ הָּבְרֲא הָּבְרַה רֹמָא הָשאְהדלֶא :בלע
 ךתְקישת ֶׁשיא-לֶאְו םנֿב יִרְלִת בָצַעְּב ךנרהו נבצע
 וז יִּכ רַמָא םֶדֶאְלּו :ךָבלְשִמְ אּוָהְו
 ףיתיוצ רֶׁשֲא ץַעָהְדִמ  לכאתו תשא לוקל תעמש

 רמאל

 ןכ .7 .םיִהלאַּכ א'ס צ. 5 .ןפ א'ס צ.3  .ףוטח דוב נ"ב ןּגַה ְךֹוָחְּב רֶׁשֲא א'ס +3
 ןכ צ. 15 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ילע א"ס .ד7 .אלמ םימריע יללהב ,ימלשוריב
 .וחיריב ןכ .17 = .קספ תיל א'ס v.15 .לפ לַכאתרַפֲעְוא'סץ.14 .רקחַּתַתָנ א'ס,יללהב
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 ףרובעפ הָמְדֶאָה הָרּורַא ממ לכאת אל רמאל

 חימצפ רדרדו ץוקו :ףייח ימי לכ הָנְלְכאָה ןובְצְעְב 5
 םֶהָל לכת ךיִפא תַעְוְב :הֶרָשה בשעדתַא ָתְלַכָאְו ךל יי

 . רֿפעדיכ תְחְקְל הממ יִּכ ּהָמְרֲאָה"לֶא בוש רע
 ךוח יִתְשא םש םֶדֶאְה אָרְקִַו :בּושּת רֶפְעלֶאְו הָתִא א

 םֶרָאְל םיהלֶא הָוהְי שעוו יחְִלָּכ םַא הָתְיַה אוק יִכ
 :םֶשּבְלַו רוע תונְתְכ יִתְשַאְל

 כ תעְרְל מממ דחאכ הָיָה םֶדֶאָה ןה םיהלָא הָוהְי ו רמי =
 םייחה ץעמ םג חקְלו ודָי חלְׁשיּפ ו הָּתַעְו עֶרָו בוט
 ןדעְדנמ םיִהלֲא הָיהְי והחלשיו :םלעל יִחְו לַבָאְו

 -תֶא ׁשְרָנְו :םשמ חָּקְל רֶׁשֲא הָמְרֶאַה-תֶא דבָעל ₪
 תֶאְו םיִבְרְּכַהד תֶא ןְרעןנְל םֶדָקמ ןפשיו םֶרֶאָה
 ץע ךרַדיתֶא רמשל | תֶכְּפַהְתַמַה ברהה טהל

 ִתְׁשִא הָוחְדתֶא עדי םֶרָאָהְו :םייחה ד
 :הוהי-הא שיא יתינק רמאתו ןיקהתַא דלתו רה
 ןאצ הֵעְר לָבָהיהְיְו לֿבָהתֲא ויִחֶאתֶא תָדָלָל ףַסִתו
 יֵרְּפִמ ןיק אָבִיו םיִמָי קמ יהיו :המְדִא רבע הָיָה ןיקו <
 תֹורכְּבִמ אּוָהְדנ איבה לָבָהְו :הוהיל החנמ הָמרֲאָה +

 ְֹתָחְנִמ"לֶאְו לָבָה"לֲא הָוהְי עשיו ןָחְבְלִחִמּו .ונאצ
 ולפי דאמ ןוקל רחיו העָש אָל וִתְחְמדלַאְו ןיקזלאו >
 ולפִנ הָמְלְו ל הָרָח הָמַל ןיקְלַא הָוהְי מאה וָנָ <
 התפל ביטית אל םִאְו תאש ביטיּתדא אולַה :ףינפ ד
 רָמאו :ּוְּבדלָשמִּת הָּתַאְו ותקושת ףילאו ץבר תאטח 4

 הָרָשּב םתֹוְהְּב יהיו ויחֶא לָּבָהְדלֶא ןיק
 םקיו --------
 וחיריב צ.18  .הְָּלכאֹת נ"ב ,הָנַלַכאֹת א"ב א"נ ,סופדה תואחסונו י"כ םירפס בורב ןכ +. 7
 .וחיריב ןכ צ.19 .םינוגנ 'ב תימצּת וחיריב צ. 8 .ץמק רָדְרַדְו א"ס צ. 18 .םינוגנ 'ב ץוקו

 ,ימלשורי ןכ צ. 7 .רסח תֹרֹכַּבִמ ימלשורי ,יללהב ןכ +. + ,7 = .יפר ּונֵמִמ יאחנדמל +.
 םיעבשה םוגרתב ,םינורמשה שמוחב ,ימלשורי םוגרתב ,ןתנוי םוגרתב ץ.8 .רסח אלַה יללהב
 .ללכ אקספ ןאכ ןיא א"סב .אקספה םוקמב הָדָשַה הָכָלִנ אצמנ ירוס םוגרתבו
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 ג יא ןיק"לָא הָוהְי רָמאָיַו :והגרהיו ויחֶא לְּבָה"לֶא ןיק םָק
 ו רמאֹו :יִכְנָא יִחֶא רמשַה יִּתְעַדְי אל רָמאיו ףיחֶא לּבָה
 :הָמְדִאְהְדִמ ילֶא םיקעצ יא ימי לוק ףישע המ
 וװ קיפתַא הָתְצַפ רֶׁשֲא הָמְדאָהְִמ ּהָּתֲא רּורֶא התו
 ו הָמְדֲאָה-תֶא דבעת יִּכ :ךֶדימ ךיחא ימדדתֶא תחקל
 ₪ רֶמאֹו ץֶראְּב היהת דת עָנ כ ּהָחּכדתֶת ףסתדאל
 4 םויה יתא ָּתְשרְג ןה :אושנמ ינוע לֹורָג הָוהְידלַא ןיק
 ץראְב דנו עג יתיִיִהְו רתְסִא ךיִנָפמּו הָמְדֲאָה ינפ לעמ
 ו גְרה"לּכ ןכל הֶוהְי ול רֶמאו :יִנגְרהְי יאצמ"לב הָיָה
 -תוכה יִּתְלֿבְל תוא ןיקְל הני םשיו םקי םיִתְעְבַש ןיק
 rye א לועְדְרֶאְּב בשיו הוה ינפלמ ןיק אצוו ואְצְמלָּכ ותא

 גו םשו זהָנְקִמּו לָהֲא בשי יִבֲא הָיָה אּוה לָבָיתֶא הָרָע
 פ הָקִצְו נעו רֹנְכ שֿפהלְּכ יִבֲא הָיָה אּוה לבי ויחֶא
 תֶשחְג שְרח"לָּכ של ןוקילבּות-תֶא הָדָלַי אוה-םג
 ג ושל למל רַמאֹו :המענ ןוק*לֿבות תוָחֶאְו לורבו
 יּפ יתרמא העאה ךמל ישנ ילוק ןעמש הָלַצְו רע
 גג "קי םותְעְבש יִכ ּיִתְרְּבִחְל ו יִעְצֿפְל יִתְגרֶה שיא
 ₪ ותָשָארְֶא דע םֶרָא עדו :העְבשו םיעְבש מלו ןיק
 עֶרָז םיהלַא ילדתש יִכ תש ומשדתֶא אָרְקִַּו ןפ דלת
 = % ןב"דקו אוה-סנ תשלו :ןיק וגְרָה יכ לְּבַה תחת רחא
 :הָוהְי םֵׁשְב אְרְקל לחה ןָא שונא יִמְשתֶא אָדָק

 i יקובנזב v.17 .רסח אשְּנִמ הגומבו ימלשוריב ,יללהב ןכ ל. 3 .טב רובס לר
 .דוי רסח וחיריב .ירק לֶאיַחְמּו ,ביתכ לֶאְייִחַמּו צ. 18 .ס'תו ע"ת ןכו םֵׁשְּב א"ס +. גז
 .החנ 'א הנזאַה א'נ צץ. 93 .ץמק לבּות "ב ,'קו 'תכ הלמ אדח ןיקלבות יאחנדמל +. 2
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 כ םיהלֶא אַרְב םֹויְּב םֶדָא תְדְלוִת רפס ה ה
 םַאְרְּב הָבְקְּ רָכְו ותא הֶָשַע םיהלֶא תִמְדְּב םֶדֶא 2

 יהו :םָארָבַה םִיְּב םֶדֶא םמְשתֶא אָרְקִיו םתא ְרָבִו
 = ארק ומַלַצּכ תְומְרְּב לו הָיַש תאמו םישלש םֶדֶא
 תש-תֶא ולילה ירָחֶא םֶרֶאדימ ווד :תש ומשא ,
 םֶרֶא יִמיילָּכ ויהיו :תנבּו םִנָּב רֶלֹו הגש תֶאְמ הש ג

 :תמיו הְנש םישלשו הָנְש תואמ עשְת יח"רָשֶא
 רָלוו הָנְש תאמו םינש שמח תשדיחו

 םינש עבש שונָאתַא וךילוה ירחא תשדיחיו :שוָנָאהתֶא ד
 היִמָילָּכ וקו תנו םִנְּב דלו הש תואמ הקמשו +

 :תַמיו הָנָש תואמ עשתו הגש הָרָשָע םיִתֶש תש
 :ןניִקדתֶא דלוינ הש םיעשת שונא יחיו 9
 הגש הרשע שמח ןעקהתַא וךילוה ירח שונא יח או
 י"ל הו תב םֶיָּב דל הנ תא משו ו

 :תַמָ הְנש תואְמ עשתו םיִנָש שמה שוא
 :לֶאְלַלָהְמתֶא רו הש םיעבש ןֶיק יחיו 19
 הָנש םיעְּבְרַא לֵאְלְלַהמ-הֶא יךילוח ירחא ןעק יח ₪
 ימָידלָּכ ויהיו :תונבו םִינב דלוזו הנש תואמ הנמשו 4

 :תמו הש תואמ עשתו םיִנָש רֶׂשְע ןניק
 הש םישָשְו םינש שמח לַאללהמ יחיו 15

 רְרי-תֶא ודילוה יֵרֲחַא לאללהמ יחיו :דרידתא דלוזו
 והיותו םנְב דלוזו הק תוָאמ הנמשו הש םישלש וז

 תואמ הנמְׁשּו הָנָש םיעשתו שמח לֵאָלַלָהמ ימי"
 םיששו םיחש דריחיחו :תמיו הנע 8
 ירחא דריחיחיו :ךונחהתֶא דֶלִו הָנָש תֶאְמּו הש 9

 :תונָבו םיִנְּב דל הנש תואמ הנמש דונָחתֶא ודילוה
EFויהיו ה  

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

 ,חתפ יַח יללהב הילע רסמנו יַח ןשונ ןשי י"כב +. 5
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 ג הָנָש תוִאַמ עשתו הָנָׁש םיששו םִיָּתש דָרְייִמְידלְכ וה
 גו הָנָש םיֵשְׁשְו שמח ונח יחיו תמו
 > יֵרֲחָא םיִהלָאָה-ִתִא ךונֲה ךפהתיו :חַלְׁשּותְמ"תֶא הלו
 םיִנְּב דֶלויו הש תֹואמ שְלָׁש חַלָשּותְמתַא ּודיִלוה
 ₪ שלו הָנׁש םיששְו שמָח ות יִמיילָּכ יהו תנו
 ₪ הקל" ּונאְו םיקלָאָקתֶא ךונַח ךלהתיו :הָנָש תואמ
 5 עבש חלשותמ יחיו :םיִהלֲא ותא

  הלׁשּותָמ יחיו :ףָמָלהתֶא דָלֹוו הש תֶאְמּו הנש םינמָשּו
 עכשו .הֶנָש םינומשּו םיַתִש ףמְלדתֶא וילו יִרֲחַא
 א חַלָשּותִמ יִמילָכ ויְְַו :תונְבּו םִנָּב דקו הש תואמ
 :תמּו הגש תואמ עשְתו הָנש םיששו עת

 ₪ הגש תַאְמּו הָנְש םינמשו םיִתֶש מקדח
 פ לשעממ ונמחני הו רמאל חֶנ ימשתֶא ארקיו :ןּפ דל
 ₪ ךֶמְל"יחיו :הָוהְי הררא רשא הַמְדֶאְהְדִמ ניי ןובצְעמו
 תֶאַמ שָמָחְו הָנָש םיִעָשתְו שָמָח חתֶא ודילוה ירחֶא
 גג םיעְבשו עבש ךֶמְליִמְילְּכ יהו :תונָבו םיִנְּב הלו הנ
 וג יהי :תֶמָו הָנש תֹוִאמ עבשו הנ
 -תֶאְו םתֶא םַשדתא חג דיו הנש תואמ שמֲחְָּכ ה
 ו תנָבּו הָמְרֲאָה ןנפ-לע ברל םֶרָאָה לחה יהיו :תַפ
 ג יכ םֶדָאָה תונְּבתֶא םיהלֶאָקדינב ּואְריו :םֶהְל ודל
 3 רָמאַיַו :ּרָחְּב רשֶא לָּפִמ םיִשנ םֶהָל ּוחְקַו הנה תֶבט
 רָשְּב אֹוָד םנשּב םֶלעל םֶדָאָב יחור ןודחאל הוה
 + ץֶרֶאְב יה םילֿפנה הש םיִרְׂשֲעַו האמ ויִמָי יו
 םיִהלֲאָה נְּב ואבי רֶׁשֲא ןכ"ירחא םְו םֵהָה םימָיכ
 םֶלַשמ רשא םיִרבגַה המה םהָ ודי סאה ת"א
 אי :םשח ישא
 א"ס .v 99 | .ע'ת ןכ ּונָחיִנִ ל"צ 99 .ס"תו ע"ת :,י"ת ,ש"ח ןכו גיהיו א'ס צד. 3
 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו יהו א'ס +. 31 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ,ימלשורי ןכו ּוניִשָעַמִמ
 .םֵגׁשִּב יללהב +. 3 .]
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 רָציילְכְו ץֶרָאְּב םָרֶאָה תע הכר יִּכ הָיהְי אָרָיו
 השעדיפ הוה םַחְעַו :םוה"לְּכ ער קר ובל תֶבשַחִמ <
 הָחמָא הָוהְי רמאיו :וּבְלְְלֶא םצעתיו ראב םדאה"תא 7

 - "דע םֶרֶאמ המדָאה ינפ לעמ יִתאְרְּכִִרֶשא םדֶאהדתֶא

 :םתישע יכ יִּתְמַחְנ יִכ םִיִמְשה ףועדדעו שֶמר"דע הָמַהְּ
 :הָוהי יִניֵעְּב ןח אצמ חנו 8
 שרפ ויתרְדְּב הָיָה םיַמְּת קידצ שיא חל הנ תדְלוִת הלא

 -תֶא םינב השלש חג דל :חֶנְְדְלְַתַה םיִהלֲאָה-תֶא ו
 םיהלַאה ינפל ץֶראָה תֶתְשִּתַו :תֿפײתָאְו םחדתא םש וו
 הנו ץראָהְדתֶא םיקלא ארו :סמח ץֶראָה אָלַמּתַו ו

 :ןץראה"לע ֹוכְרּד-תֶא רֶשְּבלָּכ תיִתְשַהיִכ הָתְחשנ
 נפל אָּב לָשְּבילָּכ ץק חול םיַטְלֲא רָמא 13

 -תֶא םתיֵחְׁשמ ינְנהו םהינפמ סמ ץֶרָאָה הָאְלֲמִיַּכ
 -תֶא הֶׂשֲעַת םינק רֶפניִצְע תַבִּת ל השע ישְרֶאָה וו
 רֶׁשֲא הָיְו :רֿפכב ץוחמו תיכמ התא רפכ] הָבָּתַה ופ

 םישמח הכתה ךְרֶא הָמַא תוֶאמ שלש התא השעה
 השעת | רהצ :הָתְמְוק הָמַא םישלשו הָּבְהְר הָמַא ו

 = = הבה חתפו הלעמלמ הָנְלַכִת הָמַא-לָאָו הבתל
 = = לנה נא שעת םישלשו םינש םִיְחַת םיִעָת ּהָדצְּב ו

 רֶׁשְבלְּכ תחשל ץֶרָאָהְדלַע םימ לּוְּבמַה-תֶא איִבַמ
 ץֶראְּבְרֶשֶא לָּכ םימשה תחתמ םייח חור וּבדרֶשֶא
 הָּתַא הָבּתַהְ"לֶא תאו תא יִתיְִּבדתֶא יתמקהו ועו

 ךינבו
8 joa 

 .איעגב דרשֶא ג'ב ,הרשַא א"ב א'נ צ. ל .אלמ תובשחמ ימלשורי +. 5

 ,(זז 4] םימשה תודלות הלא ,ןז 1] תישארב 'ד הירדסו ,היצמא ,(1 1--צז 8 השרפה םש +.
 ,[ז 21] תשמרה ,[110] השביל ,[ז 5] םוי רואל 'ז תוקספו .[צ 1] רפס הז ,[זזז 99| םדאה ןה
 םיקוספו .[ונז 14] ךלת ךנחג לע ,(11 22] םיהלא י"י ןביו ,[ז1 21] םיהלא י"י לפיו ,(1 27] ומלצב
 םישלשו םיתאמו םיפלא תעבש תויתואו .דחאו םישלשו תואמ עשתו ףלא םילמו .ומק
 ,[זזז 3] ףוטח ןגה"ִּדֹותְּגרשא םיפולחו .ששו םישמחו תואמ ששו ףלא היתונש רפסמו .העבראו
 ,[1 30] ץראה תיחהלֶָכְלּו ,[1 24] ץֶראדּותְיַחו ףוליח אלבו ,איעג ןגהדדותב רשא נ"בלו ,א'בל
 ,[ץז 7] יתארב -רֶׁשֲא ,[זזז 9] ןגהדץַע ירפמ

 םיִלֲאָה-תַא םירפס תצקמבו ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.9 = ,ד"נ היעשיב הרקע ינר הרטפה +.9
 ,אלמ יִתֹמיִקֲהו להב ,הגומב ןכ ץ. 18 = ."ְךלהְתַה ג'ב ,הְדלהָתְה א"ב א'נ .ַחֹנ ךלַהתה
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 9 רָשְּבִילָּכִמ יַחָה"לְּכמּו :ּךִּתֶא ךיִנְביׁשְנו ךּתְשא נב
 הבא רכז ךתא תיִחְהְל הָבּתְַלֶא אית לָכִמ םיִנש
 9 שמר לָפַמ הָניִמְל הָמַהְּבהזמו והימְל ףועהמ ויהי
 :תויחהל ףילא ואבו למ םינש ּודעמל המאה
 עו ףילַא ּּפְסַאְו לכְאְי רֶׁשֲא לָכָאְמדלַּכִמ ףךלדחס התאו
 פ הוצ רשא לכ הג שעוו ּוהְלכִאל םהלו ףל היו
 ז הָתַאְדאָב הל היה רמאוו :השע ןּפ םיהלַא ותא
 ינֿפל קידצ יתיר ָךְתֶאדיִּכ הָבּתַהְדלֶא ּףַתיִּבדלָכ
 ג העָבש ףלדהפת הרוהטה הַמהְּבַהו לָּכִמ :הזה רוד
 אוה הרהמ אל רֶׁשֲא הָמהְּבַהְִמּו יִתְשאְו שיא העְבש
 ג העבש העבש םימשה ףשמ םג וותָשֶאְו שיא םינש
 + םיִמָיל כ ראה לכי ינפ-לע ערו תויחל הבק רָב
 םוי םיִעָבְרַא ץֶרָאָהדלע ריטממ כנא העבש דש
 יִתיִשָע רׁשֲא םּוכיַה-לְּכדתַא יִתְודְמּו הלול םיִעְּבְראְו
 : :הוהְי ּוהוצ"רָשִא לפְּכ הנ שעו :המדאה ינפ לעמ
 + :ץֶרֶאהדלע םימ היה לופמהו הש תואמ ששָּב חו
 ז ינּפמ הבתה"לֶא ותא וינבדישת ותשאו וינבו 5 אביו

 < רֶׁשֲא הָמַהְּבַהְזִמּו הָרֹוהְטַה הָמַהְּבַהִמ לכמה ימ
 :המְדָאָה-לע שמרדרשַא לכו ףשָהְִמו הרהט הָנְנא
 \ רשאּכ הבקנו רָב הָבּתַה-לֶא חָעלֶא ּואָּב םינש םינש
 וט לומה דמו םימָיה תעבשל יהוו :חנהתֶא םיהלֶא הוצ
 וו שךחב חליוחל הגש תואמרשש תנשב :ץֶראהְלַ ויה
 -לָּכ שֶכבנ הוה םּויּב שדחל םוי רׂשֶע-העבׁשּב ינשה
 9 םשגה יקיו זּחָּתֹֿפנ םימשה תּבְראו הבר םֹוָדָת תוניעמ
 וג םויה םֶצָעְּב :הֶלְיְל םיִָּבְרַאְו םוי םיִעְּבְרֶא ץרַאה-לע
 תְשלְׁשּו הנ תשאו נייִנְּב תפיו םַהְדםְׁשְו הנ אָּב הוה

 ישנ

 .ףועמ-םג א'ס ץ.3 .} .היַהְוא'ס צ. 21 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו לַפַמְּג א'ס צץ. 0

 .ו'ו רסח תֹנִיְעַמ ימלשורי +. 11 .ףקמ אלב תֶא נ'ב יפל ,י"כ םירפס בורב ןכו א"ב ןכ +. 4
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 ּהָנִמְל היַהַה"לָכְו המה :הָפּתַה-לֶא םֶתֲא וינְב"יׁשָנ 4
 ץראה-לע שמרה שמָרהדלָכְו הימל הָמָהְּבַהלָכ

 ואביו :ףָנּכְילָּכ רֹופַצ לכ ּוהעמְל ףועקדלכו והנימל 5
 | וּב"רְׁשֲא רֶׁשְבַההלְּכִמ םנש םינש הֿפָּתַה-לֲא חלא

 רׁשֲאַּכ אַ רֶשְּבדלָּכַ הָבְקְנו רֶכְז םיִאָּבַהְו :םייח חור 6
 לוכמה יהו :ורעב הוה רגסו םיהלֶא ותא הָצ וז

 ּהבָּתַה-תֶא ואשוו םימה וּבְרָיו ץראלע םי םיעּבְרַ
 ץראה"לע דאמ וכריו םימה ורבנו :ץראה לעמ םֶרתַו ו
 לָאמ דֶאְמ ּורְבִנ םימהו :םימה ינפ"לע הָבּתַה לתו +

 -לָּכ תחתְרֶשַא םיהבנה םיִרָהָה"לְּ יפֿכו ץֶרָאָה"לע
 םימה ורבי הלעמלמ הַמַא הָרשַע שמח :םימשה 9
 ל ץראה-לע שמרה ורׂשב-לְכ ענו :םיִרָהָה ופכיו גו

 < = לו ץֶרֶאְָילע ץֶרשִה ץרׁשַהלבְבו היַהֹבּו הָמָהְּבַבּו
 | = רשא לְּבִמ ויֵפֲאְב םייח הור-תמְׁשנ רֶׁשֲא לכ :םֶדָאָה

 |[ נפה לע רָׁשֲא !םוקְוהלּכ תֶא חמו !ותמ הָבָרָהַּב ₪
 םימשה ףועדדעו שמְרדדע הָמַהְּב"רע םֶדָאמ הָמְדֶאַה
 :הָבַתַּכ תא רשאו חנא רָאְׁשִו ץֶרֲאָה"ןמ חמו
 מ רַכַו :םו תאמו םישמח ץראהדלע םימה ורבנו ה

 רשֶא הֹמֲהְּבַה-לַּכ-הֶאְו היחה"לַפ תַאְו חנחתֶא םיהלא
 :םימה וכשיו ץְרָאַה-לע חור םיהלא רבעיו הָבָתַּכ ותא
 םשָגַה אָלְּכַו םימשה תברָאו םוהֶּת תנעמ ורכס
 בוש ולה ץֶרֶאְָה לעמ םימה ּובשיו :םימשה"הןמ <
 הָבַּתַה חנָתַו :םֹי תֵאְמּו םישָמַח הצקמ םִיַֹה ּוְרְסחִַו +
 ירה לע שרחל םוי רֶשֶעהעבׁשּב יִעיִבְשַה שרה
 ירישעה שדה דע רסְָו ךְלָה ליה םימהְו :טְררֲא

 ץקמ יהו :םיִרָהְה ישאר ּוָאְרְנ שחל דָחָאְּב ירישעְב <
 :הָשָע רָשֶא הָבִּתַה ןִלֲח-תֶא חנ חַתְפַו םוי םיִעְּבְרַ

 םימה תשבידדע בושו אוצי אצו ברעה-תֶא חלש ד
 לעמ
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 ג ולָקַה תוארל ֹוּתַאַמ הָנַֹה-תֶא חלשיו ּקְרֶאָה לעמ
 : "ףכל חונמ הנויַה האצמדאלו :המדאה ינפ לעמ םימה
 -לָכ ינפלע םומיכ הָבּתַהדלֶא ָלֶא בשתו הלר
 :הָבָתְַדלֶא וילא ּהָתֹא אב הָחְקִו ודי חלשיו ץֶרָאַה
 וט הָניַהרתֶא חלש ףסיו םיִרחֶא םיִמָי תַעְבש רש לָחָיַ
 וג תיוחהלע הגהו ברע תעל הניה וילא אבו :הבתהְדמ
 ופ לחי :ץֶרֶאָה לעמ םימה ולקהכ ₪ עדו ָהיִפְּ ףָרֶט
 הפסיראלו הניֵה-ּהַא חלשוו םיִרְחֶא םיִמָי תְעבַׁש דש
 ג ןושארב הָנַש תואמדששו ּחַאָב יהיו :דש ויִלָאדבוש

 -תֶא הנ רַסָיַו ץֶרֶאָה לעמ םימה וברח שרחל רָחָאְּב
 4 שדחבו והָמְדֲאָה ינפ ּובְרָח הוה אריו הָבַּתַה הָסְפמ
 :ץֶרָאְה השבי שרֶחל םּוי םיִרָשעְו הָעְבְשְּב ינשה

 5 מ אצ !רמאל חנזלָא םיקלֶא רדיו :
 גד ; הֶיִחה"לּכ :ףתא ףינבישת נבו ףתשַא] הָתַא הכתה
 ׁשֶמָרָהדלפפו הָמַהְּבַפּו ףשְּב רֶשְּבלְּכַמ תארׁשַא
 וברו רֿפּו ץֶרָא וצרשו דתא אצוה ץֶרָאָר-לע שמרה
 5 -לפ תא נב" יתשאו ובו האצה :ץֶרָאָה-לע
 ץראה-לע שמור לכ ףשָה"לפו ׂשַמְרְר"לַכ הֹיחַה
 א הוהיל ַחבְומ חג ןְבו הָבּתַהְוִמ וִאְצְ םליתהּפְׁשִמְ
 לעיו רוהַמַה ףשָה לפמו הרהטה הָמַהְּבַה לָפִמ הס
 גג הוהְי רָמאיו ההיגה חיִרדתֶא הוה חריו :ַהֵּבְומַּב תלע
 רּובַעּב הָמרֲאָה-ּתֶא רע ללקל ףסא אָל ובל"לָא
 רע ףסאאלו ויָרעֶנִמ ער םָּרֶאָה בל רָצָי יִּכ םֶדָאָה
  ץֵרֲאָה ימיחלָכ דע :זיחישע רשאפ יַח"לָכיתַא תוכהל
 ּותְבשי אל הללו ףרֶחְוץיקְו םָו רק ריקו עד

 ךרביו

 לכו א"ס ז. 19  .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו-לַכְוא'ס +. 19  .ירק אציה ,ביתכ אַצֹוה ל. 7
 .חרַו יללהב ,הגומב ןכ ץ. 91 .רסח רֹהַטַה ימלשורי +. 90 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו
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 וברו ורפ םָהָל רַמֹאו וינְּב-תֶאְו חֶנתֶא םיהלֶא ךרביו ט
 תַֹח"לְּכ לע היי םֶכּתִחְו םֶכַאְרומּו :ץֶראָהתֶא ואלמו 9

 הָמְדֶאְה שָמְרִת שא לכְּב םימשה ףשדלּכ לע ץֶרֶאָה
 ..יחדאוה רֶׁשֲא שָמְרלָּכ :ּנתנ םֶכְדָיְּכ םיה נְד"לפבו
 :לָּכ-ּהַא םָפְל יּתֹתְנ בשע קָרָיִּכ הָלְכִאְל הָיָה טל
 םָפְמְּדתֲא ךַאְו :ולכאת אל ומְד ְׁשֹפנְּב רָשְבִדדא !

 םדאְה דימו ונשרדַא היַח"לְכ מ שרדא םפיתשפנל
 םד ךפש :םֶדֶאה ׁשֿפנ-תֶא שְרְדָא ויחַא שיא דימ 6

 -תֶא הָׂשְע םיהלֶא םֶלְּב יִּכ ךפשי ומ םֶרָאְּב םֶדֶאָה
 :הָבּובְרּו ץֶרֶאְב יצרש וכו ורפ םָּתַאְו :םֶרָאָה ד
 ותא ּינָּב-לָאְו חלֶא םיהלֶא רַמאַי 8
 םפערותָאְו םכתא יִתיִרְּבדִתֶא םיקמ יננה יִנָאְו ?רמאל 5
 | ףׂשְּב םֶכְּתִא רֶׁשֲא הָיִחַה ׁשֿפנ"לַּכ תֶאְו :םֶכיִרֲחַא ו

 הבה יִאְצי לפמ םכתא ץֵרָאה תיח"לכבו המה
 -אָלְו םֶכְתַא ִתיְרְּבדתֶא יתֹמְקַהַו :ץראה תח לפְל ו

 לוב דע היהְייאלו לובמה יממ דע רֶשּבְלָּכ תַרָּכ
 -רֶׁשֲא תיִרְּבהדתֹוא תאז םיהלַא רמו : :ץֶרֶאה .תתשל ו

 םַכִּתֶא רֶׁשֲא היח שפלב ןיקו םקינבו לֵב ןתנ נא
 תואל הוה ןגעָּב יתַתְנ יִתשקדתַא :םֶלע תרדל ו
 ץַרָאְדילע ןע עב הָיָה :ץראה ןיבו נִּב תיִרְּב 4
 ינִּב רֶׁשֲא יִתיִרְּבתֲא יתרכמ :ןעֶב תשָקה הֶתַאְרִ 5

 רוע הָיהיאלו רׂשָּב-לפּב היח שָפְנלָּכ ןיכּו םכיניִב
 ןנעְּב תשקה התְיה ;רֶשְּב"לָּכ תֶחָשְל לובמל םימה ו

 שָפְנלָּכ ןיבו םיהלא יב םלש תירְּב רפול התיר
 "לא םיהלֶא רָמאּו :ץראה"לע רשא רׂשָּב"לבַּב היח וז

 5 ,הגומב ןכ ז.6 .הָיְהִי םֶכָל וחירי +. 5 .איעג אלב דלָכְבּו נ'ב ,א'ב ןכ 2 .ט

 ,י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו הָמָהָּבבּ א'ס 0 .םִלֵצְּב יקובנזב ,הגומב םִלֵצַּב צ. 6 .ּךַפְׁשי
 יקובנזב ץ.14 = .איעג אלב דלָכָבּ נ"ב ג"יוה תחת איעגב -לָכבְו א"ב ןכ +.10 = .ס"תו ע"ת

 יה
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 רֶׁשְב"לְכ ןיִבו יב יתמקה רֶׁשֲא תיִרְּבַהדתוִא תאו חג
 :ץֶרָאָה"לֲע רֶׁשֲא
 וג םֶהְו תֿפיװ םֶהְו םש הָבּתַהדןמ םיִאציַה חתינב ויהיו ם

 ו הצפנ הלאו חנהינב הָלֶא השלש :ןענב יבא איה
 2 תשיו :םרָּכ עטו הָמְּדֲאָה שיא חנ לח :ץראָהְדלְכ
 = ןעגְכ יֵבֲא םָה ארו :ּהְלֲהֲא ךותּב לגתיו רבשיו ןייהךמ
 ₪ תַפִיו םש חקיו :ץוחב ויחאדינשל דעו ויבָא תורע תא
 תיִנרחַא ולאו םהינש םכשדלע ומישוו הָלְמשהְתֶא

 םַתיִבִא ףורעו תינרחא םֶהיִגָפּו םהיִבָא תורע תֶא ופי
 גו ְּב ול הֶׂשֲע"רְׁשַא תֶא עדו וניימ חג ץֶקימ אר אָל
 . | ד הָיהְי םיִרָבִע רבע ןעפ רּורָא רַמאַּו :ןטפה
 ו גימל דבע ןענֿפ יקיו םש יֵהְלֲא הוהי ךוְרְּב רמו
 :ee דב ןענפ יהיו םשדילהאּב ןכשיו תפל טיִהלֲא
 א הש םישמחו הָנש תואמ שלש לבמה רחַא חני
 א הש םיִׁשָמֲת הָנָש תֹואמ עַשְּת חֹנייִמיחלְּכ יה
 :תמיו

 י םיִנָּב םָהְָל ודְלּויו תפיו םֶח םש ַחניִנְּב תדְלּות הֶלֶאו
 2 ךָשַמּו לבתו ויו ידמו גונמו רמנ תפל נב :לובמה רחא
 = ןוי ינכו :המרגתו תפירו ןנבְׁשַא רַמָג ינכו :םֶריתו

 5 ייא ודרפנ הלאמ :םינדדו םיתכ שישרתו השילָא |
 ג ינבו :םהיינפ םתחפשמל נשלל שיא םֶתְצְראָּב"םיוגה
 ז הֶליוחְו אפס שו ינבּו :ןעגפּו טוֿפו םִיַרְצמּו וכ םָח
 8 שוכו :ןרדו אבש המער נבו אכתבסו הָמעֶרְו הָּתְבַס
 ו היָתאּה :ץֶרֶאְּב רפנ תויהל לחה אּוה דְרַמְנְתֶא דלי
 ריצ רוּבג רְרְמנְכ רַמָאְי ןפילע הוה ונפל יצר
  דכַאְו ֶרֶאְו לבְּב לתכלממ תישאר יהתו :הוהי ינפל

 a 2 ויהיו א'ס ץ.99 | ,ירק !להא צ.91 .דוי אלמ יִתְמיִקַה ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 7
 םיִנָדְֹו ל'צ +. 4 .לָבּותְ ומס ,יללהב ןכ צ. 9 ,' .סופדה תואחסונ הברהבו ס'ת
 .א"לו 'כ קוספ ןמקל ןייע : םתצראב תַפִי יִנְב הָלֶא ל"נ +. 5 = .'ז 'א ,א ה'ד ןייע :ע"תו ש"ח ןכ
 .אָתְבַסְו ימלשורי +. 7
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 ב רושא אָצָי אוהה ץֶרָאָהְןמ :רֶעְנש ץֶרֶאְּב הנו ו
 ןיב ןְסר-תַאְו :חַלְּכדתֶאְו ריע תֿפהְר"תָאְו הנינתַא 9
 -תֶא דלי םירצמו :הלדנה ריעָה אוָה חלכ ןיבו הנ <
 התאו :םיִחְּתְפתָא םיִבָהְלִתַאְו םיִמָנע-תֶאְו םידול 4

 םיתְׁשלְפ םשמ אְצִי רֶׁשֲא םיְִלְמַּכיהָאְ םיפרתּפ
 ןריִצזתֶא בלי ןעגכ ;םיִרֹתֿפַּכ-תֶאְו ופ

 :יׁשָגְרגַה תֶאְו ירמָאָהדתַאְו יסוביהדתֶאְו :תֶחדתַאְו ורכב 6
 -תֶאְו יֵדְוְרַאָה-תֶאְו :יניִפההתֶאְו יָקְרעֶה-תֶאְו יוחהדתֶאְו

 יהיו + נענְכַה תוחְּפְשִמ ּוצֹפנ רחאו יִתְמְחְהתֶאְ יִרָמצַה ו
 הָכֲאְב הןע-רע ּהָרָרנ הָכֲאְב ןריצמ 'עגְכַה לוב

 םֶחינְב הָלֶא :עשל"רע םיבְצּו הָמְדַאְו הָרֹמֲעַו הָמְרְס א
 :םֵֹונְב םתֹצרַאְּב םתנְשְלְל םתהּפִשִמְל

 יחַא רֿפרנְבהלְכ יבא אוהדסנ רי םשלו 21
 רולו רשכפראו רושאו םליע םש נב :לודגה תפי
 רשְכפראו :שמו רֶתַ לּוחו ץוע םֶרָא נבו :םֶראְו ₪
 יִנָש בכ רפעלּו :רבעדתָא דלי חלשו חלשדתֶא דלי 5

 םשו ץֶרָאְה הנלפ) וימיב וכ לפ דחה םש םנפ
 -תֶאְו ףֶלֶשתֶאְו דֶרומְלַאתֶא דלי ןטקוו מהי ויחֶא א
 -תֶאְו לֶזּואדתֶאְו םֶרודָהדתֶאְו :הרָיְתֶאְו תֶוָמדרַצַה פז
 -תֶאְו :אבשדתַאְ לֶאַמיִבַאתֶאו לבועדתַאו :הלקד -
 יהיו :ןטקו ינּב הלֲאלְּכ בבויחתַאו הָליִוחִתֶאְו רפוא ₪
 נב הלא :םדקה רה הרפס הָכֲאּב אשממ םֶבָשּומ ג

 הלא :םהיינל םהצרַאּכ םתישלל םהחפשמל םש
 ודרפנ .הלאמו םהיונב םהרלותל | הנהנב תהְפְשמ
 :לּוּבַמַה רַחַא ץֶרָאְּב םיוגה
 יהיו רי
 ןכו הַמְדַא א'ס ל. 19 = .יקרעה א'נ ,ץמקב 'הה יללהב ןכ ץ. גז | .הָנְלַכְו א'ס +. 0
 ימלשורו .ירק םיובצּו ביתכ םיִבצּו יאחנדמל ,ד'וי רח 'תכ יאברעמל +. 19 .ע'תו י"ת
 .לאמש אשממ א'ס צ. 30 .'קו 'תכ הלמ אדח תֶומרְצַה יאחנדמל צ. 96  .םיִיבצּו
 ,הָלֶאַמּו א'ס ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס הברהב ןכ ץ. 3%  .חתפ הרפס א'ס +. 0
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 אי יהו םיֹדֲחַא םיִרָבְדּו תָהֶא הֿפש ץֶרֲאָה-לַֿכ יהו 5
 :םש ובשיו רעֶנְׁש ץֶרָאְּב דעקב ואצמיו םדקמ םעֶסְנְב
 ג הפרש םינבל הָנְּבְלִנ הָּבָה והפר"לא שיא ורמאיו
 םהל היה רמחהו -ןֶבָאל הנכלה םֶהָל והִּתַו הפרשל
 + ושאר לְּדנִמּו ריע ּונְלְהְנְבְנ | הבה ורמאיו :רמחל
 :ץראהְדלכ ינפ"לע ץופנךפ םש ונלרהשענו םימשב
 : ּעָּב רֶׁשֲא לדלְמַהתַאְ ריִעָהדתֶא תארל הָוהָי דריו
 6 תֶחַא הָפָשְו דָחֶא םע ןה הוהְי רמאיו :םֶדֶאָה ֵנְּב
 לָּכ םַהִמ רָצְבַאְל הָּתַע תושעל םלחה הו םלכל
 ז םָתֿפַש םש הלב הדרנ הפה :תושעל ומי רשא
 : םתא הָוהְי ץפיו :והער תפש שיא ועמשי אל רֶשֶא
 \ ןכ"לע :ריעה תנבל ולדחוו ץֶרָאָהלַּכ ינפ"רלע םשמ
 ץֶרָאָקלְּכ תֿפש הוי לַלְּב םָשיִּכ לַבָּב ּהָמְש ארק
 ְץְרֲאָה-לַב י ינפילַע הוה םציפה םשמּו
 "תא לו הָנָש תֵאָמְְּב םש םׁש תלות הלא
 גו וילה ירא םֵׁש-יִחו :לובמה רחא םָתְנש רשכפרא
 :תונבו םיִנָּב דלויו הנש תואמ שמח רשפּפרַאזתַא

 וג דלויו הנ םישלשו שמח יח דשכפראו
 13 החלש" תֶא ורילוה \ ירחא רשכפרא יחיו :חלַשדתֶא
 :תונָבּו םיִנב שלוו הנש תואמ עֶּבְרַאְו םינש שלש

 14 :רֿבעדתֶא רלוו הנש םישלש יח חלש]
 5 עֶּבְרֲאְו םיִנְׁש שלש רָבעחַתֶא ורילוה ' ירחא חלשדיחיו
 16 "וחיו :תונבו םיִנָּב דלי הנש תואַמ
 וז רֿבע-יחו נְלַּפ-תֶא דֶלֹוו הנש םישלשו עבַרַא רָבע
 תואמ עֶּבְרֲאְו הָנׁש םישלש גלפד תא ורילוה ירחא

 | הנש

 ןכ צ. 5 .איעגב ּואצמו נ'ב ,ּואצמו א"ב א"ג ט. 5 .רדס ןאכ ןיא א'סב צ. 1 ,אי

 .אלמ תוונְבְל יללהב +. 8  .אלמ תֹואְרְל יללהב ,ימלשורי
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 :לֿפ"יַחי :תֹנבּו םיִנָּב לוו הנָׁש 8
 ודילוה ' יִרָחֶא נלפחיחיו :וערתַא רלוו הגש םישלש 19

 :תֹונָבּו םיִנָּב לוו הש םִיִתאַמּו םינש עשת וערדתַא

 רלויו הש םיקלשו םיִתש שר יח 20
 | עבש נירׂש-תֶא ודילוה ירָחֶא שר יחיו :רְׂש-תֶא ו

 :תנבּו םִנָּכ דלונ הָנָש םִיָתאָמּו םיִנֶש
 יחי :רוחְנהתֶא דל הש םישלש גורש יה | ₪

 םיִנְכ לו הנע םִיתאָמ רּוחְנתֶא ודילוה יִרָחֶא גורש
 םיִרְשְעְו עשַּת רוח יחיו :תונבו ₪

 -תֶא ודילוה ירמא רח ית :חרֶתתֶא דל הש =
 :תונבו םיִנָּב לו הנש תַאְמּו הש הָרׂשֲעדעְשּת חרָּת

 -תֶא ללא הנש םיעבש חרתדיחו 6
 הרה הרה תלת הלאו :ןרההתַאְו רוחנתא םֶרבַא ז

 -תֶא דילוה ןֶרהו ןֶרֶהדתֶאְו רוחְנתֶא םֶרָבַא-הָא רילוה
 וּתְדלִמ ץֶראָּכ ויִבָא חרת ינפדלע ןרֶה תמו :טול =

 "תשא םש םישנ םָהְל רָחְ םֶרְבַא חלו :םיִדְשּכ ראב
 -יבַא ןרהדתב הָפְלִמ רוחְנתשא םשו יִרָש םֶרבא
 חיו :דלו הל ןיא הרקע ירש יהו הכס יבא הָכְלַמ ₪

 ירש תֶאְו ְּבְְּ ןְרְְַּ טולחתַאְו וב םרבָאחתא חרַה
 תבל םיּדשַּכ ריִאַמ םָּתֶאיאָציו ונְב םֶרְבִא תֶׁשֲא ותְלַב

 חרַתחיִמְי יהו :םש ובשיו ןֶרָה"רע ואבו ןענְכ הָצְרֲא
 :ןְרָחְּב חרת תְמַו הָנׁש םִיֵתאָמּו םיִנש שמח

 רמאיו

v. 1הכופה ןונ +. 39 .ר'תו ע"ת ,ש"ח ןכ םֶתא אֵציַו ל"צ . 

 חנ תדלות הלא 'ה הירדסו .גנק םיקוספו *<לאלצב [צנ 9-אז 32] השרפה םש +. 2
 לכ יהיו ,[זא 18] חנ ינב ויהיו ,[ץזזז 15] הבתה ןמ אצ ,[צוז ג] חנ תא םיהלא רכזיו ,(עז 9]
 תואמ עשתו םיפלא תשש תויתואו .דחאו םיששו תואמ הנמשו ףלא םילמו .[אז 1] ץראה
 ,ןשנז 4| םוקיה לכדתַא 'ב םיפולחו .הנש שמחו םיששו תואמ עברא היתונש רפסמו .העבשו
 ו"יוה תחת איעגב א'ב יפל ,[זא 10] ץראה תיחדלְבְבּו .נ"ב יפל ףקמ אלבו א"ב יפל ףקמב
 'ביתכ 'בו .[שנז 18, 94] םימה ורבגיו ,[ץצ 9] חנ ךלהתה ףולח אלבו .נ"ב יפל אי;ג אלבו
 .ןזצ 21] הלהא ,(טזוז 17] אצוה
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 ףהרלוממו ףצרַאמ לול םֶרְבַאלֶא הָוהְי רמו שד
 לוד יֵטל ׁשְעַאְו יָדַאְרִא רֶׁשֲא ץֶרַאָה"לֶא ףיבֶא תיֵבמו
 ףיִכְרְבְמ הָכֵרָבֲאו :הָכְרְּב הָיִהְו ךמש הלדנאו דרב
 ביי ףליו :הָמְּדֲאָה תָחְּפַׁשִמ לָּכ ב ּוכְרַבְנ רֶאֶא ךְלְלקמו

 יי םֶרְבַאְו טול ותא לו הֶוהְי וילֵא רב רֶׁשֲאַכ םֶרְבַא

 הקו :ןָרֶחַמ ומאצְּב הֶנָש םעָבְׁשְו םיִנָש שָמָחְְֶּ

"1 0S 

₪ ob אפ 

 יל |

 -לָּכ-תֶאְו ויחאְדִּב טולדתֶאְו תשא ירשדתַא םֶרְבַא

 ואו ןֶרְחְב ישַעְדִרֶשִא שפָנהתֶאְו ושכר רֶׁשֲא םֶשּוכְר
 6 םֶרְבַא רָבַע :ןעֶנְכ הָצְרֶא אבו ןענְכ הָצְרֶא תַפְלְל
 :ץֶרָאְּב זא ינענְּכהְו הָרֹומ ןולא דע םֶכֵׁש םוקמ דע ץֶרֲאְּב
 ז ץְרֲאָהתֶא ןִּתֶא יערול רָמאיו םֶרְבַא-לֶא הָוהְי אָריַ

 וו הָמָרצמ אוָבְל ברקה רֵׁשֲאַּכ יהיו :ץְרָאָּב ערה
 "תֿפי הָשא כ יתערי אָנְ"הנה ותָשא יֵרְׂשלֶא רמאו
 ופ לתשא ּוְרְמָאְו םירָצמה ךִתא ּוָאְרִייִכ הָיָהְו :ִתֶא הָארמ
 ג ןעֶמְל תא יִתְחֶא אימא ::ויחי ףתאו ותא ּנְרהְו תא
 ו אָבְּכ יהוו לגב ישפנ ּהָּתְָחְו ךרובעב ילבש
 אוק הֿפייכ הָשאְהרֶא םירצמה ואי הָמרְצִמ םֶרְבַא
 ו העְרפְילֶא התא ּלְלַהְַו הערפ יִרָש ּהָתא ואְרַַו :דֶאמ
 ו: הרוע ביִיה םֶרבַאלו :הערפ תב השאה חקת
 = תנתַאו תֹחֿפְׁשּו םידְבעו םילמָחְו רָכָבּודןאצ ולדיהוו
 םילמגו ה
 : ךיכרבמ הכרבאו י"כ םירפס הברהב ץ.3 .'מ היעשיב רמאת המל הרטפה +. 1 ,בי
 לא תיבל הילע רסמנ י"כ םירפס תצקמב +. 8 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו ףיִלְלקְמּו א'ס +. 5
 ולהא .v 8 .'קו 'תכ הלמ אדח לֶאְתיִבְל יאחנדמל .אכרימ איה תיבל הניגנ ,ןילמ 'ב
 י"כ םירפס בורב צ. 15 .רסח אֹכַּכ יללהב צ. 14 .רדס ןאכ שי א"סב צ. 10  .ירק

 | .אלמ תֹותַפְׁשּו יללהב v.16 = .ולְלהיו .
2% 
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 והיָּב-תֶאְו םיִלֹדנ םיִעָנְנ העֶרּפ-תֶאוָהְוהְי עננו :םיִלמנו גז
 םֶרְבֲאְל הערפ אֵרְקַּו :םֶרבַא תשא ירש רבד"לע ₪

 ִׁשֲא יכ יל תלגהאל ּהָמָל יִל תישע תאזחהמ מא
 השאל יל התא חּקָאְו אוה יִתְחֶא ָּתְרַמָא הָמְל :אוה ו

 םישגא הערפ וילַע וציו :ךלו חק תשא הנה הו
 םרבֲא טעו :ולדרשַאלָּכתֶאְו יתשאחתַאְו ותא וחלשיו ג

 :הבנה מע טולו ול"רְׁשֲא-לְו וֵתְׁשִאְו אוה םִירְצִמִמ
 ויעסמל לו בָהּ ףָקָכַב הָנְכּמַּב דֶאְמ דֶבָּכ םֶרבֲאְו ל

 הלָהֶא םש הה-רִׁשִא םוקִמַהְ"דע לַא-תובדרעו בננמ
 הבמה םוקמהלָא ּויעָה ןיבו לא"תיב ןיּכ הּלְחְּתַב +

 :הוהי םשּב םָרֹבֲא םש אָרְקיִו הנׂשאָרְּב םש הֶשעדרשַא
 :םיִלָהֶאְו רקבּוְאצ הָיָה רבא ףלהה טוללדמנו <
 5 םשוכר היהדיפ ודחי תפשל ץראה םתא אשנזאלו <
 םֶרְבַאדהנקמ יער ןיִּב בירדיהְו ודי תֶבָשְל ולפי אָלְו ז

 :ץֶרֶאְּב בשי ןָא יזרְפהְו יִנָעְנְכהו םֹולדהנקמ יער ןיִבו
 לבו יניב הבירמ יהֶת אלא טֹול"לָא םרְבא רמאו <

 -לכ אָלַה :ּנחְנֲא םיחא םיִשְנֲא-יִכ ףיער ןיבו יער ןיבו
 הָנמיִאְו לאָמשה"םא יִלֲעִמ אָ רפה פל ץראְה

 -תֶא אָרַו ויָניֵע-תֶא טולחאשיו :הֶליִאמשַאְו ןימיהדםֶאְו 0
 הֹוהְי תחש ונפל הקשמ :ּהֶלּב יפ דריה רֵכּכ"לְּ
 הָכָאְּב םירצמ ץֶרָאַּכ הָוהְיְְִנַּפ הרֹמע-תֶאְו םרֶסדתֶא

 טול עק ןדרוה רכְכ"לָּכ תֶא טול ולדרחביו :רעצ ו
 ץרַאְּב בשָי םֶרְבִא ּוויִחֶא לעמ שיא ּודרפיו םֶדקִמ ו
 יׁשְַאְו :םךס"דע להָאְיְו רָכּכה יִרָעְּב בשָי טול ןענָכ וג
 םֶרָבַא-לָא רמָא הוו :דֶאְמ הויל םיִאָטַהְו םיִעְר םֹדָס 4

 םוקְמַהְדִמ הֶאְרו ףיניע אָנ אָׂש ומעמ טול"ררפה ירחא
ree -רשא - 

v. 0הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל +. 8 .'ק ולהא +. 35 ,1' .איעג אלב וחלשיו א'ס  
 .להאיו ג"ב ,להאיו א"ב א'נ . ג5 = .רסח ןֶמָּיַה יללהב +. 9 = ,'קו 'תכ
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 ₪ "תֶא כ המ הָמְדְְו הב הָנֿפְצ םש הָּתַארׁשֲא
 "רע ךעְרולו הָנְנִתֶא ךל הָאר הָתַארִׁשַא ץֶרָאָה"לְּ
 6 לכוידסַאורֶׁשֲא ץֶרֶאְה רֿפעּכ עֶרתֶא יתְמשו :םלוע
 וז םוק :הנְמַי לערז םג ץרָאָה רפעהתֶא תונמְל שיא
 4 וא לאו :הְָנתֶא ףל יכ הבחרלו הכְרֶאְל ץראָּכ קהה

 ל היי םשדזביו ןורֶבֶחְּב רֶׁשֲא אָרְמִמ ינלֶאְּב בשיו אָבְיו םֶרָבַא

 :הָוהיל חב

keו  

 םינרק תָרְּתְׁשִעְּב םיִאָפְרְדתֶא וכו ותא רֶׁשֲא םיִכְלִמַהְ
₪ - 

 -תֶאְו :םיתַרק הָוָשְּב םימיאה תֵאְו םָהָּב םיזוזהתַאְ
 :רָּבְדִמהְ"לַע רֶׁשֲא ןְראָּפ ליא דע ריעש םֶרְרַהְּכ יִרחַה
 "לָכְתֶא פיו שדק אוה טָּפשמ ןיעדלֶא ואביו ובשמו
 :רָמַּת ןְצצַהְב בשיה ירֹמֲאָה-תֶא םִ יקְלמְעה הָרְש
 ג םייבצ ףְלָמּו הָמְדֶא ךְלִמּו הרמע ְךְלֶמּו םדֶסְְּלַמ אָצְי
 קְמעְב הָמָחְלִמ םּתִא ּוכְרַו רעצהאוה עַלָּב ךְלַמּו
 9 םיוג ףלֶמ לָעְרְתְו םליע למ רֶמעְל"רֶרּכ תֶא :םיּרשה
 םיקְקִמ הָעְּבְרא רָסֶלֶא ךלמ ךויראו רענש ךלמ לפרו
 גט ופנו רמח תרֶאְב'תַרָאְּב םידשה קמעְו :השמחהדתא

 ךלמ
 .ס'תו ע"ת ,ש'ח ןכו ךויְרַאְו א'ס .1 .ך' .-תָא נ'ב ,י"כ םירפס הברהבו א"ב ןכ . 5
 .קספ אלבו לאמש באנַש א'ס +. 2  .'קו 'תכ הלמ אדח רַמָעְלְרַרִּב יאחנדמל +. 1
 "תב צ. 5 = .'קו 'תכ הלמ אדח רַמעְלְרִרִּפ יאחנדמל די. 4,5 = .'ק םיובצ 'תכ םיִיבצ .2
 .ףטח דבל וחיריב שגד שיר תיל הילע רסמנו םֶרְפהב א'ס ץ. 6 | .םֶהָּב ס'תו ע"ת
 א'ס צץ. 10 .'קו 'תכ הלמ אדח רַמֹעלְרַרּכ יאחנדמל +. 9 .'ק םִיֹובְצ 'תכ םיִיבצ +. 8
 ; ,קספ תראב | תראב

ep 

 -ב
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 + ן=>

 אוהו = םרבָא יחַאְְּ ושכרדתַאְו טולחתא יהי 2
 אּוהְ יֵרְבעֶה םֶרְבַאל רו טיִלָּפַה או :םֶדְסְּ בשי 13

 םֵהְו רע יאו לּכְׁשֶא יֵחֲא ירֹמֲאָה ארממ יִנלֶאְּב ןכש
 קְדיו ויָחֶא הָבְשנ יִּכ םֶרְבַא עמשיו :םֶרְבַא-תיִרְב ילעב 4

 ףדריו תואמ .שלשו לשע הנמש ותיב ידיו ויכינֲח-תַא
 םפדריו םָּכִיַו ויָדְבַעְו אּוה הלל | םהילע קל :ןדדדע ופ
 -לָכ תֶא בש שמר .לאָמשמ" רש הָבֹוח"רע 6

 םיִשְנַה-תֶא םִנְו בישה שכרו ויחֶא טֹול-תֶא םנוׁ שפלה
 ובוש יִרֲחָא ּהאָרקל םרס- למ אציו :םעֶה"תֶאְו וז

 -לֶא יִּתַא רֶׁשֲא םיִכְלִמַה"תֶאְו רמעְלְ"ְרֶרַּכַתֶא תוּכַהַמ
 םלָש ףלמ קרָציּכְלִמּו :ךלמה קמע אוה הוש קמע וצ
 רמאיו ּהָפַרבִו :ןוילָע לאל ןקכ או ןייו םֶחְל איצוה 4

 ורבו :ץֶרֶאְו םימש הנק ןוילע לֶאְל םֶרבא ךרְּב
 < :לפמ רשעמ ולו ריב ףירצ ןגמדרשא ןוילע לא

 == .שפרקו שפנה ילדְוִת םֶרְבַאדַלֶא םדֶסרלִמ רמו ₪
 = ילו תמרה לס למלא םֶרָבַא רמו :ףלדחק ₪
 דעו טוחמהםא :ץֶרָאְו םימש הנק ןוילע לא הוהְידלֶא ₪

 ינָא רמה אלו ל"רׁשא-לְּבִמ חָקֲא-סִאְו לענדורׂש
 םיִרְענַה יִלֵפֲא רשא קר .ידעְלְּב :םֶרְבַאתֶא יִתְרשעה 4

 | = ארממו לָכָשָא רע תא ּוכְלָה רֶׁשֲא םיִשְנַאָה קלחו
 | פ םיִרָכִּדַה | רחא :םקְלַח יִחְקִי םה ומ

 | | הלאה

 .אלמ שוכר ימלשורי ,יללהב ןכ +. 11 = .ס"תו ע"ת: ,ש"ח ןכו הרֹמע ּךֶלִמּו א'נ .v וס
 ןכ 16  .לאמשמ רשא םירפס תצקמב .סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ןכ +. 17 = .'קו 'תכ הלמ אדח רעל יאחנרמל +. גז .אלמ שּוכְרַה ימלשורי ,יללהב
 .הָנֹק א'ס ץ.22 .חק א'נ "חק א'ס ץ. 1 = .הָנְק א'ס +. גט .םיִבְלִמַהְ א"ס ,יללהב
 .ךורשדדעו א'נ ,י"כ םירפס בורב ןכ + 3
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 -לַא רמאל הוב םרְבַא-לֶא הָוהְידרְבְד הָיָה הָלֶאָה
 ג רֶמאַֹ :דאְמ הכרה ךְרְכש ךל ןּנְמ יכָא םְרָבֲא ארי
 -ןַכּו ירירע ףלוה יא ילְָתְתִִהִמ הוהי ינדַא םֶרבַא
 + יל ןה םֶרְבִא רמאיו :רעיִלֶא קשמד אה יתיּב שמ
 + -רֿבד הָנַהְו :יתא שרוי יתיבדןב הגהו עַרֶז הָּתַתָנ אל
 אצי רֶׁשֲא םאְדיּכ הָו ָךשְרי אָל .רמאל יויִלַא הוה
 5 אָנטֶּפַה רָמאֹו הָצוחַה ותא אצויו :ףשְריי אוה ְףיֵעמַמ
 רֶמאּיו םִתא רּפְסְל לכותדסַא םיבָכֹוכַה רפְסּו הָמיִמְשה
 6 !הֶקְדַצ ול הבשחיו הוהיכ ןמָאְהְו :לערז היה הפ ול
 ז םידשפ רואמ ךיתאצוה רֶׁשֲא הוה נא ויִלַא רָמאַ
 4 חוה נא ךמאיו :התשרל תאוה ץֶרֶאָהְדִתֶא ל תחל
 ) הלנע יל .החק וילא רֶמאֹו :הָנְׁשְריִא יכ עדַא המ
 וט ול"חכיו :לזונו רתְו שלשמ ליאו תׁשְכְשִמ ועו תשְלשמ
 ירתבדשיא ןתו וב םֶתא רתְבְו הֶלאדלָּכתֶא
 וו -לע טעה ל :רָתְב אל רּפְצַהדהָאְו יהער תאְרְקל
 ו המּדרַתְו אובל ׁשֲמׂשַה יהיו :םרָבַא םתא בשיו םירנפה
 :וילע תלפנ הלר הכשח המיִא הגה .םרבא"לע הְלֿפ
 ₪ אל ץרָאְּב דערז היהָי רגר עדת עדו םרפאל רמו
 א -תֶא םת והָנָׁש תואמ עֶּבְרַא םתא ונעו םודבעו םלל
 :לֹודְנ שכר ואְצְי ןכ"ירחאו יכְנָא ןד ודבעי רשא יוגה
 5 :הבוט הָביִשְּב רבת םולשְּב ףיִתְבַאלֶא אובַת הַא
 ו "לע יִרמָאָה ןוע םלש"אל"יּכ הָגַה ובושי יעיבר רודו

 וז ןָשָע רנה הו היה הטל הָאְּב שָמָשה יהיו הנה
 ו אוהה םַֹּב :הָלֶאָה םיִרִַָה"ְזיּ רבָע רׁשֲא שא דיל
 -תֶא יִתַתְנ דערזל רמאל תיִרְּב םֶרְּבַאדתֶא הוי תַרכ

Reץראה  

 א'ס +. 6 | .אלמ ןיִמֲאָהְו יללהב ץ.6 .היהי הכ א'ס +. 5 .דוי רסח וחירי שמוחב +4
 י"כ םירפס תצקמב +. 16  .אלמ םֶתֹוא ימלשורי ,יללהב ןכ צ.18 .איעג אלב הבשחיו
 .םירזגה ןיב י"כ םירפס בורב +. 17 .םלש אל יִכ
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 :תָרְּפ"רַה) לדה רָהָנַה"רע םִיָרְצִמ רָהנֹמ תאוה ץֶרָאָה
 -תֶאְו יִּתְהַה"תֶאְו וינֹמְדַּה תַאְו יזנפַהתַאְו יניקה ג
 -תֶאְו ינענְּכַההתָאְו יֵרֹמֲאָה"תֶאְו :םיִאֿפְרָה"תֶאְו ורָפַה ו
 ם תֶשֶא יֵרְׂשְ :יסּוביהתֶאְו יׁשנְרנַה וט

 רָּנִה ּהָמְׁשּו תיִרצמ הקפש הָלְו ול הָָלָי אל םֶרָבֲא
 תָדְלִמ הָיהְי ינֵרְצִע אזהנה םֶרְבַא-לָא יִרָש רָמאתַו

 םֶרְבִא עֶמְׁשו ּהָנַמִמ הבא ילוא יתְחֿפְׁש-לָא אָקאּב
 תיִרֲצִמַה רָגְקתֶא םֶרְבַא תשא ו יִרָש חת זיִרָש לוקְל ג

 ןענְכ ץֶראְּב םֶרְבַא תבל םיִנש רֶשָע ץקמ הָתָחְפְש
 ךְנֶה"לֶא אָכִּו :הָׁשֲאל ול הָשיִא םֶרְבִאְל התא ןתתו +
 רמאתו ְהֶניעְב ּהָּתְרבִג לקתו הָתָרְה יִּכ אֵרתַו רהתו 5

 דקיחְּב יִתָחֿפׁש יִּתַתְנ כ יִלָע יִסָמֲח םֶרְבַאלֶא ירש
 יב יניּפ הָוהְי טפשי ָךיניעְּב לקאְו הָתְרִה יִכ אֶת
 ּהֶלישע יב ךִתֶחְפְש הגה יִרָשדלֶא םֶרְבִא רָמא 6
 ּהָאָצִמו וְהנְפִמ חרבתו ירש השתו דִיְיעְּב בוטה +

 ףֶרָרְב ןועֶד-לע רָּבְרמַּכ םימה ןיעדלע הָוהְי ךאלמ
 יִכְלַת הֶנָאְו תאָֿב הֶזמחיא יִרָש תחפש רֶגָה רמאיו :רוש +
 הל רַמאֹו :תחרב יפנֲא יִּתְרְבִג ירש ינפמ רָמאּתו <

 :ְהיִדְי תחת ונעתהו ּתְרְבָנלֶא יבוש הָוהְי ָאלמ
 אָלְו ךערתַא הָּבְרַא הָבְרַה הוי ךָאלמ הל רֶמאַ ו
 תְדְליו הָרָה גה הָוהְי ףאלמ הל רֶמאַו :ברמ רפי ו

 :ינֲע"לֶא הוהְי עמשדיכ לאעְמשי ומש תארקו ןב
 פילע מ לכ ו לבב ודָי םדֶא אָרָפ הָיָה אה

 הָּתַא קילֶא רפדה הָוהְייבש ארקתו :ןְכְשי ויָחָא"לכ וג
 ןּפ"לע ּויִאר יִרָחֶא יתואר םֶלָה םגה הָרְמָא כ יִאָר לא 4

 ארק

v.2םרְבא-תְׁשֲא א'ס ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ +. 8  .הנבא ילוא א'ס . 
 .א'ת ןכו בּוטָּכ א"ס צ. 6 .ארתב דוי לע דוקנ י. 5 = .יִכְנא א"ס +. 5
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 רָב ןיבו שדקדיב הנה יאר יחל ראָּב ראָבל אָדָק
 ; "רֶשָא ןְביםְׁש םֶרְבִא אקו ןב םֶרְבַאְל רֶנָה דלתו
 6 שָשְו הָנָש םינֹמְשְְּב םֶרְבִאְו :לאָעְמְשִי רָגַה הָרְל
 :םֶרְבִאְל לאָעְמָשידתֶא רֵנֲהיתָרְלְּב םיִנָש

 זי םִנָׁש עשו הָנש םיִעָשִּתְדִּב םֶרְבַא יהו
 ךלהְתה ידש לַאלנא וילא רמו םרָבַאדלֶא הוה אר
 : הָפְרֶאְו ףגיבו יניב יִתיִרָב הָנאְו :םימָת היה יָפְ
 ג ותא רבו ינּפ-לע םֶרְבִא לפיו :דאמ דאְמְּב ףתוא
 + ןימַה פאל יהו ךתא יתירב הגה יא :רמאל םיקלֶא
 : ךמש הָיַהְו םרבא ףמשדתַא דע .ארקידאלו :םיונ
 6 דָאְמַּב ךְתֶא יתְרְפהְו :ּיּתַתְנ םיוג ןומהדבא יכ םֶהְרְבַא
 ז יתמְקָהְו ּואָצְו ךְמִמ םיִכְלְמּו םיוגל ךיִתַתְ דאמ
 םֶתרדל ףירחא ףערו ןיבּו עבו יִנִמ .יתיִרְבדתֶא
 :ףירחא רולו םיהלאל ךל תחל םלש תירכל
 ג "לָּכ תַא ףירנמ ץרא | תא ףיִרֲחַא ךעלולו ל יִּתַנ
  רַמאַֹו :םיקלאל םֶהְל יִתייָהְו םלש תּוחַאל ןענכ ץֶרָא
 הֶּתֶא רמשת יִתירְּב-תַא הַּתַאַו םָהָרְבַאדלֶא םיִהְלֶא
 א ורמשת רֶׁשֲא יִתיִרְּב תאו :םתררל ףירחא ער
 -לָּכ םכְל למה ףירחא שרו ןיבו .םכיניבו נב
 ו ּתיְִּב תֶאל הָיְַו םכתלְרע רשְּכ תא םתְלמְת :ר
 וג רָכְז"לְּכ םָכָל למי םיִמָי תנמשדןבּו :םֶכיִנִבּו יניב
 רשא רכוב לפמ ְכָכ-תנכִמו תֶיָּב דילי םפיפרדל

 וג ךּפְסַּכ תנְקִמו ףתיִּב דלי לוי | לופה :אוה דערזמ אל |
 4 רֶׁשֲא רכְזולרעו :םלש תירבל םפרׂשפפ יתירב התנה
 אוהה שֿפנַר הָתְרַכִּ ותלרע רׂשְּב-תֶא טומיהאל

 הימעמ

 Gr ג

v.65 "לֶא יִנָא א'ס מ. 1 .רדס ןאכ שי א'סב צ. 1 .! .םרבאו א'ס  v.א'ס  
 א'ס .11 .איענב דערזלו נ'ב ָּהְעְֶזְלּו א"ב א'נ .8 .ש'ח ןכו דתֶא אלב מש רוע

 .וחיריב ןכ v.12 .א'תו ש"ח ןכו הָתִיָהְ
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 מאו :רפה יִתיִרְּבדתֶא הימעמ 5
 ּהָמָשתֶא ארקת"אק ךתשא יִרש םהְרְבִאדלֶא םיהלֶא

 הממ יִּתְתָנ םנְו ּהָתא יתכרבו :המש הרש יִּכ ירש ו
 :ויהי הממ םימע יכלמ םיוגל התוהו היתכרפו ןב דל

 -האמ ןבלל ֹוְלְּב רמאיו קחציו וינפ-לע םהרבא לפה ו
 ראו :דלָת הש םיִעָשּתִִתַבַה הרָשדסאו ל הנש ₪
 רֶמאָּיו ל, היי די לה ל םהלֲאָה-לֲא םֶהְרְבִא 9

=> 

 רשעדסינש דֶאָמ דאְמּכ ותא יִתיִבְהְ ותא יפיפה
 -תֶא םיקָא יִתיִרְּבדתֶאְו :לּורָג יל ותחת דילוי םאישנ +

 :תרָחַאָה השב הוה דעומל הָרָש ל לת רָׁשֲא קחצ
 הָקִַו :םְרְבִ לעמ םיהלֶא לעיו יתא רברל לכו 5

 תַאְו ותיב יִילְָּכ תֶאְ וב לאעְמְשְיתֶא םֶכְרְבַ
 למ םֶהְרְבַא תיּב ישֶנאְּב רֶכְזלְּכ ּופְסַּכ תֶנְקִמילָּ
 ותא רָּבִד ךָשֶאַּכ הזה םויה םַצְעְּב םֶתְלְרֶע רָשְּבדתֶא

 רב יֶלמהְּב הגש עשו םיִעָשַתְדְּב םֶהְרְבִאְו :םיהלֶא 4
 ולמהְּב הנש הָרָשע ׁשֶלְׁשְרָּב נב לאעְמְשְו :ֹותְלְרָע ₪
 םהרבא לומנ הוה םויה םֶצעְּב :ותלרע רָשְּב תא ₪
 ףסכ"תנקמו תב דילי ותיב ישנֲא-לפו :ונִּב לאעמשיו ה

 ותא ולמנ רֶבְנְְּב תאמ
sey EE ו a ₪ 

 אריו

 ןכ +. 17  .ס'תו ע'ת ,י"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו יִבְלַמּו א'ס +. 16  .עיבר ּהַתֹא א'ס +. 6
 יללהב v.20  .ר'תו ע"ת ,י"כ ,א'ת ,ש"ח ןכו "ער א"ס .v 9 .ןבלַה א'ס וחיריב
 ,רסח יִתְרַפַהְ

[xrv 1ירשו ,[אט 1] םירבדה רחא  aהאמ 'וספו 0 1 א  Seהששו . 
 .הששו םישלשו תואמ שלשו םיפלא תשש תויתואו .הששו םינמשו תואמ ששו ףלא םילמו
 רפסמו .[אטזז 13] לומי לומה ,[אזט 15] םהילע קלחיו ,[אוז ג7] י"י עגנו 'ג תוקספו
 לכ םע ףטוח א'ב ,ןאנ: 15| ץראה-לכ-תַא 'א ףולחו .ףלא םירשעו םיעברא היתונש
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 פ חי לֶהֶאָהחַתּפ בשי אּוהְו ארְמִמ לאב הָוהְי ויִלֶא אָרּו שרו
 םיֿבָצנ םישְנִא שלש הָנהְו אָרו ונע או :םויה םחּכ
 :הָצְרָא וחתשיו לָהאָה חַפּפִמ םֶתאְרְקְל ץֶרָיו ארי וילע
 רָבַעַת אָנ"לֵא נב ןח יתאֵצְמ אקס יִנֶא רמאיו
 נעְׁשַהְו םכילגר ּוצֲחְרְו םימדטעמ אנְדחקי רבע לעמ
 רחא כבל ּודעְסְו םֶהְלתַּפ הָחְקָאְו קעֶה תחת
 ןְּכ .ורָמאו םָכְדְבע-לע םָּתרַבִע ןּכְדלעהיִּכ ורבע
 -לֶא הָלָהֶאְה םֶהְרְּבַא רַהמו וָתְרַבד רֶׁשֲאַּכ השעה
 ישעו ישול תלפ חמק, םיִאְכ שלש יִרָהְמ רָמאֹו הָרְׂש
 בוט ךר רֶכְּבְְּב חקיו םֶהְרְבִא ץֶר רָקְּבַהדלָאְ :תנע
 בָלָחְו הֶאְמְה חקיו :ותא תושעל רֶהְמיו רענה"לֶא ןת
 םֶהיִלְע דמע"אוהו םֶהיִנְפל ןתִיַו הָשְע רֶשא רֶכְּבַהְְבּ
 תשא הרש היא וילא ּורמאמו :ולכאיו ץעֶה תחת
 ו תַעָכ ףיִלַא בּושֶא בוש רֶמאּו ּלָהֶאְב הנה דָמאַו
 לָהֶאָה חַתְפ תעֶמׂש הָרְשְו ףתשא הָרָׂשְל ןב"הגהו הָיח
 וו לַלָח םיִמַיּפ םיִאְּב םינקְ] הָרָׂשְו םֶהְרֶבַאְו :וִרחֶא אה
 וג הָבְדקְּב הָרָׂש קחצתו :םיִשְנִּכ חרא הָרָשְל תֹיְהְל
 ₪ רמו :ןק ינדאו הָנְִע יִלדהַתְיָה יִתלְב יֵרֲחַא רמאל
 ףאה רמאל הָרָש ּהָקָחְצ הז הָּמְל םֶהָרְבא-לֶא הָוהְ
 4 לעומל רֶהּד הָוהימ אֵלָּפיַה :יתנקז נאו דלא םֶמִא
 | הָרָׂש שחכו :ןב הָרָשְלּו היח תַעָּכ ךילא בּוָשֶא
 :תְקְחְצ יִּכ אָל | ראו הָאְרי | כ יִּתְקַחְצ אל רָמאַל
 % םַהְרְבַאְו םֶדְס ינְפילַע ּופֲהְׁשו םיִׁשָנאָה םָׁשִמ ומ

 ךלה
 .[אץ 6] הבשחיו ,[אזז 20[ ותא וחלשיו ףולח אלבו .ףקמב ארוק נ'בו ,ףקמ אלב
 ךלמ רבאמשו ,[צזץ 8] םייבצ ךלמו צז 3] הלהא םש ,[אזז 8] הלהא טיו 'ד 'יתכו
 .[אזש 2] םייבצ

 א'ס ץ. 5 .ּוחתָשיו יללהב ,הגומב ןכ +. 5 .'ד 'ב םיכלמב תחא השאו הרטפה +.1 .חי
 .רמע-אּוהְו א"ס ץ.8  .םירפוס רוטיע רַחֶא ,ס"תו ע"ת ,י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו רחַאָו

 הגומב .15  .ץמק שחכתו א'ס v.15 = .דעומל וא דָעֹוּל א'כ +. 14 = .ויא לע דוקנ +9
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 םֶהָרְבִאַמ יא הָּפַכְמַה ךֶמִא הָוהְיו :םֲחְלשְל םָמְע ךלה וז
 םוצעו לוג יל הָיהָי'ויָה םֶהָרְבַאְו :השע נָא רֶׁשֲא ו
 הוי רֶׁשֲא ןעמְל ויתְערְי יּכ :ץֶרֶאָה ייוג לכ ו ובדוכַרְבִנְו 9

 תושעל הוה ר ּרְמְׁשְו ויִרחֶא ותיּבתֶאְו ןנְּבדתֶא
 תא םַהְרְבַא"לַע הוי איִבָה ןעמל טפשמו הכד

 =יִּכ הָרֹמעו םֶלָס תקעו הָוהְי רמה ויְלָע רַּכדרָשֲא ₪
 הֶאְרֶאְו אָעהָדַרֲא :דֶאְמ הָדְבָכ יכ םֶתאָטַחְו הָבְר ו

 :הָעְרֲא אָלדַאְו הָלָּכ | שָע יִלֶא הָאְּבַה ּהָתְקעְצְּכִה
 רמע ונָדוע םַהְרְבִאְו הָמְדְס וכלי םיִׁשְנֲאָה םֶשִמ נפו

 קידצ הָפְסִת ףאה רמאיו םֶהְרְבַא שנו :הָוהְי נפל" ₪
 ףאה ריִעָה חב םקידצ םישמָח שי ילוא :עשךדםע ₪

 רֶׁשֲא םקידִצַה םישמח ןעֶמְל םוכמל אָׂשתאָלְו הָפְסִּת
 תימהל הוה רֶבְּדּכ | תשעמ ל הלה :הָבְרְקְּב
 ₪פשַה ל הֶלְלֶח עָשְרְּכ קידצכ הָיְהְו עשךדסע קידצ

 אָצְמָאְ"ִא הָוהְי רמאיו :טפשמ השעי אל ראה 26
 -לַכ5 יִתאָשִנ רֶׁעָה 'תְּכ םקידצ םיִשָמְח םֶרְסב

 יִתְלַאַוה אנ"הנה רמאיו םהְרְבִא ןעיו :םרובעּב םוקמה א
 םישמָח ןורְסֲחַי ילוא :רפאו רפע יכנאו ינדאהלֶא רּבְדְל =

 ריִעְהלָּכדתֶא הָשַמָתַב תיִחְשַתַה הֵׁשִמַה םקידצה
 :הָׁשמַהְו םיעָּפְרַא םש אָצְמָאדםִא תיחשא אל רַמאיו
 םֶעְּבְרַא םש ןִאְצמי ילוא רמאיו וָלֲא רָּבֹרְל דפ ףָיו

 אָנְילַא רמו :םיִעְּבְרַאה רובעכ השעא אל .רמאה מ
 ףמאיו םישלש םש ןואְצַמִי ילוא הָרְבְדֶאְו נדאל רח

1 2 

 יתלאוה

 "כ םירפס בורב ץ. 91 = .הָיָהַי ֹויָה א'ס +. 18 = .י"תו ש"ח ןכו רשא"תֶא א'ס +. גד
 יִנָפְל דמע ּונָרֹוע הוה יואר היה :םירפוס ןוקית +. 2 .הדָרָא סופדה תואחסונבו
 לכל נ'ב ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ +. % .בותכה הניכש אלא םֶהָרְבַא
 .איעגב

 | אקהנה רמו :םיעלָש םֵׁש אָצְמַאדמַא הָשָעֶא אל
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 םיִרְׂשִע םָׁש ןִאְצַמִי ילוא ָנֹרֲא-לֶא רָּברְל יִּתְלַאוה
 גג אָנ"לַא רַמאֹו :םיִרשַעָה רּוֿבעכ תיחָשַא אָל רַמאיו
 םָש ןּואְצמי ילוא םעּֿפַה-ַא .הָרְּבלֲאו דאל רח
 הוה ףליו :הרשעה רובעב תיחשא אל למאה הרשע
 :ימקמל בש םֶהְרְבִאְו םהְרְבַאדלֶא רָּברְל הָלִּכ רֶׁשֲאכ
 טי -רעשב בשי טולו בֶרעְּב הָמדֶס םיִכָאְלמַה ינש ואבו ט

 :הָצְרֶא םִיפַא וחתשיו םָתאְְקל םקיו טול"אריו םלֶס
 ג לילו םכדבע תיב"לָא אָנ ּורוס יִנדָאדאָנ הגה רַמאיו
 ורָמאיו םֶכְּכרִדְל םתפלהו םָתמּכְׁשַהו םכילְִּ וצֲחַרְו
 ג ואביו וילֶא ּורסיו דאמ םב"רצֿפװ :ןיִלְנ בוחרב יּכ אל
 + םֶרָט :ּולכאיו הָפֶא תוצמו הַּתְשִמ םֶהְל שעוו ותיִּבלֶא
 רענמ תַבַה-לע ּוּבְסְנ םדָס ישא ריִעָה ישנאְו ובְּכשי
 ; ול ורמאיו טול-לָא וארו :הצְפ8ִמ םעֶה"לְּכ ןקזחדעו
 ונילֶא םַאיִצֹוה הֶלְיְלַ ללא ואָברְׁשַא םישְנִאָה היא
 : רגס תלדהו הָחַּתְפַה טול םהְלֶא אציו :םתא העד
 ז יתש יל אנזהנה :וערת יחא אלא רמאיו :וירחא
 | םֿכילֲא ןהַתֶא אנײהָאיִצֹוא שיא וערידאל רֶׁשֲא תונב
 ושעת"לא לֵאָה םישְנָאְל קל םֶכיניִעְּב בוט ןהל ושעו
 ג הֶאְלְהשְנ | ורמאוו :יִתְרְק לַצְּב ואב לעב רעב
 ףל עכנ הע טופש טפשיו רוגלדאב דחַאה ורמאיו
 :תֶלִּדַה רפשל ושגיו דאמ טולב שיאב ורַצְפיו םהמ
 םהיִלַא .טולדתַא ואיבו םדידתֶא | םיִשְנֲאָה ּוַהְלְש
 הַתַּפ"רִׁשַא םיִשָנָאָהדתֶאְו :ורנס תלְּדַהֶאְו התכה
 אָצִמְל ואלו לודנ-דעו ןטקמ םירנַפַּב וכה תַּבַה

 ֹןָתֶח הפ למ רע טול"לא םיִשנֶאָה ורמי :חחפַה
 :םֹוקְמַהְזִמ אָצוה ריִעְּב ָלירָשִא לו יתנו יב

 יכ

 ןכו ְּךיֵנּב א'ס ץ. 12 .הָלֲאָה ריבס . 8 .אלמ םֶהיֵלֲא יללהב ץ.6 .אגהַּנַה א'ס +.
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 םתמעצ ּהָלְדניִּכ הזה םֹוקָמַה-הֶא ּונחַנָא םיִתחשמהיב ו
 | רָב טול אציו :התחשל הָוהי ונחלשיו הוהי ינָּפתֶא 4

 םוקמַה"ְזמ ּואָצ ימוק רמאמ ויַתנב יחקל | נתֲח"לֶא
 < יָניִעְב קחצמכ יהיו ריעה-תֶא הוה תיִחְשִמהיִּכ הזה

 רמאל טולב םיִכָאלמה וציאו הלע רחשה מו וינה ו
 ךפ תאָצְמנַה ףיתנב יתְשדתֶאְו ְךְתׁשאזתָא חק םיק

 ודָיְּב םיִשְנָאָק וקיוחינ | ּהָמְהַמְתִ :ריִעָה ןועפ הפס 16
 ויִלַע הָוהְי תֹלְמהְּב ותגב .יתש ובו ותׁשֲא-דנבו

 הצוחה םָתֹא םָאיִצוהכ יהו :ריעל ץוחמ ּוהחנוו והאצה ו
 רמעת"לאו ףירחא טיִּבַּת-לַא ףשפנ"לע טלה רמאיו

 טול רֶמאֹו :הָפְסִתְדִפ טְלֶמה ּהָרָהָה רָכֵכַה"לְבְב וא
 עב ןח ךדבע אָצְמ אלהנה ינֹרֲא אלא םָהָלֲא ו

 ישפנְתֶא תויחהל ימע םישָע רשא סה לדנתו
 הערה ינקְּבְרתְּפ הָרַהֶה טלֶמהל לכוא אל יכנא

 אקו ּהָמׁש סּונְל הברק תאוה ריעה אלהנה :יּתַמְו מ
 :ישפנ יחתו אוה רעְצִמ אלה הֵּמַש א; הָטְלַמַא רעצמ

 יִתְלְבְל הוה רָבְּדל םג נפ יִתאָשְנ הנה ויִלַא מאו יו
 כ הָמָש טלמה רהמ ּתְרַּכִד רֶׁשֲא ריעָקתַא יִכַּפַה
 ארק ןּכְילע הָמש ףָאב-רע רָב תושעל לכוא אל

 אב טיִלְו ץֶרֶאְהלַע אָצָי שמשה :רעוצ ריעה"םש ₪
 שאְו תיִרְפְג ההמע-לעו םדס"לע ריטמה הוו :הרעצ ₪
 תאו לֵאָה םיִרָעָהְדִתֶא ךפהיו :םיִמְשהְדִמ הָוהְי תאמ =

 :המְדאְה חמצו םידעה .יִבָשדלַּכ תֶאְו רָככַהלכ
 םֶהְרְבִא םפשיו :חַלַמ ֿביצנ יהתו וירחאמ תשא טְּבתַו <

 :הָוהְי נּפדהָא םַׁש דמערׁשֲא םוקמהילָא רק
Rosףקשיו  

 ּורֶמאַו ל"צ +. גל .שגר םָאיִצֹהּכ נ'ב +. 17 = .אלמ ּוהֲאיִצֹוַו ימלשורי ,יללהב ןכ 6
 ,הָלֶאָה ריבס v.25 .הֶאצי ריבס.235 .רסח תשָעל יללהב ,ימלשורי ןכ ץ. 98  .ע'ת ןכ
 1 .םֹוקַמַה-לֶא א'ס +. ד
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 ₪ רכְּבַה ץֶרָא ןנפילְּכ לעו הָרֹמֲעַו םדֶס ןנָפ"לע ףלשוו
 ₪ יהיו :ןְׁשְֿבִּכַה רָטיקְּכ ץֵרָאָה רטיק הֶלָע הגה ארה
 -תֶא .םיהלֶא רו רָכְּכה יִרעְדִתֶא םיהלֶא תחשב
 -תֶא ךפהכ הכהה יות טולדתַא חלשיו םֵהָרֹבַא
 גו בש רעוצמ טול לעיו טול ןֵהְּב בשְיהרְׁשֲא םירָעָה
 בש רעֹוצְּב תֿבשְל ארי יִּכ ומגע זנב יִתשו רחב
 ג "לֶא הָריכְּבַה רַמאָתַו :ויתנב יתשו אוה הָרעּמַּב
 ףָרְּכ ּויִלַע אֹובְל ץֶרָאְּב ןיא שיאו ןקז ּויִבָא ּהָריעְצַה
 ג ומע הבְּבְׁשִת ןיו ּנָבִא-הַא הקשנ הכל .ׁעֶרֲאָה"לְּכ
 ₪ אוה הֶליִלְּב ןַײ ןָהיִבֲא-הָא ןיקשתו :עֵרָו ּוניֿבֶאָמ הָיחְ
 ּהַבֿכְׁשִּב עדידאלו ָהיבָא-תֶא בש הָריִכְּבַה אָבְתו
 ג הריעצַההלָא הָריִכְּבה רמתו תָחמִמ יהיו ,?המוקבו
 אבו הלילקדםנ ןיי ונטשנ יֵפֲאדהֶא שמא יִתְבַכָשַה
 = הללב םג יקשה ער יָא היחת וע יִבָבש
 -אְלְו ומע בֵּכְׁשּתו הָריִעְצַה םקָתְו ןיי ןָהיֿבֲא-תַא אּוהַה
 36 :ןהיבַאמ טולדתונב יתש ןירהתו :הָמָקְבּו הָבְכַשְב עֶד

 וז בָאומחיִבַא אּוה בָאמ ומש אָרְקּתַו ןּב הָריִכְּבה דלתו =
 ₪ מש ארכו ןּכ 5 הל אוה"םַנ הָרְיִעַצַהְו :םויהדדע
 = הע ןימעדונב יבא אוק ימעְרְּ

 כ ׁשֵרָכְויִּב שו בנה הָצְרֶא םֶהָרְבַא םשמ עַסִו סם
 ג תשא הָרָשדלֶא םֶהְרְבַא רמאיו :ררנּב רנו רוש ןיבו
 :הָרָשדתַא חקו רֶרג ךלמ ךלמיִכַא חלו או יתָחֶא
 3 ול רָמאיו הלילה םולַחּב ףְלמיִבַאדלֶא םיקלַא אב
 :לַעָּב תַלְעַּב אוהו תחקל"רְׁשַא הְׁשֲאָה-לע תמ נה
 4 קיצ"סג יוגה יִנרֲא רמאיו ָהיֶלַא ברק אל 0

 גרהת |

v. 8יללהב ןכ +. 80 = .ע"תב רְּכה יִנָּפ לעו ,י"כ א"תו ,ש"ח ןכו -ץראהלכ ינּפ-לעו א"ס , 
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 אוה"םנדאיהו אוה יִתַהַא ילדרמָא אּוָה אלה ְרָהתפ
 :תאו יתישע יפכ ןיקנבו יִבְבְלֶתְּב אה יִחֶא הָרמא

 -םתב יכ יתעֶדי יכְנָא םנ םלַהּב םיהלָאה וילֶא רמאיו +
 יל-וטחמ וא יפנָאדכנ ךָשֶחֶאו תאו ישע בבל

 -תשא בשה הָתִעְו :הילא עגנל ףיִתַתְאל ןכ"לַע ד
 ףניִא-סַאְו היחו רעב ללַּפַתְו אּוה איִביִּכ שיאה

 םָּכְשיו :ְלהרְׁשֲא-לפ הָּתַא תּומָּת תומחיּכ עד בישמ 8
 -לָכְדִתַא רבו וידבעלָכל אָרְקִו רקבּכ למי

 אָרָכו :דָאמ םיִׁשָנֲאָה ּואְרייו םֶהיִנאְּב הָלֶאָה םיִרְבּדַה פ
 -הָמּו ל תישעדהמ .ול"רַמאיַו םהרבאְל ליבא
 הל הָאַטַח יתכלממדלעו ילע תאבה"יּכ ךל יִתאַמְח

 -. ךלמיבא רמאיו :יִדְמַע תישע ושעיחאל רשא םישעמ +
 :הזח רַבְּדַהתֶא ישע יּכ פיִאָר המ םהְרְבַאדלֶא

 םֹוקָמַּב םיהלֶא תֶאְריְיִא קר יתְרמָא יִּכ םֶהְרְבִא מאו ו
 יבָאהתב יתחא הנמָאדסנ :יתשא רכְדדלע יהו הזה ו
 ירשַאּפ יהו :הֶשַאְל יִליֵהְּתַו ימאדתְב אל דא אוה 4

 ףּרסְח ּהָו הל רמאו יִכָא תיִּבמ םיהלֶא" ימאי ועתה
 הָמָׁש אוב רֶׁשֲא טֹוקמַה-לַּכ לא יִרְמַע ישעת רשא

 םידְכִעו רָקְבּו ןאצ ֶלְמיִבַא קיו :אּוה יחֶא י ילדירמַא ו
 יש הָרָש תֶא ול בשה םהרבאל ות As ין תחפשו

rae 

 -תֶא - אפרו " םוהלַאהלא םֶהְרְבַ לפה 17
1sרֵצְע רַעְעיְכ :ודליו ויתהמֲאְו ּּתְׁשִאדתָאְ ףְלַמיִבַא  
 הרש רבדילע ּךָלָמיִבַא תיל םֶחְרְדלָּכ רעב הוה

Reתשא 0  
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 אכ דתֶא דָקָּפ הוה :םֶהְרְבִא תׁשֲא ם
 :רָּבד רֶׁשֲאַּכ הָרָשְל הָוהְי שעיו רַמָא רֶׁשֲאַּכ הָרָש
 -רֶׁשֲא דעומל וָיְנְקַול ןּפ םֶהְרְבִאְל הָרָש דָלִּתַו רהתו
 ג "דלה ונְּבִָשתֶא םהְרְבַא אָרְקִיַו :םיקלֶא ותא רב
 ו דתֶא םֶהְרְבַא לָמו :קָחַצָי הָרְש ֹוליהדְלרְׁשַא ול
 :םיִקְלֶא ותא הָוצ רָשֶאְּכ םיִמָי תנמׁשדְּב ֹונְּב קָחְצי

mo 

 ג וֹונְּב קָהְצַו תֶא ול דָקּוהְּב הש תֶאְמְִּב םָהְרְבַאְ
 ג ךקחצי עמשה"לָּכ םיקלֶא יל השע קחצ הָרָׂש רֶמאֵת
 : "וכ הרש םִנָב הקניה םֶהְרְבַאְל ללמ ימ רָמאפַו ויל
 : םֶהְרְבַא שעו למנו דליה לדו זוינקול ןב יתר
 ו "תֶא הָרָשאְרִתַו :קָחצְתֶא למה םְֶּב לודָנ הֶתַשמ
 גט מאו :קָהַצִמ םֶהְרְבַאְל הָדָלְיהרׁשֲא תיִרָצִמה רג
 | שריי אל יִּכ ּהָנְּבתֶאְו תאוה הָמָאָה שָרְג םֶהְרְבַאְל

 וג "לֶא םיהלֶא רמאיו זנב תדוא לע םֶהָרְבַא יִנָעְּב

 לפ ףֶהְמַאלעְו רענה"לע ךֶלעְּב ערְדלַא םָהְרְבַ
 ארמי קחציב יּכ ּהָלְקּב עמש הָרש ףילא רמאת רֶשֶא
 8 לערז יִּכ וממישא יונְל הָמָאְהְרְּבדִתֶא ם וערָו ל
 44 םימ תמחו םֶתְלדחְפיו רקכּפ | םֶהְרְבַא םָּכשיַו :אּוה

 ךלתוהְחְלשיו דליהחתאְו המכשדלע םַשרֶנְה"לא תי
 תֶמְהִהְדִמ םִימַה ִלְכו :עבָש רָאְּב רַכדמְּב עתה
 ו בֵׁשַּתַו לתו :םתישה רחַא תחת רֶלִיַהדתַא לֶׂשַּתו
 הָאְרָאלַא הָרְמָא יכ תשק יוחטמּכ קחרה רָע הל
 :רבתוי הלקדתַא' אשתו דמ בׁשתַו דליה תומְב
 | םיהלֶא ךאלמ אָרְקיו רענה לֹוָקתֶא םיַהלֲא עמשיו
 יארית"לא ךנה "המ ּהָל רֶמאּו םימשההמ רֶנָחלֶא
 - א'נ ,תֶא י"כ םירפס בורב צ. 9 .הרׂש אָרְּתַוא'ס צץ. 9 .קחצי םירפס הזיאב +. 6
 רחואמ םדקומ ל"נ צץ. 14 .ירצ קָחצמ י"כ םירפס בורב צ. 9 .איעגב -תֶא ג'ב ,התֶא
 .תַמֲחַה סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב צ.15 .ע'ת ןכ ּהָמכְׁש-לֲע םש דֶליַהתֶאְ ל"צו

 .ע'ת ןכ ְּךְבו !לוק-תֶא דֶלּיַה אָשיַו ל'צ צ. 16 .ֿךְלְׁשַתַו א'ס <. 5
8 
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 ימוק :םשדאוה רֶׁשֲאּב רעגה לוקדלַא םיהלֶא עָמשחיּכ ו:
 לוד יונְליִּכ ב ףדידתא יקיזחהו רַעגִהתֶא יִאָש

 םימ רֵאְּב אָרתַו ָהינעתֶא םיהלֶא חקפיו :ונְמישֶא גפ
 יהיו :רענההתֶא קְשּתַו םימ תֶמֲהַה-תֶא אֵּלַמּת לתו «

 הבר יהו רפלמב בש לדו רענַהתֶא םיהלא

 ץֶרָאמ הָשא ומא ולדחקתו ראפ רַבדמְּב בשו :תשק ג
 :םִיָרְצִמ
 "לֶא ֹואָבְצ-רׂש לכיֿפו ְךֶלֶמיִבֲא מאו אוהה תַעְּב יהו
 :השע הָתַאְרֶשַא לָכְּב מע םיִהלֲא רמאל םֶהְרְבִא

 ננו יל רָקשתדמַא הָנַה םיהלאב יל הָעְבָשַה התו ₪
 מע יִרְמִע השעת מע יתישעְדרָשא דָסַחּכ פנל

 :עבְׁשִא יִכְנָא םָהְרְבַא רמאיו ּהָּב הָּתְרְג"רֶשֶא ץֶרֶאָה א
 םופה רָאְּב תודאזלע ךלמיבאהתַא .םֶהְרְבַא חכוהו ₪
 יִתְעדְי אל ךלמיִבַא רמו :ךלמיבִא ידבע ּולְזנ רשא =

 םגְו יל תלגהדאל התא הזה רֿבְַּהתֶא הָשע ימ
 רכבו ןאצ םֶהְרְבַא חכו :םווה יִּתְלִּב יתעמש אל יא

 םררְבַא בצו :תִִרּב םהיִנש ותְרְכו ךלמיבַאל ןתיו ₪
 -לֶא ךְלַמיִבא רמאיו :ןקדבל ןאצה תֶשְבַּכ עבָשדתַא ₪

 תֿבצה רשא הָלֶאָה תשָבְּכ עבש הנה המ םֶהָרְבַא
 רובעפ ידימ חת תשְבּכ עבשדתַא יִּכ רַמאיו :הנהבְל ₪
 ןפ-לע :תאוה ראבההתא יִּתְרֿפֲח יכ הרעל ילדהיהת ו

 :םהינש שְּבְׁשנ םש יּכ עֿבָׁש רֵאְּב אּוהה םוקמל אָרְה
 -רש לכיפו ךלמיבַא םקיו עבש רַאֿבּב תי ּותְרכַו =
 רַאֿבּב לָשֶא עטו :םיִּתְשְלּפ .ץראדלַא ובשיו .ואָבְצ ₪
 םהרבא רו :םֶלַש לא הָוהְי םשְּב םָשדארקו עבש א

 :םיכר םיִמָי ם םיתשלפ ץֶרָאְּ
 יהיו

 שמוחב +: 29 .רדס ןאכ שי א"סב צץ. 99 .ע'תו י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו התא א'ס +. גד
 ! .לֵׁשֲא א'ס צ. 83 .איעג אלב -תֶא כ"ב ץ.30 = .עבשחתַא וחירי
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 בכ םָהְרְבֲא-הֶא הָפִנ םיהלָאָהְו הָּלֵאָה םיִרְבִּדַה רַחַא יהו ם
 ג "תֶא אָקיחק רמו :ינגה רמאיו םהְרְבַא ולא רמאיו
 -לֶא ְל-רְלְו קָחְצְיתֶא ָתְבַהָא-רׁשַא ֶריחְידתֶא נב
 ..םירהה דחא לע הלעל םש יהלעהו הירְמה ץֶרֶא
 ג "תֶא שבָחיו רקּבּפ םֶהְרְבִא םּכְשו :ףיִלא רמא רשא
 עקביו נב קחצו תֶאְו ותא יָרֵעַנ ינשדתא חקיו ורמח
 ולד רמָא"רשא םוקְמַהדלֶא לו םקמ הלע יצע
 | ארו ןָניִע-תֶא םָהְרְבַא אשיו ישילשה םיַּ ;םיהלאה
 : דבש וירע"לֶא םֶהְרְבַא רֶמאֹל :קחְרמ .םוקְמַהתֶא
 הוחתשנ הָב"רַע הכלנ רענַהְו יאו רומחהרםע הפ םָכָל
 ; םשיו הלעה יצע-תַא םהְרְבא חיו :םֶכיִלַא הָבּוש
 - תלָבֶאְמהְדתֶאְו שאָקחתַא ולב הק ונֶב קָחְצְלַע
 ז לָּבָא םֶהְרְבִאדלֶא קָחְצַי רֶמאַּו ּוָדְחְי םֶהיְֵׁש וכלי
 : םיִצַעָהְו שאָה הגה רֶמאֹה יִנְב יִנְגה רָמאַו יִבָא רָמאו
 ג ולדהֶארְי םיהלא םהרְבַא רַמאֹו :הלעל השה היא
 )"לא ואבו ודחי .םהינש וכלוו נב הלעל הש
 תא םֶהְרְבִא םֶׁש ןב \ םיהְלֶאָה ולרמַא רֶׁשֲא םוקמה
 םשיו ּונָּב קחצְיתֶא דקעיו םיִצעָהתֶא ךרעיו הפומה
 ו0 "תֶא טררבא חלש :םיצעל לעממ הבזמה"לע ותא
 וו ויִלֶא ארק :נְּברִתֶא טחשל תֶלְַכַאמַהְרתֶא חיו ולי
 םֶהְרְבִא | םֶקְרְבִא רמאָיַו םימשהדמ הוה דאלמ
 גג "לֶאְו רענַה-לָא ךי חלׁשת-לַא רַמאֹל נגה רמאיו
 הָּתַא םִיִהלֲא אָרְידיִּכ יעדי הת ו יִּכ הַמּוִאִמ ול שעת
 8 םדְרְבַא אשִיַו :ינממ ְריִי-הֶ נב" ּתֹשֲה אלו

 תק ןבסב אג רחא ארקה אדו דשא
 ךליו

 א"ס v.8 .הָכ רע איס 6 : .ויִלַא רמו איס 1 .רדס ןאכ ןיא א'סב <. 0 בכ
 .ס'תו .ע'ת ,י'ת ,ש"ח ןכו דָחֶא א'ס צ. 18  .איעג אלב -הֶאְרו נ'ב +. 8 :םיִהְלֲא

 .ץמק ַּךְבּפַּב א'ס +. 3
; *3 



 XXII 14—XXII 2 תישארב 36

 נב תחת הלעל והלעיו ליַאָהיִתֶא חכו םֶהְרְבִא דלי
desc, 14רֶׁשֲא הארי | הו א 0 םֶהְרְבִא  

 -סאנ יתעבְש) יִב רֶמאֹו :םִיָמְׁשַהְדמ וס םהרבא +
 ףכשח אלו הוה רֶבִּדהדִתֶא תישע רשא ןעי יִּכ הוה

 הָּבְרִא הָּכרהְו ףכְרְבַא ךְרְבִּכ :ףריחיהתא ךְנְביתֶא וז
 םיה תפשדלע רש לֹוחכְו םמשַה יבְכֹופְּכ לערז-תַא

 ייונ לַפ דערוב ּוכְרְפתהְו :יֵביִא רעש תא דערז שריו ו
 -לֶא םֶהְרְבַא בשה :יִלְקְּב תעמְש רֶׁשֲא בקע ץראה ופ

 םֶהְרְבִא בשיו עבש רֵאּב-לֶא ודחָי וכלוו ומקיו ויִרַעְנ
 עב רֶאְבִּב
 הגה רמאל םַהְרְבַאְל גו הָלֶאָה םיָרָבְּדה יֵרֲחַא יהי

 ֹורֹכְּב ץּע-תֶא :ףיִחֶא רוחְנְל םיִנָּב או"ם ּהָּכְלִמ הָדָלָי ו
 -תֶאְו דשָכְַתֶאְו :םֶרֲא יִבֲא לֵאּמְהתֶאְו ויחֶא זּב"תֶאְ ₪
 דַלָי לָאותֿפּו :לֶאּותְּב תֶאְו ףלְרידתֶאְו שףְלפדתֶאְו וה ₪

 הַא רחְנל הָכְלַמ הדי הלא הָנמֶש הָקְבְרתֶא
 -תֶא אוה"םנ דָלִּתַו המואר משו ושנליפו :םהְרְבַא ₪

 :הכעמחתַאו שחתהתַאו םחגחתֶאְו חבט
 שרפ םיִנָש עבשו ּהָגָש םיִרְׂשְעְו הנָש הֶאַמ הרש ַײה ויהיו גכ

 ןֹוְרְבֲה אוה עּבְרַא תיְרַקְּב הרשי תַמּתו :הרש ייח יִנָש 2

Eeץראב  
 .רדס ןאכ ןיא א'סב v.20 .וכרבתהו י"כ םירפס בורב +.18 .איעג אלב -תֶא נ'ב 6
 .חתפ שֶדֶלָּפ א'ס +. 9

 םהו םימלש 'ה םירדסו .זמק ויקוספו +1היננוכ [אצונז 1- אצוז 94] השרפה םש +. 4
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XXII] 3—1737 הרש ייח  

 :ּהָתּכְבִלְו הָרְׂשְל דפסְל םֶהְרְבִא אבו ןענּכ ץֶרָאְּב
 ו !רמאל תחחינְּכ"לֶא רֶּכדו ותמ ינפ לעמ םֶהְרְבִא םָק
 4 םָכְמַע רֿפַלדתוחא יל ות םָכָמע יִכָא בשותודרנ
 :"רמאל םֵהָרֹבֲא-תַא תחדינב ונעו :ינפלמ יתמ הָרְבְַאו
  רחְבִמַּכ ונכתב הֶּתַא | םיהלֶא איש א | ונעמש !ול
 הלכידאל ורָבקדתַא ונפמ שיא ףתמחתַא רבק ּונילְבְה
 7 ראסל וחתשיו םתרבא'םקיו :ףתמ רבס ףממ
 ג םֶכָשָפְנַתֶא שידסָא רמאל תא רבו :תחרנבל
 ךּב כי יקרענפו ו ינועְמְש ינָפְִמ יִתָמתֶא יא רק

Te: - - 
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 וחול םֶכָכותִב ל הנני אלְמ ףסכַב וה הצקב
 גט יִּתְחַה ןורפע ןעו תחנּב וְתְּב בשי ןֹוָרֿפִעְו :רבמ
 :רמאל וריעדרעש יא לכל תחי יְאְּב םֶהָרְבַאדתֶא
 גו ּפדרָשֶא ּהָרְעמַהְו דל יְִּתְנ הרשה יִנעמְש יִנדַאדאל
 :ףתמ רבק be היתַתְנ ימעדינב ינעל היתפנ ל
 וג ןורְפִע-לָא רַב :ץֶרָאָהדסע ינפל םהְרְבַא חּתְׁש
 ִּתַתָנ ינעמש ּול הָּתַא-סַא א רמאל | spd יואב
 סי

 :רכק רקמת אוה-המ ג קי נב לק לק תא תֶאמ
 ו ןֹרֿפעל םֶהְרְבַא לקשיו ןורפָעְ"לֶא םָהְרְבַא עמשיו
 תואמ עּכְרַא תחדינב יִנְאְּב רָבִד רׁשֲא ףספהדתֶא
 וז רֵׁשֲא ןורפָע הרש | םקיו :רחפל רבע ףסכ לקש
 ופ"רשַא הרעמהְו הרשה ארממ ינפל רש ּהלַפֿכמַּב

 בח

 .י'תו ש"ח ןכו יתמדתַא א'ס צץ. 4  ."רָב נ"ב ,הרַג א"ב א'נ . 4 = .אריעז ףכ צ. 9

 .יפר ּונָמִמ יאחנדמל צץ. 6 | .קספ א'ס .6 | .רגו ונעמש ול :רמאל ל"נ 5

 בורב .9 ולד ןתו א'ס צ. 9 .איעגב התא א'ס 8 .םֶהָרְבֲא םקיו א"ס ל 7

 .ינדא גל :רמאל 0 +14 ראל גב האל א"ב א'נ .v 1 .םככותב י"כ םירפס

 ,ש"ח ןכו ינפחלע א"ס ל. 7
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 :ֿביֿבְס ֹולְבנהלֿכִכ רֶׁשֲא הֶדָשּב רֶׁשֲא ץעֶה"לָבְו
 :וריעדרעש יִאְּב לפפ תחהונב יניעל הָנָהַמְל םהרבאל ₪

 הרעְמ"לֲא ּותְשַא הָרָש"תֶא םֶָרְבַא דבק ןקהירֶחֶאְו
 ץֶרָאְּב ןֹורְבַה אוה אָרְמִמ נפ"לע הָלפְכִמַה הָרְש
 םֶהְרְבַאְל וָּבדרָשֶא הָרָעָּמִהְו הרשה םקיו :ןַעְנַכ

 מ םֶהְרְבַאו :תָחיִנּב תאמ רבְקתזחַאל דכ
 רַמאיו :לָכּב םֶהְרְבַאהִתֶא רב הנה םימיב אָּב הז

 ל-רׁשֲא-לָפְּב לשמה יתיִּב ןקז ידבעדלֶא םֶהָרְבֲא
 יהלָא הוהיכ .לעיבשאו :יכרי תחת דדי אנ"םיש 4

 תֹנּבִמ יִנָבְל הֶשא חפת"אל רֶׂשֲא ץֶרָאָה הלאו םימשה
 -לֶאְו יצרַא-לֶא יִפ :וִּכְרְקּב בשוי יכנא רשא יענה +
 ולא רָמֹאו :קחציל י נבל השא תחקלו ףלת יתלֹומ :

 ץראה"לַא ירחא תַכְלְל הֶשֶאְה הבאתחאל ילוא רֶבָעַה

 תאָצְירׁשִא ץֶרֶאָהילֶא בה םישֶא בֵׁשְהַה תאוה
 -תֶא בישֶּתְְּפ דל רָמשה םֶהְרְבַא ויִלֶא רָמאו :םשמ
 תיֵּבִמ ינחקל רַשָא םימשה יהלֶא\ הָוהְי המט ֵנְּב
 יל-עפשנ רשאו יִלְדרֶּכִד רשאו יתדלומ ץראמו יִבָא
 וכָאְלמ חלשי אוה תאזה ץֶרֲאָההתֶא ןתֶא לערול רמאל
 השאה הבאת אלדםאו:םשמ ינבל השא תחקלו ףינפל
 = תא קל תאָז יתְעָבְׁשִמ תיק ץרחא תָכָלְל
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 שמ רבע הקו : :הוה רֶבְַּהילַ 0 עבשיו וינדַא
 יםקיו ודי וינדא בוטלו לו ּוינדַא ילָמָגמ םילמנ
 סימנה דרכיו :רוחְנ ריעדלא םִירָהְנ םֶרָאדלֶא לה
 תאצ העל ברע תעְל םיִמַה רֶאְּכְדלֶא ריעל ץוחמ

 תבאשה
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 וג אנְ"הרקה םֶהָרְבֲא יִנדֶא יֵהלֲא הוחְיורמאּו :תּֿבַאׂשַה
 ו יָכֹנֶא הנה :םָהְרְבא ינרַא םע רקה-השעו םויה נפל
 :םִיָמ בָאְשְל תַאְצְ ריִעָה יׁשְנַא תֹונָב םִימַה ןיעדלע ב
 4 הָּתְשֶאְו ךדכ אניטה הילא רמא רשֶא רענה היה
 בעל ; תחכה ּהָתא הָכְשַא למנה הֶתֶש ּהָרְמֲאְ
 ופ אוהחיהוו :ינדַא-סע דָסַח תישעדיכ עדא ּהָבּ קח
 הָדְלי רָשֶא תאצי הקבר הנה רָּכרְל הלב םֶרַמ
 -לע הדפו םהָרְבִא יחֶא רוח תשא הּכְלַמְַּב לאותבל
 6 אל ׁשיִאְו הלב דאָמ הָארמ תכט רעהו :המכש
 וז ָבעֶה ץרי :לעּתו הדכ אלמּתו הָנַעַה רֶרתַו הערי
 ו רֶמאתַו :דדכמ םימדטעמ אנ יניאימנה רמאנ התארקל
 :והכשתו הפולע .ּהָדּכ דִרָתַו רהמו נא התש
 9 "םִא רע בָאְשֶא למ םג רמאהַו ותקשהל לכ
 א ץֶרתו תקשהחלֶא ּהּדִּכ רעתו רמתו :תתשל ול
 גו "שיִאָהְ :ולמלפל ֵאְׁשּתַו בָאשל רֵאְּבַה-לָא דע
 -םא וכד הָוהְי חיִלְצִהַה תֵעדְל שידחמ ּהָל הֵאָתְׁשִמ
 9 שיאה חכו תותשל םילמגה ולָּכ רֶׁשֲאַכ ידו :אל
 הָרָשַע ָהיָדחלע םידימצ נשי ילקְשמ עֶקָּב בָהָז םונ
 ₪ שיח יל אנ ידיגה תא ימתב למאה :םלקשמ ֿבֵה
 ₪ לאותכדתּב וילא רמאתו :ןילל נָל םוקמ דיבָאתיב
 5 "סג לא - ;רחְנ הָרְלָי רֶׁשֲא ו כ

 28 תוכל =נתַו רענה לרה : :נרַא יחא תיב הוה נח
 ג ץֶרָו ןָבְל משו חֶא הקברלו הלא םיִרְבְדִּכ מא

 ןבל
 .הָאַּתַׁשִמ ׁשיִאָהְו א'ס ץ.21 .'ק הָרֲעּנהְו ,תכ רַעֵּנַהְו .16 .'ק הֵרֲעֹנַה 'תכ רַענַה צ 4

 .'ק הֵרֲענַה ,תכ רענַה צ. 28 .רסה תּתְׁשל א'ס +. 92 .תַעַרְל א'ס צץ. 4
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 -תֶא תאר | יהו :ןעָה"לֶא הָצּוְהַה ׁשיִאָהזלֶא ןָבָל
 ירבּדתַא ועָמְשְכּו ותחַא יכי-לע םיִדמַצהתַאְו םוָנַה
 -לֶא אבו שיאה יִלָא רָּבְרִדהְּכ רמאל ותחַא הקבר
 אֹוב רמו הדל םיִלָמְגה"לַע רמע הנהו שיאה
 תיַבַה יִתְַּפ יִכִאְו יהב דמעה המְל הוה דור
 םילמנה חּתֿפװ הַתַיִפה ׂשיִאָה אבו :םילמנל םוקמּו
 ילו וילנר ץחרל םימו םיִלָמְגל אופסמו ןבָּת ןתוו

 אל מאיו לכָאְל נפל םשייו ותא רשא םיִשָנַאַה ₪
 רבע רמאיו :רָּכד רמאיו ירד יּתְרְבִדִִא דע לכא 4
 ולו לדְגיו דאְמ ינדַאדתֶא רַב הָוהְו :יִכְנָא םהְרְבַא ₪

 :םיִרמחו םיִלַמג תהֿפְשּו םֶדְבַעו בֶהֶזו \ףֶסְכְו רקְבּו ןאצ
 ךןָתַו הָתְנְקו ירחא נדאל ןכ ינדא תשא הרש ל
 חקתדאל רמאל נא יִנעְּבְשיַו ולדרַשַאהלָּכתֶא ול ה

 גראב בשי כנא רשא ינענכה .תונפמ נבל הֶׁשֲא
 השא תחקלו יִתְחפָשמ"לאְו דלת יִבָאְדתיִכלֶא אלדםא

 :ירְחא הָשַאָה ךלתחאל ילֶא אלא רמא] :ינבל 3
 ופַאלמ חלש ונפל יתפלהתה רשא הוה ילא ראו 9

 ִּתְחַפְׁשִמִמ נבל הָׁשֲא תחקלו ְַרַּד חיִלָצַהְו ךַּתֶא
 ִּתְחַּפְׁשִמ-לָא אופה כ יִתְלֲאמ הָקָנִּת וא יבא תיּכמו ו

- - 

 ל -לֶא םִיַה אָבָאְו :יִתְלַאַמ יקְ תי ל נתי" אלא
 אְנְּׁשִיהסא םֵהָרְפַא נֹרֲא יֵהלֲא הוי רַמאָ ןיעה

 בצנ נָא וה :ְהיִלֲע דלה יִכנִא רשא יפרד חילצמ ₪
 יתרמו" באשל תאציה .הָמְלעֶה .היהו םָימה ןיעדלע

 -םג יֵלֲא ּהָרְמָאְו :ךדכמ םימדטעמ אניניקשה ָהיֶלֶא 4
 יֿפה-רׁשֲא הֵׁשֲאָה אוה בָאשֶא ףילמגל םִגו התש הָּתַא

 הוהי

 ולדן א'ס צ. 35 .'ק םשּיו ,תכ םשויו צ. 83 = .איעגב 7תַאְו נ"ב ,התֶאָו א"ב א'נ 0

 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו םימ באשל א"ס +. 43 = .ּונתי אל"סָאו א"ס v.41 ."רשא א'ס .0
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 ₪ הָנהְו יבל"לָא רּפְדְל הָלַכַא םֶרָט יִנָא :נרֲאְְבְל הוה
 באשתו הניעה דרתו הָמכש"לע הָדַכְו תאצי הקבר
 6 ָהיִלָעְמ ּהָּרּכ דָרותַו רַהמּתַו :אָנ יקשה ָהיִלַא רמאו
 םילמְגה םגְו תָשַאְו הקְשא דילמְנְנו הָתֶש דֶמאָּתו
 "תב רָמאתו תַא ימדתב רמאו התא לֶאָשֶאְו :התְקַשה

 "לע םָנַה םשֶאְו הָכְלמ ולדהְדְלְי רש רֹחַב לֵאּותְּב
 ₪ הוהיל הוחתשאו ָקֲאָו ָהיְדְ"לע םיִדיִמַצַהְו ּהָפֲא
 ףְרַרְב יגדנה רשא םֶהְרְבא נא יקלָא הָוהְירתַא ךרְבַאְ
 ₪ םֶכְשְידִא התו זבל ןנֹדַא יחֶאדתַברתֶא תקל תַמָא
 ודיגה אלדמאו יל ודנה נֹרֲאדתֶא תָמָאְו דקה םישע
 ₪ לָאּותְבּו ןָבְל ןעו :לאמְׂש"לַע א ןימי"לע הָנֿפָאְו יל
 וא ער ףִיִלַא רּפד לכונ אֵל רָבְּדַה אָצְי הוהימ ורמי
 גו ףיִנַאְְבְק הָׁשֲא יהתו ךלו חק נפל הקברדהנה :בומ
 ₪ "תֶא םקְרְמַא רבע עֶמְׁש רָשֶאַּכ יהיו :הָוהְי רּכד רֶׁשֲאַּ
 ₪ ףְסְכיֵלְכ דָבָעַה אצויו :הוהיל הָצְרַא וחתשיו םהיִרְב
 היָחֶאְל ןתְנ תידְנִמּו הקפרל ןתיו םיִדָנְבּו בָהְ ילכו
 4 וניל ֹומֲע-רְׁשֲא םישְנַאהְו אה ותשיו ולכאוו :הָמֲאְלו
 8 הַמֲאְו היִחֶא רמאיו :ינדאל ינתלש רמאיו רקבב ומּוקיו

 וז ָהיִפ"תַא הָלָאְשִנ ךענל אָרְקִנ ורְמאוו :י;דאל הָכְלַא
 ₪ הזה שיאָיםע יכְלְתַה קילא ורמאה הָקְברְל ואְרקי
 ג ּהּתְקְנַמתֶאְו םָתֹהֲא הָקְבְרְדתֶא וחלש :ךלא רֶמאַּת
 ₪ הָהְּבְר-תֶא ּוכְרְבִו ויִשְנַאדתֶאְו םֶהְרְבַא דֶבַעְדתֶאְ
 ףערז שרייוו הָבְבְר יפלאל יָה א ונְתחַא הל ורמאו
 תא oe בא
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 -לע הָנֹבּכְרּתַו ָהיָתרעַנְו הקבר םֶהָּתַו :ויאנש רעש תא ג
 ּהָכְבר"תֶא דָבָעָה חקיו שיא יִרֲחַא הנו םילמְגַה

 ץראפ בשוי אּוקְו יאר יחל רֵאְּב אוכמ אָּב קֶחֶצִ :דליו ₪
 ויניע אשיו ברע תונפל השב חושל קחצ אצו ננה 3
 אַרַתְו ָהינע-תֶא הקבר אֵׂשתַו :םיִאְּב םיִלָמְג הגהְו ארל 4
 רָבַעָהְלֶא רמתו :לָמְגה לעמ לפתו קָחְצְיתֶא ₪

 דֶבעָה רֶמאֹו ונתארקל הָרָשּכ ךלהה הולה שיאָהדימ
 קחציל רבעה רפסיו בתו ףיעָצַה חקתו ינדֲא אוה ₪
 הָלָהאַה קצי ָהאָבו :הֵׂשֲע רשא םיִרָבְדהְלָכ א ה

 הֵבְהַאַ השאל ולחיהתו הכַבְר-הֶא חו ומא הרש
 :זמא יֵרֲחא קָהְצִי םחעו

 5 -תֶא ול דֶלַתו :הָרטק ָּמשּו השא חק םֶהְרְבִא ףָכַ קכ
 "תֶאְו קָּבְשִי-תֶאְו ןידמ"תַאְו ןֶדְמתֶאְו ןְׁשְקיהתֶאְו ןֶרמ
 וה ןדד נבו ןֶרדתֶאו אָבְשתַא דלי ןשק :חוש
 דחו רפעו הפצע ןידמ ינבו :םימאלו םשוטלו םֶרּושא 4
 םהרבַא ןּתנ :הֶרוטק נב הָלַאלְּכ הָעְדְלֶאְו עֶדיֿבֲאַו
 רֶׁשֲא (hl Ea :קחצל לה רא"ל -תֶא ו

rT: - נ 

 סנש שמחו Wc םיעבטו ה תֶאְמ :ךירטא םחרבא
 ףסאו עבשו ןָקְז הבט הָבישְּב םֶהְרְבַא תמו ענו
 תָרָעְמ"לֶא נב לאעְמְשְיו קָהְצִי ותא ורבי :יָמעהלָא 9

 ינפ"לע רֶׁשֲא יִפחה רחצה ןָרֶּפַע הָרָשדלֶא הָלַּפְכִמַה
 הָמַש תוהינב תֶאמ םהרבא הנָכרְׁשַא הרשה :ארממ 0

 םֶהְרְבַא תִמ יֵרֲחַא יהיו :יִתשא הָרָשְו םֶהְרְבִא רֵּבָק וו
 ה

 .רוי רפח הַּפֲע יללהב ,הגומב ןכ +. 4 = .ןדד א'ס +.3 .הכ = .דלַּב יללהב ,הגומב ןכ ץ. 6
 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש'ח ןכו םיִמָ עיבשג א"ס צץ. 8 .םשַגְליִּפה הגומב ,יללהב ןכ צ.6
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 יחל רַאּב-סע קָהְצִי ביו נְּב קָחְצַיתֶא םיהלֶא ךרביו
 :יאר

 וג ךנה הָדְלִי רשא םֶהְרְבַאְרִּב לאעמשי תדְלת הא
 ג ינְּב תומש הָלֶאְו :םֶהְרְבִאְל הָרַש תחפש תיִרְצַמַה
 | לקו תיִבָנ לאעֶמְׁשִירַכְּב םֶתְדלוִתְל םֶתַמשְּב לאָעְמי
 וג אמיִתְו דדה :אשמו המודו עמשמו :םשבמו לֶאְּבְדַאְ
 6 הלֵאְו לאָעְמְשְי נְב ם5 הלא :הָמְדִהְו שיפנ רוש
 םָאיִשְנ רַשָעְהםיִנש םתריטבו םַהיֵרצַהְּב םֶתֹמַׁש
 וז םישלשו הגש תַאְמ לאעמשי ייח יש הלאו :םָתֹמִאְ
 ₪ ָכְשיו ןוימעדלֶא ףסָאְיַו תַמּ'עונו םִנָש עַבָשְו הגש

 הרש הכאב םירצמ ינפ-לע רׁשֲא רושדרפ הלוח
 :לָפָנ וָחֶא"לָכ נפרש
 ם ₪ "תֶא דילוה םַקְרְבִא םֶהְרְבִאְרְּב קָחְצְי תָדְלֹוִת הָּלֲאְו
 2 הקבְרדתֶא ּתְחְכְּב הָנֶש םיִעָבראָדַּב קחַצַי יהיו :קחַצי
 ול יִמרָאָה ןבל תּוחֶא םֶרֲא ןדפמ ימרָאה טָאזתב"תכ
 גג אוה הָרָע יִּכ תשא הפנל הוהיל קחי רתעו :השאל
 ₪ םיִנָבַה ּוצַצרתו :ותשא הקבר רה הֹוהְי ול רתע
 -תֶא שרדל דלהו יִָנָא הז מל ןפדסא רַמאַתו הָבְרְּב
 ₪ םימָאְל שו נֶמבְּב םיינ ינש הל הוה מאו :הוהי
 :ריעצ דבע ברו ץמָאָו םאְלמ םאלו ּודרפי דיעממ

 ינומדא | ב

 2 ןושארק אצו :הנְטְבְּב ות הגהו תְדְלְל הימי ואְלִמַו

 .ףַסֲאַו עוגיו ש"ח ןכו ,תַמַו תלמ ןיא םירפס תצקמב +. גז  .ש"ח ןכו רַדָה א'ס ל. 5

 םהרבאו םימלש 'ג םירדסו .הק םיקוספו + .עדיוהי [אאוזז 1--אאט 18] השרפה םש +. 8

 אוהו רדס תיששו עברו ,[אא 1] םהרבא ףסיו ,[אאזט 49] םויה אבאו ,ןצאזץ 1] ןקז
 םיפלא תשמח תויתואו .םינשו תואמ עבראו ףלא םילמו .הסנ םיהלאהו רדסמ רתונה
 בשות םע ףטוח רג א"בל [xצז 4] בשותו"רג 'א ףולחו .רשע העבראו תואמ שלשו
 וינפל םשייו 'א 'תכו .[אאזט 11] איעג אלב תובַאׂש ה תאצ תעל ףולח אלבו .ףקמב נ"בלו
 .בקעי דלונש דע הנש םירשעו םישלש היתונש רפסמו .[אאזש 33] לכאל
 בויג .23  .איעג אלב וצצרתיו כ"ב צץ. ₪  .'א יכאלמב 'ה רבד אשמ הרטפה +. ו"
 .םיִמֹות יללהב +. 4 = .ירק םִיֹוג ,ביתכ
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 ןכדירחאו :ושע ומש וארקיו רעש תֶרֵּדֲאַכ ולְּכ ינֹומדַא 5
 בקע ומש אָרְקַו ושע ברעב תָוחא ודָיְו ויֵחֶא אָ

 םירעגַה ולדעו :םֶתא תַדָלְּב הָנָש םיִששְְּב קָחְצִ =
  ianםָּת שיא בקע הָדָש שיא דיצ עדי שיִא ושע 0

 הסבר ויפּפ דיִצהיּכ ושַעְדְתֶא קָחְצַי בהָאַװ :םילָהֶא ₪
 הָרשההמ ושע אבו דג בקעו זו :בקעידתַא תַבְהא ₪

 םדַאהְךמ אנ ינטיעלה בָקַעידלֶא ושע רמאיו יע אה
 :םֹורָא ומשדארק ןכ"לע יִכְנֶא ףנע יִּכ הוה םדָאה
 ושע רֶמאּו זיל ָּךתָרכּב-תֶא םויכ ּהָרְכִמ בקעי רָמאַּו

 ראו :הָרְכְּב יל הזהמְלו תומְל ךלוה יכנַא הנה ₪
 חְרכְּב-תָא רָכְמּו ול עבָשיו םּוּכ ל הָעְבְשַה בקעי

 לאו םישְרִע דנו םקל ושעל ןַתְנ בסעו :בקעיל 3
 :הָרְכְּבַהְתֶא ושע זמ ךליו םקָ ז תש

 היה רשא ןושארה בעֶרַה דכלמ ץֶרֶאְּב בער יהוו וכ
 םיִּתְשְלַפידְלִמ ךלמיבָאדלֶא קָחֵצִי ךליו םֶהְרְבַא יִמיּב
 הָמיִרַצְמ דִרָּתִדלַא רַמאּו הָוהְי ייִלֶא אָרו :הָרָרנ
 הֶיְהֲאְו תאוה ץֶרֲאְּב רג :ףיִלֶא רמא רשא ץֶרָאְב ןשי
 תצרַאָה-לְכזתַא ןּתֶא דערול ףלדיכ קראו מע
 םֶהָרֹבאְל יתְעַבְשנ ךשא הָעְבָשַהְדִתֶא יתמקהו לאַה

 יִתַתַה םימשה יבְפוכַּכ ףעֶרוהתֲא יתיפרהו :ףיבָא 4
 לכ ערוב ּוכְרְבתהְו לֵאָה תַצְרַאָהלָּכ תא ערזל
 נמשוו יִלְקְּב םֶהְרְבַא עָמָשדרֶשֶא בקע :ץֵרָאָה יג 5
 ;רֶרנְּ רהצ בֶׁשו :יָתֹרֹוְו יתוקח יִתוצמ יּתְרַמָשַמ 6
 יכ אוה יתחֶא רמאיו ותשאל םוקמה ישא ולָאשיו ז

 ארי

 .שגד ילב יל א'ס ץ.33 | ."הזְחהַמלו ג'ב צ. 35 | .קפפ םדָאָה | םדֶאָה א'ס +0
 ,ימלשורי ןכ צ. 3 = .דבל אבשב ךכרבאו םירפס בורב +. 3 .רמא רֶׁשֲא א'פ צ. 5 .וכ
 א'ס +. 4 .ש'חו "כ םירפס תצקמב ןכו הָלאָה ריבס +. 8. 4 .אלמ תֹוצְרֲאָה יללהב
 .רסח יִתְקִח יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5 = .לבד תֶא א'ס +. 4 .יִּתַתְנְ
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 הקבְר"לע םוקְמה ישא ינְרַהיְַּפ יִתְׁשִא רמאל אר
 םיִמיַה םָׁש ליבר יִכ יהיו :אוה הֶאְרִמ תבומחיכ
 ארו ןולחה רעב םיִּתְשְלּפ ךְלמ ְלֶמיִבֲא ףלשיו
 ףלמיבַא אקי :יתשא הקבר תֶא קחצְמ קָחְצְי הנה
 יִתְא ּתְרַמֲא דיאְו אוה תשא הגה ךא רמאיו קיל
 :ְהיֶלֲע תמָאְרִּפ יִּתְרֹמֲא יּכ קָחָצָי ויִלֶא רֶמאַו אוה
 וט לחא בכ טעמּפ ּונְל ישע תאז-המ למי רַמאיו
 גו "תֶא ְלֶמיִבֲא וצו :םשֶא וניִלְע תאבהו ףתשאהתא םעֶה
 :תַמּו תומ ותְשַאְבּו הוה שיִאְּב עננה רמאל םעָהלּב
 וג הֶאְמ אוהה הָנְשְּב אָצְמִו אוהה ץֶרָאְּב קָחָצְי עֶר
 וג לד ולה ל שיאה לדו :הוהְי והכרביו םירעש
 4 רֶלָב הנָקמו ןאצההנקמ ולחיהוו :ראמ לרתיִּכ" דע
 5 רשֶא אבה :םיִתְשלּפ ותא ואנקיו הבר הָּדְבעו
 םיִּתְׁשְלּפ םומתס ויבָא םֶהָרְבַא ימי ויבָא ירבע ּורפַח
 4 ונָפעַמ דל קחצילא ךֶלַמיִבָא רֶמאֹו :רפע םואלמיו
 וז "לָחְנְּב ןחיו חצי םשמ לו :דאְמ ונָפַמ מצעי
 ו םיפה תַרָאְּבתֶא | רפחיו קַחַצִי בשיו :םש בשיו רָב
 םיִּתְשְלְּפ םּומְּפסִו ויִבָא םֶהָרְבַא ימיּכ ּורֿפַה רֶׁשֲא
 -רשא תמְשַּכ תומש ןהְל אָרְקִיַו םֶהְרְבִא תומ יֵרֲחַא
 ופ םָׂשאֵצִמו לחנב קחצי"ידבע ורפהיו :ויֿבָא ןָהְל אָרָק
 א רמאל קחי יער"םע רָרָנ יער ּוביריו :םייח םימ רֵאְּב
 :ומע יקשה יִּכ קשע ראפה"םש ארקיו םיַמַה ונל
 ג החמש אָרְקיו הילעיסנ ּוביִרַו תֶרָחַא רָאָּב ורפי
 ג ובר אלו תֶרַחא רֶאְּב רפחיו םֵׁשִמ קתע :הָנֲמׂש
 ביקרה .הָתַע"יּכ רָמאְפ תובחר ּהָמְׁש אָרְקִַו היל

= 

S 

SNהוהי =  
 והכרביו םירפס בורב +. 19 = .ולדוכראדיכ א'ס צ.8 .רסח תבט ימלשורי ,יללהב ןכ צץ.
 .לֶרָגיִ רע םירפס תצקמב ,סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ .13  .דבל אבשב
 יללהב ,ימלשורי ןכ צ.9 .ק קֵׂשֲע א"ס .20  ."םָש א'ס צ. 20 .יפר וֹנּמִמ יאחנדמל 6

 .הָּתע יפ נ'ב ץ. 92 .רסח תבחר
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 אָרַּו :עבש רֵאְּב םשמ לעוו ץְרֶאָב טרפו ונל הָוהְי 3
 םֶהְרְבַא יהלֶא יכנָא רמאו אוהה הָלִיִלַב הָוהְי ויְלֶא ₪

 -תֶא יתיּכְרהְו יתרו יבא ָךְַאהיִכ אָריִּת"לַא דיָבָא
 = ארקיו ַחַבומ םש ןביו יִדְבַע םֶהְרְבִא רובעפ דערו =

 :רַאב קָחְצְייִרְבַע םָׁשור ולהֶא םשדטיו ּהָוהְי םֵׁשְב
 -רַש לכיֿפו והעְרְמ תוְחאְו רֶרגמ וָלֲא ךְלֶה דלטיבאו א

 םִּתַאְו יִלֵא םֶתְאָּכ עודמ קָחצי םהְלַא רָמאוו :ואבצ
 ּיִאְר ואְר ּורָמאָו :םֶכְּתַאְמ יִָחְלַשִּתַו יתא םֶתאְנָש ₪

 וניתוניב הָלֶא אנ יהָּת רמא דמע | הוי היחכ
 פע השָעְת"מא מע תיִרָב הָתְרְכִ עבו ּונֵיַּב ₪

 בוטדקר מע ישָע רשָאְכְו ףונעגְנ אָל רֶׁשֲאכ העְר
 יםהל 'שעוו :הָוהְי ורב הֶּתַע התא םולָשְּב חלשה

 שיא ּועְבַשיו רקכב ּומיִּכַשיַו :ותשיו ולכאיו הָּתׁשִמ גו
 םֹויַב | יהו :םּולְשְּב וָּתַאָמ ּוכליו קָחָצְי םחלשיו ויחאל
 רֵאְבַר תודא-לע ול ודע קֶחְצִי יִדְבַע ואבו אהה

 העבש התא ארקיו :םימ ונאָצִמ ול ורמאיו ורפח רֶׁשֲא 3

 :הזה םויה דע עבש רֵאְב ריעקדבש ןפילע
 תא הָׁשֲא חיו הָנָש םיִעְּבְרַאְדּב ושע יהָיַ 4

 :יתחה ןליִא-תַּב תַמשְּבתֶאְו יִתחה יִרָאְּבתַּב תידוהי
 :הקבְרְלו כחצי חור תרמ ןייהתו 5
 ₪ ארקיו תאְרמ ונע ןיהכתו קחצי ןקחיּכ יהו וכ

 :ינגה וילא רמא כ וילא רמאו לדה נב | ׂשֲעדתֶא
 אנא הֶתַעְו :יתומ םוי יתָעְדָי אל יתנקז אנחהנה רמי ל

 :הליצ יִל הָדּוצְו הלשה אָצְו ףתשקו לת ףילכ
 הלכאו יל הָאיִבְהְו יִתְבְהֶא רשאּכ םימעטמ יל-השעו 4

 רובעב

 א"פ +. 80 . .איעגב ינוחלשתו נ"ב ?. פז = ."םָשָּב א'ס +. 95.  .םשדןְבַו א'ס ץ.5
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 :י .ירק דצ ,ביתכ הָדיִצ +3
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 ג תעמש הקְכרְו :תּומָא םרטכ ישפנ ךֶכְרֶבִּת רוָבעב
 יי ריצ ריצל הֶרָשה ושע לו נב ושעדלַא קָחְצְי רב

 6 הגה רמאל הָנְּב בקעיילַא ּהָלְמָא הקְבְרו איה
 :רמאל ףיָחֶא ושעחלַא רבדִמ ףיִבָאדתֶא יִתְעַמְש
 ז הָכְכְרבִאְו הלכא| םיִמעְמִמ יללהשעו דיצ יל הָאיִבָה
 + רשֶאְל ילְקְּב עמ יִנָב התו :יתומ ינפל הָוהְי ינפל
 ו יאש םָׁשִמ ילדחקו ןאצה"לא אָנְיְדְק :ךתא הָוצְמ ינא
 רשאּכ ףיכָאְל םימעטמ םתא הֶשעֶאְו םיכט םיע יי
 ו סרבי רשא רבעּב לָבֶאְו ףִיִכָאְק תאבהו :בהֶא
 וו ושע ןֶה מא הָקְבדילֲא בקעו רֶמאַֹו :ותומ ינפל
 וג יִבֲא לשמו ילוא :קֶלָח שיא יִכְנִאְו רעש שיא יִחֶא
 :הכְרב אָלְו הָלְלְק ילָע יתאבהו עתְעַתְמְכ ניב ית
 ו ךלו יקב עמש דא יִּכ ָךִתְלְלְק יֵלְע מא ול רַמאַּתו
 4 םימעטמ מא שעתו מאל אבו חקיו ליו :ילדהק
 וג הנְּב ושע יֵדְְב-תֶא הָקְּבִר חו :יֵבֶא בהֶא רׁשֲאַּכ
 נב בקעידתֶא שכלו תב ּהָּתַא רשא תדמחה לדה
 ו לער ויָרַיילַע הָשיִּבְלַה םיזעֶה יג תרע תאו מק
 וז רׁשֲא םתְלַהתֶאְו םיִמעְמַמַה-תֶא ןַתתַו :ויראוצ תֶקְלַח
 ₪ יבֲא מא ויֵבֲא-לַא אָבָּה והָנְב בקעו די הָתָׁשְע
 ופ יִפנא ויבָא-לָא בקע רַמאיו נב הָּתַא ימ ננה רָמאֹ

 הָבָׁש אקסוק יִלֲא תרד רֶׁשֲאכ יִתיִׂשְע ְּףָרְּב ושע
 א קֶהְצִי רַמאו :ףשפנ ינְכְרְבּת רובעב ידיצמ הֶלְכָאְו
 הָרָקַה יּכ רמאיו כ אצמל ּתְרַרֹמ הנחהמ ּונְּבְדלֶא
 וו אָזהַשג בקע"לַא קח רמאו נפל ףיחלַא הוה
 בקעו שנו :אְלהסַא וש נב הז הָּתַאַה ְּב ָךשְמֶאו
 םיִדָיהְו בלעי לוק לקה רמאיו והשמוו ויֿבֶא קָחְצהלַא

hk - | : , 

nD ww 

 יד |

 םירפס בורב +. 19 = .ָךְלּיַו א"ס .v.14 .איעגב ךתללק ג'ב ,י"כ םירפס בורב ןכ  צ. 3
 .דבל אבשב ינכרבת
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 תרעש ויחא ושע ידי ויִדָי ווקדיּכ וריּכה אָלְו :ושע ידי ₪
 רמו :יִנָא ראו ושע ינְּב הז הָתַא רָמאו :והכרביו 4

 ישפנ ְּךְכְרַבִּת 5 נב דצמ הלאו יל השגה

 -תֶא חריו ולדקשיו שנו גי .ליהקשו אנְזהָשנ ויבָא א
 הָדָש חיִרְ ב ַחיִר ּהֶאְר רָמאיו והכרביו ויָדְגַּב חיִר

 ₪ םיִמָשה לַטמ םיהלָאה ךלְַתִו :הָוהְי יכרּכ רשא א
 ןחתשיו םיִמַע ףודְבַעְי :שְיתו ןֶנִּד ברו ץרֶאה משמו <

 ףמא יב דל וןחפשיו ףיִחֶאְל ריִבָנ ּהָוָה םימָאְל ףל
 קחי הָלִּכ רֶׁשֲאכ יהו :דורְּכ ךיקְרָבְמְו רּורֶא דירר יי

 יִנָּפ תאמ בקע אָצָי אצו ךא יהו בקעידתַא דָרְבְל
 אוהדסג שעיו :וךיצמ אָּב ויחֶא ושַעְו ויבָא קָחְצַי א

 טאו יבָא םקי ויִבָאְל רָמאְו ויִבָאְל אבו םימעטמ
 בָא קָחְצְי ול רמאינ :ףשפנ ינכרכת רָבַעְב ונּכ דיצמ

 קָחְצִי ררָחָו :ושע ְּרְכְב נב נָא רמאו הָתְאְדִמ ₪
 דיצ"דצה אוה אופאחימ רַמאיו דאָמדדַע הָלדִג ּהָדְרַח
 ךורכיסנ והכְרָבַאְו אֹובִּה םֶרְמְּכ לָכִמ לכאְו יל אבו

 הָלדִג הקעצ קעצו ויבָא יִרבְדדתֶא ושע עַמְׁשַּכ :הָיהְי א
 | יָא יי רב ייִבָאְל רֶמאַה דֶאְמְדדִע הָדמ
 = ּכָה רָמאו :ףַתָכְרִּכ הקו הָמְרְמִּכ יחֶא אָּב מאו ₪

 = .חקל יִתְרְכְּבדתֶא םימעפ הז ינבקעיו בעי ומש ארק
 :הָכְרְּב יל חְלצֶאאְלַה רמאוו יִתְכְרְּב חַקְל הָּתַע הֶגהְ
 -לָכתֶאְו ךל ויַּתְמש ריִבְג'ְִה ושעל רמא"ו קַחצִי ןעיו
 הלו ויָּתְכַמְס שריתו גו םיִדבעל ול יִּתַתְנ ויחֶא

 הכלבה ויבָאדלֶא ושע רמאיו יִנָפ הָשַעֶא המ אופָא 8
 תחא

 ּוחפשי] .29 = .ָּהְל ןיו נ"ב א'נ צ. 8 .!ל א'ס צ. 95  .איעג אלב והכרביו נ"ב 3
 .רבל אבשב ינכרבת םירפס בורב +. 31  :ווֲחַּתְׁשיִו נ"ב א'נ .ירק ּוֲהּתְׁשִִו ,ביתכ

 .אֿפיִא יללהב +. 97 ."ןה א'ס צץ. 37 = .והכְרבאו םירפס בורב טז. 88 = .יִמ א'ס +. 9
 : .הָכְרְבַה א'ס +. 8
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 ולק ושע אשיו יבָא נָאסג נְבַרּב יִבָא ךְלְדאוה תַחַא
 ₪ ץֶרָאָה ינמְׁשִמ הנה וילא רָמא ויבָא קחצי ןעיו דב
 ו היה ָךְבְרה"לְו :לעמ םימָׁשַה לטמו ףְבֶשּומ הָיָה
 לעמ לע ּתְקרֶפו ריִרְת רשאפ הָיְהְו רבעת ףיִחֶאתֶאו
 וו וכרּפ רשא הָכָרְּבַה-לע בקעיהתַא ושע םששוַו :ּףִראָו
 הנרהא| יִכִָא לָבֲא ימי וברק ובְלְּב ושע רַמאיו ויבָא
 ₪ חָנּב ושע .יִרְבּדִתֶא הָקְּבִרְל דעו ויִחֲא בקעת
 ויִלֶא רמתו ןְטקַה ּהָנּ בקעיל אָרְקִתַו חלֶשּתַו לה
 ₪ עמש יֵנְב התעו :ףנרהְל ףל םחנתמ ףיחֶא ושע הגה
 4 'מע תמש הָנָרָח יִחֶא ןָּבְלְ"לֶא ךלדחרְּב םּוקְו יִלְקְּ
 ₪ םושדדע ּוִיִחֶא תמה .בשְּתִדרֶשַא דע םיִדָחֶא םיִמָי
 ִּתְהלָׁשְו ול תיִׂשְעהרֶׁשֲא תא הְׁשְו ךִמִמ ףיחַא"ףא
 :דָחֶא םֹי םָכנְׁשג לָכְשֶא הָמְל םשמ יּתְחקְלּו
 6 תה תב ינפמ ייחְב יּתָצק קחְצַלֶא הקְּבִר רָמאַּתו
 ץֶרֶאָה תֹנְּבִמ הָלֶאְּכ תחחתונכמ הָשִא בקע חקלדסַא
 חכ ותא ּךֵרָבו בקעלַא קחצו ארק :םַײח יִל הָמָל
 2 םוק ןעֶנְכ תונְּבִמ הָשֶא חַּתהאְל ול רַמאִיו והוצו

 םשמ ףל"חקו מא יִבֲא לאותב הָתיִּב םֶרֶא הָנֶדּפ ךל
 ' ְףַתֶא רבי ידש לאְו יִּדִמִא יחא ןָבְל תֶנְּבִמ הֶׁשֲא
 + תכְרְבתֶא ףְלְרתַו :םיִמַע להקל תהו ףפרוו רפי
 ףיִרְְמ ץֶרָאדתֶא ךתשרל ךתא דערזלו ףל םהְרְבא
 בקעתַא קָחְצְי חלו :םהְרְבַאְל םיהלֶא נר
 יא .ימרֶאְה לֵאּתַּבוְּב ןָבָק"לֶא םֶרא הנהפ דל"

 כז

 תֶא קָחְצְי ךרמדיפ ושע אריו :ושעְו בקעו םא הָכְבר
 השא םשמ ולדתחקל םֶרֶא היפ ותא חלשו בקע
 תנְּבמ הָשֶא חקתדאְל רמאל ויִלַע וצו ותא .ָכְְבְּ

 שמ

4 

 ןענכ

 .ירצב ְתַּבְרו וחיריב +. 3 .הכ .אריעז 'ק צ. 46 .עיבר חַלְׁׂשְּתַעא'ס .42 | .הכרבה
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 הנדפ ךלוו ֹומֲא-לָאְו ויָבָאדלֶא בקעי עמשיו .:ןעְנְכ ד
 :ויבא קחצי יניב ןעֶנְּכ ּתֹונְּב תועְר יִּכ ושע אריו :םָרֲא 4
 לאעַמְשי"תכ | תלחמהתא חק לאעמשידלא ושע לי 0

 ערפ אציו :הׁשֲאל יל וישקילפ תויבְנ תֹוָחֲא הבאב 0 ₪
 םש ןליו םֹוקָמַּב ענֿפװ הָנָרָה דל עַבָׁש רֶאְּבִמ בקע ו

 ויתשַאְרמ םשו םוקָמה יִנְבַאְמ הכו שמשה אָבדיִּכ
 הֶצְרא כצמ םֶלַס .דגהו םלחיו :אוהה םוקמְּב בֵכׁשַו
 םילע .םיהלֶא יכאלמ הנו הָמָימַשה עמ ושארו

 יהלַא הוה נָא רמאיו וילע בצנ הוהְי הָנהְו וב םידרו ג
 בכש הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה קחצִי יהלאו ףיִבֲא םֶהְרְּבַא

> =: 

 ץֶרָאְה רפעפ דערו הָיָה :ףערזלו הּננּתֶא ל ָהיִלֲע
 "לכ ב ּוכְרְבְנְו הָבְנְנְו הָנֿפצְו המדָקו המי חצרו

 ףיתרמשו מע יא הנה :ךערזבו הָמדאְה תחפש 3
 אל יִּכ תאוה הָמְדאְהְלֶא ףיתבשָהְ לַתירׁשֲא לפב ;

 דל יתרּכִדדרֶשֶא תא יתישָעְדםִא רשא רע ְּךְבְוֲעֶא

 הזה םוקמּב הוה שי ןֵכָא רֶמאֹו ותנשמ בקעי ץקיו 16

 הוה םוקמה אָרונהַמ רמאו ארו :יּתְשְרי אל יכנָאְו וז
 םכשיו :םימשה רעש הזו םיחלא תיבדסא יכ ה ןיא 8

 םשו ויתשַאְרְמ םֵׁשְרְׁשֲא ןבָאָהְתֶא חיו רָקּבַּכ בקש
 התא ב ורוח
 .תלָחַמ וא תַלֲחַמ וא ,איעג אלב תלֲחַמ א'ס +. 9

 קחצי תדלות הלאו השלש הירדסו .לאללההי [צטוו צ--xצטזוו 9 השרפה םש +. 9
 האמ םיקוספו .[אאטנז 98] םיהלאה ךל ןתיו ,([אאטזז 1] קחצי ןקז יכ יהיו ,[אאצ 19]
 א"ב צצו 22] וצצרתיו 'ז םיפולחו .וכתו םיפלא 'ה תויתואו .בלתו ףלא םילמו .הששו
 ףקמב נ'בלו הז םע המלו ףטוח א"ב ,[צצש 39] יל"הז"המָלְו ,ג'בל ןכ אלו איעגב ארוק
 ינוחלשתו .רפושב יִּכ נ'בלו ףקמב יכ ףטח [אאטז ₪] התו ,הז תחת ןכו המלו תחת
 אלב ארוק א'ב [אאטוז 13[ | ךתלְלִק ,איעגב ינוחלשּתו נ'בו א' 'בל איעג אלב ,(אצצנ 7
 ג'בל ןכ אלו איעגב א'בל ,[אאטנז 27] והכרביו ,איעגב ךתללק ג'בו 'קה תחת איעג
 / אא 6| הנב בקעודלא 8 אלבו .ףקמב נ' 'בלו ,א"בל ,(אצץזג 40] היחת ךברח-לענ
 { ,ןצצט 23 םייג 'ג 'תכו .[אאז 98] היהדיכ וניאר ואר 'א אקספו .[צצענז 41] יהא בקעידתַא
 | .הנש עבשו םיעבש היתונש רפסמו .[צצשנז 29] 'מדק ךל וחתשיו ,[אאנז 3] הריצ
 .'מיימה יפל המותס השרפ א"ס .ללכ עצמאב אלו 'שירב א השרפ אהל 'קסיפ תיל +0
 גהנמכ ב"י עשוהב בקעי חרביו ,םידרפסה גהנמכ א"י עשוהב םיאולת ימעו הרטפה .v וס
 ,א'סב ןכו רמאַֹו וחיריב צ.16 ..םיזנכשאה
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 9 "םשדתא אָהְכו :השארדלע ןמש קצוו הבצמ התא
 :הנשארל ריעהדסש זּול םָלואְ לא"תיב אּוָהְה םיִקְמַה
 ע לנרמשו ירמע םיחלא היהידסא רמאל רדנ בקע רד
 נבו לֿפָאל םֶחְל ילדו ךלוה יא רשא הזה דרב
 1 יל הוהְי הָיַהְו יבא A םולשב יתבשו :שְּבלל
 פ תִּב הוי הָבַצַמ יּתָמשרשא תאוה ןַבָאָהְו :םיהלאל
 מכ אשי :דל ונרשעא רשע יִלְדִּתִת רׁשֲא לכו םיהלֶא
 + רַאְב הנה] ארה :םֶדְקחיִנְב הֶצְרא דל וילנר בקש
 יכ היִלָע םיצבר אצדירדע השלש םש-הנהו הרש
 יפ-לע הל ןְבַאָהְו םיִרְרעַה ִכְׁשִי אואה רֵאּכְַמ
 | ןֶבָאָהְרתֶא ילכו םיררעֶה"לְכ המרפסת :רַאּבַה
 ְבֲאָה-תַא ובישחו ןאָצַה"תֶא ִכְׁשַהַו רֶאְּבַה יפ לעמ
 4 ןיאמ יהא בקעי םֶהָל רמו :המקמל רֵאְּבַה יפ"לע
 5 םתעדיה בהכ רמאיו :ּנֲחנֲא ןרחמ ורמאיו םָּתַא
 6 +םלְשַ םהְל רמאיו :נעדו ורמאיו רֹחַב ןָבְלתא
 :ןאצהדסע הָאְּב תב לַחְר הגהו םולש ורמאוו ול
 + הנקמה ףסֶאה תעדאל לדג םויה דש ןה רַמא
 : רשא דע לָכנ אל ורמאיו :שר כלו ןאצה וקשה
 רַאְּבַה יפ לעמ ןְבַאָההתֶא כג .םירְרעֶההלְּכ ּופסָאי
 ו הֶאָּב | לֵחרְו םָמַע רַּבֹלִמ טדש :ןאצה .טיקשהו
 ו רׁשֲאַּכ יהו :אוה הער כ היבָאל רֶׁשֲא ןאצַה"םע

 ו קשיו :ומא יֵחַא he ןאצתֶא קש ראְּבַה יִפ -
 19 ah בטעי דנו :ךבו ולקדתַא או לחרל בקש
 + גת ץֶרתו אּוָה הקרב יִכְו אוה ָהיִבָא יחָא :יִּכ

 היבאל |
 :בורב צא. 8,8 ..ופסאנו וחיהי +. 8 ,םכ  .'קו 'תכ הלמ אדח לאָתיֵּב יאחנדמל +. 9
 .ולְלְגו י"ב םירפס
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 ותחַאְרְּב בקע | עמשדתא ןְבָל עמשְכ יהו :ָהיִבָאְל 3
 ותיִּבְדְלֶא ּוהָאיִבַו ול"קשנה לדקְּבחְו ותארקל ץֶרָיו

 ןבל ול רמו :הֶלֶאָה םירבדה"לּכ תֶא ןבֶלל רפְסִיַו 4
 רַמאּו :םיִמָי שרה ֹומע בשיו הָּתַא ירשבו יִמַצַע ךא =

 יל הריגה םגח יגתדבעו הָּתַא יִחֶארִכִַה בטעיל בל
 האל הלרגה םש תונפ יִתְש ןבללּו :ףתרכשמההמ 16
 -תֿפו התה לֵחָרו תֹוָכַר הָאל יניעו :לַחְר הגטקה םשו וז
 רמאיו לחר"תא בקע ב בהָאיו :הֶאְרִמ תֿפױ ראת ג
 ןֶבְל מאו :הנטקה הב לַחְרְּב םיש עבש לדבעא וי

 הָבְש רחא שיאל ּהָתֹא יִתתמ ל התא יִּתִּת בוט
 ויניעב ויהיו םינש עבש לחרְב בקעי דבעו :יִדָמע א

 ןֶבְלְלֶא בלע רמאו :ּהָתֹא ותבהאב םיִדָחֶא םיִמָיַּכ
 ףסָאו :הילא הָאֹובֲאְו ימי ואְלמ יִּכ יתשאהתַא הָבַה ₪
 בֶרַעְב יהו :התְשמ שעיו םוקמה ישְנַאדלָּכתֶא ןבל <

 :ָהיִלא אב וילא התא אבה תב .הֶאלדַתֶא הק
 :החפש ותב הֶאְלְל ותְחפש הפְלְזתֶא הל פל ןתינ א
 תאזהמ ןבְל"לֶא רמו האל אוקדהַנהְו רקבב יהו ₪

 :ינָתימר המְלְו ךמע יתרבע לחרב אלה יל תש
 ינפל הָרְיִעִצַה תַתְל ונמוקמכ ןכ השעיחאל ןבְל רמאיו ₪

 תאו-תָא-סנ ל הָנתַו תאו עבש אלמ :הָריָפְּבַה
 :תֹורֲחֲא םינשדעבש דע ירְּמִע רבעת רשָא הדבעב

 לחר"תא ולו תו תאו עבש אלמװ ןכ בקעי שעיװ ₪
 הָהְלב- תֶא וב לחרל סל זתיו :השאל ול תב

 דם) בהֶאְו לָחְרילֶא םג אבו :הקפשה ּהָל ֹוֵתָחָפַׁש 9
 :תֹורֲהֲא םינשדעבש רוע ומע דבעיו האלמ לַחְדתֶא

 פ לֵחְרְו ּהֶמְחְרְדתֶא חַּתְפִו הֶאְל הָאטשדי הָוהְי אְָיַו ג
 הרקע

 ,י"תו א'ת ,ש"ח ןכו הָחּפשְל א'ס +. 4 = .וחיריב ןכ ש. 18  .שגד עמָשָּפ נ'ב 8
 .איעגב "סג א'ס צ. 30 = ול תלמ ןיא "כ םירפס תצקמב צ.28 .ְףּפָע יארוסל +. 6
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 פיפ ןפואר מש ארקתו ןּב דלתו הֶאל רהתו :הרקע
 ושיא יִנבְהֶאְי הָתִע יִּכ ינֲעְב הָוהְי הֶאְרְיִּכ הָרָמָא
 33 האונשהיכ הוי עמשחיּכ רָמאּתו ןַּב דלתו דש רַהּת

 ₪ רהתו :ןעְמַש ימש ארקתו הזחתָאדסג לוח יבנא
 -יִכ יִלָא ישיִא הָוְלי םעַּפַה הָתְע רָמאּתו ב דֶלִּתַו דוע
 5 רַהּתַו :יול ומשדאָרק ןעילע םִנֿב השלש ול ית
 ןכדלע .הוהְידתַא הדוא םעפה רָמאֹהַו ןֿ דלתו רוע
 ל ל יִּכ לֵהָר אָרִתַו :תֶדְלמ דמעתו היה ומש הארה
 טקעײלָא רַמאַּתַו ּהָתחַאּכ לַחְר אנו בעיל הָרְלָ
 2 ֿבכעי ףאזרחוו :יכנָא הָתמ ןיאדסאו םיִנָב ילזהבה
 ני עָנמְירשֶא יפנֲא םיהלֶא תַחְתַה רַמאֹו לַחְרְּ
 ג דלתו הילא אפ הָהְלְב יִּתָמֲא הנה רמאתו :ןטב"ירפ
 + הֶהְלְּבתֶא ולְדַתִתַו :הנמְמ יכנאדםנ הֶנְבִאְו יִכְרְּבְל
 : דלתו הָמְלִּב רהתו :בלעי הלא אב השאל הָתְחְפש
 ג יִלְכְּב עַמְש ו םיאלֶא יִנְנְד לַחְר רמאתו :ןֶּב בקעיל
 ז דֶלָּתַו דע רהְתו ןח ומש הארק ןכילע ב ילדת
  לַחְר רָמאִתַו :בלעיל גש כ לחה תחפש הָהְלב
 אָרְקִתִ יתלכידמנ יתחאדשע יִּתְלתְפִנ | םיקלֶא ילותֿפנ
 | "תֶא הכתו תרלמ המעי הֶאְל אָרִתו :ילְתְפנ ומש
 וט הָפְל = :הָׁשֲאְל בקעיל התא ןּתּתו תחפש הפ
 וג "תֶא אָדָקּתַו דב האל רמה :ןּכ בֶקְַיְ הֶאְל תחפש
 19 :בקעיל ינש זּב האל תחפש הפו דלתו :ךנ מש
 13 משא אָרָמּתַו תֹנְּכ ינִּרְׁשֲא יִכ יִרשְאְּב הֶאְל רָמאֹּתַ
 ו םיאְדּוד אַצְמִו םיִמֲח-ריִצְק יַמיִּב ןבּואָר ךליו :רֶשֲא
 הֶאְלְלֶא לִחְר רָמֹאַהו מא ד םתא אביו הָדשּב
 ו "תֶא ךתחק טעמה - רמאתו זנב יאְדּודִמ ל אָניִנת

 ושיא
 א"ס v.3 % .ע"תו ש"ח ןכ ו הֶאְרְק = = ארק לי צ ט.84 .י'תו ש"ח ןכו ומשדתַא א"ס צץ. א

 ביתכ רַגַּב א"סב ,ירק דג אָּב ,ביתכ רגב v.11  ,ש"ח ןכו -םַגְו א"ס צ.8 .עיבר רמאתו

 .ע"ת ןכו ירקו
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 בכי כל לחְר רָמאּתו נב יִאְדודִתֶא םג תַחַקְלְו ישיא
 הדשהךמ | בקע אב זנב יִאָדיִד תקת הלילה ּךִמַע 6

 יִּכ אֹובָּת ילא רָמאתַו ותאְרְקל האל אֹצַתַו בֶרָעְּב
 :אוה הָלָיְלִּב מע בכְשו כ יֵאְדידְּב ךיתרכש רכש

 :ישימח ןּכ בקעְיְל דלתו רֵהָתו הָאל"לָא םיהלֶא עמשיו ו
 יִתְחְפְש יִּתְתְשְרָשֶא יִרְפָש םיהלָא ןַתְנ הֶאל רָמאָתַו ₪
 דלתו האל דע רהתו :רכששי ימש אְרקתו ישיאל 9

 רָבְו יתא | םיהלֶא יִנְְבְו הֶאְל רָמאתַו :בקעְיל יששְךּב
 םיִנָמ הָשָש ול יִּתְרלָירִּכ ישיא ינְְּבַו םַעָּפַה בוט

 -תֶא אָרְקתו תב הָדְלָי רחאו ןולְבִז ימָשתַא אָרְקִתַו ג
 כ הלא עמשיו לַחְר"תַא םיקלָא רֶכְזו :הקד ּהָמָׁש ₪
 רַמאֹתו ןְּב דלתַו רַהּתו :ּהָמְחְרדתֶא חֶּתְפִיַו םיהלָא ₪
 רמאל ףסוי יִמְשדתַא ארק :יִתפְרָח-תֶא םיהלא ףסָא ג
 ףסוידתַא לחְר ּהָרָלְי רֶׁשֲאַּכ יהיו :רֶחַא ןּכ יל הָוהְי ףסי <

 :יִצְרֶאְלּו ימוקַמ"לֶא הָכְלֶאְו ינחלש ןְבלזלָא בקעירמא
 הָכְלַאְו ןהְּב ְךֶהֶא יִּתְֿבִע רשָא ידְלְרתֶאְו ישְנַתֶא הָנִת ₪
 ויִלֶא רָמאַוו :ףיתדבע רֶׁשֲא יִתְדְבַעְתֶא ּתַעדָי הָּתֲא יב ה

 הֹוהְי יִנָכְרְבִנ יתשחנ ְךינעְּב ןח יִתאָצְמ אנְ"םא ןְבָל
 וילא רמאוו :הָנֶאְו ילָע ךךכש הָבְקְנ רמאיו לב ₪

 ףנקמ הָיִהְדרַשא תֶאְו ףיתדבע רֶׁשֲא תֶא ָתעדי הָּתַא
 רבו ברל ץרפוו ינפל 3ל הָיָהְדִרֶשִא טעֶמ יִכ תא
 :יתיבל יכְנִאדנ השעֶא יתִמ הפו ינהל ִָּהֶא הוה

 הָמּואְמ יִלְתתחאל בקעי רמאיו ףךלְִֶּתֶא הָמ המאה ג
 ףנאצ העְרֶא הָבּושֶא הֹוַה רֶבְּדַה יִלהשעתְדא

 דלָּכ םָׁשִמ רַפָה םויה נאִצזלֶכְּב רֹבֲעֲא :רָמְשֶא 9
 הש | | ל

 .אּוהַה ריבס צ.16 | .איעגב "ןמ נ"ב צ.16  .יִאדוד"תא םג א"נ ,י"כ םירפס בורב ןכ + 5
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 ּרְכָנְ אְּלֲמְו םיִבְׂשְכַּב םוחדהׂש-לָכְו אולטו דקְנ ו הש
 ₪ היכ רַחַמ םויב יתקדצ יֵב-התְנעְו :ירכש הָוָרְו םיזעב
 אּולָטְו ד ועֵאדרְׁשִא לכ נפל ירכשדלע ובת
 ג ןה ןֶבְל רמאיו :יתֲא אוה בגג םיבשכב םּוחְו םיזעַּב
 6 םיִדְקַעָה םישיּתהדתא אוהה םויּכ רסיו :דרְבְדְכ יי ול
 -רֶׁשֲא לכ תאלטהו תודהה םועֶהלְּב תא םיִאלטַהְו
 6 ךרד םשיו :ונְּכ"דְּב ןתיו םיפְשּכַּב םוחחלפו וב ןבֶל
 ןֵבְל ןאָצדתֶא הער בקעיו בקעו ןיִבו וכ םיִמָי תשְלש
 אז ןומרעו וולו חל הגבל לקמ בטעי ולדחפיו :תרתונַ
 "לע רֶׁשֲא ןבְלה ףשחמ תוָבְל תולְצְּפ ןהְּב לַצֿפ
 ₪ םיִטָהְרּכ ud רֶׁשֲא תולָקמַה- תֶא צו :תולקמה
 = ןאצה הּפנְל תותשל ןאַצַה ןאבת שא םִימַה תֹותְׁשְּב
 39 תולְקמַה לַא ןאצה וִמֲחו :תותשל ןֶאבְּב הָנְמַחַַ
 ₪ דירְפה םיִבָשְּכִהְו :םיִאלָטּ םיִּדְָנ םיִדְהַע ןאצה ןֶדלו
 ןֶבל ןאצְּב וחלב רקעלא | ןאַצַה נפ ןתו בקעי
 4 היה :ןבל ןאצ-לע םתש אלו וחבל םירדע ול תשיו
 - תולקמה"תַא בקעי םֶשְו תורשקמה ןאצה םהידלכב
 2 ףיטעהְבּו :תולקמב הָנְמחְיְל םִיִמְְרְּב ןאצה + געל
 :בְקעְְל םיִרְׁשְקַהְו בל םיפמעה הָיָהְו םיִׂשָי אל ןאצַה
 . תוחפשו הובר ןאצ ולדיהָיו דֶאמ דאַמ שיאָה ץֶרֿפַ
 אל !בל7נב יַרְבדהתָא עמשיו :םיִרֹמַהַו םילמת םידבע
 רְׁשֲאַמּו וִבָאל רֶׁשֲאלְּכ תַא בלע | הָקָל רמאל
 ג ינָּפתֶא בקעו אָריו הזה בְבַההלְּכ תא הָׂשע וניבָאל

 + "לא הוי רמו :םושלש למת וע ּויֵא הנה ןבל ₪
 בקעי
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 :רמִע ךיהאו ףךתדלומלו יִתובָא ץֶרָא-לָא בוש בקש
 :נאצ-לָא הָרָשה הֶאְללּו לחְרל אָרָהַו בלע הלשי 4
 ילָא ונניאדיּכ ןטיבא ינּפ-תַא יא האר ןהל רמאיו 5
 = יִּכ ןֶתְעדָי הָנָתַאְו יִדָמִע הָיָה יִבָא יהלאו םשְלש למת <
 ףלחהו יב לת ןָכיִבַאו :ןכיִבאדתֶא יתרבע יחפ"לֶכּב ז

 ערָהְל םיהלֶא ֹנְתְנ"אְלְו םינמ תֶרָשע .יִּתְרַּכשַמתֶא
 -לָכ ודל רכש היה םיִדְקְנ רמאי הָכְדִא :יֲִמע 5

 ולו רכש הוָהי םידקע רמאי הָכמִאְו םידְקְנ ןאָשה
 םָכיֿבֲא הנְקְמ"תֶא םיִהלֲא לצו :םיִדְקַע ןאַצַהדלָכ <

 םולחפ ארו יניע אָשֶאְו ןאצה םחי תעָּב יהיו :ילךתו
 םיּהְקְנ םיֶּדְכַע ןאצה- לע םילעֶה  םירתעָה הנה

 בקעו םולחפ םיִהלֲאָה ָאְלמ יֵלֵא רמו :םיִּדרְבו 1
 םיִרתעֶהלְּכ הארו ףיניע אנזאְׂש רֶמאּו :יננה רמאו ו

 תֶא יתיאְר יִּכ םיִדרֿבּו םידקנ םידקע ןאשק" לע םילעה
 רׁשֲא לא"תיב לֵאָה יכְָא כ השע ןָבְל רׁשֲא-לָּכ ו

 םוק הע רדג םׁש יל ּתְרַדְנ רשא הבצמ םֵׁש תַהְׁשְמ
 ןעּתו :ףתרלומ ץרָאדלא בושו תאוה ץראהךמ אצ
 הלם קלח וטל דועה ול הָנְרמאּהו האל לַהְר

 ונרכמ ב ול ּטָבשחְנ תוורְכְנ אולה ּווניִבֶא תיִבְּב 5
 רשֶא רַשעָהְדלָכ יִּכ :ּוּוּפְסַּכְדתֶא לוכָאְדםנ .לכאיו א

 רשַא לכ הֶתְַו ונפלו אה ּונְל ניבָאמ םיהלַא ליצה
 'נְב"הָא אשיו בקעי םקי) :השע ףילא םיקלא ךַמָא ו
 -תֶאְו ּהנְתִמ"לָּכ-תֶא נהנו :םיִלמְגההלע ויָנְתֶאְו ו

 ןּּפְב שכר רֶׁשֲא נק הנקמ שָכְר רֶׁשֲא ושכל
 םרא

 רֶׁשֲאַוא'ס צ.13 .ביתכו ירק הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל צ.18 .רסח ּיִתַבַא יללהב +3
 י'כ םירפס תצקמב צ.17  .ע'תו ש"ח ןכו הָּתַעְו א'ס צ. 18  .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו

 .תֶאְו א'כ .18  .ע'תו ש"ח ןכו וויָנָּבהתֶאְו ויִשָנתֶא
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 ופ ףלֶה ןְּבְלְו :ןעֶנְּכ הָצְרֶא ויִבָא קחצידלֶא אֹובְל םֶרֶא
 .an רׁשֲא םיפרתַהדתא לחר בתו ונאצהתא זזנל
 א יכ ול דינה יִלָּבְ"לַע ימְראָה פל םל"תֶא בלע בנו
 גו רבעיו םקיו :ל-רׁשַא-לַכְו אוה חרבו :אוה חרב
  םיב ןָבֶלְל דגיו :דעלגה רה ֹונפ-ֹתֶא םשיו רָהְנַהדתֶא
 3 ףדריו ומע ריחֶאדתֶא חכו :בקעי חרב יִּכ ישילשה
 :דַעְלִגה רַהְּב ותא כבל םיִמָי תעבְׁש ךרד ויָרֲחַא
 א, ל רמאיו הלילה טלה ימרָאה ןבל"לָא םיהלֶא אב
 ₪ שו :ער-דע בוטמ בקעידסע רכדתךפ ףל רמשה
 עֶכְּת ןֶבְלְו רָב ֹלֲהֲאדתַא עֶכּת בלע בקעיהתא ןבל
 ישע המ בעיל ןֶבְל רֶמאו :רעֶלְגַה רהב ויָחֶאדתֶא
 :בֶרָח תֶויְבְשַּכ יִתנְּבדתֶא גַהְנִתַו בבל תֶא בנה
 חלש יל תְדְגהדאלו יתא בתו חרבל תאבחנ המ
 קשנל ינּתְשטְנ אָלְו :רוגכבו תב םיִרְשְבּו הָחַמְשְב
 5 תושעל ידי לַאל-שי :ושע תְלכסה המ יפלו נפל
 רמאל ילא רַמֶא | שָמָא םָכיִבַא יהלאו עֶר כמ
 אט הָּתעְו :עֶר-רל בוטמ בקעחמע רכדִמ ףל רַמְׁשַה
 תבע המָל בָא ּהיִפְל הָתּפַסְכְנ ףְכָבניְּכ ָתֹכלֲה דלֶה
 ִּתְרמָא כ יִתאְרְי כ לר רמו בק שב לא
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 אצמ אלו תֶהַמָאָה יתש להאבו האל להב בקע
 ₪ החקל .לטרו :לחר לֵהְאְּב אפו הָאל לֵהֶאֹמ אצה
 ששמו םהילע בש למה ךכּב משו םופרְַהִתָ
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 ."רעְו א'ס .94 = .ש"ח ןכו -דע י'כ םירפס תצקמב +צ.90 .ןבָלָו יללהב ,הגומב ןכ +9
 ְךיִתְֹּב יללהב ,ימלשורי ןכ צ.91 .י"ת ןכו-דעו א'סצ.פפ .ע'תו ש"ח ןכו יבא א'ס .9
 .ה'ל קוספ ןמקל ןייע :ע"תו ש"ח ןכ להאב ׂשָפֲחַו ל'צ צ.33 .רסח
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 "לַא ָהיבָאזלֶא רמאתַו :אָצָמ אָלְו לָהֲאָה"לְּכתֶא ןָבָק
 ףרדהיּכ דיִנָפִמ םוקל טכוא אול יִּכ יִנדַא יֵניֵעְּב רחי

 בקעיל ריו :םיִפְרְּתַהדתֶא אָצְמ אל שפחיו יל םיִׁשָנ ₪
 | הנ יעשפדהמ ןבלל רֶמאַו בקעי יו ןבְלְּב בר

 "המ יִלָבְדלֶּכדַתֶא תששמחיכ :יִרְחֶא תקלד כ תאמה :ה
 וחיכווו ףוחאו יחא דנג הפ םיש תיבה למ ַתאְצִמ

 אל יעוד ףילחה ףמע יכנָא הָנָׁש םירשע הָו :ונינש ןיב ₪
 יתאֿבהדאל .הפְרַמ :יִתְלָכִא אל ָךְנאְצ יליִאְו ולָכש ₪

 יִתְבננו םוי יִתְבְנִג הָנׁשְקבּת יִדָימ הָנַמחַא יֵכְנֲ ףילא
 רדת הָליִלַב חרקו ברח יִנְלָבַא םיֿב יּתַמְה הלל 4
 ףיתרבע ָּתיִבְּב הנש םירשע ילחהו :ונעמ יתנש 4

 ףְנאֹצְּב םִנָׁש ששו ףיִתְב יִּתְשּכ הֶנׁש הָרְׂשְעעֶּבְרַא
 יבָא והלֶא ילול :םינמ תרשע יִתְרְכַשמתֶא ףלחתו 0

 םכיר הָתִע יּכ יל הָיָה קחצו דחפו םֶהְרְבַא יֵהְלֲא
 חכו םיַהלֲא הֶאְר יִפּכ עינידתא יינעתַא יִנָתְחְלַש

 םִנְּבַהְו יִֹנְב תֹונְּכַה בלעיחלָא רמו ןֵבְל ןעו :שמָא <
 ימנבלו אוהל הָאֹר התא"רשא לבו יא ןאצהו נב

 4 ודל רֶׁשֲא ,ןחינמל וא םויה .הָלאָל השֲעָא-הָמ 4

 a עי רמאיו :הָּבְצִמ המירו ןכא בקע | הק" 8
 -לע םש ולכאיו לנ"ושעוו םִנְבַא וחְקו םינבא וטקְל

 ול ארק בקע אָתּולָהַש רע ןבל ולחארקיו :לגה 4
 םיַה .ףניבו יניב רע הזה לגה וכ רמא :דע"לנ ₪
 ףצי רַמָא רֶׁשֲא הָּפִצמַה ;דעל] ומשדארק ןב"לע 49

 < הָעְתִימִא :והערמ שיא רֵּתְסנ יִּכ ףניבו יניֵּב הָוהְי
ehתא 0 - 

 .איעגב יתבנְגָג ב .39 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"הב ,י'כ םירפס בורב ןכו הַמּו וחיריב ז 6
 ןכ +. 45 = .י"תו י'כ א'ת ןכו הָתְרְכַנְו א'ס צ. 44 .יִל א'ס צ. 48 . .יֵנָע יללהב +.
 שמוחב ןילמ ןירת +. 47, 8 .ע'ת ןכ 3 ּוטקליו ל'צ +. 4  .רסה המר ימלשורו ,יללהב
 ,ירקו ביתכ הלמ אדח רעלג יאחנדמל ,וחירי
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 הֶאְר ונָמַע שיא ןיִא יתנבְ"לע םיִשָנ חַקּתסא יִתְְּבתֶא
 א לגה | הנה בקעיל ןָבְל רמאָיַו :ףיבו יניב ךע םיהלַא
 ₪ לגה דע :ףניבו יניב יתיֵרְי רשא הָבצמַה הָנהְו הוה
 לגַה-ֶא ךילא רֿבעָאדאל ינֲאסַא הבצמה הרע הָוה
 -תֶאְו הזה לגההתֶא יִלֶא רבעתהאל הָתַאדסאו הו
 ₪ לוח) והלאו םֶפְרְבִא יללָא :העְרל תאוה הָבצִמה
 וּבָא דַחַפְב בקעי עבשיו םֶהיִבַא יהא ניִניִב ּומְּפשִ
 + -לָפֲאְל ויחָאל ארקיו רב הבז בכי חכו :קחצו

 בל 'רקבפ"ןבל" םכשיו :רָהְּב לילו םֶחְל ולאו םֶחְל |
 ןבל בשיו ףלו םֶהָתֶא דרב ויקטבלו'וינבל"קשניו
 ; :םיקלא יִכָאלמ וב"שנֿפו וּכְרְדְל דלה בקע :ומקמל
 ג ארקיו הז םיהלא הנַחמ םֶאְר רֶׁשֲאַּכ בקש מא
 :םינחמ אוהה םֹוכְמַהדבַש
 5 + הֶצְרֶא ויחֶא ושעדלָא ונפל םיִכְאְלַמ ב בקש חלשיו ש

 : ינדאל ןּורמאָת הפ רמאל םֶתא וצו :םודֶא הרש ריעש
 "רע רחאו יתר ןבלדבע פלעו ףדבע למָא הפ ושעל
 ג הֶחְלֶשֶאְו החפשו דבעו ןאצ רמו רוש "לחיה :הָתע
 ז םיִכֲאְלַמַה ּובשיו ְינעְּב ןחדאצמל נדאל .דינהל
 לה םּ ושעדלא ליחֶאדלֶא ּוגאְּב רמאל בקעזלָא

 דֶאְמ בקע אָרייו זומע שיא תואמדעבראו ףתארקל =
 -תֶאְו ןאַאַה-תֶאְו ותא-רַשַא םעֶההֶא ץחו ול רצו

60 

 ושע אובידסא רֶמאֹו :תנָחמ ינעל םיֶלמְנהְו רבה
 -לא -

 א'פ +. 6 .איעג אלב םיִנֲחַמ א'ס +. 3 .וינבל קשגיו רקבב ןבל םֶכשיו א'ס +. 1 .בל
 | ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ןאצו

v3[אאטזזז 10] בקעי אציו 'ד הירדסו .יקלח [אאצנזז 10--אאאנז 3] השרפה םש , 
 .(אאאנ 3 = י'י רמאיו ,(אאא 22]| תא םיהלא רכזיו ,[אאזא 31] האונשדוכ י"י אריו
 םיפולחו .ביקתו םיפלא תעבש תויתואו .בכו םיפלא םילמו .הנמשו םיעבראו האמ םיקוספו
 ףיטעהבּו ,איעגב ומ ג'בו איעג אלב ןִמ ארוק א'ב ,[אאא 16] הרשה מ בקעי אבו 'ג
 תחת איעג אלב ארוק א"ב ,[אאא139] יתבנגו ,נ"ב ןכ אלו איעג אלב ארוק א"ב ,[אאא 49] ןאצה
 ,(אאא 8] םיהלא ל 'ב תוקספו .[אאא 32] םוח"הש"לכו ףולח 5 ,נ'ב ןכ אלו ו"יוה
 .הנש םירשע היתונש רפסמו ,[אאא 11] דגב האל רמאתו 'א 'תכו .[צצצ 90] ינדבז
 .הידבועב הידבוע ןוזח הרטפה +. 4
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 רַאשגה החמה הֶיָהְו יהָּכַהְו תַהַאָה הנֲחַּמַה"לֶא
 יהלאו םהְרְבַא יבא י יהלא בקע מאיו :השי לֿפל 10

 ףתרלֹומְלּ ךצראל בוש יִלֶא רמאה הֶוהְי קחצי יִבָא
 תמֲאָהלְּבִמּו םיִדְסַהַה לָפמ יתנטק מע הביאו ו

 ןדְריהדתֶא יִּתְרְבָע ילכמב י יכ ףָּדְבעתֶא ָתישָע רֶשֲא

 יִחֶא מ א ינליצה :תּנְתַמ יגל יחְיָה הָתעְו הוה ו
 "לע םָא יֵנֵכַהְו אֹוביְּפ ותא יכנָא אָרְיִּכ ושע דימ

 -תֶא יתָמשו ךמע ביטיִא בטיה ּתְרַמָא הָּתַאְו םיִנְּב ו
 םש ןלו :ברמ רַפָפידאְל רֶׁשֲא םה לחְּכ עדי

 :ויִחֶא ושעל הָחְנמ ורוב אָּבַהְִמ חכו אוהה הלל

 םיליאו םתאמ םילחר סיר םישותו םותאמ וע ו
 םיִעְּבְרֶא תֹורָפ םיעלש םָהיִנְבו תֹוקיִניִמ םיִלִמְג :םיִרָשע ו
 ןתיו :הֶרָשַע םֶרעַו םירשע תֶנתֶא הָרְשֲע םיִרָפּו וז

 ורבע ּיִדְבַעְְלֶא רמו ובל רדע רע ויִרָבַעְדְִּב
 ןושארההתַא וצו :רדע ןיבו רדע ןיב ּומיִׂשָּת חַוָרו יִנָפְל 8

 הָּתַאיִמְל רמאל ךלאשו יחֶא ושע ףשנפי יכ רמאל
 בלעיל ףדבעל תְרמָאְו :ףינפל הלא ימלו ךלת הָנָאְו 9

 :ונירחא אּוהדםג הנה ושעל ינדאל הפולש אוה החנמ
 םיִכְלֶהַהְדלָּכדתֶא םג ישילשההתַא םנ ינשהחתֶא ם וצו יי

 ושעדלַא ןורפדת הוה רַבְדִפ רמאל םירדעה ירחא
 ונירחא בקעי ףדבע הנה םג םִּתְרַמָאְו :ותא םֶכָאצַמְּב ו

 ןכדירחאו נפל תפלהה הֶחְנִמַכ ויְנָּפ הרפכַא רֹמָאדוכ
 וינפדלע ּהָחְנִמַה רבעתו נפ אשי ילוא ויְנָּ הָאְרֶא
 אוה הָלְילְּב םקיו :הָנַחַמְב אּוהַהְדהֶליִלַּב ןֶל אּוהְו א

 רשע דַחַאדתֶאְ חפש יִתְשדתֶאְו שנ יֵתְׁש-תא חכו
 וידלי +

 ימלשורי ,יללהב ןכ +. 0 .איעגב הנחמה ג'ב צ. 9 .איעג אלב הנחַּמַה נב +. 9
 .שגד ךשגפי א'ס +. 18 .י'כ םירפס בורב ןכו ,יפר וחיריב ןכ . 11 .רסח הָבַטיִאְ
 .אּוהַה ריבס צ.93 .םי יִכְלְִהַה א"ס +0
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 גו לֲחנהתֶא םֶרבעו םקיו קב רבַעמ תא רבעוו וב
 9 שיא סֿבָאװ ודבל .בקעו רתויו :ולדרָשַא"תַא רבעיו
 26 -ףכב עניו ול לי אל יִּכ ארו :רחשה תולע רע ומע
 וז ינֶחְלַש מאו :ומַע וקָכָאהְּב בלעי ךרידףּכ עקתו כרי
 :ינתְפְרּפִימִא יִּכ ףחלשַא אל רמאיו רחשה הָלָע יִּכ
 = בקע אל רמאיו :בקעי רמאו ףמשדהמ .יְלֶא רָמאֹּו
 םיהלָאדסע תיִרשהיכ לארשידסא כ ךמש דש רמי
 ₪ אָז"הְריִגַה רמאיו בלעי לאש לָכּתַו םיִשְנַאיִעו
 :םש ותא ךרביו ימשל לאשת הז הָמְל רמאו מש
 גו םיחלֶא יתיאָריְּכ לאינפ םֹוקמַה םש בלע ארק
 ט רׁשֲאַּפ שמשה יל"חרויו :ישפנ לצנתו םיִנָּפלֶא םינפ
 ₪ וכפאיזאל ןכ-לע :וכרי-לע עלצ אוהו לאונפדתַא רֿבע

 םויה דע ךריה ףפדלע רֶׁשֲא השנה דיִגתֶא לֵאָרְׂשינְב
 גל בלע אשי :השנה דיִנְּב בקע רכב עַעיִּכ הוה |

 לחי שיא תֹוִאַמ עּפְרֶא ומעו אָּב ושע הנַהְו ארו יע <
 :תוחפשה תש לע לחר"לעו הָאְלְדלע םיִדְלְיַהדתֶא |

 ג הֶאְלתֶאְו השאר ןקידלודתֶאְו תִתְפְשַהתֶא םש
 ו אוו םנֹרֲחַא ףֶסויתֶאְו לחְרתֶאְו םינרחַא היָדְל
 ותשג"דע םיִמָעְּפ עבש הצְרא וחתשיו םָהינֿפל רבע
 + וראוצ-לע לָּפַַו יהָכְּבַה ותאְרְקְ ושע ץריו :יחָא-דע
 : תֶאְו םישָנהתַא אָרְיַו ויעְתֶא אשיו :ּכְב 9

 ₪ ביי

 : שָגְנ רַחֶאְו ווחתשיו הירק האלדמנ שגתו :ןיוחתשתו

 : הוה הֶנחמה"לְּכ ל ימ רֶמאֹו :וורחשוו לחרו ףסו
 רשא ב

 גתמב רמלה ךחלשא וחיריב ,א'ב ןכ +. פז = .ר"תו ם'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו -לָכ-תא א'ס +. 4
 וראָוצ . 4 = ."הַּנַהְו א'ס +1 .נל .-חַרְזו א'ס ,ולדחרזיו ןגונמ וחיריב ץ.32 .נ"ב ןכו
 .ןשגתו א"ס צ. 6  .והקשיו לע דוקנ +. 4 = .ירק ויָראָּוצ ,ביתב
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 ושע רַמאיו :יִנדַא יניעּב ןחראצמל רמאיו יתשנפ רֶׁשֲא פ
 אָנילַא בלע רמו :ךְלירשא ףל יהי יא בר ילרש 0

 "לע יִּכ יִדמ יֵּתָחְנִמ תְחקלו יניב ןח יתאָצְמ אהא
 -תֶא אקזחק :ינצרתו םיהלא ינפ תֶאְרַכ נפ יִתיִאָר ןּכ וו

 לפיל-שי וכו םיהלַא ינחדיכ ףךְל תאָֿבה רֶׁשֲא יִתָכרּב
 :ףדעל ּהָפְלֲאְו הפלת הַעְסנ רמאיו :חקיו וב"רצפו ו
 רֵכְּבַהְו ןאָצהְו םיכר םיִדְלַהיְּכ עדי ינדא ולא רמו
 ארבע :ןאֵצַהלְּכ ותַמְו דָא םוָי םוקפדו יִלָע תולע ג

 הָכאְלְמַה לגל יטאל הָלְחְְתַא יג ודב נפל נר
 נֹרֲא-לָא אֿבֲארִׁשֲא רע םידליה לֶנַרְלּו יְפְלרַׁשֲא

 רֶשֲא םעֶרְדמ מע אָנִהָניִצַא ושע רמאַו :הריעש ו
 םויפ בשיו :יָנֹדֲא ניִעַּב ןְחיאָצמַא הז הָמְל רמאיו יִּתֲא 6
 ןכװ הֶּתּכְס עכְנ בקעיו :הְָריעָש וָּפְרִדְל ושע אּוקה גז

 | םוקמהימש אָרְה ןכ"לע תֹּבְמ הֶשָע והנכמלו תב ול
 5 - ריע םִלָׁש בעי אביו ;תוּכָס 8

 | :ריִעֶה ינפדתֶא ןחיו םֶרֶא ןדפמ ואב ןענָכ ץֶרֲאּב רשֶא
 רימ ולָהא םשדהטנ רשא הדשה תַכְלֲהתֶא קו 4
 חבזמ םשדבצוו :הטישק הֵאַמְּב םכש יבא רומחדינְב ₪
 אַצּתו :לארשי יהלַא לא ול"ארְקיַו דל

 תנְבְּב תוארל .בקעיל הָדְלי רשא האלדתב לר
 ץראה איש יוחה רמחְְּב םָבָׁש ּהָתֹא אריו ְקֶרָאָה ג

 הָקרְּב ושפנ קבְדתו :הנעו התא בכשוו התא הָּכ
 רמאיו :רענה בל-לע רָבַרִיו רענההתֶא בהָאְיְו בקעידתב 4

 תאוה הדלתא ילחק רמאל יבא רמחלא םָכְׁש
 ויה וינְבּו ותב הָנדִתֶא אמט יִּכ עמָש בקע :הָׁשֲאַל 5
 "תא ב

 יללהב .לוגסב גותמ ףלאה הלהנתא וחיריב +. 14 .ע'תו ש"ח ןכ םיִּתְקַפְרּו ל'צ +.
 .יללהב ןכ צ. 20 .םש נ'ב צ. 17 .אצמא א'ס ץ. 15  .הצומק ןוג הלהנתַא

 | ! .wידק יתרענה יהב רענה צ:.3 :איעב אלב בהאוו "ב +. 1
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 6 אציו :םָאב-רע בקעו ׁשֶרָהָהְו הָרָשּב והנְקִמדתֶא
 ז בטעו ינבו ותא רַבדְל בֶקעְלֶא םָכָשדִבִא רומח
 םָהְל רחיו םיִׁשָנֲאָה צה םעֶמְשְּכ הָרָׂשַהזמ ּואָּב
 ןַו בקעיהתָבתֶא בשל לֵאָרְשִיְב השע הֶלְבְ ִּכ אמ
 : הקשה יֵנְּב םכש רמאל םֶּתִא רֹומָה ךכדיו :השָעְי אל
 ג נתא ּונְתַהִתַהְו :השאל ול התא אנ ונת םַכְּתְבְּב ושפנ
 .ו נתאְו :םכל וחְקַת ּוניִתְְּבדתֶאְו ּונְלדּונְּתִת םֶכיִתְְּב
 וחאהו הורסו יבש םפינפל היהת ?ראהְו ובשת
 וו ןְח"אָצְמָא ְהיִחַאד לאו היִכֲא-לֲא םכש רמאו וב
 וש רהְמ דאמ ילע וברה :ןּתַא ילא ורמאת רשאו םכיניעּב

 רעגה-תֶא ילחנתו ילא ּורְמאִת רשֶאּכ הנאו מו
 ו ויִבָא רוָמָחְתֶאְו םֶכָשְדתֶא םקענהינְב ונעו :הָשאְל
 4 ורמאיו :םתהַא הכד תא אמט רֶׁשֲא ורּבדו הממ
 ונתחַאדתַא תתל הֹוה רבה תושעל לכונ אל םטילַא

 ו תאבד :ונל אוה הפרחיפ הָלְרִע ולדרשא שאל
 ו נתת :רָכְזלַּכ םָכְל למהל ּונמָכ ּויהִת םא םכל תוִאנ
 םֶכַּתִא ּונְּבשי וטלדחקנ םֶכיִתְנְּבדתֶאְ םפל ניֵתֹנּב-תֶא
 וז לֹומֲהְל ונילא שמשה אל"סַאְו :דָחֶא םעל טוה

 6 רומח יניב םקירכד וכי ונכלְָותּכתֶא ונהל
 ופ רָבְַּה תושעל רענה רַחֲא-אָלְו :רומַחְדְּב םָכָׁש ןנעְב
 גמ אָבִיו זויבֶא תיּכ לָּכִמ דָּכְכִנ אּוהְו בְַעְתֶבְּפ ץֿפָה יֵּ
 ׁשנַא-לֶא וָרְּבְַו םֶרע רעשדלא נב םֶכְשּו רומח
 לו ובשיו ּונָּתֶא םה םיִמלַש הָלֶאָה םיִשָנֲאָה :רמאל םֶריִע
 םהיגפל םידידתבהר הנה ץראהו התא ורחסיו ץראְב
 > "לא :םל ןתנ וניִתְּבתֶאְו םיִשָנְל ונלדחקנ כא

 תאזב

 .רשאו א'ס +. 11 .וזחַאהו א'ס צ. 10 .תַּב"תא א'ס . 7 .בקעי ינבו א'ס 7
v.38ץרַאהו א'ס צ. 21 .תַבּב א'ס + 19. .ירק הָרָעַנַה ביתכ רַעֵנַה צ. 18 .יללהב ןכ . 
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 רֶחֶא םעל תֹויָהְל ּונֲתִא תבְׁשְל םיִׁשָנֲאָה ונָל ותאי תאוּב
 טענקו םַהנְקִמ :םילמנ םה רֶׁשֲאַכ רֶבְזחלְּכ ול לומְהְּב ₪

 ובשיו םֵהָל הָתֹואַ) ףא םה -נְל אּולַה םֶּתְמְהְבדלָכ
 .רעש אצל נב םפש"לַאו רומָח"לא ועמשיו ּונְתֶא ₪
 םויב יהוו :וריע רעש יִאְצלָּכ רַכְזלָּכ ולמיו וריע ₪

 ןועמש בקעידינבדנש וחקוו םיִבָאְפ םתוָהְּב ישילשה
 ונרהיו חטב ריִעָהְדלַע ואליו ופרח שיא הניד יחא ולו

 ברח"יפל וגרה נב םָכָשתֶאְו דרומָחְתֶאְו :רָכזלָּכ ₪
 -לע ואב בקעי ןנֶּב :ואציו םכש תיכמ הָניִדדתֶא ּוחקיו א
 םנאצהתֶא :םתחא ואָמַמ רֶׁשֲא ריעה זבו םיללחַה ₪

 רשָאחתֶאְו ריִעָּבְררֶשֶא תאו םֶהיֵרֹמֲחתַאְו םֶרְקְּבְדתֶאְ
 -תֶאְו םפט --- תֶאְו םליח"לכ"תַאו :והכ השב ₪
 טעו רמו :תָבַּכ רׁשֲא-לְּכ תַאְו ובו יבש םֶהישְנ 0

 בשיכ לשיאבהל תא םתְרַכַע ולזלַא ןְעְמׁש-לָא
 ילע ּופסֶאְו רֿפסמ יתמ לאו יורפבו ינענכב ץֶרָאָה

 השעי הָנֹוכַה ירמאו :יתוֿו נָא יתְדמשכ ינוכהו ג
 | :ונתוחאדתַא

 םשדבשְו לא"תיב הלע םוק בעזלַא םיהלֶא רָמאו הל
 ינפמ ּחְרְבְּב ךילא הארה לאל חבזמ םשדהשעו

 יי =:|

 ומע רׁשֲאלְּכ לֶאְו ותיִּבדלֶא < בקע רמאַיַו :ךיַחֶא ושע 9
 ופיִלָחהְו ּולָהטַהְו םּצבתְּכ רשא רבנַה והלֶאתֶא ורה

 הַבמ םשדהַשֶעֶאְו לא"תיב הלעת המ :םפיתלמׂש 3
 רשא רהב ידמע יהוו יִתָרְצ םִיְכ יתא ּהעָה לֵאָל

 רֶׁשֲא רנה יהלֲא-לְכ תֶא .בקעידלא ונתוו :יתכלה +

v. 2םֶהיֵנָקִמ סופדה תואהסונבו י"כ םירפס בורב ץ.23 .רסח לֹמְהַּב יללהב ,ימלשורי ןכ  
 ריעההתַא א"ס +. 27 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו יֵנְבּו "כ םירפס תצקמב +. לל | .ש"ח ןכו אלמ
 ,יללהב ןכ +. 31 .יתבר 'ז ןיא א'ס +. 31 = .ס"תו ע'ת ש"ח ןכו -תֶאְו א'ס +. 8 = .י"ת ןכו
 .ירקו ביתכ הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל צ. 1, 3 .הל .רסח ּונְתֹהֲא ימלשורי
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 בקעו םֶהא ןֹמְטו םָהֵנֲאְּכ רׁשֲא םיִמָנַהְתֶאְו םֶדְּב
 5 םיהלֶא תפתח | יהו ועָסיו :םכשדםע רֶׁשֲא הָלֶאָה תחת
 :ֿבקעי נב ִרֲחַא פְדָראָלְוםֶהיתֹוביֿבְס רֶׁשֲאםיִרֲעָה לע
 ; אוה לא"תיכ אוה ןעגְכ ץֶרָאְּב רֶׁשֲא הול בקעי אביו
 oe Cow ז לא םוקמל אָרְקיו חבְזמםׁש בו :ומעדרשא םעֶה"לָב

 :ויהָא ינפמ וחרב םוהלֶאָה ייִלָא יל םֶׁש יִּכ לָאלתיב

 ;תּוכְב ב ולא מש ארק ולאה תחת
 ירבו םֶרֶא ןדפמ וֶאְבְּב רוע םקעילא םיהלַא ארו ם

 ו למש ארקידאְל בעי ךמש םיהלֶא ולדרמאוו :ותא
 -תֶא ארק ףמש הָיִהְי לארשידםא וכ בעי רוע
 וו הבר הָרפ יש לאי נָא םיטְלֲא אלי רמו ולארי וִמְש

 <ייחה-

 ₪ רב לָשֶא םיקמה ל בכ אלקיו :ןמש היֶלֲ
 4 דועדיהוו לֶא תיבמ עסו :לֶא"תיב םיהלא םש ֹותֲא
 שקתו לַחְר דלתו הָתְרַפֶא אובל ץֶראָה ד תרבכ
 וז תְדְלימַה ּהָל רמאתו ּהּתְרְלְּב התשקהב יהיו :ּהּתְרַלְּב
 2 יכ הָשָפנ תאצְּב ילו :ןֶב ךל הקטנה יאָר
 :ןימינב ולחארק ויִבָאְו ל מש אָרְקִּתו ּהָּתַמ

 תמתו

 יאהנדמל שש.8,7 .רסח םֶהיִתְביִבְס ימלשורי יללהב ןכ צ.5 .םהיתוביבס רשא א'נ +. 5
 ש"ח ןכו גיחא ויָשָע א'ס צץ. 7 .הבזמ םש|ןבױ א"ס +. 7 .ירקו ביתכ הלמ אדה לֵאיִּב
 שמוחב +. 12 .ירקו ביתכ הלמ אדח לֶאְתיִבְל יאהנדמל צץ. 8 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,י"כ
 הלמ אדח לֶאַתיִּב יאחנדמל +. 15 .איעג אלב ךערזְלּו ילתפנ ןב צ. 19 = ."תֶא וחירי
 ימלשורי ,יללהב ןכ +. 16 = .ירקו ביתכ הלמ אדח לֶאְתיִבמ יאחנדמל +. 16 = .ירקו ביתכ
 ּהָתּושְקַהְב ימלשורי ,יללהב ןכ +. גד .שקתו לחר דלתו א'ס ,וחיריב ןכ +. 16 .רסח אבל
 רסח ןמָּיְנְב יללהב . 8 .אלמ

5 
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 :םֶהְל תב אוה ּהָתְרְפֲא .- רֶבָקִתַו 1 המת 9
 ציחה

 ןבּואר ב אוהה ראב טארשי ןכשב יהו :רדע ₪
 לארשי עמשיו ויבָא שנְליּפ הָהְלְּב-תֶא בש

 בקש רוב האל נב :רָשָע םינש בקעיחינְב ויהיו <
 לַחְר יִנָּב :ןולבוו רָכששיו הדוהיו יולו ןועמשו ןבואר 4
 :ילָתְפִ ןד לחְר תחפש הקלב נבו :ןמינבו פסו ₪
 רשא בקע נב הלא רשֶאְו דג הֶאל תחפש הָפְלז ינבו א
 אָרְמִמ ויִבָא קָחְצהלֲא : בקע אָבְיו :םֶרָא ןדֿפְב ולדדל גז

 םהְרְבִא םשדרָנְרשַא ןורבָח אוק עּכראַה תירס
 ענו :הָנָׁש םינמשו הָנָׁש תֶאָמ קחצי ימי ויהיו :קחציו 2

 ותא ורק םימי עבשו ןֶז ויִמע"לַא ףסאיו תמו קח
 :וינְב בקעיו ושָע
 תְנְּבַמוישנְתֶא הקל ושע :םודָא אה ושש תודלת הלא ו
 העת הָמשלֲהֲא-תָאְו יתחה ןוליאדתּב הָדעתֶא ןענכ
 :תֹיְנ תיחֶא לאָעְמשידתְב תֶמְָביתָו חה ןועבצהתפ ;
 :לֵאּועְר-תֶא הָרְלָי תמשבו ןֿפילָאדתֶא ושעל הרע דלתו ,
 הלא הַרָהתֲאְ םלעזתָאְו שיעידתא הדלי המבילהאו ;
 וישנתֶא ושע הכו :ןעֶנָּכ ץראְּב לול רֶׁשֲא ושע יִנּב <

 והנקמהתֶאְו ותיִּב תושפלָּכתֶאְ יִתִנְּבתֶאְו נְּבדתֶאְ
 ןענ זר שכר רש ונקילָּב תַאו מהברית

arcs 

syינפמ 1  

 ,קוספ עצמאב אקספ ץ. 22  .ירק ולהא צ. 21 .ןומדק סופד ןכו תֶרָפֶא א'ס.צ. 9
 ןכו ּוהְלי א'ס +. 6 .רַבֵׂשְׂשו ילתפנ ןב ץ. 23 .קוספ ףוס לארשי עמשיו יאחנדמל
 "כ םירפסב ןגנמ ןכ ץ. 9 .ןל = ותא ורבקװ א'ס +. 99 = .ק'תו י'ת ,א'ת ,ש"ח
 שיעי צ. 5 = .תתפ זפילא א"ס +. 4 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכ -ןֶּב ל'צv.פ .המבילהא-תאו א"ס
 .ו'יו 'סח םֶהיֵרְגִמ א"ס צ.ד = .הָריִעַש ויחא ל"נ ץ. 6 = .היהדוכ א'ס צ. 7 = .ירק שּועי ,ביתכ
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 8 :םוְדֶא אּוה וָשע ריעש רֶהְּב ושע בשיו :םהינקמ ינּפמ
 ,! "תומש הָלֶא :ריעש רַהְּב םודא יִבָא ושע תודלת הלאו
 תמׂשּבְדוב לאוער ושע תשא הָרעוְּב וֿפיִלַא ושעחינב |

 וו םתענו ופצ רמוא ןמית זפילֶא נב ויהי זשע תשא
 ו לתו ושעְְְּב ֹופיִלֲאְל שנליפ הָיָה | ענמתו : :זנָכ
 וג נב הלֲאְו :ושע תשא הרע נב הלא קלמעדתא ופילָאל
 תשא תמשב נב ויה הלֵא הזמו המש חדזו תחנ לאוער
 וג תשא וקְבצְרתפ הנעדתב ּהַמְבילֲהֶא נב יָה הלֶאְוגושפ
 הָלֶא :חרקחתַאו םֶלָעְידתֶאְו שיעידתֶא ושעְל דלתו ושע
 ףולא ןמית ףּולא ושע רוכב ופיִלֶא נב ושעינֶב יפולא
 םָּתִעַג ףולא חרק" ףולא :זנק ףולא וֿפצ ףּולא רמוא
 = נב הָלֶא םּודָא ץֶרַאְּכ ופילֶא יפולא הלא קלמע ףולא
 הר ףולא תחנ ףולא ושעדכ לאשר ינּב הלאו :הדע
 םודא ץֶרָאּב לֶאעְר יפולא הלא הזמ ףולא המש ףולא
 18 תשא א המפיקה ב הלאו :ושע תשא משב נב הֶלֵא

1 ₪ 

Sb 1 

- 1 

 . aלועשרגב . | | :םודא אה 20

 גו ןושדו :הנעו ןשְבצְו לבשו ןמול ץראק יִבְשָי ירחה
 :םודא ץֶרָאְּב רעש ינְּכ ירחה יפולא ּהָלֲא שידו רָצֲאו
 ג; הָלֶאְו :עזמת ןמול תֹוחַאְו םמיהו ירח ןָמֹולנְב יָה
 גו נב הלֶאְו :םאָו וש לָביִעְו תַהנְמּו ןולע לבש ינָּ
 רָבְדִמַּב םמיַהדתֶא אָצַמ רֶׁשֲא הנע אּוה הנעו הָיִאְו ןועְבצ
 5 ןשד הנעדינב הלאו יבא ןועבצל םירמחההתַא ותעְרִּ
 . שא ןדמח .ןשיד נב הלאו :הנעדתּב הָמְביִלָהֶא

v. 0ןכו א"ב ןכ +. 10 = .ינב תומש הלא א'ס צץ. ג0 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו הָּלֲאְו א'ס  
 שיעו +. 14 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכ ב ל'צ צ. 14 .איעגב תמָשּבְב נ'ב ;י"כ םירפס בורב
 הָלֶאְו א'ס +. 20 .חרק"ףולא ג'ב ,י'כ םירפס בורב ןכו א'ב ןכ צ.16 = .ירק ׁשֹועְי ;ביתכ
 ןכו הָיַא א'ס +.'94 = .ירק םֶמיִהְו ,ביתכ םַמּוהְו א'ס צץ. 95 .ס'תו ע'ת ,י'כ א'ת ,ש'ח ןכו
 .א'מ 'א ,א ה'ד ןייע :ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכ ןׁשיִד ל'צ v.26 .ס'תו ע'ת ,ש'ח

5* 
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 "יב הלא :ןקעו ןועו ןהלפ רְצֲאנְּב הלא :ןרכו ןרתוו
 ףולא ןטול ףולא ירחה יפולא הלא :ןראו ץוע ןשיד ₪

 ףולא ןשד ףולא :הנע ףולא ןועבצ ףולא .לכוש ₪
  ץֶרֶאְּב םֶהיִפְלַאְל ירחה יפולַא הֶּלֵא ןשיד ףולא רַצֶא
 :ריעש
 -ךֶלִמ ינפל םודָא ץֶרֶאְּב וָכְלְמ רׁשֲא םיִכְלְמַה הלאו

 םשו רבב עלָּב םודָאּכ ךלמיו :לארשי ינבל ךלמ ₪
 הַרֶזְהְּב בבי ויָתְחִּת למ עֶלָב תמו :הבהנה וריע ₪
 :ינמיִתַה ץראמ םשח ותחת למי בבוי תָמו הָרְצָּבִמ 4
 -תֶא הָכִמַה דדֹבְַּב דדָה ויָּתְחת מו םשח תמי 5
 למה דרה תמו :תיוע וריע םשו בָאומ הָרְשּב ןידמ =
 תחת ךלִמו הָלְמַש תמו :הקרׁשממ הָלְמש זּתְחַת אז
 לעב ויָתִחַּת למ לאש תמו :רָהָנַה תובחרמ לואָׁש =
 ויּתְחַּת ךלְמ רֹובְבעְֶּב ןח לעב תמו :ריבבערב ןנח ₪

 דרטמדתב לֵאֿבטיַהמ ותַשִא םשו עפ ורע םשְו רדָה
 םתחּפשמל ֹושע יפולא תומש הלאו :בהז ימ תב ₪

 :תתָי ףולא הולע ףולא ענמת ףולא םתמשּב םתמקמל
 נק ףולא :ןניפ ףולא הלא ףולא הָמְבילַהֶא הַא 1

 םֶר ףולַא לאידנכ ףולא :רצבמ ףולא ןמיח ףולא <
 ושע אוק םֶתְְחִא ץֶרֶאְּב םֶתבְשְמְל םודָא יִפּולַא ו הָלֶא
 +םודָא יִבֲא

 בשיו

 .ץמק רַרָה א'ס +. 35 .ע'ת ןכ םֶהיֵפְלֵאְל ל'צ +. 30 = .ץוע ןשיד ינב הלא א'ס .8

 .ןנח-לעב ויתחת ךלמיו א'ס +. 8 .רסח תבחר יללהב צ.3ז .ץמק רֶדּב א'ס +. 5
v.40חתפ עמ א"ס . 

v. 3[אאאוז 4] בקעי חלשיו 'ג הירדסו .[ךעל ןצצאוז +-אאאטז 48] השרפה םש  
 םישמחו האמ םיקוספו .[אאאצ 9] בקעידלא םיהלא ארו ,(אאא111 18] םלש בקעי אביו
 תואמ עבראו םיפלא תעבש תויתואו .הששו םיעשתו תואמ עשתו ףלא םילמו .העבראו
 ןכ אלו איעגב לֶא ארוק א"ב ,אצאוז 9] תחאה הנחמה"לַא 'ח םיפולחו .םישלשו
 ךחלשא אל ,נ'ב ןכ 0 איעג אלב הנחמַה ארוק א"ב ,(אאאוז 9] הנחמה היהו ,נ"ב

 המלה תחת גתמב ךחלשא נ'בו ן"ישה תחת גתמב ךחלשֶא ארוק א"ב ,[אאאזז לז]
 הרענה תא בהאָיַו ,אְרק תחת נ'בו -םש תחת גתמב א"ב ,([אאאזנז 17] םוקמה -םש ארק

₪ 
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CE 3 | .- : CCF RR Rh oC ל 7, ₪. ראי רו AER 0 

 2% היה .הָנָש .הרטעפבשרב ףש בקש הלה
 ינְּבתֶאְו הֶהְלְב ינבדתֶא רע אוהו ןאצב ֹיֵחָאדתֶא
 :םֵהיִבֲא"לֶא הער םָתָבְד"תַא ףסוי אבו ויָכֲא ישנ הָפְלְ
 אוה םנְקְזְַבִִ ונְכ-לַכִמ ףסוידתא בָהֶא לארשוו
 בהֶא ותאהיּכ ויַחֶא ּואְרִיַו :םיִפפ תֶנתָּכ ול הָשעְו ול
 :םלָׁשְל ורב לפי אָלְו ותא אנשיו וולָא-לכמ םהיבא
 ;:ותא אש דש פסו ויחֶאְל דנו םילַח ףסוי םלהו
 :יתמלח רשא הזה םולָחַה אנועמש םהיִלֶא רַמאָיו
 ז המה הגו הָדְׂשַה דת םיִמְלֲא םיִמְלאִמ ּוָחְַא גה
 .ןיוחתשתו םכיתמלַא הָניִבְסת הנו הָבָצְְִו יִתָמְלַא
 8 דם ּוניִלָע למה למה ויטאל ורָמאזו :יִתָמְלַאל
 ויתמלחדלע ותא אָנָש דוע ּופסויו ּוּב .לשמִת לושמ
 ותא רפסװ רפא םולָח דש םֶלָחִיַו ורבה לעו
 ׁשֶמְׁשַה הנהו רוע םּולָח יתמלְח הנה רֶמאו ויחֶאְל
 רפסיו :יל םיִוחְתשמ םיִבָכוְּכ רשע דַחֶאְו חריה
 הָמ ול רָמאֹו ויבָא וּבְדרַעְנו ויחא"לַאְו ויבָאדלא
 ףיחאו ףמאו לנַא אובְנ אובַה תְמְלִח רֶׁשֲא הזה םּולָחַה
 רמש ויֿבֲאְו ויָחֶא ובדאנקיו :הָצְרֶא צל תוחתשהל
 םֶהיִבֲא ןאָציתַא תֶׂשְרל .ּוחֶא ולו :רָבְדְַתַא
 םיער ףחַא אֹלֲה ףסוידלֶא לֵאָרְׂשִי רָמאיו :םֶכָשְּב

Rrםכשב  

 ךערזלּ ארוק א"ב ,ןצצאט 12[ ָעְרזְלּו ,נ"ב ןכ אלו איעגב בהאי ארוק א"ב [אאאזט 8]

 ףּולַא ,ףקמב נ'בו ףקמ אלב ןְב ארוק א"ב ,[אאאטז ג0] תמשב- ןֶּב ,ג'ב ןכ אלו איעגב
 (אאאוז 18] ךשגפי יכ ףולח אלבו .חרק- ףולא נ'ב ,חרק ולא א"ב ,(צצצענ ג0] חרק
 'ביתכו .איעג אלב ,(אאאזט 4] ורבחו ,(אאאזש ] rc | [אאא1זז 10] ןכ לע יב
 רפסמו ,[אאאטז 14] ורבחו ,(אאאטז 5] שיעי ,[אאאט 91] הלחא - [אאאוזז 4] וראוצ -'ד
 .ןצצצזוז 4] והקשיו 'א דוקנו .םינש רשע היתונש

 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו וינּב א"ס צ.4 .'ב סומעב 5 יעשפ השלש-לע הרטפה +. 1 .}
v.6א'ס +. 8 = .ויתא ולרורמאיו א'ס וחיריב ןכ +. 8 .רסח םֶחְלֶא ימלשורי ,יללהב ,  

 תוחתשַהל נ'בו ,א'ב ןכו י"כ םירפס בורב ןכצ.ו0 .םינוגנ 'ב יִּתַמְלִח וחירי צ. 9  ."םָא
 .חֹתֶא לע דוקנ +. 12 .איעג א

3 

4 

6 

10 

 זאפ -

13 
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 רֶמאֹיו :ינגה ול רָמאַיו םקילא ךְחְלְשֶאְו הכל םֶכָׁשַּב 4
 ןאצה םֶלשדַתַאְו ףיִחַא םולָשהתֶא האָר אָנְְל ל
 :הָמָכְש אבו ןֹורְבַה קמעמ והחלשיו רָבְּד יִנְבְשָהְ

 | שיאה ּוהלֶאשיו הדשב העת הנַהְו שיא ּוהאצמיו ו
 שקבמ .יִכְִא יחַאדתֶא רֶמאֹו :שְקבת"המ מאָל ו
 ּעְמְנ ׁשיִאָה רַמאו :םיער םַה הֿפיִא יל אָנ-הרינַה וז

 רחא ףסוי ךליו הָנֲתּ הפלג םילמא יתעמש יִּכ המ
 ברקי םֶרָטְבּו קחרמ ותא וארו :ןֶתדְּב םֶאָצְמּיַו ויָחָא ו
 ויִחֶאדלֶא שיא ורמאו :ותימהל ותא :לכנהיו םָהלֲא 19
 והנרַה וכל | הָתַעְו :אָּב הולה תומלחה לעב הנה 0

 ּוהְתְלַכִא הער היַח ּנְרֹמֲאְו תורבה דַחֶאְּב והכלשנו
 םפימ והלצוו ןכואר עמשיו :ויתמלח ויהידהמ האר ו
 -לַא .(בואר | םהְלַא רַמאיַו :שֿפ) ּנְכנ אל רַמאיו כ

 רָּבְדִמּב רֶׁשֲא הזה רוָּבַהְדְלַא ותא בילה םרהוכּפְׁשִּת
 ובישָהְל םדָימ ותא ליצה ןעמל ובדוחלשתדלא ו

 וטישפוו ויחְאדלֶא ףסוי אָּב"רִׁשֲאּכ יהוו :ויבָאדלֶא <
 :וילע רֶׁשֲא םיִפפה תנְתָּכְדתֶא ותנָתְּכדתֶא ףָסויתֶא

 :םִיִמ וכ ןיא קר רוָּבַהְו הָרְבַה ותא וכלשיו והָחָקַ =
 תחרא הָנִהְו וארו םֶהיִנִע ואש טחלזלכ גאל ּובשיו =

 ירצו תאכְנ םיִאָשְנ םֶהיִלַמְ דַעְלְנַמ הָאּב םילאעמשי
 -לא הָדּוהְי הָמאו :הָמיִרַצִמ .דירוהל םיכלוה טל

 ֹומְּד-הֶא ּניַפָכְו ּוניחַאתֶא גרֶהְנ יִּכ עצַבההמ ויָחֶא
 וניהָאדיכ וב"יהת"לא נו םילאעמשיל ּונָרָכִמְנְו וכל פד

 םיניִדִמ םיִשְנַא .ורָבַעו :ויָחֶא עָמְשיו אוָה ּוְרָשְב א
 -תֶא ּורְּכְמִיַו רוכהךןמ ףסוידתא ּוֵלֲעַו ובְׁשְמַו םירחס
 ףסוי ו ב

 י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 .ף"לאבו אלמ אֹופיִא א"ס Oe ,חתפ :ְךֲחַלשֲאו א'ס +. 4
 ,חתֶאְו א'ס .23  .אלמ םֶחיִלֶא א'ס 22 .תומלהה לעב א"ס ,סופדה תואחסונבו
 | .וב יקתדלא א"ס ץ.9ז .רסח םיִכְלה א'ס +. 5
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 ףסוידתא יאו ףְכָּכ םיִרָשְעְּב םילאעְמשיל הכו
 א רֹוָבַּכ ףסוידיא הָגהְו רֹובַה-לָא ןבואר שו :הָמְירְצמ
 א ּונליֵא דליה רַמאּו וָחֶא-לֶא בש :ויָנְּב-תֶא ערקו
 ו וטחשיו" ףסוי ' תֶנְתּכְתֶא ִחָהו :אָבִנֲא .הָנֲא או
 יט דתֶא וחלשיו :םדּכ תנתְכַה-תֶא ילבְטַו םוע' ריעש
 ונאצמ תאו ּורמאיו םהיִבָאדלֶא ו ואיביו םיפפה תֶנתַכ
 33 מאיו הָרְיּכִיו :אל"םִא אוה ךנֶכ תֶנְתְּכַה אָנדרֶּכַה
 % ערקיו :ףסוי ףרט ףרט והָתְלְכָא הער היה נב תֶנַחְּ
 ונְּב-לע לֵּבַאהַו ויִנְתְמְּב קש םשיו ותלמש בקע
 5 ֹןֵאָמו ֹומֲחנְל ויתֹנְבהלפו נבל ומקיו :םיכר םימ
 דו הלאש לבֲא נְב-לֲא דֹבֲאיּכ .רמאו םלנתהל
 36 א הפטל .םירְצמ"לֲא ותא יִרְכִמ םיִנְרִמַהְ יבא ותא
 :םיִהָּבִַה רש ּהעְרַּפ םיִרָס
 0 שיָאדרע טי ויחֶא תֶאְמ הָדּוה 2 אוהה תַעָּב יהיו ם

 : היה לש ומש"תא : ארק כ בלו רוע ףסתו :ןנא
 ג ורוכְּב רעל הָשֶא הָרּוהְי חו :ותא הָּתְרַלְּב ביזכב
 ז הוהְי יִנעְּב ער הדוהי רוָכְּב רע יהו ורַמַּת ּהָמשו
 : ףיחַא תש"ל אָּב ןגאל הוה רמו :הוהי והתמַ
 ג וליאל יִכ ןָעִא עדו :ףיהָאְל ער םֶהָהְו התא םֶּבִו
 הָצְרַא תחש ויֵחָא תְׁשֲא-לֶא אָפִדםִא הָיהְו ערזה הָיַהָ
 0 השע רשא הוהי נעְּב עריו ויחֶאל ערוהת) יתלבל
 גו הָנמְלֶא יבש ותְלּכ רֶמָתְל הָדּוהְי רמאיו :ותאדסנ תמי

 ה יללהב +. 33  ,םיזע ריעש וטחשיו ףסוי תנתכ-תא וחקיו א'ס ץ. 1
 ,ש"ח ןכו ארקתו א"ס v.3 .הל = ,ש 'ח ןכו הָמְיַרַצִמ ריבס .v 6 .דרא א"ס +35

 בורב ןגונמ ןכ +. 9 .אלמ ּוהָתיִמַ א'ס +. 7 .ע'ת ןכ איִהְו ל'צ ץ.5 .ע'תו י"ת
 .ול-אל א'ס ,י'כ םירפס
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 אוהדסנ תמי" רַמָא יּכ יִנְב הלש לדניחרע ךימָאדתיב
 םימָיה ּוברו :ָהיִבָא תיִּב בָשִּתַו רֶמָּת ךֶלַּתַו וָחָאְּכ ופ

 יו ז"לע לעיו הדוהי םֶהו הדוהיזתְׁשֲא עּושדתַּב תָמתו
 רַמָּתְל דגיו :הָתְנִמּת ימְלרעה והער הריחְו אוה ונאצ 3
 נב רפתו :ונאצ גל הָתָנִמִת הלע מָה הנה רמאל 4

 הַתַפְּכ בָשַתו טלה צב םכִּתו ָהיֶלֶעַמ הָתוְמְלַא

 הָבְשחִ הרה הארו :השאל ב הָנתְְאְל אוו <
 רמאו ףְרְּדַההלֲא הלא טו ָהינְפ הָתְפַּכ יִּכ הנוזל 6

 ףמאהו אוה וָתְלַכ יכ עדו אל יִּכ ךילא אֹוָבֲא אהב
 "יג חלשא יכנָא רמאיו :ילֲא אובת יּכ ילדןתתדהמ וז

 :ףחלש דע ןוברע ןתתדסא רמתו ןאָצהְדִמ םיזע
 ףמתח רמאתו ְלְדןְּתַא רֶׁשֲא ו המ רַמאו 8
 רה ו היא אביו תו ב רש רש א עמ יש

 .- אלו השאה רָימ ג ןוברעה ,ih מלה |
 אוה הָׁשרקַה היא רמאל המקמ יׁשנֲאדתָא לאשיו ג

 :השדק הָוְב התיההאל ּולמאיו ךרדהדלע םיניעב
 םוקמה יִשְנַא םְו היתאָצמ אל רֶמאֹ הדּוהי"לֶא בשיו כ
 הלדחקת הדוהי רמו :השדק הוב התל ודִמָא ₪

 אל הָתַאְו .הָוה .יִדְגַה יִתְחַלָש הנה זובל היהנ ןפ
 ףמאל הָרּוהיְל דנו םיִׁשְדָח ׁשלְשַמּכ ויה ּהָתאָצִמ ₪

 הוה רמו םיגונול הָרָה הגה םת לכ רמת הת
 -לֶא הָחְלָׁש אילו תאצמ אוק :ְְׁשִהו האיצה ₪

 רמאתו הָרָה יִפֹנֲא ול הָּלֵא-רְׁשַא שיִאְל רמאל ָהיִמָח
<iרבה ה  

 .התפ ףלעתתו א'ס צ.14 .עיבר הנה א'נ ,י"כ םירפס בורב ןכ 3 .תיֵבְּב ריבס +. 1

 .חַכׁשו ריבס ץ. 90 .אנו הבָה א'ס +. 6
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 8 רָכיו :הָלֶאָה הטמהו םיליתְּפַהְו תמַתֹהַה ימל אָנהרָּבַה

 הלשל ָהיִתְַניאל "לע ינַממ הקְָצ רמו הוה
 יז הּנהְו התל תעְּב יָה וּהָּתְעַרִל רוע ףסְדאְלְו נב
 ₪ תֶדְליִמַה חקתו רודן ּהָּתְרלְּב יהיו ּהָנְמַבְּב םימואת
 9 |יהיו :הָנשאְר אֵצְי הָז רמאל יִנָש ודיילע רשקתו
 ףיִלע תצרְּפ-המ רָמאּתו ויחֶא אָצָי הּנַהְו ודָי בישְמּכ
 ₪ וךי"לע רשא ויחֶא אצְי רחאו :ץרפ ומש אָרָקנ ץרָפ
 טל דרּוה ףסויו :חרָז מש אָרְקו ינָשַה ם

 םיִחְּכַמַה רש הערפ סיִרְס רֿפיטֹופ והָנקיו הָמָיְרְצִמ
 :הָמַש והדרוה רֶׁשֲא םיִלאעמְשיה דומ ילְצִמ שיא
 וינדַא תיבּב ילו חילצמ שיא יהו ףסוידתַא הוהְי יֵהו

 השע אָֹה"רָׁשֲא ל ותא הָוהְי יּכ נרֲא ארי :יָרְצמַה
 ותא תש וניעְּב ןח ףסוי אָצְמִו :ודָיְּב הילצמ הוה
 וָאמ יהו ֹויְּב ןתְנ ולׁשי-לָכְו ותיב"לע והרקֿפױ
 הוהְי רבו ולדשי רֶׁשֲא-לּכ לעו ּותיִבְּב ותא ריָהפִה
 -לֶכְּב הֶוהְי תַּכְרּב יהיו ףסוי ללְגְּ יִרְצִמַה תיב"תֶא
 רִיִּב ןלדרָשַא-לָּכ בועיו :השבו תֹיָּבַּכ ולדשי רֶׁשֲא
 אוהדרַשַא םֶחְלַהְםִַא יִּכ הָמּואַמ לתא עדידאלו ףסוי
 רחא יו :הָארמ הפו רַאְת"הַפָיא ףסוי יהו לכוא
 ףסוידלא ָהיניע-תֶא ויָנדַאדתשא אשתו הָלֶאָה םיִרָבְדַה
 ןַה ויִנדַא תָשֶאְלֶא רַמאיו | ןַאָמַו :ימע הָבְכַש רָמאִתַ
 תג ולרשודרשא לכו תיבפחהמ ותא עבידאל נא
 9 יָנָמִמ ךשח"אלו ממ לזה תִיּבַּב לודנ יא יד
 הֶשַעֶא יאו ותְׁשֲא-ְתַא רֶׁשֲאַב ךתואדסא יִּכ הָמּואְמ

 ו ּהָרְּבַרָּכ יהיו :םיהלאל יִתאָמֲחְו תאזה הלנה הערה |
 -לא

  Aכ -

Ot 

=p) 

 ד

5 

 .ס'תו ע'ת ,י'ת ,ש"ח ןכו אָרָקִּתַו א'כ +. 99, 90  .רסח םֶליִתַּפַהְו יללהב ,ימלשורי ןכ + 5
 .הֶארִמ יללהב +. 6 .י'כ םירפס תצקמב ןכו ראת הפי נ'ב +. 6 .
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 הָלְצֲא בפשל ָהילֶא עֶמָׁשיאָלְו םונ | םוי ףסוידלֶא
 תושעל ּהָתָיִבַה אבו הָוה םֹוהכ יַהָיַו :המע תויהל וו
 והָשפְתִתו :תִיָבַּכ םַש תיבה ישְנִאְמ שיא ןיאְו וִתְכאַלִמ וכ

 : אציו םניו הדב ודְנַּב בזעיו ימע הבכש רמאל ודב
 יםניו הדוב ודָנַּב  בועדיּכ ּהָתואְרַכ יהיו :הָצּוחַה 3
 רמאל םֶהְל רַמאּתַו ּהָתיִב ישנאל אָרְכִתַו :הָצּוחַה 4

 בכשל ילא אכ ּונָּב קחצְל יַרָכִע שיא ול איבה ואר
 ילוכ יתְמירָהיּכ שמְשְכ יהו :לודָג לוק אָרְכָאְו ימע וג
 - :הָצוחַה אצו סנו יִלָצֶא ודנב ביו אָרְלַאְו א
 ולא רּבְדִּתַו :ותיבדלֶא ויִנדַא אופ"דע ּהָלַצֶא ודנב +

 -רשא יִרבעַה דבַעַה ילא אָּב רמאל הלֶאַה םירכדכ
 בזעיו אָרְקִאְ ןילוק ימירהפ יהו :יִּכ קחצל ונל תאכה

 -תֶא ירא עמשכ יהו :הָצּוהַה סנו ילָצָא ודָנְּב 9
 הלאה םיִרָבְדִּכ רמאל ויִלֶא הָרְּבִד רשא ותשא יִרְב

 והָנְתיו ותא ףסוי ינדא חיו :וְּפַא רחיו ףדבע יל הָׂשֲע א
 םיִרוסַא ךלֶמַה .ירופא"רשא םוקמ רהפה תיִּבלֶא

 ולא ו ףסוידתא הודו יהו :רחסה תיבב םשדחו ₪
 -תיּב רש ןֵהו :רהְפההתיב רש ןניעְּב ונח ןתִיַו דֶסָה ₪

 רהפה תיִבּב רֶׁשֲא םריסָאָה"לָּכ תא ףסוידדּב רהפה
 -תיב רש | ןיא :השע הָיָה אוה םש םישע רשֲא-לְּכ תֶאְו ג

 ותא הָוהְי רשאּב ודי .המּואמ"לּפִתֶא האר רהפה
 :הילצמ הוה השע אּוק"רשאו

 פ םיִרצמ"ְרְלמ הקשמ יִאְמֲח הּלֲאָה םיִרּבְּדַה רהא יהו מ
 לע הערפ הצי :םירצמ ךלמל םָהינְרֲאל הפֹאָהו
 ןהו :םיֿפואָה רש לעו םיקשפה רש לע ויפיִרָס ני

 םתא

v.92יא'פ <. 15 .ע'תו ש"ח ןכו הצוחה אצּיו סניו א"ס צט. 13, 18 ,והשפתתו א"ס  
 .א'סב ץ:1 .0 .ירק יֵריסֲא ,בותכ יֵרּוסַא:ץ. 20 . -.שגד עמשפ נ'ב v.19 .שגד ֹועמׁשּכ
 .רדס ןאכ ןיא
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 רהֶפה תיֵב-לֶא םיִחְּבִטה רש תיִּב רַמָשְמְּב םתא
 | "תֶא םיָחְּבַמַה רש דקפיו :םָש רוסָא ףסוי רֶׁשֲא םוקמ
 : ומְלחיו :רָמשִמְּב םיִמָי ויהיו םתא תרשיו םתא ףסוי
 ןורְתּפְּכ שיא דַחֶא הֶליִלְּב ֹומלַה שיא םֵהֵנׁש םולח
 רשא םיִרְצמ ךלמל לָשֶא .הָפאְהְו הקשמה ומלח
 < ארו רקְּפּכ ףסיי ם םֶהיִלַא אָבַּו :רַהְפַה תיִבְּכ םיִרּומַא
  וָּתִא רשא הערפ יפירסרתא לאֶשיו :םיפע םגהו םתא
 :םֹויַה םיִעָר םכיִנָּפ עמ רמאל וינדַא תיכ רמשמּב
 4 םָהְלַא רָמאיו ותא ןיא רתפו ּנָמֹלֲח םולח וילֵא ורמאיו
 \ רפסיו יל .אזורפס םי)רתפ םיהלאל אולה ףסוי
 ימולחב ול רמאיו ףסויל ומלָחתֶא םיקשמה"רש
 ו) תחרפכ אוהו םגירש השלש ןפגֿב נפל ןפנ"הגהו
 וו הערפ סוכו :םיבעע היתלְּכְשא ולישבה ּהָצְנ התְלע
 הערפ םּּכ"לֶא םֶתא טַהְׂשֲאְ םיְִנַעָהדתֶא חּכֲאְו ייְּב
 וג הז סו ול רמו :הערפ .ףפ"לע םוכַהדתֶא ןֵּתֶאְ
 וג | לָשָּב :םַה םיִמָ .תשלש םינרשה תשלש ינרתפ

 "לע ףבישהו ףשארהתַא הערפ אָׂשְי םיִמָי תשְלש
 רֶׁשֲא ןושארה םָּפׁשִמַּכ ֹודְיְּכ הערפדסוכ תתנו ףנכ
 4 ל בטי רֶׁשֲאַכ תא ינתרָכיסא יִּכ :ּוהְקשמ תיִיָה
 ינתאצוהו הערפדלָא יֵנֲתרַכְוַהְו דָסַח ידמע אָודתישעו
 5 הפדסנו םיִרָבעֶה ץראמ יתְבנג בָנניּכ :הָזה תיכהדןמ
 6 "רש אריו :רֹוָּבַּב יתא ומשדיפ הָמּואמ יתישָעדאל
 ימולחכ ינַא-ףַא ףסוידלַא רמאיו רֶתַּפ בוט יִּכ םיפאה
 וז לָּפִמ ןילְעָה לָפַבּו :ישאר"לע ירח יל השלש הנה
 לפההןמ םתא לפא ףשַהְו הפא השעמ הערפ לכאמ
 ₪ םילפה תשלש ונרתפ הז רמאיו ףסוי ןעיו :ישאר לעמ

 תשלש ה

v. 0ץמק לָפַה א'ס צ. גז | ,בוָטדיִּכ א'ס ץ.16 .אלמ םיִגיִרָש יללהב ,ימלשורי ןכ . 
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 הֵעְרֿפ אָׂשִי םִמָי תָשְלֶש ו דעְּב :םה םיִמָי תָׁשְלָׁש ו
 ףועָה לֶכָאְו ץעדלע ִּךִתוא הָלֵתְו יִלָעִמ ךשארדתַא

 ּתָדָלְה םּוָי ישילשה םויּכ | יהו :ףילעמ ְרָשְּבדתֶא ₪
 |שאר"תַא אשיו ויבְבעדלבל הָּתְׁשִמ שעוו הערפ-תֶא
 :וידבַע ּךותְּב םיִפאָה רש שאְרדתֶאְו םיקשמה רש

 ףכְ"לע סוכה ןתו והקַשמדלע םיקשמה רשדתא בשיו 4
 :ףסוי םָהְל רֶתָּפ"רָשאּכ הָלִּת םיפאה רש תֶאְו :הערפ ₪
 :והחְכשיו ףסוידתַא םיקשמה"רש רכזחאלו ₪

 ערפ -לע דמע הגהְו םלח הערפו םיִמָי םיתְנש ץקמ ילו אמט
 הָאְרִמ תֹוֿפי תורפ עבש תלע ראיהדךמ הָנְהְו :רָאָיַה 2
 תורחא תורפ עבש הֵּנַהו :ּוחְאְב הָניערּתו רֶשָּב תאיר 3

 רֶׁשְּב תוקדו הֶאְרַמ תְעְר ראיהךמ ןהיִרָחַא תולע
 הלא :רָאיה הפיל תורפה לצַא הָנְרְמעתַו +

 םידק תפר .תוקד .םלָבש עבש הָגְהְו :תובטו 6
 עבש תא תוקדה םיִלְּבשַה הנעטבתו :ןָיִרֲחַא תוחמַצ -

 הנהו העְרפ ץקיו .תואלמהְו תיאירְּבַה .םיִלְּבַשה
 -תֶא אָרְקִיַו חלשיו וזזור םַעָפִתו לקבב והיו :םולָח <
 העְרּפ רט ָהיֵמָכֲח-לְּכ-הָאו םיִרְצִמ מרח

 םהל
 .רתפ רשינ אכ א"ס ,י"כ םירפס בורב ןכ ל. 2

 יהיו ,[אאאץנז 1] בקעי בשיו 'ד הירדסו .יקב [אאאטוז XL-1 93] השרפה םש צץ. 3

 הלאה םירבדה רחא יהיו [צצצוצ 1] המירצמ ררוה ףסויו ,(צצצטעו 1] אוהה תעב

 םיפלא 'ה תויתואו .חנו תואמ שמחו ףלא םילמו .רשע םינשו האמ םיקוספו .(א1. 1] ואטח

 .!אצאזצ 10] ףסוי-לא הרבדכ יהיו ,ןאצxץנז 22] ןבואר םהילא רמאיו 'ב תוקספו .עקתתו

 יהיו ,נ"ב ןכ אלו א'הה תחת אועגב תוהתשַהְל א'ב ,(אאאנז ו0] תֹוֲחַּתְׁשהְל 'ב םיפולחו

 ףולח es ,הַּפי תחת גתמב נ'בו ראת םע -הפִי ףטוח א'ב ,[אאאזא 6] ראת"הַפְי ףסוי

 הָיִהְי ול אל יכ ,(אאאטוז 9[ עוש ומשו ינענכ ש יא-תב ,(צאאטנז 18] ותא ולכנתיו

 דוקנו .(אאצזא 23] המואמ- לכחתַא הָאֹר ,אצאזא 14] ונב קָחַצֹל ,[אאצטזזז 9] ערזה

 'א 'תכו .הנש הרשע עברא היתונש רפסמו .[אאאצזז 19] םהיבא ןאצ"תא תוערל דח

 .[אאאזא 90] ךלמה ירוסאדרשא

 +ג 'א םיכלמב המלש ץקיו הרטפה +. 1 ,אמ
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 9 רש רּבדיו :הערֿפְל םֶתוא רתופךןיִאְו ומלָחדתֶא םַהל
 :םויה ריכז נא יִאָטֲחתֶא רמאל העְרפתֶא םיִהְׁשַּמַה
 0 רש תיב רַמָשְמְּב יתא ןתו ויָרְב"לע ףצק העֶרפ
 וו הְלילְּב םולח המלח :םיֿפאָה רש תֵאְו יתא םיטָּבטַה
 ו ּנתִא םָׁשְו :ּומְלַח ומלח ןורתפּכ שיא אּוהו יִנָא רָהֶא
 נלרתֿפו ול"רפסת םיִחְכטַה רשל רבע ילבע רענ
 4 ונְל"רתפ רֶׁשֲאּכ יהו :רתפ ֹומלֲחַּכ שיא ּוניתמלחתַא
 וו הערפ חלשיו :הָלָת ותאו ינפ"לע בישה יתא היה ןּכ
 ףלחוו הלו רָֹבַה"ןמ הירו ףסוידתַא .אָרְקּ
 ו םֹולֲח ףסוידלא הערפ רמאיו :הערפ"לָא אביו ויתלמש
 רמאל ְךֶלֶע יִתְעַמְׁש יאו ותא ןיא רֶתפו יִתְמַלָ
 6 רמאל העֶרפ-תֶא ףסוי ןעיו :ותא רתֿפְל םֹולֲח עמשת

 וז הערפ רָּבֹדו :הערפ םולשדתא הנשי םיהלא יעל |

 ₪ הָנַהְו :רָאיד תפשדלע רע ננה ימלֶחְב ףסויילא
 רַאְּת תפיו רָשָּב תואיִרְב תורָפ עבש תלע ראיהדמ
 ופ תולע תּורָחַא תורּפ עבש הָגְהְו זיהֲאַּכ הָנעְרּת
 דאל שב תוקרו דֶאְמ רֵאָּת תִעְר תל ןָהיִרָחַא
 א הנלכאתו :ערל םירצמ ץֶרֶאלָכְב הֵּנַהָכ :יִתיִאְר
 תונשאָרַה תוְרֶפַה עֿבׁש תא תעְרֶהְו תוקְרֶה תֹורָּפַה
 גג "לֶא ּואָבְיִּכ עדונ אָלְו הָנַּבְרק-לֶא הֶנאבִתַו :תֶאיִרָּבַה
 א אָרָאְו :ץקיאו הלחתּכ רֶׁשֲאַּכ ער ןָהיִארמּו הֶנְּבְרִק

 תֶאלמ דַחֶא הָנְּב תלע םיִלָבִש עבש | הנהָו ימלַחּפ |
 ₪ תופרש תוקד תומנצ םיִלְּבְש עבש הנהו :תובש
 ₪ תקדה םיִלְּבַשה ןעלבּתו :םֶהיִרָהֶא תוְחָמצ םידק
 םימטרחהה -לֶא .רמאָו תוכטה םיִלָּבְשַה עבש תא

MIRED >:ןיאו  

 רסח ּוהְצְרַו יללהב +. 14 .ע'תו ש"ח ןכ םֶתא ל'צ +. 10 .ש"ח ןכ ויִתמלָח ל'צ +. 8
 .אלמ תואְלְמ יללהב ,הגומב ןכ +. ל .י'תו ש'ח ןכו תאיִרְּבַהְו א' 'כ . 90 .דוי
 .ש'ח ןכו ןֶהיִרֲחַא א'ס +. 23  .ש'ח ןכו תופדשו א'ס ,אלמ תֹופּרְׁש ימלשורי +. 8
 .אלמ תווקּבַה יללהב ,הגומב ןכ +. 4
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 הערפ םֹולח הערפזלָא ףסוי רמאיו :יל דיגמ ןיאו >
 :הערפל דינה השע םיקלָאה רשא תא אוה רָהֶא

 םילפשה עכשו הנה םינש עבש תבטה תַרָּפ עבש <
 - תורפה עבשו :אּוה דַחֶא" םולח הָּנַה םיִנָׁש עבש תבטה =

 עבשו הֶגה םיִנָק עבש ןהיִרְחֶא תֶלעָה תעְרַהְו תופרה
 :בער ינש עבש יהי םיִדְּכַה תופדש תוקרה םילכשה

 םיהלאה רֶׁשֲא הערפ"לא יתרכד רֶׁשֲא רָבּדַה אה ₪

 עֿבׁש תואְּב םיִנָש עבש הנה :העְרּפדתֶא הֶאְרִה השע ₪
 ןקירחא בעְר ינש עבש ימקו :םיִרצמ ץֶרֶאלֶכְּב לודנ
 -תֶא בָעְרְה הָלכְו םיָרְצִמ ץֶרֶאְּב עבְׂשִהלְּכ חש

 אוהה בערה ינפמ ץֶרֲאְּב עֶבְׂשה עַרְיהאלְו :ץֶרֶאְה ו
 "לֶא םָֹלֲחַה תונשה לעו :דאְמ אה רֵבְכיִכ ןְכייַרֲחַא ג

 רהמִמו םיִהלֲאָה םעמ רֶפְדַה ןוֿכְניְּכ םימעפ הערפ
 םָכְחְו ןובָנ שיא הערפ אָרְי הָּתַעְו :ותשעל םיַהלָאָה ₪
 רקפו העְרֿפ .השעי :םירצמ ץרָא-לע .והתישר ₪

 עַבְׁשִּכ םירצמ ץֶרֶאדתֶא שמחו ץֶרָאָהזלַע םיִרְקּפ
 תובטה םינשה לָכא-לַּכ-תֶא וצְּבכְר יעבשה ינש 5

 םירעב לכא הערפזדי תחת רֶבְדּורְּבְצִיו הֶלאַה תאָבַה

 ינש עבשל ץראל ןודקפל לֿפֲאָה .היהְו :ורמשו א

 ץרֶאה ֶרְּבּתאָלְו םירצמ ץֶראּפ ןייקת רשא בערה
 :ןידבעזלּכ יניעפו הערפ יִניעְּב רבדה בטייו בערב ₪
 כ חור רֶׁשֲא שיא הָוָכ אָצמְנַה ויִדְבְעְדְלא העְרפ רמאיו ₪
 םוהלֶא עידוה ירחא ףסוידלא הערפ רמאוו זוּב םיהלֶא ₪

 הת הָתַא מכ הו ןִכְְךיא תאחלְכיתֶ וא
 ממ לֵּדְנֲא אפה קר יִמעלָּכ קשי ךיפדלעו יתיְב"לע

 רמאיו

 יללהב ;הגומב ןכ +. 97 .אלמ תועְרָהְו ימלשורי ,יללהב ןכ +. לז < .דחא םולֶח א'ס צ. 6
 .רשא תֶא א'ס י 98  .ע"תו ש"ח ןכו תֹּופְדְׁשּו א"ס .v 7 .אלמ תולעָה



  XLI 4155ץקמ 79

 4 ץֶרָאדלְּכ לע תא יִּתַתְנ הֶאְר ףסוידלַא הערפ רָמאַ
 ₪ התא ןתיו ודָי לעמ יתְעַּבט-תֶא הערפ רסיו :םירצמ
 בהוה דבר םשיו ששדידנב ותא שכלו ףסוי  דיזלע
 3 ליר הָנׁשַמַה Kt ותא בכר :וראצרלע

- 

 שקל

 ארק :םירצמ ראלב סת + ותא שא
 דתַב תנְמֲא-הֶא ולתו חנעפ תנפצ ףסוידםש הערפ
 :םִיָרְצִמ ץרא"לע ףסוי אָצי השאל ןא ןהכ ערפ יטופ
 למ הערפ ינפל ולמַעְּב הש םושלש- כ ףסויו
 ץֶרָאלְב רבעוו העְרֿפ ינפלמ ףסוי אַ םיְרצִמ
 וז :םיִצְמְקְל עבשה ינש עַבָשְּב ץֶרֶאָה שעתו :םירצמ
 8 ץֶרָאְּב ּויָה"רַשָא םינש עבש ! לָכאדלָּכדתַא ץבקו
 רשא ריִעָהְההרש לָפֲא םיִרְעַב לאותו םירצמ
 םיה לּוחְּב רָב ףסוי רבצוו :הָכותְּב ןתָנ היָתביבס
 ףסוילו :רפסמ ןיאחיּכ רפסל לַרָחִהיּכ דע דאמ הכרה
 הלו רשֶא בערה תנש אֹובַּת םֶרָמְּב םינְב ינש דל
 גג םשתַא ףסוי ארקיו :ןוא ןהפ ערֿפ'יטופ-תּב תֹנְסֶא ול
 -לָּכ תאו יִלָמַעְדלָּכְ"תֶא םיהלא ינשנהיכ השנמ רוכְּבַה
 ₪ ינרפההיפ םִיִרפִא ארק ינשה םש תֶאְו יבא תיֵב
 ₪ רשא עבשה ינש עבש הָעְלַכִתַו זע ץֶרֶאְּב םיהלא
 ₪ אובל בערה ינש עבש הנחת :םִיְרָצִמ ץֶרֶאְּב הָיָה
 -לָכְב תוצְרֲאָה"לַכְּב בַעְר יהו ףסוי רַמָא רֶׁשֲאַּ
 ₪ םִיִרָצְמ ץֶרָאלַּכ בערתו םֶתְל הָיָה םירצמ ץֶרֶא
 = דלָכְל העְרפ רָמאו םֶהְלל הערפ"לֶא םַעָה קעצו

 םירצמ
v. 9ַחֵגֲעַּפ א'ס צץ 45 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו אָרְקִיו א'ס . 48 = .ףסוי"די לע א'ס . 

v.45, 0הלמ אדח עַרפיטֹוּפ יאחנדמל ,הלמ אדח ירקו ןילמ ןירת ביתכ יאברעמל  
 .ע'תו ש'ח.ןכ וגו ץראב בשה הָיָה רשא םיִנְׁשַה עבש ל'צ.צ. 48: |.ירקו ביתב

v0ע'תו ש"ח ןכו ּיִה א'ס ץ.53  .נ'ב ןכו ץמק דל יללהב . 
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 עֶרָהְוְׂשֲעַת םָּכְל רמאידרָשֶא ףכוחלֶא וכל םִיַרָצמ ₪
 םֶהָּב רֶׁשֲא"לְּכ-תֶא ףסוי חַּתֿפו ץראה ינּפזלָּכ לע הָיָה

 דש "לכו :םירצמ ץֶראְּב עֶרָה קחו םירצמל רכשו >

 .בַעְרַה .קזחדיכ ףסוידלַא רבְשל הָמיִרַצִמ ּואּב ץֶרָאָה
 רמאיו םיִרְצְמְּב רָבְשדשי יכ בקע אריו אהל במ

 יוד

 = "שו יִּכ יִּתְעַמְׁש הנה רַמאוו וִאָרְתַּת המל נב בקע

 אלו הוד םָשמ טְלרֿבׁשְו הָמשדודְר םִיָרְצמְב רבש =
 :םירצממ רָב רפשל הרשע ףסוידיחא ּודְריַו :תּומָנ

 יִפ זָחֶא-תֶא בקע הלשדאק .ףסוי יִחֲא ןימְָנְּתֶאְ <
 ךותְב רֶבְשְל לאְרשי נב ואבו :ןוסֶא נָאְרְקְיְִּפ רַמָא >
 טילשה אוה ףסייו :ןעֶנכ ץֶרֶאְּב בערה הי" םיִאְּבַה <

 יחא ואבו ץֶרֶאְה םע"לֶכל ריֵּבְׁשַמַה אה ץֶרָאָה-ל
 ויחֶאְדתֶא ףסוי ארי :הָצְרֶא םִיפַא ולדווחתשיו ףסוי ז

 an תושק םָּתִא רבו םָהילֶא רג םרכ
 ֵא"רַבְׁשְל ןענּפ ץראמ ורמאיו םתאַּב ןיאמ .םֵהלֲא
 תא סי רכְזו :והרפה אל םהָו ויַחֶאדתֶא ףסזי רכיו 5
 םּתֶא םיִלְרִמ םֶהְלֶא רַמאֹו םֵהָל םלח רשא תומלחה |

 אל וילֵא וראו :םֶתַאְּב ץֶראה תורעדתַא תוארל
 דָהֶא"שיִא נב ול :לָפארְּבְׁשִל ּואָּב ךידכעו ינדא ו
 רמאיו :םילגרמ ףידבע ּוַהדאְל ּנחנֲא םינכ הנ ו

 ורמאָו :תוארל םֶתאָּכ ץֶרֶאָה תורפהיּכ אל םהלא
 ץרָאְּב דָחֶאְישיִא יִנֶּב ונחְנַא | םיִחא ףיִדְבע רָשַע םיִנש

 רֶמאּו :ּונניא רָחֲאָהְו םויה ּיִבְאהתַא ןטקה הנה ןעגכ ו
 םיִלְגְרִמ רמאל םֶכְלַא יִּתְרִַד רֶׁשֲא אוה ףסוי םהְלַא

 דא כ הָזמ יִאְצַתסִא הערפ יח ּונְּבִּת תאְּּב :םתַא 5
 אובב

 יללהב צ- 4  .םיִרְצָמְּב א'ס צ. 8 = .הָיִתְנְו יקובנזב הילע רסמנו הָיִחִנְו א'ס +. 5 .במ
 .תושק םתא |רבדװ א'ס צ. 7 .רסח .םֶהְלֲא ימלשורי ,יללהב ןכ . ד .רסח ןמְנְּב

vv. 3דְחא שיאדינב א'ס . 
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 ו חיו לָחֶא םָּכִמ ּוהְלׁש והָנַה ןׂטָקַה םֶכיִחֶא אֹובְּב
 תַמָאַה םֶכיִרְבּד :ֹונֲהַּבְְו ּורָסֶאָה םֶּתַאְו םֶכיחַאתֶא
 וז ףסֶאַו :םּתַא םילגרמ יִכ הערֿפ יח אֹל-מִאְו םכתא
 4 ףסוי םֶהְלַא רמאיַו :םיִמָי תשלש רַמְשִמלֶא םקא 5

 :אָרי יא םיִהלֶאָהדֶא ו ּשַע תאז ישילשה םוי
 ₪ םָפְרְמְשִמ תיִבְּב רַסֶאְי דֶחֶא םָכיִחֲא םֶתַא םנָּכסִא
 ו םָכיִחַא-תֶאְו :םַכיִּתְב ןובער רָבַש ּואיִבָה ּוכְל םָּתַאְו
 :ןכרושעיו ותומת אָלְו םכיִרְבד נָא ילא איב טקה
 גו ויחָא-לע לנחנא | םימשא לבא ויחַאדלֶא שיא ּורמאיו
 ונעמש אָלְו ּוניִלֶא וננַחתַהְּב ֹוׁשֿפַנ תְרצ וניאר רֶׁשֲא
 פ םָתא ןבּואְר ןעיו :תאוה הרצה ּונילא האָב ןכדלע
 דלי ּאְטַחְתְַלַא רמאל | םֶכיִלַא יִתְרַמָא אולה רמאל

 ₪ כ ועְדָי אל םַהָו :שָרְדִנ הנה ומדד םתְעמש אָלְ
 ₪ ךביו םהילעמ בסװ וםּתיַּב ץילמה יִכ ףסוי עמש
 ןועמשדתא םֶּתַאַמ קיו םֹהְלֲא רָּכַדַו םֶהְלַא בש
 = םֶהיְִּכַתֶא ואלמו ףסוי וצו :םהינעל ותא רסָאיו
 הָדצ םֶהְל תַתְלְו ולש-לָא שיא םָהיִפְסּכ בישהלו דב
 ₪ םהיִרְמחדלע םרבשדתא ואו :ןּכ םֶהְל שעיו דרדל
 ז אופסמ ּתתְל וןלשחתַא רֶחֶאַה חתפיו :םשמ ּוכְליו
 :ותְחּתְמִא יֿפְּב אּוהדהַנַהְו ופָסַכִדתֶא אריו ןולמפ ורמחל

 א אצוו יתחתמאב הנה םויפְַּכ בשוה ּוחֶא"לֶא מא
 הָשַע תאָזההמ רמאל ויחֶאדלֶא שיא ּודרָחְיַו םֶּכְל

 ₪ דינו ןעֶנְּכ הָצְרַא םָהיבֲא בקַעילֶא ּואָבִו וגל םיקלֶא
 9 יִנדֶא ׁשיִאָה רֶבִּד ירמאל םתא תֶרקַהִלָּכ תֶא ול

 :ץֶרֶאָהתֶא םיִלְגרְמְכ ּונָתא ןֵתו תושק ותא ץֶרָאָה
 רמאנו ל

 א'ס +. 91 .ּיִחְו א'נ הילע רסמנו ּיִחְו א'ס +. 18  ,ורסאָה יללהב ,הגומב ןכ ל. 6
 רסמנ א'סב .איעג אלב וננחְתֶהב נ'ב +. 91 .אכרימ םימשא א'ס +. 21 .חתפ לבַא
 .רסח דגי .יללהב ,ימלשורי ןכ +. 99 .רסח אלָה יללהב +. 9 .ונגחתהב יקובנזב ל הילע
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 רֶׂשֲע-םיִנׁש :םיִלְגַרִמ נָיָה אל ּונֲחְנֲא םִנַּכ ויִלֶא רָמא
 -תֶא םִיַה ןְטָקַהוּוֵעֵא ָחָאָה ּונֵבֲא יֵנְּכ םיחא חנא

 ץֶרָאָה ינדַא ׁשיִאָה ונילֶא רמו :ןעֶנְכ ץֶרֲאְּב ניבא ₪
 תא וחיגה דָחֶאָה םֶכיִחַא םָּתַא םִינָכ יִּכ עַדֶא תאוב

 םֶכיִחֶאדתֶא ּואיִבָהְו :ּוכְלְ וחק םַכיִתָּב ןיְבַעְר"תֶאְו ₪
 םּתֶא םינֿפ יכ םתַא םילגְרמ אל יִּכ הָעְדאְו ילא ןטקה

 םה יהו :ּורָחְסִּת ץֶרָאהְ"תֶאְו םָכָל ןִּתֶא םֶכיִחָאתֶא ₪
 ואריו ָקׂשְּב ֹוּפְסַּכ"רֹורְצ שיאדהָנהְו םהיקַש םיִקיִרְמ

 רמאּו :ואְרייו םֶהיִבַאְו המה םֶהיפְסַּכ תוְררצדתֶא 6

 ןעמשו יניִא ףסוי םתְלַּבַש יתא םַהיִבָא בלע םֶהְלֶא
 ןמּואְר רמאיו הלב ויה ילע חל ןמינב"תַאְ נָנֵא וז

 נֵאיֿבֲא אלמא תימָּת ינב ינשדתַא רמאל יִבָאדלֶא

 רֶמאו :ףיִלַא ונבישא נאו ידודלע ותא ּהָנְת ףילא ₪
 רֶאְשְנ וףבְל אּוהְו תמ ויחָאיּכ םכמע נב דריזאל
 -תֶא םֶתְדרוְְו הָבוכלת רשא לרב ןוסא הֲאָרְכו

 רֶׁשֲאּכ יהָיו :ץֶרָאְּב דֶהְּכ בעְרְהְו :הֶלּואש ןוגיְּב יִתְביִש גמ
 רמאו םירצממ ואיבה רֶׁשֲא רָבָשַהְדִתֶא לכָאל לכ

 ויִלֶא רָמאַו :לכאדטעמ ונלחורְבש ובש םֶהיִבָא םֶהיֵלֲא ;
 וארתדאל רמאל ׁשיִאָה ּונָּב דעה רעה רמאל הוה

 ניֵחֶאדהָא הלשִמ ףשידסא םָפְתִא םכיחֶא יִתְלְב נפ +
 אל חֶּלׁשִמ ךְנִאדםִאְו :לָכֶא ףל הרכשנ הנ ונָתא 5

 םָכיִחֲא יִתְלַּב נפ ואְרְתדאְל ונילַא רַמֲא שיאה דרג
 שיאל ריגהל יל םתערה המל לארשי רמאיו :םכתא +
 טל שיאל-לאש .לואש ּורְמאַו :חֶא םכְל דעה +

 חֶא םֶכְל שיה יח םכיבַא דעה רמאל ונתדלומלו

 רמאי יִּכ עדנ עֹוריָה הָלֶאָה םיִרָּבְּרַה ופ"לע ולדרג
 ודירוה

 .ע'תו 'רת ןכ ןובער רֶבָש ל'צ +.38 .ונילא א'סצ.33  .ס'תו ש"ח ןכו דַחֶאָהְו א'ס 5
 .ונל א'ס +. 7 .במ = .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו -תֶאְו א'ס יש 4
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 ויִּבָא לֵאָרְׂשִי-לָא הָדּוהְי רמאיו :םָכיִחֲא-תֶא והירֹוה
 תּומנ אָלְו הָיִחְו הפלת המק יִתֶא רענה הָחְלְׁש

00 

 ידימ ּנָברעֶא .יכנָא :ינפמדסנ התאדםנ .וחנא"ם)
 ףינפל .ויִתנצהְו לילא .ויתאיבה אלדםִא ונשקבת
 ,ו "יפ ונהמקמַתה אלל יִּכ :םיִמְַָלָּכ ףל יִתאָמֲח
 וו םַהיִּבָא לארשי םֵהָלֲא מאיו :םימעפ הז ונבש הָתע
 םַכיִלְכַּב } ץראְה תַרְמּמ ּוחַק לשָע תא אופא | כיסא
 טלו תאפנ שבד טעמו ירצ טעמ החלמ שיאל ודירוהו
 וג -תֶאְו םֶבדיְב וחק הָנָשִמ ףסקו :םידקשו םיִנְְּ
 ילוא םכדיב ּובישְּת םכיִתְהְתמא יִפְּב בשומה ףַסָּבַה
 4 :שיאָהְדלֶא וש ּומּוקו חק םָכיִחֲא-תֶאְו :אוה הָנְׁשִמ
 וו םכל חַּלְשְו שיִאָה ינפל םיִמֲחָר םָכְל ןפי ירש לאו ם

 יתְלְבְש רׁשֲאכ יו ןיִמנּבתֶאְו רֶחֶא םיֵחֲא-תָא
 8 "הְנָשִמּו תאוה הָחְנמַה-תֶא םיִׁשָנֲאָה ּוחקיו :יִּתְלבְׁש
 םִיַרְצִמ .ודרו ומ ןמנְּב"תֶאְו םֵדיֿב תקל ףסכ
 6 מאיו ןימיְנְּפתֶא םִּתִא ףסוי ארו :ףסוי ינפל ּודְמְע
 הב במ הָחּבַה םישֲאָה"ַא אָבַה ותיב"לע רֶׁשֲאל
 וז שיאה שעוו :םִיָרָהָצְּב םיׁשְנֲאָה וקקאי יִתַא כ ןח
 הָתּב םיִשְנֲאָה"תֶא שיִאָה אבו ףפוי רַמָא רֶשְאּכ
 ו "לע ורמא ףסוי תב אָבּוה יּכ םיִׁשנֲאָה וארו :ףסוי
 םיאָבּומ ונחנא הָלְחִּתַּב וניִתְרְּתְמִאְּב בשה ףַסַּכַה רד
 םידבעל ונתא תחקלו ּוניִלָע לפנהלו וניל ללגתהל
 ףסוי תיבדלע רֶׁשֲא שיִאָה-לֲא שתו :ּטירֹמֲהיהָאְ
 ונררי דרי ינדא יב ורמאוו :תיָּבַה חתפ ויִלא ירד
 חתנו ןולמהדלָא ּנאָביַכ יהי: לֿפארָּבְׁשְל הֶלחֶתּ
 -תא | ו
 א'ס v.12 .ירק תכנ צ.גו .ןיעה אושב םימעפ יקובנזב +. 10  .אלמ ּוניִפַמ א'ס ץ.8
 ףכה ףסכ א'ס צ. 15 .הנשמו א'ס ע.15 .ס'תו ש"ח ןכו ּובּושו א"ם ץ.13 .בשומה

 :גאריו יללהב .ימלשורי ןכ צ. 18 .ש"חו י"כ םירפס בורב ןכו הָמְיַרְצִמ ריבס +. 15  .היופר
 .הָחָּתפַו יקובגזב +. 91 .רפח
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Ce ו CAR 

Arnos, 22ונריב ודרוה רחא הס ונדב ותא בש  
 :וניִתחּתְמַאּב ּונָּפְסַּכ םָשְהִמ נעו אל לֿפא-רַבׁשל
 םכיבא והלאו םֶכיִהְלֶא ואריתְלַא םָפְל םולש מאיו

 אצייו ילא אב םַּפְַּכ םֶכיִתְחְתְמַאָּב ןומממ םֶכְל ןח
 הָתיִב םיִשְנֲאָהדתַא שיִאָה אבו :ןועמשדתַא םֶהְלַא
 :םָהיֵרְמֲחַל אופְסִמ ןּתַיו םֶהיִלְגַר ִצֲחְריַו ימותו ףָכֹו
 ועמש יִכ םִיָרָהָצְב ףסוי אוכְ"דע הָחְנִפַה-תֶא :ּונִכָיַו

 -תֶא ול ואבו התיבה ףסוי אב :םֶחְל"ּולְכאי םשדיכ ₪
 לאשיו :הצְרָא"ולדווחתשיו התיבה םריּכְררשַא החנמה פז

 רשא ןכוה םֶכיִבַא םיִלׁשַה רֶמאו םולָשְל םֶהְל
 וניפָאל בעל םולש ּורמאו יח ּונדשה םָּתְרַמֲא א
 ןיִמיְנפתֶא ארו וינִע אָשיו :ןחתשיו ודקיו יָה ונדע ₪9

 םָּתְרַמֲא רשֶא ןטקה םֶקיִחֶא הֶזַה רָמאיו ומאְרְּב ליחֶא
 וָרְמְכניִּכ ףסוי רהמו נב ףנחְנ םיקלֶא רמאיו ילא
 דביו הרדחה אביו תוכבל שפכו ויחָא-לָא ֹומֲחְר

 :םֶחְל ומיש רָמאיו קּפאתיו אצוו ויָנפ ץחריו :הָמַש ג
 הַא םילָכאַה םיִרְצִמְלְו םדבְל םַהְלְו ידבל ול ומישיו 2

 םחְל טיִרְבעֶהתֶא לָכָאְל םיִצִַה ןולכוי אל יִּכ לכל
 ותְרְכְבְּכ רְּבַה וינָפל ובו :םְיָרְצִמְל אוה הָבְעותְיִכ ₪

 :והערדלֶא שיא ' םיִׁשְנֲאָה 'ּוהְמִתיו ֹתְרעְצְּכ ריִעָצַהְ
 ןמינפ תאשמ ברו םֶהְלַא נפ תאמ תאשמ אשה

 -תֶא וצו :ֹומע וְרְכִשיִו ותשיו תודי שמח םַלָּכ תֶאְשִמִמ דמ
 לבא | םיִׁשְנֲאָה תַחְּתְמַאזתָא אלמ רמאל יתיב-לע רֶׁשֲא

peרשאכ  

v. 1ןכ צץ. 9 .ע'ת ןכו ּונידיב א'ס צץ. 91,92 .רסח ּונָתֹהִּתְמַא יללהב ,ימלשורי ןכ  
 ג'ב צץ. 96 .השוגד אצ.26 .םחלהולכאי א'ס צ. 95  .רסח ּונֲתֹהְּתְמִאְּב יללהב ,ימלשוהי
 .ורמאו א'ס ץ. 98  .ר'תו ע'ת ןכו הצרא םִיַַא א'ס צץ. 26 .איעג אלב ווחתשינ
 רסמנו קָּפאתיו א'ס +. 31 = .ּףְנֶחָי יארוסל +. 80  .ירק ּווָחּתָשַיַו ,ביתכ ּוחִּפָשִיש +. 8
 והמתיו א'נ ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 38 .אלמ ּותַריִעַצָּפ א"ס +. 33 .חתפ יללהב הילע
 .שיִא םישנאה
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 :וִתְחַּתְמִא יִפַּב ׁשיִא-ףְמְּכ םישו תאש ןלְכי רֶׁשֲאַכ
 2 תאו ןטה תַחַּתְמַא יּפְּב םיִשֶּת ףסכה עיֿבג יִעיִבְנתֶאְ
 3 וא רקפה רָּבִד רֶׁשֲא ףסוי רַבְדַּכ שעיו ורְבְש הְכָּכ
 + ליִעָהתֶא ּואְצִי םה וםָהיֵרֹמֲחַו המה וחלש םיִׁשְנֲאָהְו
 יףרר'םוק ותיָּבילֲע רֶׁשֲאְל רמָא ףסויו וקיחרה אל
 םָּתְמְּלַש הָמְל םהְלַא ּתְרַמָאְו םֶּתְנַשהְו םישנאה ירחא
 : או וב ינדֶא הּתְשַי רֶׁשֲא הז אולה" :הבוט תחת הער
 6 רבו םגשיו :םֶתיִשַע רֶׁשֲא םֶתַעְרַה וכ שה שחנ
 ז רָב הֶמְל ויִלֶא ּורָמאַו :הָלֶאְָה םירבדהתֶא םֶהלֶא
 רַבדִּכ תושעמ ףידבעל הֶליִלַח הלאה םיִרָבְּדַכ יִנדֶא
 8 ּונְביִשָה ּוניִתְחְּתְמִא יֿפב ּונאָצְמ רֶׁשֲא ףסַּכ ןַה :הוה
 :בֶהְ וא ףָכָכ ינדַא תיכמ בנננ ךיאו ןשָנָּכְקִרֶאִמ ךילא
 ינראל היהנ ונחנָאדסנו תמו ףידבעמ ּּתֶא אמי רשא
 ו רָשֶא אּוה"זּפ םֶכיִרְבְרְכ התעדסנ רַמאֹו :םידבעל
 וו ּורָהְמיו, :םיקנ ּויִקִת םָּתַאְו בל ילדהְיָהְי יתא אצֶמ
 :ותְחַּתְמִא שיא ּוֵהָּתְפַו הָצְרֶא יִּתְחַּתְמַאדתֶא שיא ּודְרויַו
 ₪ עיִבְנַה אָצְמִיו הָלִּכ ןטָקַבּו לחה לּורְנכ שפה
 ₪ "לע שיא סמעו םתלְמׂש וערקיו :ןמנּב תַהַּתְמַאְב
 ףסוי הָתיִב ווחַאְו הָדּוהְי אביו :הריעַה ובשיו ורמח
 ףסוי םהְל רָמאו :הֶצְרֶא וינפל ולפיו םש ונדע אוהו

 שחוק םתְְדְי אולה םתישע רשא הוה השעמה'המ
 6 ינדאל רמאנ-המ הָדּוהְי רָמאיו :ינמּכ ךשא שיא שחע
 ףיִרְבִע ןועדתא אָצְמ םיהלָאְה קדטְצנההמו רָבִדְנהמ
 עובגה אֵצְמְנהרְׁשַא םג ּנֵהנא-סנ ינדאל םיִדְבע ונגה
 וז רֶׁשֲא ׁשיִאָה תאו תושעמ - הלילח רמאנ ודי

 אצמנ = ה
 ףַסַּכַה עיִבּגהתָא םָּתְבַנִג הָמְלו ןאכ אצמנ ס"תו ע'תב צ. 5 .ירחא ףדר םוק א'ס ץ.4 ,דֿמ

 םָגּוא'סצ.9 .םגריבס + 9 = .ונבישה א'ס +. .ע"תו ש'ח ןכ הסה ל"צ + 8 .'וגו אולה
 םירפס בורב +. 15 .אלמ םייקנ ימלשורי ,יללהב ןכ .ו0 .אוה ןּכ א'ס . 10 .ונחנא

Se) 

a) 

= 1 

Ot 1 

 .ע'תו ש"ח ןכ םיִהלֲאָהְו ל"צ ץ.16 .רסה אלָה יללהב צ.15 ."הַמ סופדה תואחסונבו י"כ
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 ולע םֶּתַאְו דְבַע ילדהוהי אוה ודב עיִבגה אָצְמנ

 שרפ הדוהי וילא שנו :םכיֿבַאהלָא םוְלָשְל 18 0
 "לאו יִנַא נאְּב רָבְד ךדבע אָזרֶכְדִי לנדֶא וכ מאיו

 -תֶא לאש יִנדא :הערֿפכ ףומָכ כ ךְדבעְּב פא רח כ
 ינדַאלֶא י רַמאְו :חֶאדוא בָא םכלדשיה רמאל ויָדְבַע ₪

 אּוָה רח תמ ויחֶאְו ןטק םיִנְה דלי ןקז בָא ונלדשי
 והררוה ףיִלְבע-לָא רמאתו :ובהֶא ויבָאְו ומאל ודבל ו
 לכוידאל יִנְדָאדלֶא רמו :וילע יניע ּהָמיַשֶאְ ילא כ
 רָמאתו :תמו ויבאדתא בזעו ויֵבֲא-תֶא םועל רענה 3

 ןופסת אל םכתא ןֹטָּכַה םכיחַא רי אל"םא דיְבַעדלֶא
 ול"דעו יִפֲא ףדבעדלא וניל יּכ יהו זינפ תוארל גו
 דטַעַמ וגלדורבש ובש ּוניִבָא רמאוו :יִנֹרֲא יִרְבִד תֶא ₪
 נא ןטקה ּוניחֶא שידסא תדָרְל לפונ אל רמו :לָכִא א
 ןמקה ּטיחֶאְו שיאה נְפ תוארל לפונ אלי ר

 יִּכ םֶתַעִדְי םָּתַא ּונילא יִבָא ךדבע רמאיו :ונתַא נא ה
 א רמאו יתאמ לָחֶאָה אציו :יִתשא יִלְדדְדְלְי םינש ₪

 הז-תֶא-םג םתְחקְלּו :הָנה"דע ויתיאר אלו ףהט ףרט
 הָעְרְּב יִתְבִישתֶא םָּתְררִהְו ןיִסֶא וחְרְהְו יִנָפ םעמ
 ונתא ּונְנִא רענהְו יִבֲא ּךְִבְעְ"לֶא יאבַּכ התעו :הֶלֶאְש

 תמָו רעה ןיאהיִּכ ותוארכ הָיָהְו :ושפנְב הרושק ישפנ 3
 :הֶלֶאְש וב וניִבָא ךדבע תבישדתא דיִדְבַע ודירוהְ

aיב  

 אצמנה ,ןxLז 1] ץקמ יהיו 'ד הירדסו .וה' זי ןצעז 1-אזזע ג7) השרפה םש +. גז
 .בכו םיפלא םילמו .ומק םיקוספו .[אז,זזז 14] ירש לאו ,[א1 11 18] ויחו ושע תאז ,[א1,1 38] הזכ
 ,[אז זז 21] םימשא ,[א1,זז 13] םיחא 'ד תוקספו .דיו תואמ עשתו םיפלא תעבש תויתואו

 א"ב ,[אז.ז 45 ףסוי םש הערפ ארקיו 'ד םיפולחו .[אז,זוז 11] אופא ,[א181 99] םכילא

 נ"בו דמלה תחת התפב דלי ארוק א"ב ,[אז\ז 50] דלי ףסוילו ,גתמב ג"בו הערפ רפושב

 ווחתשיו ,נ'ב ןכ אלו א'הה תחת איעגב וננחתהב א"ב צב: 21] ונילא וננחתהב ,ץמקב
 ףסוי -םש ףולח אלבו .נ'ב ןכ אלו גתמב ווחתשיו ארוק א"ב ,[אז זז %] הצרא ול

(XLI 45]תאכנ יותכ ינשו ,םינש עשת היתונש רפסמו .[צמעז 56] םהב רשא"לכהתֶא  

XL 11[וחתשיו  ]אז,זזז 28]. 

 שיַה ילתפנ ןב ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .ז"ל לאקזחיב ילא 'ה-רבד יהיו הרטפה +. 8
 ע"ת ,ש"ח ןכ ּונָּתִא רענה ל"צ צ.31 .רסח ֹותֹאְרִּפ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 31  .איעגב
 .ךידבע ודירוהו א'ס +. 31 .ס'תו
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 פ אָל"ִא רֶמאָל יִבָא םעמ רענַה-תֶא בֶרְע דב יִּ
 ג אָנְ"בָשַי הָתעְו :םיִמָיהלָּכ יִבָאְל יִתאָטָחְו ףִיִלא ּנָאיֿבֲא
 :ויִחֶאדםע לעי רענַהְו ינראל רבע רענה תחת ףְּרְבַ
 גו הֶאְרֶא ןפ יתא ּוניִא רעגהְו יִבָאְדלֶא הָלַעָא א
 המ קפֶאְתְהְל ףפוי לֶכְיאָלְו יָבֲאתַא אָצְמְי רשֶא עְרַב
 דאל יִלָעְמ שיִא"לָפ ואיצוה אָרְקִַו ויִלָע םיבְצנַה לכל
 ג ולקדתֶא ןתַיַו :ויָחָאזלָא ףסוי עדוְתהְּב ותא שיא דמע
 ג ףסוי רמאיו :העְרפ תב עמשיו םירצמ ועמשיו כב
 תנַעְל ויָחֶא ּולָפַאלְו יח יִבָא דועה ףסיי יא ֹוָחָא-לָא
 + אָנוׁשְנ וָהָאזלֶא ףפוי מאיו :וְנִָמ לָהְבִנ יכ ותא
 יתא םּתְרַכְמרָשֶא םֶכיִחַא ףסוי נָא רמאיו ּׁשנַו ילא
 ג "וכ םֶכינֵעְּב רחידלַאָו ּובְצֲעת"לַא | הָּתעְו הָמיְרַצִמ
 :םָכינֿפל םיִהְלֶא ינחְלש היחמל יכ הגה יתא םָּתְרֿכִמ
 ּ םיִנָש שָמָח דש ץֶרָאָה בֶרָכְּב בָעְרְה םִיִתְנש הז
 ז םֶכנֲֿפל םיִהְלֶא ינֲחְכְׁשו :ּוריִצְקְו ׁשיֶרָחדְיִא רשא
 הָמיִלְּפל םֶכָל תויחהְלּו ץֶרָאְּב תיִרַאְש םָכְל םּשְל
 ּ םיִקלֶאָה יִּכ הֶנִה יתא םֶתִחְלְש םֶּתַא"אְל הת :הָלְ
 -לָפּב לשמו ותיִּבדלָפְל ןודָאלו הערפל בָאְל ינמישיו
 ו הָפ ויִלֶא םָּתְרַמָאו יֵבֶא-לֶא ולעו ירַהָמ םִיָרְצִמ ץרא
 הרר םִיָרְצִמ"לל ןודָאל םיקלֶא יִנמש ףסוי דפ רַמָא
 גו יִלֶא בורק תַיַחְו ןְׁשֹגץֶרֲאֿב תבשו :דמעְתְ"לא ילא
 :ףלרשא-לקו ףרקבו נאָצְו נב ינו ףנָכּו התא
 גו שָרָותְדּפ בעְר םיִנָש שָמָח דועדיכ םָׁש דהא יתל273ו
 ו ניעְו תואר םָכינִע הֹנהְו :ףְכירְׁשַא-לכו ףתימו התא
 ו -תֶא יִבֲאְל םָּתְרנַהְו םָכיִלֲא ךּפדִמה ופחיּכ ןיִמנב יחֶא
 םָּתְרַהְמּו םקיאר רֶׁשֲא-לְכ תֵאְו םִיַרְצִמב יִּובְכלָּכ
 ו יֵחָאְמנְב יראוצ-לע לו :הָנַה יָבֶאדתֶא םּתְדרוהְ

 ךביו
 ,הלע ג'ב ,א'ב ןכ . 14 .ץמק דֹועָה יקובגזב +. 8 .המ | .אָצְמִּת ריבס +. 4
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 ךְבו ויָהָא"לְכְל קשניו :ויראָוצדלע ּהָכְּב ןמָנבּו דבי ה
 ּהיֵב עמְׁשנ לפהְו ֹוּתִא ויָחֶא ּוְרְכִד ןכ יֵרֲחַאְו םהלע +

 ינעֿבּו הערֿפ ינוב בטייו ףסוי יחַא יאָּב רמאל העֶרפ
 < תאו ףיחאהלא רֶמָא ףסוי"לַא הערפ רמו :ויָרְבַע וה
 וחְקו :ןעֶנְכ הֶצְרֶא ואבדכלו םֶכְריִעְּבדִתֶא ונעט ושע ו

 -תֶא םכְל הנאו ילא ואבו םיִּתְּבִתֶאְו םכיבַאתֶא
 הָּתַאְו ץֵרָאָה בֶלַחְַתֶא ּולָכִאְו םִירְצמ ץרא בט
 תולנע םירצמ ץֶרֶאמ םכלדוחק ושע תאו החיצ

 םכניעו :םהאבו םֶכיִבִאְדתֶא םתאשנו םכיִשנלְ םכפטְל <
 םכל םיָרְצִמ ץֶרָאזלְּכ בּומחיִּכ םֶכיִלְּכלַע םחָּתדלַא

 הולע ףסוי םהל ןתיו לארשי יִנַּב ןכדושעיו :אוה גו
 פג םֶלְכְל הדל הְצ םהְל ןתיַו הערפ יפדלע ₪

 תואמ שלש ןפ) ןמעבלו תֶלָמְש תופלח שיִאָל
 תאְּכ חלש וכאלו :תלמש תפלה שמחו ףסכ <

 תנתֶא רֶׂשֲע םרצמ בוטמ םיִאְׂשִנ םיִרמָח .הָרְׂשֲע
 שר צא

A 

 ee רבי תא וילֲא ּורְבדו :סהל ןימאה"אל יכ יז
 פסו הלָשרשַא תֹולנעֶה-תֶא ארו ללא רָבְּד רֶׁשֲא

 לֵאָרְׂשִי רמו :םָהיֵפֲא בעי חור וחתו ותא תאשל =
 עפיו :תּומָא םֶרַמְּב ונאְרֶאְו הָכְלַא יַח יִנָּב ףסוידדוע בר ומ

 םיחְבַז חכו עבש ּהָרֲאְּב אביו וללרשא"לכו לארשי
 תארמב לַארשול | םיהלַא רמאיו :קחצי ויֿבֲא י יחלאל 2

 הלילה
v. 49 .הלע נ"ב  v.ףקמ אלב וחק א'ס +. 19 .ר'תו ע'ת ןכ םֶתא הָנצ ל'צ . 

 ימלשורי ,יללהב ןכ . 25 .ד'וי אלמו ו'או רפח תֹפיִלֲח ימלשורי יללהב ןכ +. ל
 א"ס צץ. 98 .ש'חב ןכו ירקו ביתכ הָצְרַא א'סב ,הָצְרַא ריבס .v 5 .אלמ תואשנ

 .לֶארשיִל ג'ב +. 9 ,ןמ .בר
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 , יבא המירצמ מע דֶרֶא יבא :םש Ae לוד
 ג בקע םקיו :ליניעדלע וי תישי ףפֹוְו הֶלָעְִנ ְלעֶא
 םֶהיִבָא בקעיתַא לארשיחנב .ּואָשיו עבש ראבמ
 ףערפ חלָשרשא תֹולֲעְּב םֶהישְנתֶאְו םֶפְטתַא
 6 רַשֶא םָׁשּוכְר"תֶאְו םֶהיִנְקִמִתֶא והקו :ותא .תאָשל
 יעְרַויָכְו בכעי הָמָרְצִמ ואבו עפ ץֶראְּב ושכר
 ; ועְרָוילָכְו נב תנו ויתְּב ותא נפ ינבו וכ ותא
 ; תמש הלֲאְו :הָמְיַרְצמ ֹוּתִא איבה
 בקע רָכְּב ובו בקע הָמְְרְצִמ םיִאְּבַה לַאְרשידינב
 , יֵנְבּו :ימרכו ןְרְצֲהו אולפו ךטח ןבואר נבו :ןבּואר
 ב .לּואשו רַהֹצְו .ןיכיו דֶהֶאְו ימיו לאומי ןועמש
 | רע הַדיהְי נבו :ירְרְמּו תקק ןושר) יול נבו :תנעְנכַה
 "ןענפ ץֶרָאְּכ ןֶנאְו רע תמו חרוו ץֶרפ הלשו ןנואו
 וא הופו עלות רכששי ינו :לומחו ןְרְצַה ץרפרנב ויה
 . + נב הלא :לֶאלחיו ןולאו דרס ןולבו י גו :ןְרְמשְו בזו
 | תב העד תֶאְו םֶרא ןדפְב בקעיל הבל רֶׁשֲא האל
 6 ןקפצ רג נב :שְלָשְו םישלש ויתונבו וב ׁשֿפנ"לכ
 וז הני רשא ינו :ילאראו ידורָאו ירע ןכצַאְו ינש יח
 רָּבָה הַעיִרְב יִנְבּו םתהַא הרשו העירבו יושיו הָושיו
 4 ותב הֶאלְל ןבל ןתְנ"רשא הפלז ינב הלא :לַאיכלמ
 ו לַחְ ינּב :שָפנ הָרֵׂשְע שש בלעיל הֶלֶאדתֶא דלתו
  םירצמ ץֶרָאְּב ףסויל דל :ןָמָינִבו ףסוי בקעי תַשֶא
 השנמחתַא ןא ןהפ ערֿפ'ימופדתּב תַנְסֶא ולדהְדְלְי רשא

 ית 11 .ע'תו ש"ח ןכו ןֹורְצָת א'ס .9 .ירק ֹולָעv.4 .שגד -סג א'ס +4
 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו יִנּושו א'ס v.16 .ע'תו ש"ח ןכ ןופצ ל'צ + 16 .רֶכׂשׂשִי "ב +. 8
 ירקו ןילמ ןירת ביתכ יאברעמל +. 90 .י"כ םירפס תצקמב ןכו ךיראמב הנמי נ"ב +. גד
 .ירקו ביתכ הלמ אדח יאחנדמל ,הלמ אדח
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 ןמענו ארג לֵּבְׁשִאְז רָכְבְו עלַּב ןמיגב נבו :םיִרְפֶאדתֶאְו ג
 רשָא לחר נְכ הלא :דרָאְו םיפחו םיִפָמ שאר יחא ₪
 :םישח ןברנפו :רשע הָעְּבְרַא ׁשֿפעלְּכ כעל דלי ₪
 למ נב הלא :םלשו רצו ינו לֶאָצְי ִלְתֿפנ נבו כ =

 בש

  pny:םיעבש -- הֶאְּבַה 5
 ₪ | ונפל תרוהל ףפוידלא ונפל חלש הדּוהיתאו 5 |
 לע וחבכרמ ףסוי ראו :ןֶׁשְג הָצרא ואביו הגש = .

 ויראָוצהלע לפיו וילֶא אָדו הָנׁשנ ויִבַא לארשידתארקל
 הָתְומָא ףסוידלֶא לֵאָרְׂשִי רמאו :בוע ויראוצדלע דב

 רמאיו יח רע יכ יְנָפִתֶא יתואר ירחא םעְּפה ו
 הערפל הדיגאו הלעא ויֵבֲא תיִבלֶאְו יָחֶאדלֶא ףסוי
 :יִלֶא ואב ןענְּפרֲאְּב רשא יבָאדתיִבו יחא וילא הרמאו
 םֶרְקְּבּו םנאֹצְו ויה הקמ ישְנֲא-יכ ןאצ יער םיִשְנֲאָהו

 הלרפ םכְל אָרְהִייְּכ הֹוָהְו :ּואיֿפַה םהְל רֶׁשֲאלָפו

 ךידָבע ויה הקמ ישנא םָּתְרֹמֲאְו :םקישעמ"המ רַמָאָו א
 ובשת רובע וניתבַאדסג ּוחְנַאדִנ הֶּתְעְדדַעְו וניִרְועְנִמ

 ףסוי אליו :ןאצ העַרְדלָּכ םירצמ תבעותדיּכ ןשג ץראב זמ
 -לֿפְו םְרָכֹבּו םנאצְו יחאְו יבָא רֶמאיַו לערפל דנו
 שייחה

 הצקמו וש ץראּב םגהְו ןענּכ ץֶרֲאמ ּואָּב םהל רֶׁשֲא כ
J =: 

 רֶמאּו :הערפ ינפל םנצוו םיִׁשְנֲא הַׁשמֲח הקל ויחֶא 3
 הער הערפזלַא ורמאיו םכיִשעמההמ ויחָאדלֶא הערפ

Ey aaןאצ  
v.92ירקו ביתכ -ןֶבּו א'סב ,"ןְבּו ריבס +. 98 = .ס"תו ע'ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו הָדָלִי א'ס  

 נ"ב .27 .רַצְו א"ס ץ.24 ..נ'ב ןכו ףקמ אלב ןד ינבו א'ס .ריאמ 'ר לש ותרותב ןכו
 .ףלאה אושב דוקנ יקובנזבו יללהב +. 99  .ע'תו ש"ח ןכו רי א'ס ץ. פז | ."רָשֶא
 .ע'תו י"ת ,ש"ח ןכ מע חקל ל"צ +. 2 ,?מ .ס'תו י"ת א'ת ,ש"ח ןכו יער א'ס +. 4
 .ס"תו ע'ת ,י'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו יער א"ס +. 8 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכ םַסוי יחֶא ל"צ +3
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 4 הערּפ-לֶא ורמאיו :וניתובָאדסנ ּונָחנֲאדסנ ףיִרְבַע ןאצ
. 

 הי ףיִרְבעל רֶׁשֲא ןאצל העְרמ יָא אב ֶרֲאְּב ל
 ץראפ ףיִרְבַע אקובשי הקו ןענְּכ ץֶרָאְּב בעְרה בכ
 י ואב ףיחאְו יבא רמאל ףסוידלַא הערפ רמו שנ
 wa : פשה ץֶרָאָה בָטיִמְּב אול ףיָנֿפל םירצמ ץרא :ףילא

 "שו ָתְעדְייִאְו ןשג ץֶרָאְּב ובשי ףוחאחתַאְו ךיבֶאדתֶא
 ז אָבּו :יל"רְׁשַא-לע הקמ יִרְש םּתְמשְו ליַה"יִׁשנא םּב
 בקע רָב העְרפ ינפל והדמעיו ויִבָא בקעיתַא ףסוי
 ּ :ףיוח ינש ימי הָמַּכ בקעי"לַא הערפ רָמאָיַו :העֶרפזתָא
 ' תַאְמּו םישלש ירוגמ ינש ימי העֶרּפ"לֲא בקש רַמאַו

 ימָידתֶא וגישה אלו ייח ינש יַמְי יָה םיִעְרְו טעֶמ הָנָש
 עט הָעְרָפְּתֶא בקעי ךרבוו םָהיֵרְטִמ ימי יִתבָא ייח יש
 .גו יָחָא-תֶאְו ויבָאדתַא ףסוי בשויו :העְרפ ןנפקִמ אָצ
 ץֵראְּב ץֶרָאָה בטיִמְּב םירצמ ץֵרָאּב הֶזְחַא םהָל ןתינ
 וו ויִבָאדְתֶא ףסוי לכלַכיו :הערפ הוצ רׁשֲאַּכ ספְמְער
 ₪ םֶחֵלְו :ףטה יפל םחָל ויבֶא תיּבדלָּכ תַאְו יִחָאְתֶאְ
 >< = ץֶרֶא הלתו לֶאְמ בַעְרְה דבי ץֵרָאָה"לּבְּב ןיא

 ו "לָּכ"תֶא ףסוי טקליו :בָעְרַה ינפמ ןענּפ ץֶרָאְו םירצמ
 רֶבְׁשּכ ןענְּכ ץֶרָאְּבּו םִיַרְצִמְ-ץֶרָאְב אָצְמִה ףָמְּבַה
 :הערפ הָתיַּב ףסְּכִהדתֶא ףסֹוי אבו םיִרְבש םֵהירְׁשֲא
 ופ "לָּכ ואביו ןענְּכ ץֶרֲאַמּו םיִרצִמ ץראמ הָסָּכַה םתו
 תומנ ּהָמָלְו םֶחְל ּונְלדהַּבַה רמאל ףפוידלֶא םִיַרְצמ

 6 הָנִּתֶאְו םקינקמ ּוְבָה ףסוי רמאו :ףַסַּכ ספא יכ ָּד
 וז "םֶקיִנְקִמִתֶא"ּואיבַו :ףְמְּכ סֿפָא-סא םֶכיִנְקִמְּב כל
 ןאָצַה הָנְקִמְבּו םיסופפ םֶהל ףסוי םֶהָל ןּתַו ףסוידלָא
 םֶהְנְקִמלֶכִּב םְתְלִּכ םלָהְְו םירמָחְמו רקְּבַה ָהנָקמְב
 \ . הנשב יי יו

v. 16 |ףסוי-לא םֶהינקמהתא | ואיביו א'ס ץ. ג7 .ע'תו י"ת ש"ח ןכ םכינקמב םֶחָל . 
 .ש"ח ןכו םֶהיֵנְקִמ סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב צץ. 11 =
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 השב ויָלֵא ואביו אוהה הָנֵׁשַה םתתו :אוקה הָנׁשּב
 ָמָּכַה םָּתְדסַא יִּכ יִנדֶאָמ דחכנהאל גל ורמאיו תינָשה
 יִתְלַּכ יִנדֶא ינפל ראְשנ אל .נדֶאדלֶא הָמְהְּבַה הנק
 .-םג חנא" דיניעל תומנ המ :ונתמדאו ונתיונרםא
 חנא הָיִהְ םֶהָלַּב ונָתְמְדַאדתֶאְו ונתארהנק ּונתמדא
 תומנ אלו הָיַחְִו ערוה תו הערפל םיִדָבע ּונְתְמדַאְ
 טרְצִמ תמראדלְב-תֶא ףסוי קיו :םָשַת אל הָמְדֶאַהְ
 םֶהֵלֲע קזחדיפ ּוהֹדְׂש שיִא םִיִרְצִמ ּוָרְכַמְדיִ הערפל
 "ותא" ריבה םעֶה-תֲאְו :הערפל ץֶראָה יקּתַו בערה
 תמדא קר :ּוהָצק"רעו םירצמ"לּובנ .הצקמ םיִרעְל |

 ולכאו הערפ תאמ םיִנְהְכל קח יִּכ הנק אָל םיִנָהְּפַה
 ורכִמ אֶל ןֿפזלע הערפ הל ןתְנ רֶׁשֲא םקחתֶא
 םַכְתֶא יִתיִנְק ןה םֶעְהְדלֶא ףסוי רַמֹאַֹו :םֶּתְמְדַאדַתֶא

 םָתַעְרְזו ערו םכְלהאָה הערפל םכתמראדתֶאְו םויה
 הערפל תישימח םּתַתְנּו תאובתב הוָהְו :הָמרֲאָהזתֶא
 םפלֿפָאְלו הרשה .ערול םְָל היהי תדיַה עַברַאְו
 נתיַחַה ורמאיו :םכפמל לפַאלְו םָכיִּתָבַּב רשַאל
 םשיו :הערפל םידְבע טניה יִנדַא יִניִעְב ןחדאָצְמִנ

 םִיִרְצִמ תַמְרַא-לע הזה םויהדדע קחל פףסוי ּהָתא
 הָיָה אל םֶּדְבְל םנֲהְַּה מרא קר שָמחְל הערפל
 ןשג ץראְּב םִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב לארשי כשיו :הערפל :

 וזחאיו
 .ר'תו ע"ת ,ש"ח ןכ םיִדְבעְל ותא ריִבעֶה ל"צ +. 1

 שגיו םיקוספ 'ד רסח םירדס ינשו ,לאללה* (אזגצ ו8-אLעח 97] השרפה םש +. 7
 .םינמשו תואמ עבראו הלא םילמו .וק םיקוספו .[א1/ז 98] הדוהי תאו צז 18] וילא
 .[אזאז 2] 'וב 'ב ,[א1/01 2] תוארמב 'ב תוקספו .םינמשו תואמ ששו םיפלא תשמח תויתואו
 לע ,שיה תחת איעג נ'בו םכל םע -שיה ףטוח א"ב ,[אזזץ גפ] ] םכל שיה 'ה םיפולחו
 הושיו הנמי לע תחת גתמב נ'בו יראוצ םע -לע ףטוח א'ב ,(אזץ 14] ויחא ןמינב יראוצ
 םע דיִנָבּו ףטוח א"ב ,(צLעז 93] ןד ינבו ,ךיראמב נ'בו אגרדב הנמי ארוק א'ב [צעטנ 17]
 נ"בו דלי םע -רֶׁשֲא ףטוח א'ב צו: 97] דלי רשא ףסוי ינבו ,ינבּו תחת גתמב נ"בו ןד
 XLVI] 27[ בקעהתובל ׁשַפָנַה-לכ ,[צLזץ 27] הדלי םינש יִּ ףולח אלבו רׁשֲא תחת גתמב
 .םינש שמח היתונש רפסמו .(צ1./זז ג7] איעג אלב םלהניו
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 םיגש עבש וייח ינש בקעחימו ילו הנש הרש עב
 ₪ למל .לֶאְרשידימי ברקו :הָנָש תאמו םיִעָּכְרא
 ןח יִתאָצִמ אנא ול רֶמאַּו ףסויל נפל | אָרְּ
 רפה יִרָמִע תישְעְו כרי תחת ףדי אםיש ףוניעב
  יתבַא-םע יתְבַכָשְו :םיָרְצִמְב יְִרְּבְקִת אלא תמָאְו
 יכְִא רמאו םֶתְרְבְקִּב נֲתְרבִקּו םירָצְמִמ יִנְתאָשְנ
 גג וחתשיו ול עַבְשיו יל העָבְׁשַה רָמאיו רב הָשְעֶא
 :הטמה שארזלע לַארׂשְ

 המ בָא הגה ףסויל רֶמאֹו הָלֶאָה םיִרָבדַה ירח יהו ם
 :םִירֿפָא-תֶאְו הָׁשֹנְמ-תַא ומע ויִנָב ינשדתא חפיו הלח
 ג סוחתיו ףילא אָּב ףסוי ּדְַּב הָגַה רמאֹו לעיל רנו
 ₪ ףסוידלֶא בקע מאו :הָטִמַהְדלְע בש לַארשי
 + רמו :יתֹא דרכו ןֶגּכ ץרַאּב ולב ילא"הַארנ ידש
 יִּתֹתָנְו םימע להקל תתנו ףתיכרהו ךרֿפמ יננה ילא
 : התו :םֶלוע תֹוחַא ךירחא לערול תאוה ץֶראְקתֶא
 ףילא יאפדדע םִירְצמ ץֵרָאְּב דל םיִדְלונה נפרש
 ויהי ןועמשו ןבּואְרִכ השנמו םירפא םהדיל הָמיִרַצִ
 : םש לע ויהי =ל םֶהיִרְחֶא ּתְרְלוה"רָשֶא ףתדלומו :יל
 ז לע הָתַמ ןלפמ יִאְבְּבו יאו םְָּלֲחנְב וארקי םֶהיֵחֲא
 אפל ץֶרָא-תרֿבכ שב ףךרדכ כ ץֶרָאְּב לר
 :םֶחְל תיּכ אוה תרפֶא ךֶרְרְּב םש ָהָרְּבִקַאְו הָתָרַפֶא
 8 רַמאיו :הלָאדימ רמאיו ףסוי ינבדתַא לָארׂשִי אָ
 " רמאיו וכ םיקלַא ילדןתרשא םה נב ויבָאדלא ףסוי

 םחק |

 תוא חור םא יכ ללכ אקספ ןאכ ןיא +. 98 | .'ב 'א םיכלמב דוד ימי וברקיו הרטפה ץ. 98 |
 ןכ צ. 0 .ןגונמ וחיריב ןכ צ. 99 .ש'חו י"כ םירפסב ןכו ויהיו ריבס צ. 8 .תחא

 עובר +. 5 .[ךמ = .ש"ח ןכו יִרְבִדַכ א"ס צ. 300 .השָעֶא א'ס ,ןיעה אושב יללהבו הגומב
 .אלמ אֹובְל יללהב ,ימלשורי ןכ +. 7 .הרות לש ןושאר
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 קא הס אציזו :ףערחתא םג םיִהלֶא יתא הארה ו
 -תֶא ףסוי חכו :הֶצְרֶא ויפאל וחתש'ו וָּכְרְב םעמ ₪

 הָׁשֹנְמתֶאְו לארשי לאמשמ ליִמיִּב םִיַרֿפֲא-תָא םֶהינש
 לארשי חלשיו ויִלֶא שו לארשי ןימיִמ ולאמשב 4

 -תַאְו ריִעְצַה אּוהְו םִירְפֶא שאר-לע תשוו וניִמודתֶא
 השנמ יִּכ וידָידתֶא לָּכַש הָשנמ שאר"לע ולאמש

 וכְלהפה שא םיאלָאה רמאיו ףסוידתא רַב :רוכּבה ו
 ירועמ יתא הערה םיהלַאה קחַציו םהְרְבא וינפל תבא

 לרבי עְרדלָכִמ יתא .לאגה .ךָאלמה :הה םיַהֹרַע ופ
 םֶהְרְּבִא יִתְבָא םׁשְו שש םֶהָב אֵרָקְו םיִרָעְַה-תֶא

 -ניי-

 רפה הֶזחיּכ יבָא ואל יֿכָאל ףסוי רמאיו :השנמ וצ
 נב יִתְעְדָי מאיו וזיֵבֲא ןאְמו :ושארדלע ףנימי םיש 9

 ויחא םליאו לדו אוה-סנו םעלחהוהי אוה"םנ יעדי
 םֵכֵרָבִי :םיוגהדאלמ היהי עֵר ונממ ל ןטקה ₪

 משי רפאל לארשו רבי ב רומאל אוהה םויב
 ינפל .םִירְפֶאִתֶא םשו השנמכו םִיַרֿפֲאְּכ םיהלֶא
 הָיִהְו תמ יִכְנָא הנה ףסודלא לֵארְׂשִי רמאֹו :הָשַנַמ
 גו :םכיִתְבַא ץֵרַא-לַא םֶכְתֶא בישהו םָכָמִע םיהלא
 דימ יתחקל רשא ףיחאהלע דחא םֶכְש ךְל ית
 | ה יי .- :יִתְשקבו יִּבְרְחְּב יִרמָאָה
 .ירק ֹואְר א'ס .ירק תּואְר +.11 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ןכו אלו א"ס +. 10 .ירצב םכרבאו וחיריב.פ
 .יפר םַעַל נ'ב צץ. 19 = ."נוגנ 'ב יִתְעְדי וחירי ץ.19  .אלמ רֹוכְּבַה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 8
 .עיבר יִנָאְו א"ס צ. 99 .עיבר ְףַּב א"ס +. 0



  XLXIX 1—18יחיו 95

 טמ םֶכְל הָריִגאְו ֹֿפְסֶאַה רָמאֹו ונְב"לֶא בעי אָדָקמפ
 ג יִצְבָה :םיִמיַה תיִרְחַאְּב םֵכְתֶא אָרְקחרְׁשַא תֶא
 ג ןבּואָר :םֶכיִבָא לֶאְרְשילֶא עָמְשו בקעי יב ועמשו
 וע רֵתָיְו תֶאְש רֶָתָי ינוא תישארו יחכ הָּתַא ירָבְּב
 ו וא בא יּבְּכְׁשִמ ָתיִלָע וכ רתֹוּלַא םִימַכ וחפ
 :הָלֲע יעּוצי ָתְלַּלַח
 ! אֿבַּתלַא םֶרסְּכ :םהיפרפִמ סָמֲה ילָכ םיחַא יולו | ןועמש
 שיא ּונְרָה םּפַאֿב יִּכ יִרבָּכ רחַת"לא םֶלָהְקּ ישַפִנ
 ז הָתָׁשָה כ םֶתְרְבְעְו וע יִּכ םָּפֲא רורָא: :רושדרקפ םֶנצְרִב
 :לֶאְרְשיִּב םַציּפֶאְו בֹקֲעיְּב םָכִָּחֲא
  וחתשי יביא ףרעְּכ די ףיחא ףודוי הָּתַא הָרּוהְ
 ו תילע יִנָּפ ףרטמ הָדּוהְי הורַא רג יבא נב ל
 ג םבש רוסידאל :ּנָמיִקְי ימ איֿבְלָכּו הֶיְראְּכ ץבְר ערב
 ולְו הליש אבוהיכ דע ויל ןיּפמ קקחמו הָדּוהיִמ
 וו נתֶא נב הקרשלו הביע ןפנל יִרְסֶא :םיִמַע תק
 עי םיניע יִליִלְכַה :התוס םיכנעדסדבו ושכל ןַיכ ספ
 :בֶלְחִמ םִינׁשַבְלּו ןיימ
 ו ֹותָכְרְו תנא ףוחל אּוהְו ןכְשי םימי ףוחל ןֶלּוב
 :ןריצ"לע
 8 הָחְנְמ אָריו :םיִתְפשמַה ןיפ ץבר םֶרג רמָח רָבששי
 יהיו לבסל | ימכש טיו הָמַענ יִּכ ץֶראָה-תֶאְו בוט יּכ
 6 יטֶּבַש דַחַאָּכ ומע ןידי ןד :רבעדסמל
 וז חרֶאדילע ןפיפש רדהילע שח ןָקריה :לָארְׂשִ
 ו יתיּוק העשל ;רוחֶא ובר לפיו םוטדיבקע ךשנה

iii we selהוהי -  

 .ומש היב ןמיס דומע שארב הָדּוהְיv.8 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו םֶלָהָקִבּו א'ס צץ. 6 ,ט5
 ורע . 11 .ץמק תֶהְקי יקובנזב v.10 .ירק וליש v.10 .איעג אלב ווחתשי נ'ב 8
 .לוגסב סַּבכ הגומב +. 11 = .וריִע 'קו ביתכ הריע יללהב ,ירק אלב הריע הגומב ,ירק
 .יתבר ח צ. 12 .!תוס 'קו ביתכ התוס יללהב ,ירק אלב SA הגומב ,ירק !תּוס ץ. 1

 .רכֵׂשׂש ניב .ע..14 .סיתו עית ,י"ת ,ש"ח כ .םורפס בורב ןכו -דַע ריבס צץ. 3 |
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 דני אִּהְו דש רוד דג :הָוהְי ו
 אקו ומחל הָנִמֶש רָשֶאְמ בקע ₪
 הָחְלְׁש הלא יֵלְּתֿפנ :ףקָמ"ינרעמ ןתי ו
 .תָרפ ןּב ףסוי תפן :רֶפָשיִרְמִא ןתנה ₪
 והָמְמְשיו וכְרְו והְרְלְמְו :רושדילע הָדְעָצ תֹנְּב ןועדילע ₪
 ידימ ויד יעז וזפיו ותשק ןתיִאְב בשתו :םיצח ילעב ₪
 ףיִכָא לַאמ :לארשו ןְבַא הער םשָמ בקעו ריָבֲא ₪

 תכרפ לַעַמ םִיִמָש תַכרּב ָךַּכְרֶבו ידש תאו ָךְרועו
 בָא תכְרְּב :םחָרְו םידש תַכְרְּב תַחָּת תַצְבִר םָֹהָּת ₪

 ןייהת םלש תַעְבִג תואתדדע"ירוה תַכְרְּבִילע ורב
 6 :ויְחֶא רנְ דְקָדְקְלּו ףסוי שארל
 מ קלחי בְרַאָלְו דע לאי רֶקְּבַּכ רי בא מנ

 "רֶׁשֲא תא רשע םינש לֵארְשִי יטָבש הָלָאלָּכ זלָכָׁש ₪
 ותְָכְרְבְּכ רֶׁשֲא שיא םִתוא דָרָבִיַו םֶהיִבָא םֶהְל רב

 -לֶא ףָסֶאְנ ינא םֶהְלַא רַמאַיַו םֶתֹוא וצו :םֶתא ךרּכ ₪
 הָרָשּב רֶׁשֲא הָרָעמַה"לֲא יִתבָאדלֶא יתא ּוְרבִק ימע

 -רֶׁשֲא הָלַּפְכִמַה הָרָשְּב רֶׁשֲא הָרָעמּכ :יתחה ןֹורפִע ₪
 -תֶא םֶהְרְבַא הנק רֶׁשֲא ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב אָרְמִמ ינפ"לע

 ורבק הָמַש :רַבְקְתַוְחַאְל יִּתַחַה ןְרפע תֶאְמ הָרְשִה גג
 .= קחְצְיתַא ורק המט ותשֶא הָרָש תַאְו םֶהְרְבַא-תֶא

 הנקמ :הָאלדתָא יתרבק הָּמַשְו תשא הקבר תַאְו ₪
 | בקעו לכו :תַחינֶּב תאמ ֹוכ"רְׁשֲא הָרָעמַהְו הָרְשַה ₪

 | ףסַאְנ עמו הטמַהדלֶא וילְגר ףֶסָאְיַו ויְנָּבתֶא תוצְל
 :ולדקשיו וילע ךביו ויבָא ינפ"לע ףסוי לפיו זוימעדלַא ג

 ויִבָאתֶא טנחל םיִאֿפְרְהתֶא ריְדְבַעְתֶא ףסוי וצו
 = םוי םעָּבְרַא ולדואלִמַיַו :לֶאְרָשִידתֶא םיִאֿפְרָה וטנחיו 3

 | הוי : : - :A םיִעְבְש םִיְרְצִמ ותא ִּּכְבּו םיִטְנְחַה יִמָי ּואְלַמָי ןּכ יִּ

 | ל'צצ.95 .דבל אושב והררמיו א'ס ץ.23 .רֶׁשֲא םבְקַע = רשאמבקע ל'נ שש. 19, 0
 יררס ןאכ ןיא א'סב +. 27 .ע'ת ןכ רע יֵרְרַה ל"צ .v 26 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכ לאו

 .רסח ןֹרַפע א'ס +. 99 .חותפ דמלה וחיריב +. 7



 07 יחיו ו 9

 + הערפ תיּבדלֶא ףסוי רכדוו ותיִכְב ימי ורבעיו :םוי

 יָאְּב אָנרֶכד םֶכנִעְּב ןַח יִתאְצְמ אהא רמאל
 ד .

 5 תַמ לָפִנָא הנה רמאל ינעיִבשה יבָא :רמאל הערפ

 נָרְּבְקִּת הָּמַש ןענּכ ץֶרָאְּב יל יתיִרְּכ רֶׁשֲא יִרבְקְּב
 6 רָמאָו :הָבושֶאְו יִבָאדתֶא הָרְבְקִאְו אָקהְלָעֶא הָתעְו
 ז לעו :דעיבשה רשאפ ףיָבָא-תֶא רבקו הלע הערפ
 ינקז הערפ יִדְבעְלְּכ ותא ולו ויבָאדתַא רבקל ףסוי
 4 תיכו ויחַאְו ףפוי תי לכו :םִיָרְצמְָרָא ןנקז לכו ותיב
 ! לעיו שנ ץֶרָאְּב בע םֶרָקְבּו םנאצו םָּפִמ קר ויָבֶא
 וו ואביו :דאְמ דָבְּכ החמה יהיו םישרְפדסנ בָכְרמִנ ומע
 רַפְסִמ םֶשדּודפסיו ןדריה רבעְּב רשא ֵמָאָה ןרזרע
 וו ארו :םיִמָי תעבַש לֿבֲא ויֿבָאְל שעיו רֶאְמ דבָכְו לוד
 ורמאוו דְטֶאָה ןֶדְְּב לָבָאָקְתֶא יענה ץֶרֶאְה בשוי
 םִיִרְצִמ לֵבֲא הָמׁש אְרְק ןפ"לע םיָרְצִמְל הז רֵבְּכילְבא
 ו !םָּוצ רֶׁשֲאַכ ןכ יִלונְבשעו :ןדְרוה רָבַעְּב רֵׁשֲא
 וג חדש תַדֲעְמַּב ותא ּורְּבְהִיו ןענְכ הָצְרא ונָב ותא ואשיו
 רְבִקדתוַאל הָרָשַהתֶא םֶהְרְמא הָנָה רֶׁשֲא הלּפכמה
 וו הָמִיַרְצִמ ףסוי בש :אָרְמִמ ינפדלע יתחה ןרפע תַאַמ
 ירָמֶא ויִבָאדתֶא רָפְקל יִּתֶא םיִלעָה"לַכְו ויֵחָאְו אה
 ופ ורמאיו םֶהיִבָא תמחיפ ףסוידיחַא וארו :ויבָאדתֶא ורק
 רֶׁשֲא הָעְרֶהלְּכ תא ל ביִׁשָי בֵׁשָהְו ףסוי ּונמְמְשי ול
 6 ותֹומ ינפל הָוצ דיִבָא רמאל ףסוידלֶא וצו :ותא ּונְלַמָ
 וז ףיחא עַשפ אָנ אש אָגָא ףסויל ּורמאֹה-הכ :רָמאל
 יִרָבַע עשפל אנ אש הָתַעו ףּולמג העְרדיכ םֶתאטחְ
 ו ויחָא"נ וכו ויָלֶא םֶרְבַדְּב ףסיי בו דיהֶא יקלַא
 ו םֶהְלֶא רָמאַו :םיִדָבעל ףל יוגה ורמאיו וינפל ולפיו

 ףסוי

v. 11 .3וינב 1ל ושעיו א'ס ץ. 12 .עיבר ןכדלע א'ס ל. גג .לוגסב לֶבָאָה יקובנזב  
 .ס"תו ע"ת ,ש"ה ןכו

7 
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 םָּתֿבְׁשַה םָתַאְו זיִנָא םיהלֶא תחתה יִּכ ּואָריִתִדלַא ףסוי

 אש

 הזה םיַּכ השע עמל הבטל ּהָבְשַח םיִהלֲא הע ילע
 םכַתא לָּכְלַבא יכנָא ואריִתדלַא ; הָּתַעְו :בָרְדםע תיחהל

 :םינש רשעו הָאמ ףסוי יחיו ויבָא תיֵבּו אּוה םִיִרָצְמְּב

 : ףסוי בשיו :םָּבְל"לע רָּבְדַו םתוא םחעו םכפטדתַאו

 דב ריִפְמ ינְכ םנ םישלש נב םיֿפַאְל ףסוי אר
 ווחָאְדלֶא הכי רַמאֹו :ףסוי יִכְרְּבדלע ולי הֵׁשנִמ
 םֶכְתֶא ּהָלֲעָהְו םֶכְתֶא רֶקְפי רק םיהלאו תמ כא
  םהְרְבַאל עָּבָשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא תאזה ץֶרָאָהְְומ
 רמאל לֶאְרשי נְב"תֶא ףסוי עֵּבְׁשו :בלעילו קָחְצְיְל
 :הָמ יתֹמְצע-תֶא םּתְלֲעְַו םֶכְתֶא םיהְלֶא כפי רֶקּפ
 .םשייו ותא וטנחיו םיִנָש רֶשַעְו הֶאַמְדִּב ףסוי תמו
 :םיָרְצַמָּכ ןירֶאְּב

 .ןומדק סופדו ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םֵבְּתִא הזמ א"ס ץ. 95 .יתבר ם צ. 98 .ירק ושע י.י

 םירבדה ירחא יהיו םיקוספ 'דו 'ג הירדסו ,דלמי [צLעוז 28-1. 96 השרפה םש +
 םילמו .םינומשו השמה םיקוספו .[אזזא 7] ןמינב ,[אזזא 1] בקעי ארקיו ,[אד.טזנז 1]
 א"ב ,[אזץזנז 19] םֶעְל היהי 'ב םיפולחו .חמתו םיפלא תעברא תויתואו .חנקו ףלא
 אלו דויה תחת איעגב ווחתַשי א"ב ,[אזא 8] ךל ווחתשי .יפרב נ'בו ,שגרב = ארוק
 התוס ,(צזזא ג1] הריע ,(אזגא ג0] הליש ,(צזאדוז גג ךינפ האר 'ד 'ותכו .נ'ב ןכ
 .הששו םישש היתונש רפסמו .[צז,זא 11]

 ;ףל ךא ןמיסהו ,העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכס

 תויתואו .רשע םינשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו .ן[צxטננ 40] היחת ךברחהלעו ויצחו

 .הידידי ןמיסו מ א'נ ,השמחו םיעברא וירדסו .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש

 הנמש תומותסהו ,םיעבראו השלש תוחותפה ןיינמ .בא[ךא ןמיסו הרשע םיתש ויתוישרפו

 ,[₪%00. Xז 8] ךילגרבדרשא םעה-לכו התא NY ןמיסו תוישרפ תחאו םיעשת לכה .םיעבראו

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



 תומש הלאו
 א בקעי תַא הָמיָרְצִמ םיִאְּבַה לארי נב תומש הָלאְו מ

 2 רַכׂשְׂשִי :הָדּוהִו יול ןועמש ןבואר ּּואָּב ותיבו שיא
 : \ ׁשֿפנ"לכ + יהיו :רֶׁשֲאְו דג יִלֶּתְּפִנ ןֶּד :ןמָינּבּו ןלּובו
 " (םירצמב הָיָה ףסויו שֿפנ םיעְבש בקרי יא
 6 לַארְשִי ינו :אוהה רֹוְּדַה לו ויֵחֲא-לַכְו' ףסוי תמו
 "ץֶרֶאָה אָלַמַּתַו אמ דאמּב ומצעיו וברי יצרשיו ורפ
 :םתא
 3 !ףסוידתא עדיאל "רשא םיִרצמדלע שָרָחְְּדְלִמ םָק
 ו ?וממ םוצעו בר לארשי ינּב םע הנה ומעדלֶא רמאיו
 ו הָמָחְלִמ הָנאְַרְקִתחיִּכ היָהְו הפרידפ ול המכה הבה
 :ץֶרָאְהְדִמ ּהָלָעְ וניהלו ּניִאְנַשדלע אוה-םג ףסונו
 וו יֵרֲע ןב םהלבסּב ות ןעמל םיִפִמ ירש וילע ומישיו
 וג ונע רשאכו :םפְמערְדתֶאְו םֶתַפדִתֶא הערפל תונכסמ
 ו ודבעיו :לארשי נב ינפמ וצקיו ץֶרפי ןִכְו הָּבְרִי ןַּכ ותא
 + םָהיִיִחְדתֶא ּוררמיו ףְרַפְּב לאְרשי יִנָּבדתֶא םיִרצִמ
 תֶא השב הרבעדלכבו םיִנבְלְבו רַמֹהְּב השק הדבעב
 ףלמ רמאיו :ּדרַפְּב םֶהָב ּודְבעְרֶשא םתרבע"לָכ
 םשו הרפש תחאה םש רשא תירְבַעַה תד דלימל | םירצמ

 תינשה
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 ןְתיִאְרּו תֹויִרְבעֶה-תֶא ןְכְרְִיְּב רָמאיַו :הָעופ תנְׁשַה 4
 אוה תכְדִאְו ותא ןַּתַמַהַו אוה ןבדםא םינבָאָה-לע

 רשאּכ ושַע אלו ולא תְַלְיְמה Ce :הָיַחָו גז

 םֶרְטּב הנה תויַח"יּכ תירבעה תירצמה םישנכ צל יכ
 תדלומל םיִהלֲא בטיוו :ּודלְיו תדלימה ןָהלֲא אות א
 -תֶא תדלימה וארידיכ יהוו :דאמ ומצעוו םעָה בריו ו

 ימעדלכל הערפ וצו :םיִתַּב םהל שעו םיהלאה
 תבה-לפו והבילשת הראיה וליד ןּבַהְדַלָּכ רמאל
 :ןּויחת

 | ₪ הָׁשֲאָה רהפנ וְלתַּב-תֶא חקיו יול תיִּבְמ שיא לו ב
 = השלש והנפצתו אוה בוטזיפ תא ארתו ןּפ דלתו
 אַמְג תַבַּת ול-הכתו ניפצה לע הלפוהאלְו :םיחרי :

 םשתַ דהא הָּב םשֶּתַו תַפזבּו רמחב הָרֹמֲחַתַו
 העל קחרמ ותֹחַא בצתּתו :ראוה תפשדלע ףוסַּב <
 ראיה-לע ץחרל הערפ-תכ דִרֶתַו זול השעיההמ ג

 תב הְּבתַה"תָא אָרּתו רוה ךיחלע תפלה היתר
 והָאְרִַּו התפתו ְהֲהָקִתַו הָתְמֲא-תֶא הלשתו ףיפַה <

 ידלימ רמאפו ויִלַע לַמֲחַתַו הדב רענ-הָנֲהְו רֶלָיַהדתָא
 ףלאה הערפ-תּבדלָא תהא רמאּתַו :הז םיִרְבְעָה ד

 -תֶא ךל קניתו תירבעה ןמ תקנימ הַׁשֲא ּךֶל יתארהו
 הָמְלַעָה ךלתו יכל הערפ-תב ּהָל"רַמאתַו :דֶלּוַ
 יכילוה העֶרּפדהּב ּהָל רֶמאָתַו :דליה םַא-תַא אָרְקִתַו
 חָּקּתַו ְךְרָכְׂשדתֶא ןֵתֶא ינַאו יל והָקניַהְו הָזַה ךליה"תא
 השאה ו ה
 :היחנ ייה אית ש"ח .ןכ םיִרְבֲעְל דוליה ל'צ .v 92 .ומצעו םעה ברו א'ס +. 0
 ,רדס ןאכ ןיא םירפפ תצקמב ץ. 1 .ב .רסה ּוהְכְלַשּת יללהב  ,ימלשורי ןכ +. 9
 ,רסח יִבְליֵה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 9 .יתבר 'ט צ. 9
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 גט "תבל ּוהָאְבְּתִו דלה לֶדְקַו זוהְקינתַו דליה הָׁשֲאָה
 יִּכ רמאתו השמ ומש ארקתו ןֶבְל ּהָלְדיהְיו הערפ
 וג השמ לדו םֵהָה םיַמיַּכ | יִהָיַו ?והְתיִשמ םִיַמַהְזמ
 הָּכמ ירצמ שיא ארו םֶתְלְבְסְב ארו ויחַאדלַא אציו
 ג שיא ןיִא יִּכ אָרְיו הכְו הכ ןֿפװ ּויְחֶאְמ יֵרְבעהשיִא
 4 הנהו יאשה םויּב אציו לוח ּהְנַמטו יִרָצַמַהְתֶא דיו
 הכח הָמְל עָשְרְל רמאיו םיצנ םירבע םישנֲאדוש

 ו ֵנְרָרלַה ניֵלָע פפשו רש שיאל מש ימ רמו :דשר
 הָׁשֹמ אָריַו יָרְצִמַה-תֶא ָתְגַהָה רֶׁשֲאַכ רמא הֶתַא
 וג הוה רבְּדַהתֶא הערּפ עָמשיו :רבדה עדונ ןָכָא רמאיו

 בשיו הערפ ינפמ השמ חרביו השמחתַא גרהל שכבו |
 ו תב עבש ןירמ ןהכלו :רָאְּבִהְלַע בשיו ןירמדץראב
 תוקַשהְל םיִטָהְרהתֶא הֶנאְלַמְתַו הֶנְלְרַו הֶנאַבַת
 וז ןָעָשיו השמ םֶקָיו םּושְרנִו םיערק ואבו :ןֶהיִבַא ןאצ
 ו רָמאֹו ןָהיִבָא לַאשר"לָא הָנאֿבִּתַו :םנאצדתַא קש
 ₪ 'דימ ונליצה ירצמ שיא ןרמאתו :םויה אב ןָּתְרַהְמ עודמ
 גו "לֶא רַמא :ןאָצַהתַא קשיו ונֶל הלד הֶלְדדִנְו םיערה
 לאו ול ןאְרְק שיאְקחתֶא ןתְבש הז הַמל ואו יָת
 גו * הרפצהתַא 'ןתיו שיאהדתַא תבשל השמ לאו :םחָל
 א רַמָא יכ םֶשְרְג יִמְשתַא ארק ןּפ דלתו :הָׁשמְל תב
 הרג ץֶרָאְּב יִתיִה רג
 ₪ "נב ּוֵחְנֲאַו םירצמ ךלִמ תמו םהָה םיִּבַרָה םימָב יה
 םיהלָאָהְ"לֶא םֶתְעְוש לעּתו יקעזיו הָרבעַהְדִמ לארי
 גו םיהלֶא רכזי םָתְכַאנתֶא םיִהלֲא עמשיו :הדבעהדמ
 5 אָדיַו ובְקעַזתֶאְו קחצידתֶא םֶהְרְבֲא-תֶא ֹותיִרְּב"תֶא

Reםיהלא  
 םושָרגיו סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב .רסח םשרגו יללהב ,ימלשורי ןכ +. גד
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 :םיִהלֲא עדו לאְרשי נְּבדתֶא םיִהלֲא
 = ם ןקפ ונְתְח וָרְתְי ןאָצזתֶא הָעְר הָיָה השמו

 | = רקדלָא אָבְיו רָפְד8ִַה רח ןאצההתֶא גנו ןידמ
 ׁשֵאתּכלְּב ויִלַא הָוהְי ךאְלמ אדו :הָבְרִח םיקלָאָה 3

 ונניִא הָנְפִהְו שאָּב רעב הָנֶסַה הָגהְו ארו הנפה ךותמ
 הָארמַה-תֶא הָאְרֶאְו אָנ-הְרִסִא השמ רָמאיו :לָּכִא ג
 יכ הָוהי אריו הפה רעביחאל עודמ הוה לדה \

 רמו הָנָפַה וָּתִמ םיִהלֲא ויִלֶא אָרָקו תוארל רק
 לש םֶלַה בֶרָקִּתִ"לַא רֶמאַּו :ינגה רמו השמ השמ =
 ויִלַע דמוע לתא רשא םוקמה יִּכ ףילנר לעמ לע

 והלא בָא יֵהלֲא יִכְָא רמאמ :אוה שדקדתמךא <
 נפ הׁשמ רֶתְסַו בקעי יקלאו קַהְצְי יהלֶא םַהְרְבַא
 יִתיִאְר הֶאְר הו רמאי :םיִהלֲאָה-לֶא טיכהמ ארי יז

 ינפמ יתַעמש םתְקעצהתֶאְו םיִרצִמְּב רשא מע ינעדתֶא
 דימ וליִצַהְל דִרָאְו :וָבאָבמדתֶא יִּתְעַדְי יִּכ וישא

 נענה םָֹקָמילֲא שבדו ל תב ראדיא הָבָחַ
 הנה הָּפַעְו :יפוביהו יוחהו זרּפַהְו ירמָאָהְו יתחַהְו
 ץחלההתֶא יִתיִאְריסנו יִלֶא הֶאְּב לֵאָרְׂשינְּב תקעצ

 "לא ָדְחְלְשֶא הָכְל הֶתַעו :םתא םיצחל םִיִרְצִמ רשא ו
 רַמאַיו :םִיְרְצ8ִִמ לארשיחינב ימעדתא אָצוהְו הערפ וו

 יכְו העְרפדלֶא לא כ כנא ימ םיִהְלֶאָהזלֲא השמ
 הָיהֶאחיִּכ מאו :םירצממ .לארשי :ינְּבְתֶא :איִצוא 5
 -תֶא איצֹוהּב ףיתחלש .ִכְִא יִּכ תואָה קה מ
 :הזה רֶהֶה לע םיִחלֲאָה-תֶא ןודבעת םִירְצממ םעֶה
 רמאיו ו

 א"ס +. 5 = .י"תו א'ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו ףְלַעְנ א'ס +. 5 .נ'ב ןכו -לש וא דלש א'ס +. 5 ,נ
 .ש'ח ןכו יִּתַחַה א'ס +. 8 ל - וליצהל נ'ב א'נ +. 8 .ירק ואָר צץ.ל .ש"ח ןכו ּלְגַר
 ע"ת ןכו םִיְרְצִמ ץֶראַמ א'ס צ. 10  ,וחיריב גותמ ןכ צ. 0
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 ו יִנְב"לֲא אב יִכנֲא הנה םיהלֶאָהדלֶא השמ רַמאיו
 םכיִלֲא ינחלש םָכיֵחֹובֲא יֵהלֲא םֵהָל יִּתְרֹמֲאְו לֵאָרְׂשי
 וו םיהלֶא רֶמאַֹו :םָהלֲא רמא המ ומשדהמ ילדורמאו
 ינב5 רמאת הָכ רמאיו הָיְהֲא רשא הָיִהֶא השמדלֶא
 ו "לֶא םיהלֶא דש למאי :םֶכיִלֶא ינחלש הָיָהֲא לארשי
 םכיתכַא והלא הָוהְי לֶארשי נְּב-לֲא רמאת הפ השמ
 םכילא ינחלש בקשו והלא קחצי יהלֶא םָהְרְבִא יללֶא
 א "תֶא תֿפסֶאְו ךל רד ררֶל ירבו הֶזְו םלעל יִמְשדהו
 םכיִתְבָא יהלֶא .הֶוהְי םֶהְלֶא ּתְרמָאְו לארשי ינסו
 רֶקפ רמאל בקעיו קחצי םָהְרְבִא יהלֶא יִלֶא הַארנ
 וז רמאָו :םִיִרְצְמְּב םַכְל יושָעָהדתֶאְו םֶכְּתֶא יתדלפ
 יתחהְו ענפה ץראחלא םירצמ ינעמ םכְתֶא הלעא
 בלה תב ץֶרָאדלֶא יקובוהו יוחהְו יורפהו יִדֹמֲאָהו
 ו "לֶא לֵאָרְׂשִי גָקוו הָּתַא תאָבּ ףלקל יעָמְשְו :שבדו
 ַײרֿבעֶה יהלָא הוהְי ייֶלַא םתְרמאו םירצמ למ
 רַכְדמַּב םיִמָי תָשְלֶש ףרד אָנְיהְכְלנ ההעְו ונילע הָרְקְנ
 ו םכַתֶא ןתיחאל יב יעדי נאו ווניִהלֶא הוהיל הָחְּבנ
 א "תֶא יתחלשו :הָקָוַח ריב אלו דלהל םירצמ למ
 השעא רשא ימאְלֿפ) לכְּב םִירצִמ-תֶא יִתִּכהְו יד
 -םֶעָה ןחדתַא יִּתֹתנו :םפתֶא חלשי ןּפַרֲחַאְ ֹובְרַקְּב
 = ולה אָל ןוכלת יכ הָיָהְו םיִרצמ נעְּב הזה
 גי ילפו ףכביילְּכ תב תרגמו ּהתנְשִמ השא הלאשו
 םתְלַצְ םכיפנְב"לע םָכינְבילע םתמִשְו תָלָמׁשּו בה
 ד אלו יל ּוניִמַאחאל הו רֶמאַֹו השמ ןעיו :םִירְצִמ-תֶא
 ו רמה :הָוהְי ֶלַא הֶאְרִאְל ורמי יכ יל שמש

 וילא

 ןכו רו א'ס +. 15 = .ע"תו ש"ח ןכו יָהלאְו א'ס +. 15 .ש"חו ב"ד ןכו יֵנְּב-לֲא א'ס צץ. 4
 .איעג אלב "אל ג'ב א'נ צ. 19  .הכלנ "כ םירפס תצקמב צ. 18 = .י"תו ש"ח
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 והכילשה רֶמאּו :הטמ רַמאיִו ףדְוַּב הזמ הוהי ולא 3
 ;וינפמ השמ סנו שחל י יי הֶצְרא והכל הצְרא

 < ה:4צ77

 לכוח דד jain רע ול הָוהְי רמאיו :בקעי ו יהא 0
 6 תערצמ ֹודָי הנה הָאְצְ וקיִחְּב ודי אָבְו

 הָכַפְשְו ראיה ימיממ ries | ןעמשי אל
 םֶדֶל יו ראיהךמ חקת רשא םיִמַה ה הְׁשָּביַה

 שיא אל נָא יִּב הָוהילֶא השמ רמאיו תשבי ו
 ףרּכד אמ םג םשֶלשְמ םג לומָּתִמ םג יִכְנֶא םירפד

 הָוהְי רָמאּוו ּיִכְנִא ןושל דבכו הפדרבכ כ דֿבעזלַא וג
 וא שלח וא םלֶא םושָידיִמ וא םֶדֶאְל הֶּפ םַש ימ ולא

 היה יפנו ךל התו גהְוהְי יכִא אלה רוע וא חק ו
 זחלש ינדא יִּכ רמו רבת רֶׁשֲא ףיתירוהו ךיפדםע 4
 אלה רמו הָשמְּב הוה ףא-רחיו :חֶלֶשתדְִב אָנ ו

 -הנה םנו אוה רכדי רָמְדְדיִּכ יתעדי וולה ד ףיחַא ןֵרָהַא
 וילֶא תְרּפדו וְּבְלְּב חמְׂשְו ךאְרְו המאְרְקל אצי אוה וג

 טעו ףיפדמע הָיְהֲא יִכְְִו ויֿפְב םיִרְבִדִהִתֶא תמש
 ל אּוהדרָּבִדְו :ןושעת רֶׁשֲא תא םכְתֶא יִתיִוהְו והיפ וי

 ולחהְיָהְת הָתַאְו ּהָפְל ָךְלדהְיְהְי אוה הָיָהְו םַעֶה"לֶא
 וָבִיהָשַעְת רשא ףדְיְּב חת הזה הַממַהזתֶאְו :םיהלא וז

 ךליו :תתאהדתַא

 ש"ח ןכו יָהלאָו א'ס +. 5 .ףקמב ובדקזחיו א'ס +. 4 .ירק הֶזההַמ ביתכ הֶזַמ <. < ,
 | .ּהָּב ריבס צ. 17 = .ע"תו ש"ח ןכו ֹוקיִהַמ האצויו א"כ צ.6 .ע"תו
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 ₪ אָו הָכְלֶא ול רַמאּו ונתה רתחלֲא | בשיו השמ לס
 םייח םדועה הֵאְרֲאְו םִיֹרצמְּב"רִׁשַא יֵחֲא"לֶא הָבּוׂשֲאְו
 וו השמ"לא הָוהְי מאו :םולשל ךל השמל וְרְתִי רמו
 םישקבִמק םיִׂשְנאָהלּכ \תמחיכ םיבצמ בש דל ןידמּב
 ג םֶבָכְריַו ויִנָּבדתֶאְו ותשאדתֶא השמ הכו ְףׁשֿפניתָא
 הטמחתַא השמ חכו םיִרְצמ הָצְרֶא בש רֹמֲהַה-לע
 גו בּושל הכלב =שמ"לָא הָוהי רמאו ודב םיקלַאה
 םתישעו ףדיב יתמשדרשַא םיתפמההלּכ האר המיִרְצמ
 :םעֶה-תֶא הלשו אלו ופלחתַא קזחא ינֲאו הערפ ינפל
 > :לארשי ירכב יֵנָּב הוה רמָא הפ הערפדלֶא תרמו
 א הגה וחְלשְל ןאְמְַ בע בתא חלש דלא ראו
 גו והשְגְפו ןולמכ ךרדב יֵהו :ְִּרכְּב ףנְּב-תֶא גרה יִכנָא
 5 תלרע-תָא תרכתו רצ הְרפְצ התו זותימָה שקביו הוה

 ג ףרָיַו :יל הָּתַא םימּדְוִתַח יכ רָמאתו ויִלְנְרְל ענת הנ
 :תלומל םיִמְּד ןתח הָרמָא וא ּונְממ
 א הרָבְדמַה השמ לז אלא הֶיהְי מאו

   al A  BT RG mse Soירה יא (\פ- ל 2[ שש כ 5 [000 6=-.,<

 = ע'י

 או רפד"רשַא םירפַההלְכ תא ןרָהַא רד :לארשי

 יו םָעָה מאיו :םַעָה יניעל תתאה שעו השמדלא הוי
 -תֶא הֶאְר יכְו לֵאָרְׂשי ינְבתַא הָוהְי דקפִיְכ ׁשְמְׁש
 ה ורמאיו ןרֶהַאְו הָׁשֹמ ּיאָּב רחאו :ווקתשיו ודקיו םִיע
 ימַעדתֶא חלש לֶאְרְשי יהלֶא הוי רמָאדהכ הערּפ"לֶא

 ג עַמׁשֲא רֶׁשֲא הָוהְי ימ הערפ רַמאו :רָּבְדַמּב יל חו =

 גו הָוהְידתֶא יתעדו אל לֶאְרשידתֶא חלשל ולקְּ
 תא |

 וחיריב צ. 7 .ש"חבו י"כ םירפס תצקמב ןכו הַמירְצַמ ריבס ץ.19 .הכלא יקובנזב ץ.18
 .לכ תא א'ס +. 80  .ת"יבה חתפ הרָבדמה |

 פ יב bate ופסאיו ןרהאו השמ As - רשא
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 אָרְקְנ םיִרְּבִעָה יהלֶא ורמאיו :חלשַא אל לאְרשידתֶא 3
 לֶחְּבנְו רֶּבְדְמַּב םיִמָי תשלש ' רד אג הָכְלִ ונילע
 רֶמאו :בֶרָחְב וא רֶבָּדּב ועפר וניחלא הוהיל +

 -תֶא ועירפת ןרהאו השמ הָמְל םִיִרָצְמ דלמ םֶהְלַא
 םיכר"ןה הערפ רמאיו :םכיתלבסל וכל וישעממ םעה :

 הערפ וצו :םֶהלְבּפִמ םֶתא םָּתבְׁשַהְו ץֶרֲאָה םע הפ <
 אל :רמאל ויָרְמְשדתֶאְו םעְּב םיִשננַה-תֶא אוקה םויּב ד

 םשְלֶש לֹומַּתַכ םִנָבְלה ןְּבלל םֶעָל בת תַתְל ןופסאת
 םינבלה .ֶנֹכִתמדתֶאְו :ןְבִת םֶהְל וששה וכלי סה

 אל םכילע ּומישְּת םשלש למַּת םישע םה רֶׁשֲא
 רמאל םיקעצ םה ןפילע םה םיִפְרנחיְּכ ונממ וערנת
 םישָנָאהְלע הדבעה בכת :ועהלאל החבמ הפלנ
 םעֶה ישננ ּואצו :רָכְׁשיַרָהְרְב ועשידלאו הבדושעו
 יעיא הערפ רֶמָא הב cad טעה וראו וירש

 ראלב םעֶה פו :רבְ םתרבעמ כ ער לאי כ
 ולכ רמאל םיִצָא םישנגהו :ןבתל שכ ששקל םירצמ 5
 וכו :ןבתה תויהב רֶׁשֲאכ ומויִּב םויזרבְּד םֶכיִשעִמ 4

 רמאל הערפ ישנ םהלע ומשדרשא לארשי ינב ירטש
 -םנ םשֶלֶש לּומְתַּכ (בלל םֶכְקִח םַתיִלַכ אל עודמ

 -לֶא וקַעְצו לַארְׁשִי יִנְּב ירטש ואבו :םויהדםנ לומת 5
 ןנ ןיא ןֶבִת :ףירבעל הפ השעת המק רמאל הערפ .

 םיִכָמ ףירבע הגהו ושע ול םיִרָמִא םינבלו ףידבעל
 םָּתַא ןּכ"לע םיפרנ םָּתַא םיפְרנ רֶמאו :ףמֲעיתאָמֲחְו וז

 בו ודע וכל הָתעְו :הוהיל הָחּבִמ הפלג םיִרְמָא
 דג ירמש ואריו נתת םיִנָכל ןְבִתְו םכל ןתנחאל ופ

 לארשי צו
 סופרה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ . 7 ירק ןּופְסת צ.ל .הכלנ א'ס <. 3 .ה

 ליב ו ב6 שתו גיב א'ת .,ביד ןכו הָחַּבְזִנְו א'ס צ. 8  .וששקו א'ס ,דבל אושב ןישה

 .ס'תו עית ןכ ּףֶּמעְל תאטחו
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 םֹוי"רֿבְּד םֶכיִנְבְלִמ ועְרְנת-אל רמאל עֶרְּב םֶתא לָאָרְׂשי
 0 יי םתארקל as ןח העמהא ועָנפִו ומי

 | יו הערפ יניב וניר" םתשאבה רֶׁשֲ טפט
 ג ההידלֶא השמ בשיו ּונגְרֶהְל םֶדָיִּב בְרֶחִתַתְל ויִדְבַ
 :ינתחלש הז הָמְל הוה םעל התערה הַמְל ינדַא רמאיו
 3 הזה םעל ערה משב רּפדְל הערפדלֶא יתאב ואמו
 ו השמדלָא הָוהְי רמאיו :ךמעהתֶא תלצההאל לצהו
 החזה נב כ הערפל השעא רשא הֶאְרִת הָּתע
 :וצרַאמ םשרת הקזח רָיִבּו םפלשי

 5 ג :הָיהְי נא וילֵא רמאיו השמדלא םיהלא רבדו
 ג יש לֵאְּב ֿבקעידלָא ָהְצִי-לָא םָהְרְבַאְדְלֶא ארו
 + יִתיִרְּבדתֶא יתמְקַה םנְו :םֶהְל יתעדונ אל החי משו
 םָהיֵרְמ ץֶרֶא תא ןעגּכ ץֶראדתא םהְל תַתְל םתֲ
 : לֶאְרשי נְּב תקָאְנְתא יתעמש ינא סג והָב ורגְרֶשֶא
 + ןכל ּיִתיִרְבתֶא רּכְֲאְו םָתא םיִרְבַעִמ םיִרְצְמ רֶׁשֲא
 תחפמ םֶכּתֶא יִתאַצוהְו הוה ינא לארשידינבל רַמָא
 םֶכַתֶא ּתְלֲאו םתְדבעמ םכהֶא יתְלַצַהְו םירצמ תלבס
 ז םֵעְל יל םפְתֶא ּתָחַכְלְו :םילדג םיִטָפשִבּו הוט עור
 םכיהְלַא הָוהְי :ינַא יִּכ םּתְעדיו םיהלאל םכל יִתיִיָהְ

 8 םֶכְתֶא יתאָבַהְו :םִיָרְצִמ תולָבְ תַחָּתִמ םֶכְתֶא איצומה
 "לא

 .א'ה רסח תָעְרֶה ימלשורי ,יללהב ןכ +. ₪  .ו'דו ה'דח ,ב'ד ןכו הָוהְי א'ס צץ.
 :ס"תו ע"ת ,א"ת ,ש"ח ג"ר ,ה"דח ,ב"ד ןכו הלו א'ס +. 2

 'ד םירדסו .םירשעו העבראו האמ םיקוספו .ידעמה הם 1:-טנ ג] השרפה םש ו

 ףלא םילמו .[1ץ 18] השמ ךליו ,[111 1] היה השמו ,[1ז 1] שיא ךליו ,[1 1] השרפה שאר
 ,[זזז 5] ךילענדלש 'א ףולחו .בסו תואמ עבשו םיפלא תשש תויתואו .גסו תואמ עבשו
 וליצהל דראו ,[זז ג7] איעג אלב סושרגיו ףולח אלבו .ףקמב "לש נ'בו ,ףקמ אלב -לַש א'ב
 הנש םינמש דע ףסוי תמשמ היתונש רפסמו .[ 7] ןופסאת ,[11 9] הזמ 'ב 'תכו .[זנז 8]
 .םינש עבראו םירשעו האמ השמל

v.2י'תו א'ת ,ש"ה ןכו הוהְי א'ס ץ.9 .חכ לאקזחיב יצבקב 'ה ינדא רמא הכ הרטפה . 
 .ס"תו ע"ת ,י'ת ,א'ת ןכו יִּתְעַדוה א'ס +. 3
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 םֶהָרְּבִאְל ּהָתֹא תַתְל ידית יִתאָׂשְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא
 :הֹוהְי ינא הַׁשְרֹומ םֶכְל התא יּתַתְנו בלעילו קָחציִל

 השמ"לא ועמש אלו לארשי נְב"לֲא ןכ ןכ השמ רבדיו פ
 :השק הדבעמו חור רָצְקִמ
 הערפ-לָא רֶבד אפ :רמאל השמחלַא הָוהְי רד

 רכדינ :וצראמ לֶאְרְשיחיִנבִתֶא חלשיו םִיָרְצִמ ךלמ ו
 יִלֶא ועמשדאל לאְרשיחינּפ ןה רמאל הוהי ינפל השמ
 :םיִתָפְש לרע ינַאו הערפ יִנְעָמְשי ךיִאְ

 לארשי נְב"לֲא םוציו ןרהאדלאו הׁשמ"לָא הוה רפדוו ו:
 לַארׂשיײנְּבּהָא איצוהל םירצמ למ העְרְפדלֶאו

 -תיב ישאר הָלֲא | :םירצמ ץראמ 4
 ןְרצַה אולפו ךוגה לֵאָרְשִי רֶכְּב ןכואר נב םָתֹבֲא

 ןימיו לאומי ןועמש נבו :ןבואר תחפשמ הָלֶא מרו 5
 תַחְּפְשִמ הלא תיענהרְּב ליִאְׁשְו רחצו ןיכיו דהאו

 תֶהְקּו ןושְרָ .םֶעְדְלְתְל לנְב תומש הָלֲאְו :ןועמש +
 נב :הנש תאמו םישלשו עַבָש יול יוח שו יררמו וז
 םֶרַמִע תה נבו םחֹהפְׁשִמְל יעמשו נבל ןושְרנ ו

 םישלשו שֶלֶש תבל ייח ינשו לאדעו ןורבָחְו רצו
 תֶהפשמ הָלֶא ישומו ילחמ יִרְרְמ נבו :הנש תאמו

 ול תר המכוחתא םֶרְמַ חיו :םֶתְדלְתְל יולה 0

 :ירװ פג ןחרק רהצי ינו :האש תאמו םישלשו עבש ו
 -תֶא ןֹרָהֲא חכו :יִרְתְס ֿפְצְלֲאְו לאשימ לאיזע ינבו
 לתו השאל ול ןושחנ תוחא בבמעדתכ עבָשילֶא
 :רָמְתִיִאדתֶאְו עלא תֶא .אּוהיבַאתֶאְו בָדְנדַתֶא ול

 תָקָּפָשַמ הָלֶא ףסִאיִבָאְו הָנְקְלֶאְו ריפא חרק ינו ₪
 יחרקה

 תהק ןוהלוכ וחיריב צץ. 16, 18 = .וחיריב השוגד דמלה הֶשמ רחא רמאָל לכ +. 0
 ,חרק ינבו א'ס +. 24 = .ס'תו ע"ת ןכו -תֶאְו א'ס ץ.23 = .יבְּב א'ס ץ. ג7 | .תֶהְקּ
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 5 ול לַאיִטּופ תֹונְּבִמ ולדחקל ןרָהֲאְב רעֶלָא יֵחְרָּכַה
 םיולה תובא ישאר הָלֶא סח ול דלתו הָשאל
 3 םחל הוה רמָא רשא השמו ןרהא אוה :םתחפשמל
 :םתאפצ-לע םִיָרְצֹמ ץֶרֶאמ לארשי ינָּבדתֶא ואיצוה
 גז "תֶא איצוהל םירצמ"דלמ .העְרפדלֶא םירֿבמה סה
 5 רּבּד םֹויְּב יהו :ןרהַאו השמ אוה םירצממ לֶאָרָשְינְ
 יע רבי :םיָרְצִמ ץֶראְּב המלא הוה
 = ו רכד החי נא 8 המ" ns הוה

 | :הערפ
 ו הערפל םיִהלֲא ִּתַתְנ הֶאְר השמדלָא הָוהְי רָמאַו
 ג רֶׁשֲא-לְּכ תא רכה הַא :ףאיִבְ הָיָה ףיחא ןרהאו
 דינְבִדתֶא חלשְו העְרְפְלֶא רבדי ףיחֶא ןרהאו דוצא
 ג יִתיִּבְרִהְו העֶרּפ בלחתַא הָשָקַא יִנָאְו :וצראמ לאְרשי
 ו עמשיאלו :םָרצִמ ץֶרָאְּב וקפומדתֶאְו יתתֶאהתֶא
 תֶא יִתאצֹוהְו םיְרְצְמְּב יהא יּתַת הערפ םָכְלֲא

 ; "לע ידיתַא יתטנב הָוהְ ינאחיכ םירצמ עדו :םילדג

 ג השמ שעה :םכותמ לֶאְרְשינְּבתֶא יִתאַצוהְו םָרָצמ
 ז ךֶּב הָשמו יושע ןּכ םֶתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַכ ןרהאו
 םֶרְּבַרְּב הָנָש םֶנמְשּו שֶלֶשְרָּפ ןרַהֶאְו הָגֶש םינמש
 :הערפדלֶא

 4 רבי יִּכ :רמאל ןְרֲהא-לֲאְו השמחלַא הָוהָי רמאו ₪
 ןרהָאדלֶא תְרַמְאְו תפימ םַכְל ּנָת ראל הערפ םָכלֲא
 וי אביו :ןיִגתְל יהָי הערפרינפל ףלשהו ךטמתַא חק
 השמ —

 ןכו ירקו ביתכ םִָרִָמ ץֶרָאַמ א'סב ,םִיָרצִמ ץֶרָאְמ ריבס +. 91 = .איעגב םירבדָמַה נ'ב ל. 7
 ,יתאבצדתא יתאצוהו א'ס + 4 .א'י '\ ליעל ןייע :חלַשיו ל"נ צ.9 ,ץ .ס' 'תו ע'ת ,ש"ח
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 הֹוהְי הָוצ רֶׁשֲאַכ ןכ וׂשעו הערפילָא ןרָהֶאְו השמ
 יהיו וידבע ינֿפלְו הֵעְרפ ינפל .והטמחתא ןרָהַא דש
 ושעיו םיפשבמלו םימכחל הערפזסג קי :ןינתל
 שיא וכילשיו :ןּכ םַהיִטהְלִּב םיַרְצמ מטרה םהדנ
 :םתטמחתא ןרהאההטמ עלפװ םנינתל יהו והטמ
 רָּכַּד רשאפ םהלא עַמָש אָלְו הערפ בל קוה
 בכ השמחלָא הָוהְי רמאיו :הוה
 רבב העְרפדלֶא ךל :םעה חלשל ןַאמ העֶרפ בל
 ראיה תֿפש-לע ותאְרְקְל בצו .המימה אצי הנה
 ויִלֶא תְרמֲאְו ד קת שחל ףפהַקרָשֶא הָטמהְ
 -תֶא חלש רמאל יא ינחְלש טיִרְבעֶה יֵהלֲא הוה
 הב :הכ-רע ּתָעַמְשדאל הָנהְו רּבָדמַּב יִנָדְבַעְיְו ימע
 ןהָּבִמ כנא הנה .הָוהְי נָא יִכ עדת תאְוַּב הוה רַמָא
 ל ופה ראב רֶׁשֲא םימהדלע ידְכרֶשַא הָמַמּב
 םירְצמ וִאְלִנְו ראיה שַאֿבּו תומָּת רִאיַּב"רַׁשַא הנה
 הָוהְי רָמאיו :רָאָיִהְְִמ םִימ תותשל
 ימימדלע ףרידהטנו ףטמ חק ןרהאהלא רֹמֲא השמחלא
 -לָּכ לעו םטימ;ַא-לעו םהיִראילע | םתרַהנ"לע םילצמ

 םירצמ ץֶרָא-לָכְב םֶד הָיָה םֶדדווהיו םָהימיִמ הוקמ
 הָוצ | רשאכ ןרָהַאְו השמ ןכדושעוו :םיִנָבֲאַּו םיצעבו
 "יניעל ראיּב רשא םימַהתֶא דיו הטמּפ םֶריַו היה
 רָאיִּכְדרֶשֶא םִיֵמַה"לְּכ וכפהיו וידבע יניעלוי הערפ

 לבא ראוה שאְבו הָתַמ רָאיּב"רׁשֲא הנה :םֶדְ
 ץרָאלפְּב םּדה יקי ראְוהְדִמ םָימ תוִתשל םִיַרָצמ
 קוו םֶהיִטְלְּב םירצמ ימטרה ןכדושעיו :םִיִרְצִמ

 בה
v. 10ןכו ףקט דושעיו א'פ: הטהורה בתה היהח ,ב"ד ,איה יויכ םיתפסבורב ןכ  dg 

v. 43דמלה שגר יקובנזב . SS v.13ןכו םעהדתַא תיבפו וש. .4 .איעגב קזחיו  

 .יניעלו הערפ יניעל א'ס צ.90  .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םהיראידלעו א"ס +. 19 = .י"תו ש"ח
 .איעגב קזחיו נ'ב צ. 99 = א"י קוספ ןייע ש"ח ןכו םֶחיִטֶהַלְב א'ס צ.
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 3 ןפיו :הֹוהְי רָפִד רֶׁשֲאַּכ םָהְלֶא עמָשדאְלו הערפ-בל
 גו ורפחיו :תאולדסנ ובל תשדאלו ותיֵּב-לֶא אביו הערפ
 ולפי אל יִּכ תּתְׁשל םימ ראיה תַביִבְס םיִרָצִמדלַכ
 5 "תוכה ירחא םימָי תעבש אליו :ראיה ימיממ תתשל
 :ראְוֲה-תֶא הוה
 8 ויִלֶא ָּתְרַמָאְו הערּפדלָא אב הָׁשֹמ-לָא הָוהְי רַמאו
 גז התא ןאמחסאו :ינדְבעוו ימע-תֶא חפש הֹוהְי רמָא הפ
 :םיִעְדְרפְצַּב לובנהלְּכ-תֶא ףגנ יבנֲא הגה ַחְלַשל
 א רדחבו ףַתיִבְב ואבו ולָעְו םעְּדְרֿפצ לאה ץֶרְש
 ףיִרונתבו ףַמעֶבו ךידבע תיבבו ףתטמדלעו ףְבְכשִמ
 9 ולעי ףירְבע-לכְבו ְףמעֶבְו הָכבו :ףיתורָאשמְבו
 ה ןרָהאדלא רַמֲא השמ"לָא הָוהְי רמו :םיעדרֿפצה
 "לַעָו םיִראוה"לע תֹרָהְנה-לע טמְּב ותא המ
 ג טיו :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לע םיִעְּדְרֿפְצַה-תֶא לעֶהְו םיִמנאָה
 םַכְתו עֶּדְרֿפְצַה לֵעַתַו רצ יממ 2 ודירתֶא [רַהָא

 \ השמל הערפ ארק :םירצמ 7% םיִעְְרֿפְצַה-תֶא
 ממ םיפדרפצה ריו הוהְי-לֶאּוריִתְעַה למ האל
 5 השמ רַמאיו :הוהיל וחְּבְיְו םִעֲה-תֶא הָחְלַשַאְו יֵמעַמ
 לידבעלו דל ריתעא | יִתְמל ילע רַאָפתַה הערפל
 רָאְיּכ קר ָתְּבִמּו גמ םיִעְּדרֿפְצַה תירכקל מעל
 6 עדת ןעמל רָבְרִכ רֶמאיו רֶחַמְל רַמאיו הראש
 ז ףיִתְפִמו ךְמִמ םיִעְּדרֿפְצַה וס .וּניהלֶא הֶוהיְּכ יא
 8 השמ אצה הָנְרֶאְשִּת ראיכ קר ףמעמו ףיַרְבעמ
 רֿבדילע הָוהְידלֶא השמ קַעְציו הערפ םעמ ןְרֶהַאְ

 ו השמ רברפ הָוהְי שעיו :הערפל םשדרשא םיִעְּדְרֿפְצַה |
 ב א'ס צץ. 98 .איעגב ךבכשמ נ"ב צ. 8 = .ע"תו ש"ח ןכו ךיִּתְבַּב א'ס +. 8 |

 .ש'ח ןכו םֶהיִטֶהַלִּב א"פ +. 3 ,[ך .רסח ּףיִתֹראִׁשַמְבּו ימלשורי ,יללהב ןכ +.98 .ע'תו ש"ח
 .וחיריב ןגונמ ןכ +. 7
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 :תרְשַהדןמּו תְרְצֲחַה"ןמ םיִתְּבַהְִמ םיִעְּדְרֿפְצַה ותו
 ארו :ץֶרָאָה שאבו םֶרֶמָה םֶרֶמָה םָתא ִרְּבִצַו |

 עַמָׁש אָלְו ֹובְלתֶא רֵּבְכַהְו הָחְוְרִה הָּתיָה יִּכ הערפ
 רָמאֹו :הָוהְי רָב רשֶאּכ םהְלִא וכ

 ףהו ךטמהתַא .הט) ןרָהאְדלַא רמָא השמדלָא הוה
 דושעוו :םירצמ ץֶרָא-לֶכְּב םנפל הָיָהְוְֶרָאָה רֿפעדתֶא וג

 יִהָּתו ץֶרָאָה רֿפע-תֶא דיו ּוהטַמְּב ודידתֶא ןרָהַא טו ןכ
 "לָכְּב םיִנֿכ הָיָה ץֶרֶאָה רֿפע"לַכ המהְּבְבו םֶרֶאּב םִנָּכַה

 איצוהל םֵהיֵטְְּ םיממרחה ןכדושעוו :םִיָרְצִמ ץֶרֶא 4
 :המהְּבְבּו םֶדאָּב םֶנְכַה יהתו ּולָכָי אָלְו םיִנְּכַהתַא

 כוחו אוק םיִהלֲא עּבְצֶא הערפ"לא םמטרהה ורמאיו ו
 :הוהי רַּכִּד רֶׁשֲאַּכ םַהְלַא עָמָשדאְלְו לערפ-בל

 5 קבב םַּכְׁשַה השמ"לֶא הֹוהְו רמו 6
 | וילא ַתרמָאְו הַמָיִמה אצוי הנה הערפ ינפל בָצְיִתַהְ

 חלשמ לניא"םא יּכ :ינדבעװ ימע חלש הוה מא הכ וז
 ְךֵּתְבְבּו מב ףיֵדְבעַב ב היִלְׁשַמ לנגה מעדתֶא
 המדאה'םנו ברָעָהתַא םירַצמ יִתְּב ואְלִמו ֿבְרעֶה-תֶא

 ןשג ץֶרָאתֶא אוהה םויב יתילֿפהו :ָהיִלע םהדרַשַא ו
 ןעמְל ברע םשדתויה יתלבל היִלְע רמע יִמע רֶׁשֲא

 ימע ןיב תְדפ יִּתִמְשו :ץֶרָאה בֵרָכְּב הוי נָא יִּכ עדת ו
 אביו ןּכ הוה שעו ּוהְזַה תֶאִה הָיָה רָחְמְל ר ו

wx 

 הׁשמלֲא הערפ ארק :ברעה ינפמ ןראה תחש ו
 רמאֹו :ץֶרָאְּב םכיהְלאל וחבז וכל רמאיו ןרהאלו

 השמ

 אלמ םיִּנכְל א"ס ץ. 19 .איעגב דתַא ג"ב א"נ צץ. 19 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ,ג'דח ןכו ןַמּו א'ס +.
 .ע'ת ןכו .לָכְבּ א'סבו ,ס'ת ןכו ירקו ביתכ -לָכְו א'סב הלכו ריבס צץ. 18 .ש'ה ןכו
 .ךגיא םָאדוכ א'ס ,ךנואדםא יכ נ'ב א. 7 .אלמ םי מטְרַחַה יללהב ,ימלשורי ןכ + 5
 -לָכְּב ריבס צ. 90 .ירקו ביתכ תיִבָבּו א"סב ,תיַבְבּו ריבס .20  .המדאההםגו א'ס +7
 .ע'תו ש"ח ןכ תֶחָשְפַו ל"צ +. 90 .ש"ח ןכו ירקו ביתכ -לָכְּב א'סב
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 חַבְונ םירְצמ תבעות יִּכ ןפ תושעל ןוכנ אל השמ
Yo" קאש 

- oo. 

 3 םעַמ השמ אציו :הוהיל חול םָעָקתֶא חלש יתְלבְל
 א רסיו השמ רֿבְרּכ הוהְי שעיו :הוהידלֶא רתעו הערפ

 יא רֵּבְכו +דֶחֶא ראשנ אֶל ממו ויִרְבִַמ הערפמ רָעָה
 -תֶא חלש אָלְו תאזה םעַּפַּב םג ובְלדתֶא הערפ

 :םֶעָה
 מ ויִלֶא תרבדו הערפדלֶא אב השמדלֶא הָוהְי רמאיו
 :ינדְבְעַיו ימעחתַא חלש םיִרְבַעַה יהלֶא הָוהְי רמָאדהב
 | "דו הנה וםְּב קוֲחמ דו חלשל הָתַא ןאְמ"א יִכ
 . םירמָחּב םיפוסב הדָשּכ רֶׁשֲא נָקִמְּב הוה הוה

.. -. 
. . 

 + הָוהְי הלפהו :רֶאְמ בכ רבה ןאַצֿבּו רקְּבְּב םיִלמָנַב
 "לָּכמ תומָי אלו םיָרְצִמ הנקמ ןיכו לארשי הקמ ןיּב
 : רָחְמ רָמאְל דעומ הָוהְי םשו ורָבָּד לארשי נבל
 + רַבְּדַה"ִתֶא הָוהְי שעמ ץרָאְּב הזה רקדה היי השעי
 דינב הנקממו םיִרצמ הָנְקמ לכ תֶמֹו תָרָחַמִמ הוה
 ז תמ-אל הנהְו הערפ חלשיו :דַחֶא תמדאל לארשי

 חלש אלו הערפ בל דפכוו דָחֶאדְע לארשי הנקממ
 רמאיו :םעֶהזתֶא

v. 9ע'ת ,ש'ח ןכו ויֵדְבַעַמּו א'ס ץ.25 .ע'ת ןכ רַמָא הֹוהְי = רמא 'י = רמאי ל'צ  
 ,ש'ה ןכו ּתְרַמָאְו א'ס +. 1.0 .ס'תו ע'ת ,י'ת ,ש'ח ןכו ויִרְבַעַמּו א'ס ץ.27 .ס'תו
 ןכו לארשי-ינב א"ס . 7 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םילמגבּו םירמחבּו א'ס ץ.3 .ס'תו ע'ת
 ו = = .ע'תו י"ת ,ש"ח ,ב"ד

8 



 1% 92—8 תומש 114

 אָלמ םָכְל וחק ןרָהַא-לֶאְו השמדלָא הָוהְי רֶמאַו
 :הערפ יניעל המימשה השמ יקרו ןשְבִּכ חיפ םֶכינֲפְ
 "לעו םֶדָאָה"לע הָיָהְו םיָרְצמ ץֶרָא"לָּכ לע קָבָאְל יָה

 :םירצמ ץֶרָא"לֶכְב תעְּבעֿבַא חֶרפ ןיִחְׁשל הָמָהְּבַה
 קרו הערפ ינפל מע ןׁשְבכַה חיִפדתֶא וחיו
 םֶרְאָּב חרפ תעָבְעַבַא ןיחש יהו הָמָיִמשה השמ ותא

 השמ נפל מעל םימטְרְחֶה ילָכְיאַלְו הָמהְּבַבּו ו
 :םיָרָצמ"לְכְבּו םַמְטְרַחּב ןיחשה הָיָהיִכ ןיחשה ןנָפמ
 רֶׁשֲאַכ םֶהְלֶא עמָׁש אָלְו ּהֹׂעְרַפ בֶלתֶא הָוהְי קוו

 הָוהְי רמו :הׁשמ-לָא הוהי רָּבד 8

 תְרֹמֲאְו הערפ ינפל בָצְיִתִהְו רקפּפ םֵּכְׁשַה השמ"לַא
 ימעדתֶא חלש םיִרְבעְה יהְלֶא הָיהְי רַמָאזהַכ ויל

 'תפגמילכיתַא חלש יִנָא תאזה םַעְפַּכ ויִּכ :יִנְְבַעַו 4
 מכ ןיא יכ עדת רובעב ףמעבו ףיִרְבַעבּו ּכְללֶא

 "תאו ךִתוֶא ךאְו ידידתַא יִּתְחְלֶש הָתַע יּכ ץֶרָאָה"לָבְּב 5
 תאז רָכֲעַב םֶלּואְו :ץֶרָאָקְִמ דַחְכִּתַו רָכהּכ מע <

 ימש רפס ןעֶמְלּו יקפדתֶא ְךְהֶאְרַה רֶבַעְב ףיתדמעה
 :םהְלש יקְלבְל יִמַעּב לַלותְסִמ רש :ץֶרָאָה"לְב ו
 היקראל רֶׁשֲא דֶאְמ דפ רָב רֶחְמ תֶעְכ ריִמְמַמ ננה א

 הָּתַעְו הָּתְע-רעְו הָרְפְוה םה"ןמְל םִיִרְצְמְב ּוהמָכ
 "לָּכ הרש ףל רֶׁשֲא-לָּכ תֶאְו דקִמדתֶא ועָה חלש
 הָתְיַבַה ףסָאְי אלו הרָשב אַצְמי"רֶשַא הָמהְּבִהְו םֶדָאָה
 יֵדְבעֶמ הָוהְי רֶבְדִדִתֶא אריה ּוותָמְו דֶרְּבִַה םקלע דריו

 רֶׁשֲאְו :םיִתְּבַה"לָא ּוהָנְקמתֶאו ויָדְבעֶא םִנַה הָעְרּפ ג
 -תֶאְו ויָרָבַעדתֶא בועו הָוהְו רֿבְּדילֲא ובל םָשדאל
 :הָרָשּב והנקמ

 יהיו םימשה"לע ףדידתַא הטנ השמחלָא הָּוהְי רָמאיו 2
 לעו הָמַהְּבַהְדלַעְו םֶֶאָה"לע םִיָרְצמ ץֶרָאלבְּב לָרָב

 =לב =

 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ןכו םירצמ ץֶרֶא א'ס .v גג
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 3 ףןהטמדתַא השמ טו :םִיָרְצמ ץֶרֶאְּב הדשה בָשעדלָּכ
 הָצְרֶא ׁשֵארלַהְהו רבו תלק ןתנ היהיו םימשה"לע
 3 ׁשֲאְו דֶרְב יהיו :םיִרצמ ץראזלע לרב הָוהְי רטמו
 המכ היהדאל רֶׁשֲא אמ בכ רבה ךומְּב תחקלהמ
 9 "לָפְּב דֶרֶּכַה ךו יונק התה אמ םירְצְמ ץֶרָאלָכְּב
 שק הש שה האש היי רה משיר | ae הָמֵהְּב"רעֶו םֶרֶאְמ הָרָשּב רׁשֲא"לְּ תא םִיַרצִמ 1.

2x ce 

 ₪ היה אל לאש יב םֵׁש-רְׁשֲא א ג ץרָאב קב רּבְׁש
 א רמאיו ןרהאלו השמל אָרְקִ הערפ חלשיו וָרָּב
 :םיעָשְרֶה יִמַעְו ינָאו קיצה הוה םַעּפַה יִתאַטַח םֶהְלַ
 ₪ דרכו םיִהְלֶא תלק תֶיָהִמ בלו הָוהידלֶא וריתעה
 א השמ ּויִלֶא רמו :רמעל ןופסת אלו םֶבַתֶא הָחלשאו
 תולפה הָוהְיהלֶא יפַּכתַא שֶרפֶא ריעָהדתַא יִתאצְּ
 הוהיל יִּכ עדת ןעמל רועדהיהי "אל דָרְבַהְו ןּולדחָי
 0 יִנְפמ ןּואריִת םֶרט יֵּכ יִּתְעְדָי ְךיִרְבעו הָּתַאְו ץְרֶאָה
 גג הְרעָשַה יִּכ הָתָבִנ הָרעְשַהְו הָּתְׁשּפַהו :םיִהלֲא הוה
 אג כ ּוכנ אל תַמּפְּבַהְו הטחהו ּלעְבְג הָּתְׁשּפַהְו ביִבָא
 ₪ שרפיו ריעָהדתֶא הערפ םעמ השמיאצוו הנה תֶליפִא
 דתנדאל רַמָמּו דָרְּבַהְו תולקה לדה הֹוהלֲא וי
 ₪ תלקהו ךֶדָּבַהְו רָטֶמַה ללחיכ העֶרּפ ארו :הָצְרֶא
 ₪ הערפ בל הוָחיו :וילבעו אּוה ובל דב אֹטֲחַל סו
 -ליְב הָוהְי רָּכְּד רֶׁשֹאַּכ לארשי יִנּבתֶא חלש אלו

 רמאיו :השמ

 א'ס ץ.29  .רסח תלקַה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 29 .ע'תו ש"ח ןכו םִירְצְמְּב א'כ 4
 אלב ולדחיו ג'ב +. 88 .השמ אציו א'ס 8 .הרעשה נ'ב א'נ צץ. 31 .דוע היהיאְל = =

 .רסח תלקַה יללהב +. 3 ,איעג

 [טזז 8] רבדי יכ ,(ץז 9] אראו 'ג היררסו .לאיעי [צז 5--זא 35] השרפה םש 5

 תשש תויתואו .חמו תואמ עבשו ףלא םילמו .אכק םיקוספו .[טזחז 16] ברעד םכשה
 נ"בו איעג אלב ארוק א"ב ,[ענ 27] םירבדמה 'ה סולה .תחאו תואמ עבשו םיפלא

 ,(טזז 28] ךבכשמ ,איעגב נ'בו איעג אלב א"ב ,[טוז 99] ורבחו ,[ץזז 13] קזחיו ,איעגב
*8 
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 שרפ יִּתרַּבִכַה ינֲא-יּכ הערפדלֶא אפ השמחלָא הוי רמארי 5
 = = :וברְקכ הָלֲא יתתֶא יתש ןעמל וידבע בלתַאְו ובלדתֶא
 יתללעתה רֶׁשֲא תֶא דנּכְדַבו דנכ אב לפס ןעמְלו
 ינָא-יכ םתעדיו םב יִּתְמשדרַשֶא יתתאהתֶאְו םִיִרְצַמְּב
 הפ ויִלֶא ורמאיו הערּפ"לֶא ןרהֶאְו השמ אביו :הָוהְי

 ןנמ תל נא יִתְמדַע םיִרְבעָה יֵהלֲא היה רַמָא
 יֵמע-תַא חלשל הָּתַא ןָאָמדםַא יכ :יִנְדְבעו ימע חלש
 ץֶרָאָה ןיעדתֶא הָּסָבְ :כבנב הָּבְרַא רֶחְמ איבמ יָה
 הָטְלְפִה רָתָידתֶא | לַכֶאְו ץֶרָאְקְתַא תארל לפי אל
 חמצה ץַעְה"לְכיַא לאו דֶרְּבהְרַמ םֶכְל תרֲאׁשַה
 יִתְבו ףידָבעְדלָכ יִּתְבּו יִתָּב ּאְלָמּו :הֶרשהְִמ םַכְל
 ףיִתֹבֲא .תובאו ךיִתֹבֲא ּואְרְדאְל רׁשֲא םירצמ"לַכ
 םעמ או ןֿפ הזה םויה רע .המָדֶאְתְ"לע םֶתּויָה םוימ
 טל הז הודי יתָמ"רע ויל העְפ ידע רמו :העֶרפ
 םֶהיִהְלַא הָוהְיתֶא ורבע םיִׁשָנֲאָה-תֶא חלש שקומְל

 -תֶאְו השמחתא בשוװ :םירצמ הלְבֲא יּכ עדת םֶרֵטָה א
 הָוהְידתֶא ורבע וכל םהלֶא רמאיו הערפזלַא ןרהא
 ירענב השמ  רמאיו :םיכלהה יומו ימ םפיִהלֲא
 לג ורבו ּונְנאצְּב ּונתונְבְבּו ּננְבְּב דלג נינה
 םֶכְמַע הָוהְי ןֿב יהי םֶהְלַא רֶמאו :ונל הוהידנח יִּ
 ד הער יִּכ יאר םכפטחתאו םכְתֶא חלשַא רשאּכ

 ִּכ הוהיהתַא ודבעְו םיִרְפגַה אנופל ןכ אל :םכינפ וו
 :הערפ ינֶפ תאמ םֶתא ׁשֶדנו םוטקכמ םָתֹא הָתא

 רמאיו
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 -םָא ג"בו ְּףניִא םע םִא ףטוח א"ב ,[טננז 17] ךניאדםָא יִכ ,איעגב נ"בו איעג אלב ארוק א"ב
 /[זא 19] אצמי רשא ףולח אלבו ,איעג אלב נ'בו איעגב ארוק א"ב ,[1א 33] ולדחיו ,ףקמב
 .בשדע ךצד ןמיס תוכמ 'ז הימי רפסמו .(זא 31] ביבא הרעשה יִּכ

 ןכ צ. 9 .ץמק בשויו יקובנזב .8 | ,ו"מ הימריב י'י רבד רשא רבדה הרטפה \. 1 ,י
 "כ םירפס בורב .9  .ש"ח ןכו ּוניֲתֹונְבְבּו יללהב ,דוי רסח יקובנז רפסבו ימלשורו
 ,אָנ וכל א"ב א"נ צ. 1 .אלמ ּוניַרְקְבבּו
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 ופ ריי הָמְנ השמ"לָא הָוהְי רמאֹר

 שב לאו םִיָרצִמ ץֶרָא-לע לער הָּבְרֲאְּב םיִרָצמ ץֶרֶאלע

 ₪ טו רָרָּבַה ראשה רשָאדלָּכ תֶא ץֶרֶאָה בָשָעְ"לֶכתֶא

 יש

 וג "תֶא םכ :ןֶכהַיַהְי אל וירחאו מכ הָּבְרֲא ןכ הָיָה
 בָשעדלָּכדתֶא לפאיו ץֶרֶאְה ךׁשֶחָּתַו ץֵרָאְה"לְּכ ןיע
 רונאל דָרְבִה ריתוה רש ץעה יִרפדלַּכ תַאְו ץֶרֶאְ

wx 

 א יִתאָטַח רָמאֹו ןְרֵהָאָלְו חשמל ארקל הערפ רה
 וז םעפה ךַא יתאְטַה אָנ אש הָּעְו :ָכָלְו םֶכיהְלֶא הָוהיל

 ו; םי"חור הָוהְי ךפהיו :הֶוהְידלֶא רעו העֶרפ םעמ או
 רַאָׁשִנ אָלְףּופ המי והעקתַַו הָבְרֲאָהדתֶא אשיו דאָמ קח
 א םל"תא הוי קוו םיָרְצמ לכ לָכְּב דָחֶא הָבְרא
 :לֶאְרְשי יִנְּבדתֶא חלש אלו הער
 גו ףשח יהיו םימשהדלע די הטנ השמדלֶא הָוהְי רמאיו
 גג "לע ֹודיחתָא השמ טו :ףךשח שמו םִירְצֹמ ץֵרָא-לע
 תְׁשְלָׁש םִיָרְצִמ ץֶרָאלֶכְּב הלֿפֲאדׁשִה יֵה םִָמָׁשַה
 3 ויתְחּתְמ שיא ומְכ-אֵלְו ויחָאדתַא שיא ואריאל :םִיִמי

 :םֶתְבְשוְמְב רוָא הָיָה לארשי ינְּבילָכְלְו םימי תׁשְלְׁש
 ₪ קר הֹוהְי-תֶא ורבע וכל רמאיו השמחלַא הערפ אָרָכ
 ₪ רמו :םֶכְמַע ךלו םכפטדסנ :ַצָי םֶכְרְקְבּו םֶכְנאְצ
 הוהיל ּונישַעְו תֶלעו םָחָבְו ּוְָיְב ןתת הָתַאדסנ השמ
 א יסיתו עית ,ש"ח ביד ןכו תֶאְו א"ס v.12 | .,י"תו ש"ח ןכו ךדי"תַא א'ס יז. 9

 .ְּךֶׁשֲחְדיִהְיַו 'גולפ .v 2 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו השמ אציו א'ס +. 8 5 תֶא

 .אלמ ּוניֵדַיְּב י"כ םירפס בורב +. 5
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 יִּכ הסרפ רֵאָׁשִת אל ּוָמִע ךלי וננקמדםנו :ּוניֵהלֲא ₪
 עלנ-אל ּנֲחנֲאְו וניִהלֶא הָוהְידתֶא רבעל חקנ ּונָממ

 -תֶא הָוהְי קוו :הָמַש ונאבדרע הוהידתַא רבענההמ פז
 - ףל הערפ ולדרמאו :םהלשל ּהָבֲא אלו הערפ בל =

 ףתאר םויִּב יִכ נפ תואר ףסחדלא ל רמשה ילעמ
 תואר רוע ףסא"אְל תרד כ השמ רֶמאּו :תמַת נפ ₪

 נפ
 כ הערפ"לע איִבָא דָחֶא עננ דוע הָׁשמדלָא הָוהְי רמאיוו אי

 הב וחַלָשְּכ המ םָבַתֶא חלשי ןכ"ירחא םירָצמדלעו
 ולאשיו םעה יִנָאְּב אָזרֶּבּד :הזמ םֶכְתֶא שרו שנפ

 ילכו ףסכדיִלַכ ּהָתועְר תֶאַמ הַׁשֲאְו והער תֵאַמ | שיא
 שיִאָה | םג םירצמ יב םַעָה ןחתָא הָוהי ןתיו :בָהָ
 הערפהידבע ינעְּב םירצמ ץֶראְּב דאמ לֹורנ השמ

 רמָא הכ השמ רָמא :םעֶה יניִעְבו 4
 -לָּכ תמו :םיָרְצִמ ךותְּב אָצוי נָא ּהָלְלַה תֹצֲחְּכ הוה

 ואסכ-לע בשיה הערפ רוכְּבִמ טירצמ ץַרָאּב רוכב
 רוכְּב לכו םיחרה רחא רֶׁשֲא החפשה % דע

 תשסא 0 eA הס[ ₪

 ןועדת |[ המהְב"דעו שיאמל ונשל א יא אל

 לב דרו :לֶאָרְשִי ןיבו םיָרְצִמ ןיב הָוהְי הָלַּפִי רֶׁשֲא
 -לָכְו הָּתַא אצ רמאל יִלדווקתשהו ילא הָלֶא ליִדְבַע
 העְרפ"סעמ אציו אָצַא ןֿפיֵרֲחַאְו ףילנרְב-רׁשִא םַעָה

 השמדלָא הָוהְי רמאיו :ףאדירַחּב 9

 ץֵרֲאְּב יִתְפמ תוכר ןעמל הערפ םָכיִלֲא עמיאל
Rl er orsםירצמ  

v. 6ָהֹומָּכ ריבס צ. 6 .ס'תו ע'ת ש"ח ןכו יֵרֲחַאְו א'ס ץ. 1 ,א' .ץמק חקנ יקובנזב  

 ןכצ.9 .יתברצצ.8 .ןעדּתאסצ.ד .ש'ת ןכו ָהּומְכְו ריבס צ. 6 .ש'ת ןכו
 .רסח םכלא יללהב ,ימלשורי
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 וו הָלֶאָה םיִתֿפְמַה"לְּביתֶא ּשָע ןרָהָאְו השמו :םִיָרְצמ
 -תֶא חלשדאלו הערפ בלחתא הוה קזחיו הערפ ינפל
 בי הָוהְי רָמאּ :וצראמ לארשיחינב
 ; הזה שָדְהַה :רמאל םירצמ ץֶרֲאְּב ןרהאחלאו השמדלא
 :הנשה ישרחל םַכְל אוה ןושאר םיִשְדָח שאר פל
 ; הזה שדחל רשעְב רמאל לֶאְרשי ת תבע-לכילַא ורבה
 + דםאְו :תיָבל הש תַבְאדתִיִבְל הש שיא םַהְל וחְקיו
 -לֶא ברקה ונכשו אוה חקַלו השמ תוָהַמ תיבה טעמי
 :השה"לע וסְכִּת ֹולָכֲא יִפְל שיא תשֿפנ תַסְכִמְּב וי
 : ךמו םישָבְפַהְדִמ םכל היה הנשדפ רכז םיִמַת הש
 ; רָשע הָעָּבִרַא דע תְרַמְשמל םֶכְל ּהָָהְו :וחקת םיעה
 ןיּב לאְרשידתרע להק לכ ותא ּוטֲחׁשְו הזה שדחל םי
 ז "לעו תומה יתשדלע נו םלהְדמ וחקלו :םִיָּבְרעֶה
 , ולָמִאְו :םֶהָּב ותא ּולַכאידרשא םיִתַּבַה לע ףוקשמה
 םיִררְמלע תוצמו שאילצ הזה הלילב רשְּבַהְדִתַא
 , יִּכ םיִמּב לַשְבִמ לַשְבּו אנ וָּפִמ לְכאְתְלַא :והלפאי
 4 וריקותדאלו :וּבְרְַדלעְו ויערפ"לע ושאר שא-ילצדםא
 ;ופרשת שאָּב רקפ"דע ונָממ רנה רקב"רע ונממ
 וו םֶביִלְנְרְּב םֶכיִלָענ םיִרְנַח םֶכיִנֶתִמ ותא ּולכאת ּהָכָכְו
 אוה חספ ןווּפִחְּכ ותא םּתְלַכֲאַו םֶכְדיּ םכלקמו
 וג יִתיִּכִהְו הזה הָלילּב םִיִרְצִמְדְרַאְב יּתְרַבְַ ;הוהיל
 "ב המהיר םָדָאמ םיִרָצִמ ץֶרָאְּ ₪

 "תא יתיאְר בש םֶתַא רֶׁשֲא םיִתָבַה לע תאל =:
 תיחשמל ף) םֶכְב הָיהִיאלְו םכלע יִּתְחַכֲפּו םֶּדֵ
 וו ןֹורְכול םֶּכָל הוה םויה הֶיָהְו :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב יִתְכהְּ

 םתגחו

 .ס'תו ע'ת ,י'ת ,ש"ח ןכו לארשיהינב א'ס מ 5 6 .איעג אלב דלֶא נ'ב +. 8 ,ב'
 .ש'ח ןכו ירקו ביתכ םיִבָשְּכַה א'סב םיִבָשְּכַה ריבס +. 5 .םֶכָל ריבס צ. 4
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 :ּוהְנָהְּת םלש תֶקִח םֶכיֵתְרֹדְל הֹוהיִל גַח ותא םתנחו
 ותיִּבשִּת ןושארה םויכ א ולכאה תוצמ םיִמי תעבש ו;

 שפנה החרפת ץַמָה לפא"לָ ןיִּכ םֶכיִּפִמ רֶאְש
 םיבו :יְעְבְׁשַה םידרע ןשארה םימ לֵארְׂשִיִמ אוהה ו

 שדקהארקמ יעיבשה םויבו שדפהארקמ ןושארה
 רשא א ם םָהְב הָשָעְיאל הכאלמה לָּכ םָפְל היה

- ) 

J .. 

 -תא טתרמשו :םכל השעי ודב אוה שפנזלכל לכאי וז
 םֶכיִתְואְבַצְִתֶא יתאצוה הָזה םויה םֵצֵעְּב יִּכ תוצמה
 תָּכְח םפיתררל הזה םויהדתַא םָּתְרַמׁשִו םירְצִמ ץראמ

 לבא ברעְּב שדחל םִוי רשע הַעָבְרַאְב ןשארְב :םלש וו
 תעבש וָרְעְב שחל םיִרשָעְו רָחֶאְה ו רע תֶצמ ₪

 תַצְמְחִמ לֿכֹא"לַּכ ויֵכ םָכיִּתְבְּב אצשי אל ראש םימי
 הַרְוֲאבו רב לֵאָרְשִי תכעמ אוהה שֿפנַה החרפת

 םכיתבשומ לֿפְּב ולבאה אל תצַמֲהמ"לַכ :ץֶראה 5
 :תוצמ ולאה

 וכְשמ םהלַא רָמאַו לארָשו ןנקז"לכל השמ ארקיו :
 םֶּתְחְְלּו :חַספַה וטָחשו םכיתחפשמה ןאצ םָכְל וחקו
 "לֶא םָתְענַהו ףפבדרֶשֶא םֶּדַּכ טָּתְלַבמּו ֿבֹוַא תּדְנא
 םָּתַאְו ףפּכ רֶׁשֲא םָּדַה"ִמ תווזמה ִּתְש"לָאְו ףוקשמה

WwW - 

 ae זיפ

 ףננל הָוהְי רבע ר"ר ותיִּבדחַתַפִמ שיא ּואְצִת אל :
 יתש לו ףוקשמה"לע םִּדִההתַא הֶאְרְו םירצמחתֶא
 אבְל תיחשמה ןתי אלו חתְפה"לע הוה הספו תווזמה
 לקח הזה רָבְּדַהתֶא םתרמשו :ףננל םֶכיּתְּכְלא

 תי רשא ץֶרֶאָהְ"לֶא אפי הָיָה :םלועדדע ףינבלו <
 :תאֹוַה הָרבַעָההתֶא םתרמשו רּכד רׁשֲאַּכ םֶכָל הוה

 :םכְל תאוה הדבעה המ םכנְב םפִלֲא ורמאלחיִּכ הָיָהְו <
 םתרמאו

v. 5ןכו םיּב א"ס צ. 16 .י'תו ש"ח ןכו -רעו א'ס צ. 15 .שוגד ןישה ראש וחיריב  

 ,השוא א'ס ץ.92 | ,ס"תו ש"ח
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 גז יֵתָב"לע חַסָּפ רָשֶא הֹוהיל אוה הַסַּפ-הֿבְו םָתְרַמָאו
 ניתְּבתֶאְו םיִרְצְמְדתַא יפְְנְב םִיִרְצְמִּב לארשידינב
 ₪ לאְרשי ינְב ושעו ולו :ּווחַתְשיו םעֶה דקו ליצה
 גש ןּ ןרְאְו השמדתֶא הוה דוצ רשָאַּ

 9 רוכְּבדְלַכ הָּכַה הָוהְיו הלילה יִצֲחַּב ויה |
 רבב דע ואסכדלע בשיח הערפ רַכְּבִמ םירצמ ץֶרֶאְּב
 א םק הָמֵהְּב רוכְּב לו רּּבַה תיִבְּב רש יבשה
 הָקָעִצ יהו םִילְצִמ"לבו ידָבע-לָפְו אוה הָלְיל הערפ
 גו אָרקיו :תמ םשיא רשא תב ןיִאיּכ םִיִרְצִמְּב הכד
 -םנ ימע ךותמ ואֲצ ומוק מאיו הלול ןרהאלו השמל
 :םֶכְרְּבַדַּכ הוהידתַא ודבע וכלו לארשי ינבְ"ְנ םתֶא
 אג ובלו םֶתְרְּבִד רֶׁשֲאכ יִחְה םַכְרקְב"סנ םכנאצדםנ
 = רהמל םעה"לע םירצמ קזחתו :יתאדםנ םַּתְכַרָבּ
 גו םַעָה אָשיו :םיִתְמ ּולְּכ ורֹמֲא יִּכ ץֶרֶאָהְִמ םֶחְלשל
 םֶתְלְמְשְּב תררצ םֶתְרֶאְשִמ ץמחי םֶרָמ וקַצְּבתֶא
 ₪ ולאשיו השמ רברפ ושע לארשידינְבו :םמכשדלע
 = ןתנ הוה :תֶלָמְשּו בהָו ילכו ףסכילכ םיִרְצמַמ
 -תֶא לצו םולאשיו םירצמ געב םעֶה ןַחדתֶא
 םיָרְצִמ

 ₪ ד

 רׁשֲא תצְּבַהדתֶא ופאיו :דאמ דבָּכ הנקמ רכב ןאצו
 ושרנחיפ ץמח אל יִכ תוצמ תנע םִיַרצממ .ואיצוה
 ושעחאל הרצסת ּהָמָהְמָתְהְל .ולפ אלו םִירצממ
 ₪ םִיִרְצַמְּב בְׁשִי רֶׁשֲא לאְרשי ינכ בשומו :םהל
 םישלש ץקמ יהו :הָגֶש תואמ עּבְראְו הֶנָש םישלֶש
 5 Bos אָ הזה םויה םַצְעְּב יהו הש תֹוִאמ עָפְראְו הש

 (Se שכ

> - 

 ,ס"תו ע"ת ,י"ת ןכו הָנקַמּו א'ס +. 38 = .י"תו ש"ח ןכו ןרֶהַאחתֶאו א'ס צ. 8
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 אוה םיִרָּמש ליל :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ הָוהְי תואְבצִלָּכ ג
 הוהיל הוה הָלְיקַהאּוה םיִרצמ ץרָאמ םֶאיציהְל הויל
 :םֶתרְדְל לֵאָרְׂשִ נְּב"לְכל םיִרְמְש

 ךָבְ"לָּכ חסָּפַה תֶקִח תאו ןרָהָאְו השמדלָא הָוהְי מאו 4
 ּהָּתְלַמּו ףסכְ"תנקמ שיא רֿבעזלכְו :וב לכאידאל רֶכִנ 4
 תבְּב :ֹוב לֿפאיזאל ריכשו בשות :וב לכאי וא ותא +

 םִצֲעְו הָצּוִח רשְּבַהְדִמ תִיַּכַהְמ איִצותדאְל לָכֲאְ דחֶא
 רוי :ותא ושעי לאְרשי תבע"לָכ וברְּבְשתחאַל {

 וְָו רֶכְזלָכ ול לומה הוהיל הספ הֶׂשֲעְו רג ךתא
 לֿפאי-אל לָרָעילֶפְו ץֶרֶאְה חָרָאְּכ הָיָהְו ותשעל בק

 :םֶפְכיִתְּב רה רגלו חָרוֲאְל הָיִהְי תחא הרות ווב ₪
 השמחתַא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאּכ לֶאְרְשְ יִנְּבלָּכ ּושעיו ₪
 םויה םצָעְּב יהי :ושע ןּכ ןְרֲהַאדתֶאְו ו

 "לע םִיְרְצִמ ץֶרָאמ לֶאָרְׂשִי יִנְּבתֶא הָוהְי איצוה הזה
 | :םֶתאָבִצ

 ₪ רצ

 רמאיו :אוה יל הָמהְּבַבּו םָרֶאָּב לֵאָרְׂיינְבְּכ םֶחְרִלָּכ 3
 םֶתאצי רֶׁשֲא הוה םויהדתַא רֹוכְו םעַה-לֲא השמ

 םָבְתֶא הָוהְי איַצוה די קְוְחְּב יב םיִדְבִע תיִּכִמ םִיָרְצממ
 שֶרָחְּב םיִאְצֹי םָּתַא םיה מָה לָכָאָי אָלְו הזמ ו
 יִתְחַהְו ינענְכַה ץֶרָאדלָא הָיהְי ְךאיִבִיֿכ הֶיָהְו :ביִבָאָה 5

 ל תתְל ףיתבאל עַּבְשִנ רֶׂשֲא יסוביהו יוחהו יִרֹמֲאָהו
 תאָוה הָרבַעְהִתֶא תרבעו שברו בֶלָח תב ץרא

 יעיבשה םויכו תֶצמ לכאת םיִמָי תעְבש :הזה ׁשֶדָחַּב <
 הָאָרְאַלְו םיִמָיה תעְבש תַא לָכָאְי תוצמ :הוהיל גה +

eeךל שם  
 ףיַהלֶא הוהי א'ס .5 ,1' .ס'תו ע"ת ,י"כ י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו םֶכִּתֶא א"ס +. 8
 ןכו חאל א'ס יז. 7 .ש"חו ו"ד ,ה"רח ,ב"ד ןכו יִּתְחַה א"ס .5 .ע'תו י"ת ,ש"ח ןכו
 .ע"תו ש"ח
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 י תְדגהְו ְַּכְבהלֶכְּב רֶאְש ל הָאְריהאלְו ץֶמְה דל
 יל הֶוהְי הָשָע הָו רובעפ רמאל אהה םיַּכ נבל
 ו יב ןורָכזלּו ףדיהלע תואל ל יָה :טְיָרְצִמִמ יִתאצְב
 הָקְוח יב יּכ ַפְּב הָוהְי תרות היהְת ןטמל נע
 וט תאֹזַה .הָקְחַהתֶא ּתְרמְשְו ּוסיִרְצמִמ הָוהְי ָךֶאְצוה

 :הָמיִמָי םיִמָמ הָדְעמְל =
 44> וג ףל עפשנ רֶׁשֲאַכ ינענְכַה ץֶרָא-לֶא הָוהְי פַאְביהִּכ הָיְהְו <

 וג הָוהיִל םֶחָרְדרֶטַּפפלַכ תרבעהו :ףל הנס באלו =
 :הוהיל םיִרָכַוה ףל הָיהְי רֶׁשֲא הָמַהְּב רגש ורֶמָּפ"לַכְו <

 ונַאיצוה די קָוחְּב וילא ָתְרמָאְו תאזחדמ רמאל רָחְמ
 8 הערפ הָשקההיכ יהו :םיִדְבַע תיִּבִמ םיִרְצִמִמ הוה
 רֶכְּבִמ םִיִרְצִמ ץֶרָאְּב רֹוכב-לַכ הָוהְי גרה יטַחְלַשְל

woe 

q 

 -לְּב החיל חב ינֲא ןכ"לע ּהַמַהְּב רֹוכְּב-רעְו םָדָא

 נָאיצוה די קוחְּב יִּכ ףיניע ןיּב תֿפְטֹומְלּו הָכדחלע

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

 וז העְרפ חַלֶשְּב יהו :םִיָרְצמִמ הָוהְי ישי
 יִכ םיִּתְשלַפ ץֶרָא ִּרֶה םיהלא םֶחָעאָלְו םעָהתֶא =

 םֶתאַרְּב םַעָה םחָניְִּפ םיהלֶא רַמָא ו יִּכ אה בודק

v. 6עגנ דוע ,[א 1] יתדבכה ,יצחו 'ג הירדסו .לאללהי [צ 1--אננז 16 השרפה םש  
 ףלא םילמו .הששו האמ םיקוספו .[אוזז 1] יל-שדק ,יצחו ,[אזז 29] יצחב יהיו ,[א1 1]
 ,[אזז 3] תדע לכ-לַא תחא הלמ ףולחו .טמו האמו ףלא םישש תויתואו .הנו תואמ ששו
 ןתוא ןירוק ןיאו ,[א 11 םירבגה אנְוכל ףולח אלבו ,נ'ב ןכ אלו ,איעגב -לֶא ארוק א'ב
 .ףקמב םא יכ אלזאב
 .'ד םיטפושב האיבנ השא הרובדו הרטפה +. 7
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 תָכְסִמ עס םָּכִּתַא הזמ יִתֹמְצעהתֶא םֵתיֵלֲעַהְו םֶכְתֶא 50
 םַמוי םינפל ךלה הוה :רָּברמַה הָצְכַּב םֶתאְב ונח
 ריִאָהל שא דּמַעְּב ּהלְלְו דרה םתחנל נע דּומַעְב

 םמוי ןנַעַה דומע שימידאל :הֶליִלָו םמי תַּכָלְל םֶהְל ₪
 :םעָה נפל הָלִיל שֵאָה דמו
 לֵאָרְשִי יִנְּבלֶא רֵּכַּד :רמאל השמ"לָא הָוהְי רבו ה

 נפל םיה ןיבו לדגמ ןיּב תריחה יפ נפל חו ובשיו
 ינבל הערפ רַמָאְו :םיהדלע ּונְחִת וחכנ ןפצ לעב:
 יתקזחו :רָבְדִפִה םהילע רגס ץֶרֶאְּב םַה םיכבנ לארשי +

 -לבֿבּו העְרַפְּב הבכא םָקיִרַחא ףדרו הערפהבלדתַא
 למל דניו ;ןכדושעיו הָוהְי יִנֲא-יִכ םיַרְצמ עדו וליח 5

 -לֶא ורבע cd בבל ךפָהיו םַעָה חרב יִכ םיִרַצִמ
 לארשידתַא ונהלשהיכ ונישע תאוההמ ּורמאיו םַעָה
 הפיו :ומע חקל מעתֶאְו יָבֿכְר"תֶא רסָאַװ :ּדְבָעַמ 5
 -לע םשלשו םִיִרַצַמ בכר לכו רוחב בכר תואמדשש |
 ףיריו םירצמ ךלמ הערפ בל-תֶא הוי קזחוו לכ <

 הָמְר יב םיִאְצְי לארשי .ינבו לארשי ינּב ירחא
 םיה"לע םינה םתוא וגישיו םהיִרחא םירְצמ ּופְּדְרַו :

 ינפל תריחה יפדלע וליחו וישרפו הערפ בכר סוסדלּב
 -תֶא לאְרשיחינב ואשוו בירקה העְרפו ןפצ לעב
 וקעציו דאמ ּוארייו םָהיִרְחא עסנ | םִיְרָצִמ הָגַהְו םהיניע

 יא יֵלְּבִמַה הׁשמ"לָא ורמאו :הוהידלא לַארׂשידינב ו
 תאחהמ רבב תּומְל .ּונָּהַהְקְל םִירְצְמְּב םיִרָבְק

 רְׁשֲא רָבִּדַה הזחאלַה :םירצממ ּונאיצוהל ול הישע וכ

 -תֶא הָדְבעִו ומ לֶרָח רמאל טירְצִמְּב ףילא רב
 :רָבְדּמַּב ּנָהמִמ םִירְצמ"תֶא דָבַע ול בוט" םִיָרְצמ

 רמאיו

 .יפר ּונַמִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ v.12 .אלמ םיִשְלַשְו יללהב ,ימלשורי ןכ +. ד ,ךי
v. 2בוטדוכ נ'ב א'נ . 
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 וג "תֶא אָרְּו ובצנתה ּואָריִּתְדְלַא םעֶה-לָא השמ רמאיו
 םתיִאר רֵׁשֲא יִּכ םויה םָכְל הָשַעְידרָשֶא הָוהְי תעושי
 :םליעדדע דע םתאדל ופסת אל םויה םִירְצמדהַא
 . :ןושרחת םָּתְו םָכְל חלי הוי
 ו "יִנְּבַלֶא רבד ילֶא קעֶצתההמ הָשמחלָא הָוהְי רמו פ

 6 "לע ּךְדידתֶא הטנו ךטמ-תַא םֶרָה הָּתַאְו :ועסיו לֵאָרְׂשִי
 :הָשְבִיּב םיה ותְּב לֶאְרְשירְנְב ואב והעקבו םָיה
 וז םָהיִרָחֶא ּואבָיו םָיִרְצִמ בלא קזחמ יה יא
 ו ועו וישרפבו ֹוּבֿפְרְּב וליק"לכבו הערפְּב הבכא
 :וישרפבו ופכְרְּב העְרפּב ילֹבְּכַהב הֹוהְי ינָאדיכ םירצמ
 4: ףליו לארשי הָנֲחִמ נפל ללהק םיִהלֲאָה דאלמ עס
 :םָהיֵרֲחָאְמ דמֲעַַו םיִנֶפִמ ןְעֶה דימע עסיו םהיִרחאמ
 עי ןנעַה יהָיו לֵאָרְׂשִי הגַחְמ ןיבו םירצמ הנח ! ןיּכ אבו
 דלָּכ הזלֶא ה בֶרְקדאְלְו הָליְלַהְדתֶא רַאו ףשחהו
 גו "תא | הוה לו םוהדלע ודָיתֶא השמ טו :הֶלילַה
 םִיהדתֲא םשמ הָליִלַהדלָּכ הע םידק חורב םיה
 ג םיה ףֹותְּב לארשיהנב ואביו :םִיָמַה עקבו ּהָפְרַחְל
 9 ופדריו :םלאמשמו םנימימ המוח םַהָל םימהְו השבי
 וישרפו ובכר הערפ סוס לכ םֶהיִרָחֶא ּואֿבִַו םִיַרְצִמ
 הוהְי ףקשיו רקבה תָדָמְׁשאְּב יהו :םיה ףֹותדלֶא
 הנחמ תֶא םֶהֵו ןנָעְו ׁשֵא דיִמעְּב םִיַרְצִמ הָנֲחַמילֲא
 תָדבכִּב יהנהנו ויתֹבְכרַמ ןפא תֶא רסוו :םִיִרְצִמ
 םהְל םחלנ הָוהְי יִכ לארשי ינפמ הֶסּונַא םירצמ רמאיו

 :םִיָרָצִמְב =
 ובשיו םיה-לע ּךְדָיתֶא המנ השמדלַא הָוהָי רָמאמ <
 השמ טױ גוישרפדלעו וככרדלע םירצמדלע םומה =

 -תא שוש

 יללהב .25 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ רֶׁשֲאַּכ א"סב ,רָשֶאַּכ ריבס צץ. 8
 .י"תו ש"ח ןכו ירקו ביתכ ּגרמאיו א"סב גרמאיו ריבס +. 95  ,אלמ תּודבְכַּב
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 | שס הָאְג הֶאְנייִכ הָוהיְל הָריַשֶא רַמאַל
 | יקרהיו הָי תרמי :םיב הָמְר וכו .

 | = יקלֶא והֹוְנֲאְו ילא הז העושיל
 | הָוהָי הָמֲחלמ שיא הוה :ּוהְנָממֹרֲאַו יִבָא 3
 דחְכמו | = םיב הרי וליחו הער תְבָכְרִמ | מש ג
 ומ תלמי ומסכי תמה +ףוסיִביְּכְטוישלש +

 | טהְל םָימהְו םיה .ּוְתְב הָשָבַיב וכלה לארשי ינבו <
 || תא אוהַה םֹויַּכ הוה עשויו :םלאמ משמו םניִמיִמ המח

 הׂשֲע רשא הלדגה דיַהדתַא לארשי ארו :םיה תפש :
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 םירצמו וטָתיִאְק רקב תונפל םיַה בָשיו םיהדלע ודידתא
 ובשיו :םיה ךֹותְּכ םִיַרְצמדתַא הָוהְי רעו ותאְרְקְל ם םיסנ
 = הערפ ליח לכל םיִׁשְרְפַה-תֶאְו בָכְרְהְתֶא וסכו םימה
 | :רָהָא-רע םַהְּב ראשנ"אל םיּכ םקיִרָחא םיִאָּכַה

 | -לע תמ םִירְצִמהָא לארשי אָרו םִיִרְצַמ דימ לארשי

 | הוהיב ונימָאיו הָוהְירִתֶא םַעָק וארו םִיֹרָצַמְּב הוה
 | :ודְבַע השמְבו
 | ורמאיו הוהיִל תאוההָרישההתֶא לַאָרְׂשִי נְבּוהְׁשמ-רישוזָא

 = ימי כב יִרְּדאְנ הָוהְי נימי :ןְבָא
 | םרָהַּת אג ברבי :בייא ץערת הוה
 חורב :שככ ומלאי ךנְרַה חלשת ךימק
 = ךתומְכ ּובֲענ םימ ומְרָעְנ ךיִפא
 = רַמָא :םידבְלְּב תָמדִת אפק םיִלְ
 , ימָאְלִמִת לְלַש ַּהֲא גישא ףּדְרֶא בוא
 ּתְפְשנ :ירי ומשרת יִבְרְח קיִרֶא ישְפ
 | םימב תרפועכ וללצ םִי ומָפּכ חורב

 . םירידא
 A‘ .ונימאיו נ'ב א'נ +. 91 = מש הוב ןמיסו ,ףדה שארב הגומב +. 28 .ץמק רעֶנו א'ס +. 7
 =יִתרְמְז - = יִתָרְמְְו א'ס +. 2 = ,יזָע יקובזב .2 .הופר דמלה וחיריב +. 1 .רישי א'ב א'נ <. .ןׂט
 < יאיעגב והונאו נ'ב והונאָו א"ב א'נ ,איעג אלב והונאו וחיריב +. 8 .א'תו י"כ ש"ח ןכו
 | ,רסח תלצז בב ימלשורי תולצז ב יללהב צ. 5
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 1 יִמ הֹוהְי םלאב הכמָפחימ :םירידא
 -השע תלקהת אָרֹונ ׁשֶדָקִּב רָּדִאְנ הָּכֹמָּכ
 12 תיִחָנ :ץֶרֶא ומעְלְבִּת נימי תיטנ :אלפ |

 < הולא עב ּתְלהנ תְלֶאְג וז"םע ּףִּדָסְחְב

 4 ליח = זר םימע יעמש :ףשדק =
 8 יפולא ּולֲהֿבִנ וא :תַשְלַפ יבשי זחא

 ונמנ רער ומָוחאְי בָאְומ יִליֵא םודֶא |
 וו התְמיִא םהילע לפּת :ןענכ יבשי לכ
 -רע ןבֲאַכ ומדי דעורז לֹדָנְּב רַהֿפְ
 וז"םע רבעידדע הָוהְי דמע רבעי
 וז ןוָכְמ | ףְתֶלֶחִנ רֵהְּב ומַעְסַתְו ומאְבְת ותק
 וננֹוכ ינדא שְדְכִמ הָוהְי ָתְלַעָּפ לֶּתְבְשְל
 ב :רעֶו םלעל למי | הוה הי
 םֶהלַע הוהְי בשיו םִיַב ויׁשְרֿפכּו ֹוָככְרַב הערפ סיס אב
 דותְּב השיב וכלה לֵאָרְׂשִי נבו םִיַה מתא
 :םיה
 גו ּהָדיְּב ףּתַהתֶא ןֶרָהֶא תוָחֶא הָאיבְנה םיִרמ חת

 גו ןעתנ :תלהמבו םיִּפְתְּב ָהיֶרָהא ,םישגַהְד לכ ןאצתו <
 המר ובפרו סוס האג האני הוהיל וריש םירמ םָהְל
 ₪ "םימ לאְרשידתַא השמ עטו :םיב

 רָּבְרמַּכ םיִמָיְתֶשְלָש כָל רושדרַבְדִמלֶא ואְצַו ףוס
 ₪ םימ תתשל ּולָכָי אלו הָּתְרַמ ואבו :םימ יאְצַמדאלְו
 גו ילו :הרמ המשדארס ןכ"לע םה םיִרְמ יִּכ הָלְמַמ
 ₪ הֹוהי-לֲא קעציו :התשנההמ רמאל השמ"לע םַעָה
 םש םִיִמה ּוקתִמַו םימהדלֶא ללשיו ץע הוי יהב

v.3 |2 ַּעֶַז ימלשורי ,יללהב ןכ +. 16 .קספ | םהילע א'ס . 16  ,יפר תלאָג כ"ב  
v. 6ה"דח ,ב'ד ןכו הָוהְי א'ס צ. גז .איעגב ומעטתו נ'ב א'נ צ. 17  .תינק יללהב  

 הגומב הילע רסמנו ,ןאַצִתו א"ס ץ.20 .הינש הרוש שירב דתֶא וחירי ןכ צ. 19 .ש"חוו"ד
 ,יתבר ו צץ. 95 .ןאַצתַו
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 עֹומׁשהסַא רַמאֹו יהָּכִנ םָׁשְו טפשמו קח יל םש א
 תנזאהו הָשעת ייניעְּב רשיהו ףיהלַא הוה ולוקְל עמשת
 יִתְמַש"רָשָא הֶלָחמַהְדלָּכ ויקח ; הרמשו ויֵתֹוצַמְל
 :ףאפר הוהְי יא יִּכ ךיִלָע םיִׂשָאזאל םירצמב

 = תשע הָרׂשְע םִּתַש םש המליא ואביו 0
 = םליִאמ עסוו :םומה"לע םשדונחיו םירמת םיעבשו םימ זט

 |  ךיב רש ןיסרּבְדִמלא לַאְרשנְּפ תָדעלָּכ ואט
 ינשה שדחל םֹו רֶׁשְע הָשַמָחּ יניס ןיִבּו םליא

 לאְרשידינב תבע-לַּכ ועליו :םִיִרְצַמ ץֶרֶאְמ םתאצל ג
 יִנֶּ םַהְלֶא ורמאו :רָבְדִמּב ןרהאדלעו השמדלע
 נָתְבָשְּב םיִרָצַמ ץֶרָאְּב הָוהְי"ריב ונתומ ןתידימ לאְרְשי

Ww 

re 

 םִתאַצוהדיִכ עֿבשל םחכ נְלְכָאְּ רשָּמַה ריסהלע
 | הזה לֵהָפַה-לְּ-הָא תימהל הזה רכרמההלַא ונתא

 | פ יִנְגה השמזלא ; הָוהְי רמאו :בערב
 = הכד טקלו םֵעָה אַ םימְשהְדמ ג םָק ad רטט
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 עייזי ד: ₪ רט

 לע הנשמ היה ואיבידרשא תא וניכהו יששה םויכ
 = דלָּכְדַלֶא ןוהאו השמ רמאיו :םוי\ סו וטקלידרשַא
 ץראמ םֶכַתֶא איצוה הוה יִּכ םַּתְעַדְו בְרַע לארשי ינְּב

 | "תא 'עְמׁשְּב היי דוְבְּכ-תֶא םֶתיִאְרּו רקבו :םירְצמ
 | = רמאיו :ּניֵלֲע ונולת יִכ המ ּונָחְנְ הוהי"לע םֶכיִתְנְלּת
 | קבב םֶחְלְו לטֲאָל רשָּב בֶרַעַב םֶכְל הוהְי תַתְּב הש
 םְִלמ םָּתַארִׁשַא םֶכיִתְגְלְתִִתַא הָוהְי עָמשְב עבשל
 רמאיו :הוהי-לע יִכ םפיתנלת ונילעזאל המ ונחנו ויֵלֲע
 וברק לארשי ינּב .תדע"לכ"לא רמא רֲהֲא-לָא השמ

 ןרַהֶא רָבדַּכ יהיו :םֶכיִתְנְלִּת תא מש יִכ הוהי ינפל 0
 הלא

 י'ק ּונוליו 'תכ ּונילו . 2.10 .איעג אלב -לַּכ נ'ב א'נ .26 .רסח עמש יללהב +. 6

 .'ק ּוניִלַת 'תכ ּונּולְת +. 7
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 דוְכָּכ הָנְהְו רָברְמַה-לֶא ונפיו לֵאָרְׂשִידיִנְּב תרעלכדלא
 :ןְנעֶּב הָאְרנ הוה
 11 יָנָב תנולת-תא יִּתְעַמְׁש :רמאל השמ-לָא הֹוהְי רָּבֹדו
 רֵׂשָב ּולָכאּת םִיַּברעֶה ןיּכ רמאל םֶטָלֲא רכד לארשי
 :םפיהְלֲא הוה ינֲא כ םְַעדו םֶהְלדעְּבשת רֶקְפִב
 וג רכבו הָנְחמַהְדתֶא םפתַו טשה לעתו ברעב יה
 וו לטה תבכש לעתו :הנחמל ביכס לטה תֹפכַש התו
 -לע רֿפְכַּכ קד םָפְסִחמ קד רָּברִמַה ינפילע הנה
 ו אוה ןִמ ויֵחָא-לא שיא רמו לאְרשידינב ּואְיו :ץֶרֲאָה
 םֶחְלַה אוה םהְלַא הָׁשֹמ רמאַו אוהדהמ וערייאל'יכ
 4 הּוצ רֶׁשֲא רבה הז ּוהְלְכָאל םפְל הוהי ןנ רשא
 רּפְסמ תֶלַגְלְגל רַמַע יִלָכָא יפל שיא ונפמ וטקל הוה
 וז יִנְּב ןָכְדושעיו חקת ילֲהֲאְּב רשאל שיא םכיתשפנ
 וא אָלְו רַמעְב ודמו :טיעממַהו הָּבְרמַה טקליו לאְרשי
 ולָבָאדיִפְל שיא רופְחָה אל טיעממהו הָבְרמַה ףידעַה
 4 "דע ונממ רתו-לַא שיא םֶהלֶא השמ רַמאֹו :וטקְל
 א "דע לעממ םישְא ורתוינ השמדלָא ּועמשדאלו :רָהְּב
 גו וטקליו :השמ םהלע ףצקיו שאבו םיעָלֹות םֶרָיַ רק
 :םִמִנ שמשה םחו ולְכָא יִפָּכ שיא רקבּכ רֶקְּבּכ ותא
 ₪ דָחֶאְל רָמְעַה ינש הנשמ םֶתַל יקל יששה םִויַּב ויָהו
 < םַהְלֶא רמו :השמל והינו הָדְעָה יִאישְנלְּכ ואבו
 רָהְמ הָוהיל שָרְקתַפש ןותְבש הָיהְי רָב רֶׁשֲא אה
 תֶאְו ּולָשַּכ לְׁשבְת-רִׁשֲא תֵאְו ופא ּופאת"רָשֶא תא
 4 וחיו :רָקְּבַהְדדַע תרמשמל םכל חינה ףְרעֶהלְ
 המרו שיאבה אָלְו השמ הּוצ רֶׁשֲאַכ רקבהדדע ותא

 5 תבַׁש-יכ םויה והְלכא השמ רמאו :ובדהתיהדאל =
 םויה ——__ |

 א'סב ,יללהב ןכו ירק ויְלַשַה v.13 .איעגב -תֶא ג'ב צ. 15 .איעגב -לֶא נ"ב א"נ 0
 סמנו א'ס +. 1 .ועדידאל יכ א'ס +. 15  .ןכ 'תכ 'ב הילע רסמגו 'קו 'תכ ולשה
 ,ובדהתיה אָל א'ס .v 4 .התפב

9 
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 םויכ יהיו :וכדהיהי אל תבש יעיבשה םויִבּו ודטקלת

we 

₪ 

 שי

 ןכ"לע ְבׁשַה םֶכְל ןַתָנ הוהייכ וא .יקרותו יִתוצמ <

 םעֶה יִתְּבִשִו :יעיבשה םיַב ומקָממ שיא אצילַא
 אוהו ןֵמ יִמְשתֶא לאְרשידתיב ארכו :יעבַשה םויּכ
 הז השמ רֶמאו :שבְרְּב תַחיִפְצּכ ומעמו ןְבְל דנ ערוכ

 השמ רַמאיו :םירצמ ץֶרֶאָמ םֶכַתֶא יִאיִצוהְּב רָּכִדִמַּ ו

 הוצ רֶׁשֲאַּכ :םכיתרדל תֶרָמשמְל הָוהְי ינפל ותא חנַהְו

 אָמְצו :הֶָוהְיתֶא ןוסנמדהמ ידָמִע ןובירת-המ השמ

 רבע השמחלא הוהְי רמאוו יִנלְהְסּו טעֶמ דש הוה

XVI 26—_XVII 5 תומש 130 

 םימי תשש :הָרְׂשַּכ ּוהֲאְצמַה אל םויה הוהיל םויַה
<| 

 :ואצִמ אלו טקלל םעָהְִמ ּואצי יעיבשה
 . ₪ "רמשל םֶתְנַאְמ הָנֶאְדדַע השמזלא הוה רַמאיו

 יֵּתְהַת שיִא | ּוָבְש םימוי םחְל יששה םויּכ םכל ןתנ אוה

 תְרמשמל עפ למה אלמ הוה הוצ רש בדה
 םֶכתֶא יִתְלכַאְה רֶׁשֲא םֶחְלַהתֶא ארי עמל םכיַתְרדל

 - ןמ רַמְעָהְאְלִמ הָמַשְַתְו תַחֶא תנַצנצ חס ןרהאדלא

 :תְרמְשִמְל תדעה ינפל ןרהא והָחינו השמדלֶא הוהי
 "לא םָאב"רע הָנְש םיעּבְרֶא ןמהתַא ולכא לארשי ינו
 ץרא הָצְקדלֶא םָאב-רע ּולְכָא ןֶמַה-תֶא תֶבְשונ ןרא

 :אוה הֿפיִאָה תירשע רֶמֹעָהְו :ןעֶנ
 "לע םָהיִפהמְל ! סרבְדִמִמ לאריה ז לעיל עֶס

 טה רמו התשנו םימ קנת ורמאו השמיע עה

 הז המל רמאיו השמ-לע םַעָה ל םימל םעה םש
 ינקְמחתַאְו יִנָּבתֶאְו יקא תוכל םירצממ .ונתילעה
 םעל השעֶא המ רמאל הָהְיילֶא ; הָׁשֹמ קעציו :אָמְצַּ

 ינפל |
 א'ס ץ. 31 .אלמ יעיִבְׁשַה יללהב ץ. 90  ,יתוצמ רמשל א'ס +.98  ,יעיבשה םויבו א'ס +6
 .ס'תו ע"ת ש"ח ,י"כ םירפסב ןכו ונָל"הנְּת ריבס ץ.2 ,[' .ס'תו ע'ת ,י"כ א'ת ןכו "יִנְּב
 ,ירק יִנְלְְס ביתכ יִנְלקסּ יעדרהנל ,יאברעמל ן ןכצ.4 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו דהַמּו א'ס <.
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 ָתְיכְה רֶׂשֲא ףטמּו לארשי ינקזמ תא חקו םעֶה ינֿפל
 נפל דמע ננה תפלה ב חק ראָיַה-תֶא יב
 םימ ונפמ ִאָצְִו רוצב תיִכַהְו בֶרֹהְּב לצַה-לעוםש
 :לארשי .ינקז יעל השמ ןֶּכ שעוו םעה התו
 ז לאְרשי נבו ביר"לע הבירמו המ םולמה םש ארקינ
 ְּבְרכְּב הי שָיָה רמאל הָוהְיהתֶא םתפנ לעו
 :ןואהסַא
 השמ רַמאיו :םֶדיִּפְרְּב לארשידסע םֶחָקִיַו קלמע אביו
 רחְמ קלמעב םחלה או םיִשְנַא ּונְרַהְּב עשוהיהלָא
 :יִדְַּב םיהלֶאה הטמו העבה שארדלע בג יא
 10 הלמעפ םהלהל השמ ולדרמָא רׁשֲאַּכ עשוהְי שו
 וו םיִרָי רֶׁשֲאּכ הָיָה :העפגד שאר ולע רוחו ןרהא השמי
 :קלמע רבו ודי חי רשאכו לארשי רבנו ודי השמ
 וג ָהיָלֲע בש ויתְחת ומישיו ןֶפָאדוחקיו םידבְּכ השמ יַד
 ויִדָי יה דָחֶא הֶָזמּו דָחֶא הז ויד וֿכִמת רוחו ןרהָא
 וג קְלָמעהתֶא עשוהי ׁשְלֲחּו :שמשה אב-רע הָנּומָא
 :ברחדיפל ומעְדתַאְ
 14+ יִנְוֲאְּב םישו רפפפ ןורָכְז תאז בתַכ השמדלֶא הָוהְי מאיו
 :םימשה תחתמ קלָמַע רֶכְזדתֶא הָחְמָא הָחְמיִּכ עשוהי
 = לע דדיכ רמו :יפנ\הוהי ומש ארקיו חפזמ השמ ןב

 עמשיו :רדרדמ קלֶמעב הוהיל הָמְחלִמ הו

Sb 

 © סמ
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 .עשוהי שעיו א'ס ץ. 10 .חנומב םש י'כ םירפס בורב +. 6 = .ינקזמ ךתא חקו א'ס 5
 בורב ןכד:4 .ע'ת ש"ח ןכ ידי = ודו ל'צ + 11 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו ןֹרֲהַאְו א'ס +0
 ןכ ץ.16 .ד"ידו ה'דח ,ג'ד ,ביד ןכו "לוגס רכז א'ס ,ו"טדו ב"יד ,א"יד ,א'ד ,י'כ םירפס
 .הָי םָנ ל"נו ,ןילמ ןירת הָי סָּכ יאחנדמל ,יאברעמל

v. 6נוז 17--אטנז 16| השרפה םש x]םדקומה רדסה םולשת ,יצחו 'ג הירדסו .האנס  
 ששו האמ םיקוספו .[צVז98] םתנאמ הנא"דע ,(xטנ 4] ריטממ יננה ,[צזש 15] קעצת-המ
 .השלשו םירשעו תואמ עבראו םיפלא תשש תויתואו .אפו תואמ ששו ףלא בא .הרשע
 ,ןצשז 12] תנולת-תא ,יפרב נ"בו ,שגדב ּתְלֶאָּג ארוק א"ב ,(צט 13] תלאג וז"םע 'ב םיפולחו
 ילא הז ,[אץ 1] השמדרישי זא ףולח אלבו .איעגב -תֶא ג"בו איעג אלב -תֶא ארוק א"ב
 רפסמו .[צvנז 6] רוצההלע [צץ 26] הלחמההלַּכ אש 7] ךתלחנ רַתְּ ,ןצ 9] והונַאו
 ךלויו ,(אזזז 18] בסיו 'ו תוקספו .[צטז 7] וגולת ,[אטז 2] וניליו 'ותכ ינשו .םוי למ הימי
 ,[אטנז 15] יסנ ,(אצנז 6] רוצה לע ,[אצז 5] םוי םוי ,[אצ 18] ךלמי י"י 8 21[ י"י
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 /רפ הָשָע רֶׁשֲאלְּכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ֹורָתִי עמשיו
 "תֶא הָוהְי איִצוהדיכ מע לֶאְרְשיִלְו השמל םיהלֶא

 הָרּפצתֶא השמ ןתה ורתִי חכו :םִיָרְצֹמִמ לאְרשי .
 םש רֶׁשֲא ָהיִנְב ינש תַאְו :היחולש רחא השמ תשא ג
 םשָו והירֿבנ ץֶרָאּב יתייח רג רמָא יכ םשרג דָחֶאָ -

 בֶרָהֹמ ינלציו ירזעפ .יבָא יֵהלֲאיְּכ רעילֲא דחֶאה
 השמדלָא ותשאו וינְבו השמ ןתח ורתי אביו :הערפ :

 רמאיו :םיהלֲאָה רה םש הנח אּוהְדרֶשַא רכדמה"לא
 הנְב ינשו ךתשאו ד לא אָּב רתיחה יא .השמדלא
 ול-כשו תּתְׁשַה ונתה תארקל השמ אצו :המע
 רפסוו ּהְלֲהְאָה ואב םולטל והערלדשיא ולאשיו
 הערפל הָוהי הָׂשֲע רשֶאדלַּ תא ונתהל השמ
 רֶׁשֲא הָאלְתַה"לְכ תא לארשי תדוא לע םירצמלו

 הבוטה"לָּכ לע ולי דחיו :הָוהי םלציו דרב םתְאְצִמ +
 :םירצמ דימ וליצה רשֶא לארשיל הוה הָשעִִרשא
 םירצמ ךימ םֶכַתֶא ליצה רֶׁשֲא הָוהי ךּורָב ורְתִי רמו
 :םיִרצמ"דו תחתמ םַעָהדתֶא טיצה רֶׁשֲא הערפ רמו
 רֶבָּב יִּ םיָהלֲאָה"לָּמ הוה יל יִתְעַדי הָתַע

 רכה | ss טעה דמו טעהדתַא bl השמ
 השע אּוה-רשאהלָּכ תא השמ ןתח ארויו בֶרעֶההרַע
 םַעְל השע התא רשא הוה רבְּרַהההמ רמאו םעֶל
 רק"מ ףילע בצנ םעֶה"לַכְו ףדבל בשוי התא עודמ
 הדע ב

 יללהב צ. 4 = .םיִרַצַמ ץֶרֶאְמ ריבס . 1 .1 היעשיב תומ תנשב הרטפה + \ ,חי
 ,יללהב ןכ צ. 8 .הָּנַה ס"תו ע'ת ש"חב +. 6 .רבדמה-לא א'ס +. 5  .אלמ יִנָליֵ
 ,ב"ד ןכו דדעו א'ס .13 .עיבר הֹוהְי וחירי צץ. 10 | .םֶליִצַה ריבס + 9 .תֹודא ימלשורי

 2% Dons ד

 .ס"הו ש"ח
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 ופ שרְדל םעָה ילֶא אֿבִחיַכ ונתחל השמ רֶמאּו :ברע-רע
 4 שיא ןיב יתטפשו ילא אפ רָבְד םֵהְל היחיחיִכ :םיִהלֲא
 :ויתרוּת-תָאְו םיִהְלֶאָה יקְחחתא יִּתְעדֹוהְו והער ןיִב
 וז הֶּתַא רֶׁשֲא רַבְּרַה בוט"אל ויִלֶא השמ ןפה דָמאָ
 ו מע רֶׁשֲא הזה םַעָהְ"נ התא לבת לָבְנ :השע
 ו התע גדדבל והשע לכותחאל רָבִּדַה ממ דבכרכ
 םִעְל הֶתַא הָיִה מע םיִהלֶא יקיו ךצעיא ילְקְּב עמש
 :םיהלאה"לא םיִרָבְדַה"תַא התא תאבהו םיהלֲאָה למ
 תְעדוהְו תְרותההתֶאְו םיִקְחַהְדתֶא םֶהְתֶא הָּתְרְַוה
 :ןושעי רשא הָשַעְמַהְדִתֶאְו הב ופְלַיּרְרְַּה-תֶא םֶפל
 עו ישנַא םיִהלֶא יִאְרִי לוחדישנא םעהלְכמ הָוְחְת התאו
 תואמ יִרָש םיִפְלַא ירש םהלע תמשו עצב יאנש תמא
 >> תַעלָבְּב טעֶה-תֶא וטפשו :תרשע ירשו םישמח ירש
 ןטקה רַבִּרַק"לָכְו ףילא ּואיִבְי לרנַה רֶבְּדהלָּכ היה
 ₪ רֶבּדהתֶא םָא :ךתא ואש ךילעמ לקחו םהדוטפשי
 םעֶההלְּכ טנו דמע לכו םיחלא וצו השעה הזה
 גו גה לוקל השמ עמְשו :םּולָשְב אבי ומקמ"לע הזה
 ₪ "לָבְמ ליחדישנא השמ רַהבו :רָמָא רֶׁשֲא לכ שעו
 ירש םיפְלֶא ירש םעהדלע םיִׁשאָר םתא ןתיו לארי

 -ב
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 <יי

 % םעֶהתֲא וטפשו :תרשע ירשו םיִׁשמַה יֵרְׂש תֹואַמ
 -לָכְו השמדלָא ןואיבי השקה רַבְַּההתֶא תעדלֶבְב
 גז ךלוו ונַתחְדתֶא השמ חלשיו :םה וטופשי ןטקה רָבְּדַר
 | ;וצראדלא יל
 טי םויפ םירצמ ץֶרָאמ לֶאְרְשינְּב תאְצְל ישילשה שָדְּ
 ג רָּבְדמ ואביו םידיפרמ ועסיו ניס ךפדמ יאָּב הוה
 ג השמו :רֶהַה ד לארשי םשדחיו רָכְרַמּכ וחיו יס

 הלע
v. 4ע'ת ןכ ּואָבּו = ַאָבּו וא ּגאָּב = ָאָּב ל'צ ץ. 16 = .ס"תו ש"ח ןכו דדעו א'ס . 

 .ס'תו ע'ת ש"ח ןכו יִרָשו א'ס v.21 | .ש"ח ןכו וכלידרָשֶא א'ס ,הגומב ןב ל. 0
 .רסח םֶדיִפְרַמ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 ,₪' .םַג ריבס 3
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 יִלְַּב עָמָשִת עומָשדסא התעְו :יִלא םכְתֶא אֹבֲאו >

 = יו םיִנֲהֹכ תכלממ ילחויהת םתַאְו :ץֶראָהְדלָּכ י ילדו יכ 6
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 יכנא הנה השמדלֶא הָוהי רמו :הֹוהחלָא םעֶה יִרָב -
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 הפ רמאל רהָהְדֶמ הוהי וילֶא ארקה םיִהְלֲאָה-לֶא הָלְע
 םֶתיִאְר םָּתַא :לארשי ינבל ֹינַתְו בלע תיִבְק רמאת
 םירשנ יפְנּכִלַע םֶכָּתֶא אָשֶאו םירצמל יִתיִשָע רֶׁשֲא

 םיִמַעַהדלָּכִמ הָלְנְס יל םֶתייָהְו יתיִרְּב-תֶא םּתְרַמשי

 :לארשי נְבלֲא רָּבְֹּת רֶׁשֲא םיִרָבְדַה הָלַא שודק
 לכ תא םהינפל םשיו םַעַה יִנְקְוְל אָרְקִיו השמ אבי
 ודה םעה-לכ ונעו :הֹוהי והוצ רֶׁשֲא הלאה םיִרְּֿדַה
 "תֶא השמ בשיו השענ הָוהְי רֶּבִדִדרֶשַא לכ ורמאיו

 גע יִרְבְְּב םֶעָה עמשי רובעב ץְנעַה בעְּב לילא אב
 -לֶא םעָה יֵרֹבּדיתֶא השמ דנו םלשל ּוניִמָאְי ךְב"םנו
 םּתְׁשַּדְרְו םעֲה-לֶא ךל השמדלָא הָוהְי רמאיו :הוהי
 ישיִלָשַה םויל םיגכנ יֵהְו :םתלמש יסְּבַכְו רֶחִמּו םויה
 רה"לע םעַהְילָכ יניעל הוי דרי ישלשה םויפ | יִּכ

 םכְל ורמשה רמאָל ביִבָס םעֶהזתֶא ּתלְֵּנַהְו :יע
 :תַמו תומ רֶהְּב עָגגהלָּכ ו והצְקְּב עו רֶהָּב תולע
 הָמְהְּבִדִא הָרֵי הריח לקס לוקס" רי ופ עָנת"אל
 רהב ולע הַּמַה ליה ךשמּב הָיָה אֶל שיַאדסא
 | ּסְּבַכִו םעֶהתֶא שדקיו םעֶה"לֶא רֶהָהְדִמ השמ דרי
 |: םיִמָ תשלָשל םינכנ יה .םעֶהלֶא רמאיו :םתלמש
 רקבה תָהְּב ישילשה םויב יהיו :הָשאדלֶא שתל
 | קזָח רפש לק רהָה-לע בכ ןנעו םיקדבו תלק יה
 | תא השמ אצויו :הנחמב רשא םַעָה"לָּכ דֶרָחִיו דֶאְמ
 | תיִּתְחַתְּב וביתו הָנִחַמַהְִמ םיִהְלֲאָה תארקל ם םעֶה

  lasרהה |
 .עיבר רובעב א'ס צץ. 9  .רסח עמָש ימלשורי ,יללהב ןכ .5 = .םֶירְצְמְּב א'ס +4
 .גתמ אלב דוא נ'ב א'נ +. 8
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 ₪ הָוהְי וילע דרי רֶׁשֲא ינפמ ולָּכ ןשע יניס רַהְו :רֶהַה
 :דאמ רַהָה"לְּכ דרָחְיו ןׁשבּכַה ןשעכ ונשע לעיו ׁשֵאַב
 ומ םיִהְלֲאָהְו רבי השמ דָאְמ קוו ךלוה רֿפְשַ לוק יהיו
 עו רַהָה שארל ניס רה-לע הוה ָריַו :לוקב ונע
 עו רָמאו :השמ לעו רָהָה שארדלֶא השמל הוהי אָרָקי
 הָוהְידלֶא וסְרָהְיְִּפ םעֶּכ רעֶה דר השמלַא הוהי
 ₪ הוהידלא םישננה םיִנָהֹכַה םנו :בר ונממ לֿפ תוארל
 ₪ הוהידלֶא השמ רמו :הָוהְי םהָּב ץֶרפידפ ושָדְקִת
 התרעה הָּתַאיִּכ יעס רהדלֶא תלעל םעה לכויחאל
 גו וילֵא רָמאו :יּשְִּקְו רֶהָקתֶא לבנה רמאל ל
 םַעָהְו םנֲהְכַהְו ףמע ןרהאו התא תילעו ררזדל הוה
 > השמ דריו :םכדקרֿפײּפ הוהיחלא תלעל ופרהידלַא
 כ רבי ֹופָהָלֲא רמו םעָקלֶא
 ורמאַל הָלֲאָה םיִרְבְּדַהזלַּכ תא םיהלֶא

 ו םיִרחֶא לש ל =יהיאה :םיִדְבַע תיִּכִמ םִיָרְצמ
 : רשֶא הקמּתדלַכְו | לָסּפ כ השעתהאל :ינְפ"לַע
 םימּפ רשאו תחתמ ץֶרֲאְּב רׁשאו לעממ | םימְשּב
 :יִּכ םכבעה אלו םהל הוחתשתהאל :ץראל תחתמ
 םיִנְּבְ"לַע תֶבֶא ןע דקפ אנק לא ךיהלֶא הָוהְי יבא
 ; םיפְלַאְל דָסַח השעו :יאנשל םיִעַבְד"לעו םישלשדלע
 ז אָשַת אָל :יתוצמ ירָמשלו יהא
 -רֶשַא תא הודי הק אל יכ אושל ףיַהלֶא הודידסשדתֶא

 10 / ראלד דיהלֶא החל תב יעיבשה פו זאלי
mEהשעת  

 התרעֶה א'ס +. 98 .אלמ תולָעְל ימלשורי ,יללהב ןכ צץ. 99, 4 .אלמ רַפֹוׁשַה א'ס . 9

 .-םֵׁש א'ס צץ. ד .הָיהי נ'ב היהי א"ב א'נ צ. 8 .כ .ץמק
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 ךְהָמֶא בע תב בי | הָּתַא הָכאָלְמ"לְב השעת

 םידתָא היה בב א יבשה ם םיב הניו םכ
 ףיֿבָא-תַא רָב :והׁשדכו תַבְׁשַה
 היהְי-רִׁשַא הָמְדֶאָה לע ימי ןוכראי ןעמל מֲא-תֶאְו
 אָל :קצְרִת אל :דךל ןתנ ףיָהלֲא
 הנעתדאל :בננת אל :ףאנק
 ער תיִּב דֹמְהַת אל :רקש דע ערב

 ורושו ותמָאְו ודבעו ףער תשא דמחַת אל
 לש ביי

 :ערל רשא לכו ורמֲחו
 לוק תֵאְו םדיפּלַה-תַאְו תלוקההתֶא םיִאר םעהדלכו |

:>77- ja 

 רברילַאו העַמְׁשִנְו ּנֵמע ּהָּתא-רַבַּד השמחלא ורמאיו
 אְריִתהלַא םעַהְדלא השמ רמו :תּומְנְדִּפ םיהלֶא וע
 הָיִהִּת רובעבו םיִהלֶאְה אָּב םֶכְתֶא תופנ רובעבל יִפ
 קחרמ םעֶה דמעמ :ואטחת יתלבל םָכינְפ"לע ותְאְר
 .:םיהלאה םָׁשְ-רְׁשֲא .לֿפרעההלַא ט ׁשננ הָשמו

 ינְּב"לֶא רמאת הפ השמדלא הָוהְי רמאוו
 :םֶכְמַע יִּתְרַבִד םימָשהְמ יִּכ םתיִאְר םתא לֶאְרְשי
 ושעת אל בלו יקלאו ףס5 יהלֶא יתא ןושעת אל

 ;קחדמ ּודמעיו ענו םעֶהי אריו ןשְע רהָהדתֶאְו רפשה

 -תֶא וילע תְחְבְוו ד הָשַעת ּהָמְרֶא חָבְזמ :םכל .
 -לָכְּב ףֵרְְב"תֶאְו ףנאָצ-תֶא ףוגְלׁש-תֶאְו מל
 :ףיתכרבו לא אובָא ימשדתָא ריִכא רֶׁשֲא םוקָמה
 ןֶהַתֶא הנבתדאל .ילדהשעת | םנְבֲא חכומ"םאו

sig ijתיזג  

v. 10הירח ;גירח ןכו בע א"ס  Lp,11 .י"תו  v.י"ב י"ה אב א"ת אב ש"ח ןכו -תֶאו א"ס , 

 .ע'תו ש"ח ןכו ודבעו ּוהרׂש א'ס צץ. 14 .דחא קוספ ןתעברא צ. 13  .ס'תו ע"ת

 ,רבדי-לאו א"ס ץ. 16 .רּבַּד הגומב ץ. 16 .ע"תו ש"ח ןכ םעההלָכ ּואְריַו ל"צ צ. 5
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 א "אלו ֹוָהָלְלַהְתַו ָהיִלְע ְתֿפַה ְברַה יִכ תי
 ףתורע הָלְנִתִאְל רֶׁשֲא יִחְּבמ"לע תֶלַעָמְב העת
 , :וילע

 כ אכ רבע הנכה יִּכ :םָהנֿפל םיִשָּת רשא םיִמְפִׁשמַה הֶלֲאְו שה
 דםִא :םנח יׁשֿפָחְל אצי תעבשבו דבעי םינש שש ירבע

 תשא האְצִר אוה הָׁשֲא לֵעב"םַא אָ ופְנְּכ אָ ופנְּב
 תב וא םיִנֿב ולדהַדְלָב הָׁשֲא ילדתי וָנֹדֲאדסִא מע
 דםִאָו :ֹופנְב אצי אּוהְו ָהינראל הָיְהִת ָהיֶדְלו הָׁשֲאָה
 -תֶאְו יִתְשאדתֶא יִנדֶאתֶא יִתְבַהֶא דָבָעֶה רמאי רַמָא
 ושיגהו םיהלָאָקדלָא ויְנדַא ושיגהְו :יִׁשֿפָה אצא אל יֵנָּב
 עַצְרַמִמ ֹוננָאדתֶא ויִנדֶא עַצְרְ הָזּוזמַהְ"לֶא וא .תלצהדלא

 -תֶא שיא רָכְמַיִכְ :םלעל ורבע
 יניעב העְרְ"סא :םיִדָבַעָה תאצְּכ אצת אל הָמְאְל ות
 לשמידאל יִרְכְנ םעֶל ּהָּבַפָהְו הָדִעי אלהרַשַא הינדא
 9 תֹונְּבַה טַפְׁשִמְּכ הָנְדְשי ונבְלדםִאְו :הבהודנבב ּהָרְכַמְל
 ו ּהָתְנַעְו ּהָתּוסְּכ ּהָרָאש ולחחקי תרחאדסא :הל"השעי =
 וג םנח הָאְצִו הל השעי אל הלארשלשדםאו : :ערני אל =

 וג :תַמּוי תומ תַמָו שיא המ ףסּכ ןיא =
 וג םוקָמ ךְל יּתְמׂשְ ודל הָנֲא םיִהלֲאָהְו הָדֶצ אל רֶׁשֲא
 + -לַע שיא רוהיכו :המש סּוני רֶׁשֲא

 :תּומְל ונחת יחְבַומ םעמ הָמְרעְב ֹוֵנְרָהְל והער
 ט ו :תָמּוי תומ ֹומֲאְו ויבָא הָכמּו

 שיא

 שכ

= 

Gt 

ep 

go: 1 

 .איעגב תלעמב א"ס וחיריב ןכ ל. 3
 םתאו ,(אצנזז 1] ורתי עמשיו ,'ב היררסו ,לאילא [אצווז אא 26| השרפה םש ל. 3
 ,שגר הרָיי הרי ולאב ורבחתהו .ףולח הב ןיאו .םיעבשו םינש םיקוספו .[אזא 6] ילדויהת
 האמו ףלא םילמו .הינש דוי לע שגד ,[אא 3] ךל הָיְהְיאל ,[אזא 13] שדקה תפש גהנמ הזו
 =לכו | לפפ ךל השעתהאל 'א קספו .םימי '\ הימירפסמו .בכו םיפלא תעברא תויתואו .שמחו
 ,[אא 4] הנומת

 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו -םָאְו א'ס צ.4 .'ח ד"ל הימריב ךלמה תרכ ירחא הרטפה +.1 ,אכ
 ול י'כ םירפס תצקמב ,ילב יפר 'ל הילע רסמנו ,י"כ םירפס בורב ןכו ,יפר יללהב ןכ +. 4
 ירקו ביתכ אל א'סבו ,ר"תו ע'ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ול א"פב ,ירק ול .8  .דמלה שוגד
 .ס'תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו -םָאְוא'סצ.ג0 = .ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ה'דח ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,ש'ח ןכו
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 ויִבָא ללקמו :תמוי תומ ודיב אצמנןורכמו שיא
 ׁשיִא-הָּכַהְו םיִשְנֲא ןְביִריחיכְו :תמזי תו מ ומאי

 :בכשמל לֿפװ תומו אלו ףָרָנָאְב וא ןְפֲאּב והעְרדתַא
 קר המה הָּק וָתנעשמהלע ץוחב ךְלַהְתַהְו םוקיחסא

 הָכַייִּ :אַּפַרִי אֹּפַרְו ןתי ותְבָש :
 ודי תחת תמו טָבָשְּב ּותָמאדתַא וא ודבעתֶא שיא

 יִּכ םק אל דמעי םימֹו א םוזםא ךא :םקָע םֶקָנ
 ופנו םיִשָנֲא וצנידיכו :או ה ופסכ
 שנעי שֹונע ןוְסֶא הָיַהִי אלו ָהיִדְלִי ואצִיו הָרָה השא

 | ןֹוסָא-סאו :םיללֿפב ןַתְנְו השאה לעב וילַע תישי רֶׁשֲאכ 2
 תחת ןש ןיע תחת ןיע :ׁשֿפְנ תחת שפנ התת היי
 הְּּכ תחת הּתְּכ :לָגָר תחת לנַר די תחת יש

 :הָרובה תחת הרּופח עַצַפ תהת עַצפ

 ןיע-תָאדוא וְּדְבַע ןיעדתֶא שיא ּהָמידיִכְ

 דםִַאְו ונע תחת וטחלשי ישפחל ּהָתַחְשו ִתְמֲא
 תחת ּונָחלש ישפחל ליפו ּוָמֲא ןשדוא ודְבע ןש
 :ונש
 לקּפִי לוקס תַמָו הָשַאהתֶא וא שיִאדתא רוש חני

 רוש םאָו :יִקָנ רושה :לעבו ֹורְׂשְּבדתא טֿפָאי י אלו רושה כ
 ּנְרְמׁש אלו וילעבּב דעוהו םשלש רמתמ אוה חג

 :תָמו וילעב"סנ למס רושה השא וא שיא תיִמַהְו
 תשוידרשא לפכ ושפנ ןירּפ תו וילע תש רפא

 זול השעו הזה טפשמּפ חגי תבוא חני ןבדוא ויל
 ןֵתי םילקש םישלש \ףִסּכ הָמָא וא רושה חגי דָבעְדִִא

 הּתֿפודיִכ :לֶהְסִי רׁׂשֲהְו וינדאל ₪
 שיא

 .ץמקםָקיא'סצ.פ1 .'זר'כ םירבד ןייע :ע'תו 'רת ןכ ורכמו לֵאָרׂשִי יִנָּבִמ שיא ל'צ +
 ןכ +. ,םֶליִלָּפַּב ימלשורי 5 ןכ . 2 .רסח שנע ימלשורי ,יללהב ןכ +. ₪
 ,ללּב ריבס +.30 = .ס"תו ע'ת ,י"כ א'ת ןכו -סָאְו א'ס +.0 .אלמ לֹומּתִמ ימלשורי ,יללהב
 ,ירקו ב יתכ לכ א"סב
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 הָמָשדלפנ ונפכְי אלו רב שיא הָרכִיַּכ וא רוב שיא
 גו וילעבל בישי ףָסּכ םלשי רוה לעב :רומח וא רוש

 ₪ שיא"רוש חיכו וק"הוהי תמה
 -תֶא ּוצֲחְו יחה רושההתָא ּורְכְמּו תמו והער רושדתא
 36 אוה חָננ רוש יִּכ עדונ וא ןּוצָחְי תֹמַה-תֶא םִנְו ופסַּכ
 רוש םלשו םלש ויִלעְב וורמשי אלו םשלש לומתִמ
 37 יִּפ :ול"הוהי תֶמַהְו רושה תחַּת

 רֶקְפ הָשֹמֲה ֹוָרָכִמ יא ֹוָחְבְמּו השדוא רוש שיִא-בנג
 בכ דםא :השה תחת ןאצהעפרַאְו רושה תחת םלֶשי
 2 סא :םיַמָּד ול ןיא תַמָו הָּכְהְו בננה אֵצַמְי תרֶּתַחַמּב
 ול אדא שלש םלש ול םיַמָּד וילע שמשה הָחַר
 3 רושמ הֵבְנְנַה ודיֿב אֵצַמת אָצְמַהדםִא :ותבננב רָכַמְ
 :םלשי םינַש םייח השדדע רֹומֲח-ֹרע

 | הריִעְּבדתֶא חלָשְו םֶרָכדוא הָרָש שיא-רעבנ כ
 :םלשי ֹומְרַּכ בטימו והרש בטימ" ךחא השב רעב

 : לָכָאְנְו םיצק הָאְצְמו שא אצתהכ
 -תֶא רעבמה םלשי םלש הרשה וא המה וא שילנ
 6 והָעְרְהלֶא שיא (תידיפ :הָרעֶּבַה
 בננה אצמידםא ׁשיִאָה תיבמ בנו רמשל םילכ"וא ףַסּכ
 : תיפה"לעּב ברקו בננה .אַצַמי אלמא :םִינש םלש
 4 לע :והער תכאלמב ולו חלש אלדסא םיהלַאה"לֶא
 המלשדלע השדלע רומחדלע רושדלע עשפרֶבְדלָּכ
 אבי םיִהלֲאָה דע הו אּוהדיִּכ רמאי רֶׁשֲא הָדבָאלּכְ"לע
 2% : : : : : | ₪ : , KE :והערל םינש םֶלַשְי םיהלֶא ןעישרי רׁשֲא םָהינְׁש-רַבְ

 ,ש'ח ןכו יִכו א"ס צ. 87 .רסח למִּמ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 86 .רסח רב יללהב . 3
 .ס'תו ע'ת ןכו -סָאְו א'סצ.2 ,בכ | .יקובנזבו יללהב ןכו בָנְגי נ"ב ץ.37 | .ס"תו ע'ת

 ּוהְרְשִמ סֶלַשי םלש רחא ל'צ +. 4 ,ירק ֹוריַעְּב צ. 4 .ס'תו ע'ת ש"ח ןכו יָכְו א"ס ד. 4
 ע'ת ,ש'ח ןכו דיִכְו א'ס ץ.6 = .ע"תו ש"ח ןכ 'וגו בטימ ריִעְבַי הָרָשַהַלָּכ םִאְו התֶאּובְתכ
 א'ס +. 8 .איעג אלב -לע נ"ב א'נ +. 8 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו -םִאְ א'ס ץ.7 .ס'תו

 .ףקמ אלבו רבד א'ס ז. 8 .ס'תו ע'ת ןכו לעו
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 א רֹומֲה ּוהעְרְ"לֶא שיא תה
 א רכְׁשְנרִא תָמּו רמשל הַמֲהְּב"לָכְו השדוא רוז
 אלדא םהינש ןיכ היה הוה | תעבש :הֶאַר ןיא הבשנ
 -םאְו :םלשי אלו ולב חק כלו והער .תכאְלמב ודי חלש
 דע ּוהָאְבְי ףרטי ףרטיסאנוילעבל םלשי ומעמ בני ב
 :םלשי אל ּהָפְרַטַה
 ףיא וְלֵעְּב תמדוא רַבַשִנ והער םעמ שיא לאשיחיכו
 ריכשדא םלשי אל מע וילעב-ס םא :םלשי םלש ומע

 שיא הָּתֿפידיִכְ :ֹורָכְׁשְב אָּב אוה ו:

 ול הָנָרָהִמִי רֶהִמ ּהמע בֿכְׁשְ השראזאל רֶׁשֲא הֶלּותַב

 ללשו כ ול התחל ָהיֿבָא ןאָיןאמדסא :הָשַאְ
 אל הָפַשַכְמ :תֶלּותְּבַה רַהְמְ
 :תמּוי תומ המהּב-םע בכשדלַּכ :היחת

 :ודבל החיל יתלב םֶרָחָי םיִהלֲאל חכו
 ץֶרֶאְּב םהַה םירנ"יכ ונצחלת אלו התדאל ר.

 הנעת הנעדסא :ןונעֶה אֶל םֹותו הנָמלֵאלְּכ :םירצמ
 :ותקעצ עַמְׁשֲא עמש יֵלֲא עצי קעֶצדםִא יִּכ ותא
 ּתֹונָמְלַא םכיִׁשְנ ּויָהְו בֶרָחַּב םָכְתֶא יִתנרַהְ יפא הרחו
 :םימתי םֶכיִנְבּ

 פ ול הָיְהתראל מע יעֲה-תֶא יִמעדתֶא הָוְלִת א
 תמלש לָּבִחִּת לבחדמִא דש ויִלָע ןומישתזאל הש

 התוסכ אוַה יִּכ וול ּונבישת שמשה אבדדע - .
 קעצוחיכ ָיהְו בפי מב ורעל ותְלמַש אוה ּהָּדבְ
 םיהלֶא * נא ןונחהיּכ יִּתעמְׁשְ ילא
 אל דעמרו ךתאלמ :רָאָת אל מע איׂשנְו ללקת אָל

 רחאת
 ןכו דםָאְו א'ס ץ. 15 .ש"ח ןכו -םֶא א"ס +. 11 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו דיִכְו א'ס +9
 א"ס .v 6 .ףקמ אלב יכו א"ס צ.15 .ע'תו ש"ח ןכו אלו א"ס ץ.1% | ,ס"תו ע"ת ,י"כ א"ת

 ותּוסְכ צ. 26 = ."אלָו ריבס +. 4 .קספ ןאכ ןיא א'סב +. 16 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו "סא
 .םיקוספב רפסה יצח +. 27 .ירק
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 א ךנאצל ףרשל הָשַעָתְרִכ יִלְְֶּתִּת נב רֹוכְב רחאְת
 :יִלדּונְתִת יִנִמְׁשַה םויּב ומָא-סע הָיְהְי םימָי תעבש
 א ולפאת אל הפרט הָדָשּב ֶׂשָפו יל ןויהת שדְקחישִנַאְ
 גכ אשת אל :ותא ןוכלשת בֶלָּכל
 :םַמֶה דע תֶיִהְל עשְר"םע דדי השתילא אוש עמש
 ג תַטְנְל ברדלע הנעְתדאלו תערל םיּכְרדיִרְחא היהתדאל

 ביר רֵדְהִה אל לדו :תטַהְל םיבר יִרָחֶא |
 + בשָה העת ורמח וא ָךְביִא רוָש ענפה יכ

 : ףאנש רומח הֶאְרִתְיִּ ול ּונְבישְּת
 :ומע בועת בע ול בועמ ֶלדֶחְו ואשמ תחת ץבר

 6 :וביִרְב ךנוִבָא טפשמ המת אל
 ז "אֶל יב רָהּת-לֲא קידצו יקָה קחרת רקׁש"רֿבְדִמ
 4 םיחקפ רש דחשה כ חת אל רחשו :עָׁשְר קידצַא
 ' םֶּתַעַדְי םֶּתִאְו ץחלִת אָל רנו :םיקידצ יִרְבד .ףלסו
 וו ששו םיָרְצִמ ץֶרֲאְּב םֶתיִַה םיִרְניִּכ רגה שָפְחתֶא
 וו תעיִבשהְו ּהָהָאּובִּת"תֶא ּתּפָסַאְו ךצְראהתַא ערזת םנָׁ
 לכאת םֶרְתִיו ףמע :ניִבָא ולְכֲאְו התשטע הָנֲמְמִׁשַּת
 וג םיִמָי תשש :ףפיזל ףְמְרכְל השעתךּפ הרשה תיח
 חו ןעֶמְל תֶּבְשִּת יִעיִבְשה םיֵבּו ךישעמ הָשעת
 א "רֶשֶא לְכבֹו :רגהו ּךְתְמַאְהְִּכ שפי ףרמחו ךרוש
 אל .םיִרְחֶא םיקלַא םֵׁשְו ּורמְשּת םֶכיִלֶא יּתְרַמְא
 ג יל חֶת םיִלָגְר שלש :ףיפדלע עמשי אל ירי
 לכאת םיִמָי תעבש למשת תתוצמה חהתֶא :הָנׁשּב
 תאי וָבדיִּכ ביבָאַה שדח דעומל ךתיוצ רֶׁשֲאַכ תוצמ
 ירוכב ריצקה גַחְו :םקיר ינפ ואריאל םיִרְצִמִמ

ehךישעמ  
 ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו םֹויבְּו ריבס v.29 .איעגב ךןּב נ'ב ,איעג אלב -ןּכ א"ב א'נ 9

 .ס"תו ע"ת ,י"ת ,ק'ד א'ת ,ש"ח ןכו םיחקפ יִניֵע א'ס צץ. 8 ,בכ .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח

 +פ"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ּךתיִזְלּ א"ס צץ. 11 .איעגב ךּכ נ'ב /איעג אלב -ןּכ א"ב א'נ 1

 ,ש"ח ,י"כ םירפסב ןכו אלו ריבס .v 8 ,לֶכְּב ריבס +. 18 .איעגב דב נ'ב ,א'ב ןכ .2

 .ס"תו ע"ת

1 = 

(op) 1 
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22 
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 הָגָשּב םיִמעְפ שלט :הָרָשַהְִ שמא פא

 , 5 ףאיבהלו ךרדב ךרמשל נפל ךָאלמ חלש יכנא הנה +
 | = יִלְכְּב עמְשו וֶפִמ רָמָשה :יִתנְכַה רׁשֲא םוקְמַהְדלֶא :

 נפל יכאלמ דליה :ףיִרְרְצְתֶא יתְרצו יִבְיִאדתֶא ₪

 אלו םֶהיִהְלאל .הוחתשת"אל :ויתדחכהו יסוביהו :

 ףרבו םכיהלֶא הָוהְי תא םתְדבַעו :םהיתבצמ רָבְשִּת ג

 ףיִנֿפְל הַלָשַא יִתְמיִאְתַא :אלמא ימי רפסמדתֶא

 הֵׁשְרו ףינפל העְרצהדתא יתחלשו :ףרע ףילא יביא :
 שרגא אל :ףינפלמ יתחההתַאְו ינענְּבַהתֶא יּוחַהתֶא <

 רע דינפמ ונשרנא טעמ טעמ :הָרָשה תיח ףילע
 לבנה תֶא .יתשו ְץֶרֲאָה-תַא תלחת הרפת רשא
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 הָנשה תאַצְּב ףסֶאָה גחְו הָבׂשַּב עַרְוִּת רֶׁשֲא ךישעמ

 | זומא .בלחב י יד

 יִכ זּוְּבְרָהְּב ימש יּכ םכעשפל ג אשי אל כ וב רמה-לַא
 יִתְביִאְ רבא רׁשֲא לכ תישעְו ולקּב עמְשִת עומשדםא

 יוחה יִנענְכהְו דרּפַרְו יתחהו ירמָאָהדלֶא איבה

 רכשו םסְרַהְּת םֶרֶה יִּכ םהישעַמְּכ השעת אלו םדָבָעָת

 :ףכרקמ הלחמ יתרסַהו ףימימחתַאו ףמחלהתַא
 ִדצְראָּב הרקעו ּהָלָּכשִמ הָיְהִת אל

 דלָּכְדתֶא יתַחִת םהְּפ אָבְת רשא םֶעֶה"לּכיתֶא תמה

 הָּבַרְו המִמש ץֶרֶאָה הָיהֶתְּפ תֶחֶא הָנׁשְב ְינְפמ

ressןיִּכ רהנַה"לע רָבָדמִמּו םיתשלפ םידדעו  
 ןתא 5

 ןכו יִּנְחַהְו א'ס ץ. 23 .רסח עמָש ימלשורי ,יללהב ןכ +. 95 .רדס ןאכ ןיא א'סב +. 0
 א'ת ,י'כ םירפס בורב ןכו -תֶאְו "ימלשורי ,יללהב ןכ +. 28 .ס'תו ע'ת ,ק'ד א'ת ,ש"ח
 .קספ |טעמ א'ס v.30 .דבל אבשב ונשרגא נ'ב א'נ צז. 29,30 .ע'תו י"ת ,י'כ
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 גג "אל ְנְפִמ ֹומֲּתְׁשרנו ץֶרָאָה יבשי תא םֶכְריְב ןֵּתֶא
 ₪ "ןפ לְצרַאְּב ובשי אל :תיִרְּב םהיהלאלו םהְל תרכת
 ל ההיפ םתוהְלַאדתֶא רבת יּכ יל ָךְתֶא ואמת
 ;שקומל
 דכ בָדְנ ןרָהַאְו הָּתַא הָוהְיִדִלֶא הלע רמָא השמדלָאְ
 :קחרמ םָתיוחַּתשִה לארשי ינָקזמ םיִעְבְשְו אּוהיִבָאְ
 אל םעֶהְו וש אל םַהְו הוהידלַא ודבל השמ שנת
 הוה ירְבּ-לכ תֶא טעֶל רפסיו השמ אבו :ומע ולעי
 ויומאיו דחֶא לוק םָעָקלְּכ עו םיִטּפְשמַהלְּכ תַאְ
 + תא השמ בתיו :השענ הוהי רָּבדרׁשֲא םיִרְבִדַהלָּ
 רקהה תחת חָכַּומ ןבוו רקפּב םּכשיו הָוהְי ירָבִדהלְּ
 :לארשי יטבש רשע םינשל הבצמ הרשע םיתשו
 םיחפו וחיו לע ולעו לארשי יִנָב ירענדתַא חלש
 םשו םלה יִצַה השמ חכו :םיִרְּפ הוהיל םיִמְלש
 ז תיִרְּבַה רפס הק :הבְומַהְ"לע קרְז םַּה יִצֲחו תָגְנאּב
 השענ הֹוהְי רָּבּד"רַׁשַא לכ ורמאו םעֶה יִנְוָאְּב אָרְקיו

Soy als) 

Or 

 רמא םעה"לע קרו םֶּדהּתֶא השמ חקיו ועֶמְשִ
 -לפ לע םֶכָמַע הוי תֶרָּכ רֶׁשֲא תיִרָבַהְדםד הנה
 אּוהיִבַאְו בכ) ןרָהַאְו השמ לעמו הלאה םיִרבְדַה
 יט תחתו לארשי והלא תֶא ואריו :לארשי ינקזמ םיעְבשו
 :רהטל | םִיִמְשה םצעֿכו ריפפה הנבל הֶׂשֲעַמְּכ וילנר
 1 םיהלַאהתֶא וזו ודי חלש אל \ לארשי יִנב יִליִצַאדלֶאְו
 19 השמחלא הָוהְי רמי :ותשיו ולָכאוו
 ֶּבָאָה תהלחתַא ל הָנתֶאְו םשדהוהו הָרָהְה יֵלֲא הָלֲ
 ו השמ םָכּו :םתרוהל יִּתְבַתָּכ רֶׁשֲא הָוצמַהְו הָרֹוּתַהו
 + "לֶאְ ;םוהלאה רה"לא השמ לעו ותְרְׁשֹמ עָשוהיו
 םינקזה ———

 ןכ צג .תַלְׁשיִו ריבס +. 5 ונעו ריבס צ.3 ,ךכ .ב'דו י'ת ןכו יבשידלָּ א"ס ל. 1

 | .איעגב וזחיו נ'ב ;איעג אלב א"ב

 סס

ie 
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 הָנַהְוםָכיִלֲא בּושרָשא דע הוב נלבש רמָא םינקזה
 לעיו :םֶהְלַא שו םיִרְבִּד לעבימ םכמע רוחו ןֵרָהַא ו

 הָוהְיידובָּכ ןָפשיו :רֶהָהדתֶא ןנעָה סֿכו רֵהָה"לֲא השמ
 השמדלא ארקיו םימָי תשש ןנעַה והפשיו ניס רהדלע

 שֶאְּב הֶוהי רובכ הארמו :ןֶנַעָה ךותמ יעיבשה םּיַּב וה
 השמ אביו :לֵאָרְׂשִי נב ₪ רֶהָה ׁשאֹרְּב תלכא 4

 םוי םיִעּבְרֶא רֵהָּב השמ יהיו רהְהדלא לעיו ןֶנָעָה תב
 :הל םיעּכְַאְ

-- 

- 

 והְקִּת sb בִי רשא tae תאמה מורת .לוחקי
 בה םתאִמ ּוחְקת רשא הֶמּורְתַה תאו יתרה :
 :םיזעו ששו יִנש תעלות ןָמְנְרֶאְו תלכתו :תשחנ ףַסֶכְו
 ןמָש :םיטש יצעו םיִשָחִּת תֶרַעְו םיִמדֶאְמ םֶליִא תרעו 5?
 -ינֿבא :םימפה תֶרטְקלְו השמה ןמשל םיִמְׂשּב רֶאָמל :
 שָדְקִמ יל ושעו :ןשחלו רפאל םיִאְלִמ ינֿבַאְו םהש +

 תא הוא האָר ינא רשא לכ :םכותַּכ יִתְנַכְשְו
 :ושעת ןכו וָלַּכ"לְּכ תיבת תֶאְו ןָכְשמה תינבת

 יִצַחְו םִיַתְמַא םיש יֵצֲע ןורַא ּושָעו 1
 תיפצו :יִתְמִק יצחו הָמאְו ובחְר יצחו הָמִאְו יּכרֶא ו

 רז ויִלָע תישעו ּונּפַצִת ץוחמו תיּכמ רוהט בָהָז ותא
 לע הֶּתַתְנ בָהְז תעּבט עַּבְרַא ל תְקְצו :ביִבָס בה 3

 עברא

 םילמו .רשע הנמשו האמ םיקוספו .[אאזחז 20] חלש יכנא הנה ,|אאו] 94] הולת ףסכ
 < שפנו 'ב םיפולחו .גיו תואמ שלשו םיפלא תשמח תויתואו .בסו תואמ עבראו ףלא
 ,(אאזצ 11] וזחיו ,איעגב -ןּב לבא נ"ב ןכ אלו ךתמא םע ןֶּב ףטוח א"ב ,[אאוזז 19] ךתמאדןְּב
 ודיב אצמת אצמה סא ףולח Ha .איעגב וזחיו נ'בו איעג אלב וזחיו ארוק א"ב
 -םא 'ב תוקספו .םוי ומ הימי רפסמו ,[אאנזז 11] ורבחו ,[אצזז 99] השעתדןּכ .(אצנו 3
 -תא חלשו ,[אאז 8] הדעי אלדרשא 'תכ 'גו .[אצווז ו7] י"י ןדאה ,ןאצזז 16] ןאמי ןאמ
 .[אאזז 26] התוסכ אוה יכ ,[אאזז 4] הריעב

 ןֵמְׁשְו א"ס ,ירצב ןמש יקובנזב +. 6  ,'ה 'א םיכלמב המכח ןתנ י"יו הרטפה צ. ו .הכ
 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ול א'ס +. 11 .ןטק ףקז םהש א"ס א. ד .ע'תו ש"ח ןכו
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 יִתְשּו ּתֶהֶאָה ועְלַצ"לע תְּבַט יתְשּו ויתמַעּפ עבְרֲא
 וג םיטש  יצע יד תיִׂשֲעְו :תינשה וָעְלַצִלַע תַעְּבַ
 14 לע תַעָּבַטְּב םיִּדַּבַה-תֶא תאַֿבַהְו ובָהְז םתא תיּפְצְ
 ו ןרָאָה תעְּבַמְּב :םֶהְּפ ןְרָאָהזתֶא תאׂשל ןְרָאָה תָשְלַ
 6 תָדַעָה תא ;ןרָאָקְלֶא תת :ּועפמ ּורָסָי אל םידּבה ויה
 וז םִיַתמַא רוהט בָהְז תְרפכ תיֵׂשָעְ :ףילָא ןתֶא רֶׁשֲא

 וא םיִבְרְּכ םִנְׁש ָתיׂשֲעְו והָּבִהְר יִצֲחְו ּהָמֲאְו הָּכְרֶא יִצחְ
 ג השעו תְרְּפַּכַה תוצק יַנׁשִמ םֶתא הָשַעְת השקמ בהְ

 ךןמ המ הָצְקִמ דחֶאדבורכו המ הָצְקִמ דַחֶא בּורְּכ =
 ג יהו :ויתוצק גש לע םיִבְרְּכַהְדִתֶא ושעת תרפכַה
 -לע םהיפְנַכְּב םיפפס הֶלעמל םִיֿפנֿכ ישרפ םיִבְרְּכַה
 ינפ ויה תֶרּפַּכְהְדלֶא ויַחָאדלֶא שיא םֶהיִנָּפּו תָרֹּפַּכַה
 גו "לֶאְו הלעמלמ ןרָאהְלע תֶרפַכַהתֶא תפנו :םיִבְרְּכַה
 א ףל יתְדעונ :ףילא ןּתֶא רֶׁשֲא תדעקהתַא ןתת ןרָאָה
 םיִבְרְכַה יש ןיִּבִמ תֶרֹּפַּכַה לעמ תא יִּתְרַּבדְו םֶש
 -לֶא ךתוא הָוצֲא רשַאדלָּכ תא תבעה ןורא-לע רֶׁשֲא |

 :לֶאְרִשִי נב
 3 ֹוּבֲהְר הָמַאְו וּפְרֶא םיִתָמַא םיטש יצע ןְחְלש ָתישַעְו
 גו ול תישעְו רְהָט בֶהָז ותא תיִפְצְו :ותְמק יצחו הָּמַאְו
 2 תיִשעְו בבס חֿפמ תַרְגסַמ יל תיִשְעְו :ביִב בָהָ רו
 ; תַעָּבִמ עֶּכְרַא ול תישעו :ביבס וּתְרנְסמְל בהזדרז
 עפכראל רשא תאפה עּבְרַא לע תעָּבַטַהתֶא תתנו בה
 ,ז םידבל םיּתְבְל תַעָּבְטה ןייהת תַרְגְסִמַה תמְעְל :וילגר
 ₪ םיטש יִצע םיִדַּבַהתֶא תישעו :ןחְלשההתַא תאשְל

 - | ומה כ

 9 תיִׂשעְו חלשה" תֶא םֿבדאִׂשִו בָהָז םֶתא יפו
 .ויתרעק

 ,הגומב ןכ v.19  .ס'תו ע'ת ,ש"ח ,יללהב ןכו הֵׂשֲעַּת א"פ ?. 19 .הַּנַּמִמ ריבס . 5
 תּודֲעָה וחירי שמוחב +. 99  .רסח ןרַא יללהב ,ימלשורי ןכ +. 9 ,שגר םיִּבְרה יללהב
 .ע'ת ןכו תֶאְו א'ס ץ.22  .אלמ

10 
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 בה ןהְּכ ךפי רֶׁשֲא ויִתיֵקנְמּו ויתושקו ויתפכְ ויָתרַעה
 = םיִנָּפ םחל ןחלשה"לע תת :םתא השעת רוהט

 :דיִמּת
 ּהָכְרְי הָרונְמַה הָשַעיִת השקמ רוהט בָהָז תרגמ תיִׂשֲעְו גו

 הָׁשְׁשְו ויהי הממ ריחרפ ָהֶרּתַּכ .ָהיעיֿבְנ ּהָנָהו
 רָחֶאָה לדצמ הָרנְמ ינָהָׁשלׁש הידצמ טאצ םינק

 םיעכג השלש :ינׁשַה ּהַָצִמ הָרנִמ נק השלשו 33
 םיִעְבְנ הָׁשלְׁשּו זהרֿפְו רּתֿפַּכ לָחֶאָה הנקב םידקשמ
 םיִנקַה תששל ןּכ חַרפְו רּתֿפַּכ דחאה הנ םידק שמ
 םיִדְָּׁשִמ םִיעבְג הָעְבְרַא הָרנמּבּו :הָרנמַהְִמ םיאצי ה

 הממ םִנָקַה יאש תַחַּת רתֿפַכְו ְהיָהרּפ היִרַפַכ
 ינשדתהת ראֿפכְו הֶנָמַמ םינפה ינש תַחּת רתַפִכ
 :הָרמַהְמ .םיאציה .םינָפִה תששל הֶנִמִמ םנַה

 בהֶז תַהַא השק הָלּכ יהי הָנַממ םתֹנְכּו םֶהיֵרְתַֿפַכ 6
 ָהיתרתֶא הֶלעְהְו העבש ָהיִתרנהתַא ישעו :רוהְמ ה
 :רוהמ בה ָהיְתּתִחְמּ \ַהיַחְְלִמ :ָהינפ רָבע-לע ריאהְו ₪
 הלא םלכהדלק ת תא התא השעו רֹוָהָט בָהָז ככ ₪

ww 

 | ם שש תשרי רשע השעת בשמה = וכ
 | בשח השעמ םיִברכ יש תעלת ןָמְגְרַאְו תלכו רָושִמ

 םירשעו הנמש תחאה העיריה | דרא :םֶתא השעת >
 תחַא הָּדִמ תֶחֶאה העיריה הַמֵאַּב עברא בחרְו הָמאְּב
 -לֵא הָׁשֲא תב ןיידת תעיריה שמח :תעיריֲהלבְל +
 תיִׂשֲעְו :התֹהַא"לֶא הֵׁשֲא תרֿבה תעירי שמה התא +

 תאלל
 א'נ . 30 .ב'דו ש"ח ןכו םֶהָּב א'ס צ. 99  .רסח ויָתֹׂשְקּ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 9
 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו הֵׂשֲעַּת '"כ םירפס בורב יללהב ןכ .31 .איעג אלב דלע ג'ב
 ,הֵׂשֲעַּת ריבס צ.39 .ץמק רכב הגומב +. 39 .דוי רסח הֶׂשֲעַ ה הגומ רפסב
 ןמקל ןייע :ש'ח ןכו תֶאְ א'ס + 30 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ הֵׂשֲעַּת א'סב
 .אלמ תעלֹותְו יללהב .1.ןכ9 .ו'דו א'ת ןכו םֶתיִנְבתַּכ א'ס +. 40 .ד'כ ז"ל
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 תָרָבֹהַּב ּהָצָקִמ תָחָאָה הָעיִרְיַה תֿפְש לע תֶלָכִּת תֶאְלְל
 :תינשה תָרָּבְחַמַּב הנֹוציַכַה הָעיִרְיַה תֿפְשּב הָשַעִּת ןַבו
 % תאָלְל םישמחו תַחֶאְה העירוב השעה תאְלְל םישמָח
 תליכקמ תינשה תֶרכִחמּכ רֶׁשֲא העיִריַה הָצְקַּב הש
 :יקרק םיִשמָח תישעְו ּהָתֹחֲא לֶא הֶשא תאָלְלַה
 םיִסְרְקּ הָתֹחֲא-לֲא הָשֶא תעירוהדתֶא ּתְרַכְחְו בה
 ז "לע לָחֶאְל םיזע תעירי תישָעְו :דָחֶא ןָּבשמַה הָיָה

 8! ךרא :םתא השעת תַשיִרְי הֶרשעדיִתשע ןָבְׁשִמַה
 הָמַאְּב עַּבְרַא בָחַרְו ּהָמֵאָּב םישלש תחאָה העיריה
 :תעיִרָי הרשע יֵּתְׁשעְל תהא הֶּרמ תֶחֶאַה העיריה
 ) תעיריה ששדתֶאְו דבל תעירה שמָחְתֶא הרבה
 נפ למ-לַא תיששה  העיריהד תא תלפְו דבל
 ג העיִרְוה תַפָש לע הֹאָלְל םיִשָמָח ישע .לָהֶאַה
 תפש לע תאְלְל םישָמְחְו תֶרּֿבֹהַּב הנציקה תֶָחֶאָה
 וג םישמָח תשחנ יפרק תיִׂשֲעְו :תינשה תְרבחה העירה
 היו לָהאָהתֶא ּתְרַבחְו תאלְלַּב םיִסְרְתַהתֶא תאָבָהו
 א העיריה יצַה לֵהֶאָה תַשיִריִּב ףדעה הרסו :ֵחֶא
 וג הֶזמ הָמַאָהְו כשמה יִרחַא לע חַרְסִת תֿפְדעֶה

 היס הָיְהְי לָהֶאָה ערי ְךְראְּב ףדְּב המ הָמָאָהְ
 וו הָסֶכִמ ישו :ותפכְל הומו המ ןָכשמה ידצהלע
 םיִשָחִּת תְרֹע הָפְכִמּו םיִמְּדָאְמ םֶליִא תֶרע לָהאָל
 :הֶלְעַמְלִמ
 ₪ רשע :םיִדְמע םיטש יצע ןְבשמל םיִׁשָרְקַהתֶא תשע
 "שרפה בחר המאה יִצָחְו הָמַאְו שרפה ךְרֶא תומא
 17 -לֶא =ָׁשֲא תבלשמ דַחֶאָה שָרְקל תודָי יִּתְש :דָחֶאָה
 8 "תֶא ָתיִשִעְו כשמה ישרק .לפְל ּהֵׂשֲעַת ןכ התחַא
 :הנמית הָבְגִג תאפל שרק םירשע ןְבׁשמל םיִשְרְקַה

 םיעבראו
 ,ס"תו ע"ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו םישָרק א"ס +. 8

10* 
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 ינש שרפה םיִרשָע תַחַּת הׂשעְּת הָסָּכַנְרַא םיִעְּבְרַאְ
 םיִנְדַא ינו ויָתְדָי יִפשל דָחֶאה שֶָרְקַהְתַחִת םיִנדַא
 כשמה עלַצלו :ותדי יתשל דחאה שרקה"תהת .
 םָהיִנדַא םיִעְּבְרַאְו :שרק םיִרְׂשֲע ןֹוֿפְצ תאפל תנׁשַה 2

 תחת םיִנְדַא נשי לאה שרפה תחת םיִנְדֶא ינש ףַסַּכ

 השש השעה הָמָי ןְכְׁשמַה יִתְכְרְלְו :דחאה ׁשֶרָּכַה .
 שמה תְעצְקְמַל השעת םיִׁשָרְכ .ינשו :םִׁשָרְק 9
 "לע םימת יהי ודחוו הטמלמ טמַאת ויהיו :םיתכריב :

 יעל םמנשל הָיהְי ןפ תֶחֶאְה העבטַהלֶא ושאר
 השש ףַסְּכ םֶהיִנְדִאְו םישרק הָנמְש ּויָהְו יְהִי תעצקמה
 םיִנְדַא ינשו רֵחֶאָה שרקה תחת םיִנְרֲא יִנְׁש םינ דא רשע

 הָשִמַח םיטש יצע םחירב תישעו :דַחֶאַה שְרקה תחת

 ישרקל םחיִרְב ּהָשמָחְו :דִחֶאְה ןָּכשמה"עלצ ישרקל
 ל ישרקל םהירְב הָׁשִמֲחַו תינשה ןֵּבשמַה-עֶלֶצ

 םיִׁשְרְּקַה וב ןכיה חיִרְּבַהְו :המָיםִיָתָכְריל כשמה :
 הפצת טישו הצההילַא הצקהמ לכמ
 ָתיּפצְו םהירבל םיּתְּב בָהֶז הֵׂשֲעַּת םֶהיִתְשְּבִטתֶאְו ֿבָהָ

 | רׁשֲא וּטַפׁשִמכ ןֵבׁשמַה-הֶא תמָקֲהְו :ֿבָהְז םחיִרְבהְדתֶא :
 5 תלבת תכרֿפ תשע ;רַהָּב ּתיִאְרַה
 הָשַעְי בשח השעמ רזשמ ששְ יִנָש תעלותו ןָמָנְראְו
 םימש יִדּומַע העברַא-לע התא הָּתַתְנו :םיִבְרְּכ התא :

 הֶתַתְ :ףְסָכ"נְרַ העברַא-לע בֶהָז םֶהיֵוְו בָהָז םיִפצִמ
 תיִּכְמ הָמָש תאפהו םִסְרָקַה תחת . תָכרַּפַה-תֶא
 ןיפ םכל תפרפה ּהָליִדבַהו תלְעַה ןוִרַא תא תר
 ןֹורַא לע תְרפַּכַהדתֶא תתנו :םישדקה שדק ןיבו שרקה

 תדעה

 ,י"ת ,א'ת ש"ח ןכו םיִשָרְק א'סצ.20 | ,ס"תו ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו םיִשְרְקַה א'ס צ.גפ
 .רסח הֶרַּבַהְו א'ס ץ. 98 .ּיִהִו ריבס צץ. 25  .ש"ח ןכו ּויָהְו א"ס צץ. 54 | .ס'תו עת
 4 .ס"תו ע"ת ,י"כ םירפסב ןכו הֵׂשֲעַּת ריבס +. 1
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 % ץוחמ ןֲחְלְׁשַהתֶא תמש :םיִשְדָקַה ׁשֶדָקְּב תָדעָה
 ןְכשִמַה עלצ לע ןְחְלְׁשַה חַכ) .הֶרֹנמַה-תֶאְו תפרפל
 % חתפל לסמ תיִׂשֲעו :ןוֿפְצ עלצ-לע ןתת ןְרְלְׁשַה הָנֵמית
 השעמ רושמ ששו ינש תעלותו ןמגְרַאו תֶלַבִּת לֵהאָה
 וז םֶתַא ָתיפצְו םימש ידומע הָׁשִמֲח ְךֶסֶמְל תיִשעְו :םקר
 :תשחנ ינדא הֶשַמָח םהָל קקצו בהָז םֶהֵיְו בָהְ

 וכ שָמָח םיטש יצע חָבְזִמַהדתֶא תיִׂשֲעְו
 שלשו חָבְוִמַה היה עובר בחר תֹומַא שמחו | ךךא תומא
 ג ונממ ויִתפ עּכְרַא לע ויתנרק תישעו :ותמק תומא

 : ויתריִפ תיִשָעְו :תשְחְנ ותא תיפצו ויתנרק ןיֶנְהְּת
 לכלכל ויתתחמו ויָתְיְלזמּו ויִתְקְרְִּו ועו ונשדל
 + תשְחְנ שר השעמ רּבָכִמ ול תישעְו :תשחנ השעת
 עַּבְרַא לע תַשחְנ תעבט עַּבְרַא תַשְרֶהדלַע תיִשעו
 ג הָטמְלמ הבמה בכרכ תחת תא הֶתַתִ :ויתוצק
 : הומל םיד ישו :חָבזמה יִצַה רע תשרה הְָיַה
 ז ויַָּב"ִתֶא אָבּוהְו :תַשחְנ םָהא תיפצְו םיטש יצע ידּכ
 תֶאְשּב חכמה תעְלצ יתשדלע םידּבה ּיָהו תֶעָּבַּ
 8 רָהְּב הא הֶאְרֶה רֶׁשֲאַּכ ותא השעת תֶחְל בּובְנ :ותא

 9 ןפשמה רַצְח תֶא ָתישָעְו :ושעי ןִּפ =<
 האמ רֹוֵׁשִמ שש רצְחְל םיִעְלְק הָנְמיהבנ) תאֿפל
 ו םַהיִנְדַאְו םילָשע וירמעו :תָהֲאָה האפל ךֶרא המִאב
 וו תאֿפל ןכו :ףסַּ םֶקיִקשַח םיָדמעֶה ו תשְחְנ יִרָשָע
 םהינְדאְו םירשע ודמעו דרא הֶאְמ םיעלק ךְראּב ןופְצ
 וג בַחלְו ףַסָּכ םֶהיִקשִחְו םיִדָמַעַה יִוְ] תָשחְנ םיִרָשע
 ּהָרָשע םֶהיִדְמע המִא םישמָח םיעלק םיתַאֿפל לַצָחַה
 8 הָחָרְומ המק האפל רֵצֲהָה ֿבַחֹרְו :הָרָשַע םֵהיֵנְדֲאַו

 םישמח

 ודמעו צץ. 11 = .א'י ח"ל ןמקל ןויע :ע'תו ש"ח ןכ הָמָאָב ל"צ צץ. 11  ."לָּב ריבס +.3 .ֹוָכ
 .ירק ויָדַמעְו ,ביתכ
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 ףתְּכל םיִעְלְק הָמִא הרשע ׁשַמֲחַו :הַמֲא םישמח 4
 תיִנָשַה ףַתָּכְלְ :השלש םֶהיֵנְרֲאְו הָשלַש םהי דָמַע 5

 :השלש םֶהיִנדַאְ השלש םֶהיִרמַע םִעָלְק הָרָשָע שמח
 ןֶמְגְראְו למת הָמִא םיִרָשע ףסמ רֵצָחָה רעל 16

 הָעְּבְרַא םֶהיִדְמַע םקר השעמ ךושמ שש נָש תעלות
 םיָקְׁשִחִמ ביִבָס רַצָחַה יִרּומַעדלָּכ :הָעְּבְרַא םֶהְיְְדַאְו ו
 האמ רצְחַה ךְרֶא :תֶשְחְג םהינדאו ףֵסָכ םָהיְו ףסָּכ <

 תומא שָמֶח הַמקְו םיִשָמְחּב םישמָח | בָחְרְו הַמֲאָב
uoלכ ןַכְׁשמַה יִלְּכ לכל :תשחְג םֶהיְִדַאְו רושמ שש  

 :תְׁשחנ רַצְחַה תרתחלפו ויפדתוהלכו ותְרְבַט
 ורפ והקו לֶארשי יִנְּבדתֶא | הוצת התא 0

 = ימת רג תלעַהְל רוִאַמל תיִתכ ו תנו ןמש ךילא
 ךרעו תֶדַעָהִד לע רֶׁשֲא תֶכַרֶפל ץוחמ דעומ לָהֶאְּב יו

 תכח הוהְי ינפל רקבדדע ֿבֶרעמ ינו ןֵרָהא ותא
 :לֵאָרְׂשִי ינְב תַאמ .םתרלל םֶלע

 וָנְב-תֶאְו ּףִחָא ןרָהָא-תֶא ךֶלֲא ברקה הָּתַאְו חכ
 אוהיבאו בפנ ןרהא ילהטהכל לֵאָרְׂשִי ינּכ דוּתִמ ותא
 = ןרהאל שרקהדנב תישָעְו :ןרהא יגּפ רַמְתיִאְו רֶזָעְלֶא
 | א רדת התַאְו :תְרֶאָּפתְלו דובכל יח :

uaןרחא יִדְגְבדתֶא ושעו המכָח חור ויתאלמ רשָא  = | 
 ןשח ּושעי רֶׁשֲא םידנּבה הָלֲאְו ;ילדונהכל ושדקל
 | ושעְו טנבַאְו תֿפנצמ ץֶּבֶשִּת תֶנְתְכ לעמו לופאו
 | = וחקי םהו :ילדנהְכְל נבל ףיחא | ןרהַאְל שכר |

 -תא
 .לכ ריבס +. 9

v. 91--אאצזז 19[ השרפה םש  xxvןכשמה-תאו ןצצט 1] י יל-וחקיו 'ג הירדסו .ולס |  
 .[אאצז 22] ןכשמה יתכרילו [צצט 30] ןחלשההלע תתנו ולאב ורבחתהו .ףולח הב ןיאו .בצו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .שמחו םיעבראו האמו ףלא םילמו .הששו םיעשת םיקוספו .[אאז 31] תכרפ תישעו .ןאצו 1] השעת
 ןכ ןהכל ל"צו .ונָהְבְ יב NEw ומ לאקזחיב םדא-ןב התא הרטפה צץ. 0

 :ריתו סית ,כיה ,'רת ,שיזו ₪ mim ulin am ו"

 AMR יאכה היא ,35 7 425<=* 4 2,



  XXVINI 6—92הוצת 151

 תעלות-תֶאְו ןַמְּנרַאָה-תֶאְו תֶלְבְּתַהדתֶאְו בְהְוַה"תֶא
 :ששהדתַאו ינשה

 ; ששו ינש תעלות ןַמְגְראְו תֶלְכִּת בהָז דֿפאָההתֶא ּושעו
 -לֶא ולדהיהי תיבה תפתכ יִּתֶש :בשח השעמ רושמ
 והשעמַּכ וילע רָשֶא ותדפא בשחו :רָּבֲחְו ויתוצק יש
 שש יִנָש העליה ןמוראו תלת בָהְ היה יה

 = בש

 :םתדלותכ תיִנשה ia בירתה הששה תומש
 םיִנָכֲאָה יִתְשדתֶא חתפת םתה יחותפ ןָבֶא שרֶח השעמ
 השעת בָהְז תוצכשמ תּבסִמ לאְרשי נב תֹמׁש"לע
 ינפַא דפאה תֿפהַּכ לע םיִנָכֲאָה יִתשדתַא ּתָמׂשְו :םתא
 הָוהְי ינפל םֶתומשתַא ןרהא אְׂשְ לארשי ינבל ר
 תשע | רול ויִפתכ תש"ל
 תָלָּבְנִמ רוהט .בָהָו תרשרש ישו ֹובָהָז תַצְבָׁשִמ
 תָתֹבֲעָה תָרְׁשְרְׁש-תֶא הָּתַתָנְו תבע השעמ םָהא השעמ
 : טֶפְשִמ ןׁשֲה ָתיִׂשֲעְ :תצּבְׁשמַההלֲע

== = 00 ass 

 ןַמָגְרַאְו תְלְכִּת בָהְו ונשעת דֿפַא השעמכ בשה השעמ

 הָיְהִי עובר :ותא השעפ ךֶושְמ ששו יש תעלוה
 ןְבַא תאלמ וב תאלמו זֹוּבָחְר הר ֵֹכְרֶא תֶרָו ליֿפָכ
 רוטה תַכְרְּבּו הָמְּפ םֶדֶא רוט ןֿבָא םיִרּומ הָעְּבְרַא
 ישיִלָשַה רוטהו :סלַהָיְו ריפס ךפִנ ינשה רוטהו :דָחַאָה
 ו םֶהְשְו שישרפ יִעיּבְרֶה רוטהו :הָמְלַחַאְו ֹובָׁש םשְל
 ןייהת םיִנָבַאָהְו + םתאולמב ויהי בָהָז םיִצָּבׁשִמ הַפְׁשִו
 יחותפ םתמשדלע ּהָרָשָע םיִתש לארשיחינפ תמש-לע

 ו תיִשעְו :טבש רֶׂשֲע ינשל ןייהת ומָׁש-לע שיא םָתו
 א'ת ,ש"ח ןכו תַעָלֹוהְו א'ס +. 6 = ,"תֶא י"כ םירפס בורבו ,איעגב -תֶאְו נ'ב ,א'ב ןכ 5
 ש"ח ןכ רָּבַחָי ל"צ ל. ד .'ד ט'ל ןמקל ןווע :עיתו ש'ח ןכ -לע ל'צ צץ. 7 .ס'תו ק"ד
 םֶתּוח ימלשורי ,יללהב ןכ צ.11 .איעגב תֶאּו נ"ב ,איעג ל -תֶאְו א"ב א'נ ץ.10 .ע'תו
 א'ס ;א"ידו ג'ד ,א'ד "כ םירפס בורב ירצב ןכ +. 90 = .ש"ח ןכ דֹפֲאָה ל'צ צ. 15  .אלמ
 .םיִנְׁשְל ריבס צ. 91 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח ,ב'ד ןכו לוגס הפשיו
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 ורֹוהְמ בָהָז תבע השעמ תֶלְבִג תשרש שהה לש
 ֵתְׁש-תֶא תר בָהְז תׂשְבַט יתש ןְׁשחַה-לע תיש
 תתבע יִּתְׁש-תֶא הָּתַתִנ :ןשחה תֹוצכ יִנׁש-לע שבט

 יתש תֵאְו :ןשחה .תוצק"לא תעֶּבטַה יקש-לע הזה 5
 הֶתַתְנְו תוָצְּבְשְמַה יתשדלע ןֵּתַּת תתבעָה יִּתש תוצק

 תועּבט יִּתׁש תישַעְו זופ לומדלֶא רֿפָאה תופתכ-לע %
 הֶׁשֲא ותֿפשדלע ןשחה תֹוצָק ינש"לע םתא ּתְמָשו בה
 הָּתתְנְו בָהָ תעְבְט יִּתָש תשע :ּהָתִיִב דופאה רבעדלא

 ויִנָ .לוממ הטל רֹוֿפַאַה תופתכ יתשדלע םתא

 -תֶא ּוסְּכְרִיו :דופאה בשחְל לעממ ותְרַּכהמ תמעל 2
 תל ליתֿפב .דופאק תָעְבְטלֶא ותעבטמ lw ַה

 = יי

 טפשמה ןְׁשֲחְּב לארשידנב תומשדתא ןההא אשנו
 :רימת הוהידינפל ןרָכול שרָקַה"לֶא ואב ובל"לע

 ויַהְ םַּהתֶאְ םיִרּואָהדתֶא טָפָשמַה ןשח"לא תתנו :
 טפשַמדתא ןרהא אש הוהְי ינפל ואְבְּב ןרהא ל"ע
 :יִמָּת הָוהְי ונפל וּבללע לֵאָרְׂשיונְּב

 דיפ הָיָהְו :תלכּת ליִלָּכ דופאה ליעמחתַא תישעו

 יִפָּכ גרא הָשַעַמ ביִבְס ויפל : היה הָפָש וכותב ושאר
 נמר וילושדלע תי :עֶרָק אל ולדהוהו ארחַת |
 ינמעפו ביֿבְס וילושדלע יִנש תעלותו ןמגְראְו תלכת

 ןימרו בָהְז ןמעפ ןומרו בָהָו ןמעפ :ביִבָס םֶכותַב בָהְז <
 עמְשְנְ תרשל ןרהַא-לע הָיַהְו :ביִבְס ליעָמַה ילושדלע <

 :תומי אלו ותאצבו הוה ינפל ׁשֹפַה-לָא ואְבְּב לוט
 קְחַּתְפּו רוהמ בֵהו ץיצ תיִׂשֲעְו

 ליִתְפלַע ותא תִמְשְו :הוהיִל שרק - יחותפ ויִלָע
 תלכת

v. 4יללהב ןכ ₪ 26  .רסה תֹּפְתַּכ יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5 .ע'תו ש'ח ןכ דלָע ל'צ , 
 .עיבר ןרהא א'ס +. 20 .ירק ויָתֹעְּבַּמ.,ביתכ ּותָעַבַטִמ . 98  .רסח דפָאָה ימלשורי
 .יתבר 'ץ v.36  .איעגב ויוה ינמָעַפּו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 8
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 :היָהְי תפנצמהדינפ לומדלֶא תַפְנצִמהְלַע הָיַהְו תְלַבִּת
 ₪ םישדקה ןֹוע-תֶא ןרֶהֶא אָשְ ןרהא הצמ"לע הָיָה
 יהָיָהְו םקישדק תנתמהלבל לֵאָרְׁשִי ינּב ושילקי רשא
 9 תַצַּבְׁשְו :הָוהי ינפל =הל ןוצרל דיִמָתְ :צמ"לַע
 השעמ השעת טנֿבַאְו שש תֿפנצמ ּתיִשַעְו שש תָנֹתַּכַה
 .) םיטנבא םהְל תישעו תנתכ השעת ןרהא יגבלו :םקר
 4 תשבלהו :תראפתלי =ובפל םָהָל השעה תועפלמו

 םֶהֹא ָּתְחַשְמּו ותא וויְנְּבתֶאְו ףידֶא ןֵרֲהַאדתֶא םֶתא
 ₪ םֶהְל הׂשֲעְו :ילדוטהפו םתא תשדקו םֶדָיתֶא תאְלִמ
 םיכרידדעו םינתַמִמ הורע רֶשְּב תופכל דָבדיִסְנְכִמ
 43 וא דעומ לֵהֹא"לֲא | םָאבּב ויניל ןר האהל יָה זוהי
 ותמו ןוע ואשידאלו שב תרשל הַבומַהלֶא םתשגב
 טכ הָז :וירחא וערזלו ול םֶלוע תקח ם

 הקל + יל ןהכל םֶתא שקל םהְל השעת"רשא רבה
 : תוצמ םֶחְלְו :םִמיִמִת םנָׁש םליִאְ רקְפְְְּב דָחֶא רפ
 ןמַשּב םיִהָׁשְמ תוצמ יִקיִקְרּו ןְמַׁשּב תֶלּולְּב תצמ הֶלַח
 \ דַחֶא לסלע םתוא תת :םתא השעת םיִטֶח תֶלְס
 + דתֶאְו :םליאה ינש תַאְו רָפַהתֶאְו לָפַּב םתא ּתְבְרְקהְ
 תְצַחְרְו דעומ לא הַתָפ"לֶא בירק וויְנְּביתֶאְו ןרהא
 ג ןרַהְאדתֶא תְׁשַּבְלַהְו םיִדְנְּבַהְתֶא חל :םִיָמַּכ םָתֹא
 ןשהההתַאְו דפָאָקְתֶאְו רֿפָאָה ליעמ תֶאְו תֶנהְּכַהתֶא
  ושארדלע תּפְנְצמַה תָמׂשְו :דפֲאָה בָשחְּ ול תרֿפָא
 ז ןמשדתא תחקלו :תֿפנצמַה-לע שה רונ"תֶא תתנו
 ,וינְבִדתֶאְו :ותא ּתַהׁשַמּו ושאר" לע תְקציו הָחְׁשִּמַה
 ו ןֵרָהַא טנְבַא םֶתא ּתְרַנְחו :תֶנּתְּכ םָּתְׁשַּבְלַהְו ביִרְקת
 וינבו ב

ORE oo RN,ן- 6.9% רב רצ . 

 תַעָבְגַמּו ימלשורי ,יללהב ןכ צ.40 = .תְַּתַכ וחירי צ. 40 = ,דימת וחצמדלע היהו א'ס +. 8
 ,אלמ הָּתַתְנו יללהב +. 6 ,טכ .םתשגב"וא ג'ב א'נ יש 43 ."דע הגמ צץ. 48 .רסח
 .תַנּּכ וחירי +. 8 .רואמל ןֶמש ןכו ירצב ןֶמש יקובנזב +?
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 תָּכְחְל הָגהְּכ םֶהָל הָתְיָהְו תעְּבִִמ םֶהְל ָתְׁשַבֲהְו נבו
 רפה-תַא תְבְרְַהְ :וָנְּבירִיְו ןרהא"דו תאלמו ם קש ]

 -לע םֶהיִדְידתֶא וינָבּו ןֵרָהֲא מסְו דעומ להא נפ
 לֵהֲא חַתַפ הָוהְי ינפל רָפַד-תא תטחשו :רַפַה שאר ו
 הּבְומַה תנרק"לע הָּתַתַנְו רַּפַה םִּדִמ ּתְחְקְל :דעומ 19

 :הבומה דוסידלֶא פשה םּדַהדלָּכדתֶאְ ּדעְבְצְאְּב
 תֶרָתיִה"תֶאְו בְרָּכַהתֶא הָפַכְמַה .בלחַהדלָכְ"תֶא תקל 3

 ןהילע רשא בלחה"תאו תיִלְּכִה יִתש תֶאְו דבכה7לע
 -תֶאְו ֹוָרע-תֶאְו רָּפַה רׂשְּב-תֶאְו :הָחַּבְומַה ּתרטקהו 4
 -תֶַאְו :אוה תאטה הגחמל ץוחמ שאְּכ רש ושרפ 15

 -לע םָהיִדְיתַא וב ןרָהֶא וכמו חפּת ֵחֶאָה ליאה
 תְקַרֶזְו ומדְדתֶא תָחקְלו ליִאָקתֶא תטחשו :ליִאָה שאר +
 תצחרו ויחַתנל התת ליאָהְדתֶאְו :ביבָק הכזמההלע וז
 תרטקהו :ושארה לע ויחְתְנלַע תת ויִעְרַכו ופרק ו

 וחי היִר הוהיל אוה הֶלע החומה ליִאָהְדלָכְתֶא
 ןרָהַא ךמְסְו ינשה ליאה תא פחקלְו :אוה היהיל השא ו
 | דלא תחש :ליִאָה שארילע ם םֶהיִדְידתֶא ויָנָבּו פ

 ןזא ךינתדלעו ןרהא ןזא ךוגהלע הָתַתְנ ומדִמ ַתְחְקְל
 ak ןָהֹּב-לעְ ה: טי ןהפדלעו תונמיה וי

 חקלו :ביִבְס חָבמה"לע םֶדהיתֶא קרו תמה א
 "לע תיזהו הָחְׁשמַה ןמשמו הֵבְזִמַה"לַע רשֶא םֶּדַה"זִמ
 שדקו ותא וונב יִדְנְבִילעו ויְנָּבדלַעְו וידְנְּבדלעו | ןרהַא

 ליאַהְדמ תָחְקְלו ותא וינֿב ידנבו נבו ידו אוה ₪
 תֶאְו בֶרְלַה"תֶא הָפַכְמִה | בֶלֶחַהתֶאְו היָלֲאָהְו בלחה
 ןהילע רֶׁשֲא בֶלֲחַהדתֶאְו תילכה יתשו תֶאָו דבָכַה תרתי

 תאו ו +

 .ליֲאָה א'ס ,התפב יקובנזב ןכ +. 15 = .דתֶאְו א'ס .אמרקו לוגסב תאו יקובנזב +. 3
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 3 תחא םֶחָל רֵּכְכְו :אוה םיִאְלְמ ליִא יִּכ ןימיַה קוש תֶַאְ
 רׁשֲא תוצמה לפמ דָחֶא קיקרו תחא ןמש םֶחְל תלִה |

 | וינב יפכ לעו ןדוהא יִפָּכ לע לפה ּתָמׂשְו :הוהי ינֿפל
 2 םֶדיִמ םֶתא .חקלו :הָוהְי ינפל הָפנִת םתא תפנה
 הוה ינפל הוחי חירל הלעהדלע החבזמה ְּּרטקהו
 א םיִאְלַמַה ליאמ הֹוְחַה-הֶא תחקלו :הָוהיל אוה הָשֶא
 ל הֶיְחְו הוה ינפל הָפּונּת ותא פנקו ןרהאל רֵׁשֲא
 המורתה קוש תֶאְו הֿפּנּתַה הוה ו תַא תשדקו :הֶנִמל
 ₪ רַהְאְל רשאמ םיִאְלִמַה ליאמ םרּוה רֶׁשֲאַו ףנוה רשא
 8 תֶאַמ םֶלַשַקָחְל וינבלו ןרהאל הָיָה :וינבל רֶׁשֲאֲמו
 -ינְּב תֶאְמ הָיָה המּורתו אֹוה המור יִּכ לֵאָרְׂשִי ינב
 9 שה ילנבו :הוהיל םתְמּוְרִת םֵהיִמְלַש יַחֹבמ לארי
 -אלמלו םהָב החשמל וירחא ונפל ויהי ןרהאל רֶׁשֲא
 גו וינִָּמ ויִתְחִת ןקפה םָׁשְּבלִי םימי תעבש :םָרידתַא סב
 גו ליא תֶאְו :שדקּב תַרׁשְל דעומ לֶהֶאדלֶא אבו רשא |

 א לַפָאְו :שדק םֶלִמּב ורָשְּבדתֶא ּתְלשב הקת םיִאְלִמַה
 לָפּכ רשא םֶחָלַהתֶאְו ליַאָה רֶשְּבתֶא ונכון

Ns) = 

5 
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 ₪ אלמל םְּב רֶפּכ רֶׁשֲא םֶתא ֵלָכֲאְו :דעומ לָהֶא חַתּפ
 ג "םאו :םה שךקהיכ לפאידאל רו םֶתא שדקל םידהָא
 תָפְרְשְו רקפה"דע םֶתְלַהְדִמּו םיִאלִמַה רשבמ רוי
 ₪ ישע :אוה שדָקיִּכ לַֿפָאַו אל שָאָּב רֲחנַרדתֶא
 תעבש התא יִתיוצדרָשא לַכְּכ הב נבל ןרהאל
 םיִרְפְכַה"לע םויל השעת תאטח רפו :םֶדָי אלמה םיִמָ
 :ושדקל ותא ּתַהׁשִמּו וילע ד ףְרְפכְב הפמה-לע תאטחו
 הָיָהְו ותא ָתְׁשַּרכְו הַּבְומַה-לע רּפַכְת םיִמָי תעְבׁש
 :שדְקְי חפומב עננה-לְּכ םישרק שרק הבמה

- 
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v. 8םֶהב החשמל א'ס +. 99 .איִה ריבס . 
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 םישבכ הֿכומה-לע השעת רֶׁשֲא ה .
 השעת רָהֶאָה שָבְּכִהתֶא :דיִמָּת םויל םינש הנשחנב 4
 ןרשעו :םיכרעה ןיב השעת יִנָשַה שָבְּכַה תאו רק +

 ןיהה תעיבר סנו ןיהה עַבְר תיִתָכ ןְמׁשְּב ליסְּב תלס
 ןיִּב השעְת ינשה ׂשֿבְכַה תֵאְו :דָחֶאַה שָבָּכל ןײ 4

 חירְל ּהָל-הַשעְת הּכְסִנְ רֶקְּבַה תַהְנַמְּכ םימרעה
 -לַהא חתפ םכיִתְרדל ריִמַּת תלע :הוהיל השא םחינ
 ףיִלֲא רָּברְל הֶמָש םכְל רעוא רֶׁשֲא הָוהְי ינפל דעומ

 :ירבככ שדקנו לארשו .ינבל .הָמַש .יתדעת :םש א
 -תֶאְ ןרהאהתאו ַחָבְְמַה-תֶאְו דעומ להאדתַא יתשדקו 4
 לאְרשי יִנְּב ּךותְּב יִתְנַכָשְו :יל ןהפְל שדְקַא ונָּב ₪
 םהיִהְלֶא .הָוהְי ינֲא יִּכ ׁשְדְ :םיהלאל םהל יתייהו 4

 יִנֲא םכותב ינֿפַׁשְל םירצמ ץראמ םתא יתאָצוה רֶׁשֲא
 | :םֶהיַהְלֶא הוה
 מ :ותא השעת םיטש יצע תרטק רטקמ חּבומ תיׂשֲעְו ל
 || ותמל םיִתְמִאְו הָיְהְי עובר ֹוּבְהָר הָמַאְו וּפְרֶא הָמַא
 || דתֶאְו יָננזתֶא רֹוהָמ בָקָז ותא תיִפְצְו זויתְנרק ממ 3

 | :ביבס בז רז ול תישע ויתנרְקתֶאְו ביִבְס ויָתֹריק
 = ותש לע ורל תחתמ | ולדהשעת הז תעכט יתשו +
 | םידכל םִהָכְל הָיִהְו וידצ ינש-לע השֲעּת העל

 = םימש יצע םיִדְּבַהדתֶא :ָתישעְו הְמֵהְּב ותא תאָשְל ג
 = "לע רֶׁשֲא תכרפה ינפל ותא הָתַתְנ :בָהֶז םתא תיפצו <

 = רעוא רשא תלעה-לע רֶׁשֲא תרפְכה ינפל תרה ןרא
 = רֶקְּבַּב םימס תרטק ןרהא ויל ריטקהו : :הָמָש ל ד
 | ןרהא תלעקבו :הָנְריִטקְו תְרְגהתֶא וביטיִהְּ רק :

 0 -תא
v. 9ע' 'תו שיח ןכו ו א"ס . v.43א"יר ,ה'דח ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב חתפב ןכ , ]| 
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 ינֿפל דיִמָּת .ְֶּרטק הָנְריִטקי םִיַּבְרעֶה ןיב תרָנהדתֶא
 הלע הָרְ תרטק ויִלָע ילעפ-אל :םכיִתְרדל הוה
 ויתנרקדלע | ןרַהֲא רפכו זויל ּוכְּפַת אל ךסו החנמו <

 רפכִי הָנׁשַב תחַא םירָפְּכדִה תאטה םדמ הָנָשִּב תחַא
 :הוהיל אוָה םישְדְקְַשְרְק םכיתררל לע 5
 וו נב שאְרְדתֶא אָשת יִּכ :רמאַל השמחלא הוה רדיו ש
 רָקְפִב הָוהיל ׁשֿפנ רּֿפְּכ שיא ונח םקידקפל לָאְרְׁשִו <

 -לָּכ ונָתַ | הָו :םתא פב ףגנ םֶהְּב הוהידאלו םתא |
 שפה לקשב לקשה תיצֲחמ םיִדְְפַה-לע רַּבעֶה
 :הוהיל הָמּהַּת לקשה תיִצְחמ לקשה הָרג םיַרְׂשְע
 וו ןַתִי הלעמו הָנׁש םיִרָשע ןֿבמ םילקפה"לע רָבעה לפ
 וג טיִעָמִש אל לדהְו הברחאל רישעה :הָוהְי תמורת
 -לע רַפַכְל הֶוהְי תֹמּרְּת-תַא תחל לקשה תיצחממ
 ו לֶאְרְי נב תֶאמ םיִרָּפַכַה ףסְּכתֶא תחקלו :םכיִתְשפנ
 לַארְׂשִי ינבל .הָיְהְו דעומ לַהֶא תכבעדלע ותא תת
 :םביפשֿפנהלע רַפַכְל הי נפל רול
 וג נו תׁשָחְנ רויּכ ָתיִׂשֲעְו :רמאל הָׁשֹמ"לֶא הוה רד
 הבמה ןיִבּו דעומ לֶהֵאיִב ותא ּתַתְְו הצְהְרל תֶׁשֲחג
 י םָהיִדידתַא ונממ נבו ןרהא ִצָחָרְו יםימ המש תחת
 אָלְו םימדוצהרי דעומ לָהֲא-לֶא םֶאבְּב :םֶקיִלְנְרדתֶאְ
 הֵׁשֲא ריטקהְל תרָשל הָבְִמה"לֶא םָּתְׁשִנְב וא ומ
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 םיקוספו As 5 חבזמ תישעו xxix 1| רבדה הח ,[אאצנז 20] השרפה שיר ,אבה
 es תואמ עבראו םיפלא תשמח תויתואו .ביו תואמ עבראו ףלא םילמו .דחאו האמ
 ארוק א"ב ,איעגב תֶאְו נבו ,(אא\זנז 5] תלכתה סע -תֶאְו הלמ ףטוח א'ב 'ג םיפולחו
 איעג אלב תלַעהְבּו ארוק א"ב ,איעגב ויוה ינמעפּו נ'בו איעג אלב ,[אאץזחז 33] ינמעַפּ
 ,אאטנזז 10| תומשדתאו ףולח םהב ןיא רשאו ,איעגב ויוה תלעהבג ג'בו ,[אאא 8]
 .[אאזא 34] רתוידםאָו ,[אאזא 13] בלחה לכחתַא

v. 1םיכלמב םיבר םימי יהיו םידרפסה גהנמכ ח'י 'א םיכלמב באחא חלשיו הרטפה  
 ,ירצב ןּבמ יללהב +. 14 .םיזנכשאה גהנמכ ח"י 'א
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 םֶהָל ּהָתְיהְו ותמי אָלְו םֶהיֵלְגַרְו םֶהיֵדי וצֲחְרְו :הוהיִל :
 :םתְרְְל יעְרולו ול םָלֹש-קֶח
 םימְשְּכ ףלדחק ּהָּתַאְו :רְמאַל השמ"לָא הָוהְי רדיו <

 ותיצחמ םָשָּבְדִמִַקְו תואמ שָמָח רֹורְּדרְמ שאר
 הדקְו :םיִתאָמּו םיִשָמָח םֶשְּבְ"הְנְקּו םיִתאַמּו םישמָח <

 ותא ָתיׂשֲעְ :ןיה תיז ןמשו שרקה לקָשְּב תֹוִאמ שמח =
 ןמש הקה השעמ תחקרמ חקר שדקהתחשמ ןמש
 תאו דעומ לָהְאתֶא וב תחשמו :היהְי שךקדתַחשמ

 הָרֹנְמַה"תֶאְ וילֵּכ"לְּכתֶאְו ןָחְלְׁשַה-תֶאְו :תֶדַעַה ןורא =
 הלעה חֶפְומתֶאְו :תרטקה כמ תַאְו ָהיָלְּכ"תֶאְו <
 הו םִתֹא ףשדקו :ָנַכִתֶאְו רָיְּכַהדתֶאְו וָכָּפ"לְּב"תֶאְו =
 -תַאְו ןֶרַהֶאדתֶאְו :שָדְקְ םָהְּב עֶננה"לְכ םישדק שדק יי
 לארשי ןנְב"לֶאְו :יל ןהכל םָחֹא תשדקו הָׁשְמִּת ונְּב יו

 :םֶכיִתְרִדְל יל הָז היה שךק"תחשמ ןָמָׁש רָמאַל רָּכַדִ
 והָמָּכ ושעת אל ּותְנְבְתַמְבּו ףַסיי אל םֶדֶא רׂשְּב"לַע
 והמָּכ חסרי רֶׁשֲא שיא :םכל הָיָה שבק איה שדק
 :וימעמ תַרָכִו ךדלע ומס ןתי רשֶאו

 | ףטְנ םימס ךלדהכ השמדלֶא הָוהְי רֶמאּו 34

 יְהִי רבב רב הָּכו הנבלו םיִמס הֶנְבְלַחְו תֶלִחְש
 רֹוהֲמ חָּלְממ ַחָכֹור השעמ חקר תרטק התא תיׂשָעְו >

 תרעֶה ינפל הממ הָתַתְנְו קדה הֶּנִממ תקחשו :שדק =
 םישְדְה ׁשֶרָק ּהָמַׁש ל דעוא רֶׁשֲא דעומ לחֶאְּב

 אל ּהָתנְבִהמְּב השעת רשא תרטקהו :םקל הית ז
 השעידרשא שיא :הָוהיל ל הָיְהִת שרק םָכְל ישע =

 :ויִמַעַמ תָרּבנ הב ַחיָרָהְל מכ

- 
- 

 רבדיו
 = תּודעָה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 56  .םלוחב ןמָנְקְו ג'ב ,א"ב ןכ +. 98 = .ֹועְרָזְלּו יללהב +.
 -תחשמ וא ,שדקהתחשמ א'ס צ. 31  .ע'תו ש"ח ןכו הילכלַּכ א'ס צץ. ₪ .אלמ
 .קספ דבב |דב א'ס .34 .שדק
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 יי םשב יתאָרק האר Mo hd דה <

 ,:תשהנכּו ףָסְּכְבו הב .תושפל תבשחמ בשלל
 ; "לָכְּב תושעל ץע תֶשרחְבו תאלמל ןְכַא תָׁשְרֲחַבּ
 ו ךֶּב באילַהָא תא ותא תתי הנה .ינאו :הכאלמ
 המכה יִּתְתְנ בל"םַכָחדלְּכ בלבו ןדדהטמל ךְמְסיִחַא
 ז ורָאָהדתֶאְו דעומ לָהֶאו תַא :ףפיוצ רשָאדלָּכ תא וש
 :לֵהֲאֵה יֵלּכ-לְּכ תאו וילע רשא תרפּכה"תַאְו תדעל
 ; דלָּכְתֶאְו הרהטה הָרְַמהתַאְו וילּכ"תַא ןְהְלׁשַה-הֶאְו
 ג "לּכְדתֶאְו הָלעַה חכמתו :תרמקה חבומ תַאְ הלב
 וי ילְְּבתֶאְו דרשה יִלְגּב תֶאְו :ּכתֶאְו רּכַהתֶאְ ייל

 קוצר לכ שקל םיִמפִה תֶרְטְקהֶא השמה
 יושי
  יֵנְּב-לֲַא רד הָּתַאְו :רמאל השמדלֶא הָוהְי רמאה
 ראה תא כ ורמשת יִתְתְּבְשדתא דא רמאל לֵאָרְׂשִ
 :םכשדקמ הָוהְי נא יִכ .תעלְל םֶכיִתְרְדְל םֶכיִניִבו ני
 תומ היִללְחְמ םָכָל אוה שדק יכ תָּבשה"תֶא םָּתְרַמשו
 אוהה שפנה הרבו הָבאְלִמ הב השעהלּכ יִּכ תמו
 יעיבשה םויבו הָכאְלִמ השעי טימי תשש :ָהימעיברקמ
 םויב הָכאְלִמ הָשעָהְלָּכ הָוהיל שדק ןיִתְּבַש תבש
 4 תבשההתאא לארשיחינב .ורמשו :תַמּוי תומ תבשה
 וז יב יניב :םלוע תיִרְּב םתרדְל תָּכשהְ"תֶא תושעל
 הָוהי הֶשע םימָי תששדיכ םלעל אוה תא לארי יב

= 1 

TK 1 

 -תֶא א"ס + 6 .ש'ח ןכו בשחלו א'ס +. 4 .ק"דו י"כ א'ת ןכו הָנּובְתְּב א'ס +. 3 ,אל

 ,ש"ח ןכו -תֶא א"ס צ. 8 בפה ביד ;בייד איד וא ןכו הניגנ אלבו ףקמב

 ,ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש'ח ןכו תֶרשַה א'ס +. 10 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו וילכ"לָּכ א'ס +8
 .ס'תו י"כ א'ת ןכו ָהימֵעַמ א'ס ץ.ינ4 .תבשה םֹוי ריבס צצ. 14, 16  .ר'תו ס'ת
 .ה'דחו ג'ד ןכו הימרגל |יִּכ א"ס +. ג7
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 :שֿפנו תבש יעיבשהיםויִבו ר"א םִיַמְׁשַהתֶא
aותא רב ותל השמ"לָא ןתיַ  

 עָבְצְאְּב םיִבָתָכ ןְכַא תֵהְל תעָה תחל יִנָש יס רַהְּב
 רהָה"מ תָרְרל השמ ששבחיכ םַעָה אריו :םיהלא ב

 וטלרהשע | םוק .וילא ורמאיו ןרָהַא-לע םִעָה להו
 רֶׁשֲא ׁשיִאָה המ הֶוחיִּ ונינפל וכלי רשא םיהלא
 רמאָיַו :ול הָיהדהמ ונעו אל םיכצמ ץֶרֶאמ ּנְלַעַה
 םכישנ יואב דשא בָהָזה ימז וקרפ ןרהא םֶהלַא
 -תֶא םָעָהלְּכ וקרפַתַו :ילא ואיבָהְו םכיתנבו םכינב

 םדימ חקינ :ןרהא"לא איב םָהינוֲאְּכ רשא בזה ימזנ 4
 הלא ורמאיו הכָפמ לע והשעיו טְרֲחַּב ותא רצו

 ןרהא אריג :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ ד ףולעה רשא לארשי ךיהלא :
 :רחמ הוהיל נה רמאיו ןרָהַא ארקיו וינפל חבזמ מ

 םַעַה שו םימלש שנו תלע ּולַעיו תְרְחַמִמ ומיּכשיו <
 :קהַצְל ומקיו ותשו לֿפַאָל

 רֶׁשֲא ךִמע תחש יִּכ דל השמ"לא הוהְי רבו ז
 םתיִֹצ רשא לרלהרמ רהמ ּורָס :םיָרצִמ ץראמ תילעָה א

 מהו טוה ולחוחתשיו הכס לע םמְ ישע

 ו
₪ 0 

ae 

 שכ

- 

22 < os 

- 
 ee Sh ה ג הָחיִנה 2 as הרעהשק -₪-
 הוה ןנֶפתֶא השמ יהי לו יל i הׂשֲעֲאְו ו

 שב יי

 | םיִרָהב םתא lak םאיצוה הערב רמאל םירצמ ורמא'
 -לַע םחָגהְו ףפא ןורחמ בוש המראה ינפ לעמ םתלכלי
 הערה ל
 .ירצב טרַחּב א'כ צ. 4 .השוגד דמלה ּונָל א'ס +. 1 .בל .יעובשה םויבו א'ס + 17

 | א'פ צץ. 8 .ו'טדו ב'ד ןכו םעטב יל וילע רסמנו קחצל א'ס צ.6 .ץמק גָח א'ס +. 5
 .ע"תו ק"ד ,י'כ א"ת ןכו םתיּוצ
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 וג יִרְבַע לארשילו קחציל םֶהְרְבִאְל רכז מעל הָעְרַה
 -תֶא הָפְרַא םֶהָלֶא רבת לב םֶהְל תְעַּבשְנ רֶׁשֲא
 יתְרַמָא רשא תאזה ץֶרָאָה-לֿפו םימשה יֿבְֹוכְּכ םכערז
 4 העְרהְדלע הָוהְי הו :םלעל לַחְו םכערזל ןּתֶא
 :ומעל תושפל רָּבְּד רֶׁשֲא
 וג תֹהְל ֹודָיְב תָדעָה תָחְל שו רָהָהְמ השמ רו פו 5

 16 תלה :םיִבתְּכ םַה הומו הזמ םַהיִרְבִע ינשמ םיבתכ
 תּורח אה םיִהלֲא בּתְכִמ בּתְכִמַהְו הָמַה םיִהְלֶא השעמ
 וז רמו הערב םעֶה לוקדתַא עשוהְי'עמשיו :תחלַהדלע
 תנע לוק ןיא רמאיו :הנָהמּכ המְחְלִמ לוק השמחלא
 יהיו :עמש יכנא תונע לוק השולח תֹונ לוק ןיאְו הָרּובְ
 ריו תלחמו לגַעַהִתֶא אריו הנְחמה"לא ברק רֶׁשֲאַכ
 הֵחַּת םֶתא רכשו תחלַהדתֶא ודימ ךלשיו השמ ףא
 דע ןחטיו שָאְּב ףרשיו ושע רשָא לָנַהדתֶא חס זרָהָה
 :לארשו ינְּתֶא קשיו םומה ינֶפלע רו קדדרשַא
 גו "וכ הזה םַעָה ףל הָשעְדהַמ ןרהאדלַא השמ רֶמאֹו
 ג ףא רחידלא ןרָהא רֶמאּו :הֶלדנ הֶאְטח לע אבה
 א יל וראו :אּוה עָרְב יִּכ םָעָקתֶא ָתְעְרִי הָּתַא נא
 שיאה השמ | הֶזִּ ונפל וכלי רשא םיהלֶא ונלְהֶשע

 1 סמ

ie) 1 

 = זצפ

5% 5 

 אָ שאבו והכלשאו ילדותי וקפה בז ימל םֶהְל
 ₪ "יָכ אוה עֶדָּֿפ יִכ םֶעְהתֶא השמ אָרָיַו :הזה לעה
  רַעַשְּב השמ מע :םהימהּב הָצְמְשל ןרהא העֶרֿפ
 :ױל יִנְּבדלַּכ וילֲא ופְסֶאְו ילא הוהיל ימ רמאיו החמה

 גז דשא ומי לֵאָרְשִי יהל הָוהְי רמָאדהְכ םהָל רָמאַ
 הָיֲחַּמַּב רעׁשְל רעשמ ובושו ּורְבַע וכרילע ופרח

 וגרהו ה אא
 ודיִמ v.19 .ירק ֹועַרּבv.ג7 .עשוהי עמשיו א'סץ.נז .איעג אלב -תֶא נ"ב א'נ 3

 ועְרָפ +. 95 .איעג אלב יִּכ ג'ב א'נ צ. 5 ."רשא לגעה א'ס +. 90 = ,ירק ויִדיִמ בותכ : |
 .ב"ד ןכו רסח ּובשו א"ס צ.27 .הקובד'ק צ. 5 .ירק

11 
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 :וברקחתַא שיִאְו ּוהערחתא שיאו ויִחֶאתֶאדשיא ורה
 אורה םיַּכ םַעָהְדִמ לפיו השמ רכְדּכ יולדינב ושעיו <

AS = ,םויה םָכְדָי ואלמ השמ רָמאַּו :שיִא יפְלא  
 :הכְרְּב םויַה םכילע תַתְל ו ויחֶאְבו ונַּב שיא יִּכ הוהיל

 םהאַטֲח םּתֶא םֹעָהלֵא השמ רמאיו תרחממ יהיו א

 רעְּב הָרפַכַא ילוא הָיהְייִלֶא הְלֲעֲא הֶתַעְו הָלדָנ הֶאְטַח
 םעֶה אָטַח אָנֶא רמאיו הָוהידלֶא השמ בש :םֶכְתאַטַח ו

 "םִא הֶתַעו :בָהֶז יהלֶא םֶהָל ושעיו הָלדָג הָאְמַח הוה
 ּתְבְתְּכ רֶׁשֲא ףךךפסמ אָ ינחְמ ןיאדסאְו םֶתאָּטַח אָשִּת

 :יִרפָסמ ּונָחַמָא ילדאָטַח רֶׁשֲא ימ השמדלָא הוה רָמאיו 3
 = הנה כ יתרפד"רשא לא םֶעְהְַתֶא הָחְנ\ דל הפו א

 = םהלע יתדקפו יִדָקְּפ םֶוְבי ףינפל דלי .יכָאלמ
 = לָגעֶהתַא ושע רֶׁשֲא לע םעהְתֶא הוהי נו :םתאַמַה

 || הָיהְי רָכריו :ןרהֶא הָשָע רֶׁשֲא גל
 - ץראמ ּתיִלעַה רשא םעהְו התא המ הלע ךָל השמדלא
 == קחציל םַהְרבַאְל יִתעבְׁשנ רשא ץֶראָהְדלֶא םיִרצמ
 ךאְלמ ונפל יִתְחלְש :הָנְנתֶא שרל רמאל בקעילו +

 | יוחה רְּפַהו יִּתחהְו ירֹמֲאָה יִנָעְנּכִהד תֶא השבת
 = הלַעֶא אל וכ שבדו בלח תפו ץֶרָאזלַא :יסוביהו

 || :ףרדּב ףלפארּפ התא ףרע-השקדשע יִּכ ךְבְרקְּב
 || ותשדאלו ּולָּבַאְתַו הזה עְרַה רַבְּדַהיהֲא םעָה עַמשיו +
 | נּבלַא רַמָא השמדלֶא הָוהְי רמאנ זוילע וידע שיא 5

 .= 'ףּכְרקב הלא דַחֶא עגר ףרע-השקדמע םָּתַא לָאְרְשי
 . = ההשעא המ העדאו ףילעמ ךירע דרוה הפו ףיתילכו
 = השמו :ברוח רהמ םידעתַא לארשיחינכ ולצנתיו :ךל 5

AP 5 
 0 ןכ צ. 54 .הֵּנִהְו ריבס צ.34 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םֶכירְי איס צ. 9 .םיפלֶא ריבס +. 8

 |! : לר ד =:

 | = ס'ת ,ש"ח ןכו ירמָאָהְו א'סv.2 .ץראה א'ס +. .גל .אלמ םֶהיֵלֲע יללהב ,ימלשורי
 .ס"תו ע"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו יִוֲחַהַו א'ס צ. 5 .ןומדק סופד א תו
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 -ןמ קחרה הָיחמַל ץיחמ | ֹולדהְטְְו לָהאָהתֶא חס
 הָוהְי ש שקל הָיַהְו דעומ לָהֶא ול אָרָקְו החמה
 4 תאצכ היו :הנחמל ץוחמ רשֶא דעומ לַהֶאדלא אצי
 ולָהֶא הפ שיא ּובְצִנְו םעֶה"לַּכ ו ומוקי לָהֹאָה-לֶא הֶשמ
 \ השמ אֹבּכ הֹיהְו :הָלָהֶאְה ואב"דע השמ ירחא טיבה
 -סע רבו לֵהֶאְה חמו עה רומע דרי הָלָהֹאָה |

 וט לָהֶאָה חַתַּפ דמע נעה רּומע-תֶא םעֶה"לְכ הָאְרְו :הָׁשמ
 וג הָוהְי רָבֹדְו ולֲהֲא חתפ שיא ּוֲחַּתְׁשִהו םעֶה"לָּכ םָהָו |

 והעְר"לַא שיא רבי רֶׁשֲאַּכ םיִנָפדלֶא םיִנָּפ הָׁשֹמ"לֶא
 שימי אל רענ ןונןּפ עשה ותְרָשִמּו הָנַחְמַה"לֶא בש
 :לָהֶאָק ךוּפִמ
 וג "תֶא לעה ילֶא רמא הָּתַא הֶאְר הָוהְידלֶא השמ רַמאיו

 מע חֶלָשְתִרְרֶשֶא תא ינפערוה אל הָּתַאְו הוה םֶעָה
 ו הָתַעְו יִנִעְב ןח תאָצְמדסנו םשב ףיִתְעדַי תְרַמֶא הָתַאּ
 דעְדָאְו ףכְרדדתֶא אָנ ינעדוה דְיִנַעְּב ןח יִתאָצִמ אָנְיִא
 4 רמאיו :הזה יוגה מע כ הארו יניב ןחדאָצְמִא ןעמל
 ו םיִפְלְה לי ןיאדסא ויִלֶא רמא :ְל יתָחְנְהְו ופי נפ
 ו ְךֶניֵעְּב ןח יִתאְצְמדיִכ אופא עֶרְווהמבו :הֶזמ ונלעתדלא

 -לָּכמ מע נא לילפנו ומ ךתַכְלְּב אולה עו א
 הָמְרֲאָה ןנפ"לע רֶׁשֲא םָעָה
 וז ָתְרַּבּד רׁשֲא הזה רָבְדַהתֶא םנ השמחלא הָוהְי מא
 ו יִנֵאָרַה רמאיו :םָׁשַּב ךעֶדֲאָו יֹניִעָב ןח תאַצִמיַכ השעא
 4 ינפ"לע יֿפּוט"לַּכ ריבעא נָא רַמאֹו :ְּרבְּכתֶא אָנ |

 יתָמחְרו ןחא רשָאתֶא יתגחו ונפל הוהְי םשב יִּתאֵבָהְו
  יפ יִנָּפִתֶא תארל לכות אל רַמאֹו :םחרא רשאחתַא |
 פו תֿבצנו יתא םוקמ הנה הֶוהְי מאיו :יָחְוםָרָאָה אריאל |

 "לע 1
 .םָחרא א'ס צ. 19 .ירצב רָּבדו יקובנזב צ. 9 |
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 רּוִצַה תֶדָקנְּב ףיּתְמשְו ידבכ רבב הָיָהְו :ריִצַה"לע ₪
 ָתְיִאְרְו יפכתַא יפרסהו :יִרְבְעְדדַע ףיִלָע יפכ יִתֹכַׂשְו ₪

 גארי אל נפו יָרחֲאתֶא
 כ םֶנָבֲא תֶחְלְ"נש ְךְל"לֶמְפ השמדלָא הָוהְי רֶמאַו דל

 וה רשא םירָבְּדַהדתֶא תהְלַה"לע יִּתְבַתְכְו םינשאַרּ
 רַקְבל ןִכְנ היה :ִפרפש רֶׁשֲא םִיִנשאְרְה תָחְלַה-לַע :

 שארדלע םש יל ּתְכַצְנו יניס רהדלֶא רקּבְב ָתיִלְעו
 -לָכְּב אָרְיילַא שיאדםנו ְךַנע הלעזאל שיאו :רֶהָה

 :אוהה רֶהָה לּומדלֶא וערידלא רֶכָּבַהְו ןאצה-םנ רֶָהָה

 הָהְ הָוהְי אָרְקִיַו ייָנָּפִילע ו הָוהְי רבע :הָוהְי םָשָב <
 דֶסַח רצנ :תָמֲאְו דקח"ברו םיפא ךְרָא ןח םיִחַר לא 7

 \דקפ ּהָקנְי אל הקנו הֶאְטַחְו עשפו ןוע אשנ םיִפְלֲאָל
 -לעְו םישלשדלע םיִנָּב ינָב"לעֶו םינָב-לע תובָא ןוע
 "מא רמאיו :ּוחְתשיו הצְרא דקו השמ רהמיו :םיעכר 5

 יִפ ּונְפרקְּב נא אדל ינדַא ְָנעְּב ןח יִתאָצְמ אנ
 :ּנתְלַחְנּו ונתאטהלו ננעל תחלסו אוה ףרעדהשקדמע
 הֵׂשֲעֲא ךמע"לָּכ דג תיִרְּב תָרֹכ יבא הנה מאו
 םִיֹוגַה"לפֿבּו ץֶרָאָה"לְכְב ואָרְבנהאל רֶשֲא תאָלֿפנ
 הָוהְי הׂשעַמ"תֶא וברְקְב הָתַארְׁשַא םֶעֶהלְכ האָר

 תא ךלחרמש מע השע ינֲא רֶׁשֲא אוה אָרֹויָכ ג

 ירֹמֲאָה-תֶא ףנְפמ שרג ננה םויה ךוצמ יכנָא רשא
 4 0 ףל רמָשה .:יפוביהו יוחהְו יזרפהו יתחהו ינְכַהו ו

 | א'ס צץ. 11 .ףקמ ילב רמש א'ס צץ. 11 .ומש היב ןמיסו ףדה שארב ץ. 11 .איעגב
 2 .ן| יננה
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 ָהיְלְע אָּב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה בשויל תיִרְּב תֶרְכִּתְִּ
 ג ןוצתת םֶתְחְּבְומְדתֶא יִּכ :ףכרקְב שקומל היהידופ
 אל יִּכ :ןּותְרְכִּת ויָרְׁשֲאתָאו ןיִרְּבׁשִת םֶתְבַצַמתֶאו
 :אוה אָנַכ לֵא ומש אָנְק החי יכ רוחא לאל הוחְתשַת
 םֶהיֵהְלֲא יֵרֲחַא ו וו ץֶרֶאָה בשויל תרְּ רָב
 תחקְלְו :והֿבזמ ָתְלֹכָאְו ףל ארקו םליהלאל הב
 -תֶא וו ןקיהלַא ירחא וימנב מת ףינבל ויפנבמ
 :ףְל-הְׂשַעַ אל הָֹּכִמ יהלֶא ןָיִהְלָא יִרְחֶא נב
 וא רשֶא תוצמ לפאה םימָי תעבש למְׁשת תוצמה גחדתֶא
 תאָצָי ֿביבֲאָה שֶדְחְּב יִּכ ביִבֶאָה שדח דעומל ףתיוצ
 ופ רַמּפ רָב ךנֶקמילְכְ י יל םֶהָר רֶטפלְּכ :םִיָרְצִממ
  הרפת אלמא הֵׂשְב הָּדְפִת רֹומֲח רטפו :השו רוש
 :םקיר ינֿפ ואָראלְו הּדַפִת ליְנָּב רווכְּכ לכ וּתפרעו
 3 שירחב תֹבְׁשַת יִעיִבָשַה םויבו דבעת םימי תשש
 ש ריצק ירוכב ל השעת תעֿבש גו :תְבשּת ריצקבו
 = םיִמָעְּפ שֶלֶש ּ:הָנָשַה תַפּוקִּת ףיִסֶאָה הו םיטח
 יהלא הוה ןְאָה ינּפתֶא ְרוכְלָּכ הָאָרְי הָנָשּב
 24 לבא יתְבחְרהְו יְנּפִמ םיוג ׁשיִרֹואְיְ :לֶאְרשי
 ינָּפיתַא תוארל קלעּכ ףצראחתַא שיא מהאל
 5 "לע טחשתהאל הְנָשַּב םיִמַעַּפ שלש ףיהלֶא הוה
 א תישאר :הספה גת חב רקבל ןילו"אל יחד ץֶמָח <

 ידְג לשבְפדאְל ףיָהלֲא הָוהְי יב איִבְת תמר יִרּוכְּב
 :ֹומֲא בֵלֲחַּב

 הְלאַה םיִרָפְּדַה-תַא ףְלדבָתְּכ השמחלָא הָוהְי ראו ם
 -תֶאְו תירב הַא יִּתַהַכ הָלֶאְה םיִרָבְַּה ו יפְילַע יפ
 םיִעְּברַאְו םוי םיִעָּבְרִא הָוהְידםְע םשדוהיו :לַארְׂשִ

 הליל
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו רָשֶאַּפ א"ס צ.18 .יתבר'רצ.14 .םִרָׁשֲא ריבס ,3
 .רדס ןאכ ןיא א"סב +. 97 = .י"תו ק"ד ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ לכו א'סב לבו ריבס +.0
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 תהקה"לע בתו הָּתְׁש אל םִימּו לכָא אל םֶהָל הלול |
- 

Me 

ww 

 השמ תָרַרְּב יהו :םיִרָבְּרַה תֶרָשָע תיִרְּבַה יִרְבד תא <
 רָהֶהדִמ וּתְדְרְּב השמדדיּב תֶדַעָה תָחְל ישו יס רֶהַמ
 ארו :ֹותִא ודב וֵנְפ רע ןרק יִּכ עדיאל השמו
 וינפ רוע ןרק הגהו השמחתא לֵאָרְׂשִי ונְּב"לבְו ןרהא
 ויִלֶא ובשיו השמ םֶהְלֶא ארקיו :ויִלַא תשנִמ וארו
 -יִרֲחֲאְו :םהְלַא השמ רּבדיו הרעב םיאְׂשנַה"לבו ןרהא
 רָּבִּד רֶׁשֲאלְּכ תא םֹוצו לֵאָרְׂשִי יִנבלָּכ וש ןכ
 "לע ןתּו םָּתֲא רבַּדִמ השמ לפיו :יִניִס רֶהְּב ותא הוהי

 ריִסָי ותא רָּבְִל ; הוהי ינפל השמ אבבו :הָוְסִמ וינָּפ
 תֶא לֵאָרְׂשִי יִנְּבדלֶא רָּבֹדְו אֵצְיְו ותאצרע הָוְסַמַהתֶא
 ןרק יִּכ השמ יֵנְּפדתֶא טארשיחונב וארו :הוצי רשָא

 | הרע ויִנָפלע הוספההתַא השמ בישו השמ ינּפ רוע
 הפ תא השמ להקיו :ותא רָּבִדְל ואב

 = םירָּבְדִה הלא םֶהְלַא רֶמאו לארשי נב תדעי
 הָשָעת םיִמָי תשש :םֶתא תשעל הוי הְוצְדרֶשַא
 בש תבש שד םֶכְל הָיָה יעיבָשה םיֿבו הָכאְלַמ
 שא ורעבתדאל :תַמּו הכאְלמ וב השעה"לּב הוהיל
 :תָּבׁשַה םויְּב םכיתבשמ לפב

 רַבּדַה הז רמאל לֶאְרַשיְינְּ תרע-לְכלַא השמ רמא
 הָוהיל הָמּורּת םפַּתִאַמ וחק :רמאל הָוהְי היצדרשא ;

 לב ו

 ררס םולש 'א קוספ תוחפ 'ד הירדסו .לאננה [אאא ג1--אאאזש 33] השרפה םש +. 5
 ,(אאאזוז 1] תוחל ינש ךל-לספ ,(אאאזז 15] דריו ןפוו ,(אאא1 1] יתארק האר ,חבזמ תישעו
 העשתו האמ םיקוספו .(אאאזטע 97| ךל"בתכ רדס איהו אבה רדסה ןמ םיקוספ העשתו
 -ןמנקו ארוק א'ב 'ב םיפולחו .דכתו םיפלא תעבש תויתואו .בו םיפלא םילמו .םי צא

 ,איעגב דתַא נ'בו ,ןצצצז 10] השעמ םע 7תֶא ףטוח א"ב ,םלחב ןמנקו נ'בו ,[אאצ לגו ץז
 ב יי'ותכו .(אאאוצ 14[ הוחתשת אל יכ xxx] 6[ ינב יה וילע ורבחתה sh או

 jxxxIV 6[ 'ה רבעיו ,(אאא 34[ ףטנ 'ד תוקספו .ןצצצוז ג9] ודימ (אאאוו 17| הערב
 | .םוי םינמש הימי רפסמו .,[אאאזט 923] 'ה |ןדאה ,[אאאנצ 6] 'ה |ה

 'ז 'א םיכלמ םוריח שעיו ,םידרפסה גהנמכ 'ז 'א םיכלמב ךלמה חלשיו הרטפה +.1 .הל
 .איעגב דלֶא ג"ב א'נ צ. 4 .םיזנכשאה גהנמכ
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 ףֶסֶכְו בָהָו הָוהְי תַמּורָּת תא ָהָאיֿבְ ובל ביד לכ
 5 תרעו :םיזעְו ששו יִנָש העלותו ןמגרַאו תלכתו : :תשחנו
 8 ; ריִאַמַ ןמשו :םיטש יע םישְחִּת תר םיִמְדָאְמ םֶליַא
 , םֵהְׂשנְבַאְו :םימּפה תרטקלְו החשמה ןמשל טימשבו
 ו ואבי םֶכְּב בלדםכַח"לְכְו :ןשחלו דופֶאל םיִאְלִמ יִנְבַאו
 וו ולָהֶאדתַא ָּכְשמַהתֶא :הָוהְי הו רׁשֲאלְּכ תא ושעיו
 "תֶא .וחירבדתֶא :וישְרְקְתֶאְו ויָסְרְקתֶא ּוהְְכִמדתֶאְ
 ו תָרפַּכַהדתֶא יביא ןְרָאָה-תֶא :וינְרָא-תֶאְו וידע
 וג "לָּכְתֶאְו ויִדּבתֶאְו ןֶחלשההתא :ךסמה תֶכַרֶפ תאו

 ו ָהיִלּכתֶאְו רואְמַה תַרֹנִמ-תֶאְו :םיִנָּפה םֶחְל תַאְו ויִלָּכ |
 וג תרטקה הַּבְומ-תֶאְו :רואָמה ןִמָש תאו היֶתרְנתֶאְו |

 דתֶאְו םִמַּפַה תרטק תֶאְו הָהׁשִּמַה ןמש תַאְו ויְּדַבתֶאְ
 ו "תֶאְו הלעה חבְזמ | תא :ןָכָשִמַה חתפל הַתָּפַה סמ
 -תַא ויִלּפ"לָּכדתֶאְו ויּדּכְתֶא ולזרשַא תשחה רּבְכִמ
 וז "תֶאְו ויִדִמַעְתֶא רַצְחַה יעלק תא :יִנְּפתֶאְו רכה
 ו ןְכְׁשִמַה תְדתידתֶא :רַצָחָה רעש סמ תאו ָהיְנְדֶא

 ו דָהְשה יֵדְנְבתֶא .:םֶהיִרְתיִמתֶאְו רַעָחָה תֶדְתִתֶאְו
 -תֶאְו ןהפה ןרַהאל שדפה יֵבְנְּב-תֶא שרק תֶָרָשל
 א ינפלמ לֶאְרָשיִדִִב תבעהלְכ ואְצַיַו :ןהכל וינב יב
 גו הבר דשא לכו ובל וֵאְׁשנהרׁשַא שיאדלָּכ ואבו :השמ
 לָהֶא תכאלמל הוה תמורתחתַא איפה ותא וחוה

 > םיִשָנָאָה ואבו :שֶךְקה יִרְְבְלּו ותְרְבַעְילְקְלּו דעומ
 -לע ד

 א'ת ,ש'ח ןכו -תֶאְו א'ס צ. 11 .רסח רֹאַמְל יללהב +. 8 .ירצב ןֶמָשו יקובגזב +. 8
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 ומּוכְו תעפט] םונְו חַח יאיֿבַה בל בינו לכ םיִׁשְנַה"לע
 :הוהיל ֿבָהְו תַפוַּת ףינה רשא שיא"לָכְו ברז ילכדלכ
 ינש תעלותו ןמגראו תלכת ותא אָצְמְנרֶשַא שאל
 :ואיבה םישָחְּת תו םיִמָּדֶאמ םליא תבעו םיזעו ששו

 הָוהְי תמורת תא ּואיִבַה תֶשח ףַסְּ תמורת םי רמילכ |

 הרבה ז תכאלמללל םיִמש יצע והא אָצְמְנ רֶׁשֲא ל לכי

 -תֶאְו ינָשה תעלות תֶא ןמנְראָה תאו ה תלכי
 ומ ּהָמְכֲחְּב הָנֲתֹא ןֶּבל אָשְנ רֶׁשֲא םיִשָנַהילָכְו :ששה
 תֶאְו םהשה יִנְבַא תא ואיבה םאְׂשִנַהְו :םיִזעַהתֶא
 ןמשהדתַאו םשְבַהְדתֶאְו :ןשחלו דופאל םיאלמה ינבא
 שיִאדלָּכ :םימפה תרטקלו הָחְשִמַה משל רואָמְל
 ּהמאָלמַהדלפל איִבְהְל םֶתִא םֶּבְל בכ) רשא הַׁשֲאְו
 לארשיחינב ואיֿבה השמ-דוב תושעל הוהי הוצ רֶׁשֲא
 :הָהיל הנ
 פ םשָּב הָוהְי ארק אר לארשי גְּב"לָא השמ רֶמאּו
 ותא אלמיו :הדוהי הטמל רוחךב יִרּואְדְּב לֶאְלַצְּב :

 :הכאלמ"לכבו תערבו הָנבּתּב הָמָכַחְּב א חור
 :תשחנבו ףסְכבּו בָהּ תשע תָבְׁשֲהְמ בשלו

ww 

Aa:תבשחמ : irsאילהאו אוה ובל ה;  
 תושעל בלתַמְכָח םתא אלִמ :ןרדהטמל ךמְסיחאְּב <

 ןמְנראְבּו תֶלַכַתַ םקרְו בשחו | שֶרְח תֶכאָלִמדַלָּ
 יבשחו הָבאְלְמלָּכ ישע גראו ששבו ינָשה | תַעְלתב

 תבשחמ
 ליִנעֶ תעבטו א'סבו ,ש"הו ,ב"ד ןכו תעּבמ א"ס v.22 .חח א'ס ,ץמקב יקובנזב ןכ .v לכ

 -תֶא א'ב א'נ ץ.25 .ס'תו י'ת ןכו -לָכְוא'ס ץ.922 .ש'ח ןכו .- תַעַּבַט וא ע"ת ןכו
 .ס'תו ע'ת ,ו"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ,ג"ד ,ב'ד ןכו -תֶאְו א'ס ץ. 5 .איעגב -תֶא ג'ב ,איעג אלב
 =לכו א'סו ,א'ד ןכו ק'ז םישנה-לכו א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ג'ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ +. 6
 רסח דֹפֲאְל ימלשורי ,יללהב ןכ +. 97 = .ו"טד ןכו םיש נה-לכו א'סו ,ה'דחו ב'ד ןכו םישנה
 .רדס ןאכ ןיא א'סב צ. 30 .ע'תו י'ת ,ש"ח ןכו -לָכְו א'ס מ ₪9 ד" ודו ב"דב ןכו
 ןייע :ע"ת ןכ בשחל ל"צ +. 3% .ס'תו ע"ת ,ק'דו י"כ א'ת ,ש"ח ןכו הָנּובְתְבּו א"ס +. 1
 תַעֹלותְבּו א'ס +. 85 .ש"חו ב'ד ןכו דלֶכַּב א'ס ₪ 86 .אוָה א'ס +. 4  .'ד א'ל ליעל
 .ס"תו י"ת ,ק"דו י"כ א"ת ,ש"ה ןכו
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 ול דםַכָח שיִא | לָכְו בָאיִלָהֶאְו לאלצב הָׂשֲעְו :תַבָשָחַמ
 תַעְרְל הָמָהְּב הָנּובתו הָמָכִַח הוהְי ןַתְנ רֶׁשֲא בכ
 -רשא לכל שדה תדבע תפאָלְמהלְּכיתַא תשע
 ג ֿבֲאילֲהֲא"לֶאְו לֶאְלַצְּבִדלֶא השמ ארקיו :הָוהְי הוצ
 בלב הָמָּכַח החי ןתָנ רׁשֲא בלדםַכַה שיִא-לַכ לָאְ
 תשעל הָבאְלְמַהְלֶא הברק ובל ּאָשְנ רֶׁשֲא לכ
 :רֶׁשֲא הָמּרְּתַה-לְּכ תא השמ ינֲפְלִמ והקו :התא
 תשעל שדקה תרבע תֶכאְלְמְל לארשי נב ואיִבַה

 רָכְּבִּב רֶקְכּכ הָבְדְנ דש וילא איבה הו התא
 + ׁשֶדָקַה תֶכאָלְמילָּכ תֶא םישעה םיִמָכֲחַה"לְּכ ואב
 5 "לֶא ורמאו :םישע המֲה-ְרִׁשַא ֹותֹכאלמִמ שיא"שיא

 הָרֹבְעַה יֵּדְמ איֵבְהְל םעָה .םיִּכְרִמ רמאל השמ
 6 השמ וצו :הָתא תשעל הֹוהְי הוצ-רׁשַא הָכאָלמל
 -ושעײלַא הָשֶאְו שיא למאל הֶנְחְמַּב לוק וריבעו
 :איבְהְמ םעֶה אלָּפִו שדלה תמורעל הָכאְלִמ בע
 התא תושעל הכאְלמַה-לבל םיד הוה ּהָכאָלְמַ
 יֵשעְּב בלדםַכַחדלַכ ושעיו :רהֹוהְ

 תָלְכְתּו רֶוָשְמ שש תעירי רשע ןֵבְשִמַהההֶא ּהָכאָלְמַה
 :םֶתא השע בשה השעמ םיִבָרָכ ינַש תעלות ןֶמְנְאְ
 בַחרְו ּהָמָאְּב םיִרְׂשֲעְו הנמש תחַאָה העיריה ךְרא
 דלָכְל תהא הָּרִמ ּתָחֶאָה העיריה הָמַאְּב עכרַא
 יו תָחֶאדלֶא תחא תשיר שמָחְתֶא רָבַחְיַו :תעיריה
 וו לבת תאלל שעיו :תֲחָא-לָא תחא רַּבה תעירי שמחו
 השע ןכ תַרבְחַמְּב הֶצָקִמ תַלָאָה העירה תפש לע
 םישמח :תינשה תרָּבְחמּב הָנֹוציָקַה העיריה תֿפְשִּב
 הֶׂשֲע תאָלל םיִשָמְחו תַהֶאַה העיִריַּב הָׂשֲע תאָלְל

 הצקב
 א'ת ,ש"חב ץ.8 .ה'דח ןכו שיא שיא א'ס ץ. 4 .איעגב -לֶא נ"ב ,א"ב ןכ +. 2 ,ןל
 .ימכח י"תו
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 תליִּבְקמ תינשה תָרָּבְחּמַּכ רֶׁשֲא הַעיִריַה הצב
 בָהָ יסרק םישָמָח שעיו :תָחֶאדלֶא תַהַא תאָלְלַה
 יהו םיִכָרְקַּכ תַהֲאדלֶא תַחַא תַעיִרָיהדתֶא רָּבַחִו
 :דָחֶא ןְּכְׁשמַה
 הָרׂשעיִּתְׁשִע ןְכשִמַההלע לָהֶאְל םֹוע תעירי שעו
 הָמַאְּב םישלש תחאה העיריה ךרא :םתא השע תשרי
 יתשעל תחַא הָדִמ תָהֶאָה העיריה בחְר תומא עַּבְרַאְו
 ששדתַאו ךבְל תעיריה שמחהתַא רָּכַחִו :תעירי הרשע
 העיריה תפש לע םיִשמָה תֶאְלְל שעיו :דבל תעיריה
 תַפטלע ּהָשָע .תאלל םיִשָמָחְו תֶרָּבְחּמַּב הָנציִקה
 םיִשָמָח תַשְחְנ יפרכ שעיו :תיִנָשה תרבחה העיריה
 להאל הָסְכִמ שעיו :דַחֶא תיהל לֲהאָה-תֶא רכהל
 :הלעֶמְלִמ םיִׁשֲהּת תרע הפכמּו םימדֶאַמ םליא תרע

 יצע ןֶּפשמל םיִׁשְרְּכַה-תֶא שעיו
 יצחו הָמִאְ טרקה דךרא תמַא רשע :םיִדְמע םיֵמְׁש ל

 דַחֶאַה שכל תלו יֵתְׁש :דָחֶאַה שרפה בהר הַמַאָה 2
 :ןְבְׁשִמַה ישרק לפל הֶשַע כ 5 תחא"לא תחַא תבל שמ
 .בָננ תאֿפל םישרק םיִרְשָע ןבשמל םיִשְרָקַהְדתֶא שעיו
 םיִרָשע תחת לש ףַסָכְדיִנְדַא םיִעָבְרַאְו והָנַמיַּת
 רותי יתשל דָחֶאָה שרפההתחת םיִנדֶא ינש םיִשָרמַה
 עֶלָצְלּו :ויתדי יתשל רַחֶאְה שְרְקַהדתתת םיֶנָדֲא ישו

 :םישרק םיִרְׂשִע הֶשָע ןוְפְ תאפל .תינשה ןכשמה
 רָהֶאָה ׁשֶרָּכַה תחת םיִנְדִא יש ףָסָּכ םֶהיִנְדַא םיעֶּבְרַא
 ןָכְשִמַה יתכרילו :דָחֶאְה ׁשֶרָקַה תחת םנָרֲא ישו
 תעצקמל השע םישְרְק ינָשו :םישרק שש הֶשָע הי
 ווי וחו לטמלמ םמָאוְת ויה Trae ןֵבְׁשמַה

Reeםימת 0  

 .ןומדק סופדו ס"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ּויָה א'ס v.99 .ּויָהיְו ריבס 9
 ד : :



  XXXVI 30—XXXVII 7להקיו 171

 םֶהינְׁשְל הש ןּכ תָחֶאָה תעַּבטַהזלָא ושארזלָא םימָת
 ₪ ףָסִּכ םֶהיִנְדַאְו םיִשָרָה הָנֹמׁש ּוָהְו :תעצקמה יִנָשְל
 ׁשֶרָכַה תַחַּת םינדֲא גש םיִנְדַא נׁש םיִנָדֲא רַשַע השש
 גו "עלצ ישרקל הָׁשֵמֲה םיטש יצע יחיִרְּב שעוו :דַחֶאַה
 גט ןָּבְשמַהְעלַצ ישרקל םהיִרְב הָׁשמֲחו :תחֶאה ןֵּבְׁשּמַה
 :הָמִי םותְכְרִיל ןָכְשּמה שרל םחירְב הֶשמָחְו תינשה
 3 "מ םיִׁשְרָּכַה ּךותְּב חרבל ןכיתה חיִרְּבַה-תֶא שעיו
 % "תַאְו בָהָז הָּפַצ םיִׁשְרְקַה-תֶאַו :הצפַהְדלֶא הָצָהַה
 םֶחיִרְּבַהְתֶא ףציו םֶהיִרְּבִל םיִּתְּב בה הָשָע םתעבט
 א ינָע תעלותו ןְמְנְראָו תלה תּכרפַההָא שעל בה
 4 הל שעיו :םיִבְרְּכ התא השע בשח השעמ רושְמ ששו
 םֵהְל קציו בָהְז םֶהיְֵו בַהֶז םפציו םיטש ירומע הָעְּבְרא
 1 תלה לָהאָה חתפל סמ שעיו :ףסכדינרא העְברַ
 ₪ "תֶאְו :םקר השעמ רֶזשִמ ששו ינש תעלות ןָמְורא
 םֶהיקֶשַחְ םהישאר הָפצְו םֶהְֵו-תֶאְו השמח וידּומע
 :תשחנ השמח םֶהיִנְדַאְו בה
 זל ופְרֶא יִצָחְו םִיתַמַא םימש יצע ןרָאָהְתֶא לָאְלַצְּב שעיו ₪

 ג רוהְט בֶהְז חפציו :ותמְק יצחְו המאְו וּכְחְר יִצָחְו המ
 : עַבְרִא ול קיו :ביִבְס בה רז ול שעיו ץוחמו תיבמ
 עְַצ-לע עב יתשו ויתמעפ עֶּבְרַא לע בז תַעְבַ

 + יצע ידּב שעוו :תינשה ועלצלע תַעְּבַט 'תשו תחאְה <
 ג לע תעָבַּמְּב םיִדְּבַהְדִתֶא אפו :בָהז םתא ףציו םיטש -

 + הז תְרַפַּכ שעוו ןרָאָהְדתֶא תאשל ןְרֶאָה תעֶלצ
 ז ינש שעוו : המחר יצחו הָמָאְו הָּכְרֶא יצחו םִיִתְמִא רוט
 :תרפכה תוצק י ינשמ םתא הָשַע השְקמ בה םיפרכ

 בופ

 ליעל ןויע ;י"תו א'ת ,ש"ח ןכו ןכשמההעלצ א'ס ץ.32 .א'תו ש"ח ןכו דלע א"ס .9
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 הזמ הָצָּקמ דָחֶאדבּורְכו הֶזמ הָצְקִמ דָחֶא בירב <
 ויהיו :ותווצק ינָשמ םיֿברּכַה-תֶא הָשַע תֶרָפַּכַהְִמ |

 -לע םֶהיֿפנַכְב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ טי בֶרְּכַה
 נפ ּויַה תרפּכה"לא ויֵחֶאלַא שיא םַהיִנָפּו תֶרפַּכַה
 :םיִבְרּכַה

 וּכְחְר המַאְו יכְרֶא םִיִתְמא םיטש יע ןֲחְלְׁשַהתֶא שעיו וו
 בה רז ול שעיו רוהט בָהז ותא ףציו :ותמק יצחו הָמָאְו וו
 בהר שעוו ביס חפט תָרגְסִמ ול שעל :ֿביִבָס ו
 -תֶא ןחיו ֿבָהְז תעְבט עּברַא ול קציו :ביִבָס וּתְרגסִמל וג
 תמֲעְל :וילגר עֶּבְרַאָל רֶׁשֲ אפה עֶּבְרַא לע תעבטה וו

 -תֶא תאשל םידּבל םיִתְב תֶעְּבַטה יָה תרומה
 ֿבֶרְז םֶתא ףצוו םיטש יֵצֲע םיִּדַּבַה-הֶא שעיו :ןחלשה וג
 -לַע רַשַאוםיִלְּכַהִתֶא שעף :ןָהְלְׁשַה-תֶא תאשל +

 -תֶאְו ויָתיִקנמ תַאְו ויתּפַכְדתֶאְו ויֵתרעֶקדתֶא ןָחְלשה
 :רֹוהָמ בָהְזןֵהָּב דפי רשֶא תושקה

 הָרנמַה-תֶא הֶׂשְע השקמ רֹוָהָט בָהָז הָרנמַהתֶא טעו ול
 הָששו ּויַה הָנַמִמ ָהיַחְרֿפּו היִרתפּכ ָהיִעיִבְנ ּהָנַכְו הכרי וא

 דַחֶאְה הדצמ הרנמ ינקו השלש הידצמ םיִאְצי םינק
 םיעכג השלש גינה ּהָדְצִמ המ נק לשלש 9

 םיִעְבַנ השלעּו ר רתַפּכ לֶהֶאָה הָנָתַּב םידקשמ

 םינָקַה תששל ןּכ חַָפְו רֶתְפּכ דָחֶא הנקב םיִדָקְׁשִמ
 םיִדָקְׂשִמ םעְכְנ הָעְְרַא הָרנְמַבּו :הָרנְמַהְזִמ םיִאְצַה א

 רתפכו הָנממ םנָקַה ינש תַחַּת רתֶפְכְו :היִחְרֶפּו היִרתפּכ
 הָנָכמ םינפה ינשדתהמ רתפ>ו הָנממ םיִנָכַה גש תחת

 הָנְמִמ םָתֹנָהּו םהירתפפ הָנמִמ םיאציה םיִנָקַה תֶששְל ₪
 היִתְרְנתֶא שעוו רוקט בָקָו תחא הָשְהִמ הָקֶּכ וה

 העבש וב

 ר-

 ,איעגב -לע נ'ב -לַע א"ב א'נ .v 16  .ירק ויתוצק ביתכ ֹותֹווַצְק +. 8
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 ₪ רֹוהָמ בָהָז רֶכַּכ :רֹוִהָט בָהָנ קיִתִתִמּו היחקְלמו העבש
 ָהיִלֵכ-לַּכ תֶאְו התא הָׂשֲע
 5 הָּמַאְו וכְרֶא המַא םיטש יצע תרטקה חַבְזמדתֶא שעיו
 8 ותא ףציו :ויתנרק יָה ונממ ותמק םיִתְמִאְו עובר וּבָחְר
 שעיו ויתנרקהתַאְו ביבָס ויתריקתַאְו יגנְתֶא רוהט ֿבָהָ
 זז תחפמ | ולרהשע מז תעְבַמ יִתְשו :ביִבָס בהָז רז ול
 םידכל םיּתְבְל וידָצ יִנֶש לע ויָתעְלַצ יִתַש לע רול
 ₪ ףציו םיטש יצע םידַּבַהרתֶא שעיו :םֶהָּב ותא תאשל
 9 תרטקחתַאו שרק החשמה ןְמש-תַא שעו :בֶהֶז םֶתַא
 הל שעו :הקר השעמ רוהט םימּסַה
 שמחו וּכְרֶא תֹומַא ׁׂשַמֲח םיטש יצע הלעה חּכומ"תַא
 ג ויתנרק שעיו ֹותָמְק תומא שלשו עּובְר וּבְחְר תֹומַא
 :תָׁשֲחְנ ותא ףצוו ויתנרק יָה ּונָמִמ ויָתִפ עֶּברַא לע
 : התאו םיעיה-תַאְו תריפה"תַא חבזמַה יִלְכלְכיתַא שעל
 השע ֹוֵלְּכילַכ תּתְחַמַהדתֶא תֹנְלְזמַהתַא ת תקרזמה
 + תחת תְׁשֲחְנ תשְר השעמ רָּבָכִמ חפזמל שעיו :תשחנ
 ג עבְראּב תֶעְּבַמ עַּבְרִא קצוו :ויְצֲח"רע הממְלמ בכר
 | "תֶא שעה :םידבל םיִתְּב תשחנה רככמל תוצקה
 ז םידבהדתֶא אבו :תֶשְחְנ םתא ףציו םימש יצע םידפה
 תָחְל בוב םֶהָּב ותא ת תאשל חומה הֶעְלַצ לע תַעָבַטב
 8 תַשחְנ דויִכַה תֶא שעיו :ותא הָשע

 חַתַפ ּואָבְצ רֶׁשֲא תאָבצַה תאָרֹמְּב תַשְחְנ ּנּכ תַאְ
 4 רצְחְהדתֶא שעיו :דעומ לָחֶא

 הָאמ שמ שש לַצְתַה יעלק הָנְמיִת בנו תַאֿפל
 וט יְָו תֶשֶחְנ םיִרְׂשִע םקינדֶאְו םירשָע םהיִדוִמע :הָמאָּב
 וג הָמֲאב הֶאְמ ןופצ תֵאֿפְלְו :ףספ םהיקשחו םידומעה
 םהידומע ו ו -
 וכ םירפסויבורב ןכ צי 1 הלו לילו דרה :בי'ד ןכו רַמַּכ א"ס ,ץמקב יקובנזב ןכ צ. 4

 אלב תֶא א"ב א'נ .v 3 .ׁשַמֲהְו נ"ב ,"שמָחְו א'ב אינ תגיטרו:ד"יד ביד הירח גיר הב

 טיח ויה שת ןומדק סופד ןכו תֶאְו א"ס צ.5 | .,איעגב -תֶא נ"ב ,איעג
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 םידומעה יוְו ּתשחנ םיִרשע םֶהיֵנְרַאְו םירְׂשִע םֵהיֵדּומַע
 הָּמַאְּב םישמָח םִעְלְה םידתַאֿפלְו :ּףָכַּכ םהיקשחו ו

 םידמעה | וו הרשע םֶהֵנְרֲאְו הָרָשַע םֶהיֹדומע
 :המא םישמח הָחְרזמ המדק תאפלו :ףסכ םהיקושחו ו
 השלש םהידּומַע ףתּכהדלֶא קא הָרְׂשֲעדשַמֲח םיעלק 4
 רעשל הזמו הזמ תינשה ףתכלו :השלש םהינדאו ו

 השלש םהידמע המא ּהָרָשַע שָמָח םיעלק רצחה
 :רָשְמ שש םיִבָס רצָחַה עלקלְּכ :השלש םהינדאו

 יקח םידומעה יו תשחנ םידמעל םיִנְרֲָהְו וה

 :רצהה ל הל תומא טו בהרב ה המק ירא
 םהיוו תֵׁשֲחְנ הֵעְּברַא םֶהיֵנְדאְו ּהֵעְּבִרַא םֶהיִדְמַעְו ופ
 תלתוה-לפְו :ףספ םהיקשחו םֶהישאַר יפצְו ףָככ ג

 :תשחנ םיִבָס רצחלו ןכשמל
 שרפ רָּקְפ רשא תדעה ןְבְׁשִמ ןְּכשִמַה ידוקפ הלא 7

 | :והכה ןרָהֲאָּב רַמָתִיִא יב םיוְלַה ת תבע השמ יפ"לע
 -לָכ תא הע הָרּוהְי הטמל רוחב יִרּואְב לֵאָלַצבו ₪
 .ףֶמְסיִחֶאְְּב בָאיִלַהֶא ותאו :השמחתַא הוהְי הוצחרשא <

 ןמגְראַבּו לכתב םכרו בשהש שרה ןח" ר-הטמל
 בָהָּוַהדלָּכ ;ששבו ינָשַה .תְַלּותַּ 4

 יושעה
 .ו"ו רסח םֶהיִרָמַע יללהב ,ימלשורי ןכ +. 18 = .ש"ח ןכו הָּמַא א'ס צ. ו?
 םיקוספ העשת תוחפ 'ג הירדפו .האונס (צאאט 1--אאאטץזהז 90] השרפה םש + 0
 XXXVII\. 1[ לאלצב שעיו ,[אאאט 30] 'ה ארק ואר ,(אאאזצ 27[ ךל בתכ רדס םולש

 .אנקו םיפלא תשש תויתואו .חנו תואמ שמחו % םילמו .םירשעו םינשו האמ םיקוספו
 איעגב -לַא נ'בו ,ןאצאטז 9| -לֶא תחת איעג אלב לאלצב םע -לֶא ףטוח א'ב 'א 3
 'א 'תכו .(אאא\נוז 3] חבזמה ילכ לכ -תֶא ,אאאט 25] תלכתה "תא וילע ורבחתה רשאו
 .[אאא טז 8] ותווצק

 םיכלמ הכאלמה-לכ םלשתו ,םיררפסה גהנמכ ז 'א םיכלמב םוריח שעיו הרטפה +. ג
 .םיזנכשאה גהנמכ 'ז 'א
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 5הֶז יהָיו שָרְקַה תָכאָלְמ לבב ּהָכאָלִמל יושָעָה
 | םישלשּו תוֶאמ עבשו רָכִּכ םירָשעו עשה הפנתה
 ככ תֵאְמ הָרעָה ידוקפ ףסקְו :שדקה לֶקְשְּב לקש
 לֶקַשְּב לקש םיעְבשו שמחו תואמ עבו ףֶלֶאְ
 א שלקה לָהְׁשְּב לקשה תיִצְחְמ תל:לנל עֶקָּב :שָרְקַה
 הלעמו הגש םיִרשע ןָּכַמ םיְִקְּפַה-לע רבעה לכל
 תואמ שמחו םיִפְלֲא תשְלֶשו ףלא תאמה ׁשׁשְל
 גז שָרקה יִנְרַא תֶא תקַצל ףַסָּכַה רֶכַּכ תֶאְמ יהו :םישָמָחְ

 רָכְכ רָכִּכַה תֶאְמְל םְִדַא תַאְמ תָכְרְּפַה ינדא תא
 28 ase השמחְו kn עבו ost תֶאְ 0

 30 תשחנה המ תאְו דעומ לא הת ינרֲאֶא ּהָּב שעיו
 :ַחָבַוִמַה יִלָּכְדלָּכ תַאְו ולדרשא שחנה רכפמזתָאְו
 ו "לָּכ תַאְו רצחה רעש ינְדאהתַאְו ביִבָס רצחה ינְדאדתֶאְו
 טל מו :ביבס רַצְחַה .תדתְידלְּכתֶאּו ןְכׁשִמַה תבחו
 תרשל ררשדידגב ושע ינָשַה תעלותו ןְמְנרַאָהְו תֶלַכִּתַ
 רשָאּכ ןרהאְל רֶשֲא שדקה יִדְגְּבתֶא ושעיו שרק

 :הָשמדתֶא הָוהְי הוצ
 ג ששו ינש תעלותו ןָמְגְרֶאְו תֶלָבִּת בָהָודֶפַאָהְִתֶא שעיו
 ג תושעל םליתפ ץצקו בֶהְוַה יחפדתֶא עקרו :ךֶזשִמ
 ינשה תעלות ףותבו ןמנְראה ותְבּו תֶלְכְּתַה תב
 , "לע תרבח ולחושע תֿפתּכ :בשח השעמ ששה תב
 ; אוה ומ וילע רשא ותדּפַא בשחְו :רָבְח ותווצק ינש
 רזשמ ששו יִנָש העלותו | ןמָנְראְו תלה בז *השעמְּ

 6 ושעוו :השמחתא הָוהְי ךוצ רׁשֲאכ
 -תא ב

 .ירק ויתוצק ביתכ ֹותֹוצק +. 4 .איעגב דְוַמּו נ'ב ,א'ב ןכ .1 .טל
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 יחוהפ תֹחָּתֿפִמ בֶהְו תֶצְּבְשִמ תפסמ םהשה יִנָבַאתֶא
 תֿפתְּכ לע םתא םשיו :לֶארשי נְּכ תומשדלע םתוח

 א הָוהָי הוצ רֶשֲאַכ לאְרשי גבל וז יבא פאה
 :השמ
 בָהָז פַא השעמפ בשה השעמ ןְׁשְחַה-תֶא שעיו
 הָיָה עוֿבָר רוָׁשִמ ששו ינָש תעלותו ןמְגְרֶאְו תלת \

 :לּופָּכ ֹוּבֲהְר תָרְו יִּכְרֶא תרז ןשחההתֶא ושָע לּופּכ
 ּתָקְרַבּו הָּדָמְּפ םָּדֵא רוט ןֶּבִא ירוט הַָעְּבְרַא ובדואלמיו 0
 רוטהו :םֶלָהִו ריפס ךפ) ןנשה רוטהו :רֵחֶאָה רוטה 1
 שישרת יִעיִבְרִה רוטהו :הֶמְלַחַאְו יבש םשל ישילשה ו
 םינבָאהו :םֶתאָלְמְּב 5ַהָז תצְבשמ תָּבַסּומ הפשיו םהש 4

 םתמש"לע הרשע םיתש הָנַה לארשיהינְּב תמשדלע
 ושעיו :טבש רשע םינשל ומשדלע שיא םתח יחותפ ו:

 :רֹוהְמ .בָהָז תבע השעמ תָלְבִג תרשרש ןשחה"לע
 -תֶא ונתיו בֵהְז תעְּבַט יִּתָשו בה הַצְּבְשִמ יִתְש ושעיו 16

 תתבעה יתש וגתיו :ןשחה תוצק ינשדלע תעכטה תש וה
 יתש תֶאְו :ןשחה תוצק"לע תַעְּבְטה יתשדלע בזה ו

 םִָתִיַו ַצְּבשִמַה יִתְשדלַע נתְנ תתֿבעָה יִּתְש תוצק
 תעֶבט יתש ושעוו :ונפ לּומ"לַא רפאה תפתכדלע ו

 רֶׁשֲא ותַפשדלע ןשחה .תוצק ינשדלע מישו בה
 םנתו בָהְז תַעְּבַט "תש ושעו והָתְיְּב דפאָה רבעלָא ₪

 תמעל וינפ לוממ הַטֹמְלמ פאה תפתכ יתשדלע
 ןשחההתֶא ּוכְכְרַו :דפֶאה בשחל לעממ וּתְרּכְחִמ ו

 לע תיהְל תלת ליתפּכ דפאה תעכטדלֶא ייָתעְּבַטמ
 הוצ רשָאּכ פאה לעמ ןשחה .חזידאלו רפאה בשַח
 :השמחתַא הֹוהְי

1 

x 

₪- 

- 
we 

 שעיו

 .ד'ירו ב'יד ,א"יד ,ה"דח ,ג'ד ,ב"ד ןכו הָפשיו א'ס צ. 13 .ש'ח ןכ רדפאַה ל"צ +. 8

v. 0איעג אלב ויתעבטמ נ'ב ,א"ב ןכ צץ. 91 .חנומ אלבו ףקמ דיתש א'ס . 
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 ₪ דיפו :תֶלָכִּת ליִלָּכ גרא השעמ דֿפֲאָה ליִעָמתֶא שעיו
 8 ערכי אל ביבְס ויפל הפש אחת יִפכ וכותְּב ליִעָמַה
 . העלות ןמוראו הֶלַכִת ינומר ליִעמַה ילוש-לע ושעיו
 ₪ םינמעפההתא ּונִתַיו רוהמ בה ינמעפ ושעיו :רֶזשִמ ינש
 :םינמרה ֹוְּב ביִבְס טיעמה ילושדלע םינְרה דְותּב
 ₪ תלשל ביס ליעמה ילושדלע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ

 זז ושעיו :הָשמ-תֶא הָוהְי הוצ רשאכ
 ₪ תֶאְו :ונְבְלּו ןְרָהַאְל גרא השעמ שש תנְתָּכַהדתֶא
 ימְְמְמִתֶאְו שש תעבְנִמַה יִרָאָּפתֶאְו שש תַפְנַצִמַה
 א תֶלָבְתּו רָושִמ שש טְִבַאָהתֶאְו ורׁשְמ שש רבה
 הוהי .הָוצ רֶׁשֲאַכ םקר השעמ גש תעלותו ןמָנְרא
 ₪ "רֶזָנ ץיצדתא ושעיו :השמדתֶא

 םהוח יַחּותפ בֵתְפִמ וילָע פתר רוהמ בֶהְז שדקה
 גו "לע תתְל תלכת ליפ לע ני :הוהיל שדק

 :השמחתא יהי הוצ רשֲאכ הָלְעְמְלִמ תֿפנצמַה
 2 דעומ לָקא ןּכַשִמ תַדבָעְדלָּכ לָכַּתִו

 הָשמחתַא הָוהְי הנצ רֶׁשֲא לכָּכ לֵאָרְׂשִי נב ושעו
 יושע ןכ

 ג ויִלּכלָּכתֶאְו לַהָאְהְתֶא השמחלא ןְבְׁשמַההתֶא איב ם
 3 תרוע הסכמחתַא וידאו וידמעו וחירב וישְרק ויפרק
 תַאְו םיִשְחּתפה תרע הָסְכִמתֶאְו םיִמָּדָאָמַה ליאה
 ג :תֶרָפּפה תַאְו ויִדּפְדתֶאְו תָדעַה ןורֶאתֶא קמה תֶכְר
 = התא .:םינפה םַחָל תַאְו יִלְּכְדלָּכדתֶא ןְחלֶׁשַהתֶא
 -לכדהַאְ הכרעמה תַרָנ ָהיִתֹרתֲא הרדמה ּהָרנְמַה

 הילכ
 ,ימלשוריו וחיריב ןכ ל. לפי" גג חיכ ליעל ןייע :ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו רזשמ שש א"ס 4

 ש"ח ןכו תֶלְבִּת א'ס +. 99 = .איעגב -תֶאְו נ'ב ,א'ב ןכ 8 .אלמ תֹועָבְנמַה יללהב
 .ירק ויָחיִרְּב ,ביתכ וחיִרְּב ץ. 3 .ויסרק א'ס .v 33  ."רזנ א'ס . 30  .ר"תו פ"ת

 .ס'תו י'ת ,י'כ א'ת ,י"כ ש"ח ןכו -תֶאְו א'כס .35 .ר'תו ש"ח ןכו ּויָדָמַע א'ס +.
 י'כ א'ת ,ש'ח ןכו -תֶאְו א'ס ע. 86 .י'תו ןומדק סופדו י'כ א'ת ןכו =תֶאְו א'ס +.6
 ,ש'ח ןכו -תֶאְו א'ס +. 37 = .ם"תו י'ת ןכו -תֶאְו א'ס צ.37 .ס'תו י"ת ,ןומדק סופדו
 2 .ס"תו י'ת ,ןומדק סופדו י'כ א'ח
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 ןמש תֶאְו בהזה חָּבְומ תַאְו :רוָאְמה ןמש תֵאְו ְהיֵלָכ ₪
 :לָהֶאָה חת ךְסְמ תֶאְו םימפה תְרָטְק תַאְו הָהְׁשמַה

 -תֶא ולדרשא תשחנה רבכמזתַאו תשחנה חַּבְזמ | תא ₪
 עלק תא :נָּכְדתֶאְו ריִּכהַתֶא ּילְּכדלָּכדתֶאְו ודב
 רעש סַּמַה-תֶאְו ָהיֶנְרַא-תֶאְו ָהיָרמעדתֶא רַצְחֲה
 תבע יִלָּכְדלָּכ תאו היתר וירתימדתא רצחה
 שלב תַרְׁשְל רֵרְׂשַה יכָנְּבדתֶא :דעומ לֵהֲאל ןכׁשמַה
 :ןהכל וינב יִדְָּבתֶאְו ןהפה ןְרָהַאל שפלה ידנְבדתֶא
 לַארְׂשִי יִנָּב ּושָע ןפ השמחתַא הָוהְי הָוצִדרְשא לָכַּכ

 הנו הכאלמההלכ-תַא השמ ארו :הרבעֶההלְּכ תא ו

 םָתא רָב וׁשָע ןִּכ הָוהְי הוצ רשאכ ּהָתא ֵֹשָע
 :השמ
 ןושארֶה ׁשֶדְחַה"םיְּב :רָמאְל השמדלָא הָוהְי רדיו ל
 תְמשְו :דעומ לַהֶא ןָכְשמתֶא םיִקִּת שדחל דֶחֶאְב <

 :תָכרּפַה-תֶא ןְרָאָה-לע תפסו תודעה ןורָא תַא םש
 -תֶא תאָּבַהְו וכרע-תֵא ּתְכְרַעְ ןחלשהר תֶא תאֿבַהְו 4
 הוה חּבומדתא התחת :היתרזתֶא תילעהו הָרֹנְמַה 5

 הפה סְמתֶא תמשו תָדעָה ןורא ינפל תרטקל
 ןכשמ חתפ ינפל הָלעֶה חכומ תא התחת כשר <
 ןיבו רעומ להאהןיכ ריִּכַה-תֲא תנו :רעימ" לָהֶא 7

 תַתְנ בבס רַצְחַהְתֶא תִמשְו :םיִמ םַש תת חבומה +
 הָחְשמַה ןמשדתַא ּתחקלו ּ:רָצָחֶה רעש סְמדתֶאפ

 ותא תשדקו וּבִדרשַאדלְּכ"תֶאְו ןכְׁשמַה-תֶא ָתָהׁשִמּו
 הלעה חפומהתַא תחשמו :שדק .הָיִהְו וילכלְּכדתֶאו ו

-<- 
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 -תאו -
 .ס"תו ןומדק סופדו י'כ א"ת ןכו -תָאו א'ס צ. 9 .ס'תו י"ת ןכו תֶאְו א'ס צ. 9

 ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו -תָאו א"ס צ. 40 .ס'תו ןומדק סופרו י'כ א'ת ןכו דתֶאְו אס +. 9
 .ר"תו ס"ת ,י"כ י"ת ,ןומדק סופדו י"כ א'ת ,י'כ ש"ח ןכו -תֶאְו א"ס צץ. 40 .ר'תו ס'ת ,י'כ י'ת
 ןכ צ. 48 .עיבר ןפ א"ס . 42 .ס'תו ןומדק סופדו י'כ א"ת ,ש"ח ןכו -תֶאְו א'ס +. ג
 א'ס . 3 .רפח תַדָעַה ימלשורי ,יללהב ןכ . 3 ,מ .אלמ םֶתּוא ימלשורי יללהב
 .התתנו א'ס +. 5 .י'תו ש"ח ןכו תֶרפַּפַה
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 שדק חַּבְומַה היָהְו חַבוְמַה-תֶא ּתְשדה ויִלּכְדלָּכדתֶאְ
 וו ?ותא ָּתְׁשִּדַקְו ָנַּכ-תֶאְו דִיִּכַה-תָא ָתְחׁשָמּו :םישדק
 וע לעומ להא חַתַפדלֶא וָנְב"תֶאְו ןרָהָא-תֶא ּתְכרְקהְ
 וג 'יֵרָנְּב תֶא"ןרֶהא-תֶא ּתשּבלהו :םִיַמַּב םֶתא ּתַצַחְרְ
 44 ויִנְּבְדתֶאְו :יל ןקכו ותא תשדקו ותא תְחַשָמּו שדקה
 ו; רֶׁשֲאַכ םִמא ּתְחַשְמּו :תנפּכ םתא ּתשַבְלהְ ביִרָקַת
 םהְל תיהל .הָתִיַהְו יל נֲהכְו םָהיִבָאד תא ּתְחשמ
 ו רֶׁשֲא לכ השמ שעיו :םתרדל םלוע הנהכל םֶתְחָשִמ
 שֶדָחּב יהו :הָשַע ןפ ותא הָוהְי הוצ
 :ןֶכשמה םפּוה שָרְחל דָחֶאִּב תינשה הגש ןושארה
 ו וישרקדתַא םשיו וינְדָאהתֶא ןתו ןכשמה-תַא השמ םקיו
 ופ לָחאָהְתֶא שרפו :וידּומע-תֶא םקיו ויָחיִרְּבדתֶא ןתיו
 הלעמלמ לע להֲאַה הסבתא םשיו ןכׁשִמַההלע

 ג חק :השמחתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַב
 ןְרָאָה-לע םיִדּבַהדתֶא םשיו ןרָאָה-לֶא תָדעָה-תִא ןתי
 גו "תֶא אבו :הֶלָעִמְלִמ ןרָאָה"לע תֶרְּפּכַה-תַא ןתו
 לע סיו ךָסמַר תרַפ תא םֶׂשָ ֵכׁשמַההלָא ןרָאָה
 :הְׁשמ-תֶא הֹוהְי הוצ רשָאַּכ תּודַעָה ןורא

 ג ןָבׁשַמַה דר לע דעימ לָהֶאְּ ו ןתיו

- 1 

 שקי"

 24 בש - | :השמדתָא הוה הוצ רשֲאכ

 ןְכְׁשמַה ֶרָי לע ןחלשה חֿכנ דעומ לֶהֶאְּב הָרנֵמַה-הֶא
 5 "תֶא הָוהְי הוצ 5 הֹוהְי ינפל תרנה לעו :הָּבננ

 ₪ לָהֲאְּב ֿבָהְזַה חכְומְתֶא םשיו :השמ
 יז רָשָאּכ םימס תרָטק ויֵלְע רטקיו :תָכְרְּפַה ינפל דעומ
 א "תֶא שי :השמחתַא הָוהְי הוצ

cfךסמ  
v. 8תֹנְתּכ א'ס . 14 .ותא תחשמו שדקה ידגב תֶא ןרהאהתַא תשבלהו א'ס . 
v. 7ָךֶרייקובנזבצ.92 .עיב ר חקיו א'ס +. 0 .הָלֲעַמְלִמ אתגולפ +9 .ץמק םקּוה א"ס . 
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 ןכׁשמ הַתּפ םֶש הָלעַה חּבְומ תאו :ןָכׁשִמְל חתפה קמ
 רשאפ הָחְנמַה-תֶאְו הָלעֶה-תֶא ל לעו דעומ-להא
 -תֶא םשיו :השמדתַא הוהי ; הוצ

 םימ הָמש ןתיו חּבזמַה ןיבו דעומ לָהֶאְדיּ ריִּכַה
 םָהירִיתֶא נבו ןרהאו השמ ממ וצֲחְרו :הצחרל |
 -לֶא םתְבְרְהְבּו דעומ לֵהֲא-לֲא םָאֿבב :םהילנרדתאו מ

 :השמדתא הָוהְי הוצ רשאכ יצקרי הבמה
 כשל ביִכָפ רַצֲחְה-תֶא םקיו

 "תֶא השמ לכ רַצַחַה רעש ךסמתַא ןתיו חמומל
 רכ

 -תֶא אֵלְמ הֶוהְי דובכו דעומ לָהֶאדתֶא ןֵנעֶה סכר
 ןכש"ופ דעומ לָהֶאהְלֶא אובל השמ לפדאלו ו :ןְכְׁשּמַה =

 תולעהבו :ןכׁשמהההָא אלמ הוהי דובכו ןנעה וולע
 :םהיעסמ לב לֵאָרׂשִי נב עי ןָּכְשִמה לעמ ןנעה
 ןנע יִּכ :ותלעה םוידדע ועסי אלו ןגעה לע ליטא
 "ל יניעל וב הלול הָיִהִּת שאו םמי ןכשמַההלע הוה
 :םהיעסמדלַכְּב לארשידתיב
 ,יללהב ןכ +. 85 .ר'תו ע'ת ,ש"ח ןכו -לַּכ-תא א"ס .38 .ש"ח ןכו ןֹרָהַא א'ס צ. 1
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכו אל א'ס +. 37 .רסח אֹבְל ימלשורי

 ,(אאאטנזז 21] השרפה שיר /ב היררסו ,היזע (צxצצטזוז xL--21 38] השרפה םש +. 8
 .םינשו םינמשו האמו ףלא םילמו .םיעשתו םינש םיקוספו .[אאאזא 33] ןכשמה תא ואיביו
 ,[אאאזא 1] תלכתההןמּו 'ג םיפולחו .םינשו םישלשו תואמ עבראו םיפלא תעברא תויתואו
 א"ב ,[אאאזא 21] ויתעבטמ ןשחההתא וסכריו ,איעגב דןַמּו נ'בו ,איעג אלב -ַמּו ארוק א"ב

 םע דתֶאְו ףטוח א"ב ,[אאאזא 98) דבה יסנכמ -תָאו ,נ'ב ןכ אלו ,איעגב ו יבטמ ארוק

 הָתָיִהְו ,(אאאזא 929] טנבאה -תֶאו ולאב ורבחתנו .איעגב -תֶאְו נ'בו ,איעג אלב יסנכמ

 .[צנ 15] איעג אלב םהל תיהל

 אל םיהלא ויצחו ,"רא ןמיסו העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס

 שלש תויתואו .הרשע שלשו תואמ עבשו ףלא רשע השש םילמו .ןטצס4. אא1ז טז] ללקת
 הלילל הלילו ןמיסו םישלשו שלש וירדסו .העשתו םירשעו תואמ שמחו ףלא םישלשו
 ןמיסו הרשע תחא ויתוישרפו .םירשעו העשת וירדסו א'נ ,[₪. אזצ 3] תעדדהוחי

 שמח תומותסהו ,םיששו עשת תוחותפה ןיינמ .[₪3. עxטנ 1] ילדונבת רשא תיב הז"יא
 ךדעסי ןויצמו שדקמ ךרזע חלשי ןמיסו תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה .םיעשתו

 ינב תאצל תינשה הנשה דע ףסוי תמשמ ,הנש םיעבראו האמ רפסה תונש .[. אא 3]

 .ןכשמה םקוהש דע ,םירצמ ץראמ לארשי



 ארקיו
 א :רמאל דעומ לָהְאִמ ויִלֶא הָוהְי רּכדיו השמחלֶא אָרְקיַו ם

 ; בירקידיכ םדֶא םָהְלֶא ּתְרמָא לארשי :נְּבדלֶא רפה
 ןאצהְמו רֶקְּבַהְִמ הָמַהְּבַהְְמ הוהיל ןּכְרְק םָכִמ
 ג רָכָנ רָקְּבַה"ןמ ּנְּבַרכ הלעדסא :םָפְנּבְרְקֶא וביִרְקִּת
 ונצְל ותא ביִרָקְי דעומ לָקֶא חַתָפ"לֶא ונבירְקְי םיִמָּת
 + רפכל יל הָצְרנְו הלעה שאר לע ודָי דמְסו :הְוהְי ינפל
 ; לב ובירקהו הָוהְי ינפל רֵקְבַה ןָּבדתֶא טקְשְו :ויָלֲ
 ַהֵּבְומַה-לע םֶּהַהתֶא ּוטְרְוְו םֶּדִהדתֶא םיִנָהְכַה ןֵרָהָא
 6 הָלַעַה"תֶא טיׁשֿפה :לעמ לֶהֶא חְּֿפ-רׁשֲא ביס
 ז "לע שא ןהפה ןְרהַא יב גה ְהיֵחְהל הָחֹא חת
  לרַהַא יַנְּב וכרעו :ׁשֲאָה-לע םיצע וכרעו ַחָּבומַה
 "לע רֶדָפַהְדתֶאְו שאְרֶהְדתֶא םיחֲתְנַה תא םיִנָהְּכַה
 י וערכו וּבְרְקְ :ַהבְמַהדלע רשֶא שאָהְלע רשא םיִצעה
 :הלע הֶחְּבזמַה לּכַה-תֶא ןהפה ריטקהו םיִמּב הרי
 וי "ןמדַאְ :היהיִל חֹוחינההיִר השא
 רכו הלעל םיִזעָהְדִמ וא םיְֿׂשַּכַרדןמ ֹונְּבִרַכ ןאצה
 גו הָנֿפְצ הבמה דרי לע ותא טחַשו בירק םיַמּ
 -לע יִמְדדִתֶא םיגָהְפַה ןרהא וב וקר הוה ינֿפל
 וע "תֶאְו ושאר-תַאו וימסנל ותא התו :ביִפַס חמה

 ורה

 םיִנֲהֹּכַה א'ס ל. 7 | .אריעז 'א =. 1 .א'כ ג'מ היעשיב יל יתרצי וז"סע הרטפה +. 1 ,א
 ןכ ּוצֲחְרִי ל"צ +. 9 = .ס"תו ע'ת ,ש"ח ןכו -תֶאְוא'ס ץ.8 .ס'תו ע"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו
 .ס'תו ע"ת ,י'ת ,ש"ח ןכו אּוה הלע א"ס צץ. 9 .ר'תו ע"ת ,ש"ח
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 ׁשֵאָה"לע רֶׁשֲא םיִצעָד-לַע םֶתִא ןהפה דרעו ורדפ
 םִיַמַּכ ץֶחְרִי םִיִעְרְּכִדְו בְרְקַהו :חבזמַה"לע רשא
 אוה הָלע הָחַבְִמַה ריטקהְו לפַהתֶא ןהכה בי ףסהו
 :הוהיל חחינ חיר הָשא

 םירתהןמ ביִרְקִהְו הוהיל ינְּברה דלע ףועָהְדִמ םַאְו
 דלֶא ןהכה ופירקהו ונְּבְרה הא הָעיה יבמ יָא 8

 מד הָצמְנ ההבומה ריטקהְו ושארזתָא קלמּו חבְזמַה
 ה הָתָצְנְב ִתֶאְרְמתַא ריסְְו : הש ה ריק לע 6

₪ >*'' 

el 00 .-=. = 

 הנ חיר השא אוד הלע שאה" 2 2 םיצעָה
 ןֶבְרְק ביִרְקַתְדיִכ שפג :הוהיל ב

 ןתנו ןמש הילע קוו ינּפְרְק הָיהְי תַלְס הָוהיל הָחְִ
 ץמקו םיגהפה ןרֶהא :נְּבדלֶא ּהָאיבֲהו הנבל היל
 ּהָתְנְבְלַלְּכ לע ּהָנְמַׁשִמּו הָּתְלְסִמ יצמק אָלְמ םשִמ
 חָריִנ חיה הָשֶא הָחבְמַה ּהָתְרָכַואדתֶא ןהכה ריטקהו
 שדק ונפלו ןר רהאל הטנמַה"ןמ תְרַתונהְו :הוהיל
 ברקת יפו :הוהי ישאמ םישדק
 תֶלּולְּב תצמ תולח תלס רה הֿפַאמ הָחנמ ןּפרק
 :ןמשכ םיקשמ תוצמ יקיקרו ןמשכ

tw 
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 הָלּולְּב תלַָס גבְרְק הָכָחְמְהְ"לַע ּהָחְנִמםִאְו 5
 היל תקציו םיתפ התא תֹותַּפ :הָיְהִת הַצמ ןמשב <

is 7תחנמד ₪ :אוה הָחְִמ  
00 

 תא ההגה ןמ | הפה בירה מ השינה
 התרכזא
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 :הוהיל םהינ חיִר השא הָחּבְמַה ריִטָקַהְו ּהָתָרַּכוַא
 םישדק שדק וינבלו ןרהאל הָחנמַהְוִמ תת
 אל .הוהיל יובירקת רשא הֵחְנְמַה-לְּכ :הוהו ישאמ
 ונממ וריטקאל שכד"לפו ראשהלפ יִּכ ץמח השעה
 וג "לאו הוהיל םַתא ּוביִרְקִּת תישאר ןפרק :הוחיל הָשא
 ףתחנמ ןכרקד ילכו :חחינ חיִרְל ולעיזאל הבמה
 לעֶמ ףיִקלא תיִרְּב חלמ תיפשת אלו חֶלִמִת למ
 :חלִמ בירקת ףְבְרְכלְּכ לע ףתחנמ

 יולק ביִבָא הוהיל םיִרּוּכַּב תֶחְנמ ביָרָקּתדאְו
 קת :לירּוכּב תַהְנִמ תַא ביִרָכַּת לֵמְרַּכ שָרִג שאְּב
 ריטקהְו :אוָה החנמ הנבל הילע משו ןמש היל
 הּתנְבק"לְּכ לע הָנְמָשִמּו ּהָשְרְִמ ּהָתְרַא-תָא ןהכה
 :הוהיל הָשא
 בירקמ אּוה רֶקְּבַהְדִמ םֵא ןְּברַק םיִמְלש חַבְוַאְ
 ךמְסְו :הָוהְי ינפל ונָביִרְקַי םיִמָּת הָבְקְקסִא רֶכְזסִא
 ולרֶזו דעומ לֶהֶא חַתּפ וסָחְשו וְּבְרִכ שארדלע ודי
 :ביבס הכומה-לע םָּהַהדתֶא םיִנָהְּפה ןרָהַא יב
 ְּלֲחַה-הֶא .הוהיל השא םימלשה הבזמ .בירקהו
 :ברקה"לע רשא בלטה-לּכ תאו ֿבְרַמַה-תַא הָפַכְמַ
 רשא ןמלע רשא בלטההתאְו תיִלְּכִה יִתְש תאו
 תיבה לע דבָכַהְדלע תֶרַמיַהתֶאְו םיִלְסְּכַהְדלַע
 הלעֶה-לע הָחֹבְמַה ןרָהַא-גפ ותא וריטקהו :הנָרסִ
 ַהֶֹהיֵי חיה השא שאָהדלע רֶׁשֲא םיצעֶהדלע רֶׁשֲא
 :הוהיל
 6 וא רכז הָוהיִל םיִמְלָש חבל ְכְרְק ןאצַהְִמדִאְ
 ז תֶא בירקמדאוה בשכְםִא ווטבירקו םיַמָּת הב

 ונברק
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 "לע ודָיתַא ךמסו :הוהְי ינפל ותא בירקהו ברה א
 יִנְּב וקר רעומ לֶהֶא ינפל ותא טי ונָכרִק שאר
 חכזמ בירקהו :ֿביִבָס םֵּבְִמַה-לע ִמְּד-תֶא ןרהא
 תמעל השמת היְלֵאָה ֹּבְלַה הוהיל הׁשֲא םימְלְשַה
 תֶאְו בְרָכַה-תֶא הסכמה בלה תֶאְו הֶנריִמִי הָצעַה

 -ּתֶאְו תיִלכַה יתש תאו :ֿבֶרקַהלַע רֶׁשֲא בֶלִחַהְלָּכ וו
 ָרָתיִהתֶאְו םיִלְסְּכִהלע רֶׁשֲא ןקלע רֶׁשֲא בֶלַחַה

 הָחְבְומַה ןהכה וריטקהְו :הָנְיסְ תיל רֵבָּכַה"לַע ו
 :הוהיל הַׁשֲא םֶחְל

 "לע ורָידתֶא ךַמְסְו :הֶוהְי ןנפל ובירקהו וְְּפְרִק זעדסאו ;;
 ןֵרָהַא נב וקְרֶזו דעומ להא ונפל ותא טֵחְׁשְו ושאר

 טְּבְרְק ממ בירקהו ביִבְס ַחֵבְומַה"לע ֹומְּד"תֶא +
 -לֶּכ תֶאְו ְרַמַה-תֶא הפכמה בלחַהדתֶא הוהיל השא
 -תֶאְו תיִלְּכִה יֵּתְׁש תֵאְו :ברְפַהדלע רשא .בלחה
 "לעת תֶרָתיִהתֶאְ טלה רֶׁשֲא sd רֶׁשֲא לחה |

 .. <י'

 וככה

 5 לֶאְרשי יִנָבִדלֶא רפד :רמאל השמ"לֶא הָוהְי רבי ;
 רֶׁשֲא הָוהְי תֹוְצִמ לפמ הָננָשב אָטֶחַתְיִּכ שֿפנ רמאל
 חיִשְמִה ןקפה םא :הָנְהְמ תחאמ הׂשְעְו הָניִׂשעַה אל
 אַמֲה רֵׁשֲא ּותאַטַח לע בירקהו םעֶה תמו שאל אַטֲחי
 רֿפַהיתֶא איֵבַהְו :תאַמַהְל דייל םיַמּת רֶקָּכְַּכ רַפ
 שאר"לע ודא דמסו הָוהי ינפל דעימ לֵהָא חַתָפלֶא

 רפה
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 ; חיִשְמַה ןהפה חָהָלְו :הָוהְי ינפל רַפהדהָא טחָשְו רֶפַה
 6 ןקפה לָבָטְו :דעומ לָהְאְילֶא ותא איבַהְו ךֶפה םּדִמ
 הֶוהְי ינפל םיִמעּפ עבש םִּדהְדִֶמ הָּוהְו םדּכ ְּבְצָא-תֶא
 ד תונלל-לע םה"ןמ ןהפה ןתנו :שָדְקִה תָכְרְּפ ינְפתֶא
 רעומ לַהְאְּב רָשֶא הוה נפל םימפה תָדַמְק חּבְומ
 -רֶׁשֲא הְלעֶה חְַומ דוסי"לא ףפָשי רֶפַה םדלּכ תא
 3 םיִרָי תאטהה רפ בֶלָחְילָּכדתֶאְו :דעומ לָהֶא חַתַּפ
 ְלהַהלְּכ תֶאְו ֿבְרמַה"לֿפ הּפבִמַה בֶלַחַהְדתֶא ּונממ
 ; רֶׁשֲא םְלֲהַהיהָאְו הל יתש תֵאְו ֿבְרָהַהלַע רֶׁשֲא
 -לע רֹמְּכַה-לע תֶרָחְיִהדתֶאְ םיִלָסְַהילע רשא ןטילע
 ₪ םימלשה חַבָו רושמ םלװ רֶׁשֲאַכ :הָנְרסְי תוילְּכַ
 וו "תֶאְו רפה רועדתאְו :הֶלעַה חַּבמ לע ןחפה םריטקהו
 וש איצוהו ּושְרפּו ופרק ועְרְּ"לע ושארדלע ורָשְּבדלְּב
 -לֶא לוהט םוקמ"לא הנהמל ץוחמ"לֶא רֶּפַה"לְּביהָא
 ןשדה ףפש-לע שאב םיצעדלע ותא ףרשו ןשה ךפש
 :ףֶרָשי
 8 לקפה יִנִעְמ רָכִּד םֶלָעְְו וגשי לֵאָרְׂשִי ּתָדַעְדלְּכ םָאְ
 :ומשָא העישעפזאל רשא הוה תֹוצמ"לִמ תא ושעו
 וי רפ לָהָמַה ובירקהו היִלָע יִאֹמָה רֶׁשֲא תאטחה העד
 5 ּוכֲמֲכִ :רעמ לא ונפל ותא ּואיִבַהְו תאטִחל י רֶקְְּדִּ
 טחשו הָהְי ונפל רפה שאר"לע םֶהיֵרי-תֶא הָבעֶה נמו
 ו רפה םּדמ חישמה ןהכה איבהו :הָוהי ינפל רֶפַהתֶא
 וז "הָזהְו"םּהַהְִמ'יְּבְצִא ןקפה לבטו :דעומ לָחֶאדלֶא
 וא םֶּדַהְִמּו :תָכְרֶפַה נּפיתֶא הוה .ינפל םימעְּפ עבש

 דעומ

 ןכו דתֶא א'ס צץ. 8 .ינפלהרַׁשַא ריבס ל. 7 .רסח תנרק ER ?ללהב הב יש ה
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 -רַשֶא הקפה חַבְזִמ דוס"לֶא ne סלה לכ ה תאו ד

 רפה תֶא ףרָש רשֶאְכ ותא ףרשו שו השל es פה
 :אוה לֵהָקַה תאטח ןושארה
 ויהלֶא הָוהְי תֹוצמדלָּכִמ תַהַא הָשַעְו אמחו איִשְנ רֶׁשֲא

 ותאטח ויִלֶא עדוההוא :םשאו הָננַשְּב הנישעתהאל רֶׁשֲא ג

 :םיִמָּת רכז םיזע ריעש ונּכְרַקדתֶא אימהְו ּהָּב אַטֲח רשא

 -רֶׁשֲא םוקְמְּב ותא טחֶשְו ריש שארדלע ודי ךַמְסְו
 ןהכה הללו :אּוה תאָטה הוה ינפל הֶלעָהְִתֶא טחשי
 הָלֹעֵה חַבְזִמ תנרק-לע ןַתָנְו יעָּבְצְאְּב תאָּטַהַה םּדִמ
 ּבְלֲח"לְּכדתֶאְו :הלעה הַבְומ דֹוסיהלֲא ףפשי ומדדתֶאְו

 ןהפה וָלֲ רַפְכְ םימְלשה חַבְ בָלַחְּ ּהָחָּבְזִמַה ריטקי
 ול ל ותאָטַחְמ

 טופ ר כ os אָטַה rT ac א
 ודידתַא ּךמְסְו :אַמֲח רֶׁשֲא ותאטַה"לע הָבְקְנ ּהָמיִמּת
 :הלעה םֹוְמְּב תאָטהַהְדתֶא טחשו תאטחה שאר לע
 הלעה חָּכומ תנר לע מו יעָּבְצֶאְּב המדמ ןהפה הללו
 הָבְלָחְלָּכתֶאְ :סבומה דוסידלֶא ךפשי ּהָמְּד-לְכתֶאְו
 ריטקהְו םיִמְלָשַה חב לעמ לח רסוה רֶׁשֲאַּכ ריי
 ןהפה ייִלָע רפַכְו הוהיל חֶיִנ חיִרְל הָחְבְוּמה |הפה
 ול ל
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 דע Wa ויל רמבו הוה ישא ih הָחַּכוִמַה םֶתַא
 ה הֶלְסִאָמ אָט ְחהרְׁשַא וִתאָטַח

 ג "לָכְב לנת רׁשֲא שפ) וא :ונלע אש רי . אולדבא ערי
 הָמַהְּב תלבנְב וא הָאמְט היה תלבנב וא אממ רָבּד
 אמט אוהו ּונֵמַמ םלעג אמט ץרש תַלְבְִּב וא הָאָמט
 3 אמטי רשא ותֶאמט טבל םֶדֶא תַאַמְטְב עני יכ וא :םֶשֶאְ
 \ עַבָשַת יכ שפנ וא :םֵׁשֲאְו עדו אוהו ונמִמ םלע ּהָּב
 אטבי רֶׁשֲא לכ ביטיהל וא |ערַהְל םיִתְפשב אטבל
 תחַאל םֵׁשֲאְו עדיהאּוהְו ּונַמִמ םלעג העבשב םֶדֶאָה
 5 רֶׁשֲא הדותהְו הלאמ תחֶאְל םשאיחיכ הָיָה :הלאמ
 6 רֶׁשֲא ותאַטַח לע היהיל ומְשַאתֶא איִבַהְ :הילע אט
 תאטחל םיִע תְריעשדוא הָבשּכ ןאצהךמ הבקנ אָטָח
 ז הש יד ודי עינת אלדסאו :ותאָטחְמ ןְרּכַה וָכָע רֶפִכְ
 רנב ינשדוא םירת יִּתְׁש אָטָח רֶׁשֲא ֹומְׁשֲא-תֶא איִבַהְ
 8 םתא איִבַהְ :הלעל רֶחֶאְ תאטחל רָחֶא הוהיל הנו
 קלֶמ השאר תאטהל רָשאתֶא ביִרָכַהְו ןהפהדלֶא
 9 תאטהה םדמ הזה :לידבי אלו ֹופְרְע לוממ ושארדתֶא
 הּבומַה רוסידלֶא הצְמי םּדִּב ראְׁשִנַהְו חָמְזמַה ריקדלע
 0 רַּפַכְו טַפְׁשמַּכ הלע הׂשעי יִנָשַהדתֶאְו :איה תאמה
 :ול הלסג אטֲה-רְׁשֲא ותאטחמ ןהכה ןילע

 וג ינשל לא םירת יתשל ּודָי גישת שליטה
 בב

 :עריל'נצ.2 .רדס ןאכ ןיא א'סבץ.1./ .ע'תו ש"ח ןכ ּוטֲחְׁשִי = טָחָשָי ל"צ 8
 .ןאצה-ןמ א'ס .6 .א'ד ןכו םשֶאָי יקובגזב +. 5 .'ג קוספ ןמקל ןייע
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 הָפאָה תָריִשע אָמֲח רש ֹנְבְרְק"תֶא איבהְו הניחי
 הנבל הילע ןתי-אלו ןמש ָהילֵע םישידאל תאטחל ₪0

 הָנִמִמ | ןהפה ץמקו | ןהפהדלֶא הָאיֿבָהְו :אוה תאטה יִכ 0
 ישא לע הָחַּבְזִמה ריטקהְו ּהָתְרָכְַא-תֶא וצמק אולמ
 -רשא ותאָטחְ"לע ןהפה וילע רפכו :אוה תאטה הוה
 :החנמכ ןהפל התה ול חלסנו הלֶאמ תחאמ אטח
 -יִכ ׁשֿפנ :רמאל השמחלא הוהְי רּבדיו /

 תֶא איבַהְו הָוהְי ישדקמ הָננְשַּב הֶאְמָהְו לעמ לַעַמִת
 םילקָש"ףסכד ָךְְּרְעְּב ןאצהדןמ םיִמּת ליא הוהיל ומשא

 שדקהְמ מ אָטָח רַשָא תאו :םשֶאְל שדק לה"לקָשְּב 16
 ןטכהו ןהפל ותא ןתה וילע ףסוי ותָשיִמַה"תַא םלֶשי
 ל הלסג םֵׁשֲאָה ליאּב ויִלָע רפי

 רׁשֲא הוה תוצמלָּכִמ תחא הָתְשעו אטחת וכ שפל" וז
 ליא איבקו ונע אשנו םשָאְו עדידאלו השעה אל
 וילַע לפכְו ןהפהדלֶא םֶשֶאְל ּכְרַעְּב ןאָצַהְדִמ ימת
 :ול חלסנו עדידאל אוהו גנשדרשא ותננש לע ןהּפה

 :הוהיל םשא םשָא אוה םשא 1
 הלעמו אטחת יּכ שֿפנ :רמאל השמ"לא הוה רפדיו ל

 וא דִי תַמּושתְבְדוא ןודלפְּב ותימעב שָחְכְו הָוהיב לעמ
 ּהָּב שחכְו הדְבַא אָצְמדוא :ותימעחתַא קשע וא ל ב ₪

 םֶרֶאְה הׂשֲעירְׁשֲא לְכִמ תנַא-לע רק בשילע ע שנ
 הָלֹוְנַה-הֶא בישהו םשָאְו אָטָחְידיִּ ליה הָנָהְּב = 23

 רשא ןודפפהדתַא וא קָׁשְע רֶׁשֲא קשעֶהזתֶאֹוַאל :למרֶׁשֲא
 -רָשַא לכמ וא :אָצְמ רֶשֲא הרכאהדתא ו וא ותא דָקפַה יי

 פסי ויתשמחו ושארַּב ותא םלשו כשל וילע עבשי
 ומשַאדתֶאְו :ותמְשַא םייְּב ּונְנִתִי ול או וה רׁשַאל וילע 5

- 

 איבי
 יללהב ץ.91 .רסח ןלקפַּב א"ס . 21 .רדס ןאכ שי א'סב .v 20 .חאל א'ס \. גל
 ןכו ֹותְׁשֹמֲחַוא'ס ץ.24 .ןישבו ףלאב איעגב רֶׁשֲא נ'ב ,א'ב ןכ .94 .חתפב תמושתב
 .ש'הו ו"ד ,ב"ד
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 "לֶא םָׁשִאְל ךְּכרעְּב ןאֹצַהְוִמ םיִמָּת לא הֹוהיִל איִבָי
 ג תחַא-לע ול חַלְסִנ הוה ינפל ןהפה ויַלע רֿפֿכְו :ןהפה
 :הב המשאל השעידרשַא לָּכִמ

 ו ויִנָבתֶאְו ןרָהֲאדתֶא וצ :רמא השמדלא הָוהְי רדיו שר
 -לע הָדָקִמ לע הלעָה אוה הָלעַה תרוה תאו רמאל
 וב קית חכמה שאו רקבה"דע הלילה" חבומַה
 ג ורָשְּבילַע שָּבְלִי דַביִסְנְכִמּו דב ודִמ ןהפה שַבְלְו
 -לע הֶלעַהדתֶא שאה לכאת רֵׁשֲא ןָשדַהתֶא םיִרֵהְו
 \ שבו ויִדְנְּבִתֶא טׁשֿפו :חפזמה לָצֲא ומָשְו חכמה
 -לֶא הָנחְמְל ץוחמדלא ןשלההתַא איצוהְו םיִרְחא םילנב
 ; הפכת אל וב-רקות הּכזפה"לַע שאָהְו :רוהמ םקְמ
 תילע ףרעו רקפּכ רקְּכִּפ םיצע ןקכה היִלְע רעב
 ₪ דקות דיִמָּת שא :םימלשה יִבְלָח ָהיֶלָע ריטקהְו הלעה
 ז תרות תא :הָבכִת אל בזה"
 יִנָּפלֶא הֹוהְי ינפל ןרהאדינב התא בְרָקַה החמה
 ג הָנמשמו הָחְנִמה תלסמ ֹוצְמְכְּב ּונממ םיִרָהְו :חֵּבומַה
 הבמה ריטקהו הָחְנִמַהלע רֶׁשֲא הבְלַה-לְּב תא
 ו לאי ּהָנַגִמ תרָתוגהו :הוהיל ּהּתְרַכא חֶחיִנ הר
 -להא רצחב שדק םֹוקְמְּב טפַאת תוצמ ויגבו ןרהא
 ג התא יִתְתְנ םֶקְלַח ץִמֶח הפֶאַת אל ֶהּולְכאַי דעומ
 1 רול :םשָאּכְו תאטחכ אוה םישדק שרק ישאמ
 הוה ישאמ םכיתרדל םלועדקח הָנלְבאְי (רחא יב
 :שּדְקְי םֵהָּכ ערש לָכ

FT 8הביג  

 שפנ |: 1] השמ לא ארקיו ,יצחו 'ב הירדסו .לאֹועד [ז 1-ץ %6) השרפה םש + 6
 האמ םיקוספו .[ץ 1] רדס יצח השרפה ףוס דע אטחתהיכ שפנו ןמו ,[ז 1] הגגשב אטחת"יכ
 'א ףולחו .בכו םיתאמו םיפלא תשש תויהואו .געו תואמ ששו ףלא םילמו .רשע דחאו
 .ןישב איעגו ףלאב איעגב רֶׁשֲא נ'ב ,עבשי םע -רֶׁשֲא ףטוח א'ב ,[ץ 24] עבשיײרַׁשַא

 .הלע רפוש אלב [ו 35] ותאטח=לע ןהכה וילע רפכו ףולח אלבו
 איעגב יסנכַמּו א"ב א'נ .3 = .אריעז 'מ +. 5  .א'כ 'ז הימריב 'ה רמא הכ הרטפה +. 1 ,
 ליצ ע.8 | .ש"ח ןכו ירקו ביתכ הֵנַמַמ א'סב ,הֵּנַפִמ ריבס +. 8 = .איעג אלב יסנכִמּו ג'ב
 = ישאמ ל'צ צ. 10 .'ט 'בו /ט 'א ליעל ןייע :ע'תו ש"ח ןכ 'וגו חיר הָשֶא הָהַּבְזִּמַה
 .א'י קוספ ןמקל ןייע :ר'תו ע'ת ,ש"ח ,י"כ םירפס תצקמב ןכ הָוהְי ישֶאַמ = " "שָאְמ
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 פ נבו ןרָהַא ןֹּכְרְכ הו :רמאְל הַשֹמ"לֶא הָוהָי רבו !
 הָפַאְה תרישע ותא חַשְּמַה םֹויְב הוהיל ובירקידרשא |

 :ברעב הָתיִצַחמּו רקכּב ּהָתיִצֲהַמ דימָּת הָחְנִמ תלס
 תחנמ לנפת הָנָאיִבְת תַכְבְרִמ השעת ןמשַב תכחמ"לע וו
 ותחת חישמה ןהפהו :היהיל החינדהיר ביִרְקִּת םיתפ +
 "לכו :רָטְקִּת ליִלָּכ החיל םלועדקַח התא השעי וזנפמ +

 :לבַאה אל היהת ליִלּכ ןהפ תחנמ
 -לֶאְו ןרהא"לַא רב :רמאל השמדלא דה 1

 טֶחֶשּת רֶׁשֲא םוקָמְּב תאטהה תַרֹוּת תא רמאל ו
 :אוה םישדק שדק הוה ינֿפל תאָטַחַה טה ּהָלֹעֶה

 לָכְאִת שדק קמ הנלכאי התא אטחמה ןהפה +
 רשַאו שדקי ּהָרָשְבִּכ עגידרָשא לכ :דעומ להא רַצֲהַּב
 םֹוָכְמְּב סָּבַכַת ָהילָע המ רשֶא דנבה-לע ּהָמְּדִמ הוי

 ִלֿבְּבדמָאְו רבָשי ֹוּב"לְשְבִּת רֶׁשֲא ׁשֶרֲחיֵלְפ :שדק 1
 םינהָלִּב רֶכְזלָּכ :םומּ ףטשו קרמי הָלׁשְּב תַשחְנ >>
 רשֶא תאַטַההלֿפְו :אוה םישדק שדק התא לאי ₪

 לפַאה אל שָדכִּכ רפכל לעומ לֶהָא"לֶא ּהַמְּדִמ אבו
 :ףרשת שֶאְּב
 רֶׁשֲא םוקמּב :אּוה םישְדק שדק םשֶאְה ּתָרות תא
 קרוי ימְּדדתֶאְו םָׁשֲאָהִתֶא ּוטַחְשי הלעֶההֶא יטָחְשי

 תֶא ומ בירק :ָּבְלְחְדלְּכ" תֶאְו :ביִבְס ַחֵּבְזִמַה"לַע +
 יתש תֶאְו :בְרְּקההתֶא הפכמה פְלֲחַה-תֶאְו הילאה +

 םיִלָסְּכַה-לע רשא ןהילע רשא .בלחַהדתֶאְו תיִלְּכה
 ריטקהָו :הָנְריִסִי תיִלְכַה"לַע דֵבְּכַה-לִע תֶרָתיִהדתֶאְו
 רכז-לכ :אוה םַשֶא הוהיל הֶשֶא החמה ןהכה םתא
 :אּוה םישדק שרק לכָאישודק םו קַמְּב ּונְלֿפאְי םיִנָהְלּב

 תאטחכ

 ג"טדו ה'דח ,ר'דח ,י'כ םירפס בורב ןכ ץ. 3 ,1 .אטחַמַה יללהב ,הגומב ןכ < 9
 .אלמ תֹוַלְּכַה יללהב ,ימלשורי ןכ . 4 = .ד"ידו ב"יד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו לכחתֶאְו א"ס
 .רסח שדק יללהב ,ימלשורי ןכ +. 6
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 ca רֶׁשֲא ןקּפה as החא הת לק א

 | םירקמה - המלא תשָקְרמב שעלו רוּת
 ₪ הברחו ןמשב-הלּולב הָחְנִמ"לפו :היהת ול הפא
 :ויהָאכ שיא היהת ןרהא ינב-לפל
 וו םָא :הוחיל .ביִרְקי רשא םיִמְלַשה הבְו תֶרות תאו
 | תולח הדותה חבל | ברקה נבי לוהזלע
 תלכו ןַמׁשְּב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןְמשב תָלולְּב תוצמ
 וג ץמח םָהָל תלח"לע משב תלילְּב תלה תכפרמ
 4 ונֶממ ביִרָקַהְו :ויִמְלַש תדות הבז-לע נבְרָק ביִרְקִ
 םּד-הָא קרֹוה ןטּכל הוהיל ּהָמּּת ןּבְרָה"לָּכִמ דָחֶא
 וג םיְּב ויָמְלׁש ה הב רׂשָבּו :הָיהְ ל םמלשה

 שש

 '* דיי

 וא "רשבמ לבא סאה סאו :ףרשי שָאּב ישילשה םויכ
 ותא םיִרָקַמַה הַצְרְ אל שלשה םויכ ויִמְלש חבל
 הנע .ונממ תלכאה שפפָנהְו היה לונפ ול בָׁשֲחַ אל
 ׁשֵאַּב לבא אל אמט"לכב עני רֶׁשֲא רשְּבַהְו :אשת
 או "רשא שֿפנהְו :רשְּב לכאי רוהַטילָּכ רָשְּבַה ףרשי
 וילַע ותֶאָמְטְ הוהיל רֶׁשֲא םימלשה חבזמ רָשְּב לכאת

 1 -לכב עָגְתיִּכ שפנו :ָהימעמ אוהה שפנה הָתְרֹכנ
 ץֶמשלַכְּב וא הֶאְמְמ הָמַהֿבְּב ו וא םֶדָא תַאמטְב אָמָמ
 הֶתְרַכִּ הוהיל רֶׁשֲא םימלשה חפוהרׂשְּבִמ לבא אַמַמ

 :רֹמאָל השמ"לַא הָוהְי רבו :ָהיֵמעמ אוהה שפנה
 Fl א'ס צ.18 = .ובירקה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צץ. 16 .חתפ תאטהכ יללהב ץ.7
 א'ת ,ש"ח ןכו ץרש א'ס +. 91 .ירקו ביתכ הַנָּמִמ י"כ םירפס בורב ,הָנָּמִמ ריבס ז. 8
 - ו ,ס"תו
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 אל ועו בשכו רוש בֶלֲח"לָּכ רמאל לֶאְרְשי ינְּב"לֲא רּכד ג
 הפאלמ"לפל הׂשְעי הפרט בלחו הלב בלחְו :ולכאת .
 ּהָמֲהְּבַהְמ בֶלַח לָבאדלָּכ יכ :ּוהָלְכאְת אל לאו ₪

 שפנה התרת הוהל השא הממ ב רקְי רש
 םכיתבשומ לבב ופכאת אל םד"לכו :הימעמ תלכאה

 הָתְרְכִו טהלְּכ לכאת"רשא שפלָּכ :הָמֵהְבַלְו של :
 :הימעמ אוהה ׁשּֿפנַה
 לארשי ינְּבדלֶא רָּבַּד :רמאל השמ"לֶא הוה רָּבַו 5
 ְּבְרְמ-ּתֶא איו הוהיל וימְלַש חבתֶא ברקמה רמאל

 -תֶא הוה ישא תא הֶנאיֿבְת וירי :וימלש חבזמ החיל
 הָפּונַת ותא ףיִנָהְל הָוחַה תא ונָאיבְי הָוָחַה-לע בלחה
 הֶיָהו הָחּבְְַה בלהה ןקפה ריטה יה נפל

 םיִמְלׁשַה םּדדתֶא .בילקמה Md יחְבְזמ הכל 3
 :הנמל ןימיה קוש הָיהת ול ןְרהָא ינכמ לחה
 תאַמ יּתְחְקְל הַמּורְּתַה קוש | תֶאְו ּהָפּונְתַה הָוָחְדתֶא יִּכ
 ןהפה ןרֲהֲאְל םתא ןּתֶאְו םהימלש יחבזמ לַארְׂשַהנב
 ןרהא תחשמ תאו :לארשי יִנָב תֶאִמ םלועדק הל וינבלו
 ןקכל םתא בירקה םוְּב הָוהָי ישאמ נב תַחְׁשִמּו

 םָהֹא ֹוחְׁשִמ םֹויָּב םָהְל תפל הָוהְי הוצ רׁשֲא :הוהיל <
 הרותה תאז :םתרדל םלוע תקח לארשי יִנָּפ תאמ |
 חבְזְלּו םיאולמלו םשֶאְלְ תאמהלו =הה:מל הלעל

 ww םֹויְּב יניס רהב השמחתא הָוהְי הוצ רֶשֶא :םימלשה 38

 הוהיל םקינְּפרְהחתֶא ֿבֵרָקַהְל לֵאָרְׂשִי נְב7תֶא ותוצ
 וינס רבְרִמְּב

 רבדיו

v. 5ןכו תֶאְו א"ס צ. 30 .המותס םירפס תצקמ +. 98 .ש"חו י'כ א'ת ןכו ּובירקי א'ס  
 א'ס ץ. 37 .ס'תו ע"ת ןכו ירקו ביתכ רֶׁשֲאַּב א"סב רֶשֶאַּכ ריבס צץ. 36,38  .ר'תו י"ת
 :םיתו עת ,ש"ח ,י איתה הידה ןכו הַהְנִמְלְ
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 ח ןיָנְב-תֶאְו ןרֶהֶאדתַא חס :רמאל השמ"לָא הודי רבו ₪
 - תאטחה רפ | תֶאְו החשמה ןמש תֵאְו םיִדָנְבַה תֶאְו ותא
 + הָרְעְהלַּכ תאו :תוצמה לס תאו םיליאה ינש תאו
 + הוצ רׁשֲאכ השמ שעיו :דעומ לֶהֶא חֿפְּפ-לֶא להקה
 : רמאַו :דעומ לָהֶא חַתָפדְלֶא הָדַעְה להקתו ותא הוה
 :תושעל הוהי הוצרׁשַא רַבְּדַה הז הדעהדלֶא השמ
 ו !םִמַּכ םָתא ץחריו ויְּבתֶאְו ןרָהָא-תַא השמ ברקו
 ז תא שבלי טנֿבאָב ותא רַגְַו תהא ויִלָע ןתוו
 בשַחְּב ותא רֶגְחַו דָפַאְהְתֶא וילע ןתיו ליעמהדתא
 : "לֶא תו ןְׁשֲחַה-תֶא וילע םשיו וְּב ול רֹפָאו דפאה
 ) תֿפנצמה-תַא םשיו :םיִמָּתַהדתֶאְו םיִרואָה-תֶא ןשחה
 ץיצ תא נפ לומדלַא תַפצִמִהדלַע םשיו ושארדלע
 ו חיו :השמחתֶא הָוהָי הוצ רֶׁשֲאכ שדפה רֹונ בָהָוה
 -תֶאְו ןכׁשִמַה-תֶא חשמי| הָחָשִמִה ןמשדתא השמ
 וג עבש ַחַבוּבַה-לע ּונממ זיו :םתא שדקיו וָּבדרָשַאלָּכ
 ריִּכַה-תֶאְו וילָכְ"לָּכְדתֶאְ הפומה חשמיו םיִמעפ
 וג שאר לע ּהָהַׁשַמַה ןמשמ קציו :םשדקל .ּוַּכדַתֶאְ
 ₪ ןֹרָהֲא נְּבתֶא השמ ברקינ :ושדקל ותא חשמיו ןרָהָא
 תְכְנמ םֶהְל שֶבֲחו טנְבא םֶמא רח נְָּכ שכל
 + תאטחה רפ תַא שנו :השמחתַא הָוהי הָוצ רֶׁשֲאכ
 :תאָטַחַה רפ שאר"לע םָהיִדְיֶא ֹונבּו ןרהֶא מס
 ; חבזמה תונרקדלע תו םֶּדַה7דתִא השמ חקיו טחְשיו
 -לֶא ז צי םלהדתַאו חבְזמהתֶא אטחוו שָבְצְאְּב ביִבָס
 -לָכ-תֶא חו :וילע רפכל והשדסיו הבמה רוסי
 יתְשדתַאְו דָבָּכַה תֶרֶתי תַאְ רקע רשֶא לחה

 בש

 רָּפַהתֶאְו :הָהֵּבְומַה הָׁשֹמ רטקי ןֵהְּבְלַח-הָאְו תיִלְּכה
 -תאו

 י"ת ןכו ותא א"ס צ. 10 .רָזנ א"ס צ. 9 .יקובנזב ןכ ט. 9 .םיקוספב הרותה יצח +. 8
 ,תַנַּּכ וחיריב צ. 13 .ע'תו
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 1 0 ארקיו 1

 ץוחמ שָאְּב ףרש וׁשְרַּפ-תֶאְו ורְׂשְּבדתֶאְו ורעדתַאו
 6 תֶא ברקו :השמחתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאּכ הנ גה 8

 "תאו :ביֿפס חָּבְּמַהְדלַע rr השמ כו טחש" ו
 -תֶאְו שארהתֶא השמ רטקמ ויחַתְנל חתנ ליִאָה

 ץחְר םִיְַרְּכַהדתֶאְ ברהה :רדָּפַהדתֶאְו םיִחָתנַה 2
 אה הלע הָחָבְוִמַה ליאָה"לְּכ-תֶא השמ רטקיו םימּב
 -תֶא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאכ הוהיל אוה השֶא החינ"חירל

 וכְמְסיו םִאָלמַה ליא ינשה ליאָהתֶא ברקו :השמ ₪
 חפיַו טמשיו :ליאְה שאָר"לע םָהיִדיתֶא וינבּ ןֵרֵהֲא <

 ןהְבִדלַעְו תיִנְמיַה ןְרָהאדוא =ונת"לע תי ימְדִמ השמ
 ביתא ברקו :תנְמיַה ולנר ןהְב"לעו תיִנָמְיַה וי ג

 דלַעְו תומה סא ףנת-לע ז םדַהְזִמ השמ ןפיו ןרהא
 השמ קרו תינמיה םלגר ןֶהְבדלַעְו תינמיה םֶדָי ןֶהּב

 -תֶאְ לֲחַה-תֶא חכו :ביִבְס ַחָּבְומַה-לע םֶּרַה"תֶא ₪
 תֶרֶתִי תַאְו 5ֶרָקַהְדלע רֶׁשֲא בלחה"לָכדתַאו הילַאָה
 :ןימה קוש הא ןֵהְּבְלַח-הָאו תָיְלְּכה יֵתׁש-תֶאְו רֵבָּכַה

 תַהֲא הצמ תלה חקל הוה ינפל |רַשֶא תוצמה לפמו 3
 םיִבְלֲחַה-לע םש רחא קיקרו תהא ןמש םֶהָל תַלַחְ

 יפּכ לעו ןרהא יפּכ לע לכַהְתֶא ןתיו :ןימיה קוש לעו =
 םֶתא השמ חכו :הוהְי נפל הָפנִת םתא ףניו וינְב =

 םה םיִאלמ הלעה-לע ּהָחַּבומַה רטקיו םֶהיִפכ לעמ
 הָוחְהתֶא השמ חכו :הוהיל אה השא החינ חיל ₪

 היה השמל םיִאְלמה ליאמ הָוהי ינפל הפנה והֿפינו
 ןמשמ השמ חכו :השמחתא הָוהְי הּוצ רֶׁשֲאכ כ הנמל מ

 -לע ןרהָא-לק זיו הֵּבוִמַה"לע רֶׁשֲא םּדההמו הָהׁשמַה
 ןרָהַא-תא שדקיו ותא נב ידנב-לעְו וינָב"לֲעְו ויד

 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י'ת ,ד'דח ,י'כ א"ת ,ש"ח ןכו ו דל א'ס < -תא
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 גו השמ רָמאיַו :ותַא ויִנָּב יִדְנְּבדתֶאְו וונָב-תֶאְו ויָדָנְּבדתֶא
 לעומ לֵהֹא חתּפ ְׁשְּבַהתֶא ּולְׁשּב וינְּלָאְוןרהָא-לֶא
 םיִאלִמַה לַמּב רֶׁשֲא םהלהדתַאְו ותא ולכאת םשו
 ג רֵתֹונַהְו :והלכאי נבו ןרָהא רמאל יתיוצ רשאּכ
 33 אל רעומ להא הַתָפִמ ופרשת ׁשֵאַּב םֶחְלְבּורָשְּבּב
 יֵכ םֶכיִאְלִמ ימי תאלָמ םוי דע םימָי תעבש ּואצת
 4 הזה םויפ הָׂשֲע רֶׁשֲאַכ :םכרהתַא אלמ םימי תַעְבַש

 אש דעומ לָחא התֿפּו !םכילע פבל תשעל הוי הו
 < תרמשמיתא םּתְרַמְׁשּו םיִמָי תעבש הלילְו םַמֹי ובשִּת
 3 תא ויְנְבּו ןְרֶהֶא שעיו יתיוצ ןכדיּכ ּותיִמַת אלו הוה
 :השמ"דיְּב הוה הְְצירְׁשַא טירה

 שיא

waw 

 Re ןמשב Bd ההנמו הוה ו השל םימלשל

 ; השמ הוצע רֶׁשֲא תא וחקיו +:םֶכיִלא הָאְרנ הוי םויד
 ינפל ּודְמַעו הָרעָה"לְּכ וברקיו דעומ לָחֶא נפלא
 6 ושעת הָוהְי הצ-רׁשֲא רבְַּה הז השמ רמאו :הָוהי
 : ןרָהָא-לָא השמ רמאו :הֹוהְי דֹובּכ םכילֲא ארי
 רפכו ףתְלעדתַאְו ףתאטחתַא הָשעו ב ּמַהְ"לֶא ברק
 םֶרֵעְב רַּפַכְו םְעֶה ןּבְרָקתֶא השעו םעְה עבו רעב

 רשאכ 5

 ןכ יִתיּוִצ ל"צ . 31 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ןומדק סופרו י'כ א'ת ,ש"ה ןכו הֶאְו א'ס +. 8"
 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םָכיְֵי א'ס +. 38 = .ה"ל קוספ ןמקל ןייע :ר"תו ם"ת ,ע"ת ,ש"ח
 וינבו ןרהא ןברק הז ,רדס יצחו 'ב הירדסו .והידבע [צז 1--טנוז 38] השרפה םש +. 6

 ,גישו ףלא םילמו .םיעשתו העבש םיקוספו .ןננז 1] ןרהא-תא חק רדס יצחו ,[ץז ג9]
 לכ-תֶא חקיו ורבחתהו ,ףולח הב ןיאו .םימי 'ז הימי רפסמו .וצו םיפלא תשמה תויתואו
 .[טנזז 95] בלהה"לכ-תַאו ,[/זזז 16] בלחה
 .'ו 'ב לאומשב דוד דוע ףסיו הרטפה +. 1 5
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 טחשיו ַהֵּבומַה-לֶא ןֹרָהא ברקיו :הוהְי הוצ רֶׁשֲאַכ
 תא ןרָהֲא ב וברקיו :ול-רְׁשֲא תאטַהַה לְנעדתא

 חּבומַה תונרק"לע ותימ םְּּב ָבְצֶא לַּכְטִוֹוְלֲא םדה
 -תֶאְו בלחההתַאו ֹוֵחבִמַה דֹוסילָא קי םּדַהתֶאְו
 ריטה תאָּמַחַהְדמ .בְַּר-ןמ תָרֲחיַה-תַאְו תיל

 רׁשְּבַה"תֶאְו :הׁשמ-תֶא הודי ךיצ רשאפ החכמה ו
 -תֶא טחשיו והָנֲהמַל ץיהמ שאְּב ףֵרְט רֶועְהְתֶאְו
 -לע והקו םילקחתא ויִלא ןרהא נב ואְצִמַו הָלעֶה

 -תֶאְו היִחַתְְל ויל ּאיֵצְמַה הלעֶה-תֶאְו :םיַס הבמה וג
 -תֶאְו ברְקַהְהתֶא ץחרינ חומה לע רטקוו שאה 4
 ֵּבְרָכ תֶא ברקו :הָחַּבִמַה הָלעהלַע רטקוו םִיעְרְּכַה 5

 והטסשיו םעֶל רֶׁשֲא תאטהה ריעשדתַא חכו םַעָה
 :טפשמכ השעיו הָלעֶהתֶא ברק :ןישארכ ּוהָאְטַהיַ ו
 -לע רמו הָנַמִמ פכ אלמיו הָחנְמַה-תֶא ברקו וז

1sתֶאְ שהה טחשיו :רקפה תלע דבְלַמ הפומה - 
 -תֶא ןרָהא יִָּב ואצמיו םעל רשא םימלַשה חב ליאה

 םיבְלָחְהתַאְו :ביִבְק ַחַּמַה"לע והקרמ ויִלֶא דה 9
 הר תיִלְּבַהְו הָפַכְמַהְו הילאָה לַיאָהְדִמו רועהְךמ
 םיבלחה רטקינ תוזחה"לע םיבְלָחְהדתֶא ומישיו :דבָּכַה

 ןרהא ףיגה ןימָיַה קוש תֵאְו תּוָחַה תֶאְו :החְבְמה ג
 תֶא ןרְהֶא אשיו :השמ"הוצ רשאפ הוהי ינפל הפ
 הלעהו תאטחה תשעמ דריו םכרביו םַעָהדלֶא ודי

 ואציו דעומ לֶהֶאְדַלֶא ןרהאו השמ אב !םימלשהו ₪
 אַצִּתו :םעה"לָּכלֶא הָוהְיידובְכ אָרַו םַעָהדתֶא כרב =

 -תֶאְו הְלעֶהּהָא חבומַה-לע לכאתו הֶוהְי ינפלמ שא
 וחקיו :םהינפ"לע ולפיו נרו םְעָה"לָכ אֵרָ ו םיכְלַחְה

 ל

 .ףקמ אלבןמּוא'סצ.ו9  ,רסח ּואָצְמַה הגומב ץ.13  .אלמ תּוילּכַה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 0
 ויָרָי ,ביתכ ודי צ. 9 ,דגו ג" 'ח ליע על ןייע :ע'תו י'ת ,ש"ח ןכו -תֶא .הָוהְי הוצ א'ס +

 .דריו א'כ +. 2
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 שָא ןַהְב ונתיו ֹותָּתַחַמ שיא אּוהיִבָאו בֶדְנ ןרָהֶאדינב
 הלו שא הוה ונפל ובירקו תרטק ָהילע ימישיו
 ג לאו היה ינֿפקמ שא אצתו :םתא הוצ אל רֶׁשֲא
 ג אוה ןרֲהַא-לָא השמ רמאיו :הוהְי ינפל ותָמָיו םתוא
 "לכ נפלו שדקא יברקּב רמאל הוה רכּדִדרָשֶא
 + לֶאְו לֵאְׁשיִמלֲא שמ אָרָהַו :ןְרָהַא םדיו ֿבְכֲא םַעָה
 ואש ובר םַהְלֶא רָמאֹ ןֶרַהֶא לד לאְיוע ינפ ןָפְצְא
 :הנחמל ץוחמהלֶא שָדְפַהְדיִנְפ תַאמ םֶכיחֶאדתֶא
 : רֶׁשֲאַּכ הָנְחמְל ץיִחְמ- לא םַתְְּתְכִּב םֶאְשיַו ּובְרָכַו
 < | רַמָתיִאְלּו רעְלֲאְלו ןרהאדלא השמ רַמאַיַו :השמ רבד
 אלו ומרֿפהזאל םֶכיִדְנבּו  וערפתדלא םכישאר וב
 לֵאָרְׂשִי תיּבְדלָּכ םכיחאו ףצקי הבעֶה"לְּכ לעו ותַמְת
 : לָהא חַתָּפַמו :הָוהְי ףרש רשא הפרשההתֶא וכי
 םכילע הָוהי תחשמ ןמשהיכ ּותַמְתְּפ ואצְת אל דעומ
 :השמ-רבדפ ושעיו

 י וּתְשתִילַא רָכְׁשְו ןַי :רמאל ןר רהא"לא הֶוהי רדיו =
 מת אָלְו עמ לָהֶאלֶא םכַאְבְּב ךָתא דינו | התא
 ו ןיפ\ שללה ןיִב לידבַהְלְו :םכיתְרדל םלש תקח
 וו ִנְּב-תֶא תרֹוהלו :רוקטה ןיבו אמטה ןיִבּו לחה
 -ְֹּב םָהילֲא הָוהְי רד רֶׂשֲא םיקְחַהלְּכ תא לארי
 :השמ

 ופ נב כרמי לא רעְלֶא 6 - רָהאילא השמ רב

 = ביי

 .הח ישאמ אה ניקה קה יכ שורק ומ התא
 44 הַמּורְּתַה קוש ו תַאְו הָפּנְּתַה הוֲח תֶאְו ויתוצ ןֿבְיּכ
 ךקח "יִכ ףָתַא ףיֵתְֹבּו נפו הֶּתַא רֹוהָט םֹוָקְמְב ולכאת
 .איעגב םּוקַמַּב וחיריב +. 8
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 קוש :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ימלש יחְבּזִמ .ּונתִנ ְךיִנְב"קֲחו
 ףיגָהְל ואבי םיבלחה ישא לע הָפּונַּתַה הזחו המור

 םְלֹש"קֶחְל תא ףינְבלו ףל הָיַהְ הוה ינפל הֿפנת
 ׁשֶרְּר שָרְד תאָטחְה רעְשותַאְו :הָוהְי הוצ רׁשֲאכ
 נב רָמְתיִאדלעְו רֵועְלָא-לע ףצקיו ףרש הנו השמ

 תאְטַהַהְ"תֶא םתלֿפַא-אל עודמ :רמאל םרָתוגַה ןרהא וז
 ןתְנ ו תאו אוה םישְדְק שָדְק יִּכ שדה םוקְמְּב
 ינפל .םהילע רפכל הדעָה ןע"תַא תאשל םבְכ
 הָמיגְפ שֶרֹקַהלֲא ּהָמְּדדתֶא אבוהדאל ןה :הוה
 רַבַדָוו :יתיוצ רֶׁשֲאַּכ שָרּכִּב התא ולפאה לוכָא
 -תֶאְו םֶתאָטַחְתֶא ּובירקה םויה ןֵה השמ"לָא ןרָהַא
 יִתְלַכָאְו הָלַאָּפ ותא הֶנאָרְקִּתו הָוהָי נפל | טל

 בטייו השמ עמשיו :הוהְי יניעּב בטייה םויה תאַטַה 4
 :ויניִעְּב

 כ וםָרְלֲא רמאל ןרַהֶאדלֶאְו הָׁשמ-לַא הוהְי רדיו אי
 ולפאה רשא הָיַחַה תאז רמאל לארשי נְב"לֲא ורבה :
 המרפ תֶסְרְפִמ ו לּפ :ץֶרָאָהְ"לַע רשא הַמָהְּבַהלָכִמ :

 :ולפאת התא המהּבב הרג תלעמ תסרפ עסש תעסשו
 הסרפה ירֿפמִמּו הרגה ילעממ ולכאת אֶל הֶזתֶא דא

 םירָפמ נא הָסְרפו אוד הרג ּהלֲעְמִּכ למנת
 הסרפו אוה הָרַנ הלעמ"יִּכ ןפָשההתֶאו :םֶכָל אוה אמט כ
 תלעמהיִּכ תבנראָה-תֶאְו :םכל אּוה אמט םיִרפָי אל

 -תֶאְו :םָכְל אוה הָאמט הסירפה אל הָסְרפו איה הרג ד
 אּוהְו הסרפ עסש עסשו אודה הטרפ סיִרָפַמיִּכ ריִזָחַה

 ולפאת אֶל םֶרָשְּבִמ :םֶכְל אּוָה אָמְמ ךגאל הָדנ
 םתלבנבו
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 לכמ אנקסמ ת"לד ,תוביתב הרותה יצח איהו ,ומש היב ןמיס הטיש שארב שרד +. 6
 ימלשורי ,יללהב ןכ +. 4 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו תסרפ יִּתש עסש א'ס .3 .א' | .ת"לד
 .אלמ יסירפממו
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 ו ּולָכאִּת הֶזתֶא :םֶכְל םֶה םיִאְמְמ גת אל םֶתְלְבְְב

 ׁשֿפנ לָּכִמּו םימה ץרש לפמ םיִלֲחנַבּו םימיב תשכשהו

 וי -תֶאְוםֶמְחּתַהתאְו הָנוֲה תב תַאְו ניִמְל בָרעדלָּכ תֶא
 וז "תֶאְו ךלֶשה"תֶאְו םוכַהתֶאְו גוהנימל ץגההתֶאְו ףחשה
 ג תֶאְו :םְֶרָהְתֶאְו תֶאְקַהְדתֶאְו תָמשנתההתֶאְו ושנה
 :ףלטעהחתֶאְו תפיִכודהדתַאְו ּהָניִמְל הַפְנֲאָה הדיסַהה

 ₪ <י'

 לבש

 5 :ברעק"דע אָמְטְו ויָנְּב ספי םָתְלבנִמ אשנה"לבו
 9 הָנְניִא עסשו הָסְרפ תֶָקְרפִמ אוה רֶׁשֲא הָמַהְּבַהְדלָכְל
 עגנה"לְּכ םָכָל םה םיאמְט הָלַעמ הנני הָרנְו תעסש
 יז תפְלהַה הָיִחְה"לֶכְּכ ויִּפַכִ"לע ךלוה| לכו :אָמְי םַהְּב
 אָמְסי םָתְלְבנְּב עגגַהלְּכ םָכָל םה םיִאְמְט עּברַא-לע

 רע

v.92ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ק'ד י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו תֶאְו א"ס צ. 15 = .ם"תו ע"ת ,ש"ח ןכו לכו א'ס . 

v. 9ירק ולצ.21 .ס'תו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו לכו א'ס צץ. 90 .ץמקב תפיכודה הגומב , 

 .שגד הלעמ א"ס v.26 .ש"ח ןכו םֶהָּב י"כ םירפס בורב +. 1
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 אַמְמְו ויְנְּב םככו םֶתְלְבְנתֶא אשנהו :ברָעה"דע <

 עַה"לְּכ ץֶרָשַהילֶכְּב םכל םיִאְְמַה הָלֶא :תֶמָשְנהְו

 :םֶכְל הָמַה םיִאְמְמ .ברעְהְדדע
 3לחה ץראה"לע ץרשה ץרשב אָמָטַה םֶכל הו

 טמְחהְו הָאְמְלַהְ חָפהְו הקנאהו :והנימל בצהו רָּבָכִַהְו
TIT:טז : \ 

 דצי'

 וִלְע .לָפירָשֶא לכ :ברָעָהדִע אָמְטְי םֶתְמְּב םֶהְּב
> 

 אפו םָיַמִּב םֶהְּ "הכאְלמ הָשעירָשַא לבלב כש
 םהמ לפידרשא שרחחילּכ"לַכְו :רהְטו ברעההדע אמטו :
 -לכמ :ּורֹּבׁשת ותאו אמי וכותְּב רֶׁשֲא לכ וכותדלא 3

 -לכו אָמִטְי םימ ול אובְי רֶׁשֲא לאי רֶׁשֲא לכאה

 םה םיִאממ ץֶּתי םִָריֿפְו רוגה אָמְטִי לע | םֶתְלְבְמ
 לפיירשא לכו :אָמְט יִלְּכ"לְבְּב הֶתשי רשא הקשמ

 הָיהְי םימדהוקמ רובו עמ א :ם5ל הי םיִאמְמו א
 -לע םֶתְלְבְנִמ לפי 4 :אמטי םקלֿבנְּב ענו רוהט

 "לע םיִמְדּפִי יכו :אּוה רוהָט עֶר רֶׁשֲא עורו ער זחלָּכ
 :םכל אוה אמט ויל םהלבנמ לפג ער

 הָלְכִאְל םֶכְל איה"רַׁשֲא הָמְַּבַהְְִמ תמי יב
 ּהָתְלְבנמ לְפֹאָהְו בֵרֲעָה"רע אָמְמְו הָתְלְבְְּב עגנה
 סבי ּהָּתְלַבְנתֶא אשנהו ברעההדע אמ ויָדְַּב סבב
 Ad 7 ה ה :ברעהרע אֵמָמְו זיָנּכ

 ןיי דויי

 קשת לא :םה ץקָשדיכ םולכאה אל א
 םְּב ּואָּמַּמְת אלו ץרשה ץרשה"לְכְּב םֶכיֵתְׂשַֿפתֶא

ai AEםתמטנו  

v.53לכו א'ס ץ.42 .רסח אֹבִי ימלשורי גאֹובי ריבס ץ.34  .=לָכָו נ'ב ,לָכְו א'ב א'נ  
 .אעיצמב ו'ו אכמ ן אכמ חג ,תויתואב הרותה יצח איהו יתבר 'ו צ. 48 = .ס"תו ע'ת ,ב"ו ןכו
 .איעגב -לַא נ'ב ,א'ב ןכ +. 8
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 4 םֶּפשדקְתְהְו םְכיֵהְלֲא הָוהְי נא יִכ כ םֶתְמְטִ
 -תֶא ּואָמטְת אָלְו נָא שודק יכ םישדק םֶתיִִהְ
 נא | יִּכ :ץֶרֶאָהדלע שמרה ץֶרָׁשַה"לבְּב םֶכיִתְׁשֿפנ
 סל תיהְל םילצמ ץֶרָאמ םכְהַא הלעמה הוה
 6 תרֹות תאו :יִנָא שודק יּכ םישדק םָתיִיָהְו םיהלאל

 םימּכ תְׂשֲמֹרְה הָּחַה ׁשֿפנ לכו ףשָקְו הָמֵהְּבַה
 וז אָמָּטַה ןיּב ליְּבַהְל :ץֶרָאָה"לַע תַצְרשה שָפְנילָכְלּ
 אל רֶׁשֲא היחה ןיבּו תָלְכֲאנַה הָיחה ןיבו רֶקְטַה ןיבו
 :לָכֲאת
 5 בי לֵאָרְשִי יָנְּבדלֲא רַּכַּד :רמאל השמדלָא הָוהְי רבו
 7 םימי תעבש האמ רכז הלו עילות יכ שא רמאל
 ג רָשָּב למי ינימשה םויבּו :אָמָמַת התו תדנ ימיכ
 + הרה מלב בשת םימו תשלשו םוי םישלשו ותְלְרִ
 תאְלְמ"דִע אבָת אל שּדְקמַהְלֶאְו עָנִמִאְל שדכ"לְבְּב
 : ּהָתְדנְכ םיִעְבְש הֶאְמְטְו דלת הָּבקְניסִאְו :הרהט ימי
 ₪ | תאָלְמבוהָרָהט ימדדלע בָשָּת םימנ תששו םוי םיששו
 הלעל ותְנָשְְּב שֶבָּכ איִבְּת תבל וא ןבל ּהָרָהַמ ימי
 -לֶא דעומדלָהֶא חתַפ"לַא תאטחל רֶתְדוא הנוי

 ז רֶקִמִמ הָרָהְטְו ָהיִלָע רֶפְכְו הוי ינפל ובירקהו :ןהפה
 8 אלדםַאו :הבקנל וא רכזל תדליה תרות תאו ָהיִמד
 נב ינש וא םירתדיתש הָחְקְלו הש יד ּהָדָי אָצְמִת
 ןהפה הילע רפכו תאטחל דַחֶאְו הלעל דָחֶא הנ

 :הָדָהָמְו
 .איעג אלב הלעמה נ'ב ,איעגב הלעמה א"ב א'נ ל. 45  .ירק םֶתאָמְטְנְו צ. 3

v.47םדקומה רדסה יצח ,יצחו םירדס ינש הב שו ,והיכימ [זא 1--אז 47] השרפה םש  

 ףלא םילמו .םיעשתו דחא םיקוספו .[אז 1] היחה תאז ,[א 8] רכשו ןיי ,ןרהא תא חק
 םע -לַא ףטוח א"ב 'א ףולחו .םיעבשו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .חלו םיתאמו
 אל-רשא ,ןוא 22] םעההלא ודודתא 'ב 'תכו .איעגב דלא נ'בו אז 43] איעג אלב וצקשת
 .[א1 91] םיערכ
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ץ.6 .ב"מ 'ד 'ב םיכלמב השלש לעבמ אב שיאו הרטפה +.1 ,בי
 .'ח קוספ ןמקל ןייע :ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכ ןֵהֹּכַה הילע ל"צ צץ. 7 .אלמ תואלֲמָבּו

 רבדיו
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 הָיהְידיִּכ םֶדֶא :רמאל ןְרָרָאלָאו הָשמדלַא הוה רָבדו גי
 -רֹעב הָיָהְו תָרָרב וא תחפסהוא תֶאש לרשב-ר רועב ן

 דחאהלֶא וא ןהפה ןֵרָהֲא-לַא אָבּוהְו תערצ עננל ורשְב
 רָשָּבִמ"רָפ עְגַהיתֶא ןהפה האָר :םֶיַהְפַה במ

- 

- 

- - + 

co 

 רָשמ קמע ענה הֵאְרִמּו ןְבְלךֿפְה ענב רֵעְׂשְו
 :ותא אמט ןהפה ּוהֲאָרְו אּוָה תעֶרָצ עג ורָשְּב
 יא קמו הְׂשְּב רֶשְּב אוה הָנְבְל תְרָהְּבַא
 ןהפה רָיגסהו ןבל ךפההאל הָרְעשּו רעָהְִמ ָהֶארַמ
 יעיבשה םויּב ןהכה ּוהָאְרְו :םימי תעבש עַּגַהדתֶא :

 הצל -

 וריִגְִהְו ריעָּב עגנה השפאל וילַעְּב רמע עגה הנה

 םִיַּכ ותא ןקפה הֶאָרְו :תינש םיִמָי תֵעבִש ןהפה
 עגנה הָשָפאְלְו עגה הָהָּכ הגהו תינש עיִבָשה
 ;רֶהְמְו ויִדְגַּב סָּפַכְו אוה תחפסמ ןהפה ורָהְטְו רָב
 ותארה יִרָחַא רׂשְּב תַחַפְסְמִה הָשָּפִת השָּפדםָאְ
 הארו :ןהכהדלֶא תינש הֶאְרִנ ותרהטל ןהּפהדלֶא
 ןהכה ִֹאְמִטְו רעְּב תפְסִּמַה הָתְשָפ הֶגהְו ןהפה
 :אוה תַעְרַצ

 הֶאְרְו :ןהפה"לַא אָבּוהְו םֶדְאְּב הֶיְדָּת יִּכ תערְצ ענג |
 ןֵבְל רעש הָכֿפָה איהְו רב הָנְבל-תַאׂש הגהְו ןהפה
 רָשְּב אוה תָנׁשֹנ תַעְרְצ :תֶאְשְּב יח רָשָּב תֶיְחְמו
 דאו :אּוה אַמָט יִּכ ונְרְסי אל ןקפה יאְּמַטְו ירְשְב
 רועדלּכ תא תערַצה ּהּתְסכְו רׂושָּב תעַרְצַה חַרֿפת ַחֹורפ
 :ןהפה יע הַארמ"לבְל וילגרדדעו ושארמ ענה
 רהטו ורָשְּבדלָּכתֶא תעבצַה הָתְפַכ הגה ןהפה האר

 -תא

 ,י"כ םירפס בורב ןכו קספ | ָךַּפָה וחיריב ןכ +. 3 .רֹועּב נ'ב ,-רוֲעְּב א'ב א'נ +. 3 ,בל
 ,יאברעמל ןכ 4 = .ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,ה"דח ,ג'ד ,א'ד ןכו קספ אלב א'ס ,ד'דחו ב"ד
 א'ס צ. 6 .ה'נ קוספ ןמקל ןייע :ֹוניֵעְּב ל"נ +. 5 .ע'ת ןכו 'ה קיפמ ּהָרעשו יאחנדמל
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . ל .ירק ושָּפ . ל .'ה קוספ ןייע :ע'תו ש'ח ןכו דאל
 ,אלמ ּונריִגִסִי יללהב ,ימלשוהו ןכ . 11 .שגר תאָשַּב יקובנזב צ. 10 .ותָרְהֹטְל
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 וו תֹוִאָרַה םֹויָבּו :אּוה רֹוָהָט ןָבְל ךפַה ילְּכ עֵננַהיתֶא
 ו יחה רֶׁשְּבַה"תֶא ןקכה הֵאָרְו יאָמְטי יח רׁשְּב וֶּב
 6 יכ וא :אוה תַעְרְצ אּוה אָמְמ יחה רָשְּבַה ואָמְטו
 וז והָאָרְו :ןהפה"לֶא אָבו ןָהְלְל הגו יחה רָשְּבַה בש
 עננַה"תֶא ןהפה רהטו ןָבָלְל עגנה ךּפְהְנ הנו ןהכה
 :אוה רוהט
 18 םוקְמְּב הָיְהְו אָּפְרנְו ןיחש יִרעְבְרְב הָיְהְיִּכ רָשְבּ
 הארנו תָמּדמְדֶא הנבל תרֶהב וא הנבל תאש ןיחשה
 | רועהדןמ לפש הָארמ הגה ןהפה הָאְרְו :ןהפהדלֶא
 ןיִתָשּב אוה תעַרְצעֶגנ ןקפה ואְמִו ובל ףֶפַה הרעש
 גו ןֶבְל רעש ּהָּבְיִא הנַהְו ןהפה -- |םָאְו :הָחְרַּפ

 ןהפה יִריִגְסהְו הָהָכ איִקְו רׂשָהדןמ הָנְעִא .הָכֿפְׁש
 ₪ ןקפה אָמטְו רׂשְּב הָשְפִת הֶׂשָפדסאְו :םיִמָי תָעְבש
 א הָתְשָּפ אֵל תָרָהַּבַה למעַת ָהיִתְחַּתסִאְו :אוה עָננ ותא
 :ןהפה ורהטו אוק ןיקשה תֶבְרֶצ

 4 תיחמ ּהָתִיִהְו שַא-תוכמ ורעב הֶיַהְידיִכ רשֶב וא
 5 התא הָאְרְ הל וא תמדמדא הנבל תרה הומה

 קַמְע הָארמו תַרָהְּּב ןֶבְל רעש ּדפְהנ הו ןהפה
 ןהפה ותא אָמְטְו ּהֶחָרְּפ הְָכמַּכ אוה תעָרְצ רעָהְדִ
 א תָרָהַּבַּבְיִא הגהְו ןהפה הָנֲאְרו םָאְו :אוה תַעְרָצ עג
 וריגסהְו הקפ אוק רִׂעָה"ְזִמ הָנְיַא הָלְפְשו ןְבְל רָעש
 א "םִא יעיִבָשה םויִּכ ןקפה ּוהֲאְרְו :םיִמָי תעְבש ןקכה
 :אוה תעֶרְצ ענג ותא"ןהפה אמְטְו רשְּב הָשְפִת הֵׂשפ
 9 אוָהְו רשָב הָתְׁשֿפ-אל תָרָהַּבַה דמעֿפ יִתְחַּתדבַאְ

 תָבְרְצְדיִּכ ןהפה .ורָהְטו אוה הוקפה תאש הָחכ

 שיאו

 .ןיִא א'ס ץ. 26 .איעג אלב התיִהְו א'ס צ. 24 .אוה א'ס צ. 22  .ירק ושָפ ץ. 2
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ןֵהֹּכַה ותא א"ס צ. 97 .ירק ֹוׂשַּפ צ. 7
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  הָאָרְו :ןקוב וא שארְב עגָנ וב הָיְהְייִּכ הָׁשֲא וֶא שיאו 2
 = = רעש ובו רשהְִמ קמע והֶאְרִמ הָגַהְו ענָוַהדתֶא והכה
 וא שאָרָה תַעַרְצ איה קָתָנ ןהפה ותא אָמטְו קֶּד בה

 "יא הגהְו קת עֶגְתֶא ןהפה הָאְריחִבְו :איה ןקוה >
 ןהפה ריגְסהו יִּב ןיִא רֹהָׁש רָעַשְו רעָהְְִמ קְמָע והֶאְרמ

 םיַב ענגַה-תֶא ןהפה הָאָרְו :םיִמָי תעְבש קָתְנַה עֶגתֶא ₪
 בֶהֶצ רעש וב הָיְהאַלְו קתגה השפדאל הנה יעיבשה

 קָתְגהתֶַאְו חָּלגִתַרְ :רׂשָהמ קמע ןיא קּתנַה הארמו ₪3
 :תינש םיִמָי תעְמש קתְגַהתֶא ןהפה ריגה לִי אל

 הָשָפִדאְל הנו יעיבשה םיב תהא ןהפה הָאָרְ גו
 ותא רֶהְֶו רעָהְדִמ קמע ּוניִא והארמו רשְּב קתנה

 כ ae הָשְפ הֶׂשָּפסאְו רמו וָבָנְב סָּכַכְו ןהכה 5
 <>\*ו-

 ששה

 59 ₪ ג

 רוהמ קה ל אפר וָּבִדחַמַצ רחש רעש ek רוגע
 השאדוא ׁשיִאְ :ןהפה ורֲהְו אה ₪

 הארו :תנכל רְהָּב תֶרָהְּב םֶרְשְברׂשְב הָיִהְיְּכ
 אּוה קַהֹּב תֹנָבְל תֹוָהַּכ תְרֶהַּב םֶרׂשְּב-רעב הָנַהְו הפה

 ִּכ שיא :אּוה רוקט רועָּב חַרפ 40
 ויִנָּפ תַאּפמ םִאְו :אוה רוהָמ אה חרק ושאר טרי ו
 וא תחרקב היהידיכו :אּוה רֹוָהט אּוה חָּכג ושאר טָרָמִי ₪

 וּתְחְרְקִּב אוה תחרפ תַעְרָצ םָּדְמדֶא פל עֶגְנ תַחַּבגֿב
 הנבל עננה-תַאִׂש הגה ןהפה ותא הָאָרְו :ותְחבנְב וא 3

 רוע תַעָרַצ הָאְרַמָּכ יִּתְחַּבְנְב וא ֹוּתָהַרְקַּב תָמָּדִמרֲא
 ןקפה ּנָאְמִטִי אמט אוה אָמְמ אה עּוְרצשיא :רֶשְּב

 םיִמָרֿפ ויהי ויִדָנְב עגנה וּכדרָשַא עּורצַהְו :ועְגְנ ושארְּב 5

aeושארו  

 Ar ד :וניעב ל"נ צץ. 87 .ירק ֹוׂשַּפ .35 .יתבר'גv.33 = .איעג אלב ךןיִא נ'ב ,א'ב ןכ + 1

 .ה"נ קוספ ןמקל ןייע
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 :ארקי אמט ואַמָטְו הטעי םפשדלעו עורֿפ הָיְהְי ושארו
 4 ץוחמ בשי דרב אוה אממ אָמְמי וב עֶננַה רֶׁשֲא ימוחלכ
 וז הָיַהְידיִּכ דָגָּבַהְ :ובשומ הנחמל
 4 יתשב וא :םיִתשפ דגְבְּב וא רֶמצ דִנְבְּב תַעְרַצ עננ וב
 הָכאְלִמְ"לָכַב וא רועב וא רַמֲצלְו םיתשפל ברעב וא
 ₪ רעב וא דָנֶבַּב םֶּדְמַרֲא וא |קַרָקַרְי עגנה הָיְהְו ור
 אוה תַעַרָצ עננ רשחיֶלָּכְ"לָכְב וא ברעבדוא יתשבדוא

 0 "תֶא ריגְכַהְו עֶנָנַה-תֶא ןהפה הָאְרְו :ןהּפהדתֶא הָאְרֶהְ
 גו "יּכ יעיבשה םֹיַּכ עֶגנַהתֶא הָאְרְו :םיִמָי תעבש עגנה
 לָכְל רשְב וא בֶרעְבוִא יתשבדוא דָנְּבִּב ענה ּהָשָפ
 אמְט עגנה תָרָאממ תעַרְצ הָכאָלְמְל רׂשָה הׂשְערׁשֲא
 א ֿםֶרֵעָה"תֶא ִֹא ןיִתְׁשַההתֶא וא דָנֶּבַהרתֶא ףרָשְו :אוה
 היהיחרְׁשֲא רועָה ילְכלְּבתָא וֵא םיתשפב וא רַמָצִּ
 ₪8 םאו !ףרשת שאָּב אוה תֶרֶאְממ תעַרְציִכ עגנה וב
 וא יתשב וא דָנְּבַב ענה הׁשֿפ-אְל הגהְו הכה הארי
 ו -רֶׁשֲא תא ּוטְּבכְוןלּפַה הוצְו :רׂושיִלְכ"לַפב וא ברעב
 ₪ ןהפה הֶאָרְו :תינש םיִמָיְדתעמש רינה עגנה וב
 וניעדתַא עגנה ךפקהאל הגהה ענְנהתֶא בכה יִרָחֶא
 אוה תּתָהפ ּונֿפְרשַּת ׁשֵאַּב אוה אמט השפחאל עגנה
 % עגנה הָהָכ הָנַהְו ןהפה הָאְר םִאְו :ֹּתְחַּבנְב וא יִתַחְרְהְּ
 וא רעָהְדִמ וא דָנָבַהְִמ ותא עֶרָקְו ותא סָּבּכַה יֲֵחַא

 א "וא ְֶּבַּב דש הֶאְרְתְִִאו :ברעקְךמ וא יתשהךמ
 ׁשֵאַּב אוה תחרפ רעהיִלָכ-לַכַב וא בֶרְעְבִדא יתשב
 58 ֿבֶרעֶההֹוִא יתשההוא דגְבַהְו עגנה וָּבדרַשַא תא ונפרשת
 םֵּבְכְו עגנה םָקמ רָכְו סָּבַכִּת רֶׁשֲא רועָה יִָּבלָבדא
 59 וא | רָמֲצַה דב תערְצד ענג תרות תאז :רֵהֲמְו תינש

 םיתשפה

 יללהב ע. 7 .ברעה א"ס צ. 56 .איעגב דןמ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 56  .חתפ םּדמדא א"ס 9

 .שגד יִּתְׁשַב
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 ורהטל רׂשהיִלַּכ"לַּכ וא בֶרָעָח וא יתְׁשַה ֹוֵא םיִּתְשּפה
 :ואמטל וא
 עהפ עֶרצמַה תרות הָיַהִּת תֶאז :רמאל הָשמ-לֶא הָוהְי רבו
 = = ץוחמ"לָא ןֵהֹכַה אֵצְְו :ןהפהדלֶא אָבּוהְו ותרהמ םיב :

 :עורָצהְרִמ תערָצה"עננ אָפְרנ ףנהו הכה הֶאָרְו הנח
 תָֹרהְמ תֹיַח םיִרָפציִתְׁש רהטפל חַקָלְו ןהפה הָיצְו
 -תֶא טֵהְׁשְו ןהפה הֶיֹצְו :בזַאְו תעלות ישו ורֶא ץעו

 רָפצַהתֶא :םיִיַח םימדלע שָרָחְיִלְּכיְלֶא תָהֶאָה רֹופצַה
 תעְלותה ןנְׁש-תֶאְו ורָאָה ץעחתֶאְו התא חַי היחַה
 רֿפְצַה םַדָּב היחְה רפצה | תֶאְו םֶתוא לֵבָטְו באָה-תֶאְ
 -ומ רהטמה לע .הֶוהְו :םייחה םומה לע הַטְהְׁשַה
 היחה רֿפְצַההתֶא חלשו !זרהטו םימעפ עבש תַעְרַצַה

 דתֶא חל וילְָּב-הֶא רהטִמה סֶּבַכְו :הָרָשה ינּפלע 8

 הָנֲחַּמַה"לֶא אבי רחאו רהָטְו םִימַּכ ץַחְרו ורָעְשלְּ
 יעיבשה םויב הָיָקְו :םיִמָי תַעְבַש ולָהֶאְל ץוקמ בשר +
 ונע תָּבִג תֶאְו ינקזתֶאְו ושארהתא ּורָעְׂש-לְּכ-תֶא חל
 ורָשְּבדתֶא ץחְרו וידָנְּב"תֶא בכ חלנו ורְעשדלּכדתֶאְ
 םמיִמִּת םישְבַכדיִנָש חקי ינימשה םויבּו :רַהְטְו םִימַּב
 םינרשע השלשו .הָמיִמת הָתְנשתַב תהא השבפו

 רימעהו :ןמש דַחֶא גלו ןמשב הָלּולְּב הָחנִמ תלס וו

 היי ונפל םתאָו ךהשמה ׁשיִאָה תֶא רהטמה ןהפה
 דָחֶאְה שָבְּכַהְדתֶא ןהפה חָקָלְו :דעימ לֶהֶא חַתָפ וי
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 הָפונְּת םֶתא ףינהְו משה גלדתֶאְו םשֶאְל ותא ביִרָקְהו
 וג טחשי רשֶא םוקמּב שָבָּכַהְהַתֶא טחשְ הְוהְי ינפל
 תאַטַחּכ יפ שרה םֹוָקמְּב הָלעָהתֶאְו תאָמְחְהְתֶא
 וי םדמ !הפה הקלו :אוה םישדכ שדק ןהפל | אוה םָׁשֲאָה
 -לעו תינמיה רהטמה ןזא ךנת-לע ןהפה ןתְנו םְׁשֶאָה
 5 ןהפה חקלו :תיִנְמ8ַה ולנר ןהְבהלעו תינמָיה ודי ןָהּב
 ו לָבָטְו :תילאמשה ןהפה ףכ-לע קָצָיְו ןמָשה למ
 וּפּכ-לע רֶׁשֲא ןמשההןמ תינמיַה .ׁשְּכְצַא-תַא )הפה
 ינפל םיִמְעפ עבש שְּבְצֲאְּב ןמשההןמ הָּוהְ תיִלאַמְשַה
 וז ףונתהלע | ןהפה"ןַת וֿפכדלע רֶׁשֲא ןמשה רֶתָיִמו :הָוה
 ןהְפילעְו תינמָה ודי ןהָבדלעו הנמר רהטמה ןוַא
 א לָשֶא ןֶמָשּב רֶתּונהְו :םָׁשֶאָה םה לע תמוה ולנר
 ןהפה וילָע רּפְכְו רהטמה שאר"לע ןִּתְי ןהפה ףכילע
 ו רהטמה"לע רָפְכְו תאָטֲחַה"תֶא הפה הָׂשֲעְו:הוהי ינפל
 9 "תֶא ןהפה הָלעֶהְו הָעֶה-תֶא טחשי רחאו ֹותָאמטמ
 :רֶהְטְו ןהפה .וילע רפכו הבמה הָחְנִמַה-תֶאְו הֶלעַה

 גו חסלו תשמור ןיִאְו אוה לדיָאְ
 תל ןֹורְׂשע וילע רפבְל הפונתל םשֶא דָחֶא שב
 9 א םירת יִּתׁשו .יןמש גלו החנמל ןמשּב לילְּב דַחֶא
 דָהֶאהְו תאטח דָחֶא ּהָיָהְו ודי גישת רֶׁשֲא הני נב ינש
 3 ןהפהדלֶא ותרהטל יימשה םַָכ םתא איבַהְו :הָלֹע
 גו ׂשַפַּביתֶא ןהפה חלו :הוהו ינפל עֹומ"לַהֶא חֿפּפ"לֶא
 נפל הפ ןהפַה םָתא ףנֲהו ןמשה גלתֶאְו םָשֶאָה
 ₪ םָשָאָה םֶדִמ |הפה חלו םֶשֶאְה שבית פחשן :הוהו
 תיִנִמָיַה ודי ןֶהָפדלַעְו תינמיה רהטמהדזא ְךונְת"לע תג

ied.ןקפה קצי ןמשהְךמו תגְמנַה ולגר  ad96  
 ז מ תינָמיַה .עָבְצֶאְּב ןהפה הזהְו :תילאָמְׂשַה ןהפה
= ]] 

v.17ןכו רפכו א"ס ,ו"טדו ד'דח ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ . 9 .ןהכה ןתי א'ס  
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 ינפל םיִמָעְפ עֿבש תילאָמשה ופכדלע רֶׁשֲא ןָמשה
 ןַא ףונת-לע וֿפּכילע רֶׁשֲא ןמשהדמ ןהפה ןַתָנו :הוהי ₪

 - ןָהְב"לעְו תמה ודָי ןְהּב"לעֶו תינמַה רהטמה
 רֶׁשֲא ןמשהךמ רֶתוגהְו :םׁשֲאָה םד םֹוקְמ"לֲ תיִנָמיַה ₪

 ונפל ויִלַע רפכל רהטמה שארדלע ןתו ןהפה ףכ"לע
 הניה ןנּכמ וא םירתהדמ דָחֶאָה-תֶא הָשַעְו :הָוהְ

 תאטח דָחֶאָהְדתֶא ודי גישתדרָשֶא תֶא ודי גיִשָּת רֶׁשֲאַמ ו

 רהטמה לע ןהפה רָפְכְו הָהְנִבַה"לַע הָלֹע דָחֶאָהתֶא
 דאל רֶׁשֲא תעֶרְצ עגנ יִּב"רִׁשֲא תרות תא :הֶוהְי ינפל כ

 :ותרהטְב ודי גישת
 : ס דלא ואב כ )ורפאל ָךָא"לָאְ השמזלא הוה רבו =

4 

 ןהכל דיִגהְו תיבה ולרטא אָבּו פפו זרא תיִבְּב 5
 תֶיּבְהתֶא נפו ןהפה הֹוצְו :תיבּכ יל הָאְרְנ עננְכ רמאל >

 רׁשֲא-לָּכ אמטי אלו עָנַהתֶא תואר .ןקפה אבי םֶרָמְּ
 -תֶא הָארו :תְּבַה-תֶא תוארל ןהכה אפ כ רחאו יבַּכ יז

 תקרקרי תרורעקש תיבה תריִכְּב ענה הנַהְו עגנה
 ןהפה אָציו :ריקהךמ לֿפְׁש ןָהיִאְרִמּו תָמדִמדַא וא
 תעבש תיְּבְהדתֶא ריִגְסהְו תיבה חַתַפלֶא תִיַּבַהְדְִמ

 עגנה הָשָפ הגהְו הֶאְרְו יעיבשה םּיּב ןהפה בָׁשְו :םיִמָי ּ
 רשָא םֹנָכֲאָה-תֶא צלחו ןקפה הֶוצְו תיָּבַה תָריֵקְּב +

 םֹוקְמ"לֲא רעל ץִחְמדלָא ןָהְתֶא וכילשהו ענה ןֵָּ
 לפְעַהְדתא וכְפַשְו םיִבָס תיבמ עצקי תיבהדתַאְו :אָמְמ 4

 וחקלו :אָמְט םוקמדלֶא ריעל ץוחמדלא וצקה רֶׁשֲא
 רֶחֶא רַפֲעְו םינכאה תַחְּת"לֶא ואיבהְו תורחא םיִנְבא
 רֵחַא הַֹּבַּב חַרֶפּו ענה בושידסאו :תיְּבהדתֶא חַמְו חקי <

 מא תיבהחתֶא תֹוצקה יִרֲחַאְו םנֿפֲאָהיתֶא | ץקח
 וטה

 ,אלמ אובָי יללהב ,ימלשורי ןכ . 86 .ה"דחו ב"ד ,א"ד ןכו דרחַאו איס + 6
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 ג תעַרְצ תִיבִּב ענה הָׂשָפ הנהְו הָאָרְו ןהכה אָבּו :חוטה
 ₪ "תֶא תִיַּבַה"תֶא ץתָנְו :אוה אָמְט תִיַבַּב אוָה תָרֲאָמַמ
 ץוחמ"לָא איצוהְו תְיָבַה רֿפע"לְּכ תֵאְו ויִצעתֶאְונְבֲא
 4 רינה ימלְּכ תָיִּכהְדלֶא אָּבַהְו :אַמְט םֹוקָמ"לֶא ריִעָל
 וז וירָנְביתֶא סָבַכְי תַּבַּב בכשהו :ברעֶה"רע אָמְטְי ותא
 8 ןהפה אבי אבדםַאְו :ידָנְבדתַא סבי תובב לָבאָהְ

 תיבַהדתָא חטה יֵרֲחַא תיּכּכ עגנה הָׂשָפדאְל הנַהְו הָאְרו
 9 אַמַחְל הָכָלְו ענה אָּפרִנ יִּכ תיבה"תא ןהפה רהטו
 :בזאְו תעלות ינו ורֶא ץעו םיִרְפִצ יִּתְׁש תּבְהתֶא
 50 :םייח םימדלע שרחְהילַפדלֶא תַחֶאַה רפַצַהתֶא טחש"
 גו תֶאְו תעלותה יִנָש | תַאְו בזאָהדתֶאְו ורֶאָהְדִעדתֶא חקלו
 םימבו הטוחשה רֿפְצַה םדָּב םֶּתא לֿבַטְו היַחַה רּפַצַה

 ₪ יֵבֲה"ֶא אָטחְו :םיִמעַפ עבש תבַלֶא הזחְו םייחה
 ורֶאָה ץעֶבּו הָיחְה רֶּפַצַבּו םייחה םימו רופצה םדּב
 ₪ "לֶא היחה רפצה-תֶא חלַשְו :תעלותה יִנָשְבּו באבו

 ₪ תאָז :רֶהְטְו תיפה"לע רּפְכְו הָרָשה נפלא ריעְל ץוחמ
 ₪ :תיָבלְו רָנּבַה תעְרָצְלוזקַתְנַלְו תעָרְצִה עננְלַכְל הָרותה
 ;ז םֹויבו אָמְטה םֹיְּב תרוהל :תֶרָהָּבִלְו תַהּפסַלְו תֶאְשלו
 :תעֶרָצַה תרות תאו רהטה
 וט נְב"לֲא ּורְּבד :רמאל ן רהאדלאו השמדלֶא הוהירָּבדַמ 5

 = לרשּבמ בז היה יִּכ 3 שיא םהלַא םתְרֹמֲאְו לארשי
 ג ירָשְּב רֶר ובוזָּב יִּתְאְמִט הָיְהִּת תאו :אוה אמט ובֹז
 ; "לב :אוה ֹותָאָמט ובוזמ ורשב םיִּתָחָההֹא ובוזדתא
 -רֶׁשֲא ילכה-לכו אמט בזה יָלֲ בכשי רֶׁשֲא בָּפָשַמַה

 ויִלְנכ בכי ִבְכְשמְּכ עי רׁשֲא שיאו :אָמְמְי וילע בשי
 6 "רֶשֶא יִלְכַה"לע בשיחו :בְרעֶה-דע אמו םיִמּכ ץחְרו
 ב 57 = .איעגב דתֶא נ"ב א'נ ץ.51 .אלמ בוזאו הגומבו ימלשורי ,יללהב ןכ 9
 .ס'תו ע"ת ,י"כ ש"ח ןכו תרֹוהְלּו
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 "דע אַמָמְו םמּב ץחרו דב סבכי בזה ויִלע בש
 םימּב ץחרו ויָרְגְּכ סּבֿכי בזה רַשְכִּב עגגהו בְרעֶה 7
 ויְדְנְּב םבֿכְו רוהטב בזה קרייכו :ֿבָרעֶה"דע אמו <
 בכרי רשא בָפְרמַהלֶכְו :ברעֶה"רע אמטו םימּכ ץחרו .
 ויתְחַת הָיהְי רשַא טכב עננה"לכ :אמטי בזה ויִלָע 20

 ץחרו ויִדָנַב םָּבַכְָי םֶתוא אשוגהו ברעה"רע .אמטי
 וירו בזה ומדע רׁשֲא לכו :בְרַעָהְדדַע אמטו םיִמְּב וו

 -רע אָמְשְו םומּפ ץחרו ייִרְִּב םּככְו םימַּב ףמש"אל
 ילכו רבשו בזה .ובדענְיִדְרֶשַא שרָחְדיִלְכּו ובַרָעָה ו
 ול רֿפָסְו ובוזמ בזה רהטידיכו :םימב ףטשי ץעיִלָּכ וג

 םִִמְּב יִרָשְּב ץחרו ויֵרְָּב ספכְו וִּתְרְהְטְל םיִמָי תעבׁש
 יִנַש וא םירת יִּתַש ולדחהי יִניִמָשה םויבו :רהטְו םייח 4

 םִנְתִו לעומ לָהֶא חַתַפְדלֶא הֶוהְי ינפל !אָבּו הנו נְּב
 הלע ָחֶאָהְו תאָמַח רָהֶא ןהפה םֶתִא הָׂשֲעְו :ןהכהדלא ו;

 :ובוזמ הוהי ינפל ןהפה ויִלָע רפֿכְו
 םִֵמַּב ץחרו ערוה תבכש ומממ אָצְתדיִּכ שיאו | 6
 רועדלֿפו דנב"לַכְו :ברעה"רע אמטו רְׂשְּבלּכדתַא וז

 "רע אָמְשְו םימּכ םֵּבְכְו עֶרו-תבְכׁש וילע היהיחרְשַא
 וצחרו ערוהתבכש התא שא בכשי רֶשֶא הָׁשֲאְו :ֿבְרעֶה ו

 ' :םרָעְקְדדע ִּאְמֲמְו םיפב
 תעְבש הָרָשְבִּב ּהָבֹו הֶיְהְו םָּה ּהָבָז הָיְהְתִִּכ הָׁשֲאְו ו

 :ברעֶה-דע אמטי ּהָּב עגְהדלָכְו ּהתְדִנְב הָיִהִּת םיִמָ
 בְׁשּת-רְׁשַא לו אמטי הְדנְּב לע בּכְׁשַּת רֶׁשֲא טו כ

 ץחרו ויִדְַב סבו ּהבְכִשִמְּב עננהזלפו :אָמְמְי וילע
 "רֶׁשֲא יִלָּכילְכְּב ענוה"לָכְו :ברעהדדע אָמָמְו םימּכ =

 :ברעָק"דע אָמְמְו םיַמּכ ץֶחרָו ויָדָנְּב סבב ויָכְע בשת
 םאו

 .המותס א'ס +. 18 .רסח רֹהַטַּב יללהב ,ימלשורי ןכ .8 .םיקוספב רפסה יצח +. 7
 ,אכרמבו םלוחב לכּב הגומב +. 22 .ע'תו י'ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ,ב"יד ןכו לָּכ א'ס +. 9
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 3 "תבשי אוהדרַשֶא יִלְּכַה-לע ֹוא אוה םֵכְׁשמַה לע םִאְ
 4 שיא בָּכַשי בכַש םִאְו :ברעההדע אמש ובועְננְּב וילע

 בְכְׁשִמההלָכְו םיִמְי תעְבׁש אָמְטו ויִלָע ּהָתְּדנ יִהְתּו הָתֹא
 ו אמט וילע בכשיְדרַשא ם

 ישי

 -יִכ וא ּהָתְדנתֶע אלָּב םיבר םיִמָי ּהָמְּד בוז .בוזידיכ
 היהת הת ימיכ ּהָתֶאְמִט בוז ימי"לכ התדנתלע בּוָת
 ג יִמיַלָּכ וילע בכשת רשא בָכְשִמַהלָּכ :אוה הֶאַמִמ
 שת רש יִלְּכַהְדלָּכו ּףלְדהְהְ הָתְּדִנ בָכָשַמְּכ ּהָבֹו
 גז אמי םּב עֶננַהלְַו :התדנ תַאְמְטַּכ הָיְהְי אָמְט וילע
 א הרהְטדסאו :ברעָק"דע אֵמָמְו םימּ ץחרו ויִדִָּב סבו
 א םויבו :רהְמִת רחאו םיִמָי תעבש ּהָל הָרְפְסְו הבומ
 הָאיְבְהְו הנוי ינּב ינש וא םירת ית הלדחקת ינימָשה
 ג "תֶא ןהפה השעו :דעימ לָהֶא הֿתְּפ"לֲא ןהפה"לֶא םֶתוא
 ינפל ןהפה ָהיֵלע רֶפְכְו הלע דחֶאהדתֶאְו תאָטַה דָחֶאַה
 םתֶאְמְטִמ לארשידינכרתא םתרזהו :ּהתֶאְמְט בוזמ הוה
 :םכיתְּב רש יִנְּכְשמתֶא םֵאַמטְב םֶתֶאמְְּב ותמי אֶל
 ₪ "הֶאְמְטְל ערותבכש ונממ אֵצַּת רֶׂשֲאַו בזה תָרות תאז
 4 שיאלו הבקנלו רפול וטוזדתא בּוהְו ַּתְדנַּכ הודה :הב
 :הֶאְמְטִַע בֵכְׁשִי רֶׁשֲא
 וט ןרהא נְּב ינָש תֹומ יִרֲחַא השמדלָא הָוהְי הבד
 ; הָׁשמ-לֲא .הָוהְי רמאמ ותמי הוהירנפל םּתְבְָקְּב
 שדקהְ"לֶא תעלפְב אָבְידלַאְו ךחא ןרָהא-לֶא ב
 אלו ןרָאהְ"לע רשא תרפפה ינפ"לא תכְרפל יבמ
 תומי הרשה שאה
 -לָּכ ג"ב ,א'ב ןכ +.96 = .תָע א"ס צ.95 .איעג אלב -לע נ'ב ,איעגב -לע א"ב א"נ 3
 .ע"תו ש"ח ןכ םַּתְרַהְזִהו .ל"צ +. 91 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,י"כ א'ת ןכו -לָכְו א'ס ,איעגב

 היהת תאז ,םיקוספ העשתו 'ג הירדסו ,ןדעי [אזט 1--אש 33] השרפה םש ל. 8
 -יכ השאו ןמ םיקוספ העשתו ,[אצ 1] בז היהי יכ ,ןצזץ 33] תערצ עגנ יתתנו ,[אזץ 1]
 תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .דעו ףלא םילמו .םיעשת םיקוספו .[אט 95] בוזי
 .איעגב -לַּכ ג"בו ,בכשמה םע -לָּכ ףטוח א"ב ,[איז 6] בכשמה דלָּכ 'א ףולחו .זצו
 הרז שֶא םתברקב ל'צ צ.1 .ב'כ לאקזחיב טפשתה . . . .'הדרבד יהיו הרטפה +.1 ,5
 9 .'א 'י ליעל ןייע :ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א'ת ןכ
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 ןרהֶא אבי תאָוְּב :תָרֹּפַּכַהלע הֵאָרֲא ןֶנעָב יִּכ תומי 3
 -תנתכ :הָלעֶל ליִאְו תאטחל רֶכָּבדַב רֿפב שדק הלא

 טאבו ֹורְׂשְב"לע יָה דֹברסגְִמו שבלי שרק =
 ץחרו םה שדקדידנּב ףנצו רב תֿפנצמְב רני -
 לֵאָרְׂשִי יִנְּב תדע תאמו :םשָבְלּו ֹורְׂשְּבדתֶא םִיַמָּכ :

 :הָלעְל רָהֶא ליאו תאַמַהְל םע יִריעשדינש חה
 ודעָב רָפְכְו ֹול-רַׁשֲא ּתאָטִחַה רָפדתֶא ןְרָהא בירקהו <
 ינפל םתא דימעהו םריעשה ישא חקלו :ותיב רעבי ד
 םריעשה ינשדלע ןרהא ןתִנ :דעומ להא הפ הוהי <
 בירקהו :לזאועל דָחֶא לר החיל דַחֶא לדוג תולרג פ
 והָשַעו הוהיל לרוגה ויִלע הָלַע שא ריִעָשהְדתֶא רה
 לואועל לרוגה ויִלְע הע ֵׁשֲא ריִעָשַהְו :תאָטח
 לזאועל ותא חלשל וילע רפכל הֹוהְי ינפל יחזדמעי

 ולדרַשא תאַטַהַה רָפדתֶא ןרֲהַ ביִרְקַהְו :הָרְּבְדִמַה וג
 ;ולדרזעא תאַטַהַה רפדתַא טחשוותיִּב רעֿפו ורעב רַב

 הוהי ינפלמ טומה לעמ שַאילֲחג התְחמההאלמ חקלו ו
 :תכרפל תיִּבִמ איבה הקד םימס תרטק ויִנָפָח אלמו

 ןנע ו הָפכְו הוהְי פל שאָהְדלע תֶרָמָּקהְהתַא ןת 3
 :תומי אלו תודעה-לע רשא תֶרְפַּכהדתֶא תרמה
 הָמְְק תַרָפַּכִה יגפ"לע שבא הורה םדמ קל
 :יעָּבְצְאְּב םָּהְהְְִמ םיִמָעְּפיעַבְׁש הזו תְרפַּכה נפלו

 ומִּתֶא איִבהְו םָעָל רֶׁשֲא תאָטחַה ריעשדתא טחָשְו וג
 םדל ּהָשַע רֶׁשֲאַּכ ֹומְּד-תֶא הֵׂשֲעְו תָכְרפל תיִּבָמְדְלֶא
 -לע רֶפַכְו :תרפּכה נפלו תרפפה"לע ותא הזו רַפַה
 םתאטח-לפל םהיעשפמו לֵאָרְִי ינְּכ תאמטמ שדקה
 :םָתאָמְמ דותְּב םֶּתִא ןכשה דעומ לָהֶאְל הֶשַעי ןֿפו

 ׁשֶרקַּב רפַכְל ואְבְּב דעומ לָחֶאְּב ו הָיִהַידאל .םֶלָאילְָּ 17
 הע

-- 

- 

) = - 

 .ומש היב ןמיס ,ףדה שארב הגומב +. 8
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 לֵהָקלְּכ דַעְבּו ותיִּב דַעְבּו ורעב רַּפַכו ותאצ-דע
 4 ויָלֲע רפכו הוהידינפל רשא חּבזמַההלֶא אָצו :לארשי
 חָּבֶזמַה תונְרְדלַע ןָתְנְו ריעשה םּדמּו רפה םֶּדֹמ חַקְלו
 ופ םיִמַעַּ עבש שָבְצָאְּב םֶּדַהְדִמ .וילע .הָּוהְו וביִבְס
 א "תֶא רפַּכִמ הָלַכְו :לֶאְרְי יב תֶאמְטמ ושדקו ורָהְטו
 -תֶא .בירקהְו חָּבִההתֶאְו דעומ .לֶקֶאדתֶאְו שָדְפַה
 גג שארדלע ודי יּתַשתַא ןרהֶא ךמְסְו ויָהָה ריעשה
 לֶאְרַשָי יִנּ tec ויִלַע ּהּדותַהְו יֵחַה ריעשה |

 שאר"לע םתא הו םהאטה"לֶכְל םֶהיֵעְׁשפ"לַכיהַאְ
 ₪ ריעשה אָשִ :הרָבְדִמַה יתע שיִאדרנְּכ חפשו ריעשה
 ריִעשַהְִתֶא חלשו הר ץרָאלָא םפנוע-לָּכדתֲא וילע
 ₪ יְּב-תֶא טשֿפּו דעומ לֲהא-לֶא ןרָהַא אָבּו ורָּכדמְּב
 ₪ ץחרו :םש םֶחיִנֲהְו שדקהדלָא ואב שפל רשא דָּבַה
 אָצַוְו ויבָנְּב-הֶא שָבְלְ טורק םֹוקָמְּב םִיַמַֿב וָרָשְּבִדתֶא
 . :םַעָה דעֿבו ודע רּפֿכְו םֶעָה תלעדתֶאְו ותְלעדתַא הֶשעו
 5 א חלָשִמְהְו :הָחַּבמַה ריטקו תאָטַהַה לח תא
 | םימב ורָשְּבדִתֶא ץחרו ויָדנְּב בכ לואשל ריעשה
 א ו תֶאְו תאָטחַה רֿפ תֵאְ :הֶָחְהְ"לֶא אָ ןכ"ירחא
 איצוי שכב רפַכְל םֶמָדדֹתֶא אָבּוה רֶׁשֲא תאָמַחַה ריש
 םֶרָשְבתֶאְו םַתְרעתֶא שָאְב ּופְרָשְו הָנֲהַמַל ץּוחמדלֶא
 יא "תֶא ץֵהָרְו ויִדְְּב םּבֹכִי םתא ףרשהְו :םָׁשְרּפ-תֶא
 א םָפְל התיקו :הָנְחְמְהלֶא אוב ןכ"ירחאו םִיָמּב ורָשְּב
 -תֶא ּנַעְּת שְרחל רֹושֲעָב יעיִבשה שֶרָחַּב םלוע תקִחְל
 רגה רּגַהְו הֶרְוֲאָה ושעת אל הָכאָלְמ"לֶכְו םֶכיִתְשְפנ
 גו םֶכְתֶא רְהְטְל םָכילֲע רפי הזה םֹיבְכ :םקְכתְב
 גו ןותְּבש תּכש :ּורְקְטת הָוהְי ינפל םֶכיִתאָטַח לפמ
 ג רָּפכְו :םלוע תקח םכיתשפנתַא םתיִנעְו םֶכְל איה

 ןהכה
 ,ירס וידי ביתכ וי ד 1

 | דד ד
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 ןהפל ֹוָי-תֶא אֵּלַמָי רֶׁשֲאְו ותא חַשַמְידרָשֶא ןהכה
 :שרקה יִרָנְּב ָּבַה יִדְגַבדִתֶא שבלו ויבָא תחת

 -תֶאְו דעומ לֶהֶאדתֶאו ׁשֶרקַה שָּדְקְמדתֶא רָפַכְו ₪
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 :רַפַכְי לַהָהה םעדלָּכ"לעְו םינהּכה לעו רפי ַחֵבְומַה
 פאר ינדלע רפכְל םֶלש תקחל םָכְל תאו-הַתִיה
 הָוהְי הוצ רשֶאּפ שע השב תָחַא םֶתאטַחדלָכִמ
 :השמדתא

 פ וָנבלֶאְו ןרָהָא-לֶא רָבַּד :רָמאְל השמחלֶא הָוהְי ברו
 -רשא רֶבָּדַה הז םהילַא תרמאו לארשי ינבלַכ לא
 טָחשי רֶׂשֲא לארי תִּבִמ שיִא שיא :רמאל הוה הוצ
 ץוחמ טחשי רֶׁשֲא וא הָנְחַמְּב זעדוא בָשָכוא רוש
 יִרְכַהְל זאיבה אל בעמ לָהֶא חַתְפדלֶאְ :הנחמל
 אהה שיִאְל בשֶחְי םֶד הוה ןכשמ ינֿפל הָוהיל ןְּבְרָק

 רׁשֲא ןעמל :ומע ברָקמ אּוהַה שיאה תֶרָכְנו ךפש םד :
 -לע םִחְבְו םה רשא םהיחבודתא לארשי ינּב ואובי
 -לֶא דעומ להא חַתַפדלֶא הוהיל םָאיֿבָהְו ּהָדָשה יִנפ
 ןהפה קו :םתוא הָוהיל םימְלש יַחָבְז בו ןהכה
 ריטקהְו ךעומ לֶקֶא חת הֶוהְי חַּבומדלע םּדִהתֶא
 םהיחבזחתֶא דש ּוחְבַידאְלְו :הוהיל חַחיִנ ַחיִרְל בלטה
 -הָיהּת םלש הכח םהירחא םינו םה רֶשֲא םריעְשל
 ּיֵבִמ שיא שיא רמאת םהלֶאו :םתרדל םֵהָל תא
 הלע הלעידרשא םכותב רוניזרשא רגהךמו לארשי

 ותא תושעל ּונָאיִּבְי אל דעומ לָהֶא חדל ו :חֿכזהֹוא +
ra 3 . = = 4 == 

 תיָּבמ שיא שיאו :וימעמ אוהה שיאָה תרֹכנְו הוהיל
 בע == וה . 2-9 \

 יֵתתָנְו םֶּד-לָּכ לכאי רֶׁשֲא םַכֹוּתְּב רֶגַד רָגהְדִמ לארש
 ינפ

 .התפ טַחְׁשִייללהב +. 3 ,?' .י'כ םירפס תצקמו ש"ח ןכו לע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 3
 הניגנ אלבו ףקמב -רשא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ה'דח ,ד'דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 5
 ע"ת ו"ת ,א'ת ןכו םֶכְכּותַּב א"ס +. 8 .םדה"וָמ וחירי שמוחב +. 6 = .ב"ודו ג'ד ,ב"ד ןכו
 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,א"ת ןכו םֶכְבּותְּב א 'ס ד, 10 | .ר"תו ס"ה
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 ברקִמ התא יִּתְרְכַהְו םֶּדַה-תֶא תֶלָכֹאָה ׂשֿפנב נפ
 וו םָפְל ויּתַתְנ לאו אוה םָּדַּב רָשְּבַה ׁשֿפנ"יְּכ :המע
 ׁשַפנּב אוה םֶּדַהְיַּכ םיתשֿפנ-לע רפפל הכזמה-לע
 ט םכמ שָפְעלָּכ לארשי ינבל יּתרֹמֲא ןכ"לע :רפב
 :םד לכאידאל ככותב רנה רגהו םֶד לכאַתדאל
 ג רֶׂשֲא םֶכֹותְּב רנה רָגַהְִמּו לֵאָרְׂשִי יִנְּבִמ שיא שיאו
 ומְדדתֶא ךֿפְׁשְו לכָאְי רשא ףועדוא היה דיצ לצי
 + אוה ושפנֿב ומּד רָשְּבדִלַּכ שָפְתיִּכ :רֿפעְּב והפכו
 שפנ יִכ ולכאת אל רָשָּבלָּ םּד לארשי ינבל למ

 ₪ רָשֶא שפל :תרָכִ יִלָכְאילָּכ אוה מד רש
 ץחרו ויִדְַּב סּפַכְו רגכו חַהְָאְב הֶּפְרְטּו הָלַבְנ לכאת
 ו ורָשְּבּו םֵּבֿכְי אָל םאְו :רֵהָטְו ברעָק"דע אָמְשְו םימּב
 :ונוע אשה ץחרי אל
 חי לֶאְרְשַי יִנְּבְִלֶא רֶּבִּד :רֶמאַל השמחלַא הוה רבו 5

 : : םָרצמְקרָ השעמַּכ :םכיהְלֶא הוהי ינא םהלא תרמו
 רשֶא ןעניץרַא השעמְכו ישעת אל ּהָבְ"תְבַשי רשא
 :וכלִת אל םֵהיִתְְחַבו שעת ו אל הֶמְש םֶכְתֶא איבמ ינא
 יִנַא םֵהָּב "תכלל ורָמְשת יתפחחתַאְו שעת יטּפָשַמדתֶא
 רֶׁשֲא יֵטְּפְׁשמ-הֶאְו יתפחדתא םתְרַמשּו :םֶכיַהְלֶא הוה
 :הָוהְי נֲא םֶהְּכ יחָו םָדֶאָה םתא השש

 תולנְל ובְרקת אֶל ּורָשְּב ראשדלָכלַא שיא שיא
 ףיבָא תורע :הוהְי יִנֲא הורע
 :התורע הגה אל אוה ףמַא הלנה אל למא תורעו

 4 תורע הלנת אל ףיבָא-תָׁשֲא תורע

 6ת ₪

1 ₪ 

 9 ליבָאדתב והא תורע :אוה בָא
 הלנת אל ץוח תֶדְלומ וא תב תָדְלומ ףמאדתב וא

 תורע
 השעמְכְּו נ"ב ,א"ב ןכ .3 ,[ך' .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןנו םֵכָבֹותַּב א'ס +. 8
 .ץמק תָּב א"ס צץ. 9 .איעגב
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 ףתכ"תב וא נכתב תוהע :ןתורֲע
 והנה הק כ חק ₪3 ת אל

 :הוחא Fry :התורע ls אל
 :אוָה דיִבָא ראש הָלְנִת אל יבא

 :אוה ףמא רֶאְשִּכ הלנה אל ףמאדתיחא תורע
 -לֶא הלנת אל ףיבָאדיחַא תורע

 :אוה ּךתְרד ברקת אֵל ותשא
 הלנת אל אוה ּךְנְב תשא הלנת אל ּתַלַּכ תורע

 אל יחָא-תְׁשא תורע :התְורְע

 השג תורע :אוָה ףיָהֶא תורע הת
 חקת אל ּהָתְּב-תּבתֶאְו הָנְב-תּב-תֶא הלנת אָ ּהָתבּ
 התהַא-לֶא הֶשאְו :אוה הז הנה הראש הורע תולגל
 -לֶאְו :הייחְב היִלע הורע תולנל ררצל חָכת אל
 -לֶאְו :הָתְורע תולנל ברקת אל ּהָתֶאִמִט תדנב הָׁשֲא
 :הב-המְטְל ערול ִּּתְבְכְש ןתת"אל דתימע תשא
 םשדתַא לח אָלְו ךלָפל ריבעהל ןּתְתדאל דערזמו

 השא יבכשמ בכת אֶל רֶכְודתֶאְו :הֹוהְי נא ףיִהְלֶא פ
 -הֶאְמְמְל חִתבַכַש ןתתחאל הָמַהְּב"לפבּו :אוֶה הבעות
 :אוה לָבִת העברל המה ינפל רמעתהאל הַׁשֲאְו הב

 םיוגה .ואְממְנ הָלֶאדלֶכְב יִכ הֶלֲאדלֿפְּב ואמטתלא .

 הע דקפאו ץֶראָה אמטתו :םכינפמ חלשמ יאר .
 :םתַא םתרמשו :היִבְשידתֶא ץֶרֶאָה אָקְתַו הילע <

 תבעותה למ ושעת אלו יטפשמדתַאְו לתקחר תא
 תבעוּתַה-לֶכ"תַא יִכ :םבכֹותְּב רגה רגהו הרואה הָלֶאַה
 :ץראה אמטחו םכינפל רֶׁשֲא ץֶרֲאָהׁשְנא ושע לאה
 -אלו =

 ר'ת .ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש'ח ןכו -לֶאְו א'ס +. 14 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכו ראשהיִּכ א'ס +. 9
 ,ג'ד ,ב"דב ןכו ךתימע נ'ב א"נ ו'טדו ר"דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +.90 .ןומדק סופדו
 בורב צץ. 93 .איעג אלב ךערזַמּו נ'ב ,איעג ךערזמּו א"ב א'נ צ. 91 .ד"ירו ב'יד ,ה'דח
 ש"ח ןכו םֶּתַא תלמ אלב -תֶא םֶּתְרַמַשּו א'ס ץ. 6 .אוָה סופדה תואחסונבו י'כ םירפס
 .הָלֲאָה ריבס v.97 .ר"תו ס'ת ,ע'ת
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 ₪ רׁשֲאַכ התא םכֲאמטְּב םֶכְתֶא ץֶרֶאָה איקְתאְלְו
 גו השעי רַשאדלְּכ יִּכ :םכינפל רֶׁשֲא וגה א האק
 5רַכִמ תשעה תוׁשפנה ּופְרְכִ הָלֲאָה תבעופה למ
 או תֹוקְחִמ תושע יִתְלַבְל יִּתְרַמְשִמתֶא םתְרמשו :םמַע
 נא םַהְּב ואמת אָלְו םינפל ישענ רַשֶא תבעותה
 :םָכיַהְלֶא הָוחְי

 5 טי נב תַדעדלָּכְדלֶא רמד :רמאל השמדלָא הוה רבו שר
 " חָוחִייִנָא שודק יִכ ּיְהְּת םישדק םהלא ּתְרמָאְו לארשי
 \ ורמשת יִתַתְּבָשדתֶאְו ואדי ליִבָאְו יִמִא שיא ּםֶכיִהְלֶא
 \ הבס יחלאו םלילֶאָהְדלֶא ינָפתְ"לַאְוסְכיִהְלַא היה ינַא
 ; הבז וחפות יפו :םֶכיִהְלֶא הוה ינא םָכְל ושעת אל
 ; לפַאי םֶכַחְבְ םְּב ּוהְחְְּוִת םכנצרל הוהיל םיִמָלְׁש
 ז םָאְו :ףרשי שאְּב יׁשיִלְׁשַה םוידדע רֶתונהְו תרחממו
 .ְלָכָאְו :הָצְרי אל אּוה לונפ ישילשה םויּפ לכְאְי לאה
 אוהה שפנה התְרכ ללח הוה ׁשְרְכדהָאדיכ אׂשי ונע
 ו תאָּפ הלבה אֶל םכצְרַא ריצק"תַא םכרצקבו :ָהימעמ
 ו אל למרכו :טקלת אל ְריִצק טקלו רצקל דרש
 םָהא בועת לגל יעל טקלת אל ףמרכ טְרֿפּו ללועת
 גו ורפָשתחאלו ושחכתהאלְו ובנה אל :םכיִהְלֶא החי נָא
 גג "תֶא תְללחְו רקשל ימשב ועבשתחאלו :ותיִמַעַב שיא
 וג לונה אָלְו ךעְרְדתַא קשעְתדאל הוה יא ףיַהלַא םש
 גג שרח ללקתדאְל :רקפ"רע תא ריכש תַלְעּפ ןילתאל
 ינפלו ראקי הייה
 .ןֶהּב ריבס צ. 30  .רפח תשַפְּנַה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 9

 רדס םולשת םיקוספ העשת תוחפ 'ג הירדסו ,ןודע אלו 1--אשנננ 30] השרפה םש 0
 .םינמש םיקוספו .[אצזוז 1] ץרא השעמכ ,[אצנז 1] תיבמ שיא שיא ,[אז 95] בוזיחיכ השיאו
 א"ב ,[אטננז 3] ןענכ-ץרא השעמְכּו 'א ףולחו .דצרו םיפלא תעברא תויתואו .עקו ףלא םילמו
 [אץז 13] תרטקההתַא ןתנו ףולח אלבו איעגב הֵׂשֲעַמְכּו נ'בו איעג אלב הֵׂשֲעַמְכּו ארוק
 .איעג אלב -תֶא

 םיישכ ינבכ אולה ,םידרפסה גהנמכ 'כ לאקזחיב ילא 'הדרבד יהיו הרטפה +. 1 .טי
 ,ש"ח ןכו -אלו א'ס צץ. 13 .איעגב -לַא נ'ב א'נ .9 .םיזנכשאה גהנמכ 'ז 'ט סומעב
 .ע"תו י"ח
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 | = :הוהְי ינא ףיהלאמ תארו לשָכִמ ןתת אל רע נפל
 = = .רַדְרַת אלו לדחינפ אשתהאל טָּפשמב לוע ושעתהאל ו

 ביּמְַּב ליבר | ךלת"אל :ףֶתיִמַע טפשת קָדָצְּ לודנ ינפ
 ףיִחָא-תֶא אָנָשִתְדאְל :הָוהְי יִנֲא ד דער םדלע דמעה אל וה

 וילק אָׂש"אְלְו ףתימטהתֶא היכות חכוה בבל
 7 תְבַהֲאְ ב נְבְתַא רטהראקו םָקִתאְל אָמֲח

Cr: 

 הׁשֲאדתא םסשידיכ שיאו מ ee כ זנמעש
 אל הֶּדֿפָהְו שיאל תֿפְרֲחְנ הָחֿפַׁש אוָהְו עֶרֹותֿבְכְׁש
 ותמי אל הית ּתֶרָּקִּב ּהָלְַּתַנ אֵל הָשְפְח יִא הָתְדֿפנ

 הּתְפ-לֶא הָוהיל ֹמְׁשֲא-תֶא איבה :הׁשּפה אלדיכ :
 םֵׁשֲאָה ליאּב ןהפה ויֵלֲע רּפַכְו :םשא ליא ךעומ לַהֶא <

 ותאָטחְמ ול חַלְסִ אטח רֶׁשֲא יִתאָטַחְדלְע הֹוהי ינפל

 :אָטֶח רשָא
 פ םּתְלִרעַו לָכֲאמ ץעדלָּכ םּתְעַטְנ ו ץֶראָהְדלֶא ואְבְתְיִכְו <

 אל םילרע םכל ּהָיְהְי םיִנָש שלש וירפדתֶא וּתְלרַע
 םילּולה שרק וירפ"לכ הוהי תעיברה הָנָׁשבּו :לֿבָאי

 ףיפוהְל וירפדתַא ולכאת תשימחה הָנָשַבּו :הוהיל א
 םּדהדלע ּולָכאִת אל :םכיהְלַא החי ִנָא ותאובת םפְל 1

 אלו םכשאר תאפ ופקת אל ּוונועַת אלו ושחנת אל
 ונְתִת אֵל ׁשֿפנל טרשו :ףנקו תאפ תא תיחשת
 :הוהי יִנָא םֶכָּב ונתת אל עכעכ תֶבַחְכּו םֶכרֶשְכּב

 הָאְלִמו ץראה הנותראלו התונוהל ּּתַּכְדתֶא ללחתחלא <
 נָא ּואָריּת ישדְקִמּו ורמשּת יתתְבֶשדתֶא :המז ץֶראָה
 ושָקַבִתִלֶא םינעדיה-לָאו תבאה"לא נפלא :הוהי |

 האמטל ב
 ,א'ת ,י"כ ש"ח ןכו =אלְו א'ס ץ.16 = ,ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ּףֵפעְּב א'ס +. 6
 תיִׁשיִמֲחַה יללהב ,ימלשורי ןכ צ.95 = .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ּףְרָׂשְו א'ס +. ג9-= .ק'דו י'כ י"ת
 .ס'תו ע'ת ,י"כ א'ת ןכו םכילֲא הוהי אס +. 8 .אלמ
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 32 םּוקָּת הָביִש ינפמ וםָּכיַהְלַא הָוהְי נָא םָהְּב הֶאְמַטְל
 :הוהי נָא רוהלַאמ תאְרִיו ןקז ינפ ּתרדהו

 ₪ :ותא ונות אל םכְצְרִאְּכ רג תא רוי
 34 ל ָתְבַהָאְ םֶכּתַא רנה ו רגה םֶכְל החי םּכִמ הָרְֶאְכ

 ל

 ,לושנ

 וז יִטָפְשִמ"לֶּכתַאְ ls hits םתרמשּו  :םירְצמ
 :הֹוהְי ינא םֶתא םֶתישעו
 כ מאת לארשי יִנּב"לֶאְו :רמאל השמחלַא הוה רכדו
 "דשא לֶאְרְשיִּב רנה | רגהדןמו לארשי ינבמ שיא שיא
 :ןְבֲאְב ּוהָמִּגְרְי ץרֶאָה םע תמוי תֹומ למל ערזמ ןּתִ
 ג מע בֶרָּמ ותא יתְרְכַהְו אוהה שיִאְּב יִנְפתֶַא ןַּתֶא ילַא
 לֶלַחְלּ ישְדְקְמִדִתֶא אמט ןעמְל לטל | הנ יערזמ יב
 + "תֶא ץֶרָאָה םע ומילע: die םִאְו :ישדק םשדתא
 יתלבְל למל שרזמ יִּתַתַּב אּוהַה שיאָקְדמ םהיִגיִע
 5 ותחפַשַמְבּו אּוהה שיִאָּב יִנפתֶא ינַא יתמשו :ותא תיִמה
 ףלמה ירחא תונזל וירחא םינוה"לּכ | תאו ותא יתרה

 -לֶאְו תבאקדלא הנפת רֶׁשֲא שו :םֶמַע ברק
 es ׁשֿפנּב יֵנְּפ-תֶא יִּתתְנְו םהיִרָחא תנול םיִנעְדיַה
 ז םישדק םתוְהְו םָתשדקתהו :ומע בֶרָכִמ ותא יתרְכה
 : םתישעו יִתְקְחְתֶא םתרמשו :םֶכיִהְלֶא הָוהְי ינאי
 ו ללי רשא שיא שיא"יכ :םכשדקמ הָוחְי נא םתא
 וב ויִמְד ללק ומַאְו ויִבִא תַמּוי תומ ומֵא-תֶאְו ויבָאדתֶא
 10 תַשאדתֶא ףאנ רֶׁשֲא שיא תשאדתַא ףַאְנ רֶׁשֲא שיאו

 והער
 ןכ .3.29 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש'ח ןכו סֶכְּתִא א'ס צץ. 88 .רוָגי א"ס צץ. 8
 .ב'ד ןכו עיבר ינאו א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ה'דה ,ג'ד ,א"ד ,י'כ םירפס בורב
 ןע'ת ןכו רשאו א'ס ץ.נ0 | .ע"תו ש"ח ןכו ינא שודק יכ א'ס צ. ל .ּהָתֹא ריבס +6
 ₪3 .ר'תו סת
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 בכשי רֶׁשֲא שיאו :תֶפֶאַהְו ףאנה תמוידתומ והעדר

 םָהיִנָש ותמוי-תומ הָלִּג ויִבָא תורע ויבָא תשֲא-תא
 תמו תומ ותְלַּכ"תֶא בכ רשֶא שיאו :םֶּב םהימד
 דתֶא בּפָשו רֶׁשֲא שיאְו :םָּכ םֶהיִמד ישע לָבָּת םַהיִנֶש
 ותַמּוי תומ םהינָש ושָע הָבַעִּת הֶשא יִכְּכִשמ רָכְ
 ּהָמֲאדתֶאְו השאחתא חַקִי רֶׁשֲא שיאו :םָב םֶהיִמד

 הָמז היקתדאלו ןהְתֶאְו ותא ופרש שאָּב אוה הָמ
 תמי תימ הָמהְבּ יִתְבָכִש ןִתַי רֶׁשֲא שיאו :םֶכְכיִתְּב
 -לָּכילֲא ברקת רֶׁשֲא הָׂשֲאְו ְּרָהַּה הָמָהְּבַהדתֶא
 הָמֵהְּבַה-תֶאְו הָׁשֲאָהדתֶא תגרהְו הא הֵעְברְל הָמהְּב
 ֹותֹהֲאדתָא חָּכחרְׁשֲא שיאו :םּב םֶהיֵמְּד ותמי תומ
 הארה איִהְו ּהָתְוְרע-תֶא הֶאְרְו ומאדתבהוא ויֿבֲאדתַב
 תורע םש נב של ותָרָכנְו אה מָה יתורעתֶא

 שש

eee joo 

 תשאדתא א חס רֶׁשֲא שיאו :ּותָמ םירירע ואשי םאטה
 םִתְרַמּו ויהי םירירע הל ויחֶא תורע אוה הָּדנ יָא
 -אלו םָתא םתישעו יטּפשמ-לכדהַאְו יֵתֹּפח-לְכדתֶא
 המְׁש םֶכַתֶא איבמ יִנָא רֶׂשֲא ץֶרָאָה טא איִקְת
 חלשמ ינֲא-רְׁשֲא יוגה תֶקחְּב כלת אלו ּהָב הכשל
 םַכְל רמאו כ ץקָאְו ושע הְלֲא-לְכּהֶא וכ םֶכיִנּפמ
 תשרל םכ- הננּתֶא ינֲאַו םהָמְדַא-תֶא ּושריִת םֶּתַא
 םַכיֵהְלֲא הוי לֶא שברו בלַח תב דא התא

 -רשא
 חתֶאְו א"ס צ.18 .איעג אלבו רפושב וא א"ב ,נ"ב ןכצ.17 .איענ אלב -תֹומ נ"ב א'נ צ. 0

 םִיֹוּגַה א"ס צ. 3 .ךמא-תוחא תורעו א"סבו .אכרמ תוהא א"ס צ.19 .ס"תו י"כ א'ת ןכו

 ,ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו
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 % ףןיִּב םּתְלּדְבַהְו :םיִמִעָה"ןמ םֶכְתֶא יִּתלָּדְבַהרְׁשַא
 רהטל אמטה ףועָהְןיִבּו הָאמטל הָרדטַה הָמֵהְּבַה
 טפו .ףועָבּו המְּבַּב םכיתשֿפנהתָא ּוצְקַשְתִדאְל
 :אמטל םֶָכְל יתלדבה- רֶׁשֲא הָמְרֲאָה שמרת רֶׁשֲא
 א םַכְתֶא לדְבַאְו הוהְי ינא שודק יִּכ םישדק יל םֶתיִיַהְ
 ה םֶהָב היַהיחְּכ הַׁשֲאהוִא שיאו יל תויהל םימעהדמ

 םֶהיִמְד םתא יִמָנְ ןְבֲאְּב ותמי תומ יעדי וא בָא
 :םָּב
 פ אכ ןֶרָהֶא נְּב םיִנָרְּכִַהְדלֶא רַמָא השמדלָא הוה רֶמא
 ג ורֲאְׁשְלהסַא יִּכ :יֲמעְּב אמטידאל שפנל םַהְלַא ּתרמָאו
 \ וִתחַאְלַו :יַחֲאְלּו תבל ובלו ויבָאלּו מאל וילא ברקה
 הל שיאל התיהאל רשא וילא הָבֹורָּקַה הל ותְבַ
 החי"ל :ולחהְל וימעְּב לעב אמש אל :אָמְטי
 אל םרָׁשְבבּו וחלני אל םֶנְקְז תַאֿפּו םֶשארְּב הָחְרָק
 ולְלַחְי אָלְו םיַהְלאל הי םישדק ּתָמְרָש וטרי
 םה םֵהיֵהְלֲא םֵחל הוה ישָאחתֶא יב םהיהלא םש
 הָשאְו וחפי אל הֶלְלָחְו ה השא :שָרְק ּויָקְו םבירקמ
 :ויהלאל אוה שדקהיּכ ּוחקי אָל האמ השד
 היה שדק בירקמ אה יָהְלֶא םֶהְלְתֶאיִכ ושלל
 יכ ןהּפ שיא תבו :םכשדקמ הָוהְי נָא שודק יִּכ דל
 :ףְרָשִּת שָאְּ תללחמ איה היבָאדתַא תוול לחת

 ירש וידֶאְמ לּודגה פה
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 תויתואו .חסו תואמ הנמש םילמו .םיששו ei םיקוספו .[אזא 93] ץראה-לא ואבח
 גב ,רפושב ֹוא ארוק א"ב ,[אא 17] ומא-תב ֹוא תחא הלמ ףולחו .טכרו םיפלא תשלש
 .איעג אלב -תֶא /[אזא 13] ךערחתא קשעתהאל ףולח אלבו ,תב םע ופטוחו איעגב דוא
 .איעגב םינהפה נ'ב ,א"ב ןכ .1 ,ד"מ לאקזחיב םיולה םינהכהו הרטפה .v 1 .אכ
 ,א'ד ןכו ריבת יִּכ א'ס ץ.8 .אלזא אלב הגומב +. 8 | .ירק ּוחְרָקִי ,ביתכ הָחְרְקִי +. 5
 .איעג -רֶׁשֲא וחיריב ןכ +. 30 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח
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 לעו :םֶרֶפִי אל ויָדָנבו עֶרֿפַי אל ושארדתָא םיִדָנְבַה וו
 ךמו :אָמׁטי אל ומֲאְלּו ויפֲאְל אבי אל תַמ תשפעלכ +

 רג יֵכ וָהלֲא שדקִמ תֶא .לָלְָי אָלְו אַצְי אל שקמה
 הילּותבכ הָשא אוהו :הָוהי ינא וילעויהלא תחשמ ןמש +
 חלי אל הלֶאחתא הל הָלְלַחְו השורת הָנַמְלַא :חקי
 וימעְּכ עז ללחידאלו :השא הכי וימעמ לבטא יִכ ו
 הָוהְי רַּבד :ושדקמ הֹוהְי יִנֲא יִכ 6
 דערזמ שיא רמאל ןרָהָא-לָא רּכד :רמאל השמחלא +

 םֶחָל ביִרְקהל ברי אל םומ וב היי שא םֶפרְְל
 רוע שיא ברק אל םומ ווָּבדרָשַא שיִא-לָכ יִּכ :יָהלֲא 8
 וב היהיירשא שיא וא :עּורָש וא םֶרָח וא הספ וא 9
 עב ללבח וא קדדוא ןבנוא :דָי רבש וא לר בש <

 -רֶשֶא שיִא"לְּכ ְְׁשֲא חוְרִמ וא פלי וא בֶרָנ וא
 -תֶא .ביִרְקַהְל שעע אל ןחפה ןרהֶא עדמ םּומ וב
 :בירקהל שו אל ויֵהלֲא םֵהָל תא וכ םומ היה ישא

 :לאי םישדקההמו םישְדהה יׁשְדָקִמ ויֵהלֲא םֶחְל >
 שי אל ֵּבֲמַהדלֶאְו או אָל תברפַהדלָא רַא ג

 הָוהְי .ינא יִּכ .ישְדְקמתֶא פָלַחָי אָלְו ִֹּכ םָּמכ
 -לָּ-לֲאְו נְב-לֲאְו ןרקאדלא השמ רבדו :םשדקמ ג

 5 :לֵאָרׂשִי יִנְּ
 -לֶאְו ןרקא"לא רפד :רמאל הׁשמ"לֲא הוה רדיו בכ

 םשתֶא לְלִחְי אלו לַארשיהנב ישדקמ ורזעו וכ
 םהְלַא רַמָא :הוהי נא - םישדקמ םַה רֶׁשֲא ישדק 3
 -לֶא םכעְרזח לפמ םֵרָהרְׁשֲא | שיאדלּכ השל
 יתֶאְמטְו החיל לֵאָרְׂשִרנֿב ושידקו רֶׂשֲא םישָדה

 שיא שיא :הֹוהְי ינא ינפלמ אוהה שפנה ּהָתְרְכְנְו לע 4
 ערזמ

 .ז'י קוספב אלו רדס ןאכ שי א'פב +. 1 ,בכ = .יִּפ א'ס v.93 | .אלמ םּורָח א'ס 8
 .אועג אלב דלָּכִמ נ'ב ,א'ב ןכ +.
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 רע לכאי אֵל םיִשְדְקּכ בָו וא עּורָצ אּוהְו ןרֶהַא עֶרומ
 אצְתְדִרַשַא שיא וא ׁשֿפנהאַמטלכּב ענגהְו רקטי רֶׁשֲא
 : רשא ץרשדלָכּפ עני רשא שיאחוא :ערודתבכש ונמִמ
 ; שֿפנ :ֹותָאמט לכל ולדאמְטי רשֶא םֶדָאְב וא ולחאמטי
 םיִׁשָדָּכַהְדְומ טאי אלו ברעה"דע האְמְטְווּבדענתרשא
 ז לחַאְו רָהמְו שמשה אבו :םִיַמַּב ורָשְּב ץחר"םִא כ
 + אל הָפְרַמּו הֶלַבִנ :אוה ומחל יּכ םישְדְההְְִמ לָכאי
 \ יתרמשמחתא ורמשו :הָוהְי ינא הבדהַאמטְל לכאי
 הָוהי ינא והְלְלַחְ יכ וב ּותמו אָטַח וילט ואשידאלו
 וו ריָפְׂשְו ןקפ בשות שדק לכאידאל "לכו :םשדקמ
 וג אה ופְסַּכ ןינק שפנ הנקידיפ ןַהכְו :שרק לבאי"אל
 וע יּכ ןטפ-תבו :ומחלב ולכאי םה ותיּב דיל וב לא:
 :לכאת אל םיִׁשָדָקַה תַמּהָּתְּב אוה רז שיִאל הי
 ג הבְׁשְ הל ןיא ער השורגו המלא היָהַת יִפ )(הכדתבו
 רוילכו לכאת הבא םלמ היִרְועְנַּכ היבָא תיבְדלֶא
 4 ףסוו השב שלק לכאידיכ שיִאְו :וְּב לכאידאל
 ו דתֶא ּולְלַחְי אָלְו :שָרְפַהְתֶא ןפל תנו וילע ותישמח
 4 ואישה :הוחיל ּמיִרידרשא תא לארשי נב ישדק
 הוהְי ינא יּכ םהישרקדתַא םֶלַכִאְּב המשא ןוע םָתֹוא
 :םשדקמ
 וז =לֲאְו ןרָהאדלֶא רפד :רמאל השמדלַא הָיהְי רבו ם

 שיא שיא םהלַא תְרָמָאְו לֵאָרְׂשִי נְב"לְכ לֶאְ וי
 ְְּרְכ בירי רשא לארשיִּביִרְגהְדִמּו לֶאְרְשי תיפמ
 הוהיל יבירקו"רטא םֶתובְדְנדלֶכְלּו םֶהיִרְדְנלָכל
 9 :םיזעבּו םיִבְשְּכַּב רַכָּבַּב רָכָז םיִמָּת םכנצרל :הלעל
 ג הוי ןוצרל אלחיכ ובירת אל םומ יִּבדרָשַא לכ

Easםכל  
 ש"חבו א'סב ץ.15 | .!תַשיִמְח ימלשורי ,יללהב ןכ .14 .ב"ד ןכו ָהיִרּעְנְּב א'ס +. 3
 א"ס v.18 .'א קוספ ליעל ןייע :רדס ןאכ ןיא א"סב ץ. ג7 .תֶא תלמ ןאכ אצמנ אל
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו רָּגַה רגה
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 רְכנאלֿפְל הֶוהיל םימְלְׁש-הבְו ביִרְקידיּכ שיאו ל 21
 םומלָּכ ןוצְרל הָיִהָי םימ ןאָצְּב וא רָכָּבַּכ הָבְדְנל וא

 וא .תלפידוא ץורחהוא רּובְׁש וא תרָוע :וכדהוהי אל ₪
 -אכ השאו הוהיל הָלֶא ובירקתדאל תַפְלַי וא בר

 טיל עורש הׂשְורֹוׁשְו :הוהיל הבזמההלע םָהֵמ נתת ₪
 תותָכְו עמו :הָצְרִי אל רדנלו ותא השעת הבד: ג

 :ּושעַת אל םכצְראְבְו הוהיל ובירקת אל תּורָכְו ות
 -לָּכִמ םָכיַהְלֲא םֶחְלתֶא ו ובירקת אֶל רַבְנְדַּב דימו ₪

 :םפל וצי אל םּפ םומ םֶהָּב םֶתְחְשִמ יִּכ הלא
 רוש :רמאל השמ"לא הָוהָי רָב -

27 

 מא תחת םיִמָי תעבש היהו דל יכ זעדוא בשכדוא
 רוש :הוהיל השא ןפרקל הֹצְרי הֶאְלַהו ינימשה םוומו =
 וחּבְותיכו :דֶחֶא םִיְּכ וטחשת אל וְּבדתֶאְו ותא השדוא ₪
 למאי אוהה םויּ :ּוחְפְוִת םכנצרל הוהיל הדותחחבו =
 יִתוצמ םָתְרמְשּו :הָוהי ינָא רקפדרע ונמִמ וריתותדאל ו
 ישדק םשדתא ולְלַחְת אלו :הֹוהְי ינא םתא םתישָע =

 :םכשרקמ הָוהְי נא לאְרשי :יִנְּ ותְּכ יתשדקל
 םוהלאל םָכְל תויהל םילצִמ ץראמ םכְתֶא איצומה <

 :הוהְי יִנֲא
 טַארְׂשִי נְּבלֲא רפד :רמאל השמ"לא הָוהְי רָב גכ

 יארקמ םתא וארְקת"רֶשא הוה יֵדֲעֹומ םָהְלַא ּתְרַמְאְו
 םויבו הכאְלמ השעת םימו תשש :ידעומ םה הלא שדק +

 ושעתאל הָכאָלִמילְּבשֶרְקאַקִמְוִּבַש תש יעיִבשה
 :םכיתבשומ לבב הָוהיִל אוה תָבׁש
 םָתא ּואְרְקִתִדְרֶשַא שלק יִאָרָקמ הָוהְי ירעֹומ הלא
 ןיִכ שדחלירְשֶע העְּבְראְּב ןושארה שֶרָחַּב :םֶדָעומְּב

 םיברעה --
 ש"ח ןכו ּוהָחַּבְזִת א'ס +.99 .ףקמ אלבו ריבת יִכְו א"ס <. 99 .ףקמ en וא א'ס +. 8
 -רשַא נ"ב איעג אלב וארקת םעדרַׁשא ףטוח א" ב צמ 5 4 ,12 .ס'תו ע"ת ,י'כ א"ח

 .ר'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םוי רשע א"ס צ. 5 .איעגב
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 6 הוה שרל םוי רשע ּהֵׂשִמֲהֿבּו :הוהיל חספ םִיָבְרעֶה
 : םויב :ולפאה תוצמ םימו תעבש הוהיל תוצמה גח
 הרבע תַכאְלַמלָּכ םפל הָוֲהי שךקדארקמ ןושארה
 :םימי תעְבש הָוהיל השא םֶתְבְרְקִהְו ושעת אָל
 אל הרבע תפאָלְמלְּכ שךְל"ארקמ יעיִבשה םויפ
 :ּושַעַת

 0 םָכָל ןתנ ינֲא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֲא ואְבְתדיּכ םֶהְלֶא תרמאו
 תישאר רֶמַעתֶא םֶתאָבָהְו ּהָריצָק-תֶא .םָּתְרצְהו
 וג הָוהְי ינפל רֶמָעָהתֶא ףנהו :ןהפהה לֶא םכריצק
 וג םֹיְּב םתישעו :ןהפה נפו תָכשה הרָהממ םכנצרל
 :הוהיל הֶלעל ותְנשדְֶּב םיַמָּת שָבְּכ רֶמַעָהַתֶא םֶכפיִַה
 4 הָנהיְל השא ןמשב הָלּולְּב תל םי!רשע יא ותָחְנִמּ
 ו4 לֵמֵרַכְו ילקְו םָחָלְו :ןיִהה תעיִבְר ןי הָּכְסנְ חֵהיִנ חיִר
 ןכְרְקתֶא םַכֲאיֿפַה דע הוה םויה םָצַע-דע ול5את אָל
 :םֶכיִתְבָשִמ לֿפְּב םכיפרדל םלוע תקח םָכיִהְלֶא

 5 םוימ תָּבַשַה תֶרָחַמִמ .םָכְל םִּתְרפְסו
 תמימּת תֹותָּבַש עבש פונתה רֶמעְדתֶא םֶכָאיִבַה
 ו םיִשָמח ּוְרֶפְסִּת תַעיִבְשה תָּבַשה תַרָהַמִמ דע :הֶנייַהת
 וז םפיתבשוממ :הוהיל הָשְדָח ּהָחנִמ םָתְבִרְקַהְו םי
 הניהּת תָלְס םי)רשע גש םיתש הָפונְת םחָל איב
 ו םֶחָלַה"לַע םָּתְבַרְקַהְו :הוהיל םירוכּב הָנֵּפֶאַּת ץַמָח
 דָתֶא רֵכְּבְרִּב רֿפו הֶנָש ינְב םַמיִמִת םיִׂשבְכ תעש
 השא םהיכסנו םתַחגַמּו הוהיל הלע ויהי םינש םליאו

 וי תאָמחְל דָחֶא םָצע"ריעְש םתישעו :הוהיל חני
 א !ןקפה ףינהְו :םימלש חבל הָנָׁש ינְּכ םיִשָבְכ גו

os als pelםתא  
 הגומב v.13 .ו'ט קוספב רדסה א"סב ץ.9 .ר"תו ס'ת ,ע'ת ,ש"ח ןכו םויבּו א'ס צץ. 8

 ,אלמ םֶכיֵתֹובְׁשֹופִמ יללהב ,ימלשורי ןכ +. 17 = .ירק אלב הס יללהב ,ירק וכח
 .םֶתיִשִעְ א"פ 9 .םיִּתש ג'ב ,הגומב ןכו | םִיַּתְׁש א"ב א'נ חט. 17 ,השוגד 'א =.
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 יִנָשדלע הוי ינפל הָפּונִּת םיִרָּכְּבַה םֶחְל לע םֶתא
 םויה | םַצְעְּב םמאַרְקּו :ןהפל הָוהיל ויהי שדק םישב
 הרבע תָכאְלמדלּכ בטל הָיָה שדקהאָרְקִמ הוה
 :םיתְררל םפיתבשומ"לֿפב םֶלוע תקח ושעת אל

 לרש תַאָּפ הלכתהאל םכצרא ריצק"תא קו 0
 עת גלו ינעל טקלת אל ףריצק טקלו רצְקְּב
 :םכיהלא הוהי יִנֲא םתא

 לארשי ינּבזלָא רכַד :רמאל השמדלָא הוו רבלו 23
 ןותָבש םֶכְל הָיָה שחל דאב יעיבשה שדחב רמאל |
 = אל הרבע תפאָלְמלְּכ ׁשְדְכ"אָרְכִמ העורת ןורת <

 :הוהיל השא םתְברקהְ ּושַעָת
 שדחל רֹושְעָּכ ךא :רמאל השמחלא הרבו =

 םָכְל הוי שךסדארקמ אה םיִרְפְּכַה םי הוה יעיבשה |
 -לָכְו :הוהיל השא םּתְבְרְקַהְו םכיִתְשפנחתַא םתינעו =

 םיִרפַּכ םֹי יּכ הזה םויה םֶצְעְּב ושעת אל הָכאְלִמ
 שפנה"לכ יכ :םכיהלא הוה ינפל םכילע רפכל אוה ₪

 :ָהיֵמעֶמ הָתְרבו הוה סוזה .םֶצָעְּב העהיאל רשא

 rs :המע כמ -אוהה שפנהד תא יתרבאהו רוה 31
 לבב םכיתרדל םלש תכח ושעת אל .הָכאְלִמ

 "תֶא םֶתִיִַו םֶפָל איה ןותְּבִש תֵּבׁש :םכיתבשמ ּ

 בֶרְעְ"ִרַע בְרעְמ בֶרַעְּב שרחל הָעְשתְּב םֶכיִתְשְפִנ
 :םָכְתְכש יִתְּבְשת
 לַארְׂשִי ינְּב-לֲא רכד :רמאל השמחלַא הָוהְי רבדו |

 תוכסה גח הוה יעיבשה שדָחל םוי רשע השמחּב רמאל
 -לָּכ שךֶכדארקמ ןושארה םויּכ :הוהיל םימי תעבש

 תכאלמ

 .איעגב םכתבש ג"ב ,א'ב ןכ +. 39 .ר'תו ם"ת ,ש"ח ןכו -לָכְו א'ס +. 1
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 : השא ובירקת םיִמָי תעמש ושעת אל הרבע תָכאָלְמ
 םֶּתְבְרְקהְו םֶכְל הָיָהָי שֶדק-אָרְקִמ יִניִמַשה םויּב הוהיל
 :ושעת אל הָרבַע תבאלמהלכ אוה תרצע הוהיל השא
 יז שדֹכ יֵאָרְקִמ םתא ִאְרְכּתרִׁשִא הוהְי ידעומ הלא
 דד ביס הבז הָחנמּו הלע הוהיל הֵׂשֲא בילקהל
 ג םכיתֹונתמ .דבלמו הָוהְי תֹתּבש דבלמ :ומויב םֹי

 נתת רש םַכיתברעלְּכ דבלמו םכִרְרעלכ דבלמו
 א םֶכְפְסֶאְּב יעיבשה שֶרָחַל םּוירָשָע הָׁשֹמֲחַּב ךא :הוחיל
 םיִמָי תעבש הָוהְינַהִתֶא ּוטְחֶּת ץֶרָאָה תאובְתדתא
 9 םֶּתְחְקְלּו :ןותְּבַש ינמשה םויבו ןותָּבש ןושארה םיַּב
 פגעו םיִרָמַּת תַפַּכ רֶדָה ץע ירפ ןושארה םויּב םֶכְל
 םכיִהְלֲא הֹוהְי ינפל םָתְחַמְׂש לחנ-יֿכרעו תבעדץע
 הָנָשַּב םימי תעבש הוהיל נח ותא םתנחְו :םימי תעבש
 :ותא .וגְְּת יעִבְשה שדָחּ םכיִתְרדל םקש ל תּקְח

- - . - . 

= ₪ 

- a 

 3 -תֶא לתבשוה תוכסב יּכ טפיתרד ערי וטמל :תכסִּ
 ינא  םירצמ ץֶרֶאמ םתוא יִאיִצוהְּב לֵאָרְׂשִי נְ
 4 יִנָבדלֶא הָוהי ידעמהתא השמ רבדו :םֶכיִהְלַא הוה
 .:לארש

wae 

 + הָוהְי .ינפל תורגהר תֶא רשי ההְמַה הָרִמַה לע
 :דיִמְה

 תחקלו

 םֶכיִתְנִּמִמ יללהב ,ימלשורי ןכ . 98 .ר'תו ס"ת ע'ת ,ש'ח ןכו םיבּו א'ס +. 6
 א"ס ץ.3  ,רדס ןאכ ןיא א"פב .1.דכ .איעג אלב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ צץ. 44 .רסח

 .ע'תו י'כ א"ת ,ש"ח ןכו ויָנַבּו ןרהא

IA 
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 ינָש תולח ּהָרְׁשַע םיִתש הָתא ָתיֿפָאְו תלס ּתְחְקְלְו :
 םיִּתַש םתֹוא ּתְמַשְו :תָחֶאה הלחה היי םיִנֹרָׂשֲע <

 :הוהי ינפל רהטה ןתלשה לע תכרעמה שש תוכרעמ
 הרכואל םֶחְלְל התה הכו הנבל תכרעמה"לע תנו

 ינפל ונרעי תָּבַשה םויב תֶפשה םֹויְּב :הוהיל השא +
 "התיהו :םלוע תיִרְּב לַארשיחנכ תאמ .רימָת הוהי \

 םישדק שק יפ ׁשָדָה םוָכְמְּב והָלְכַאְו וינְבְלו ןרהאל
 :םלעדקח הוהי ישאמ ול אֹוה
 וב יִרְצִמ שיאְְּב אּוהְו תילֶאְרש השאְךְּבאצו =
 שיאו תילַארְׂשיה ןֶּב הָיחַמְּב וצו לֶאְרְשִי נב

 םשההתֶא תילַארְׂשִיַה הֶשַאָהְְּב בס  :ילארשיה ו
 -תב תיִמלָׁש מא םׁשְו השמדלָא ותא ואיבר ללקיו

 "לע םֶהְל ׁשֶרָפל רַמְשִמּ והחיעו :ןרדהטמל יִרְבִד ו
 :הוהְי יפ
 דלֶא לַלקְמַה-תֶא אָצוה :רמאל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רבו 5

 -לע םֶהיֵחּהֲא םיעמְׂשַה-לַכ .ּוכְמְסו הנחמל ץוחמ

 כרת לארי ןנְּב"לַאו :הְדעֶה-לְּכ וא מרו ושאר ו
 בקע :וִאטַח אָשְנ ויָהלַא ללקוחיִּכ שיא שיא רָמאל ו

 רנַּכ הָרעֶהלְּכ ובחומְנרו םונְר תמו תומ הָוהי"םש

 םָהֶא שָפְלֶּכ הכי יִּכ שיאו :תמּוי םש"ובְקְנִּב חרוָאָכ ו
 תחת שָפְנ הָנְמְלַשְו הָמֵהְּבשֿפ) הכמו :תָמו תמ א

 הָשַעי ןּכ הָשָע רַׁשֲאַכ ותיִמַעּב םומ ןתידיכ שיִאְו :שפנ
 רֶׁשֲאַכ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רבַש תחת רָּבְׁש :ול

 הָנְמְלַשְו הָמֵהְב הָּכִמּו :ֹוב ןח ןכ םֶרָאָּכ םומ ןתי או
 הָרוָאְּכ רגַכ םֶכָל הָיָהָי דָחֶא טּפְׁשִמ :תָמּו םֶרֶא המ

 גְּבילָא הָׁשֹמ רַבדװ וםּכיֵהְלֲא הָוהְי נָא יִּכ היי ₪
 לארשי

v9אחרטב םש ובקנב נ'ב ,א"ב ןכ +. 6 .איה ריבס צ. 9 .ןרהאל התיהו א"ס  

 .אכראמו

=] 
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 ומָגְריו הנֲחמְל ץוחמ"לַא ללקמַהדתֶא ואיצויו לֵאָרׂשִ
 -תֶא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַכ ושע לֵאָרְׂשִיהנְבּו ןֶבָא ותא

 :השמ 4
 הכ ינְּב"לֶא רֶבד :רמאל ונס רַהְּב השמדלֶא הָוהְי ךבדיו ישר

 * נא רשא ץֶרָאְהלֶא ואבת יּכ םָהֵלֲא תרמאו לארשי
 ג ערות םיִנָש שש :הוהיל תָּבׁש ץֶרֲאַה הָתְבִשְו םכל ןתנ
 :הָתְאְבְּתתֶא תְּפסִאְו ךמרכ רמת םִנָׁש שוך
 + הוהיל תש ץֶרֶאל היה ןֹותָּבׁש תבש תעיבשה הָנָשב
 : לריצק חיפס תא :רמזת אל ףמרכו עדות אל ' רש
 ןותְבַש תנְׁש רָצְבִּת אל רי יבנע-תָאו רוצקת אָל
 : ל הלפֲאָל םָפְל ץראה תפש התה :ץְרֶאְל היה
 :ךמע םיִרָגה ףבשותלו ףריכשלו ּףַתְמַאל ףְּדבעֶל
 : התֲאופִת"לֿפ הת דְצְראְּב רֶׁשֲא היחלו דֶתמַהבכו
 ג תָתְבַׁש עֿבְש דל תרפסו :לפאל
 תֹתְּבִש עֿבַׁש יִמָי דל ויו םיִמַעּפ עבש םיִנָש עבש םיִנָש
 ו הָעּורְּת רפוש ּתְרבַעהְו :הנָש םיִעְּבְרַאְו עשת םיאָשה
 וריבעת םיִרּפְּכַה םּויְּב שדְחְל רּושעַּב יעבְשה שדְחּכ
 א הָנָש םישָמְחַה תנש תַא םֶּתשדקְ :םּפְצְראלֿפְּב רפוש
 הת אוה לבי ָהֿבׁשלְכְל ץֶרָאְּפ רוד םתאָרְק

nlםכל  
 ,(אא1 1] םינהכההלא רמא ,יצחו 'ג הירדסו .'דעמ ןצצז 1--אאצז 23] השרפה םש 3
 ךז תיז ןמש רדס יצחו ,[אאזוז 10] הריצקדתא םתרצקו ,[אאזז 17] ונברק בירקי רשא
 תשש תויתואו .ריו תואמ ששו ףלא םילמו .םירשעו העבראו האמ םיקוספו .[צצנץ 1]
 נ"בו איעג אלב םיִנֲהֹּכַה ארוק א"ב ,]אאז 1] םינהכההלא רמא 'ז תי ,וקו םיפלא
 הפטוח א"ב ףכה תחת איעגב דלָּפִמ ארוק א"ב ,[אאנז 3] םכערז-לכמ ,איעגב םיִנֲהֹכַה
 נ"ב ,איעג אלב וארקת םעְדרַשא ףטוח א"ב ,(אא1זז 2 אמדק םתא וארקת-רשא ,םכערז םע
 ארוק א"ב ,[אאננז 32] םֶכּתַבש ותבשת ,[אאנזז 4] אמדקכ ארתב וארקת רשֶא ,איעגב דרשא
 איעגב -תַא ארוק א"ב ,(אאזזז 44] ידעמהתַא ,איעגב םֶכְַּּבַש נ'בו איעג אלב םֶכְתְבַש
 םש יובְקנְּב וארוק כ"ב םש םע ּובְקנַּב ףטוח א"ב ,ןצצנV 16] םש ובקנב ,ידעמ םע ופטוח ג"ב
 .[אצוצז 20[ םתא ןהכה ףינהו א קוספו .[אאנז 17] | םיִּתש ה אלבו ,אכראמו אחרטב

 .[xצונז 18] הכסנו ,ןצצז 5] | החרקי 'ב 'תכו

 א'ס ץ.5  .ןגונמ וחיריב ןכ .5 .'ו ב"ל הימריב והימרי רמאיו הרטפה +. 1 .הכ
 ןכ +. ד .איעג אלב התיָהְו נ'ב ,איעגב התיִהְו א"ב א"נ +. 6 .ר'תו ס'ת ,ש"ח ןכו ְּךיִריִזנ
 .איעג אלב ךתמהבלְו נ"ב ,איעגב א"ב
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 יתחפשמדלַא שיאָו ֹותְוֲחַא-לֲא שיא םָתֿבְשְו םֶכָל
 אל םבל היהת הנש םישמחה תנש אוה לבו :ובשת ו

 :היִרְזנְתֶא ורצבה אלו היַחיִפְסתֶא ּורָצְקַת אָלְו שבות
 -תֶא ולאה הָרָשהְהְִ םָפְל הית שק אוה לוי

 :ותָזחַאהלַא שיא ובְשָת תאוה לביַה תש ;התאבת 13
 5 דלא היִמע דימ הנק ו ךתימעל רָּכממ רמתו ו
 הָנְקִּת לבֹויה רחא םיִנְׁש רַּפְסִמַּב :ויחֶאדתֶא שיא זנות ו
 | יִפְל :ְל"רָכְמ תֶאּובְתנש רַפְסִמְּב ָתיִמַע תאמ ו

 טיעמת םיִנשַה טעמ יפלו ותָנְקמ הָּכְרּת םיִנָשַה בר
 שיא ות אלו :ךְל רכמ אּוָה תאית רפסמ יב ותְנקִמ וז

 :םֶכיַהְלַא הוה נָא יפ ףיקלַאמ ארו ותימעהתא
 םָתא םֶתיִשעְו ורמשת יִמְּפְשִמתֶאְו יתפחהתֶא םֶתיִשַעְו ו
 םּהְלַכָאְו הירפ ץֶרֶאַה הנתנו :חטבל ץראההלע םתבשיו ו
 לכאהמ ורָמאָת יִכְו :ְהיֶלָ חֵבְל םָּתְבׁשְי עֿבְׁשְ ג

 -תֶא תשע תיששה הנשב םכל יתְכְרְּבתֶא יתיוצו ו
 תנימשה הנשה תא םתערװ :םינשה שלשל הָאּובּתַה
 -רע תַעיִשְּתַה הָנָׁשַה לע ןָשָי הָאּובְתַהדֶזמ םהְלַכַא

 תתמצל לָכּמִת אל ץֶרָאָהְו :ןשי ולכאת ּהתָאּובְּת אוב <
 לכבו :יִדָמִע םָתַא םיִבָשּוִתְו םיִרְנדיִּכ ץֶראָה יִלָּכ
 :ץראל נתת .הָלֶאְג םכתזחא ץרא

 ברקה ולֲאֹג אָבּו יִתחאמ רכְמּו ףיחַא ךומידפ | =
 לאג ולדהְיהי אל יִּכ שיִאְו זויחֶא רּכְמִמ תֶא לאו וילא =
 ורְכִמִמ ינשדתַא בשחו :ותְלֲאג יִדכ אמו ודי התה =

 :ּותְזחַאל בש וללרכמ רׁשֲא שיאל ףדעַהְדתֶא בישהו
 ליב ֹורְּכִמִמ הָיִהְו ול בישָה יד וי הָאצְמְאל םִאְו א
 הנקה ו

 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח "ד ןכו ּוניִתֲאּובְּת א"ס +. 90 = .עיבר ּועְרַזִת א'ס וחיריב ןכ +. וו
 ,ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו דיִּכו א'ס צ.25  .אלמ תֶתיִמְּצְל יללהב ,ימלשורי ןכ +. 3
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 :ותָוחַאל בשו לָביִּכ אָצְיְו לבויה תגש דע ותא הנקה
 3 ריע בםשימדתיב רָפְמְידְיִּכ שיאו

 היהּת םימָי ורכממ תנש םתהרע ותְלֶאְג הָתָיָהְו המוח
 א םָהֹו הַמיִמְת הגש ול תאלמ"רע לַאנחאל םאְ :ותלֲא
 ותא הקל תתימצל המח אְלרְׁשֲא רׁשְּב-רַׁשֲא תבַה
 ו םהלדןיא רשא םיִרצָחַה יּתְבּו :לָביִּב אצו אל ויתרדל
 ולדהְוהת הֶלֶאְג בשחי ץראה הרשדלע יבמ המח
 אג םלש תַלֶאְג םֶתָזִחֶא יִרָע יִהְּ םיולה ירו :אצו לביבו
 ₪ תיב"רכממ אצו םיולהדמ לַאנו'רשַאו :םיולל היהת
 םֶתָזחַא אוה םיולה ירע תב כ לבי ותָוחַא ריעו
 ו דיּכ רבי אל םֶהיִע ׁשֶרֶנמ הָרָשו :לארשי יב וב
 35 < ךומי"יכו :םֶהְל אֹוה םלו תוחא ם

 מע יִחְו בשותו רג וב ְתָקֲֹחַהְו ךמע ודי הָטְמו ףחֶא
 חו ףיקלַאמ תאַרַו תיברה שנ ותֶאמ חמת"לַא
 אז תיִבְרמבּו ךשנּב ול ןתתראל ךֶּפְסַּכְְתֶא מע ּףיִחָא
 ₪ יתאצוההרשא םכיַהְלֲא הוהי נא ּףְלְפִא ןתת"אל
 תל ןענְכ ץראדתֶא םכָל תפל םיָרָצמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא
 ₪ ףיחַא ךומידיכו :םיהלאל םָכל
 4 ריֿשִּכ רבע תרבע וב דבעדאל ךלזרכִמנו ךמע
 ו אצָה :ףֶמע רבעי לביה תגש-רע ךמע הָיָה בות
 תֶזְַאלֶאְו ֹוְהּפְׁשִמ"לֲא בש ומע רינו אוה למעמ
 ו ץראמ םתא יתאצוההרשַא םה ידבעדוכ :בושי ויָתְבָא
 ₪ ףרפפ וב הדרתדאל :דבע תָרכִמִמ ּורְכַמְי אל םירצמ
 ו תאמ לויה רשא ףתמאו ּךְְבַעו :ףיקלַאמ האָר
 45 םְָ :המאו דבַע קת םֵהָמ בכ כ 5 רֶׁשֲא םיוגה

 םְּתְחַפׁשממו ונקת םקמ ֹםָבְמִע םיִרָגַה םיִבָשוִה יבמ
 רשא חכה
 .ר"ה ןכ לאגי אל ל"צ צץ. 88 .ע'תו א'ת ש"ח ןכו ירקו ביתכ ול א"סב ,ירק ול ל. 0
 ןכ +. 87 = .ירק םֶהָל ,ביתכ םֶכָל א'סב ,י'כ א'ת ןכו כל א"ס v.34  ,אָה ריבס 4
 .אלמ םתֹוא א'ס v.42 .איעג לב =יִּכ א"ב א" .Jv .איעגב התא נ"ב ,א"ב
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 :הָזהַאל םכל ּיָהְו םֶכְצְראְּב ודילוה רשֶא םָכָמְע רֶׁשֲא
 םלעל הזְחַא .תשרל םכירחא םָכיִנבְל םתא םתלחנתהו |
 -אכ ויחַאְּב שיא טָארשיחינב םכיִחֶאְבו ודבעת םהּב

 רג ד גישת ית :רפב וב הדרת

 :לאפת ודי הנישהדוא ונלֲאנ ותחפשממ ורָשְּ ראשמ
 רו לפיה תנש דע ל ֹורָכִמַה תנשמ והנקדםע בשחו +
 דםִָא :ומע הָיהְי ריכש יִמיִּכ םיִנָש רֶפְסַמְּב ורָּכִממ ףַסָּכ :

 :ותנקמ ףַסָּכמ ותְלֶאְג בישי ןהיפל םִינָשַּב תובר רוע
 יִפָּכ ולדבשָחְ לפיה תנשדדע םיִנָשִּב ךאשנ טעמדםָאְו :
 ומע הָיְהְי הָנָשְּב הָגַש ריִכְשּכ :ותְלַאְנתֶא בישי וינש =
 אָצָיו הֶלַאְּב לאני אלדםאְו :ףיניעל דָרפְּב טראל :
 םידָבְע טארשיחינב יל מע ובו אה לביה תאָשְּב ₪

 שש יי

wc 

  rcםמצראב גתה 2 תופשמ פא ידו 0
 ורמשת יתתּבִׁש-תֶא ֹםָכיֵהְלֲא הוהְי נֲא יִּכ ָהיֶלָע
 :הוהְי ינֵא ּואָריִת יׁשְּדַקִמּו
 ;רפו םקא םתישעו"ורמשתייִתוְצַמתַאּ ובלת יתקַחְבֶא
 הרשה ץעו הלובי ץראה הנתנו םתעְּב םֶכיִמשנ ית
 ןתי ו

v. 7ג'ב ,איעג לב -םֶאְו א'ב א'נ זץ. 52 .ם'תו ע'ת ,י"כ א'ת ,ש'ח ןכו בשותו א'ס  
 .איעגב סאו

 ינב-תא וצ ירס יצח ,יצחו 'ב הירדסו ,ליטח [אאצ 1--אאצו 2] השרפה םש +. 2 .וכ
 העבש םיקונפו .[אאץ 35] הטמו ךיחא ךומידיכו ,[אאש 14] רכממ ורכמתדיכו ,לארשי
 ְּתְמֲהְבלְו אווק א"ב ,ןצצע 7] ְְּּמָהְבְלְו 'ב םיפולחו .זיו תואמ עבש םילמו .םישמהו

 .איעגב חתֶא א"בו ךפסכ םע -תַא ףטוח א"ב ,[אאיז 37] ךפסכדתַא ,איעג אלב א'בו ,איע
 המח אל-רשז 'א 'תכו ,(אאצ 5% טעמה םָאְו ,[אאצ 9] איעג םכצראדלבַּב תולח ל בו
 ,[אאטצ 30[

 .םתישעו ורמשת יתוצמ-תאו א"ס +. 8 .ט"י ז"ט הימריב יזעמו יזע 'ה הרטפה +. 3
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 ; גוש ריִצָבּו ריֵצָּב-תֶא שיד םכְל גישה :ֹיְרּפ ןת
 חַטָבְל םָתְבִׁשְו עָּבשְל םֶכְמְחְל םָתְלַֿכָאַו ערֶזְתֶא
 : לירחמ ןיאו םּתְבַּכְשּו ץֶרָאְּב םֹולָׁש יִּתתנְו :םָכֹצַרַאְּב
 רבעה-אל ברחו ץֶרָאָה"ןמ הָעְר היה יִּתַבְשַהו
 ז ֿבְרָחַל םכינפל ילו םכיִבְיאדתֶא םתְפדרו :םכְצְרַאְּב
  ופְדרו הָבְבִר םָּכִמ הֶאְמּו האמ הָשִמְח םכִמ ופדְרְ
 9 יתירפהו םֶכיֵלֲא יתינֿפו :בְרְחְל םכינֿפל םכיביא ולפִ
 םָכּתַא יִתיִרְּבדתֶא יתמיִקַהְו םֶכְתֶא יִתיִּכְרהְו םֶכְתֶא
 יי יתתִת ּוּואיִצות שָדָח ינפמ ןשי ןשונ ןשי םֶּתְלַכָא
 וג לתכלהתהו :םֶכַתֶא יׁשֿפנ לענתהאלְו םֶכְכותּב יִנָּכַשִמ
 :םעל ילדיה םַתַאְ .םיהלאל םפל יֵתְיָהְו םֶכָכֹותְּב

 ₪ םִירְצמ ץרָאמ סֶכְתֶא יתאצוה רֶׂשֲא םֶכיֵהְלֲא הוי יא
 םֶכְתֶא ךלואְו םֶכָלִע תטמ רּבשֶאְו םיִרְבַע םֶהְל תיָהְמ
 :תויממוק
 44 :הָלֲאָה תֹוָצמַהדלַּכ תא ושעת אלו יל ּועָמַשְת אלדםאו
 5 םכְשפנ לענת יטפשמחתא םאו וסָאמת יתְקְחְּבְדמִאְ
 ;יִתירְּבִדִתֶא םָכְרְפַהְל יִתוצַמדלָּפתֶא תושע יתלפל
 4 הלָהְּב םכילע יתדקפהו םכל תאחהשעא יִנָאְדףא
 שפג תביִרְמּו םיניע תולַכְמ תחדפההתֶאְו תֿפֲחַׁשַה-תֶא
 וז לֿפ יתחִו :םפיֿבִיִא והְלְבַאְו םלערז קירל םתְעַד
 םָּהְסִנ םֶכיִאְנִש םֶכְב ּודרו םכיביא ינפל םּתּפְִו םֶכְּב
 ו לפס יל עמשת אל הְלַאדרעדסא :םָכְתֶא יד

 :השחנכ םפצרַאדהַאו ל םֶכיִמְשדַתֶא ית טבוע
 ג ץעו ּהָלובחתֶא םָכצְרִא ןתההאָלְו םַכָחְכ קירל טו
 גו ובאה אלו ירק מע ּוכְלתִאְו :וירפ ןתו אל ץראָה

BAעמשל  
 .ץמק םֶתְו יקובגזב צ. 20  .םָתֹא יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 9  .יתבשהו א'ס +. 6
 .ע'תו ש"ח ןכו הָדָשַה א'ס ל. 0



 אצשו 6 ארקיו 4

 :םכיִתאְטחְּכ עֿבש ּהָּכִמ םֶכיִלָע יֵּתֿפסִו יל עמשל
 םכְתֶא הָלְּכַשְו הֶרָשה תיחהתֶא םֶכְב .יִתְחְלשהו ₪

 משו םֶכְתֶא הָטיִעְמִהְו םֶכָתְמַהַּב-תֶא הָתיִרְכַהְ
 hug i סלה יל ורְסּות אל האבא :םכיכרד ₪

 :יִרָקְּב יִמע כ מ עְמְׁשִ אל תאובסאְו
 ִנֲא-הַא םֶפְתֶא יִּתְרַפִיְו ירקְזתמַהּב םֶכָמַע יִּתְכַלֶהְו ₪

 רשבו םֶכְְּב רׂשְּב םֶּתְלַכִאְו :םכיתאטח"לע עבש

 -תֶא יִּתַרִהְו םֶכיִתְמְּב-ִתֶא יתְרמשהו :ולכאת םַכיִתְנִּב 3
 הלעגו םכיִלּולנ יִרְנְפִלַע םֶכיֵרָנּפ-תֶא יּתַתָנְו םֶכיִנָמַה

 -תֶא יתומְשָהְו הָּבְרַח םָכיֵרֲעדתֶא יִּתַתָנְו :םֶכְמֶא ישפנ ו
 נא יתמשהו :םַכָחְחיִנ יִרְּב ירא אלו םכישדקמ

 םֶכְתֶאְו :הָּכ םיִבְשה סיבי לע וממש ראה 33

 -תַא ץראה הָצְרּת יא הּבְָח ָּהְי םָכיֵרְֲו הֵמְמָׁש 4
 זא םכיביא ץֶרָאּב םָתַאְו הָמָשָה ימי לָּפ ָהיֶּתִתְּבש

 הָמָשַה יִמידלָּכ :ָהיִתתְּבַשדתֶא תַצרהו ץֶרָאָה תכשת =
 םֶכִּתְבָשְּב םֶכיִתַתְּבשְּב הֶתְבְשאל רֶׁשֲא תֶא תֹבְׁשַּת

 תַצְרַאְּב םֶבָּבְלַּב ךרמ יתאבהְו םֶכָּכ םיִרָאְׁשנה :ָהילֲע א
 ברָחדתסנמ יסָנ ףדנ הָלְע לוק םא ףלרו ₪ םֶהיִבְיא

 ולפנו :ּ

 ,הסקנ א"ס צ.95  .רסח יִתָּפַהְו ימלשורי ,יללהב ןכ +. 4 .םינוגנ 'ב עַמְׁשְל וחיריב +. 1
 א"ס צ. 34 .ס'תו ש"ח ,א'יד ןכו רסח םכשדקמ א"ס +. 1 .יתחלשו יללהב +. 5
 .םינוגנ 'ב יִתאֵבֲהְו א'ס ,יללהב ןכ צ.38 .ןטק ףקז םכב יללהב +. 86 .חתפ תַצרהו
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 וז ףדרו ברֶחחינפמְּכ ויָחָאְּב-שיא וָלְׁשַכְו :ףדר ןיִאְו ולפת
 < םתְדַבַאו :םֶכיִבְיִא ונפל המוקת םֶכְל היָהְתְדאלו יא
 א םֶכָּב םיִרָאְשִגהְו :םֶקיִבְא ץֶרֶא םּכְתֶא הלא יו
 םִּתֶא םֶתבַא תנעּב ףאו םֶכיִבְיִא תַצְרַאְּב םנֹעְב ומי
 0 רשֶא םֶלַעַמְּב םֶּתבָא ןןע-תֶאְו םֶנעתֶא תהו זמ
 ףלא לא-ףַא :ירְקְּב יע בְלָה"רְׁשַא ףאו יבדולעמ
 ענפי וָאדוא םהיביא ץֶרָאְּב םֶתא יִתאבָהְו יִרקִּב םֶמִ
 ג יִתיִרְּבדתֶא יִתְרַכְו :םנֹוע-תֶא ּוצרִי ןָא לרעה םֶבָבְל
 םֶהְרְבִא יֵתיִרְּב"תַא ףאְו קחי יִתיִרְכדתֶא ףַאְו בוקעי
 -תֶא ץרתו םהמ בעת ץֶרֶאָהְו :רֶפְִא ץֵרָאָהְו רפא
 ןעיבּו ןעי םנֹועתֶא וצרי םהְו םקִמ הָמְׁשְהְב ָהיֶתְתְּבַש
 4 תאו"םנ ףאו :םשפנ הלעג יתקחהתֶאְו ּוסֲאָמ יִמָּפְשִמְּב
 םיִּתְלעְנ-אָלְו םיתְסַאְמְדאְל םהיבְא ץֶרֶאְּב םֶתויִהּב
 :םֵהיֵהְלֲא הָוהי ינא יפ םתא יִתיִרְּב רפְהְל םֶתְלַכְל
 8 ץֶרָאמ םתאדיתאצוה רשא םינשאר תירּב םֶהְל יתר
 :הָוהְי ינא םיקלאל םהל תויָהְל םיוגה יעעל םִיִרְצַמ
 4 ניב הוה ןתְנ רָׁשֲא תרותהו םיִטְפְשמהְו םיקחה הָלַא
 :השמדרוּב יניס רהב לאְרְשי יִנָּב ןיבו
 וכ לֵאָרְׂשִי נּבְלֶא רד :רמאל השמ"לא הָוהְי רבדיופ

 * :הוהיל תׁשפנ ךְכְרְעְּב רָרָנ אלפי יכ שיא םָהְלֶאתְרמִאְ
 3 הגש םיששּב דעו הש םירשע ןָּכִמ רכה כר הָיָה
 + דָא :שָרְקַה לֵבׁשְּב ףַסּכ לקש םיִשָמָח רע היה
 : שָמָחְְּכִמ םִאְו :לֶקָש םישלש ָּךְּכְרִע הֶָיָהְו אוה הָבְקְ
 םיִרְשָע רכְוַה ךְּכְרע הָיָהְו הָנָש םיִרָשְעְדזַּב דעְו םיִנָש
 י טעו ׁשְדֹהְּבִמ םַאְ ;םיִלָקֶש תרשע הָבְקְול םיִלְקָש
 ףְסָּכ םילקש הָשמַח רֶכָוה ףַכְרִע הָיָהְו םיִאָק שמָחְֶּב

 הבקנלו
 ירקו ביתכ םֶהיֵביא י"כ םירפס בורבו ,ירק סָהיִביא ביתכ םֶכיַבַיא א"ס ,ףכב הגומב ןכ 9
 .ףקמ -הַאְו א"ס צ. 44 |.  וא א"ס v.41 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ג'ד ,ה"דח ןכו
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 םיִׁשְׁשְְּבִמ םִאְו :ףָכָכ םיִלָקׁש תְׁשְלְׁש ְּכְרָע הבקנלו +
 לֶהָׁש רֶׂשע הָשִמָח ךַּכְרע הָיַהְו רכז הָלֲעַמְו הנ

 וריִמעָהְו ךֶּכְרעמ אוה ךמדסאו :םיִלָק ָכׁש הרשע הבנו 8

1 

12 

13 
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7 

13 

 רי גישת רשֶא יפ"לע ןהכה ותא ףירעה | ןהפה ינפל
 ּהָמַהַּבדםִאְו :ןהפה ונכירעי רדנה +

 ונפמ ןתי רֶׂשֲא לכ הָוחיל ןֶּבְרְק ּהֵּנַמִמ ובירקי רשא
 ומ ותא רימָיאְלו ּוָּפיִלָחִי אל :שָרָכדהַיַהְי הוהיל
 ּהָמָהְבְּב הֶמַהְּב רימָי רַמָהדםִאְו בוטַּב ערזוא עֶרְּב
 הֶאמְט המהְְּדלָּכ טאו :שָדְכדהְיַהְי ותרומתו אוהדהיהו
 -תֶא ריִמַעָהְו הוהיל ןֶּבְרְה הָנִמִמ ובירכיהאְל רשא
 ןיבו בוט ןיב ּהָתֹא ןהפה ךירעהו :ןהפה ינפל הָמַהְּבה
 ףסיו הָנְלאְי לֶאְנםִאְו :הָיִהְי ןכ ןהכה ּךִכְעִּכ עֶר
 שרק יתיִּבדתֶא שדקוהיפ שיאו :ךּכְרְעְדלע וָתשיִמַה
 ךירעו רֶׁשֲאכ עֶר ןיבו ביט ןיּכ ןהפה ןכירעָהְו הוהיל
 ותיִּכְדתֶא לאל שידקמַהדסאְו :םּק \. ןהפה ותא

 עֶרְז יערו יפל כר היו הוהיל | שיא שיק ותזחַא
 לביה תנשמדםא :ֿףְסָּכ לקש םיִשָמְחְּב םירעש רמה
 שידְקי לפיה רחאדםַאְ סוקי ְָּכְרְּכ ּוהָרְש שידקו
 םינשה יפ"לע ְּסַפַההֶא ןהפה ולדבשחו הרש
 פאני לֶאְנְדִאְו :ףכרעמ עֶר לביה תנש דע תרתּנַה
 ּבַּכְרִעףַסַּכ תיִשְמְח סו ותא שיִדְקמה הדָשַהתֶא
 -תֶא רָכְמְדסִאְו הֶדָשַהְתֶא לאני אל"םַאְו :ול םקו וילע
 ותאְצְּב הָרָשַה הָיָהְו :דוע לַאנודאל רחא שיאל הרשה
 :ותָזחא הָיָהּת ןהפל םֶרֲחַה הָרָשִּכ הוהיל שרק לבי

 םאו

 .ש"ח ןכו בירק א'ס ל. 9 | .חתפ ךמחמאו נ'ב ץמק ּךַמסאו א'ב א'נ <. 8 ,זכ
 ,ףסיו א"ס +. 15 = ,ס"תו ע'ת ,י"ת ,א"ת ,י"כ ש"ח ןכו ירקו ביתכ הַנָמַמ א'סב ,הנָּמִמ ריבס v.פ

v. 17ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו -סָאְו א'ס . 
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 גג שידקי וּתְחַא הָרָשְמ אל רָשֶא ֹותָנָקמ הרְׂשדתֶא םָאְו
 א תנש דע ךֶּכְרעַה תספמ תא ןהפה לבשה :הוהיל
 גו תגׁשְּב :הֹוהיל שק אּוהה םּיּכ ְּכְרעְהתֶא תת לפיה
 .ּול"רָשֶאל ותאמ הנק רשאל הדשה .בושי לבויה
 5 םיִרְׂשֲע שדה לֶקָשְב היה דכרע-לכו :ץראה תֹוהֲא
 ג; הוהיל רכב רׁשֲא רֹוכְב-+ַא :לקשה הָיָה הָר
 הוהיל השדסא רושדסא ותא שיא שידקיחאל המַהְבב
  תשמח ףסיו ךכרעב הדפו הָאמטַה המָהְּבַּב םִאְו :אוה
 ₪ רֶׁשֲא םרֶח"לָּכ ךא כרב רכְמִ לַאנו אלדםאו וילע
 הרשמו המהְבּו םדאמ ול"רשא-לכמ הוהיל שיא םרחי
 אוה םישדקדשרק םרחלָּכ לַאנו אָלְו רמי אל והזחַא
 9 תומ הדפו אל םֶדֶאְהְִמ םֵרָחָירֶׁשֲא םֶרֹל"לְכ :הוהיל
 החיל ץעֶה ירפמ ֶרָאָה ערומץֶרָאָה רׂשעמילפְ :תָמ
 ו ורשעממ שיא .לאְת לֵאָנ-סִאְו :הוהיל שרק אה
 ג "רֶׁשֲא לכ ןאֹצְו רֶקֶּכ רֵׂשֲעמלָכְו :וָלֵע ףסי ֹותיׁשַמֲה
 ₪ אל :הָוהיל ׁשרְק"הְיְהי ירישעה טְבְׁשַה תחת רבע
 דהַַהְ ונרימי רמָקדאו ּונָריִמְי אָלְו עֶרָל בוטדןיכ רכב
 ג: רשא תוצמה הָלֲא :לֶאְי אל שדקדהיהי ותרומתו אּוה
 :יניס רהְּב לארשי ונכלא השמדתַא הוה הוצ

 א"ס צץ. ל8 .איעגב -לַ ג'ב ,"לָכְו א'ב א'נ צ. 95  .ֹותאַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו יִרּפֹמּו א'ס +. 80 .עיבר םֶרָחְלכ

 שיא ,([אאטז 3] יתקחב םא 'ב הירדסו ,אזע [אאטז 3--אאטנז 34] השרפה םש +. 4
 םיפלא תשלש תויתואו גו ףלא םילמו .םיעבשו הנומש םיקוספו .[צצטנ: 1] אילפי יכ
 ץמק ךמםאו ,ףולח םניאו ףולח םובשחי תולמ יתש לבא ,ףולח הב ןיאו .בצו תואמ עשתו
 .[אאטזז 25] איעג אלב ךכרעדלכו ,[אאטזז 8]

 .(זנצסה. אאא 34] | ןמיפו ,העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקיו רפס לכד יקוספ םוכס
 ויתויתואז .רשע השלשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו .[6:6%. אז 7] בזה רשבב עגנהו ויצחו
 ןמיסו םירשעו השלש א'נ ,םירשעו השמח וירדסו .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש
 [Geמ. אאא 11] דב אב ןמיסו הרשע ויתוישרפו .[. 1 9] הלילו םמוי הבהי ותרותבו
 תוישרפ םיעשתו הנמש לכה .םיעבראו שש תומותסהו םישמחו םיתש תוחותפה ןינמ
 ןושארה שרחל דחאב ןכשמה םקוהשמ רפסה תונש .[68₪6. ץ 10] םודאו [ד ידוד ןמיסו

 .םימי שדח ינשה שדחה דע



 ה ה

 הב וםב

 5 דָחֶאְּב דעומ לָהֶאְּב יניס רָּבְרמַב הׁשמדלֶא הָוהְי רָב א
 םירצמ ץראמ םקאצל תינשה הנשב ינשה שרחל

 םִתחְּפְשִמְל לארשידינּב תרע-לכ שארדתַאּואש :רמאל +
 ןכמ :םתלגלגל רָכְלַּכ תמש רפסמְּב םתבַא תובל +

 ודקפת לארשיב אָבְצ אָצילָּכ הלעַמְו הָנְש םירשע
 שיא שיא ויהי םכתאְו :ןרהאו התא םתאָבצְל םתא +
 תומש הֶלֶאְו :אוה ויתבָאדתיבל שאר שיא הטמל 5

 ֶּב רּוציִלֶא ןבוארל םכתא ודמי רשא םישנאה
 הדוהיל :יִּרׁשיִרּצ-ןְּכ לאימלש ןועמשל :רואירש
 ןלובול :רעוצהּב לַאנפנ רכששיל :בדנימעדוב ןושחנ *
 ב עַמְׁשיִלֲא םילפאל ףסזי נבל :ןְלְחְדְְּב בָאילא +
 |[ ןריבא .ןמנבל :רוִצהְרְפְְב לאילמג השנמל דוהימע וו
 לאיעגפ רשֶאְל :ידשימעהןּב רועיחַא ןדל :יִנעְדְנדןֶּב ל
 עריחֶא יִלָּתַפְל :לאשדדןּב ןּב ףַסלַא דָנְל :ןֶרַבַעדּב 4
 םָתֹובֲא תוטמ יִאישְנ הָדעָה יאירק הלא :ןְניִעְדןָּב 6
 תא ןֶרֶהֶאְו השמ חכו :םה לֵאָרְׂשִי יפלא ישאר וז
 הְרעֲה"לְּכ תֶאְו :תומשְּב ובקנ רשא הָלאָה םישנָאָה ו

 םֶתְחְּפְשִמלע ילותו ינשה שדחל דָחֶאְּב וליהקה
 הלעמְו הנש םירשע ןֶּכִמ תומש רפְסִמְּב םתבא תב

 םהלנלגל 5
 .רכששיל נ'ב ,א"ב ןכ צץ. 8 .יתבר 'ג צץ. 5 .'ב עשוהב רפסמ היהו הרטפה +. 1 ,א
 .ירק יִאורק ביתכ יִאיִרְק ץ. 16 = ,ירק ןילמ ןירת יש יֵמַע ביתכ יּׁשיִמע א'ס +. ו

v. 8איעג אלב ודליִתיו נ"ב ,איעגב ודליו יִתִו א"ב א'נ . 
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 א רבְדְמְּב םֶדְקפיו השמחתֶא הורי הוצ רש :םֶתְלָּנְלִנְל
 ע לארי רכב ןבואררנב נהיו :יִניס
 תומש רַפְסַמַּכ םתבא תיבְל םתחפשמל םתרלית
 אצי לכ הֶלַעַמְו הנָׁש םיִרשע במ רַכְולְּ םָתַלָנלְנל
 ג ףְלֶא םִעָּברַאְו השש ןבואר הטמל םהיִדְקפ :אָבְצ
 :תואמ שמחו
 ג ויִלְקִּפ םֶתְבִא תיבל םֶתְחְפְשִמְל םֶתְדְלוִת ןועמש ינבל
 הָנָש םיִרְשע ןֶּפִמ רבְנלָּכ םֶת לגל ג תומש רָפְסִמְּב
 9 הָעשַּת ןועמש הטמל םהידקּפ :אָבַצ אצי לכ הלעַמְ
 :תואמ שלשו ףלֶא םיִשָמְח
 גו רַּפסַמְּב םִתְבִא תיִבל םתחּפְׁשִמְל םֶתְדְלות ד נבל
 :אָבַצ אצי לכ הָלעמְו הש םירשע ןפמ תומש
 5 תואמ ששו ףלא םיִעְּבְרַאְו הָשִמַח דג הַטמְל םֶהיִדְקּפ
 :םיִׁשְמֲחנ
 ₪ םֶתבָא תוכל םֶתְחְּפְשִמְל םתדלות הֶדּוהְי נבל
 :אָבְצ אצי לָּפ הָלְעַמְו הֶנָׁש םיִרשע ןֶּפִמ תמש רפְסִמְּב
 יז ששו ףָלֶא םִעְבְשְו הָעְּבְרַא הָרּוהְי הטמל םַהיִדְקּפ
 :תואמ
 ₪ םתבא תיבק םתהּפְשִמְל םתרלות רכששי ינבל

 :אָבְצ אצי לכ הֶלְקִמְו הָנָׁש םירשע במ תמש רַפְסִמּב
 א עּפְרַאְו ףְלֶא םישמחו הָעְּכְרַא ךֶכששְי הָטמְל םָהיֵדְקְפ
 :תואמ
 = םתבא תבל םֶתְחּפְשִמְל םֶתְדְלִּת לבו ינבל
 :אבַצ אצי לכ הלעמו הגש םירשע ןכמ תמש רפְסִמְּ

 גג עפראְו ףַלֶא םישמחו הע ןְלּובְז הטמל םַהיִדְקּפ
 : תואמ
 ינבל ומ

 ה"כ 'כ קוספ ןייע :ס'תו ע"ת ,י"ת ,י"כ א"ת ,ג'ד ,ב"ד ןכו ויָדקּפ תלמ ןאכ ןיא א"םב 9
 .רֶכֵׂשׂשִי נ"ב ,א'ב ןכ ץצ. 28, 99 .דמל לכמ אריגמ דמל הגומב יתבר 'ל ץ.99 .'וגו ו"כ
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 תיֿבְל םתֹהַפְׁשִמְל םתֹדְלֹוּת םִיֹרֿפָא נבל ףסוי נבל ;
 לכ ּהָלְעַמְו הנָׁש םירשע ןפמ תמש רַפְסַמְּב םתבא

 ףלָא םׁעְּבְרַא םיָרֿפִא הטמל םיִדקפ אָבָצ אצי <
 :תִֹאָמ שמחו

tw 

edאצי צא וש ה הש םיִרְׂשְע כמ .תימש  
 ףלֶא םישלשו םִיגְש ּהָׁשנְמ הטמל םֶהיֵדָכְפ :אָבְצ ₪

 :םִיִהאָמְו
 רַּפמַמְּב םֶתבָא תיבל םָתֹהַּפׁשִמְל םָתֹדְלוּת ןמינב י נבל
 :אבַצ אצי לכ הלעמו הש םיִרָשע ןכמ תמש

 עּבְראְו ףלֶא םישלְׁשּו הָׁשִמַה ןמנְב הטמל םהיְִקְּפ יז
 :תואמ

 רַפְסַמְּב םֶתבִא תיִבְל םֶתְחּפְשִמְל םֶתְָלּת ןֶד נבל ₪
 :אָבְצ אצי לכ הָלְעַמְו נטש םיִרשְע ןֶבִמ תמש

 עבשו ףלֶא םיששו םינְש ןֶר הממְל םֶהיִדְקפ ₪
 :תֹואַמ

 רַפְסַמְּב םָתֹבֲא תיל םתֹהְּפִׁשִמְל םֶתְדְלִת רׁשֲא נבל
 :אָבְצ אצי לכ הָלְעַמְו ָנׁש םיִרָשְע ןְבמ תמש

 שמחו ףְלֲא םיִעָּבְרִאְו דָחֶא ךשֶא הטמְל םֶהיִדְקִּפ 4
 :תואמ
 רפְסמַב םתבַא תובל םקחפשמל םתֹדְלֹוּת יִלָּתַפִניִנֶּב
 :אבַצ אצי לכ .הלעמו הָנש םירשע ןפמ תמש

 עבְראְו ףלא םישמחו הׁשלְׁש ילּתפנ הטמל םֶהיֵדְהַפ <
 :תואמ

 יאש ןֹרָהֲאְו השמ  רכָּפ לשא םיִדָקְפה הָלֲא 4
 ויתְבָאד תובל דָחֶאדשיא שיא רַשָע םינש לֵאָרְׂשִ

 ןפמ םתבַא תיבל לארשיחינב יִךוקְפדלָּכ המ ה 5
 םירשע אר

ws .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו בל . 
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 6 ויהיו :לֶאְרשִיִּב אֿבְצ אציזלַּכ ּהָלעַמְו הָנַש םיִרְׂשֲע
 שמחו םיַפְלֵא תשלשו ףלַא תואמרשש םיִדְקּפַהִלָּכ
 וז ולְקַפַתַה 'אל םתפַא הטמל םיולהו :םיִשמֲחַו תואמ
 :םכֹותְּב
 8 ףל הממ-תֶא ךָא :רמאַל השמדלַא הָוהְי רדיו
 | :לַארְׂשְ יב ףֹותְּב אשת אל םשארהתאְו רקפת אל
 א -לָּכ לַעְו תדעה ןפשמ"לע םוְלההתֶא דקפה האו
 -תַאְו ןָכְשִמַהְתֶא ּואְשִי מָה ולדרשַאלָּכ לעו ול
 ₪ עֶסָנֿבּו ונח כשל ביִבָמְו והקרשי םֵהְו וילכ"לַכ
 ותא ומיקי כשמה תנחבו םיולה ותא ורירו ןַכְׁשִמַה
 ;ג "לע שיא לארשי נב ּונְחְו :תַמּוי ברקה רוקו םיולה

 ₪ םיבס נֲחַי םיולהו :םתאבצל ולנדחלע שיאו והנהמ =
 לַאְרְׁשִי נב תדעדלע ףצל .היהידאלו תדלעה ןכמְל 4
  ושעיו :תודעה ןּכַשמ ּתֶרָמְשִמְדִתֶא םיולה ורמשו =

 ןכ השמחתא הוה הָוצ רשא לפפ לארשי נב
 זשע =

 ב ֹולָנְד"לע שיא :רמאל ןְרהאדלֶאו השמדלַא הָוהְי רבו ם
 * ביבס דננמ לארי נְּב ני םַתְבָא תיבל תתאב =

 הנחמ לנד ּהָחְרמ המק םיִנחַהְ :ְמֲחָי דעימ"לָהֶאל
 ;בֶדְנִמַעְהּב ןושחנ הָדּוהְי ינבל אישְנו םתאבצל הרה
 :תואמ ששו ףְלֶא םיִעְבשְו הָעְּבְרִא םָהידקפו ואְּבְצ
 לַאנֿפנ רָכשְׂשי ינבל אישנו רכששי השמ וילע םיגחהו
 עּברֲאְ ףלַא םישָמְחְו העבר ויִדְקַּפּו יאְבצו :רָעוצדְּב
 :ןְלחְְְּב בָאילַא ןלובז ונפל אישנו ןלובו הטמ :תואמ
 :תואמ עפראו ףַלֶא םישמחו העבש וידְקּפו ואב
 ףְלֶא םינמָשּו ֿףְלֵא תאמ הדוהי הנחל םידְקְפַה"לכ

 -תששו :

 ,א'ב ןכ +. 5 .ב .ּוהְתַכְׁשִי א'ס +. 50 .המותס יאדרהנל ,החותפ יארוסל ןכ +. 8
 ,ט"כ ,ב'כ ר"י קוספ ןייע :ש"ח ןכו הָטַמּו א"ס ץ. ד .רָכֹׂשְׂשִי ג'ב
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 :ועפי הנשאר םתאְֿבצְל תואמדעברַאְו םיִפְלַאדתששו
 םתאבצל הָנמית ןבואר הָנָחַמ לנד 10
 וידקפו ואָבְצּו :ריִאיִרְׁשדּב רוצילֶא ןכואר נבל אישת וו
 הטמ וילע םנוחהו :תואמ שמחו ףלא םיִעָבְראְו השש וכ

 :יִדשיִרּוצהְּב לֶאיִמְלָש ןועמש נבל אישְנ  ןועמש
 :תואמ שלשו ףלא םישמָחְו הָעָשת םָהיֵדְקפּו וִאְבְצו

 ואָבַצו :לַאשרהַּב ףסילא דנ נבל אישו דג הטמו 14
 :םישמחו תואמ ששו ףֶלֶא םיִעְּבְרַאְו הֶשִמִח היקפו

 םיִשְמָחְו דֶחֶאְ ףלא תֵאָמ ןפואר נֲהמְל םיִדָקְפַה"לכ ו

 םילה הנ רעומ"להא עס | וה
 ודידלע שיא ּועָסי ןַּכ לי רשאכ תֶנַחַמַה ֹותְּב

 םיִרְפֶא הנהמ לד :םהילגדרל +
 כ .עמשילא .םירפָא נבל אישו המי םתאבצל
 :תואְמ שמחו ףֶלֶא םיִעְּבְרֲא םָהיֵדְקפו ֹאְבִצּו :דוהימע

 = כ לאילמג הׁשנִמ נבל איש השנמ הטמ וילעו 4
 | ףלַא םישלשו םינְׁש .םהידְקִפו ִֹאְֿבִצו :רוצהְרִפ ו
 ב ןָריֿבֲא ןמינב נפל איש ןמינְב הטמו :םיתאמו ₪
 עַברַאְו ףלא םישלשו השמה םקידקפו ֹוִאָבְצּו :ינעֶרג =
 ףלא .תאמ םִירֿפא הנחמל םידקפהה לכ תאמו

 עמי םישלשו םֶתאָבְצְל הָאְמ םיפלַאדתנמשו

 םיגש םהיִרְקַפו ואב ישע רעיא ןֶד ינבל ₪
 רשא הטמ ויִלָע םינחַהְו :תואמ עבְׁשו ףלא םיששו ₪
 םֶהירְקֿפ ואָבְצו :ןְרעְּכ לאיענפ רֶׁשֲא ינבל איש =
 אישו ילתפנ הטמו :תואמ שמחו ףלֶא םיִעָּבְִאְו דָחֶא >

 ינבל
 ןירת יִֹּׁש יִמַע א'ס ץ. 95 .ר'תו י"כ י'ת ,י'כ א'ת ,ש"ח ,ב'ד ןכו לֵאּועְּד א'ס +. 4
 .ירק ןילמ
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 ₪ הָשלַש םהיִדקּפו וִאְבְצו :ןֶיעְְּב עֶריִחַא יֵלְּתֿפנ נבל
 גו ]ד הנחמל םידקפה"לָּכ :תואמ עפראו לא םישמח
 הנרחאל תואמ ששו ףלא םישמחו העבשו ףלֶא תַאמ
 :םהילנרל עס
 גמ יִלוקָּפילָּכ םתבָא תובל לֶאְרְשינְב .יִלּוקּפ הֶלֶא
 םיפְלֶא תשלשו ףלֶא תואמדשש םתאפצל תנָהמֲה
 9 יב תב ודקָּפְתַה אל םיולהְו :םישמָחְו תואמ שמחו
 ו: לארשי ינְּב ושעה :השמחתַא הוהי הוצ רשֶאּכ לארשי
 ןבו םהילגדל ּנֲחְּכ השמחתַא הוהי הוצחרשא לכ
 | :ויתְבָא תיבחלע ויתחפָשמל שיא עט
 ג השמדת הָוהְי ךֶּבִד םויּב השמו ןרהא תלות הלאו ט

 ג אֹוהיבֲאְו בָרְ רֶכְבַה ןְרָהַאנְב תומש הלאו :יניִס רַהְּב
 \ םִנָהֹּכַה ןרהא נְּכ תֹומָׁש הלא ורַמפיִאְו רעְלֵא
 4 אּוהיִבַאְו ֿבְדנ תמו :ןהֿכְל םכָי אָלְמ"רִׁשִא םיַחְׁשמַה
 יס רבְרַמְּב הָוהְי ינֿפל הר שא םֶברְקַהְּב היה ינפל
 ןרהא ינפ"לע רמתיִאְו רעְלא ןַהפו םהל ויהדאל םינפו

na. 

 טה 6 היפ 2 תֶאְו ותרמשמד תא
  "לָכְתֶא ּורמְשו :ןְכְׁשִמַה תרבעהתֶא רבעל רעומ
 רבעל לארשי יִנָּב ּתְרָמָשְמְתֶאְו דעומ לָחֶא יל
 ונפלו ןרהַאל םיולה"תַא הָתַתְנ :ןָכְשמַה תרבעדתֶא
 א ןרָהַאלתַאו :לארשי יב תַאמ ול הָּמַה םתְנ םֶוְ
 בֵרָּקה רזהְו םָתְְהְכ"תֶא 'ּורְמְׁשְו רקפת יינְבתֶאְ
 הברה :תֶמּוי

 ןכו הָּלֲאְו א'ס ץ. 3.0 .ונחןּב נ'ב ָנחדןְּכ א"ב וא נח" ג'ב ,ונח ןּכ א"ב א'נ צ. 4
 ויכבדתאו ןרהאדתאו א"ס +. 10 = .קספ | אוהיבאו א'ס +. 4 = .ס"תו י"כ א"ת ,י"כ ש"ח ,ג' 'רח
 .םתנהכ-תא ורמשו רקפת
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 -תֶא יִתְחְקְל הנה ינֲאַו :רמאל השמחלָא הוהי רבו וג
 רמפ רֹכְכ"לּכ תחת לֵאְרְשִי נב ףותמ םיולה ₪

 וכְבלָּכ יל יִּכ :םוולה יל ּויהְו לארשי ינכמ םחר
 יל יִתְשדְקַה םירצמ ץֶרָאְּב רכְּב-לֿפ יתפה .םויּב
 ינַא יֵהְי יל הָמהְּבְדִע םֶדְאִמ לֶאְרְשיִּב רוכְּבלַכ
 :הוהי
 "תֶא דפ :רמאל וגס רּכְדִמְּב השמחלָא הָוהְי רבו +

 ׁשרהרְבמ ךכְולְּ םָהְפׁשִמְ םבַא תיִבְל יול נב
 הוה יפ"לע השמ םתא רֶקֿפו :םדקפת הָלְעַמְו א
 הקו ןושרג םתֹמְשִּב יולדינב הָלֲאדווהו :הוצ רֶׁשֲאכ ו
 ינֿבְל םחפשמל ןושרגדינב תומש הלאו :יררמו וא
 ןֹורֿבַה רֶהְצִיְו םרמע םתהַּפְׁשִמְל תה נבו :יעמׁשו 9
 םה הָלֶא ישומו ילחמ םתחּפְׁשִמְ ירדמ נבו :לָאיזעו 20
 ינבלה תחפשמ ןושרנל :םתפַא תיבל יולה תחפש :\
 םהידקּפ :ינשְרגה תָחָּפְׁשִמ םַה הלא יעמשה תחפשמו ₪

 תעבש םָהיִדְקּפ לעמו שדֹחְוַבִמ רָכְולְּכ רפסמב
 ןְכׁשִמַה ירח נשרה תחפשמ :תואמ שמחו םיפלַא ₪
 :לֶאְלְדְּב ףסילא ינשרגל בָאדתיב איש :הָמי הי
 לֶהֶאָהְו ןֶבְשִמה דעומ לָהאְּ ןֹוׁשְרגהינְב תְרָמָשִמו ₪
 ךֶסֶמ"תֶאְורַצְחִה יעָלקְו :דעומ לָהֶא חַתָפ ךסִמו והסכמ 3

 תֶאְו ביבס חּכזמה"לעו ןּכשמה"לע רשא רַצֲהַה הפ
 תֶהְקְלְו :ותְדבע לכל וירָתימ ₪

 יורבחה תַחַּפְׁשִמּו יִרָהְצִַה תחפשמו ימרמעה תחפשמ
 רּפסמב :יִתְקְלַה תֶחַפְשִמ םה הלא ילא'ְעְה תחפשמו <

 תואמ ששו םיֿפלַא תנמש הלעמו שרחהוּבמ רַב
 ירמש

 .תַהק םידוקנ םלכ וחיריב צץ. 17,19 .ה'מ קוספ ןייע :י"כ א"תו ש"ח ןכו יִנְבַּב א'ס +. 2
 א'ס ץ. 95  .םֶתֹהַּפִׁשִמְל ןאכ ןיא י"כ םירפס תצקמב +. 90 .ד'דח ןכו ןֹורְבֲהְו א'ס +. 9
 יללהב +. 7 .איע גב -לע ג'ב א'נ .96 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו ּוהַסַכִמּ
 ,יתהק ה וחירי ץ. 28  .חתפב ילֲאיִזַעָה יקובנזכו
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CPs 

 לש קה ם ב ותרשי רשא שרה ty ה
 ₪ ןקפה ןרֲהָאְדְּב רזעְלֶא יולה יאישנ איש .:ותרבע
 4 ילֶחמַה תחפשמ ילרמל :שדקה תְרמשמ ירמש תילקפ
 % םָהיֵדְקֿפו יִרְרְמ ּתְחְּפָשִמ בה הלא ישימה תַחַפְׁשִמּו
 םיֿפְלֵא תשש הָלעמְו שחה ןֶּכִמ רֶקְזדלֶּכ רַפְסִמְּב
 ₪ לאירוצ יררמ תחפשמל בָאדתיפ איש :םיִתאְמ
 4 תַדְקֶפו והְנֲפְצ ּנֲחי ןּכְשִמַה ךְרָי לע ליָחיֿבֲאְּ
 וידמעו ויָחיִרְבּו ןְּכׁשִמַה ישרק לררמ ֵנְּב ּתְרָמְשִמ
 ₪ ביִבְס רצחה ידמעו זותרבע לכו וילָכְדלְכו ונדֲא
 4 ןְּכְׁשִמַה י ינפל םינחהו :םהירתימו סתיו םהינדאו
 וינכו ןרהאו | השמ הָחְרַמ | דעומהלָהֶא נפל המרק
 רהו לארשי ינְּב תרמשמל שקמה תַרְמְשמ םירְמְש
 9 ןרהאו שמ דכפ רֶׁשֲא םיולה ידוקפ"לפ :תַמּוי ברקה
 הָלְעַמְו שָדְחְְּכִמ רָכְזלָּכ םֿחחְּפְׁשִמְל הוה יפ"לע
 ₪ הָוהְי רמי :ףְלֶא םירשעו םִנׁש
 שדחהןּכמ לארשי ונפל רז רַכְּבלְּכ דלפ השמחלא
 ו םיולהדתא ּחקלו :םֶתמָש רפְסמ תא אָשְו הלעמו
 תָמהְּכ תאְו לארשי ינפּב רֹפְּב"לְכ תחת הוי יִנָא יל
 וג רקפיו :לארשי נְּב תַמָהְבְּב רֹוכְּב-לְּכ תחת םולה
 נבְּב רֹוְּבדלְּכ-תַא ותא הָוהְי הוצ רשאּפ השמ
 4 שָרחְְּכַמ תֶמְש רפְסמְּב רְֶ רֹוכְב"לפ יהו :לֶאְרש
 םיִעְבְשְו השלש ףֶלֶא םירשעו םִינש םהידְקְפל הָלְעַמְו
 :םִיתאָמו

 לבד"
 ןרהאו לע דוקנ +.39 = ,ש"חו ב'ד ןכו ןרֶהַא א'ס צ. 08  ,יתהקה ,תֶהְק וחיריב צז. 0
 .ןֹרֵהַאְו ןאכ ןיא ס"תבו ש"חב ,י"כ םירפס תצקבו
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 תחת םיולההתֶא חק :רמאל השמדלָא הָוהי רבדיו +
 תחת םיולה הַמָהְּבִד תֶאְו לַארְׂשִי יִנְבְּב רוכְּבדלכ

 השלשה ולּפ תֶאְו :הוהי יא םיולה ילדויהו םתמהב +
 ינְב רֹוְּבִמ םיולהה לע םיפדעה םיִתאָמַהְו םיִעֿבְׁשַהְו
 תְלנְלגל םילקש ָׁשִמַח תֶשַמָח תְחקְלְו :לאְרֶשי

 סבה התחת :לקשה הרג םיִרשע חקִּת שדקה לֵכְׁשּב <
 תא השמ חכו :םֶהְּב םיִפְדְעַה ייּודּפ וינבלו ןרהאל 4
 תֶאַמ :םיולה ייודּפ לע םיִפְדעָה תֶאַמ םוידפה הָכָּכ ₪

 םיששְו הָׁשִמַה הָמְּכַההתֶא חקל לַארְׂשִי נב רוֶכְּב
 -תֶא השמ ןּתו :שדקה לָקְשְב ףלַאְו תוֶאמ שלשו ו

 הוצ רֶׁשֲאַּכ הוה פיל ונפלו ןרהַאְל םידפה ככ
 :השמחתֶא הוה

 -תֶא אשְנ :רמאל ןְרָהַא-לָאו השמלָא הָוהְי רָכֹדו 4
 :םבא תפל םֶתְחְפְשמְל יול נב ומ תַהָה ינְּב שאר *
 -לָּכ נט םישָמְחְרְּב רעו הלְעַמְ נט םישלש במ +
 תבע תא] :דעומ לָהֶאְּב הכאְלמ תושעל אָבֲצל אָּב 4
 ןרהא אָבּו :םיִׁשְרקַה שרק דעומ לֶהֶאְּב תָהְקנְּב ג

 ּהָבְּופְכְו ףסֶמה תָכְרְּפ תא ּוררוהְ הָנֲחְמֲה עֶסְנב וָבּ
 יושרפו שחת רע וסְּכ וילע נפו :תדעה ןֵרַא תא +
 ןחלש | לעו ויּדַּב משו הלעמלמ תלת ליִלְּכ"רנב ז

 -תֶאְו תְרעָקַהתֶא ויל ונתת לפה דב ישרֿפי םינפַה
 דיִמָּתַה סל ףסנה תושק תַאְו תיִקנמַה-תֶאְו תפּכה
 ותא סבו יִנָש תעלות נב םהילע ושרפו :הֶיהְי ויִלְע

 הלכת נבו וחקלו :וידַּבְדתֶא ּומָשְו שחת רוע הָסְכִמְּב 9
 היִחְקְלַמדתֶאְו היתר תֶאְו רואָמה תַרֹנְמדתֶא וכו
 ףלחותרשי רֶׁשֲא ּהָנְמׁש יִלְּכ לכ תֶאְו היתתחמהתֶאְ

 שח רוע הָסְכְמְדלֶא ָהיֶלּכ"לְכ-הֶאְו | התא ונתנו םֶהָּב ג
 ונתנו

 .תֶהְק וחיריב +. 4 ,ך .ירק םִיּדַּפַה ,ביתכ םיִרָּפַה +. 51 .ףקמ אלבו תֶא א'ס + 1
 .ע"תו ש"ח ןכו ויָלֲע ושרפו א'ס +. 6

 ו 7
7 

ֶ 
 ן

| 
| 
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 11 תַלָכִּת דב ושרי בָהְוה חבְזמ | לעו :טומה"לע נְתו

 וצ וחק כְלְו :ויְּדַּבקתֶא ּומְׂשְו שחת רוע הסּכמְּב ותא וסבו

 ונהל ׁשְדכַּב םבתרְׁשְי רשֶא תרשה ילָּכְדלָּבתַא
 ונתת שחת רוע הָסְכִמְּב םֶתוא וכ .תלכת דָגְבדלֶא
 וו :ןמגרא רב וילע ושרפו חגה ּושַדְו :טומהלע
 -תֶא םֶהָּב .וילע ותרשי רֶׁשֲא ויִָּב"לָכְדתֶא וילע ונתת
 לפ תקְרומַה-תֶאְו םיִעְיהדתֶאְו תגלזמַהדתַא תֶּתָחַמַה

asומשו ׁשֵחַּת רוע יס וילט ישרפו חבְזִמַה  
 -לּכ -תֶאְו שדְפההתַא תטכל ויני ןרהַא הלכו :וידב

 תב יא ןכ"ירחאו החמה עָסְנּב שרקה יִלְּ
 דינֶב אָשִמ הֶלֶא ּותמְו שדְקה"לָא יִעְגידאְלְו תאׂשָל

- ie | רָזָעְלֶא bai דעומ ב לע: Rh 
wa 

= 

 ז ּותיֹרְכת-לַא :רמאל ןרָהַא-לָאו השמדלָא הָוהְי רדיו פ
 ישע | תהו :םיולה .ךפמ יִתָהָּקַה תַחָּפשִמ טְבׁש-תֶא
 םישדקה שָדְקְדתֶא םֶתָשַנְּב ותמי אָלְו חו םָהְל
 יתְדְבעְדלע שיא שיא םֵתֹוא ּומשו ואבי נבו ןרהא

 שָדְקַהְתֶא עלֿבְכ תואְרל .ּואָבְאְלְו :ָאְשמזלָא
 :ּותַמָ
 רבדיו |

v. 4איעגב -ןרהא נ'ב ,א'ב ןכ +. 15 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י'ת ,א"ת ,ש"ח ןכו -תֶאְו א'ס  
 -ןְּב ג'ב ,איעג אלב ךןְּב א'ב א'נ צ. 16 | .יִתֲהָּקַה ,תֶהְק וחירי צץ. 15,18 .שירה תחת
 א'ד ןכו -לַעְו א'ס ל. 19  .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו -לֶא א'ס . 19 .איעגב
 .ש"חו

 האמ םיקוספו . [1ץ 17] ותירכת- יש ררס ןמ ₪ םיקוספ 'דו ,ןזזז 1] ןרהא 1 לס א 1]
 שלשו םיפלא תעבש תויתואו .השלשו םירשעו תואמ הנמשו ףלא םילמו .םישמחו העשתו
 נ'בו ףלאה תחת איעגב ןרהא ארוק א"ב ,[זץ 15] וינבו ןרהא הלכו 'א ףולחו .גצו תואמ
 ותרשי ְךשֶא ,(זזז 28] ןכשמה-לע רשא וילע ורבחתה רשאו .שירה תחת איעגב ןרהא
 תוקספו . .(1 16] הדעה יאירק הלא 'א 'תכו :(זץ ג6] ןהכה ןרהאדוּב | רזעלא ,(וצ 14] וילע
 .[1גז 38] החרזמ ,[111 2] רוכבה 'ב

14 

15 

17 

19 

 = זצע
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 קרפ יִגְּב ׁשאָר"ּתֶא אשְנ :רָמאַל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רבדמ 4
 = םיִשלָש ןּבמ :םֶתְחּפְשִמְל םתבַא תיבל םהדסג ןושרנ ₪

 -לָּכ םֶתוא רקפת הָנָׁש םישמחְּב רע הֶלעמְו הש
aתדבע תאו :דעומ להֹאב הרבע דבעל אָבָצ אצל אכה  
 תעירידתא ואשנו :אשמלו רבעל ינשרנה תחפשמ <

 -רשא שחתה הסכמו ּוהָסַכִמ דעומ לֶהֶאחתֶאְו ןְבְׁשִמַה
 יעלק או :דעומ לָהֶא חַתּפ ֹסֶמ-תאְ הלעמלמ וילע <

 ְבשִמַה-לע רֶׁשֲא רֵצָהָה רעש | חתפ וךכְמ"תֶאְו רצחה
 םֶתְדְבִ יִלָּכְילָּכדִתֶאְ םהיִרְתימ תַאְו ביִבְס הבמה

 וינבו ןרהא יפדלע :ּודְבַעו םהל השעי רשָאלָּכ תאו ₪
 לכְלּו םָאְׂשמ-לַכְל ינשרגה נְּב תֹרבַע"לְּכ היהת
 :םָאְׂשַמ-לְּכ תא תֶרַמְשִמְּב םהלע םתְדקְפ םהבע

 עמ לֵהֶאְּב שרה גְב תָחְפְׁשִמ תבע תאו >
 :ןהפה ןרַהַאדַּב רַמָתיִא דב םֶּתרמְשִמ

 כפה םֶתְבָאדתיבל םֶתְְּפְשמְל יררמ יִנּ )
 הָנָש םישמָחְְַּב דעו הָלָעַמְו הנש םישלש במ :םתא <

 :רעומ להא תדבעדתַא דבעל אָבְצִל אָּבַהדלְּכ םֶדָקפּת
 ישרק ךעומ לֶהֶאְּכ םתרבעדלפְל םָאשמ תרָמשמ תאו ו
 ביִבָס רַצָחַה ידומעו :ונְדֲאַו וידומעו ויַהיִרבּו ןְבׁשמַה ג

 םתרבע לכְלּו םָהיִלָּכדלָכְל םַהיִרְתיִמּו םתדתיו םהינדַאו
 תדבע תאו :םָאשמ תְרמשמ יִלְּכתֶא ודְקְפַת תַמְשְכִו ₪

 ריב רעומ לַהֶאְּב םתדבעדלפל יררמ ינּכ תחְפשמ
 יאישְנ ןֵרָהַאְו השמ רלפיו :ןהפה ןֹרָהֲאדןָּב רַמָתִיִא ₪
 ןְבמ :םֶתְבִא תיִבְלּו םהחפשמל יתהקה יִנְּבִתֶא הָדַעָה 5

 אָּבַהלָּכ הָנָש םיִשְמָחְדְּב רעו הלעמו | הָנָש םישלש
 םֹהּפְׁשִמְל םהיִדְקפ יהיו :דעומ לָהאְּ הרב אב 36

 םיפלא
 ןמקל ןייע :י'תו שיח ןכו דעְו א'ס צ.23 .'ב ג'י םיטפש ,דחא שיא יהיו הרטפה +. 1
 .ע'תו י'כ י"ת ,ש"ח ןכו -לָּכ"תא א'ס ץ.32  .אלמ םֶהיֵלֲע יללהב ,ימלשורי ןכ +. טז .'ל קוספ
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 48 ידוקפו :השמדריב הוה יִפ- לע
 9 םישלש ןפמ :םתבָא תיבלו םֶתוחפְשִמְל ןושרנ נב
 = אבצל אָּבַהדלָּכ הנש םיִשָמָחְדְזִּב דעו הָלְעַמְו הנ
 ו תפל םֶתְחְפְשִמְל םהידקפ יהיו :דעומ לָהֲאְּב הבעל
 או ידוקפ הלא :םישלשו תוֶאמ ששו םיִפְלַא םפבֲא
 רֶקָּפ רשָא רעומ לֶהאָּב רָבעַהלָּכ ןושרג יִנַּב תחפשמ

 וג יֵרָרְמ נב תֶחּפְׁשִמ ידוקפו :הֶוהְי יפדלע ןֶרָהֶאְו השמ
 וג הָלָעַמְו הָנָׁש םישלש ןֶּבִמ :םֶתבָא תיבל םתחּפשִמל
 לֵהֲאְב הבעל אָבְצַל אָּבַה"לַּכ הגש םישָמָחְְְּב רעו
 4 םיִפְלֵא תְׁשְלְׁש םקֹהְּפְׁשִמְל םהירְקפ טָהַּו :דעומ
 ₪ רקפ רֶׁשֲא יִרְרִמ נְב תחְּפְשִמ ירוקפ הלא :םִיְתאָמ
 4 םיִדְהְפַהדלְּב :השמדדְְּב הָוהָי יפדלע ןרָהאְו השמ |

 םיולהחתא לֶאְרשי יאישנו ןרַהֶאְו השמ דֶקָּפ רש
 וז הלעמ) הָנש םישלש ןפמ :םתבא תיבלו םֶתְַּפְשִמְל
 הרבע תבבע כעל אָּבַה"לְּכ הגש םישְמַחְְִּב דעו

 ₪ תמש .םיִדְקפ ויו :עמ לָהֶאְּב אָשמ תרבעו
 ₪ םתֹוא דקפ הוה יפדלע :םינמשו תואמ שמחו םיִפָלַא

 ויְקְפו יִאְשמדלעו יִתְרְבַעְרלַע שיא שיא השמדדְּב
 :השמחתַא הוהי הָוצדרשֶא
 ה לֵאָרְׂשִי נְּב-תֶא וצ :רמאל השמד לֶא היה רד
 | אמט לֿפו .בָודלָּכְו עּורָצדלָּכ .הֵיָהמַהְרמ וחלש
 \ הנחמל ץוחמהלֶא וחלשת הָבַקְנְדע רכז :שֿפנל
 ןכש נֲא רשא םֵהיֵנֲהֹמ-תַא אמט אלו םוהְלַשַת

 םכותב

 והירי שט. 37 = .ם'תוי"ת ןש"ה ה'דהב ןכו ירקו ביתכ עבשו א"סב ,עבֶשּו ריבס צ. 6

 רֶׁשֲאַּכ א"סב ,רֶׁשֲאַּכ ריבס צ.49 .ם'תו ע"ת ,ש"ח ןכו תיִבְל א"ס צצ. 38, 46 '.יִתָהָּקַה

 ,י'כ א'ת ,ש"ה ןכו רעו א'ס צ. 3 .הה . .ה'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש"חב .ןכו ירקו ביתכ

 .י"כ י"תו
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 -לֶא םֶתוא וחְּלשַו לֵאָרְׂשִי נְּב ןכדושעו :םָבֹותְב ,
 שע ןכ הָׁשמ"לֶא .הֶוהְי רכִד רֶׂשֲאּכ הנחל ץוחמ
 :לארשי נב
 טֵאְרְשִי נְּבדלֲא ל5ד :רמאל השמדלֶא הוה רבלו
 לעמ לעמל םֶדֶאָה תאטַח"לּכִמ ושעי יִּכ הׁשֲאדוא שיא

 םתאטה-תֶא ודותַהְו :אוהה שפנה הָמְׁשֲאְו הוהיב +
 ףסי ותשימחו ושארב מְׁשֲא-תֶא בישהו ּושָע רֶׁשֲא
 לאג שיִאְל ןיאדםאְו וול םשֶא רשֶאל ןמע וילע
 = ןהפל הוהיל בשומה םָׁשֲאָה ויֵלֲא םָשֶאְה בישהל |

 = = הַמּורתְדלָכו זוילע ב"ר רֶׁשֲא םיִרּפְּכִה ליא דבלמ
 | התל ןהפל וביִרְקרֶשֶא .לארשידינב ישדהלָכל

 ול ןהפל ןּתידרָשָא שיא ויהי ול וישדקה תא שיאו 0
 :היהי
 פ לֵאְרְׂשִי ינְבדלֶא רָּכּד :רֶמאַל השמדלָא הָוהְי רָב
 וב הֶלֲעמּו תשא הָמְשתְריכ שיא שיא םֶָלֲא ּתְרמֲא

 השיא יניעמ םֶלָעְנ ערחתֿבבש ּהָהֹא שיא בַכְשְו :לַעָמ וג
 ;הֶשּפִתְנ אֶל אוהו הב ןיא דעו הֶאְמְטְנ איהְו הָרּתְסִּ

 דא הָאְמְמְנ אוהו יּתְשאדתֶא אקו הָאנקדחור ויָלֲע רֶבָעְו 4
 :הֶאְמְְ אל איִהְו ותְשאדתַא אנכו הָאגקהחּור ויָלֲע רבע

 הָנְבְרכתֶא איבה ַהֹבַה-לָא יתשא"תא ׁשיִאָה איבה וג
 ןמְש ויִלָע קצוחאל םירעט חמק הֿפיִאָה תֶרישע ָהיִלֲע
 ןֹורָּכז החנמ אואה תאְנְכ תחְנמהיּכ הבל ול ןתידאלו
 :הָוהְי ינפל הרמעהו ןהפה הא בירקהו :ןוע תרְכְזמ
 רֶׁשֲא רֶפַעַהְִֶמְו שָרְחיִלְּבְּב םישדק םימ ןהכה חַכָלְו
 :םִיָפַהלֲא ןתו ןהפה חסי ןכְטמה עֶקְרְכְּב ה ה
 ׁשאָרדתֶא ערֿפּו הוה ינפל הָׁשֲאָה-תֶא ןהכה * ריִמֲעָהְו

ra 2השאה  
 ריבס +. 15 = .ץמק םלענו יקובנזב ץ.13 . .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ש"ח ,ב"ד ןכו שיאו א'ס +. 0
 .איִה
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 1 אשנ ץ 1

 תַאְנַק תַחְנִמ ןורכּזה תַהְנִמ תֶא ָהיֶּפּכילע ןָתְנְו הָׁשֲאָה
 וו עיִּבְׁשַהְו :םיִרְרֲאְמַה םיִרְּמַה ימ ויהי ןהכה דָיְבּו אוק
 תא שיִא בַכָש אלדסַא הָשאָהְ"לֶא רַמָאְו ןהכה התא

 םיִרְמַה ימִמ יקנה ךשיא תחת הָאְמְמ תיִטָש אלדםַאו
 א יִכְו ךשיא תחת תיִמָש יִּכ ְּתַאְו :הָלֶאָה םיִרְרָאָמִה
 :ףשיא יִדַעְלְבַמ יתבְכָשתֶא ףֶּב שיא ןתיו תאמט
 גג ןהכה רַמָאְו הָלֶאָה תעְבְׁשּב הָשאָהְדתֶא ןהּפַה עיִבְשהו
 מע תב הָעְבָשְלְו הָלֶאְל הוא הָוהְי ןתי הָשַאְל
 ג ואבו והָבְצ .ךְנמּב"תָאְו תֶלְפִנ ךַּכְרְיתֶא הֶוהְי תַתּב
 רי לפנלו ןטָּב תוְּבַצַל ךיעמְּב הָלֵאָה םיִרְרֶאָמִה םימה
 ₪ הלֶאָה תְלֲאָה-תֶא בַתָכְו :ןֵמֶא מא השאה ּהָרְמָא
 גו הָׁשֲאָה"תֶא הקשה :םיִרָמַה ימ"לָא הָחָמּו רֶפפּכ ןקפה
 םיִרְרֶאְמִה םופה ּהָב ואבו םיִרְרָאְמַה םיִרָּמַה ימדתֶא
 ₪ תֶאְנְקַה תַחְנִמ תַא הָׁשֲאָה דימ ןהפה חקְלו :םיִרְמְל
 -לֶא התא .בירקהו .הָוהְו נפל הָחְְּמַהדתֶא ףיגהו
 א ריטקהְ ּהָתָרכְוַא-הָא הָחְנִמהְִמ ןהפה ץמָקו במה
 ה הקשהו :םימהתֶא הָׁשֲאָהדתֶא הקשי ךחא] הָחָבומַה

 הֶׁשיִאְּב לַעַמ לעֶמְּתַו הֶאְמְטםא התְיִהְו םיִמַהדתֶא
 הקפְ הָגְמִב הֶתְבָצְו םיִרָמְל םיִרְרָאְמַה םימה ּהָב ואבו
 ₪ אָלְִאְו :ָּמע ברקְּב הָלֶאל השאה הָתִַהְו הקר
 א תאו :ערז הָעְרונְו הָתקנְו אוק הָרהְטּו הָׁשֲאָה הָאְמְט
 :הָאָמְטנו הׁשיִא תחת הָׁשֲא הטשת רֶׁשֲא תֶאְנקַה תֶרות
 א ֹוְּׁשִאתֶא אָנקְו הָאְנק חור ויִלָע רֶבעִת רֶׁשֲא שיא יא
 - ."לָּכ תא ןקפה ּהָל הֶשַעְו היהְי ינפל הָשאָהְדתֶא דימעהו
 ו אָשִּת אוהה הָׁשֲאָהְו ןועמ שיאה הקנו :תאָוה הוה

 :הָנועדתַא +45יילו-
aleרבדפ  

v.18, 7יללהב ןכ +. 91 .השאה"לא רמאו א'ס ץ.19 .איעג אלב םירראמה נ"ב א"נ , 
 .חהָערזנו ג'ב א'נ ,ָהָעְרְזְו וחיריבו הָעַרֶזִנְו יללהב :,הגומב ןכ .28 .רסח .ַּתא ימלשורי
 .ןטק ףקז שיא א'ס ,עיברב יללהב ןכ +. 0
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 | = ₪ לארי ןנְבלֶא רכד :רמאל השמחלָא הודי רפדו
 | = רע רֶדְנ רדנל אלפי יכ הָׁשֲאוִא שיא םהְלַא תרמאו
 | - אל רכש ץֶמָהְו ןיי ץמח ריז רֶכִשְו ןיימ :הוהיל ריזהל :

 םיחל םיבנעו ּהָּתַשִי אל םיֿכנע תַרְׁשִמְד לבו הֶתְש
 = | ןֿפנמ השש רֶשֶא לפמ ורזנ ימי לכ :לכאי אל םישבוו +
 = = רע ומ רָדג ימחלְּכ :לכאי אל גז-רעו םינצרחמ ןַײה :

 הוהיל ריחרְׁשַא םמיה תאלמ"רע ושארהלע רבעיחאל
 הוהיל וריוה ימידלָּכ :ושאר רעש ערפ לדג היה שדק +
 ותחאלו ויחאל מָאל ויבָאל :אֿבי אל תמ שֿפנ-לע ד
 לכ :ושארהלע ויַהֹלֲא רזג כ םתֹמְּ םהל אַמטידאל 8

 עַתַפְּב ויִלָע תמ תומיקיכו :הוהיל איה שדק ורזנ ימי
 םוימ ֹותָרָהַמ םויָּב ושאר הלנו ורזנ שאר אָמטְו םאתפ

 וא םירת יֵּתְׁש אבי יֵניֵמַׁשַה םויבּו :ּונהלנ יעיִבְשַה ו
 "השעו :דעומ לֵהֲא חתפ"לֶא ןאפהדלַא הוי נב ינש וו

 רֶׁשֲאַמ ןילע רַפְכְ הלעל דָחֶאְו תאָטְחְל דהא ןֵהֹּכַה
 רֶצַהְו :אּוהַה םויִּב ֹוׁשֹאֹרתֶא שד שֿפנהלע אָטָח ו

 םשָאְל תְנָשְְּב שָבּכ איפַהְו ור ימיחתא הוחל
 תרוח תאזו :ורמ אמט יִּכ ולפי םינשארה םימיהו ו

 לָהֶא תתפילא ותא איב רז ימי מִי תאלמ םויּב רוה

 לס תוצמ מ לו nies םיִמָּת רחַא"ליאו תאטחל +
 ןמשּב םיִחְׁשִמ .תוצמ יקיקרו ןְמׁשַּב תְלּולְּב תלח
 השעו הוהי ינֿפל ןהכה .בירקהְו :םהיִּכְסִ םתחְנמּו

 םימלש הבז .השעי ליאָהְדתַאְו :ותְלעדתַאו ותאַטֲחדתֶא וז

 -תַאְו ותָחְמִֶא ןהפה הָָעו תוָצְמַה לס לע הוחל
nl seוכסנ  

 .ד'יו ב'דב ןכו אלמ םיִמְיַה יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 5 .רדס ןאכ ןיא א"סב +. 1 ,\
 איס צ. וז .םימלשחבז השעי א'ס ץ. 17 .אריעז'ה א. 14 .ןהכה השעו א'ס א. וו
 .השעו
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 ₪ ור שארדהָא דעומ לֶהֶא חתּפ ריזה הקנו כס
 תחת"רשַא שָאָה"לע ןתְנו ורזנ שאר רעְׂשתֶא חקלו
 9 ליאָהְדִמ מ הֶלָשְּב ערָוההתַא ןהפה חללו :םיִמְלָשַה הב
 ןתְת דָחֶא הָצמ קיקרו לַֿפַה-ןמ תַחֶא הַצמ תַלַחְ
 >) םֶתֹוא ףיְִַ רזא וקלנתה רַחַא רינה פיל
 הזח לע ןהפל איה שדק הוה ינֿפל הפות ןתפה
 :ןַײ רונה הֵּתְׁשִי רחאו הָמּרְּתַה קוש לעו הָפנְתַה
 או ולמ"לע החיל וְּכרְק רדיו רֶׁשֲא ריזה תֶרות תאז
 השעו ןּכ רדיו רשא ורדנ יִפּכ ודי גישתְ"רֶשַא דבלמ
 :ורְזנ תֶרות לע
 = יא רָהֲא-לֶא רָכּד :רָמאְל השמדלָא הָוהְי רדיו ם

 מ רומא לארשי יִנְּבתֶא ּוכְרַבִת הפ רמאל
 24 :ףרמשיו הָוהְי ףכרבי

 2 אָשי :ךנחיו ףילא ויפו הָוהְי ראי
 :םולש ףְל םשָיו דילא נפ | הוה

 ח = = :םכרבא נאו לארשי ינּכ"לע ימשדתא משו = =
 ז -תֶא םיִהָהְל השמ תולפ םויְב יהו

 -תֶאְו וְלֵכ-לָכ-הֶאְו ותא שדקיו ותא חשו ןכְׁשמַה
 ; ובירקיו :םתא שדקיו םחשמיו ויִלָּכְ"לְּכ"תֶאְו חבומה
 תמה יֵיִׂשִנ םה םֶתַבֶא תב ישאר לאְרשי יאש
 ינָפְל םֶנְּבְרָקדתֶא איב :םיִדְקּפַה-לע םילְמִעָה םה
 ינשדלע הלנע רַכָּב רשע נו לָצ תלנעדשש הוה
 :ןֶכֶשִמִה + ינפל םֶתיא ּובירקוו דחֶאל רושו םיאשנה
 דבעל ייָהְו םֶתאמ חס :רמאל השמחלא הָוהְי רַמֹאֹו
 שיא םיולהדלֶא | םֶתוא הָתַתְנְו דעומ לָהֶא תֶרְבְעתֶא
 יפכ 5 ה 9 סורא ל
 יללהב ןכ יז. 1.7 .ג'דח ןכו ורזנ א"ס צץ. 91 .גישת רשא הגומב ו ןכ +.1
 ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 5 דיידו ב'יד ,ה'רח ,ד'דח ,ג'ד ,ב"ד ,א"דב ןכו רפה הלפ המ
 .םיִנשו ריבס .3 .הקובד 'ק.2 .ב"ד ןכו אלמ תישַמַה

 שכ

 שו +
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 ןתיו רָקְּבַה-תֶאְו תָלְנעֶה"תֶא השמ חכו :ותרבע יפְכ <
 תעכְרַא תֶאְו תולה יתש | תֶא :םיולהדלֶא םתיא -
 עֶּבְרַא | תֶאְו :םֶתְרְבִע יֿפְכ ןושרנ י ינבל ןֿפנ רֶקְּבִה .
 םהףרבע יפָּכ יררמ ינבל ןתְ רָקְּבַה תנמָׁש תא תלה
 -יכ ןתָנ אל תק ןנבלו :ןהפה ןר האפ רֶמָתיִא דב

 םיאשְנה ובירקיו :ואשי תָּכַּב םֶהָלַע שדךְקה תבֿבע ו
 םֶאיִשְנה ּובירקיו ותא חשְמה םֶויְּב ַהֵּבומַה תכְנַח תא

 איש רשמ"לא הָוהְי רָמאֹּו ַהֵבְִַה ינפל םנְבְרָק"תֶא וו
 תכנֲחל םנבְרְכהֶא ובירקי םויל דָחֶא איִשְנ םויל ֵהָא

 םויּכ םירקמה יה :חבְוִמַה ופ
 :הָדהְי הטמל בָדְנִמִעְְּב ןושחנ טְּבְרְק"תֶא ןושארק

 קָרומ הלקשמ האמ םישלש תַחַא ףסכ"תרעק לפרק ₪
 | םָהיְׁש שדקה לֵכׁשְּב לקש םיעְבש ףספ ָחֶא

 הרשע תחא ףכ :החְנִמל ןמשב הְלולְּב תֶלְק םיאְלִמ 4
 "ׂשֶבָּכ דֶחֶא ליא רָכְּבְּב דִחֶא רפ :תֶרְטְק הֶאְלִמ ֿבָהז ו
 :תאמחל דחא םנעדריעש :הלעל נשוב דֶחֶא 6

 םיִלְע הָׁשִמַה םליִא םנש רהב ֹםימְלְׁשַה חֿבולו וז
 דפ ןושחנ ןּכרק הו הָׁשִמֲח הֶנְׁשדְנְּב םיִׂשְבּכ הֶשמִח
 יב ךנימע

 :רפששו אישְנ דַעוצְרְּב .לֶאְנַתְנ בירקה ינשה םייּכ ו
 לָאמּו םישלש תא ףסכרתרעק ֹונָבְרְקתֶא ברקה ו

 שהה לֵהַׁשְּב לקש םיעבש ףסּכ דָחֶא קָרֹזמ ּהָלְקֶשִמ
 2 והחל מש הְללְּב תלס .םיִאָלְמ | םֶהיֵנָׁט ג

 םידתע

v.9רֶכְׁשׂשִ נ"ב .18 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ש"ח ןכו ריִעשּו א'ס צצ. 16,22 .תֶהַק וחירי . 
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 ןּפרק הז השמַה הָנְשנְּב םיִׂשָבְּכ הָשִמָח םיִרּתַע
 :רעּוצדןְּב לֶאְנִתנ

 גו ֹנָבְרְק :ןְקֵחְּכ ָאילָא ןלובז נבל אישְנ ישילשה םוּ
 = .לָחֶא קַרמ ּהָלָקְׁשִמ הֶאַמּו םישלש תַחַא הָּכיתרעֶק
 םיִאְלְמ | םֶקיִנְש ׁשֶרָקַה לֵהׁשְּב לקש םיִעבִׁש ככ
 ₪ בָהְז הָרָשַע תחא ףפ :הָחְנִמְל ןמׁשב הָלּולְּב תֶלֶס
 א "שֶּבָּכ דָחֶא ליִא רֶקְּכְרּב דָחֶא רפ :תרטק הָאלְמ
 ₪ :תאָטְחְל דָחֶא םיזע"ריעש :הָלעְל יִתָנָשְרְּב דחֶא
  םיִרָּתַע הָשַמָה םַליִא םנַׁש רֶקְּב םיִמְלשה חבל
 בַאיִלֶא ןבְרְק הז הָשמִח הָנְשנְב םיִשְבְּכ הָשמָח
 :ןלחְּ
 ₪ :רוָאידְשְרִּב רּוציִלֶא ןבואר ינָבל איִשְנ יעיבְרֶה םוימ
 גג הָלָקְשִמ ּהֶאַמּו םישלש תַחַא ְקָּכיתַרעֶכ וברק
 \םהיאש שדקה לֶקָשְּב לקש םיִעְבִש ףָסָּכ דָחֶא קָרַומ
 א הָרָשָע תחא ףכ :הָחְנִמְל ןמשב הָלּולְּב תָלְס םיִאְלמ
 ₪ "ׂשָבָּכ ךָחֶא ליא רָקְּבוְּב דָחֶא רפ :תרטק הֶאְלִמ בָה
 4 :תאְטחְל דָחֶא םיעיריעש :הָלעְל יתְנָשְְִּב דחֶא
 ₪ םיִרְּתַע הָׁשֹמָח םליִא םיִש רֶקְּב םיִמָלָשַה הבול
 ב רּוצילֶא ןפרק הז השמח הָנָשְינְּב םיִשְבְּכ הׁשמֲה
 :רואירש

 4 ?יִדשיִרוצּכ לָאיִמְלַש ןעֶמׁש נבל איִשְנ יִׁשיִמֲחַה םויַב
 וז ּדָלְקְשמ הֶאַמּו םישלש תַחַא ףָסָּכְתרְעְק ְּבְרק
 | םהיִנֶש שרקה לֶקָשְּב לקש םיִעְבש ףַסָּכ דָחֶא קָרומ
 ₪ הָרָשַע תא ףפ :הָחְנִמל משב הָלולְּב תֶלִס םיִאלִמ
 ses ו "ׂשְבָּכ דֶחֶא ליא רָקְּבְּב דָא רפ :תֶרָטְק הָאְלְמ בה

 4 תאטחל דָחֶא םוע"ריִעָש :הֶלעל יִתְנשְדְּב .דחֶא
 חבזלו = א

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ריעׂשּו א'ס צצ. 98, 4, 0
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 םיִרַתַע הֶשַמַח םֶליִא :םיִנש רכב םיִמְלָשה חבל <

 לֶאימְלש ןפרק הז הָשמח הָנְׁשַנְב םיִשְבִּכ הַׁשְמֲח
 ;יִדָשיִרּוצְּ
 וטָּכרְק :לֶאיעדְִּב ףסילַא ךנ ינבל אישְנ יששה םויּב
 לָחֶא קָדזִמ ּהָלְקְשִמ הָאמ iene תַהַא ףְסּכדתרעֶק
 ּהְלְס םיִאָלְמ | םֶהיִנֶש שפה לָהּ לקש םיעבש כ
 האלמ בֵהְז הרשע תהא כ והָחְנַמְל ןמשב הָלּולְּב
 ותְנשְְּב רָחַאשבַּכ דָחֶא לא רָהָּבדזַּב דֵחֶא רפ :תרטק

 רֵכְּכ םימלשה חבל :תאָמַחְל דַחֶא םיעהריעש :הלעל 7
 הָנָשינְּב םיִשָבְּכ הֶשִמָח םירתע הֶשמַח םֶליִא םנְש
 :לאועדדּב ףסילא ןבְרָק ּהָז הָשַמָח
 : הי שלא םִיָרֿפֲא נְבל איש יעיִבשה םויב

 םירהע .לֵׁשְמֲה םלוא םינש רֵכְּב "מְלָשָה א .
 עָמשיִלֶא ןפרק הז ּהשמָח הָנְׁשינְב םיִׂשָּבְּכ הָשִמָח
 :רוהימעדןָּב

 ורצה ל לֶאיִלְמנ הָׁשנִמ נבל .איָשָנ ינימָשה םויב :
 Fr שוש ככ וב

 ה

vv. 46, 52, 8ר'תו פ"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ריעשּו א"ס . 
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 ₪ םיִתִע הֵׁשִמַה םליא םנׁש רֵכְּב םיִמָלשה הבול
 לֵאיִלְמנ ןבְרָק הז השמח השב םישָבְּכ הָׁשִמֲה
 :רוצרְרפְְּ
 ₪ וינעְרנ"ְּב ןדיכא ןממב נבל איִשְנ יעישְּתַה .םּ
 ₪ ּהָלְָקְשִמ הָאמּו םישלש תחא ףסכְתרעק וב
 | םהיִנש ׁשְרָקַה לָקְׁשְּב לקש םיִעְבְש ףַסּכ דָחֶא קָרומ
 ₪ תהא ףכ הָחְיִמְל ןַמַׁשֿב הָלּולְּב תֶלְס םיאָלְמ
 ₪ ליִא רֶקּפְִִּפ דָחֶא רפ :תרטק הֶאְלְמ בַהָו הָרָשע
 ₪ דָחֶא םֶזעְהריעש :הלעל יִתְנָשְְְּב רָחֶאׂשְבַכ רֶחֶא
 ₪ הָׁשְמֲח םליִא םינש רֶהְּב םיִמָלָשַה חבל :תאָטַחְל
 ןפרק הו השמה הָגָשדְינִּב םישָכָּכ הָׁשִמֲה םיָרְתִע
 :ינעֶדנרְּב ןָריִבַ
 ₪ וטכְרְק :יִדשימעהכ רועיחא ןד ינבל אישְנ ירישעה םויב
 דָחֶא קָרְומ ּהָלְקָשִמ ּהָאְמּו םישלש תחא ףַסְכתְרְעק
 םיִאְלְמ | םֶהיְִש שדְקַה לֶקָשְּב לקש םָעְבְש פס
 ₪ םָהָו הָרָשָע תחא ףפ הָחְנַמְל משב הָלּולְּב תֶלָס
 ₪ "ׂשָבַּכ דָהֶא לוא רֶקָּפְִֶּב דָחֶא רפ :תְרְטְק הָאְלְמ
 זמ :תאָּטַחְל דֶחֶא םזעְדריעש העל תְנשְְֶּב לֶחֶא
 זו םיִדֶּפַע הֶשִמַח םליִא םיש רֶקְּב םימלשה חבל
 רועיחא ןפרק הז השמח הָנְׁשנְּכ םישְכְּכ הׁשְמֲח
 :יָדְׁשיומעְֶּב
 זי "כ לאיענפ רׁשֲא נבל אֹיֵׂשָנ םוי רשע תשע םֹוָּב
 = הֶאְמְו םישלש תהא ףסֶּכ"תרעק למרק ין
 לֶהׁשְּב לקש םעְבש ףָמָּכ דֶהֶא קַרומ ּהָלָקׁשִמ
 :הֶחְנִמְל ןמשב הָלּלְּב תָלְס םיִאְלִמ | םהיִנְש שָדְפַה

 0 רק דֶהֶא רפ :תרמק הָאְלְמ בָהָו הָרָשַע תחא ףּכ =
 יא ——

vv. 64, 066, 1 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו ריעשג א'ס  vv.ןירת יָּדש יֵפַע א'ס  

 .ירק ןילמ
17 
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 דָחֶא םיזעדריעש :הְלעְל ותָנְׁשדוַּב דָחָאׂשבַּכ ָחֶא ליא

 הָׁשִמָה םליִא םינש רָב םימלשה הַבוְלּו :תאָמהְל =
 ןפרק הז השמח הָנָשְנְּב םיִׂשָבְּכ הָׁשִמֲה םיָרְתִע
 :ןְרבְעְּכ לַאיעְנַפ

 ךֶּב עריחַא יֵלָּתֿפנ נבל איִׂשָנ םוי רֶׁשֲעדםנְש 8 78
 השמה הָאִמו םיטלט תחא ףסלרתרפק gl נע

a1הא רפ :תרמק הֶאְלִמ בה  dkׂשַפכ דָהֶא לא - 
 :תאטחל דָחֶא םיזעדריעש :הלעל נשוב רחֶא

 םילתע הָשמַח םליא םָנש רֶהְּב םמְלְׁשַה הפול ₪
 עָריִחֶא ןפרק הו השמח הָנשיְּב םישֶבּכ הָׁשמֲח
 :ןניעְוְּב

 יאישְנ תַאמ ותא השמה םֹויְּב הבמה תַּכְנָח | תאו 4
 םיגש ףספדיקרזמ הרשע םיתש ףַסָּכ תרעק .לארשי

 הָרְעקַה הֶאַמּו םישלש :הָרְׂשִע םיִתְש בַהָ הוב רשע ₪
 םילכה ףסכ לב ךְהֶאָה קרמה םיעְבשו ףַסַּכ תחַאה
 בָהָו תֹוּפַּכ :שְדְקַה לֲהְׁשְב תֹואַמ"עֶּבְרַאָו םיפלא
 ףכה ּהָרְׂשֲע הרשע תרטק תאלמ הרְׂשְע-םיִתְׁש
 -לָּב :הָאמּו םירשע תופפה בהָודלָּכ שרלה לֶכָׁשְב
 רשעדםינש םליא םיִרַּפ רֶׂשֲע םנש רלעל רב
 םֶזע יריעשו םַתְחְנִמּו רָׁשָע םינש ְנׁשְ"נְּב םישבב

 םיִרְׂשִע םִיִמְלְׁשַה חַבְו !רֶקְּב לכו :תאָמַחְל רֶׁשְע םינש <
 םיִשָבְּכ .םישש םיִרְתִע םישש םליא םירֶפ הָעְּבְרַאּ
 :ותא חשמה יִרֶחֶא חבְנִמַה תַכְנִח תאו םישש ּהָנׁשְנְב

 -תֶא עמשיו ותא רָּבדְל לעומ לָהֶאְלֶא השמ אֹבְבו ₪
 לוקה

vv. 76, 8הרעקה א'ס ץ. 85 .ס"תו ע"ת ,ש"ח ןכו ריעשּו א"ס . 
x 5רי  
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 תדעק ןרָא-לע רֶׁשֲא תרפכה לעמ ויִלֶא רּכּדִמ לוקה
 :יְלֲא רָּכֹדו םיִבְרְּכַה גש יבמ
 5 .ח ּתְרַמָאְו ןֹרָהַאדלָא רָב ;רמאל השמדלא הָוהְי רבדו
 וריאי הָרוְמַה ינּפ לומ"לָא תלגהחתֶא לתְלעַהְּב ויָלֵא

2 

 3 הרֹונמה ינפ לומ- לֶא ןרַהַא ןֶּכ שעיו :תורגה תעבש
 \ השעמ הו :השמחתא הוהי הוצ רשאכ היתר הלעה
 אוה השקמ הקְרפ"דע הכרידדע בָהְ השקמ הָרְַּמַה
 דתֶא הָׂשְע ןּכ השמחתַא הָוהְי הֶאְרֶה רֶׁשֲא הֲאָרמַכ
 :הרגמה
 יִנְּב ךותמ םיולהדתֶא חק :רמאל השמדלֶא הָוהְי רד
 הוה םֶרָהטְל םהל השעפת-הכו :םתא ּתרהטו לארשי
 וקבָּכ םרׁשבלכדלע רַעַת וריבעהו תאטח ימ םהילע
 הֶלָס ותָחְנמּו רַקְּבַּב רפ וָכְלְו :ורקטהו םקידנב
 :תאטחל הק רַקְּבִדְוְב נשרפו ןמשב הֶלּולְּב
 -תֶא תלהקהו ךעומ לָקֶא ינפל םיִולְהרתֶא ּתְברקהו
 הוה ינפל םיולה"תֶא תברקהְו :לארשי נב תרעילכ
 ןרָהַא ףינהו :םיולה"לע םהיִדידתֶא לארשיחינב וכמו
 ויהְו לארי יִנֶב תאמ הוה ינפל הפות םיולהדתא
 םהיִדְיתֶא ּוכָמְסְו םיולהו :הָוהי תבבעדתַא רבעל

Cn 

 ָחָאָההַא האלה יֶהָאָה-תֶא השעו םיִרְפַה שאל לע
Ras Fee oe 

 ינפל |

v. 9רשא םיקוספה תעברא תוחפ 'ה הירדסו .סוטע ןזש 91--טזז 89] השרפה םש  
 אלפי יכ ,[ץ 11] הטשתדיכ שיא שיא ,[1ץ 17] ותירכת-לא :יניס רברמב תשרפ לא ורבחתה
 יו הששו האמ םיקוספו .[vזז 48] אישנ יעיבשה םויב ,[טז 22] וכרבת הכ ,[ץז 1]

 לבא ,ףולח הב ןיאו .בלו תואמ ששו םיפלא תנמש תויתואו .דסו םיתאמו םיפלא םילמו
 ורבחתה רשאו ,איעג אלב וארקי םתצקמו איעגב םירראמה לכ וארקי םדא ינב תצקמ
 םיררָאמה םימה הב ואבו v(, 19] םיררַאמה םירמה יממ יקנה איעגב תולמ יתש וילע
 אשי ,(טז 25] ראי קז 20] ףינהו ,(ץ 29] ןמא 'ד תוקספו .איעג אלב אראשו ,[ץ ₪4]
 .[צז 26[

 .י'תו י"כ א'ת ,ש'ח ןכו -דַעְו א'ס ל. 4 .ד"י 'ב הירכז ,יחמשו ינר הרטפה +.1 .ד
 .ץמקב תדֹמָעָתְו יקובנזב +. 13 = .ע"תו ש"ח ןכ ָהיָחְרּפ = ָהָחֶרּפ ל'צ +. 4
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 :הוהיל הֿפנַּת םתא תֿפנַהְו נב ינפלו ןרהא ינפל
 :םיולה יל ויהְו לארשי נְּב ךותמ םיולְהתֶא תְלדְכהו 14
 תְרַהמְו ךעומ לָהאיּהָא בעל םיולה ואבי ןֿפריַרֲחַאְו 5
 יל המה םינתנ םנתנ יִּכ :הפּנַּת םתא ּתּפנַהְו םתא =

 לפירוְּביםֶחְר-לְּכ'הרמְּפ'תַחַּת לארשי נב ות
 נב רופְבדלפ יל יּכ :יל םתא יִתחקְל לֵאָרְשִ ינכמ ו

 ץֶרֲאב רוכְּבדלָכ יתפח םוְּב המַהְבְבו םֶרָאְּב לארשי
 תחת םיולַהדתֶא חָקָאְו :יל םָפא יִּתְׁשַּרְקַה םִיֹרַצִמ ו

 | םיִנתְ .םףלההתַא הֶנתֶאְו :לַארְׂשִי נב רֹוְּב"לַכ
 תבבעדתָא רבעל לַארְׂשי נב ךותמ נבל ןרָהאְל
 אלו לַארְׂשִי נבלע רפכלו דעומ לַהֹאְּב לַארשיהנב
 :שרלהדלֶא לארשידנכ תשגפ ף לארשי ונֿפב היה
 לככ םיולל לַארׂשיהנְּב תדעדלֶכו ןרהאו השמ שעלו
 יב םֶהְל ושעדןפ םולל השמחתַא הוהו הֶוצדרשֶא

 ןרהא ףנו םהיִדְְּב ֹוְּבפו םּוְלַה ואָטְחְתִיו :לארשי 5
 :םרהטל ןרהא םהילע רפכיו הוה נפל הפנִּת םתא
 לֵהאְּב םֶתְרְבַעְִתַא דבעל םיולה ואָּב .ןָכְדיִרָחֶאְו
 -תֶא הָוהְי הוצ לשאכ וינכ ינפלו ןרהא ינפל דעומ
 :םהְל ושע כ םיולה"לע הָשמ
 םיולל רֶׁשֲא תאָו :רמאל הָשמדלָא הי ךכדְו |
 אָבְצ אָבְצְל אובְו הָלְעמְו נט םיִרָשִעְו שמָח ןְּבִמ

 אֿבצמ בּושי הָנַש םיִשָמָח ןֶּבִמּו :דעומ לָהֶא תדבעב =
 דעומ לֶהָאְּב ויחְאדתֶא תרשו :דוע רבעי אלו הרבעה <

 םיולל השעת הָכַּכ רבעי אל הדבעו תרמשמ רמשל
 :םָתדְמְׁשִמְּב

 רבדיו
v. 3ע'תו י'כ א'ת ,ש"ח ןכו תדבְע"תא א'ס +. 15 .ע"תו י'ת ,א"ת ןכו הוהְי נפל א"ס . 

v.16ר'תו ס"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו ינבּב א"ס <. 16 = .ש"ח ןכ םָחְר רָטָּפ רּוכָּבד "לכ תחת ה . 

 \ .איעגב -ןּכ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 0
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 מ תיִנְׁשַה הָנָשַּב יניפ"רּכְדִמִב הָׁשמ-לֶא הָוהְי רָב
 ; ושעיו :רמאל ןושארה שדחב םירצמ ץֶרַאמ םֶתאַצְל
 ; םו"רשע העְּבְראְּב :וְדַעמְּב חסַּפַההתֶא לֶארשידינב
 ויתּהלפְכ ורעמב ותא ושעת םיברעה ןיכ הזה שרחב
 + לארשי ינְב"לֲא השמ בדיו :ותא שעת ויטַפשִמ"לככו
 ; העבְרַאְב ןושארְב חסֿפה-הָא ּושעו :חספה השעל
 רשֶא לכ יס רָבְרִמְּב םיפרעק ןיפ שדֶחל םִי רָשֶע
 ( םיִׂשָנֲא יה :לָאָרְׂשִי נב ּושַע ןִּכ הֶשמדתֶא הוה הו

 :אוהַה םויב זר הא ינֿפלְו השמ ינפל וברקיו אוהה םב
 ; םרָא שֿפנל םיאָמְט ּונֲחנֲא וילא הפה םישנאה ורמאיו
 ועמְּב הוהי ןּבְרְקדתֶא בירקה יתְלבְל ערננ הָמְל
 \ הָעְמְשֶאְו ודְמִע השמ םֶהְלַא רמו :לארשי נב ךותְּ
 :םכל הָוהְי הוצידהמ
 ,? לֵאָרְׂשִי יֵנָּב"לֲא רָכַּד :רמאַל השמ-לָא הוהי רבדיו
 הקהל ךרֶדְב וא שפל | אמט הָיהייִּכ שיא שיא רמאל
 וו שה שהכ :הוהיל חספ השעְו םֶפיתְרדְל וא םכל
 תוצמ"לע ותא ּושַעְי םיפרעה ןיּכ םוי רשע הֹעְבַראְּב
 וג אל םצֲעְו רקב"דע ּוגַמִמ ּוריאשי"אל :והלפאי םיררמו
 וג -רֶׁשֲא ׁשיִאָהְו :ותא ושעי חספה החלב ֹובורבְׁשִ
 הַסֿפַה תושעל ללָחְו היָר7אל רבו רוהט אה
 פירסה אל הוה ןּבְרְקויּכ הימעמ אוהה שפנה התרבו
 4 םפתא רוגייכו :אוהַה שיאה אשי ּואְמָח ודעמב
 השעי ןּכ וטְּפְשִמְכּו חַסַּפַה תֶקְּכ הוהיל הספ הש
 :ץֶרֶאָה חַרוֲאלו ךגלו םכל הָיָה תחא הקח

 5 "תֶא ןֶנָעֶה הָפָּכ ןְּכְׁשַמַהתֶא םיִהָה םויִבו
 רפסב צ.7 ..ר"תו ע"ת ,י'ת ,א'ת ,ש"חב ןכו ירקו ביתכ ּויְהִַּו א'סב ןּויָהיַנ ריבס +. 6 ןכשמה

 .'ה לע דוקנ +. 10 .רסח בֶרָקַה הגומ
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 -הֶאְרַמְּכ ןְכְׁשמַה-לע היהי ברעב תדעה לָקַאְל ןְכׁשמַה
 שא"הַארמו ּונפַכְי ןנעָה דימָת הודי ןָּכ :רָקב"רֲע שא <
 ועְסי ןכ ירחאו לֶהאָה לעמ ץֶנעַה תולעה יפלו :הליל וה

 ְּב ונחי םש ןנעה םשְְְּכִשי רֶׁשֲא םוקמבו לארי ינְּ
1sהוה יפ-לעו לֵאָרְׂשִי נב ּועְסִי הוה יפ"לע :לארשי  

 ףַרָאהְבּו :לחןְכׁשמַה לע נפה ןֵכְׁשירׂשֲאומ-לּכינֲהי ו
 תֶא לארשידנב ּוְרְמְשְו םיפר םיִמָי ןְכׁשִמַה-לע ןנעֶה
 םיִמָי ןנֶעַה היה רֶׁשֲא שר ועָפי אלו הוה תרמשמ
 :ועסי הֹוהְי יפדלע| ּוָחְי הָוהְי יפ"לע ןָּכְשמהְ"לַע רֶפְסִמ

 ןעֶה הלעת רקפדדע ברעמ ןנעֶה הָיָה רָשֶא שח גו
 םימירא :ועסנו ןנעה הלענו הללו םמזי וא ועסנו רֶכּבַּב ₪

 ןָּכָשל ala ןנעֶה יִרֲאַהְּב םימָיהַא שדחדוא
 יִפִלַע :ועסי Bs ועסי אלו לארשיחינב נֲחי וילע ₪

 ורָמָׁש הָוהְי תֶרְמְשמֶא מִי הוְי יפ"לעו ּוחְי הוה
 :הָשמדרְיַּב הוה יפדלע
 5 תֶרָצוצַח תש ל השע :רֶמאְל השמדלָא הוה הכהה ר
 עפמלו הדעה ארקמל דל ויה םתא שעת הָשקמ ככ
 -לֶא הָרַעָהלְּ לולא ודעונו ןֵהָּב ּועְקִתו :תונחמַהדתַא <
 לא ודעונו ועקתי תחאְּבדסִאו :דעומ לֶהֶא התפ +
 עמנו העּורת םתעְקְפּו :לארשי יפלא ישאר םיִאיִשְנה >
 עס תיִנַש הַעּורְּת םֶתַעַקְתּו :הָמְדַה םינחה תונָחמה <

 :םהיעסמל שקי הָעּורּת הָנַמיִת םינחה תונָחַמַה
 ןרהא ינו :שיִרְת אלו ועקְתת לָהַָּהדתֶא לי הָקַהְבּו ל

 םלש תקחל םפְל וָהְו תורצצחב עכו םיִנַהְכה
 ררצה לצהדלע םֶבְצְראְּב הָמֲחלִמ ואבק םכיִתְרדְל <

 םֶכיִהְלַא הֶוהְי לנפל םֶּתְרְכְו תרצצהכ םַתַשְרַהְו םֶכתֶא

 םתעשונו

 א'ג ,איעגב ךיראהבּו נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 = ,ימיחלכ א"ס צ.18  .איעג אלב -לע ג"ב א'נ 5
 .ףקמ אלבו וא א'ס צץ. 5 .איעג אלב ךיראהְבּו נ"ב ,איעגב ךיראהְבּו א"ב
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 ט םכידעומֿבו םֶכְּתִחְמש םויֿבּו :םכיכיִאמ | םּתְעַׁשֹוו
 לעו םכיתלע לע תֹרָצְצֲחַּב םָּתְעַקִתּו םָכְׁשְדְח ישאְרְבו
 יִנא םֶכיֵהְלֲא ינֿפל ןורָבול םֶכְל יהו םכימלש יחבו
 :םֶכיִהְלֶא הי
 וו הֶלָעְנ שֶרְחּכ םיִרְׂשְעְב ינשה שד תינשה הָנָשּ יהו
 וג םֶהיִעְסִמְל לַאְרְׂשִיינְֿב ועְסיו :תדעֶה ןפשמ לעמ ןָנָעַה
 וג הָנשאָרְּב ועְסיו :ןֶראָּפ רכְדִמְּב נעה כ שיו יניס רבְדִמִמ
 4 הרוהיהינב הנחמ לנה עטו :השמחדיּב הוהי יפדלע
 ; *"לעו :בדְנמעדּב ןושחנ ואבצ-לעו םתאבצל הנשארב
 16 rd אבצהלעו :רעוצהּב לאנתנ רכששי נְּב הטמ אבצ
 וז "יב ּועְסִת ןֶּכְׁשמַה דרוהו .ןלחדּב בָאיִלַא ןלובז ן יִנְּב
 8 ןבואר הנחמ לָנַּד עסְנו :ןְכׁשמַה יִאְׂשְנ יררמ ינו ןושדג
 וו אָבְצ"לַעְו :רוָאידשדּב רוצילֶא ואַפְצהלעְו םתאבצל
 ג הטמ אֿבצהלעו :ידׁשיִרּוצ"ןָּב לַאימְלׁש ןועָמש יִנְּב הטמ
 גו יֵאְׂשִנ םיתָהְקַה עס :לאועדהּב ףסִלֲא רהב
 ג הנְחַמ לג עסנְו :םָאּב-רע ןֵבְׁשִמַההתֶא ּומיִקַהְו ׁשֶּרְקמַה
 :דוהימעדב עמשילא ואָבְצ"לעו םתאפצל םירֿפָאדנב
 ג, "לֵעו ורצהַדפְְּ לֵאיִלמג השנמ נב הטמ אבצהלעו
 2 הנחמ לנד עטו יִנעְרָנְַּב ןיבא ןמינב ונְּב הטמ אָבָצ
 ואָבְצדלעְו םֶתַאָבְצְל תֶנְַמְהלֶָכְ ףפאְמ ןֶדְדנְב
 א לאיענפ רש ינְב הטמ אָבְצ-לע] :יִדשימעְּכ רועי
 יז ןניִעְּב עֶריִחֲא יֵלְתֿפנ נב הממ אָבְצ"לְו ןְרְכָעְְּ
 8 :ועָפו םתאָבְצְל לֵאָרְׂשיהנְב ועְסַמ ּהָלֲא

 2 ןתח ינודמה לַאשרדְּב ֿבְבהְל השמ רַמאּו
 ותא הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא םיקּמַהלֶא ונחנַא | םיִעְסנ שמ
 בוטדרְּבד הָוהְיִּכ ל ּנֿפמַהְו נא הכל םכל ןתֶא

 -לע
 א"ס צ. 15 = .ב"ידו ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכו אלמ םֶכיִשְדֶח יללהב ,הגומב ןכ +. 10 .'
 א'ס ץ. 25 .םיתהקה וחיריב יז. 21 .רְבֵׂשֹׂשִי נ'ב ,א'ב ןכ +. 15 = .א'ד ןכו אבצדלעו
 .ירק ןילמ ןירת יש יִּפע
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HHרֶמאו :לֲאָרְשִ  Anרול כ ףקא אל  

Dsיכ הָיִהְו :םיניעל פל יו רבב ָתח תעדי - 
 ונמע הָוהְי בימי רֶׁשֲא אוהה בוטה | הָיַהְו נַמע דלת
 ןוראו םימָי תשְלש ךרַד הוהְי רהמ סו יל ונכמהו
 רול םיִמָי תשְלַש רד םהיגפל עסנ הָוהְיתיִרְּ

 ךמ םַעְסְנִּב םֶמֹי םֶהילַע הוי ןגעו :הָחּנְמ םהל 4

 רמאיו ןְרָאָה עָסְנּכ יהיו ₪ הנחה
 ףיאגשמ ינו ףיִביִא .וצפְר החי | המוק .השמ

 יפלַא תּובְבְר הוי הָבּוש רמאי החנבו :ףינפמ ₪
 | לאשה

 רחיו הָוהְי עמשיו הוה יִנָאְּב ער םיִנְנֶאְתְמָּכ םָעָק יהיו אי
 :הְנֲחְמַה הצקּב לכאתו הוה שא םֶּבדרַעְבִּתַו ופא
 עֶהְׁשִתו הוחל | השמ לָלַּפִתִו השמ"לַא םַעָה קעציו
 םַב הָרעְבְהיִּכ הָרעְבּת אוהה םוקמהדםש אָרְקיַו :שאָה
 ובשיו הואת וּואָתה יברקְּב רשֶא ףספסאהו :הָוהְי שא
 ורכז :רׁשָּב נלכֲאַו ימ ורמאיו לארשי יִנָב םג וכבר :

 תֶאְו םיאשקה תא םנח םירצמב לכארַשא הָנְרהתֶא
 ;םימושהדתַאְו םיִלָצְּבַהתֶא ריִצֲחָהתֶאְו םיחטבַאה
 ןְמַהְו :ונניע ןּמ הלא יִתְלְּב לכ ןיא השבי ונשפנ הת
 מְכְלְו םֶעָה וטש :חלְדְּבַה ןעְּכ נעו אוה רער
 ותא ושעו רורפּב ולַשבו הכדמּפ וכד וא םיחרב ונחטו
 למה תָרָרֶבּו :ןמָשה של םעטכ ומעט הָיִהְו תוש
 -תֶא השמ עמשיו :וילע ןמ ןָמַה דרי הליל הנחמה"לע

 החי ףאדרחווולָהֶא חתֿפְל שיא ִתחּפֶשִמְל הָכֹב םעָ
 דאמ
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 וו הַמְל הֹוהיהלֶא השמ רָמאיו :עֶר השמ ןניעבּו דאמ
 -תֶא םּושְל יגיע ןח יִתְצִמ"אל הָמְלו ךדבעל תרה
 םעֶה-לְּכ תֶא יתירה יִכנָאָה ;ילע הוה םַעָהְלָּכ אשמ
 ףכיחְב והאש ילֶא רמאתחיכ היתרי יכְנָאדא הוה
 תְעּבְשנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לע קניהדתַא ןמאה אשי רשאכ
 וו וכביחיפ הוה םעָהְדְלַכְ תחל רׁשְּב יל ןיִאָמ :ויתֹבַאל
 וו יכנא לכואזאל :הלכאנְו רֶׂשב ּונָלהְנִת רמאל ילע
 וג "םִאְו :יזפמ דב יִּכ הזה םעֶהלְּפיתַא תאשל יּדבְל
 ףיניעב ןח יתאצְמדמִא גרה אָנ ינגרַה יל הָשַעדּתַא | הָכָּכ
 :יתערב הֶאְרֶאְדלאְ

 4 ינקזמ שיא םיעבש יִלְדהֶפְסֶָא השמחלֶא הוה רמאוו ₪
 תחקלו וירטשו םַעֶה ינו םֶהדיכ תעדי רֶׁשֲא לארשי
 וז יתְרַּבְדְויתדריו :דמע םש ובתו דעומ לַהא"לַא םתא
 םהילע יִתְמׂשְו דיִלַע רֶׁשֲא חּוְרֶהְִמ מ יתלצאו םש מע
 ו דלֶאו :ףףבל התא אשתהאלו םעה אָשַמְּב ל ףתא יאש
 םֶתיִכְּב וכ לָשְּב םּתְלְכַאְו לחמל ושידקתה רמאת"םעָה
 םיִרְצְמְּב ונְל בטי רָשְּב ונלפאו ימ רמאל הוה יא

 ו ולאה דחֶא םי אל :םֶתְלַכָאו רש םכְל הוה ו
 אָלְו םיִמָי הָרָשָע אלו םִמָו הָׁשֹמָה ו אָלְו םיָמֹו אלו
 הָיָהְו םֶכַּפַאמ אֹצירַׁשֲא דע םימָי שדה ודע :םוי םיִרְׂשֲע
 םֶכְּבְרְקְּב רָשֶא הָוהְידתֶא םָּתְסַאְמריִכ ןע ארול כל
 גו למאיו :םיִרָצמִמ נאצי הז הל רמאל וינפל וכבתו
 וּבְרְקָּב יִכְנַא רשא םעְה יל ףלא תואמדשש ּהשמ
 ןאָצַה :םִִמָי שרה ּולָכָאְו םל ןתֶא רֶׁשְּב תְרַמֶא התאו

 רקבו
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 םיה יגְד"לְּכְדתֶא םִא םֶהָל אָצְמּו םֶהָל םֵהְׁשְי ר רֶכָבּו

 :םהְל אַצַמּו םהל ףַסֶאִי
 כ הָאְרת הֶתַע רצקת הָוהְי דיה השמדלָא הָוהְי רמאוו

 תא םעהְ"לֶא \ רָבְדִיַו השמ אציו :אלדַא ירבד ד ףרקיה :
 .':ןי*

 קיי לצאיו וילא רדיו ןנעָּב ו הוה דריו :להאה תֿביִבְס

 יהיו םינקזה שיא םיעבשדלע ןתוו וילע רשא הירָהְדמ

 םתא דמעיו םעה ינקומ שיא םיעבש ףסָאו הוהיירבד

 -ינש ּורָאשיו פסי אלו אבנת הורה םָהיֵלֲע הֹונְּכ
 רְדיִמ יִנָשַה םשו רללא | דָחֶאְה םש הָנָחַמַּב | םיִשְנַא
 הלֶהאַה ואצי אָלְו םיִבְתְּכִּב הֵּמַהְו חּורַה םהלע חנתו
 רדְלֶא רמאיו הׁשמְל ךגיו רענה ץריו :הנחמּב אבנת
 תֵרְׁשִמ נב עשוהי ןעו :הָנְחְמּב םיִאּבנתמ דדיִמּו
 ול רַמאֹנ :םֵאְלְּכ השמ נָא ךמאיו ויָרֲחְבִמ השמ .

 םיִאיִבנ הָוהְי םעלְּכ ןפו ימו יל הֶּתַא אנקמה השמ
 -לֶא השמ ףסאיו :םהילע וחּורדתֶא הוה ןתידיכ <
 הוהְי תֵאַמ | עָסְנ חורו :לארשי ינקו אוה הנחה
 הפ םוי ףְרָרּכ הנָהמְד"לע שט םיהְדמ םיולש ו
 ינפילע םִיֹתַמַאֿפו הָנֲחמַה תֹוביִבְס ה םוי רב
 | לָכְו הָליִלַהלָכְו אהה םַֹר-לְּכ םעָה םקיו :קֶרָאה
 הרשע ףְסֶא טיעממה לָשההתא ּופְסַאו תָהָמְה םי
 רֶׁשְבַה :הֶנָחַמָה תֹוֿביִבְס חֹטָש םֶהָל ּוָהְמׁשִו םיִרָמָח
 םֵעָב ּהָרָח הֶוהְי ףַאְו תֹרָּכִי םרט םהיאש ןיּכ ודע
 דםשדתַא אָרְקַו :דֶאְמ הָּבר הָּכמ םעֶּב הָוהְי ךיו
 םעֶהדתֶא ורבק םשיִּכ הואתה תֹורְבָק אוהה םוק רמה

 םיואתמה

 יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 6 = .ר"תו י"ת ןכו לֶאְרְשַי א"ס +. 3 .איעג אלב ףסאיו נב א"נ +. 4
 :ק"רו י'כ א'ת ןכו ץראה-לְכ א'ס +. 31 = .אנקַמַה יקובנזב צ. 99 | \.אלמ םֶהיֵלֲע
 ,ןכ :תב:'ב הילע רסמנו ירקו ביתכ ולָשַה א'סב ,יללהב ןכו ירק ויִלָשַה +. 9

 ₪ = < מ ישעי 7 =

| 
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 ₪ ויהיו תורצְח םֵעָה ְשֶסָנ הואתה תֹוָרְבקִמ :םיואתמה
 :תורצחב
 בי תישְּכַה הָשאָה תודאדלע ּהָׁשמַּב ןרָהאְו םירמ רב
 ג "ףַא קרה ּורמאינ :חקל תיִשְכ הֶשַאיִּ חַקל רֶׁשֲא
 :הוהי עמשיו רָּבד ונָּבדסִ אלה הוהי רָּבִּד הָׁשֹמְּב
 \ ינפ-לע רֶׁשֲא םדָאָה .לפִמ .דֶאְמ ונע השמ שיִאָהְ
 + דלֶא םאֹתְפ הֹוהְי רמי :הָמְדִאַה
 לֶהֶאְדְלֶא םכּתשְלש ואצ םִירְמדלָאְו ןרהאדלאו השמ
 5 דמֲעו ןֶנע דּומעְּב הָוהְי רֵרָיַו :םֶּתְשְלַש ואציו דעומ
 6 רָמאֹּו :םקינש וצו םִירמּו ןרהא ארקיו להאה הַתַפ
 ויִלֶא הֶאְרְמְּב הָוהְי םֶכָאיִבְנ הָדיסִא יֵרָבד אָנעְמְׁש
 זלָכְּב השמ יִדְבַע ןפיאל :ֹּבירְּברֲא םֹולֲחַּב עה
 8 אלו הָארמּו וּבדרְּבדַא הפ-לָא הפ :איה ןַמֲאָנ יִתיִּב
 רַּבכְל םֶתאָרְי אל עולמו טיבי הָוהְי תמו תדיחב
 ל" ? בכ ןנעהו :ךליו םָּב הוי ףא-רחיו :השמב יִּדֹבעְּב
 : ןרהא ןפוו גלשכ תעֶרצִמ םירמ הגהְו לָהאָה לעמ
 וו יב הָׁשמ"לֲא ןרהא רמאו :תערצמ הנחו םירמחלא
 רשאו ולאינ רשא תאמה נילע תשת אלא יִנדַא
 וג למא םֶחְרַמ ותאַצְּב רֶׁשֲא תמּפ יהת אנזלַא זּונאָטח

 ₪ לֶא מאל הָוהְידלֶא השמ קעצוו :ורשְב יצח לֿכָא
 :הל אָנ אפר אנ
 4 אָלַה ָהנֿפְּב קרָי קרי ָהיִבָא השמחלֶא הָוהְי רמו
 הנמל ץוחמ םיִמָי תעבש רָגַסִת םימי תעבש םַלּכִת
 וי םימְי תעכש הגמל ץוקמ םָיְרמ תו :ףסָאּה רחאו

 םעהו

 א"ס ץ.8 .םֶכַב איבנ ל"ג .6 .איעגב דםא נ'ב ,א'ב ןכ .6 ירק ונע +. 3 .בי
 הניכש אלא ּונמִא יואר היה :םירפוס ןוקת +. 12 > ,ס"תו ע'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו הֶאְרּמַּב
 .בותכה הניכש אלא ּונָרׂשְב יואר היה :םירפוס ןוקת צ. 12 .בותכה
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 םעֶה ׁשֶסְנ רחאו :םירמ ףסַאה דע עסנ אל םעֶהְו א
 :ןֶראָּפ רֵּכָדמְּב חו תורצחמ
 6 ורָהְְו םיִׁשָנֲא ףלחחלש :רמאל השמדלֶא הָוהְי רּבדיו ג
 | = דָחֶא שיא לארשי נבל ןתנ ינא-רשא ןענכ ץֶרָאדתא
 הלשיו :םה איש לפ וחלשת ויתבִא הטמל דהא שיא :

 םיִשְנִא םֶלְּכ הָוהָי יפדלע ןראפ רפרממ השמ םתא
 ןבואר הטמל םֶתומְש הלאו :המה לארשידינב ישאר +
 הטמל ּויִרוחְְּב טֿפׁש ןועמש הטמל :רוכוחב עומש *
 :ףסוידּב לֶאְג רכשְׂשִי הַמַמְל :הָנּפיְדִּב בָלָּכ הָדּוהָי ז
 ב יטלפ ןמנב הטמל :ןּונְדְּב עשוה םִיַרָפֲא הטמל '
 ףסוי הטמל :יִלּוסְְּב לאידנ ןלּובו הטמל :אּופר /
 :ילמגְּב לאימע ןד הטמל :יסוסדב ידג השנמ הטמל ו

 יבהנ 5% הטמל :לֶאָכימְהָּב רּותְס רשֶא הטמל
 תומש הלא יִכְמְְִּב לַאואנ 13 הטמל :ימֿפו"ב ?

 ₪ די<

 אָרְקַו ץֵרֲאָה"תֶא רּותְל השמ חַלָש"רָשא םיִשנֲאָה
 רותל השמ םתא חלשיו :עשוהי ןונְדְּב עשוהְל השמ +

 םתילע בכ לז ולע םָהְלֶא רמאיו ןענְּכ ץֶרָאדתַא
 בשה םָעָקתֶאְו אוקדהמ ץֶרֶאָקְחתֶא םָתיִאְרו :רֶהָהְַתֶא ו
 הָמּו :בֶרםִא אּוָה טעמה הָּפְרַה אה זְחַה ָהיֶכָע יי

 הָמּו העְרְדסִא אוה הָבֹוטָה ּהָּב בשי אוה"רשא ץֶרֶאַה
reםירעה  

 השע [[ץחז ג] ךתלעהב 'ד הירדסו ,לאללהמ (עננז 1-אזז נ6] השרפה םש 6
 ףלא םילמו .םישלשו הששו האמ םיקוספו .[אז 23] י'י דיה ,[אז 16] ילהפסא ,[צ 1] ךל
 ושע-ןכ 'ה םיפולחו .השמחו םישמחו םיפלא תעבש תויתואו .םיעבראו תואמ הנמשו
 א'ב ,[זא 19] ןנעה ךיראהְבּו ,ןפ תחת איעגב ג'ב ושע םע -ןכ ףטוח א"ב ,[טזזז 90] םהל
 א"ב [א 30] יצרא-לא-םא יכ ,איעגב ךיראהבּ נ'בו ,ו"יוח תחת איעג אלב ךיראהְבּו ארוק
 איעג אלב ילחהפסַא ארוק א'ב /[א1 16] ילדהפסא ,איעגב דםֶא נ'בו איעג אלב "םָא ארוק
 נ'בו היהי םע דםֶא ףטוח א'ב ,[אזז 6| םכאיבנ היהידםא ף'לאה תחת איעגב -הַפְסֶא נ'בו
 'א 'ותכו .[אז 22] םיה יגדדלכדתא םַא ,[א1 16] םש ובציתהְו ורבחתה רשאו ,איעגב "סא
 וב 'ב .[אז 26] וראשו ,[א1 5] לצאו | [זא 10[ | שפנל | אמט 'ד תוקספו .[א1ז 3] דאמ ונע

 .םוי םיששו השלש הימי רפסמו .[אז 96]
 ,אלמ הָנּפ יאחנדמל ,רסח יאברעמל ןכ +.6 .'ב עשוהי ,עשוהי חלשיו הרטפה +.1 .נ'
 .רֶכָשְשִי נ"ב ,א'ב ןכ +7
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 :םיִרָצְבִמְּב םא םינָהמְּבַה הנַהְּב בשוי אּוה"רָשַא םירעֶה
  ןיַא-מַא ץע הְּבִרשיה ּהָוְרֹםִא אוה הֶנִמְשַה ץֶרָאָה הָמּו
 ירוכּכ ימי םימהְו ץֶרֶאָה ירפמ םּתְחְקְלּו םתקותַהו
 גו בחרדלע ןצדרכְדפמ ץֶרֲאָה"הֶא ּורתיו ולו :םיבע
 ע ןמיִהָא םַשְו ןורְבְתְדַע אבה בב ולעוו :תמח אבל
 הָתְנְבִנ םיִנָש עבְש ןֹורְּבַהו הנעה ידילי ימְלַתְו ישש
 3 םשמ ותרכיו לפשֶא לחנ"דע ואביו :םירצמ ןֶצ י ינפל
 םינשכ טמפ ּוהָאְשיַו דַחֶא םיבנע לוּכָשֶאְו הומו
 ג: לחנ אָרָכ אהה םוקמל :םינאּתההןמו םינפרהדןמו
 ינּפ םשמ ּופרְּכ"רׁשֲא לופְשאְה תודא לע לכְשַא
 - וכליו :םֹוי םיעָּבְרַא ץקמ ץראה רותמ יבש :לארשי
 < לארשיחנב תבעילב"לא ןרהאדלאו השמדלא ואבו
 -לָּכתֶאְו רָבִּד םֶתִא ּובישיו השדק ןָראָּפ רּברמ"לָא
 גז נא וראו ולדורפסיו ץֵרֲאָה יִרָפ-תֶא םּואְרִַו הרעה
 אוה שברו בלָח תכז ם ונתחלש רשא ץראהדלא
 א םירעהו ץֶרָאְּב בשיה םֶָה זע"יפ טֿפָא :הירּפ"ה
 ₪ קֶלָמַע :םש ּוניאְר קָנעָה ידלידסנו דאָמ תל תורָצְב
 רֶהְּב בשוי ירמָאָקְו יקוביהו יִּתַחַהְו בננה ץראְּב בשוי
 א בֶלָּכ היו :ןדריה די לעו םיה"לע בש יענכֲה
 ּהָתֹא ּוטָשְרֶ הלענ הֶלָע רָמאיַו השמחלַא םַעָהְדתֶא <
 ו אל ּולָמָא מע ּלְערְׂשַא םישנַאָהְו :ּהֶל לכונ לוכחיּכ <
 ג: תב ואיציו :ונפמ אּוה קוחהיכ םעָהלֶא תולעל לכונ <
 ץרָאָה רמאל לארשי נְב"לֲא התא ּורָת רֶׁשֲא ץֶרֶאְה |
 אוה היִבְׁשֹ תלכא ץֶרֶא התא רול ּהָב ּונרבַע רשא =

 ₪ ּוניִאָר םשְו :תודמ ישנא הכותב ּניִארהרַׁשַא היל
 תא

 ואביו א'סב ואביו ריבס 9 ."שּיַָה ג"ב א'נצ.פ0 .איעגב םינחמבה נ'ב ,א'ב ןכ צ. 9
 ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק ןָמיִחֶא א'ס ץ.22 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י'ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתב
 אלב =לֵאְו א"ב א'נ ץ.26 .רסח לּפָשֶא ימלשורי ,יללהב ןכ .24 .ר"ידו ב"יד ,א"יד
 .ירק ולע .v 30  .ץמק סה א'ס צץ. 30 .יתבר 'ס צ. 30 = .איעגב דלֶאְו נ'ב ,איעג
 ,ה'דח ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו רשא א'ס ,ו"טדו ד'דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ .v ו
 ,יפר ּונממ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .31 .ד"ידו ביד
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 םיִבְנַהכ וניניעְב יהו םיִלֿפנהדןמ קָנע ןנְּב םיליֿפנַהדתֶא
 םֶלוקחתא נתי הדעָהדלְּכ אשתו :םֵהֵנֵׁעְּב וייה ןכו
 ןרַהאדלעו השמזלע לנלוו :אוהה הֶלילּפ םעֶה וכביו
 תמול הדעהדלַּכ םֶהְלֶא מאו לארשי ינב לכ
 הוה ּהָמָלְו וונתמדול הזה רָבדמְּב וא םירצמ ץֵרָאְּב
 ונפטו ונישנ בְרְחְּב לפנל תאזה ץְרֲאָה"לֶא ותא איבמ

 שיא ורמאיו :המירצמ בוש ונל בוט אולה ובל יהי ,
 השמ לפיו :המירצמ הָבּושנו שאר הָנתִנ ויחֶאדלֶא ;

 :לארשי ינפ תדע להְקדלָּכ פל םהינפ"לע ןרַהַאו
 ץֶראָהְתֶא םיִרּתהןמ הנפירְּב בל ןְּכ עשוהיו <
 רמאל לארשיחינּב תרעזלְּפ-לָא ורמאיו :םהידנב ושרק ד

 אמ ץֶרֶאְה הבוט התא רותל הפ נרבע רש ץֶרֶאָ
 = אה ץֶראְהלא ונְתא איבהו הוה נב ןפח"סא :דֶאְמ
 | ךַא :שָברו בָלֶח תבָו אוהדרַשֶא ץרֶא ּונָל הָנְתְע
 = ץֶרֶאְה םעדתַא ואריִתדלא םּתאְו ודרמתחלא הוהיב
 "לא ּנֲּתֲא הוהיו םהילעמ םֶּלְצ רָכ םַה טמחל כ
 םיִנָבֲאַב םתא םונרל הדַעָהדלָּכ ורמאיו :םֶאְריִת
 יִנָּבלָּכְַלֶא רעימ לָחֶאְּב הָאְרִנ הוהי רוב
 | :לאְרְש

 | "רעו הוה םַעָה ינצָאנ הָנָא-רע השמדלא הוה רָמא ו
 | ברב יִתיִשָע רֶׁשֲא תותאק לַכּב יב ונימָאחאל הֶנֶא

 םוצעו לודנקטל ףתא השעאו ונשרואו רהב וא ו
 תילַטַהּכ םירצמ ועמשו הוהי"לַא השמ רמו :ונממ +
 ץראה בשוידלַא ורָמָאְו וּבְרָקִמ הזה םַעְהתֶא ָךַחְכְב 4

 ןיערשא הזה םַעָה בֶרְקְּב הוה הָתַאיִּכ יעָמָש תאוה
 ne .ךי .'מדק דוי רסח םילָפנַה ימלשורי ,אנינת דוי רסח םֶליִפְנַה יללהב +. 3
 יקובנזב ץ.9 ,אלמ הנּופי יאחנרמל ,רפח יאברעמל ןכצ.6  .רסח אלה ימלשורי ,יללהב
 ,רסח תתאַה יללהב ,ימלשורי ןכ ץ. 11 .רסח .םּגְרְל ימלשורי ,יללהב ןכ ץ.10 .חתפ ר
 ,אלמ ְּךתֹוא ימלשורי ,יללהב ןכ +. ג?

4. 
Nw 

ww 

 סמ

cA - 

) wm fan 



  XIV 15-99ךל-חלש 271

 ןנע מעכו םֶמְלִע דמע נעו הוהי הָּתַא | הָאְנ ןעְּב
 ו התמהו :הֶלָיְל שא דומעבּו םַמֹו םקינפל ךלח התא
 ועמשדרשא םיוגה ּורָמָאְו דָחֶא ׁשיִאּכ הוה םעֶה-הֶא
 ו "תֶא איבָהל הָוהְי תלכי יֵּתְלְּבִמ :רמאל ךעֶמׁשהתָא =
 רבב םמְהְׁשיוֵהְלעּׁשנרׁשֲאץֵרָאָה-לַא ההסעה =

 ן; היה ורמאל תְרְּבִד רשאּפ הַא כ אל התו
-=>** 

 1 = הוה ראה :הנה"רעו םִִרְצִּמִמ הוה -
 גו "לָּבִדתֶא ההרכב אָלְמְו נאה םֶלואְו ּּדרְבְרּ
 ₪ יתֹתֲא-תֶאְו יִרבְּכְדתֶא םיִארה םיִׁשְנֲאָה-לֿפ יִּכ ץְרֶאָה
 רשע הז יתא ופנו רָּכרמבּו םירצמכ יִתישעזרשא
 גג רֶׁשֲא ץֶרָאָהְדתֶא ּואְריִדבִא ;יִלְוכְּב יעמש אָלְו םימעפ
 גו 59 ידבעְו ּוהּואְרְי אל יצא" םתבֲאל יתעּכשנ
 ויתאיבַהְו ירחא .אלמוו גע תֶרָחַא חור הָתִיַה בקע
 ₪ יקלָמעהו הנשר ישר הָמָש אָּברְׁשֲא ראה"
 דרד רכְדִמה םָכְל ועו נפ רה קַמַעְּב בשיי ינענּכֲהו
 :ףוסדםי
 * יתמחדע :רמאל ןְרָהַאלָאְו השמחלַא הֹוהְי רָב
 תֹנלּתהתַא יִלָ םינילמ מַה רֶׁשֲא תאזה הערה הרעל
 ₪ רמָא ויתעמש ילע םינילמ המה רֶשא לארשי נב
 יָאְּב םרְב רשאּכ אל"םַא הָוהידסַאנ ינאי םטָלֲא
  "לַכְו םֶכיִרְנפ ולפי הזה רַבדִמְּב :םכל השעא ןּכ
 םכידקפ 0

v. 7יתבר 'י . v.17ש"ח ןכו תֶמָאְו דסח א'ס +. 18 .ב"ד ןכו הֹוהְי י"כ םירפס בורב , 
 ןייע :ע'תו י"ת ,ש"ח ןכו הֵאַּטַהְו עשפו א'ס .v 18 .' ד"ל תומש ןייע :ע'תו י'ת

 ד'דח ,ש'ח ןכו אלמ ְּךיֶרָבְדַּ א'ס צ. 20 .לוגסב הקנו יקובנזב +. 18 .'ז ר"ל תומש
 .רסח יֵלְקַּב ימלשורי ,יללהב ןכ +. 22 .רסח דַבָכ יללהב ,ימלשורי ןכ +. 21 .ו"דו
 ןכ צץ.94 .איעג אלב -לָכְ נ'בו ,איעגב לבו א"ב א"נ ,איעגב =לכו גב ;א"ב'ןכ +.%
 ירקו ביתכ הָרבְרַּמַה א' 'סב ,הרֹּבְרַּפַה ריבס . 25 = .ד'וי אלמ הכשיר יללהב ,ימלשורי

 ,איעגב -תֶא נ'ב ןא"ב ןכ + פד .ש'חב ןכו]
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 הָלָעְמְו הגש םיִרְשע במ םֶכְרפְסמילָכְל םֶכידְקּפ
 רְׁשֲא ץֶראָה-לֶא יאֿבִּת םָּתַאדִא יִלָע םלֲה רֶשֲא
 הֶנְפיוַב בֶלָּכ"םִא יִּכ ּהָּב םַכתֲא כשל יִדידתַא יתאש
 יתאיבהו היה כל םתְרִמַא רשא םֶכפֹטְו :ןנְּב עשה ו
 םכירנפו הב םֶתְמאָמ רָשֶא ץֶרָאָהדתֶא עדו םתא
 רָכְרִמַּב םיער ֹויֵהְי םֶכיִנְבּו :הֶזה רָּבדמַּב ולפי םתַא ג

 םֶכיֵרנַּפ םתדדע םֶכיִתּוְנְזִתֶא ואשנו ההָנְׁש םיִעָבְרַא

 ץֶרָאָה תֶא םָּתְרַּתְ רֶׁשֲא םימָיה רָפְסִמְּב :הכרפככ +

 םָכיֵתְנע-ּתֶא ואשת הנשל םוי הנשל םוי םוי םיִעָּבְרַא
 יתרבד הוהי נא :יתָאּנתתָא םתעדיו הגש םיעָּבְרַא
 םיִרְעֹונַה תאוה הערה הברעה-לפל הׂשֲעֲא תאו אלמא

 -רשא םישנאהו ותמי םשו מתי הוה רָּכַרמַּב ילע |

 -תֶא ּוילָע וגלו ובשיו ץראהדתַא רותל השמ חלש
 םישְנָאָה תמו :קרָאַה-לע הָּכֹד איצוהל הָדעְהלָּ
 עשוהיו :הֹוהְי ינפל הֿפנמַב הער ץרָאָהתּבד יאצומ
 םיפלהה םּהָה םיִשָנַאָתְדִמ יח הניב בלָקו ונדב
 הָלאָה םיִרָבּדִהְדִתֶא השמ רד :ץְראָקְדִתֶא רול :

 רקבב ומָכשיו :דאמ םַעְהלְּבַאתיו לארשי יִנְּב"לָּכלֶא
 םֹוָכָּמַהזלֲא ניִלֲעְו ונגה רמאל רהָהשאר"לֶא ולעו
 םהא הז הָּמְל השמ רמו :ּונאָמַח יִּכ הָוהְי רמָאדרשא
 ןיא יִּכ ולעתחלא :חְלַצַת אל אוהו היהְי יפדתַא םיִרְבְ
 יִלְלָמְעַה לכ :םֶכיִבִיא ינפל ופנה אלו םקְּבְְקְּכ הוה
 תב ןּילעייכ .ברְחְּכ םתְלפְנו םכינֿפל םש יגענפהו
 תולעל ילֿפעו :םִמִע הוה היהידאלו הוהְי ירחאמ
 ברקמ ושמחאל הׁשמו הָוהיהתיִרְּב ןוראו רַהָה שאָד"לָא

 ו
v.38א'סבצ.34 .'יאלמוחיריב ןכ צ. 31 = .אלמ הָנּופי יאחנדמל ,רסח יאברעמל ןכ  

 .ירק ניו ,ביתב ּנֹולינ צ. 36 = .ר"תו ם'ת ,ע'ת ןכו תינש םעפ הנשל םוי אצמנ אל
 ןכ . 43 .אלמ ּומיּכשו ימלשורי ,יללהב ןכ צ. 40 .איעגב ולבאתיו גיב א'נ + 9
 .איעגב ינענכהו נ"ב ,א"ב
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 -=<י* ; אוקַה רֶהָּב בשיח יֵנענְכַהו יקלְמעָה דריו והנֲחַמַה

 :המרחההדע םּותָּכו םיָּו
 לארשי ינב"לֲא רד :רמאל השמ"לָא הָוהְי רבו 5

 יִנֲא רֶׁשֲא םֶכיִתְבְשומ ץֶרָאדלֶא ואב כ םהלַא ּתְרמֲאְ
 -אלפל חבו-וא הלע הוהיל הׁשֲא םהישעו :םָכְל ןתנ
 הוהיל ההינ חיה תושעל םכידעמּב וא הָבְדְנְב וא רד
 הוהיל ָּפְרִק בירקפה ביִרְקַהו :ןאצההןמ וא רקְּבַהְִמ
 ןייו ןמש ןיהה תיעברּב לּולָּב ןורָשע תלס הָחְנִמ
 שבכל הבול וא הלעֶה-לע השעת ןיחה תיעיבר ךסנל
 םינרשע ינָׁש תלס החנמ השעת ליאל וא ּדָחֶאה
 ןיהה תישלש דָסּנל ןייו :ןיקה תישלש ןמשב הללְּב
 הלע רֶהְּבְדִּב השפתחיכ) :הוהיל ַחֹהינַהיִר .בירקת
 -לע בירקהְו :הוהיל םיִמְלָשחוא רלג-אלֿפל הבוהוא
 ןמשּכ לּלְּב םינרשע השלש תלס החנמ רָהְּבַהְִּ
 -ַחיִר השא ןיהה יצח סל בירת ןויו :ןיקה יֵצֲח

 יהל

 דַחֶאְה ליאל וא דַחֶאַה רש הׂשֲעְי הֶכָּכ :הֹוהיִל ַחֹהיִ

 -תֶא הָכָּכקהׂשעי הֶרוֲאָה"לַכ :םֶרּפְסִמּכ דַחֶאְל ושעת
 םְֶּתֶא רונה :הוהיל חְחינַחיִר השא ביִרְקַהְל הלא
 החינחיר השא הָשַעְו םֶכיִתְרִדְל םככֹותְּבירְׁשֲא וא רג

 ינפל היה רגב םכּכ םכיתרדל םלוע תקח ךנה רנלו
 רָגַה רגלו םכל היהי דָחֶא טפשִמ החא הרות :הוה

 :םֶכְּתַא
 רבדיו |

 .איעג אלב םותכיו נ"ב ,איעגב םותכיו א"ב א'נ ץ.45  .איעגב ינענכַהְו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 5
 ימלשורי ,רפחד רסח תַעְבְרּב יללהב +. 4 .אלמ םֶביִדָעומְּב ימלשורי ,יללהב ןכ +.3 .וט
 ןכ צץ. 6, 7 'ינת ד'וי רסח תַעיִבְר ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 = .'ינת ד"וי רסח תעיִבְרּב
 ריבס +.11 .שגד ילב ד'ויה השעי א"ס +. 11 .'ינת ד"וי רסח תשילש ימלשורי ,יללהב
 .איעג אלב נ'בו איעגב רֶשַא א"ב א'נ ,איעגב רֶׁשֲא נ'ב ,א'ב ןכ צ.נ4 .םיִבׂשּכַב
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 2 הָכָּכ ושעת רֶׁשֲא רֶפְסִמַּפ :םיזעב וא םישבָכב השלדוא

 : םָכְל תחא הקח להקה :השעי ןכ ושעת רשאפ הוהיל
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 לֵאָרְׂשִי ינְב-לֶא רֵּכַּד :רָמאְל הָׁשמ"לֶא הוי רבו !ז
 איבמ נא רֶׁשֲא ץֶרֶאְהד לֶא םֶכָאְבְּב םֶהְלא ףרמָאְו

 ומיִרְת ץראה םֶחְלִמ םֶכְלְכָאְּב הָיהְו :הָמַש םֶכְתֶא ו
 המרת ּומיִרּת הלה םָכתסרע תישאר :הוהיל המרת 2
 ונְּתּה םכיתסרע תישארמ :הא ּומיִרִת ןָּכ ןרג תַמּורּתַכ ו
 יֿכְו :םכיתרדל המרת הוהיל 99

 רב רֶׁשֲא הָלֶאָה תוצמַה = תֶא ושעת אלו ונשת
 יב םכילַא הָוהְי הוצ רשֶאלָּכ תא ;השמ"לא הָוהי ₪

 :םכיִתְרדְל הֶאְלַהְו הוו הּוצ רשֶא םויהדמ השמ
 הרעהטכ ושֲעְו הנשל ּהֶתְשַעְנ ּהָדַעַה יניעמ םא הי 4

 ותחנמו הוהיל ההינ חירל הלעל דַחֶא רקְּכְִּב רפ
 ןהכה רָּפִכְ :תטחל דַחֶא םיּועדריִעשו טפשמכ כמו 5

 אוה הָנְנַשדיּכ םהל הַלְסְנ לארשי ינב .תרע-לכילע
 ינפל םָתאַטַהְ הוהיל השא םיְבְרְקתַא ואיִבַה םָהְ

 רגלו לארשי ינְּב תע-לל הלסת :םתננש-לע הוי ₪
 יהָגָנָשְּב םַעָהְדלָכִל יִּכ םֶכותְּב רֶגַה

 -תַּב וע הָביְרְקִהְו הנְנשב אָטְחֶּת תַחַא שָּפְחםִאְו א
 הָאטַהְּב תעשה שפנה-לע ןהפה רפכו :תאטחל ּהָתְנש א
 ינבּב חַרֶאַה :ול חַלֶסנ ו ויָלֲע רפכל הוה ינפל הננשב ₪9

 השעל םכל היהי תַחַא הָרֹוּת םָכֹותְּב רֶנַה רנלו לארשי

 חַרָוִאָהְִמ הָמְר דָיְּב | השעת"רָשַא שָפְנַהְו הָננְשְב א
 אוהה שפנה הָתְרְכִנ ףדנמ אּוה הָיחָידתֶא רנהדןמו

 | תָרָכַה רפה ֹותְוְצִמדתֶאְו הוב הוהידרבד כ :המע בֶרקִמ +

 :ּהָב הָגַע אוהה שפנה תֶרָּכִּת
 םיצע ששקמ שיא ואצִמַו רָּברמַּב לאְרָשידינְב יהיו
 יש ששקמ ותא םיאצמה ותא ובירקיו :תָכשה םִָּב ₪

 לא

 א'ס .93 .אלמ םֶכיִתְסיִרְע יללהב ,הגומב ןכ ץ.20  .םֶּכָאְובְּ 6% ימלשורי ןכ +8
 ,סַתְנְנש א"ס צ.95 .ירק תאָטַחְל +. 94 .איעגב דלָכ נ'ב ,א'ב ןכ + עובר םויהדןמ
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 ותא ּוחיעו :הְרעֶה"לְּכ לֶאְו ןרַהַאדלָאְו השמדלַא
 ל השעיההמ שרפ אל יכ רַמשִמּב

 ₪ ותא םינר שיאה תמוי תומ הׁשמ-לֶא הוהי רָמאיו

 א "לכ ותא ואיציו :הנָהמל ץיחמ הָרעֶה"לְּכ םנְכֲאֿ
 תמו םִנְבֲאָב ותא ומר הָנָחמְל ץוחמהלַא הדעה
 :השמחתֶא הָוהְי הָוצ רשאָּפ

 1 לֶאְרְשִי יִנָבִילֶא רַב :רמאל השמדלא הוהְי רַמאיו
 < םהידנב יפנפ"לע תַציִצ םהל ושעו םָהָלֲא תרמָאו
 ₪ היהו :תלכּת ליתפ נכה תציצ"לע נח םתרדל
 הוה תוצמלָּכדְתֶא םתְרּכְו ותא םֶתיִאְרו תציצל 857 <
 םכיניע ירחאו םָכְבַבְל ירֲחַא ורות אלו םתא םתישעו =
 ₪ "תֶא םתישעו רכזת ןעמל :םהירחא םיז םּתַאְרשֶא =

 הוה נא .:םפיקלאל םישדק םתײהו יַתוצמדלּכ
 תויהל םירצמ ץֶרֲאמ םֶכְתֶא יתאצוה רֶׁשֲא םכיהְלַא
 :םָכיַהְלֲא הוה ינָא םיהלאל םבל =
 ם וט יָנְּב םריִכַאְו ןֶתְד יולדב תַהָקְְְּב רֶהְצְיְדִּ הרל חס שר
 \ השמ ונפל | ומקיו :ןבואר נב תָלּפְֶּב ןוָאו ב באילא |

 הרע יאישנ םיתאמו םישמָח לארשי"ינבמ םיִׁשָנֲאַו
 ; ןֹרַהָא-לעְו השמחלע ּוטָהקו :םׁשׁשנַא רעומ יארק
 םישדק םַלַּכ הרעֶה-לֿפ יכ טֿכלבר םֶהְלַא ומ

 םכותבו

| 

| 

| 
| 

 .ו'ל קוספ ןייע .ד"דחו ב"ד ןכו ץוחמהלֶא א'ס . 5

v.4141] השרפה םש  =xינצאני הנאדדע ,(אוזז 1] ךלדחלש 'ג היררסו .טלֿפ ןצווז  
 .םיעבראו תואמ שמחו ףלא םילמו .רשע העשתו האמ םיקוספו .[אצ 1] ואבת יכ ,[אז 11]
 א"ב ,[אנזז 19] .םינתמבה 'ז םיפולחו .םירשעו תואמ הנמשו םיפלא תשמח תויתואו
 םע -לָכְו ףטוח א"ב ,[אזט 93] יצאנמ"לָכְו ,איעגב םינחמבַה נ'בו איעג אלב םינחמבה ארוק
 נ"בו תונלת םע -תֶא ףטוח א'ב ,ןצנט 27 תונלת-תֶא ,ףכה תחת איעגב -לָכְו נ'בו יצאנמ
 ינענכַהְו ג'בו איעג אלב ינענכַהְו ארוק א"ב ןצנש 43] יִנְֲנְּכַהְ ,איעגב -תֶא ארוק
 ושעו .איעגב רֶׁשֲא נ'בו םככותב םע דרַשֶא ףטוח א"ב ,ןצט 14] םככותב רֶׁשֲא וא ,איעגב
 הז ולָע ףולח אלבו ,איעגב לֶכ-נ'בו הדעה םע לכ ףטוח א'ב x 94[ הדעה-לָכ

 .(אזזז 26] תרעדלכ-לָאו ,ןצנז גד]
 .תֶהָק וחירי ץ. 1 .םקיו ל'נ .v 1 .א"י 'א לאומש ,לאומש רמאיו הרטפה v.ג 5
 .אלמ יאירק ימלשורי ,יללהב ןכ +. 9 .ע'תו ש"ח ןכו ןֶּב א'ס ץ.ג

15% 
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 עַמְׁשו :הֹוהְי להקילע יִאְׂשנתַּת עודמּו הוהי םבותבו 4
 תרע-לְּכ"לאְ חרטלָא רבו :ונפ"לע לפיו השמ :

 ׁשֹוְּכַה- הֶאְו ולד רֶׁשֲדתֶא הָוהְי עדו רקב רמאל
 תאז ולא בירק וּב"רַחְבו רשֶא תֶאְו ויִלֶא בירקהו 6
 שא | ןהְב ונתו :ותרעלֿפו חרק תותחמ םכלדוחק ושע ד

 שיאָה הָיָהְו רָחָמ הוהי ינפל תרטק | ןהיִלָע ומישו
 רמאיו :יול ינְכ םָכְלדבר שודקה אוה הָוהְי רחבידרשַא <
 -יכ םפמ טעמה זול נב אנְדועמש חרְקלֶא השמ +

 ביִרְקַהְל לֵאָרְׂשִי תכעמ םֶכִתֶא לארשי והלא לידבה
 ינפל דמעלְו הָוהְי ןָכְשִמ תדבעדתֶא רבעל וילא םָכַתֶא

 יולחינב ףיתַאלְכ"הָאו ףתא ברקיו :םּתרׁשְל הרעה ו
 ךתרעזלכְו הָּתַא ןָכְל והָנְרַכדםג םָּתׁשִקבּו תא וו
 חלשיו :וילע ונולת יּכ אואדהמ ןרָהַאו הוהידלע םיִרָענַה ו?

 אל ּורְמאַּו ֲאיִלֲא נְּב םריכָאלו ןתדל ארקל השמ
 שבדו "בלה ּתַבְו ץֶרָאַמ ונתילעה יִּכ טעמה :הלענ 13
 פא :ררתשההםנ ּוניִלֲע רֶרּתְשתִהיִּכ ְךָבְדִמּב ּונָתיִמַהְל 4

 וגלהןתתו ונפאיבה שבדו בלח תכָו ץֶרָא-לַא אל
 אל רכה םֵהָה םיִשְנאה נעה םֶרבְו הָרָש תלסנ
 ןפת"לא הֹוהְחלֲא מאיו דאמ השמל רחוו :הלענ
 יִתַעְרַה אָלְו יִּתאַשְנ םָהֵמ דָחֶא רוטָח אל םתְחְנמ"לֶא

 -לָכְו הָּתַא חַרֹל-לֵא השמ רמו :םַהַמ רחַא-תֶא ו
 \ וחקו רָחְמ ןרהאו םהָו הָתַא הֹוהְי ינפל ויה תדע וז

 ינפל םֶתברְקַהְו תרטק םהילַע םָּתַתְ ֹותָּתְהִמ שיא
 ןרהַאו הָּתִאְו תֶתַחַמ םיתאָמ םיִשְמָח ותָּתִחַמ שיא הוה

 שֶא םָהיֵלֲ ונתיו ֹותֲּתְחַמ שיִא וחקיו ֹותֲּתְחַמ שיא ו
 השמו דעומ לָהֶא חתפ ודמעיו תרמק םקילע ומישיו

er:ןרהאו  
v. 15 .ףקמ אלבו םּג א"ס צ. 13 .ירק ּוניִלַת ,ביתכ נולְת  v¥.אלבו ףקמ -אל א"ס  

 : .ר"תו ם'ת ,ע"ת ןכו השמ א"ס צ. 18 .הניגנ

- 
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 וט חַתָפ"לֶא ּהדעֶה"לְּכיתֶא חרק םהילע להקיו :ןרהַא
 ;הָרְעַה"לָּכ"לֶא הָוהְידדובַכ ארו לעומ לָחא

 גו ?רמאל ןרהא"לַאו השמ-לָא הוהְי רָכדו
 יו ולו :ענְרְכ םתא הְטֿפַאַו תאוה הרעה ֹותִמ ּולְדְּבַה
 | שיִאָה רב תחרה י ולא לֶא ורמי םֶהינְפילע

 2 הָדַעָהְ"לֶא רָב 2 השמדלא הוה רבו
 : םקָיו :םֶריִבָאו ןָתְד חרק"ןּכשמל בימָפמ 'לעה רמאל |

 :לֵאָרְׂשִי ינקז יֵרֲחַא וכלי םריִבָאו ןָתְדלֶא ליו השמ
 3 םיִשנֲאָה יִלָהֶא לעמ אנ ורוס a הלעהזלָא רפדוו
 ופפת"ופ םהל רׁשֲא"לפּב ּעָנִתִדלַאְו הּלֲאָה םיעשרה
 גז םֶריֿבֲאְו ןָתֶּר חרֶלְּכְשמ לעֶמ ּולעוו :םתאטַחלֿפְב
 םהילַהֲא .חַתָּפ םיבָצְנ .ּואְצִי םריבאו ןֶתְדְו ביבסמ
 ₪ כ ןעְדִת תאְּב שמ למאי :ספטו םֶהינְבו םהישעו
 אָליִּכ הּלֲאָה םישעמה"לּכ תא תושעל ינחְלש הוהי
 עו "לָּכ תקפו הּלֲא ןותמי םֶדָאְהְדלָּכ תֹומְדסִא :יּכְלִמ
 א הָאיִרְּבםִאְו ּיִנְחְלָש הָוהְי אל םהילע דקְפְ םְדֶאָה
 םא הָעְלְבּו היִפ-תֶא הַמדֶאה הָתְצַפו הָוהְי אָרְבִי
 יִּכ םתעדיו הלאש םייח ּודְרַו םָהְל רֶשֶאדלָּכתַאְ
 גג תא רָפדְל ותלכפ יהיו :הוהְירתַא הָלֶאְה םישנַאה צא
 :םהיִּתְחַּת רֶׁשֲא הָמְדַאה עֶכְּבּתַ הלאה םיִרְבְּדַה"לַ
 ג תאו םָהיִּתב-תֶאְו םפא עלפתו היפתֶא ץֶרֶאָה התו
 < םה ּורְריַו :שיפרָה"לַּכ תֶאְו חרלל רֶׁשֲא םֶדָאְקילְּ
 ץֶרֶאָה םֶהילַע ספת הֶלֶאְש םייח םהל רשֶאלָכו
 א םַהיִתְביִבְק רשא לאְרשידלַכְו :להפה ךותמ וראו
 ₪ הֶאְצִי שאו :ץראה ונעלבתדופ ולמא יּכ םלקל וס

MRRתאמ  

 .ףקמב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ צ.28  .יריצ הָלַכֲאָו וחירי רפסב צץ. 1
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 יביִרְקמ שיא םִיִתאָמּו םישמחה תא לכאתו הוהְָי תַאמ
 השמדלָא הָוהְי רָּכֹד :תֶרָמְהַה זי
 -תֶא ריו ןהפה ןרהאפ רועלאדלא רמָא :רמאל >

 יִכ הָאָלְההְרְו שאָהְתֶאְו הֶפְרֶשה ןיכמ תּתְחמַה
 ושעו םֶתשַפְנְּב הָלֶאָה םיאטחה תותחמ תֶא :ושדק 3

 הָוהְדינֶפל םקירקה"יכ הַפְומל יּופַצ םיחפ יער םֶתא
 ןהפה רזעלא הכו :לארשי ינבל תואל ויהיו ושדקיו ,

 םועקריו םיפרשה ובירקה רשא תשחנה תוּתְחַמ תא
 אל רֶׁשֲא ןפמל לארשי נבל ןורָכ :חָבְִמל פְצ ;

 ריטקהל אוה ןרֶהֶא ערזמ אל רֶשֶא רֶו ׁשיִא ברי
 רשֶאַּכ ותְדעַכְו חרק היהודאלו הֹוהְי ינפל תרטק
 :ול השמחרוּב החי רכד

 -לעו השמזלע תרָחָּמַמ לֵאָרְׂשיהנְב תדעְדלָּכ ונלקח ₪
 להקהב יחיו :הָוהְי םעדתא םָּתְמֲה םָּתַא רמאל ןרהא +

 הָגהְו דעומ לָהֶאהלֶא נפ ןרֲהַא-לעו השמ"לע הרעה
 -לֵא ןרהאו-השמיאבימ :הוהי דובִּכ ארו ןגעה והסַכ 4
 -לֶא is רכדיו :דעומ לָחֶא ינפ פ
 םתא הָלַכַאְו תאזה הרעה ףותמ ּומרֶה :רמאל השמ 0
 חק ןרַהאדלֶא השמ רַמאו :םָהינּפ-לע ולפיו עַגְרְּכ וו

 תרטק םיִשו חָּפזמַה לעמ שֵא ָהיִלָעְְתְו הָּתְחַמַהיתָא
 ףצקה אָצְיכ םהילע רפפ] הָדעֶה"לֶא הָרחְמ ךקיהו

 רבו רשֶאּכ ןרהא הקו :ףנגה לחה הָוהָי ינפלמ ו
 תו םַעְב ףגנה לחה הגהו להקה ית"לֶא ץֶדו השמ

 ןיבו םיתמהְךיּב דָמעו :םַעָהְ"לַע רפֿכו תרטקהדתַא וג
 הַעְּבְרַא הפנמַּב םיִתמַה ויהיו :הפנמַה רצעתו םייחה 4

 :הָרְק-רֿבְד"לע םיִתמה דבלִמ תואמ עבשו ףלא רשע
 בשיו

 .הָרְז א'ס צ. 5 .איעגב "ןֶּב נ'ב ,איעג אלב -ןֶּב א'ב א'נ צ. 2 ,?' = .יקובנזבו יללהב ןכ +. 5
 ,ירוצ הָּלֹכֲאַו וחיריב .v 0 .ןרהאו השמ אבו א'ס ץ.8 .ץמק ותדעֶכְו יקובנזב +. 5
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 וג הָפְנַמהְו דעומ לָהֶא חחּפ-לָא השמחלָא ןרָהַא בשִיַו
 :הרצענ
 5% לֵאָרְׂשִי ינָכ-לֲאו רד :רמאל השמחלא הָוהְי רּבדיו ם

 " םהאישנ"לכ תאמ בא תובל ! הטמ הטמ םֶּתאַמ חַקו
 בתת ומשדתא שיא תוטמ רשע םיִנָש םֶתֹבֲא תובל
 ו יִּב יול הטמדלע בֶּתַּכִת ןרהא םש תַאְו :והטמ"לע
 19 דעומ לָהֶאְּב םָּתְהּנַהְו :םתובָא תיּב שארל דָחֶא הממ
 9 רַשֶא ׁשיִאָה הָיָהְויוהַּמׁש םכל דעוא רֶׁשֲא תודעה ונפל
 יִנְּב תֹנלְּתתָא ילעמ יתכשַהְו חֶרפי והטמ ֹוּב"ֹרַחְבֲא
 9 יִנְּבדלֶא השמ רַב :םכילע םעלמ םה רֶׁשֲא לארשי
 דַחֶא אישנל הממ םהיאישנ"לב | ויל ונתיו לארשי
 תוטמ רַשַע םינש םֶתבָא תובל דַחֶא אשל הממ
 גי נפל תטמהדתַא השמ חו :םתוטמ דוַתְּב ןרהא הטמו
 93 לא ) השמ אבר תדֲחָמִמ יהו ותָדעֶה להאב הוה
 אצו יול תוכל ןר ןרהארהטמ חֶרּפ הגה תודעה לק
 גו דלָּפדִתֶא הָשמ איו :םידקש למעיו ץיצ צו חרפ
 וחקיו וארו לארשו יִנְּבילֶּכְ"ַלֶא הוה ינפלמ תטמה
 :והטמ שיא
 5 נפל ]רָהַא הטמחתֶא בשָה השמזלֶא הוה רמאיו
 םתנולת לכתו ירמדינבל תואְל תרמְשמל תודעה
 ₪ ןָּכ ותא הוי הּוצ רֶׂשֲאַּכ השמ שעו :ותמי אלו יֵלֲעַמ
 ו(
  ונדַבָא ונַעוג ןה רמאל השמחלא לֶאְרשי יִנּב ורָמאיו
 ₪ תומי הוה ןפשמחלַא ברקה וברכה לפ ּדָבֶא לכ
 הי -לֶא הוה רמאיו :עינל ונמִּת םָאה

 ןועדתֶא ואשת ךְּתַא ךיבָאדתיבו נבו הָתַא ןרָהא
 שדקמה =
 ,יללהב ןכ צ. 22 .םיקוספב רפסה יצח +. 90 .ר'תו ע'ת ,ש"ח ןכו ףְל א'ס ל. 19,

 יללהב ,ימלשורי ןכ +. 6 .ידצב ןוגנה קר וב ןיא וחיריב ץ. 25 .אלמ תֹוטַּפַה ימלשורי
 .-לַכ א'ס צץ. 28 רפה םתְַלה
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 םָכְתנְהְּכ ןע-תַא ואשת תא נבו הָּתַאְו שקמה
 ולו ְְתַא ברקה בָא טבַש יול הָטַמ חַאתֶא םנו
 :תלעה לָהֶא ינפל ךתא ףנְבּו הָּתַאְו ףתְרשיְו דיל יִלָ
 יטָכדְלֶא לא לָהֶאְה"לְּכ תמש ְְתַרַמׁשִמ ּורמשו
 םה"סנ .ּותמיחאלו ּובְרָקִי אל הַבמַה-לֶאְו שדמה

 רעומ לָהא תְרמשמחתא ורמשו לע ולו :םתאדסנ +
 םתְרְמְשּו :םכילַא בריאל רָוו לֵהֶאָה תבע לבל

 היהידאלו חכמה תְרָמשמ תאו שדפה תרמשמ תא
 -תֶא יִתְחְסְל הגה יִנָאְג :לארשו .ינבילע ףצק דש
 םיִנָתְ הנתמ םכְל לַארְׂשי נב ךותמ םיולה םֶכיחַא

 נבו התאו :דעומ לָהֶא תרבעהתֶא רבעל הוהיל ד
 תיּכְמְלּו חומה רֿבְד"לכְל םכהנְרכ"תֶ ורמְשת ףתא
 רוהְו םֶכְתְְהְּכדתֶא ןתֶא הָנְתִמ תבע םתְדבעו תָכְרֶפל
 | :תמוי ברקה
 תרָמָשמְתֶא ל יִתַתְנ הגה ינו [רהאהלֶא הָוהְי רבו
 הָחְׁשִמְל םיִּתַתְנ ףל לֶאְרְשידינְב ישרקדלכל יתמורת
 -ןמ םישדפה שדקמ ל היהי-הו :םליעדקַחל דיִנְבְ
 "לבל םמאַמַח-לבלו םֶעָחְימִלַכְל םנָבְרַ-לכ שאה
 :ףינבלו אוה ףְל םישדק שרק יל ובישי רשא םַמְשֶא

 שדק ותא לכאי לָכְלְּ ינלפאה םיִׁשְרְקַה שדְקְּב 0
 ינְב פטת-לֿפל םנתַמ תמורת להו וכ ליהי
 םְלֹש"קְחל ףתא ליתנבלו ףינבלו םיתתנ ךל לאְרשי
 -לָּכְו רַהְצַי בלח לָפ :ותא לאי ףהיפּב רֹוהָט"לְכ
 ל הוהל תְידרְשַא תישאר ןנְדו שיריה בלה

 הוהיִל ואיבידרשַא םצראּב ךָשאדלָּכ יִרּוכּב :םיּתַתְנ וג
 לֶאְרְשְיְּב םֶרֶחלּכ :ּונלכאיד ָךְתיִבְּ רוהָט"לָּכ היה ףל 4
 ובירקידרָשא רֵׂשְבדלפל םֶחַר רֶמּפִדלָּכ :הָיחְ ךל ₪
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v.6א"ס  ss:ףקמ אלבו רפושב הֶז נ'ב ,א'ב ןכ צ. 9 .עיבר . 
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 תֶא הפה הָדָפ ךֶא ךלהיהְי ּהָמַהְּבַבּו םָדָאְּב הָוהיל
 :הדפת הָאַמטַה הַמֵהְּבַהרֹוכְב תאו םֵדֶאַה רוכב
 16 םיִלָהְׁש תשמח ףַסַּכ ךְכְרעּב הָדֿפּת ׁשדֹהדָבמ דפו
 וז "וא רֹוׁש-רֹוכְב ךא :אוה הָרג םיִרשְע שדקה לְֵׁשְּב
 םִמּדיתֶא םה שדק הָּדְפִת אל זע רוָכְּבדוא בפ רוכְּב
 חֹהיִנ חירל השא ריטקמ סָּבְלֶחתֶאְו הּכזמַהְדלַע קרו
 ו ןימיה קושְכּו הפנתה ּהָוְחּכ ךלהדוהי םֶרָׂשְבּו :הָוהיל
 ₪ "נב ומרי רׁשֲא םישְדְּפַה תמורת | לכ :היהי ךל
 -כְחְל תא ףיתנבלו נבל ףל ותת הוהיל לארשי
 ףערולו ל החי ינפל אוה םלש חלמ תיִרְּב םֶלש
 א כלו לחה אֶל םָצְרֶאְּ ןרָהא"לֶא הָוהָי רמו תא
 נב תב ףתלחנ לקלח נָא םַכותְּב ףְל היהיחאל
 גו יּתַתְנ הנה יול יִנְבְלְ :לארשי
 םה"רשא םָתְדְבַע ףלח הֶלַחְנל לאְרשִיְּב רשעְמדלְּכ
 ₪ יִנַּב דוע .וברקידאלו :דעומ לֵהֲא תדבעהתא םידְבע
  יַללַה רבע :תמל אמה תאׂשְל דעומ לָהאדלֶא לארי
 םליע תֶקִח םנ ּואָשַו םהְו לעומ ו לֶהֶא תדבעתַא אּוה
 גו "תֶא יפ :הָלֲחנ ולד אל לֶאְרְשי יִנָּב ךותבו םפיתרדל
 יִתַתְנ הָמּורְת הוהיל מירי רשא לֶארשידינב רשעמ
 לֵאָרְׂשִ נב וב םהָל יְִּרְמַא ןק"לע ּהָלֲחנְל סולל
 :הָלָחְנ ִלַחְי אל
 5 5כדִת םיולהדלָאו :רמאל השמחלָא הָוהְי דו
 רשעפהחתא לאְרשידינב תאמ וחקתחיכ םָהְלא ּתְרמָא
 טממ םהמרהו םֶכְתְלחְְּב םתאמ םכל יתַתְנ רשא
 יז םָכְל ֿבעֶחְו :רשעמההןמ רשעמ  הָוהְי תמה
 8 ןּכ :בקוה"ןמ .הֶאלְמַכְו ןרגהדןמ כ םכחמרת

aומירת  
 .ם'תו ע"ת ,י"ת ,י"כ א"ת ,י"כ ש"ח ןכו -תֶאְו א"ס צץ. 17 .איעג אלב -רוכְּב נ'ב א'כ כ

 .איעגב ךערזלו ג'ב א'נ ץ. 19 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש'ח ןכו תַמּורְּת א'סב +. 9
 .האֹלַמַכְו הגומב ,יללהב ןכ +. 97 .רדס ןאכ שי א'סב +. 5
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 רֶׁשֲא םֶכיִּתְרשָעִמ לפמ הֶוהְי תמורת םָּתַא-סנ ומת

 הָוהְי תַמּורְּתתֶא ּונממ םֶּתַתְּ לארשי ינּב תאמ ּוחקת

 תמורּת"לַפ תא ומירְת םכיתנתמ טכמ :ןהפה ןר רהאל 2
 םהלא ּתְרמָאְו :ועממ ושדִקְמתֶא ּוּבְלָחדלָּכַמ הוה
 ןרָג תאּבְתְּ םולל בשָחְו ונממ ובלֶחדתא םכמירהב
 םכתיכו םתא םוקמ"לַכְּכ ותא םתלפָאו : קי תאובתכו
 -אלו :דעומ להב םפתרמע ףלח םֶכְל אוה רבש"יכ
 יֵשְרְכדתֶאְו ּונֵמִמ ֹובְלֲהההָא םכמירהב אטַח וילע ואשת
 :ותומת אלו ולְלַחְת אל לארשיחינב
 ערפ תקח אז :רָמאל ןרָהַא-לָאְו השמחלָא הָיהְי רדיו

 םומ ּהָּבְיִא רשא הַמיִמָּת הֵּפְרֲא הָרֶפ ךילֶא וחיו
 רֹועְלֲא-לֶא ּהָתֹא םֶּתַתְנ :לע ָהיֶלְע הלעזאל רֶׁשֲא

 התא טהשְו הָיָה ןוחמ"לֶא התא איצוהו ןהכה
 "לֶא הֶזהְ יעְּבְצְאְּב המדמ ןהפה רֶזְעְלֶא חקְלו נפל
 -תֶא ףֶרָשְו :םיִמָעִּפ עבש ּהָמְּרִמ דעומהלַהֶא נּפ חב
 "לע ּהָמְּדִדתֶאְו ּהָרָשְּבתֶאְו הָרעְדתֶא ויניעל הָרְּפַה
 תעלות ינְשּו בואו זרֶא ץע ןהפה חקַלְו *ףרשי השרפ
 ןהפה ויִדָנְּב םָּבִכְו הָרָּפַה תפרש ףותדלֶא ילשהו
 ןקפה אַמְמְו הנָהַמֲהילֶא אָבְי רחַאְו םימּכ ורָשְּב ץחרְו
 ץחרו 'םימּב 'ויִדָנִּב בכי התא ףרשהו :בֶרָעְהְדִע
 ורשב --

 ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו םֶכיֵּתַבּו א"ס +. 81  .ר'תו ע'ת ןכו לָּכ תלמ אלב תַמּורְּת תא א'ס +. 9
 = = .ר"תו ע"ת
 םתאמ חקו ,[אוז 1] הרק חקיו 'ב היררסו ,לא בך [אצז 1--א 111 32] השרפה םש 2
 תשמח תויתואו .העשתו תואמ עבראו ףלא םילמו .םיעשתו השמה םיקוספו .[או/זז ג6]
 ,ארוק א"ב ,(אץז 28] םישעמה-לכ תֶא 'ב םיפולחו .םירשעו שמחו תואמ שלשו םיפלא
 הז נ"ב ,היָהְי םע -הָז ףטוח א"ב ,[אט1זז 9] ךל היהי הֶז ,-לָּכ םע ופטוה נ'בו ךיראמב תֶא
 ןxvוז 12[ תרטקה- תא ןתיו ,[אענז 2] ןרהא-ןב רזעלאהלֶא רמא וילע ורבחתה רשאו .רפושב
 ,(א/ז 7] שא |ןהב ונתו 'ד תוקספו .[אצ 11] ] ונולת 'א 'תכו .[אצ זז 19] ךתא ךע ערזלג ךל

 .[אטזז 28] ברקה | ברקה לכ ,[xטנז 91] םהיאישנ"לכ |וילא ונתיו ,ןצטנ 7] וב 'ב
 .א"י םיטפוש ,ידעלגה חתפיו הרטפה צץ. 1 | .ה"כ ח'י ליעל רדסה הז א"סב +. 1 ,שי
 ע"ת ןכו םִיַַּב תלמ אלב ץַחַרו ויָדָנְּב א'ס צ. 8 .אלמ אֹובָי ימלשורי ,יללהב ןכ +.
 .ח'כ ז"ט ארקוו ןייע :ר"תו ס"ת
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 )א רֹוהַמ שיא | ףכֶאְו :ֿברעֶה"דע אַמַטְו םִיַמּב ורב
 התוהו רוהט םוקמּב הנחמל ץוחמ חיגהו הָרפַה רפא
 :אוה תאָמַח ה מל תָרְמׁשמְ לאָרְשירנְב תרעל

 תקחל םַכותַּב רוה רגלו לארשי ינבל הסוהו ברעה
 וו ?:םימי תעבש אמו םֶדֶא שפְנְ"לָכְל תַמּב עגה :םלוע
 ופ רקטי יעיֿבְׁשַה םויבו ישילשה םּויִּכ ובדאָטחְתִי אּוה
 אֶל יעיבשה םיַפּו ישילשה םיכ אָטַחתְ אל"ם
 וג אָלְו תּומָיירשא םֶדֶאְה שָפְנִּב תַמְּב ענהלָּכ :רהטי
 אוקה שפה הָתְרְבִּנ אמט הוה ןֵּבשִמתֶא אָטחְת
 דוע היי אָמְט לע קרזחאל הנ ימ יִּכ לארשימ
 וו אָּבַהלָּכ לָהֶאְּב תומיחיכ םדא הרות תאז :וב ותֶאמט
 ו לכו :םיִמָי תעְבש אָמְטְי לַהאָּב רשָאלַכְו לַהאַהְדלֶא
 ו לו :אוה אמט יע ליִתּפ ריִמָצְְיִא רׁשֲא ַחּותֿפ ילב
 םצעבדוא תמב וא ברח"ללהב הרשה ינפ"לע עֶניײרְׁשֲא
 אמל וחקלו :םימי תעבש אָממְי רבקב וא םֶדֶא
 :יִלּכְדְלֶא םיוח םִַמ וילע ןתו תאַטַחַה תפרש רפעמ
 וג לָהאָהלֲע הֶּנְהְו לוהט שיא טימַּב לבו בוא הללו
 עונה"לעו םשדויה רשא תושפנה"לעו םילָּכהְ"לָכ"לעו
 ו "לע רהֶטה הזִהְו :רפקב יִא תמב יא לְלָחָב וא םֶצְעּ
 םויכ ואָטַהְו יִעיִבְשה םויבו ישילשה םויפ אָמְטַה
 א ׁשיִאְו :בֶרָעְּב רהֶטְו םימּ ץחרו ויָרְְּב םָּבכְו יעיפשה
 דותמ אוהה שפנה הָתְרַכְנ אחי אלו אָמְמחרִׁשֲא
 ויִלָע קרזחאל הדנ ימ אמט הֹוהְי שףקמ"תַא יּכ לקפה
 א הדגהק הזמו םלש תקחל סעל התה אה אממ

 ככל ה ה
 .חנומ תאְז א'ס +. 14 .ע'תו ש"ח ןכ רַהָטְו ל"צ . 19 .איעגב ההיָהְו נ'ב א'נ .9
 .ס"תו ע'ת ,ש"ח ןכו -לּכ תלמ אלב םיִלָּכַה- לו א'ס +. 18 .איעגב "ןיא נ'ב א'נ ל. 5
 .םצָעַּב א'ס ,חותפ תי יבה הגומבו וחיריב ןכ +. 18 .רסח תשָפְּנַה ימלשורי ,יללהב ןכ + 8
 .ס"תו ע'ת ,יית ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו םָכָל א'ס +. 1
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 לכו :ֿבְרעֶה"דע אמטי הֶּדנַה יִמָּב עגנחו ויָדָיְב בכי ש
 -דע אמטת תעננַה ׁשֿפנַהְו אמט אמטה ובד ענידרשא
 :בֶרְעַה

 ןושארה שדחכ ןצ"רפדמ הָרעְה"לְּכ לֶאְרְשיינב ואבו כ
 "אלו :םש רבקתו םִיְרִמ םָׁש תָמִתַו שרְקְּב םַעָה בשיו +

 ֿבְריו :ןְרָהָא-לעו השמדלע ּולָהְו העל םימ היה
 ינפְל ּוניַחַא עוגב ּונענָנ ולו רמאל ורמאיו השמדסע םעֶה

Si, 2h 

 הזה רפה הוהְי קא םָתאָבָה הָמְלְו :הֶוהְ
 + ר 3 יש oe ג
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 ער םקמ\אל הוה עֶרָה .םיקמהילֲא ונתא איבה
 ןרהאו השמ אביו :תותשל ןיא םימו ןומרו ןֿפו הא
 אריו םַהיִנָפלע ולפיו דעומ לָהא חַתַפדלֶא להקה ינפמ
 :םֶקיִלַא הָוהְידובְכ
 להקַהְו הטמהדתַא חס :רמאל השמחלָא הוהְי רדיו
 עלָפַה"לֶא םּתְרַּבד ףיחֶא ןרהאו הָּתַא הּעֶהתֶא
 עַלָפַהְִמ םימ םקל תאצוהו .וימימ ןת םהינעל
 -תֶא השמ חכו וםֶריעְּבדתֶאְו ּהָדעָהדתֶא תיקשהו

 ןְרָהַאְו השמ ולהקיו :ּוהְנצ רשאכ הָוהְי ינפלמ השמה וס
 םירמה אָנדועְמש בטל רמו עלה יִנָּפלֶא להקַהתֶא

 ודידתַא הָשמ םֶרּ :םִיִמ ספל איצונ הוה על דדזַמָה וג

 שתו םיכר םִימ ואו םִימעַפ ּהממְּב עלא ךי
 -לֶא ּהָוהְי רמאיו :םֶריִעְבּו הדעה ו

 יניעל ינשידקלל יב םּתנַמֲאָה-אל שי (רהאדלַאו השמ
 ץֶראהדלַא הוה לֶהָקַהְתַא ואיבפ אל ןכל לֵאָרְׂשִי נב

 דינב ּובְרדרֶשֶא הבידמ ימ המה :םהל יתתזרשא ו:
 :םֶכ שקו הָוהיהתֶא לֶאְרְשי
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 חלשיו
 .ע'ת ןכ ַתאָבַה ל'צ .4 ,2 .וּב םע עי ףטוח אלו איעגב רשֶא ארוק נ"ב ,א'ב ןכ +.
 .רסה םֶהָלֲא ימלשורי ,יללהב ןכ +. 6 | .ּונָתיִלָעֶה ל'נ +. 5
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 וו הָּכ םיָרֲא ךלמ"לֶא שדה םיִכָאְקִמ השמ חלשה | ם-
 רֶׁשֲא קהה לפי תא ְתְעַדְי הָּתַא 4 .ks רַמָא |

wx 
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 ודד 4

 ₪ ורָּהַה רה הָרעה"לַּכ 5 ואביו שדָקִמ עֶס
 גו לּובְנְלע רֵהֵה רהב ןרהא"לַאו השמחלא הוה רַמאָיו
 גו אבי אל יּכ ויִמעדלֶא ןרהַא ףסָאי :רמאל םודָאְדִרֶא
 םתירמדרשא לע לאְרשְי נפל יתתְנ רשא ץֶרָאָהְלא
 2 נָּפ רֶזעְלֶאתֶאְו ןרהאדתא חק  :הבירמ ימל יפתֶא
 ₪ וידָנְּבתֶא ןרהאדתא טשפהו :רֶהָה רה םֶתַא לעהו
 :םש תמו ףסָאְי ןרהאו נב רעלֶא-תָא םּתְׁשֹבלַהו
 גז יניעל רַהָה רהדלָא לע הוה הוצ רשאּכ השמ שעו

 ₪ שליו ויָנּפתֶא ןרָהאתָא המ טשָפוו :הָעֶה"ל
 רֶהָה שארַּב םַש ןְרַהֶא תמו ונָּב רעְלָאתֶא םֶתִא
 3 עו יִּכ הָרַעָהדלָּכ ואריו :רֶהָהְִמ רזעֶלָאו השמ דרי
 :לַארְׁשִי תיב לָּכ ם םישלש ןרָהאתָא יֵּכְו ןרהא

 עמשיו ו

 ,רסח לאמו ימלשורי ,יללהב ןכ +. גז  .אלמ ּונָאיצויו ימלשורי ,יללהב ןכ +. 6
 .חתפ ןָאמִיַו יקובנזב . 1
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 בשי רֵרעְרְלִמ ינענְּכַה עמשיו אכ

11 

2 

 לאְרשיִּב םֶחְליו םיִרְתֶאה ךְרה לארשי אָּב יב בה
 רמאינ הָהיל רָדְנ לארשי רדיו יבש ממ בש <

 :םָהיִרע-תֶא יתמרחהו יִדָיְּב הוה םַעְהְתֶא תת ןתנ"םא
 Ww םֶהָתֶא םֶרָחִיו לב הזתֶא snd לאְרְשי isa הֶוהְי עמו

  | 2ו ' 3% 1 7
 ו  ‘Aרדר

hh 1" 
4 

 -ב 4
7-7 

A 

8 ug 
₪ 4 5 + ce: ל | 1 ; ₪ - ₪ 

 השמבו טיהלאב םעָה רבו :ךרדב םַעָהְשַפ רצקתו :
 םֵהֹל ןיא יִּכ רָבְדִמַּכ תומל םיִרְצְממ ונתילעה הָמְל

 הֹוהְי הלשיו :לקלקה םֶחְלַּב הֶצְכ ּנׁשֿפנְו םימ יאָ <
 דםע תמו םעֶה-תֶא ּוָכַשנִיו םיפרשה םיִׁשָחְנַה תא םֶעְּב

 כ ואמה ורמאיו השמדלָא םעָה אפו :לַארְׂשיִמ בר +
 -תֶא ּונילעמ רסוו הָיהְילֶא ללפתה דו תוהיב ורב

 -לֶא הוהְי רמאוו :םַעָה דַעְּב השמ ללפתיו שחנה <

 ףושנה"לָּכ הָיָה סלע ותא םישו ףרָש ףל השע השמ
 -לע ּוהָמשָיַו תֶשחְנ שחְנ השמ שעיו יָחְו ותא הֶאְרְו +

 שחנלָא טיִּבָהְו שיאדתַא שחנה א הָיָהְו סנה

- 

- 

 ועסו :תבאכב ּונַחיו לֶאְרְשי ינכ ועְסּו :יחְו תשחנה ו!

 באומ ינפ"לע \ רשֶא רָּבְרִמַּב םיִרָבַעַה עב ּונֲחּו תבאמ
 םשמ :ררו לחנְב ונחיו ועסנ םשמ :ׁשמְׁשַה חַרוממ !
13 

 לֿבנמ אציה רֵּבְדמַּכ רֶׁשֲא ןונרא רבעמ נח עס
 :ירֹמֲאָה ןיבו בָאֹומ ןיכ בָאֹומ לבג ןנרא יּכ ירמאה

 הָפוסְּב בֶהְותֶא הוהי תמחלמ רַּפַסְּב רמָאְי ןפזלע \
 תבשל הָטנ רֶׁשֲא םילחנה רֶׁשֲאְו :ןונרא לוותה ו

 .רֵאְּבַה אוה הָרֲאְּב םשמּו :ֿבָאֹומ לּובנל ןעשנו רע
 רשא =

 ינענכה ל"צ ץ.3 .איעגב ינענָּכַה נ'ב ,א"ב ןכ .v 1 .עיבר ל איס צץ. 1 .אכ

 ,הפר בסל אבר ארוזהמב ןכ ץ. 4 .איעגב דםש נ'ב א'נ צ. 8  .ע'תו ש"ח ןכ ֹודָיְּב

 ןכ צצ. 13, 14 .הפר בֹבְסְל נ"ב ,שגד בֹבְסְל א"ב א'נ :נ'ב ןכו ,שגד אירב טל ,א"ב ןכו

 בַהְותֶא ימלשורי רפסב ,תובית יתש ארזע רפסב ןכ .14 .רסח ןֹנְרַא ימלשורי ,יללהב

 ;ארח הלמ
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 םהְל הָנַּתֶאְו םַעָההֶא ףסַא השמל הָוהְי רמָא רֶׁשֲא
 וז "תֶא לֵאָרְׂשִי רֶׁשי א :םימ 1
 וא םירש ָהּורְפַח ראְּב :הלחונע ראב ילע תאוה הרישה =

 :הָנֶתִמ רָּבְדִמִמּו םֶתְנַעָשִמְּב קקחמּב םֵעָה יִביִדְנ ָהּורְכ
 0 אינה תֹומָּבִמּו :תומְּב לאילחנמו לַאילֲחנ הָנִתִמִמ

 | ינפ"לע הֿפַכְׁשַו הָנסּפַה שאר בָאמ הָרָשְּב רָשֶא =
 :ןמישיה =

 גו ?רמאל יִרמָאָקְ"דְלִמ ןיס"לָא םיכָאְלמ לאְרשי חלשיו <
 5 ימ הַּתְׁשִנ אל םֶרְכְבּו הָרָשְּב הטנ אֵל ףצְראְב הָרְּבעֶא
 9 נאָר לב רֿפענרָשַא דע ףלנ למה ףֶרַדְּב ראב
 וגעלַּכ-תֶא ןחיס ףסָאװ ֹולֿפנְּב רבע לארשיחתַא ןקיס
 םֶהְלַו הָצָהְי אבי הְרְבְדְמה לאְרשי תארקל אנ
 או וצְרַאדתֶא שרייו ברְחְרפְל לֵאָרְשִי הכו לֶאְרשי
 5 חקיו :ןומע יֵנְּב לוב וע יִּכ ןומע ינְב"רע קבידדע ןנרַאמ
 יִרְעדִלָכְּב טארשי בשיו הלאה םיִרעֶהלְּכ תֶא לֶאְרְשי
 ₪ ןֶחיִס ריִע ןובָשֶח יִּ :היתנב"לפבו ןיּבְשָחְּכ יִדמָאה
 ןושארֶה בָאומ ךלמְּב םֹהְלָנ אּוהְו אוה יֵרֹמֲאַה למ
 יז ורמאי ןפלע :ןנראדדע ודימ ֹוצרֲא-לְּב-תֶא חק
 3 שָאיִּכ :ןוחיס ריע ןנופתו הָנָבִּת ןֹובְׁשֲח ואב םיִלשמה
 באומ רע הֶלַבָא ןחיס תֶיִרְקִמ הָבָהְל ןופשחמ הָאְצָי
 א שומפ"םע ּתְדְבָא בָאומ הלוא dl תמְּב ילעּב
 :ןוחיס יִרמָא ךלמל תש ויָתֹנְבּו םמילפ וכ ןת)
 א "דע רָשֶא הפנ"דע םישעו ןבידדדע ןוּבָשח דבא םֶרי
 ו שמ חלשוו ּיִרמָאָה ץֶרֶאְּב לאךשי בֵׁשֹו :אבדימ
 -רֶׁשֲא יִרמָאָהְדִתֶא שרו הינּב רכְלו .רזעידתֶא לגרל

 ₪ ןָשְבְהְְלמ גש אציו ןשּבה דרה ולעוו ונפוו :םש
Srםתארקל  

 וחירי שמוחב ןכ +. 4 = .איעגב תא נ'ב ,א"ב ןכ .95 = .ע"תו ש"ח ןכ ףקָשְּנַה ל'צ +0
 .רפח ןחיִס ימלשורי ,יללהב ןכ צ. ל7 .אלמ ןֹונְרֲא יללהב ,ימלשורי ןכ צ. 26  .רפח
 שריװ ץ.32 .ע'תו ש"ח ןכו -לע א'ס +. 30 | .ע"תו ש"ח ןכ שא ל'צו ,'ר לע דוקב +. 0
 .ירק ׁשרֹוו ,בותכ
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 רַמאּו יִעְרְדֶא ּהָמְחְלמל ֹוגע-לכְו אּוה םתאָרְקל
 ותא יּתַתְנ ףדיב יּכ ותא אריתדלַא השמדלָא היה

 ןחיסְל תשע רֶׁשֲאַכ ול תישַעְו וצר מעדלָכדתֶאְ
 וְנְב-תֶאְ ותא וכו :ןּבָשָחְּב בשוי רשא ירמָאָה למ <

 -תֶא ּושרייו ליִרָש ּול"ריִאְׁשִה יִתְלּבְדדַע ומַעדלָכְתַאְ
 רָבַעִמ בָאומ תֹוֿברעּכ וחיו לֵאָרְׂשִי נב ועו :וצְרַא

 ערפ רצ קָלֶּב ארי :ותרי ןדריל כ
 = = ינפמ בָאומ רנו :ירמָאְל לֶאְרשי הָשַעדִרְשֶאלַּ תא +

 :לארשי נב ינפמ בָאומ ץקיו אוה"בר יּכ דאמ םעֶה
 -תֶא לָהְקַה חלי הת ןידמ ינְרְזלָא בָאומ רמו
 קלפי הרשה קֶרָי תֶא רושה לכ ּונַתְביִבְסדלְּכ
 םיִכָאְלִמ חלשיו :אוקה עב בָאומְל ךלמ רפַצְְּ :

 "ה ץרא רהנהדלע רֶׁשֲא הרותֿפ רׂשְּבדְב םעְלְּב"לָא
 הָפַּכ הגה םיִרְצְמִמ אָצָי םע הנה רמאל ולדארקל מע
 -הָרֲא אניהכל הָּתעְו :ילממ בשי אוהו ץֶרָאַה ןיעדתַא
 -הכנ לפוא ילוא ינממ אוה םּוצעדיּכ הוה םעֶה-תֶא יל
 ךְרבמ ְךְרָבְתרְׁשַא תא יתעדי יִכץְרֶאְהְדִמ ונשְרְנִאְו וב
 םיִמָסְקו ןידמ ינקו םָאֹומ ינקו ולו :רָאװ ראָת רשאו
 :קלָמ .יִרְבד ייָלַא רָב םעְלּפדַלֶא ואמו םֶרָיּב
 רכד םֶכַתֶא יתבשהו הליִלַה הפ וניל םָהיִלֶא רמאיו
 :סעלבהסע באומדירש ובשינ יִלֶא הוהי רבדי רֶׁשֲאַכ

 אביו

 ,(אזא 1] הרותה תקח תאז 'ב הירדסו ,יזע [אזא 1--אאנז 1] השרפה םש +. 1 ,בכ
 םיעבראו םיתאמו ףלא םילמו .םינמשו העבש םיקוספו .[אא 14] םיכאלמ השמ חלשיו
 ,(אזא 99] וב עגידרשא-לכו 'ג םיפולחו .םיעבשו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .השמחו
 עמשיו וב םע עַגַי ףטוח אלו איעגב רָשֶא ארוק נ"ב ,וב םע -עגװ עג םע דרשֶא ףטוח א"ב
 ןתנדאלו ,א"הה תחת איעגב ינענּכַה נ'בו איעג אלב ינענָּכַה ארוק א"ב ,ןצצז ג יֵנעְֵּכַה
 בסל ףולח אלבו .איעגב -תֶא נ'בו לארשי םע תֶא ףמוה א'ב ,[אא1 2] לארשיהתַא ןחיס
 . .[אאז 32] שרייו 'א 'תכו .[אאז 4] יפרב

 נ"ב ,א'ב ןכ+.5 .ףקמ וא חנומ םא גילפ צץ. 8 .'ו'ה הכימ ,תיראש היהו הרטפה v.פ
 ירקו ביתכ הַּנַהְו א"פב הָנַהְו ריבס צ. 5 .ר'תו פ"ת ,ש"ח ןכו ןומְע אס +. .איע גב "לע

 .איעגב ורבדָיו נ'ב א'נ +. 7 = .ּונָשְרְנַאו יקובנזב +. 6 .ס'תו ע'ת ,י'ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו
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 ו הָלֶאָה םיִשְנָאְה ימ רֶמאֹו םַעְלְּבִ"לֶא םיִהְלֶא אב
 וו ףלִמ רֶפְצְרִּב קָלְּב םיקלֶאְק"לֶא םַעְלִּב מאו :ִמע
 וו "תֶא םֿפו םִירְצַמִמ אצה םַעָה הגה ויָלֵא חלש בָאֹומ
 םֶחְלַהְל לכוא ילוא ותא ילדהַבְק הָכְל הָתֹע ץֶרָאָה ןיע
 וג םֶהָמִע לה אל םָעְלּכַלֶא םיהלֶא רֶמאו :יתְׁשַר וב
 ₪ ךָכּבַּכ  םְעְלּב 'םֶָיו :אּוה רָב יִכ םִעָהדתֶא ראָת אֵל
 הָוהְי ןַאמ יִּפ םָכְצְרַא-לֶא ּובְל קֶלָב יִרָשלֶא רמאיו
 וו "לא ּואָבִ ָֿאֹמ יִרָש מוקה :םכְמַע ףלַהל יתְתְל
 5 הלב דע ףסוו זּנָמִע ךְלֶה םַעְלִּב ןאמ ּורמאיו קֶלְּב
 ו םַעְלְּב"לֶא ואבו :הָלֲאַמ םיִלָּבְכִנְו םיפר םירש חלש
 ענֶמת אָנ"לַא רּפְצְֶזְּכ קֶלָּב רמָא הָכ ול ּורְמאֹ
 וז רמאת"רָשַא לָכְו דאְמ ףדְּכַכַא רֵּבֹפרִכ :ילא ףְלֶהִמ
 ו םֶעְְּב ןעיו :הָוְה םַעָה תֵא יֵלֹהָבְה אָנהְכְלו הָׂשֲעֲא ילא
 ותיב אָלְמ קָכְב יִקְדִתַיִמִא קל יִדְבַעְלֶא רֶמאּו
 תושעל יִהְלֶא הָוהְי יִפדתֶא רבעל לכוא אל בָהּ
 ו הֶלָיִלַה םָתַא-ג הוב אָנ ובש הָּתַעְו :הֶלודנ יִא הנק
 ו "לֶא| םיקלָא אבו :ימע רד הָוהְי ףסידהמ הָעְרַא
 םיִׁשְנֲאָה ּואָּב ךל ארְקְלדמַא ול רַמאיו הלל םַעְלְּב

 ותא ףיִלֶא רָכרֲארַׁשַא רֶכְדַקְֶא או םתא ךל םוק
 ו ךלוו נתֶאדתֶא שָבְחִי רקבב םֶעְלִּב םקו :השעת
 ₪ בציהיו אוה ףלוההיִכ םיהלֶא ףאדרחיו :בָאֹומ יִרשְִע

 גו ונתַא-לע בכר איה ול ןָמְׂשִל ףרָהּכ הֶוהְי ךאלמ
 ₪ לרדב בַצְנ הָוהְי ךאלמחתַא ןותֶאה ארו וע ויָרֲע
 לתו ךרדההןמ ןותֶאה טתו ּודָיְּב הָפּולֶש וָּבְרִחְ
 גו דמעיו :ףךְרדִה הפטהְל ןותָאָקחתַא םֶעְלִּב ףיו הָרְשּב
 :הזמ רֶדָנְו הָזמ רֶדְג םימְרְכה לועשְמְב הֶוהְי ךאְלמ
 ארתו : | | =
 ,י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו אלו ריבס ץ. 15 .ע'תו י"ת ,ש'ח ןכו הָּתַעְו א"ס . 1

 .רקבב םעלב םקיו א'ס +. 18 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,ש"ח
19 
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 ץֶחְלִּתו ריקַה"לֶא ץֶחְלִּתַו הָוהְי ְךַאְלמ"תֶא ןֹותָאָה ארתו =
 "ךאלמ ףֶסויו :התפהל ףסיו ריקה"לא םעָלְּב לָנְרהתֶא ₪

 תוטל ךרָהְדִיִא רשא רֶצ םוקְמְּב דמעה רובע הָוהְי
 ץברתו הָוהְי ךאלמדתַא ןותֶאָה ארתו :לואמְשו ןימָי =

 :לקמּב ןּותָאָה-תֶא יו םֶעְלִּב ףאזרחיו םעְלְב תחת
 יִתישְעְדהַמ םָעְלבְל רָמאָּתו ןוְתֶאָה יִפדתֶא הָוהְי חתְפיו ₪
 ןותָאְל םָעְלִּב מאו :םיִלָנְר ׁשְלָׁש הז נְתיִכַה יִכ ל ₪

 :ףיִתְנרֶה הָתַע יפ יריב ברי ול יִּב תְללַעְתה יכ
 -רֶׁשֲא נְתַא יכנָא אולה םעְלְכ-לֶא ןותֶאה רמאתו
 יתגפסה ןְכְסַהַה הוה םויהדדע ףרועמ ילָע ּתְמַכְר

 םעְלב יניע-תָא הָוהְי לו :אל רמו הפ ךְל תושעל גו
 ודָיִב הפְלש וּכְרחְו ךרדפ בָצנ הָוהְי ךַאְלַמדתֶא אריו

 המ"לע הוהְי דאלמ ֹיָלֵא רמו :ויפאְל וחתשיו דקו ה
 יתאְצְ יִכְִא הנה םיִלָנְר שולש הז ָנַתֶאתֶא תיבה
 ינָפְל טו ןותאה ינארתו :ידֵנְל ףךרהה טריפ ןָמָשְל
 הָכְתְא"סְנ הָתע יכ יִנָפִמ הֶתְטְנ ילוא םיִכָנְר שֶלֶש ה
 הָוהְי ַאְלַמ-לֶא םַעְלּב מאיו :יִתייחְה ּהָתואְו יִתְנְרְה
 ףרדפ יתארקל בָצְנ התא יכ יִתְעְדָי אל יכ יִּתאָמְח

 הָוהְי ךַאְלמ רָמאַיַו ויל הָבּושֶא ףיניִעְּב ערדםא התעו 8

 "רֶשֶא רָבְּדַה-תֶא םֿפָאָו םיִׁשְנֲאָהדסע ךל םָעְלַּב"לֶא
 :קֶלְב יִרָשְדִע םעְלִּב לו רדת ותא ףילא רבא

 ריעְְלֶא .ותארקל אֵצַו םעְלְב אָּבִַּכ קָלֶּב עמשיו ₪
 רמאוו :לוֿבְנַה הצב רֶׁשֲא ןנְרא לּובָנְהלע רֵׁשֲא בָאומ
 ףל"ארקל דלא יִתְחְלש חלש אלה םָעְלַּב"לֶא קֶלְּב

 רמאיו :ָרְּבַּכ לכוא אל םֶנְמִאַה יִלֶא ַכַלָהְאְל הָמְל א
 םעלב

 ,יללהב ןכ +. 6 .חתפ רצ יקובנזב צ. 26 .אלמ ּהֵתֹוּכַהל יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5
 .פֲאְו יקובנזב ץ.35 .ירק ל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 28 .רסח לאמשו ימלשורי
 .ירק ּףְל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 7
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 לכוא לֿפיָה הָּתִע ףיִלַא יתאָב-הנה קֶכָּב"לֶא םַעְלְּב
 ותא יֿפְב םיִהלֲא םישָי רֶׁשֲא רֶכְּרַה הָמּוִאָמ רָב
 ₪ :תוצְח תירק ואבו קלֶּבדםע םַעְלִּב לו רבא
 מ רשֶא םירשלו םִעְלְּבְל חלש'ו ןאָצְו רֶקְּכ קָלְּב חב
 וו תֹומְּב והלעיו םַעְלִּברתֶא קֶלְּב חכו רק יה ותא
 גכ קֶלְּבִדלֶא םעָלְב רמו םעָה הצק םשמ ארו לעב
 םירפ העְבְש הְָּב יל ןכֶהְו תֶחְּבומ הָעְבְש הוב ילדה
 ג לע םעֶלְּב רֶּבִד רֶׁשֲאַּכ קֶלְּב שעיו :םיִליִא העְבְש
 ג קְלּבְל םָעְלִּב רֶמאּו :ַחָבְִמַּכ ליאו רפ םֶעְלֿבו קָכְּ
 יתארקל הָוהְו הרי ילוא ּהָכְלֲאְו ְךתלעדלע ביתה
  םיִהלֲא רו :יפש ףלמ ךל יּתְדגהְו ינַארײהמ רבו
 יִתְכְרְע תחְבְזִמְה הָעְבשדתֶא ולא רמו םֶעְלְּב"לֶא
 : םעלב יִפְּכ רָבָּד הָוהְי םשיו :חפזמּפ ליאו רַפ לעֶאו
 ג הנהו וילא בש רֵּברְת הכו קֶלְּבִדלֶא בוש רֶמאֹ
 ז רמאיו יִלָשמ אשיו :םָאֹומ יֵרְׂש"לָכְו אּוה וּתְלְעלַע בש
 הָּכְל םֶלָקְחיִרְרִהִמ בָאומ"ְדִלִמ קֶלּב יִנחְט םֶראְדִֶ
 גאל בקֶא הָמ :לֵאָרְׂשִי הָמַעְו הָכְלּו בקעי ילדהרא
 ) םיִרְצ שארמהיכ :הָוהְי םעֶז אל םעֶוֶא הָמּו לא הָבק

 אל םיוגבו ןּבְׁשִי דָרָבְל םַעְְַה ּונָרּושַא תשְבְנַמּו נָארָא =

 וו לאְרְשַו עפְרתֶא רֶפְסמּו בקי רפע הָנָמ ימ :בָשַתִי ם
 וו מאו :ּוהָמְּכ יתירָחֶא יֵהָתּו םיִרָשָי תומ יׁשֿפנ תַמּת
 הגהו ףיּתְחְקְל יביא בקל יל תשע המ םֶעְלְּבִדלֶא קֶלְּב
 וג הָיהְי םישָי רֶׁשֲא תא אלָה רמאיו ןעו רב תר
 וג יִתֶא אָזְּל קֶלָּב ויִלֶא רָמִאיַו :רבדְל רַמשֶא וְתאיִפְב
 הֶאְרְת והצק ספא םֶשִמ ּונָאְרִת רֶׁשֲא רַחֶא םוקְמ"לַא
 4 םיפצ הָרש והחְקיו :םשמ יֵלונְבְקְו הֶאְרת אֶל יִלָפ
 ליאו רֶפ לע תֹחָּבְמ העְבש ןְבנ הָגְספַה שארֶלא

 החבזמב
 .יל ונבקו נ'ב א'נ y.13 | ,ע"תו י"כ ש"ח ןכ רפס ימּו = מּג ל"צ ץ. 0 .ירק בכ +. 8
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 ויֿפְּב רֶבְד םשיו םַעְלַּב-לֶא הָוהְי רקיו :הָּכ הָרָקא א

 רפ לו םעְלְּב רַמָא רֶׁשֲאַכ קֶלָּב שעו :םליֵא הָעְבַׁשְו
 ֵרְבִל הוה ינִעְב בוט יכ םעְלּב ארו :ֲחּבְמַּב ליאו דכ

 םיִשָחְנ תארקל םעֿפבטעֿפְכ ךְֶהיאָלְו לֵאָרְׂשִ-תֶא
 כ ארו ונעתֶא םֶעְלֿב אָשּו נפ רָבְדמַה-לֶא תש
 שדה

 :םיהלָא חור .ִלָע יקְּתו וָמְבִׁשִל ןכש לֶאְרְשְנתֶא
REאשיו 214  
v. 15ףקמ -אל אמ דג 197 .ןב ריבס 218 אםיתו ש"ח ,ב'ד ןכו ףיִתלע א"ס . 

 .תעב א'ס ץ.93  .רסח תַפָעתַּכ וחירי ,ימלשורי ןכ .22 = .ע"תו ש"ח ןכ רבא ל'צ +. 0
 ."יִכ גילפ ץ. 1 ,דכ | .םֶעְלְבְל וחירי שמוחב +. 5 = .לֶעָפ נ"ב ,א'ב ןכ 3
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 רָבָגַה םֶאְנּו לעב נְּב םעְלְּב םָאְכ רמאיו ֹולָׁשִמ אשיו
 \ דש הזחמ רשא לֵאיִרמַא עמש םאנ :ןיעה םֶתַש
 : ףיָתנַכָשִמ בעי דיִלָהֶא ובטדהמ :םיני יולגו לפנ הָוָחְ
 6 עט םיִלָהַא רֶהְנ ילַע תננכ יט םיִלְנִּכ :לארשי
 : םיַמָּב עְרזו וילדמ םימדלזו :םימילע םיזראּכ הוה
 :ואיִצומ לא :יתכְלמ אשנתו ופלמ ננַאמ םריו םיבר
 םהיתְמְצעו וירצ םיוג לכאי ול םאְר תֶפַעותַּכ םירצממ
 ו ומיקי ימ איֿבְלַפו יִרַאְּכ בֵכׁש ערכ :ץֶחַמְי ויצחו םֶרָנ
 ו "לֶא קֶלְּב ףא-רחיו :רּורֶא ףיַרְרֲאְו ורב ףיכרבמ
 כָל םעֶלְּבילָא קֶלֶּב רֶמאַו ויִפּפְתֶא קּפְסִַו םֶעְלְּב
 :םיִמֲעְפ שלש הז רב ָּתְכָרּב הגו ףיִתאָרְק יביא
 גו הנו ךְרָּבַכֲא בכ יִּתְרַמָא ףמוקמ"לֶא ףלדחרב התו
 וג םג אֹלֲה קלְּבלֶא םַעְלִּב רַמאו ּודוְבְּכִמ הוהְי ךענמ
 וו "םִא :רֹמאָל יִּתרּבִד ילֶא תְחלשדרשא ףיִכֲאלַמ-לָא
 לבעל לפוא אל בֶהװ ףַסַּכ יתיַב אלִמ קֶלְּב יֵלְוָתי
 רָּברי-רׁשִא יּבלמ הער וא הָבֹוט תושעל הָוהי יִפדתֶא
 וו ףצעיא הָכְל ימעְל ףלוה ננה הפו רפא ותא הוה
 8 אשיו :םימיַה תיִרָחְאְּב מל הוה םעֶה השעי רֶׁשֲא
 םתְׁש רָבָגַה םָאְנּו רעב נב םעְלְּב םָאְנ ךמאיו ולשמ
 ו הזַחמ ייפ תעד עריו לא-ירמא עמש םִאָנ עה
 וז ּוֲרּוׁשֲא הע אלו ּונָאְרֶא :םיניע יולנו לפנ הֲֶחי ירש
 לארשימ בש םקו בלעומ בו ףרד בירק אלו
 ו םודא הָיָהְו :תָׁשנְב-לְּכ רקרְהְו בָאֹומ יִתָאּפ ץדְמו
 :ליח השע לארשיו ויביא רעש השרו הָיָה השר
 ₪ קלָמַעְתֶא אג :ריעְמ דיִרְק דיבָאָהְו בקשמ דריו
 אשיו הב 1[

vv. 3, 5יתבר 'מ צ. 5 .אלמ רֹועּב ימלשורי ,יללהב ןכ צז. 3, 15 4ןּב ריבס . 
 .ר'תו פ"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו ּףיִתיְּכַׁשִמּוא'סv.5פ .ומש היב ןמיסו ףדה שארב -הַמ הגומב ץ. 5
 ליעל ןייע :ס'תו י'ת ,א"ת ןכו םָאיִצומ א"ס +. 8 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ןכו םיִלָהֲאְּב א'ס +. 6
 ןייע :ש"ח ןכ דקרקו ל"צ צ. גז .רסח תֲֿעֹתְּכ יללהב ,ימלשורי ןכ +. 8 .ב'כ ג'ב
 .השע א'ס צץ. 18 .ה'מ ח"מ הימרי
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 יע ותיִרְאְו קלֶמַע םיוג תישאר רמאיו ֹולָׁשִמ אשיו
 ְבשֹומ ןְתיִא ךמאיו ֹולְׁשְמ אשי יניקהדתַא ארו :דבא צו
 המידע ןיק רעְבְל הָיְהְיםִא יִכ :ףנק עלָסַּב םיִשְו ₪
 "ומשמ הָיִחָי ימ יוא רמאיו ולשמ אשינ :ךבשת רושא ₪
 אּוהדםַנְו רבעחונעו רּושא ּונעְו םיִּתַּכ דימ םיִצְו :לֶא ג
 קֶלְּבדבנְו ומקמל בש ףליו םעְלִּב םָהְו :דבא ידע ₪

 :וִכְרדְל ךלה
 כ ;באומ תְּבְ"לֶא תקל םָעָה לָחיו םיטשכ לֶאְרשי בשיו הכ
 ווחתשיו םַעָה לאו ןֶהיהְלַא יֵחְבל םעְל ,ןארקתו .

 הָוהְי"ףא"רחיו רֹוַּפ לעבל לארשי דָמֲעו :ןקיהלאל
 ישאְרדלָּכתֶא חכ השמדלָא הָוהְי רָמאוי :לאָדׂשיְּב ,

 "ףא ןוְרַח שו שמשה דֶגְג הוהיל םתוא עֶקֹוהְוםֶעֶה
 טרה לארשי יטפשדלא השמ רַמאו :לארשימ הוה ז
 ינְּבִמ שיא הָוהְו :רועפ לעכל םיִדָמְצְַה ויִשְנִא שיא +

 השמ נעל תיִנָיְדמַהְתֶא ויָחָא-לֶא ברקו אָּב לֶאְרְשי
 לָהֶא חַתָּפ םיכב הֶמִהְו לֶאְרָשיינְּב תָדע"לְּ יעל
 םקיו ןקפה ןרקאדּכ רֶועְלָאְרְּב סֶחְִפ אריו :דעומ ז

 לאְרשידשיא רחא אבו ודב חמְר חקיו הדעה ךותמ
 -תֶאְו לֵאָרְׂשִי שיִא תֶא םֶהֵנְׁשתֶא רקדיו הָּבקַהלֶא
 יָהיו:לֵאָרְׂשִ נב לעמ הָפנמַה רַעֲעתַוהתְבְק"לֶאהַׁשַאָה
 :ףָלֶא םיִרְׂשֲעְוהָעְּבְרַא הפנמּב םיתמה

- 

HO 

- 
— 

 רבדיו

v. ₪ו'דו ב"ד ןכו הלמ אדח וחירי שמוחב ץ. 23  .איעג אלב -םִא נ'ב ,א'ב ןכ . 
 -לַא נ'ב א'נ . 5 .החותפ השרפ ןאכ שי א'פב . 4.הכ | ,רָבָע אס צץ. 4
 - .איעגב

 הנמ ימ ,[אאזז 2| קלב אריו 'ג היררסו ,חֹונמ [אאזז <-אאט 9] השרפה םש +. 9
 עבראו ףלא םילמו .העבראו האמ םיקוספו .[אאצ 1] םיטשב לארשי בשיו ,[צאנוז ג0]
 םיפולחו .םישמחו העשתו תואמ שלשו םיפלא תשמח תויתואו .םישמחו השמחו תואמ
 ,ןאצזוז 23] לעּפ-המ ,איעגב לע נ'בו רהנה םעדלע ףטוח א"ב ,ןאצנז 5] רהנה-לע רשא 'ג
 ,(אאזע 99] רעבל היהידסא יכ ,ןיעה תחת איעגב לע נ'בו לעב א'פה תחת איעגב א"ב
 אביו 'א קספו ,[אאוזז 8| הבק אל 'א 'תכו .היהי םע "א ףטוח נ"בו דםֶא תחת איעגב א"ב
 .[אאזז 90] םעלבדלא | םיהלא
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 5 יי ךןֶּב רׂעְלֶאְדִּב סֶחְנִפ :רמאל השמדלא הָוהְי רבריו שר
 יִאְנַכְּב לֵאָרְׂשִיײינְּב לעמ יְמֲחֶֹא בישה ןהפה ןרָהא
 יֲאנְקְּב לאְרשיחינּבתֶא יִתיְלְכְדאְלו |םָקותְּביִתְאְנקְתֶא
 9 ול .התיהו :םולש יתיִרְּב-תֶא ול ןתנ ונגה רמָא ןכל
 " ויתלאל אנק רשֶא תחפ םֶלש תְֶַּכ תירּב וירא וערולו
 וו רשֶא הָּכִמַה לֵאָרְִׂי שיא םשו :לַארְׂשִי נבלע רפכו
 בַא-תיֿב איׂשנ אּולְסְוַּכ יִרְמְז תינירְּמַהההָא | הָּכה
 5 רּוצ-תֿב יֵבְוְכ תינירמה הָּכִמַה השאה םֶשו :ינעמשל
 :אוה ןיִרְמְּב בָא-תיכ תומא שאר
 5 םיִניִדְפַהתֶא רֹוָרָצ ;רמאל השמחלָא הָוהְי רד
 ו "דָשֶא םהילכנב םָכְל םה םיִררְצ יִפ :םֶתוא םֶתיִּכְהְ
 אישקתב יִבְּכ רבד"לפו רֶׂשפ רכדלע םֶכָל לב
 ופ יקיו :רועּפ רבד"לע הָפנמַה"מיְב הָכְּמַה םֶתחַא ןירמ
 * הָפָנמה יִרְחַא
 וכ ןקפה .ןרהאְדּפ ָעְלִא לֶאְו השמחלָא הוי רֶמאּנ
 ג ןֶּבִמ לֵאָרְׂשַחנְּב תרעזלּכ | שארהתַא ואש :רמאל
 אָבְצ אָצילָּכ םתבָא .תיבל הלעמְו הגש .םירשע
 ג תַבְרַעְּב םֶקא ןקפה רָזעְלֶאְו הקמ רדיו :לֶאְרשיִב
 + ּהָלְעֲמְו הָנָש םיִרְשַע ןָּבמ :רמאל וחי ןדרידלע בָאֹומ
 ץראמ םיאציה לֵאָרׂשִי יִנְבּו השמחתַא הָוהי הוצ רשַאּכ
 : תחפשמ ונַח ןבואר ינְּב לארשי רוכְּב ןבוארי:םיִרצמ

 < תחפָשמ ןרְצַהְל :יאלפה תחפשמ אולפל יכנחה =
 ז תהפְׁשמ הָלֶא :יִמרְכַה תחפשמ ימרכל יִנּורָצָחַה
 עבשו ףלא םיִעְּברַאְו שלש םהידקפ ויהיו ינכוארה
 . לַאומנ בָאיִלֶא יִנְב :בַאילַא איל ינו ;םישלשו תואמ

 " ןתדו

 ה-0 ₪

v. 0העוטק 'ו צ. 15 .איעגב ךןּבנ'ב א'נ +. 11 = .ו"מ ,ח"י 'א םיכלמ התיה 'ה דיו הרטפה . 
 רוכב ןבואר א"ס +. 5 ,ןכ .קוספ עצמאב אקספ +.19 .ףקמבו חנומ אלב דיִּב א'ס צ. 8

 יֶבּו ריבס .8 .קספ אל לבב רפס הילע רסמנו החותפ :
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 וצה רֶׁׂשֲא הֶדַעָה יאורק םֶריֿבַאְו ןתְדִדאוה םֶריְבַאו ֶתְד
 :הנהי-לע םָתֹצַהְב הרקתרעב ןר רָהֲא-לעֶו השמחלע
 תומב חָרְלַתֶאְו םתא עלבתו ָהיִפדתָא ץֶרֶאְה חתפתו
 :סנל ויהיו שיא םיהאָמּו םישמח תא שאה לכָאב הדעה

 ןועמש יִנְּ :ותמדאל חרקחינבו ו
 תֶחפשמ ןימיל ילאומגה תחפשמ לָאומנל טתהפשמל

 יחרזה תחפשמ חרול :יניכיה תחפשמ ןיפיל ינמוה ₪
 ינעמשה תחפשמ הלא :ילואשַה תחפשמ ליאל וו
 נב :םִיִתאָמְו ףלֶא םיִרָשַעְו םינש 5

 תחפשמ יחל ינוֿפצה תחפש ןופצל םֶתחְּפְשִמְל =;
 ינזָאה תחפשמ לאל :ינושה תַחַּפְשִמ רעשל יגחה 4
 ילאראל ידוראה תחפשמ דלאל :ירעה תחפשמ ירעל וז
 םהידקפל דנהנְב תֶחְּפְשִמ הלא :ילאְרָאְה תחפשמ 4
 יִנְּב :תואמ שמחו ףלא םיִעָבְרַא ו
 "גב ויהיו :ןעֶנְּפ ץֶרָאְּב ןנואָו רע תמו ןגואְו רע הָדּוהְ ₪

 ץרפל יגלשה .תחפשמ הלשל םתחפשמל הדוהי
 ץרפחינב ויהיו :יחרזה תחפשמ חרול יצרפה תחפשמ ו

 :ילומהה תַחַּפְׁשִמ לומחל נרְצַחַה תחפשמ ןרצחל
 ףלֶא םיִעֿבׁשְו השש םהיִדְקְפל הוה תֶקְפְשִמ הָלֶא

 רָכְשָשי 3 :תואמ שמחו 23

 תַהפְׁשִמ הופל יעלותה תחפשמ עלות םתהּפְׁשִמְל
 תַחַּפְשִמ ןרמשל יבשה תַחָפְשִמ בושיל :ינופה

 הָעְּבְרַא םהידקפל רָכששִי ְהְַּׁשִמ הלא ּינרָמשה =
 נב :תואמ שלש ףלא םיששו א

 ןולאְל ידרפה .תחפשמ דרסְל םֶתְחְּפשמְל לוב
 הלא :ילֶאלחיה תַחפָשמ לֶאְלְחיִל לֵאָה תחפשמ יז

 שמ תחפ
 .אלמ ןורצָחְל ימלשורי ,יללהב ןכ +. 91 .אל א'ס +. ג1 = ירק יִאיִרְק ,ביתב יֵאּורָק +. 9

vv. 23, 5ימלשורי ןכ +. 96  .ע"תו ש"ח ןכו עֶלֹותְל א'ס +3 .רָבְטש כ"ב ,א"ב ןכ  
jeאלמ יִנֹולֲאָה . 
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 :תואמ שמחו ףְלָא םישש םהידקפל ינלּובְַה תֶחְפשִמ
 8 הֶשַנַמ םֶתְחְּפְשמל פףסוי נב

 עו ריכמּו יריִכְמה תחפשמ ריכָמְל הָשַנִמ נב :םִיָרֿפָא
 או יֵנָב הלא ויִדְעְלִגה תַחָפְשמ דעְלְגל ףעלגהתֶא דילוה
 ;יקְלָחְה תֹחַּפְׁשִמ קלה ירעיִאָה תחפשמ רֶזָעיִא דעלנ
 ו ?ימכשה תחפשמ םכשו יִלֲאָרְשַאָה תחפשמ לַאירְׂשַאְו
 גג :ירפחה תחפשמ רפחְו יעְךימשה תַהַפְׁשִמ עְדיִמש
 ₪ םשו תוכי יִּכ םנָּב ול ויהדאל רֶפְחְְּב דָחָפְלְצ
 גו הלא :הָצרתְו הָכלִמ הֶלְגִח הענו הָלִחַמ דַחְפְלצ תו
 עבשו ףלֶא םישמחו םינש םֶהיֵהפ השנמ תחפשמ
 ₪ םֶתְחְפְשמְל םירְפֶאְִנְב הלא :תואמ
 ירבכה תהּפְשמ רכבל יחלתשה תֶחְפְשִמ חלתושל
 4 תחפשמ ןרעל חלתוש נב הלאו יִנֲחַּתַה תחפשמ ןחפל
 גז םִיָנָׁש םהידקפל םירפאהינּב תחפשמ הלא :ינרעֶה
 :םהחפשמל ף ףסוידינב הלא תואמ שמחו ףלֶא םישלשי

 ₪ עלבל םתחּפשמל ןמינב נב
 םריחאל יֵלּבְׁשַאָה תחפשמ לשל יעְלּבַה תחפשמ
 ו םפוחל ימפושה תחפשמ םפופשל זימריחַאה תַהּפְשִמ

 4 תחפשמ ןמפנו דר עלבינֿב יהו :ימפוחה תחפשמ
 וו ןמינבדינב הלא :ימענד תחפשמ ןמענל ידראה
 ששו ףֶלֶא םיִעָּבְרַאְו הָׁשמָה םֶהיִדְהְּפו םהחְפשמל
 ג םתחפשמל ןדדינב הלא *!תואמ
 :םֶתְחפשמל ןד תחפשמ הלא ימחושה תחפשמ םהושל
 ₪ ףלֶא םיששו העּבְרַא םהידקפל יִמָחּושה תֶחּפְשמ"לָּכ
 ו םֶתְחְפְשִמְל רש נב :תואמ עֶּברַאְו

 הנמיל |
 יִלָאיִרָשֶאַה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 81 .ר'תו ב"ד ןכו קֶלַחְו א'ס ל. 0 .הלא א'ס ץ.0
 .הָצרִּת לבב רפסב ,יאברעמל ןכ וז. 88 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ןכו הָּבְלַמּו א'ס ל. 88  .אלמ
 .ע'תו י'ת ,ש"ח ןכו הָלֶא א'ס .v 6 0% םֶהיִדְקַּפְל א'ס וי. 34, 41
 א'ס צ.40 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו יִנְֹעַה . . . ןדָעְל א'סב ,חתפ ןרעל יקובנזב +. 6
 .המותס ןאכ ןיא א'סב +. 48 = .ןמענל
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 נב :תואמ עפראו ףלא

 םֶהיִדְקְפ םהחפשמל יִלָּתַפנ תֶחּפְשַמ הָלֲא :ימלשה :
 ידוקפ הלא :תואמ עברו ףלא םיעברַאו השמח +

 | פ ץֶרָאְה קֶלְחַת הָלֶאְל :רמאל השמדלַא הָוהְי רָּבדו ?
 טפמלו ותלחנ הָּבְרּת ברל :תומש רַפְסִמְּב הָלֲחנב
 לנְב-דַא ותְלַחְנ ןִתַי וידקפ יפל שיא ותלחנ טיעמת >

 תחפשמ ינבלה תחפשמ יול תַחְּפְשִמ | הָלֲא :יררמה :

 םרמע תשא ו םשו ּ:םָרְמע-תֶא דלוה תָהָהּו יחְרָקַה :

 :הוהְי ינפל הָרְשֲא םֶכיִרְקַהְּב אָהיִבֲאו בָדָנ תמו +
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 העירבל יושיה תחפשמ יושיל הָנַמַה תַחַּפְׁשִמ הנמל
 ירבחַה תַחַּפְׁשִמ רכחל העירֿב ינבל :יִעיִרְּבַה תחפו שמ
 :חרש רְׁשֲא-תַּב םֵׁשְו :ילַאיכלמַה תַחַפְׁשִמ לאיכלמל
 םישמחו השלש םָהידקפל רׁשֲאנְּכ תחּפִׁשִמ הלא

 יגל ילאצחיה תחפשמ לֶאְצְחיְל םֶתחָפשמל יִלָּתֿפנ
 תַחַּפְׁשִמ םֶלשל ירציה תֶחפַשמ רציל :ינוגה תחפָשמ

 תואמ עבש .ףלאו ףלא תואמדשש לָאְרְשי נב
 :םישלשו

 יפ-לע :ילח םֶתְבָאדתוטמ תומשל ץֶראָהְתא קלי |
 :טעמל בר ןיכ ותלחנ קלחת לרה

 הֶחפשמ ןושרגל םֶתְחּפשמְל לולה ידוקפ הּלֲאְו
 תַחַּפְשִמ .ירָרְמְל יִּתְהְּקַה תחפשמ תַהְקל יִנָשְרְגה

 תֶחפַשמ ישומה תחפשמ ילחמה תֶתפשמ ינרבהה

 דלתו םִיִרְצִמְב יולל התא הלו רֶׁשֲא יולדת דב
 ל :םָתֹהֲא םירמ תֶאְו הׁשמ-תֶאְו (רהאדתא םִרמעֶל
 :רמֵתיִא-תֶאְו רזעְלֶאדתֶא אּוהיבַאדתאו בכנתַא והאל

 ךֶּבִמ רַכְלְּ ףלֶא םירשעו השלש םקידקְפ וה
 כ לֶאְרשי ַנְּב וב דְקַפְּתַה אלו יִכ הָלְעַמְו שרה

 ול
 ,יתהקה וחיריב v.57 .ס'תו ע'ת ,ש"ח ,ג'דח ןכו ירקו ביתכ עבש א"סב , עב ריבס ץ. 5
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 ₪ יִלוקָּפ הָלֶא :לֵאָרְׂשִי ְּב ךוְתְּב הָלֲחִנ םהְל ןת -
 5ארש ינְב-תֶא ודקּפ רֶׁשֲא ןהפה רועלָאַו ה
 ₪ שיא הָיהדאל הֶלֲאֿבּו :וחרי ןהרי לע בָאומ הירש
 לארשי יִנְּבְדתֶא ודקפ רֶׁשֲא ןהפה ןרהַאְו השמ ידוכּפמ
 ₪ רָבְדְמְב ותמי תומ םהְל הָוהְי רמָאהיִּכ יס רברמב
 עשוהיו הָנַּפיִרּב .בֶלָכִִא כ שיא םהמ רתונזאלו
 זכ דַחָפְלַצ תֹנְב הָנְבְרְקִתִו :ןּונְּב
 השנמ תחפשמל הָׁשְנְמְְב ריִכָמְַּב דעְלְנְדְּב רֶפַחְדְְּ
 הכלזמו הלְנֲהְו הענ הֶלְחִ ויתֹנַּב תומש הלא | ףסוידןב
 ןהפה רזעלא נפלו השמ נפל הנדמעתו :הצרתו
 :רמאל דעומ"לָהֶא חתפ הָדְעַהלַכְו םאישנה ינפלו
 םיִדָעונה הָדַעָק ךותְּב היהדאל אֹוהְו רֶּבְדּמּכ תמ יִבָא
 :ול והראל םנָבו תמ אמה חרכדתבעב הוהיהלע
 ב ול ןיא יִּכ ּתָחּפְׁשִמ לותמ וניבָא-סש עֶרנְי הָמְל
 -תֶא השמ ברקו ּניֿבֲא יִחֶא ךוְּב הוְחֲא ונלדהְנת
 :הוהי נפל ןטפשמ
 + תרָבִד לָהָפְלָצ תב ןפ :רָמאל השמ"לַא הָוהְי מאו
 ּתְרבִעהְו םהיבא יִחֶא ךותְּב הֶלָחְנ תור םַהְל ןתת ןח
 רמאל רָכִדִת לארשי ינָּבלֶאְו :ןהל ןיִבָא תלחנהתֶא

 ותל וָתְלְְנְתֶא םתְרבעה] ול ןיא ןכו תמיהכ שיא
 , ול ןיאדסאו :ויָחָאל וִתְלַחְתֶא םּתתה תב ול ןיאדסאו
 וו םיחא ןיִאדםאְו :ויבָא יחאל ֹותְלֲחעתֶא םּתַתְנ םיִחַא
 וָחַּפְשמִמ ויִלֶא ֿברפַה ראשל והְלֲחתֶאםּתפנוֹויפָאל
 רֶׁשֲאּכ טָּפשמ הסהר לַארְׁשִי ינבל הָתִיִדְו התא שר
 :השמחתַא הוה הוצ
 הארו הזה םיִרָבעְה רה"לֶא הלע השמדלָא הָוהְי מא

 \ יו
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 התא התיִאְרְו :לארשי נבל יּתַתְג רֶׁשֲא ץֶרָאָהתֶא וג
 :ףיִחֶא ןְרֵהַא ףסָאג רֶׁשֲאַכ הָתֶאדםג מעלת קְפְסֶאְ
 ינשידקהל הָדעֶה תֿבירְמּב ןצ-רַּברמַּביֿפםֶהיִרמ רָׁשֲאַכ
 :ןצדרכרמ שדק תבירמ"ימ םה םָהיֲֵעְל םימב
 | 5 רקפו :רמאל היהְחלֲא השמ רבו 0
 -רׁשֲא :הדעהדלע שיא רׂשָּב"לַפל תחורה יהלא היה וז

 רׁשֲאְו םאיִצו רשאו םהינפל אבו רשאו םהינפל אצי
 :הער םָהְלְְיא רֶׁשֲא ןאצּכ הָוהְי תדע הָיְהְת אָלְו םָאיֿב

 = | שיא ןונדְּב עשוהידתֶא ףלדחס השמחלא הוה מאיו ו
 = ותא תדמעַהְו ויִלְע ףךתֶא תכמסו וב חורזרשַא 9

 ותא .התיוצו הָרעַהְלָּכ ינפלו ןהפה רעְלֶא לנפל

 העלּכ ְׁמׁשִי ןעמל ייִלָע ךרוקמ התחת :םָהינעְל א
 ול לֵאָׁשְו מעי ןהכה רָוְעְלִא ינפלו :לֵאָרְׂשי יִנְּב ו

 ואבי ויפדלַעו ואי ויפדלַע הָוהְי ינפל םירואה טפְׁשִמְּב

 הָׁשֹמ שעיו :ּהָדעֶה"לָכְו יִתֶא לֶאְרְשידינְּבלָכְו אה ₪
 נפל והדמעיו עשוהיהתא חק ותא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאכ

 יע וירידתַא מס :הָדעְקְדלָּכ ינפלו ןהכה רֶוְעְלִא ₪
 :השמחדיפ הוהְי רכד רשָאּכ והוציו

 לַארְׂשִי יִנּבתֶא וצ :רמאל השמדלֶא הֹוהְי רבו חכ
 יחחינ חיר ישאל .ימחל ְֵבְרְכתַא םֶהְלֶא ּתרמָאְו

 השאה הז םהל ּתְרמֲאְו :ורעומב יל בירקהל ּורָמְשת :

 םיִגָׁש םֶמיִמָת הנ םיִׂשָבְּכ הול ּוביִרְקִת רֶשֲא
 תאו רקְבב הָשַעָּת דָחֶא שָבְּכַהדתֶא :דימת הלע םויל +

 הָפיֵאָה תירישעו :םָּבְרעֶה ןיפ הָׁשֲעּת ינשה ׂשֶבָּכַה כ
 :ןיהה תַעיִבְר ּתיִתָּכ ןמְׁשְּב הָלּולְּב הָחְנמְל תל

 השא חחינ חירל ילס רַהְּב הָיִשַעָה דִמָּת תלע +
 שלב דָחֶאְה שבכל ןיהה .תַעיִבְר כס :הוהיל ז
 ןיפ השעת ינשה ׁשֿפַּכַה תֶאְו :הוהיל רכש סנ ךפה 3

 םיברעה
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 ַחיִר השא הׂשעַּת ֹוּכְסנכּו רקְבה תַחְנִמְּכ םיִבְרְעַה
 :הוהיל חחינ
 9 יִנָשּו םַמימַּת הנְׁשהינְב םישבכדנְש תָּבְׁשַה םֹויבּו
 ו תפש תלע זוכו ןמשב הָלּולְּב הָחְמִמ תֶלָס םיִנרֶשע
 :הָכְסִו דיִמָתַה תלע"לע ותבְׁשב
 וו רַכְּבינְּב םיִרֶפ הוהיל הלע ובירקת םֶכיִשְדָח ישארֶבי
 :םמימּת העֿבׁש הנשי םישבכ דָחֶא ליאו םִיַנְׁש
 וי דָחֶאָה רפל משב הְלולְּב החנמ תלס םינרשע הָׁשלְׁש
 :רַחֶאה ליאל ןַמָׁשֿב הלולְּב הָחְנִמ תלס םינרשע ינו
 וו ָחֲאָה שבכל ןמשכ הְלּולְּב הָחנִמ תלס ןורְׂשע ןֶרׂשעו
 וו היה ןיהה יִצֲח םֶהיִכְסַו :היהיל השא םהינ חיִר הלע
 תאו ןיי שבכל ןיהה תעיֿפרו ליאל ןיהה תשילשו רפל
 דָחֶא םיזע ריִעְׂשּו :הָנָשַה ישדחל ושְדְחְּב שבה תלע
 :וכס השעי דימתה תלעדלע הוהיל תאטחל

 ₪ םוי רשע הָעְּבַרַאְּב ןישארֶה שְדחבו
 הוה שחל םי רשע ּהָשמָחְבּו :הוהיל חספ שדחל
 וצ "אְרְקִמ ןושארה םוּכ :לָכֶאְי תוצמ םימי תעבש גח
 . השא םּתְברְקהְו :ושעת אל הדבע תפאלמלכ שדק

 העבשו ךָחֶא ליאו םינש רֶקְבְנִּב םיִרְפ הויל הל
 א תֶלָס םֶתָחְנִמּו :םֶקָל ּויִהְי םָמיִמָּת הש נב םיִשְבְכ
 םִיגְרֶשע ןנׁשּו רֶפל םיִנרֶשָע הָשלֶש ןַמַׁשֿב הָלּולְּב
 גו דָחֶאה שָבְּכְל הָׂשֲעַּת ןורָשע ןורָשע ושעת לאל
 גג !םפילע רפכְל דָחֶא תאָמה רעו :םיִׂשָבְכַה תָעְבְשְל
 גג "תֶא ושעת דימתה תלעל רֶׁשֲא רקבה תלע דבְלִמ
 4 הַׁשֲא םֶחְל םיִמָי תעבש םויל ושַעְּת הָלֶאָּכ והלא
 :וּכְסְ השעו  ריִמָּתַה תלוע-לע הוהיל םהינ"חיר
 ₪ תַכאָלְמלְּכ םָכְל הָיָה שדְכאָרְקמ יעיבשה םויבו
  םיִרּוּכְּבה םויבו ;ושעת אל הרבע 6

 םכבירקהב
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 -אָרָקְמ םֶכיִפְטְבַשְּב הוהיל הֶׁשָרָח הָחנִמ םכְביִרְקַהְ
 :ושפת אל הרבע תאְלִמ-לְּכ םֶָכְל .הָיִהְי שרק
 רֶקְבנְכ םיִרְפ הויל ההינ ַחיַרְל הֶלש םּתְבְרְקהְ

 םתֲהְנִמּו :הָנׁש נְּב םיִשְבַכ הַעְבַש דָחֶא ליא םִינָש ₪
 גש ֵחָאַה רפל םינרשע השלש ןמשב הֶלּולְּב תלס

 דחַאה שבכל ןורשע ןורשע :דַחֶאְה ליאל םינרשע <
 :םכילע רפכל ךֶהֶא םיזע ריעש :םישבּכה תעבשל 4

 םכְלּויהְי םמיִמָּת ושעת ותָחְנמּו מתה תלע דַבְלִמ
 :םֶהיִּכְסָנ

 םֶכְל היַהִי שדכהארקמ שדחל דַחֶאְּב יִעיִבשה שרחבו טכ
 :םכל היה הערת םוי ושעת אל הָרבַע תפאלמהלכ
 ליא דָחֶא רֵקְבְרְּכ רפ הזהיל הֹהינ חיִרְל הלע םֶתיִשעו
 תלס םתטגמו :םמיִמַּת העבש הָנשנּב םיִשְבַּכ דהא ₪

 םינרשע .ינָש רַפל םינרשע השלש ןמשב הלולב
 :םיִשָבְּכַה תעבשל רחֶאה שבכל דַחֶא ןורשעו :ליאל +
 לע דבְלמ :םכילע רפכל תאטח דַחֶא םיזע-ריעְׂשּו 5
 םהיִכְסְו .הָתחְנַמו דמתה תלעו התַחְמִמּו שדחה

 :הוהיל הָשֶא החינ הירל םַמָּפָשִמּכ
 היה שדכהארקמ הוה יעיבשה שךחל רושָעבּו | 1

 ושעת אל הכאלמלכ םֶכיִתשפנהתַא םתינעְו םֶכְל
 דֶהֶא רקּכְרִּב רפ חחינ ַהיִר הוהיל הָלע םתברקהו +

 :םכל ויהי םמימִּת העבש הֶנָשיִנְּב םישָבַּכ דֶחֶא ליא
 רֿפל םנרְׂשִע השלש ןָמׁשֿב הלולב תלס םֶתְחְִמּו

 לֵחֲאַה שָבְּכַל ןורשע ןורשע :דַחֶאְה ליַאְל םינרֲָׂע לגש וס
 רכלמ תאמה דָהֶא םיועדריעש :םיִׂשָבְּכַה תעֿבְשְל 1

 תאטח

v.7וסיחוי עת שיח :ב'ר ןכו ינש אפ"ק טפו ",ס"תו" י"ת ,ש"ח ,ביר וכו ליִאְ א"ס  

 ינשג א"ס צצ 9 .םתחנמו א"ס ד.5 .כ | ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ריעשו א"ס 0

 .ר'תו ס' 'ת ,ע'ח ,ש"ח = ריעשנ א'ס ץ. 11 ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו
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 :םהיִּכְסנו ּהָתָהְנִמּו דימה תלעו םירפפה תאטח
 וג יעיבשה שחל םֹ רשע השמה

 ושעת אל הרבע תַכאְלְמלָּכ םכְל הוה שדלדארקמ
 ו הָשֶא הלע םתְבְרקהְו :םיִמָי תעש הוהיל נה םתגחו
 םֶליִא רָשָע ּהָשלָש רֶֿבִינְּב םיִַרּפ הוהיל ההינ חיר
 :ווהי םֶמיִמָּת רֶׂשֲע הקבר הָנְׁשדִנְּב םיָשבַּכ םִנָש
 וו רַפל םרְׂשֲ השלש ןמשב הֶלּלְּב תֶלַס םתָחְנמו
 דֶחֶאָה ליאל | םינֹרׂשְע ינש םיִרָפ רֶׁשְ השלשל דָחֶאַה

 1 | תלע ֿבְלִמ תאָמַ לא םיעריעשו :םיִׂשָבְּ רְָׁ
 וז םויֿבו ּהָּכְסנְו הָתְחְנמ דיִמָּתַה
 םיִשבְּכ םָיִנְש םֶליִא רשע םינש רֶכְבנְּב םיַרָפ ינשַה
 וא םֶהיֵּכְסִו םָתָחְנִמּו :םֶמיִמִּת רשע הַעְּברַא הָנָׁשנְּב
 ופ "ריִעׂשּו :טָפְׁשִמּכ םֶרָּפְסִמַּב םיִשָבְּכלְו םליִאְל םירפל
 הָתָהְנִמּו דִמָּתַה תלע דַבְלִמ תאָטַח דָחֶא םִע
 ג םירפ ישילשה םיֿב : םֵהיֵּכְסנְ

 העְּבְרַא השיב םיִׂשָבּכ םִיָנש םליִא רֶׁשעיִתְׁשע
 יו םֶליִאְל םירפל םֶהיֵּכְסְו םָתָחְנִמּו :םמיִמּת רׂשֲע
 ₪ דהא  תאטח 'ריעשו :טּפָשִמִּפ םֶרָּפְסִמְּב םישבכלו
 !ּהָּכְחִנְו ּהָתָחְנִמּו דימה תלע לֿבלמ

 א םישְָּכ םִָגׁש םליא הָרְשע םיִרּפ יִעיֿפְרָה םזכ
 %+ םֶהיִּכְסִנְו םתַחְנִמ :םמיִמַּת רשע העּברא הָנְׁשהנְּב
 ג; "ריעשו :טּפָשִמַּכ םרפְסַמְּב םיִשְבְּכלְו םֶליִאְל םירפל
 ו ּהָכְסִ התְחְנמ דיִמּתִה תלע דבלמ תאטה רָחֶא םיוע

 א םליִא הָפְשִּת םיִרָפ ישימה םובו
 היום 'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכוינשגא'סצ.14 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,ש"ח ןכו הֶזַה יעיבשה א"ס . 2

 ףקז ינשה א'ס v.17 .ר'תו ס"ת ,ש"ח ןכו ּהְתְחְנִמּ א"ס צ.16 .ארתב ו לע דוקנ 5

 םֶתָחְנִמּו א"ס צץ. 94 = ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו תאטח דָחֶא םיזעדריעשו א"ס צ. | .ןטק
 ,ר"תו ס"ת ,א"ת ש"ח ןכו ּהָתֲחַנִמּו א'ס +. 55 .ק'דו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו
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 םָתָהְנִמּו :םמימּת רשע העְּבְרַא ּהָנְׁשְיִנְּב םיִשָבְּכ םיִנש ג
 : :טפׁשמּכ םֶרָפְסִמּב םיִשָבְכל םליִאל םירפל םֵהיִּכְסנ

 ּהתֲחְנִמּו דיִמָּתַה תלע דבלזמ דָחֶא " תאטה * ריעשו ₪
 ּהָנמש םיִרָפ יששה םּבּ : הָכְסֶנְו 9

 : םמימת רֶׂשֵע העֶּבְרַא הָנׁשדינְב םשְבִּכ םינש םליא
 םֶרָפְסִמְּב םיִׂשפכלו םליאל םירפל םֶהיֵכְסִנְו םֶתחְנִמּו 30
 רימתה תלע דַבְלִמ דָחֶא ' תאטַה : ריעשו :טּפשִמּכ ו
 יעיבַשֶה םּיבּ : היִכְסְנ ּהָתֲחְנִמ :ּט

 העּבְרַא הָנׁשיִנְּב םיִשְבְּכ םינש םליא העבש םיִרּפ

 םַליִאְל םיִרָפַל םמָּכְסִו םֶתְחְמּו :םָמִמְה רֶשָע
 דחֶא * תאָּטַה י ריעשו :םַמָּפָשַמְּכ םֶרפְסִמְּב םישְבְּכְִו ו

 :ּהָכְסִ ּהָתַחְנִמ דימָּתַה תלע דַכְלִמ
 תָפאָלִמ"לַּכ םבל ּהָיהִּת תרצע למשה םייַּב =
 חחינ חיר הָשֶא .הסע םַתְברְקהְו :ּושעְת אל הרבע 6

 העבש הָנָשינְּב םיִׂשָבְּכ דָחֶא ליא דָחֶא רפ הוהיל
 םישבכלו ליאל רפל םֶהיֵּכְסְִו םתַהְנִמ :םִמיִמִת וז
 תלע פְלִמ רָחֶאי תאַטַה ריעשו :טּפשמּפ םֶרָפְסַמְּב ₪

 םכידעומְּב הוהיל ישעת הָלֶא ּהָּכְסִנו ּהָתַחְנִמּו יִמָּתַה
 םכיתחנמלו םפיתלעל םֶכיִתְבִדִנ | םֶכיֵרְדנמ =
 לארשי יִנְבלֶא השמ רַמאיו :םכימלשלי םַכיִּכְסְִלּו ל

 :השמחתא הָוהְי הוצדרשַא 2-5
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 רפ הז רמאל לארשי ינבל תופמה ישאר"לֶא השמ רכדוו + ם
 רבדה

 א'ס צש.31,34  .ר'תו ם"ת ,ע'ת ,ש"ח ןכו תאָטח דָחֶא םיזע ריעשו א"ס צצ. 98 38
 טָּפָשַמַּכ א'ס ץ. 88 = ,ס"תו י"ת ןכו ּהָפְסִנְו א'ס +. 31 = .ק'דו ס'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ּהָתֲחְנַמּו
 ןכו םֶתֲחְנִמּו א'ס ץ. 97 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ש'ח ןכו םֹויּג א'ס +. 35  .י"שרור'ת ,ש'ח ןכו
 .ר"תו ס'ת ,ש"ח
 [אצט 10] סחנופ 'ד הירדסו ,1הלפילאו ןאצ 10--אצא 1] השרפה םש +. 1 .ל
 האמ םיקוספו .[אאטנזז 26] םירוכבה םויבו [אאטזז 15] י'י דקפי ,[אצאטז 89] הלאל
 הנמשו םיפלא תעבש תויתואו .העבשו םינמשו תואמ הנמשו ףלא םילמו .םיששו הנמשו
 .השלשו םישמחו תואמ
 .'א הימריב והימרי ירבד הרטפה +. 9
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 ג וא הָוהיל רַדָנ רדיחיכ שיא הָוהְי הָוַצ רֶׁשֲא רָבִּדַה
 ורְבִד לחי אל ושפל רֶסֲא רכֶאְל הָעְבְׁש עֿבְׁשַ
 + החיל רד רֶךתדיִכ הָשאְו :הָׂשֲַ ויפִמ אָציהילְכְּ
 : "תֶא ָהיִבָא עֶמָׁשְו :ָהיִרעְנְּב ָהיֿבָא תבְּב רפא הָרְסֶאְ
 ּףָל ׁשיִרֲהָהְו השפנלע ּהָרְסֶא רֵׁשֲא ּהרָסֶאְו הר
 "לע ּהָרְמֶארַׁשִא רֶּפַאזלְכְו ָהיְרְדְנלָּכ ֹומָהְו ָהיֿבָא
 6 "לָּכ עָמָש םיְב ּהָתֹא ָהיבָא אינהדםִאְו םּוקָי הׁשֿפנ
 הוה םוָכָי אל הָשְפִנ"לַע ּהָרָסֲארַׁשַא ָהיֶרָסַאְו היד
 ז שיאל הָיָה ּווָקַאְו + התא ָהיֿבָא אנהדיכ הלחחלס
 "לע ּהָרָסֲא רֶׁשֲא היִתְפְש אָטְבִמ וא ָהיַכְע הָרָע
 \ מקו ףל שירחהו ׁשְמָׁש םִיְּכ השיא עמשו :ּהשפנ
 ו םויְּב םִאְו ּומְקְי ּהׁשֹפנ"לַע ּהָדְסֲא"רְׁשַא ָהָרָסֲאְוְהירְר
 היִלָע רֶׁשֲא ּהָררנ-תֶא רפה ּהָתֹוא אני ּשיִא עמש
 הוה השפלע הָרְסֶא רֶׁשֲא ָהיִתְפש אָמְבַמ תא
 וו "לע הָרְסֶאדרְשִא לָּכ השורגו הָנְמְלַא רדגְו:הָליהְלְס
 וו הָרָסָאוא הָרָרְנ השיא תיכ"סאו :היִלָע םּוקָי הָשָפנ
 וג אל הל שָרָחַהְו הָשיִא עַמָׁשְו :הָעְבַשב הָשַפְנ"לַע רפא
 "לע הָרְסְאְרֶשֶא רפא"ל ָיִרְדנ"לְב ומֶלְו התא אינה
 וג עמ םֹיְּב ּהשיִא | םתא רפי רפָהדםִאְו :םּוקָי השפנ

 םּוקָי אל הָׁשֲֿפנ רפאְלו קירדנל היִתְפְש אָצומילְּ
 וג תָעְבְשלָפְו רֶדְהלֶּכ :ּהָלְדחַלְסְו הָוהיו םֶרֿפְה ָּשיִא
 וא סאו :ּנְרֿפְי השיאו ונמיקי ּהָשיִא שפְנ תֶשְל רַפַא
 -הֶא םיִקָהְו םוידלֶא םוימ ּהָשיִא ּהָל שירחָי שרחה
 םֶתא םיקה ָהיֵלָע רשא ָהיֶרְסֲאלְכיהָא וא ָהיִרְרְנ ל
 6 יִרֲחַא םקא רפי רפהדסאו :ועְמְש םיְּכ ּהָק ׁשֶרָחָהיִּכ
 וז הָיהְי הָוצ רֶׁשֲא םיִקְחְה ּהָלֲא ּהָנֲעתֶא אָשְנו ועְמְש
 יי רַפֲאְלּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ש"ח ןכו הירדנ"לָּב א'ס.8

v. 4אלמ תֹונֲעְל ימלשורי ,יללהב ןכ . 
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 תיכ ָהיֵרעְנַּב ותכְל בָאדןיִּכ תשאל שיא ןיב השמדתַא
-. 

 = 5 לארשי נב תמקנ םכנ :רמאל השמדלָא הָוהְי ברו אל
 < הָׁשמ רפדו :ףימעלָא ףסאת רחא םינידמה תאמ \

 < | להו אָבַצל םישנא םפתאַמ צלחה רמאל םעֶה"לֲא
 ףלא הטמל ףְלֶא :ןידמְּב הָוהְיְיתמְקְנ תפל ןירמחלע 4
 ורָסמו :אֿבְצל ּוחְלְׁשִת לַארׂשי תוטמ לכל הטמל +

 יצולח ףלא רשע"םינש הטמל ףלֶא לארשי יֿפלַאַמ
 <  םֶתא אָבְצל הטמל לא השמ םתא חלשוו :אָבְצ <

 | | שרקהייִלְכו אָבְצַל ןהכה רעְלֲא"ןַּכ םֶחְיִפתֶא
 א רְׁשֲאַּכ ןידמדלע ואבצו :ֹוריְב העורתַה תֹוָרְצצַחַו
 גרה ןידמ יכְלמחתאו :רכְחלכ וגרהיו השמחתא הוהי +

 ףוחחתאְו .רּוצדתֶאְ םקְרְדתֶאְו וא תא םֶמיִלְלַחְדלַע
 וגרה רשָּכדְְּב םעְלּכ תֶאְו ןידמ יכלמ תשַמָה עבדת
 םפְטתֶאְו ןידמ ישנחתַא לארשידנב ּוּבשיו :בֶרָחּב
 גוב םֶלֲח"לְּכ-הָאְו םְנְקמלָּבתֶאְ םֵּתְמָהְּב"לְּכ תא

 ופרש םהריִט"לְּכ תֶאְו םֶתבְשומְּב םהירְעדלָּכ תאו ו
 םָדְאְּב קלטה למ תֶאְו לְלְׁשַה-לְּב-תֲא וחקיו ׁשֲאְב ו
 תדע"לָאְו הכה רוְלָא-לָא הָׁשמ"לֲא ואביו :הָמַהְבֿו ו

 -לֶא ללׁשַהתֶאְו חוקְלִמַהתֶאְו יכשהדתא לֵאָרְׂשיינְּב
 :ותרי ןדרידלַע רֶׁשֲא בָאומ תברעזלָא הנחמה

 יאיִשעלָכְו ןהפה רזעלַאְו השמ ואצנ .
 לע השמ ףצקיו :הנסמל ץוחמ"לַא םתארקל הדעה ו

 כ םיִאָּבַה תואמה ירשו םיֿפְלֵאָה יֵרְש ל קה
wlan 

 : ןה
 ,י"ת ,ש"ח ןכו ירקו ביתכ רַחאְו י"כ םירפס בורב ,רַחאְו תויהל ךירצ :םירפוס רוטע +9 .אל
 ןכו שדקה ילכו א'ס ,ו"טרו ד'יד ,ב"יד ,ה"דח ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 6 .ר'תו ס"ת ,ע'ת
 א'ס י. 19 .ע'תו י'ת ,א"ת ,ש"ח ,ב"יד ,ב'ר ןכו םֶהיֵנְקִמ א"ס +.9 = .ה"דחו ג'ד ,ב"ד ,א"ד
 .איעגב -תֶא ג'ב ,א'ב ןכ יז. 19 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ש"ח ןכו -לָּכ-לאו
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 ו: לעָמ"רֶפְמְל םִעְלִּב רבדּב לארשי נבל ויה הנה ןה
 וז הָּתַעְו :הוהי תדעב הפנה יהו רועּפ"רֿבד"לע הָוהיב
 רב בכשמל שיא תעדי השא"לָכו ףטּב רפז-לב גרה
 ו רבו בֵּכְׁשמ ועריזאל רֶׁשֲא םיִׁשנַב ףטה לכו ורה
 0 לּפ םיִמָי תעֿבְׁש הנחמל ץוחמ ּונַח םּתַאְו :םפְל ויחה
 גשילשה םויכ .ואטהתת ללחב עננו לכו שָפָנ גרה
 א רועחילְּכדלַּכְו דָנָּבדלַּכְו :םכיבשו םִּתַא יעיבשה םויכו
 :ואטחתת ץע"ילְפדלֶפ םיזע השעמ"לָּכ

 גו םיִאָכַה אָבְצה ישְנַאדלֶא | ןהכה רֶזָעְלֶא רָמאיו |
 -תֶא הוה הצ-רְׁשַא הרתה תפח תאו הָמָחְלַמל
 גג "תא תשחנההתא הסָּכַה-תַאְו בֵהְזַהיתֶא ךא :השמ
 3 אבי"רשא רבְּד-לְּב :תֶרפַעַהתֶאְ .ליִרְּבִהתֶא לרבה
 לכו אטחתי הדג יִמְּב א רהַטְו שָאְב וריבעה שאב
 גו ם5ידנכ םֶתְסַּבַכו :םימב וריבעת שָאְּב אביאל רשא

 :הֶנְחְמַהְלֶא ואָבִת ראו םתְרהְמּ יִעיִבְשה ם
 5 :רמאל השמדלָא הָוהְי רמאּר

 8 הָּתַא הָמַהְּבַכּו םָדְאְּב יבשה חוקלמ שאר תֶא אש
 א "תֶא היצָהְו :הרעה תובא ישארו ןהפה רעְלֲאְו
 ןיבו אצל םיִאציה הַמֲחְלַמַה ישפת ןיב חוכְלמה
 ₪ הֶמָחְלִמה ישגא תֶאְמ הוהיל סמ המרהו :הְרעֶה-לַכ
 םרָאהדומ תואפה שמחמ שפ) דַחֶא אָבצַל םיִאציה
 א וחפת םָּתיצֲהַמִמ :ןאצהךןמו םיֶרמחהדמו רקְּבַהְדִמ
 30 "נב תצְחממו :הָוהְי תמורת ןהפה ךֶזְעְלֶאְל הֶּתַחָנ
 סֶהֶאְקְִמ םיִׁשְמֲחַהְ"ִמ :ּחֶא | דָחֶא | חקת לארשי
 הּתֹתנו הַמֵהּבַה-לַּבִמ ןאצַהְמו םירטההדג רֶכְּבַהדְוִמ
 םתא יהוא -

 .ָךֶא א'כ .23 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו -תַאְו א'סצ.92 .השאהלבו א'ס ל. גד
 ןכו -לָּכמּ א'ס צ.30 .ר'תו 'ת ,ע'ת ,י'ת ,ש"ח ןכו ןמּו א'ס +. 80  .יללהב ןכ +.%
 .ריתו ס"ת ,עיח ,י"ת קייב שח
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 השמ שעו :הֹוהי ןפשמ תְרָמשמ ילמש םיולל םתא 4
 יהיו :השמחתא הָוהְי הָיִצ רֶׁשֲאַּכ ןהפה רועלַאו
 -שש ןאצ אָבְצַה םע יּזְּכ רֶשֲא ָּּבַה רַת חוקלמה

 םינש רֶקְבּ ;םיפלַא תְׁשַמֲחו ףְלָא םיעֿבְשְ ףלא תואמ ₪
 םֶרֶא שפנו :ףלא םיששו דַחֶא םילמחו :ףלֶא םיעבשו -

 םינש שָפִילָּכ רַפְו בפשמ שראל רֶׁשֲא םיִׁשָנַהְוִמ
 אכצכ םיִאציה קלס הָצְחְמַה יהֶּתַו :ףלַא םישלשו א

 תעבשו ףלא םישלשו ףלֶא תואמרשלש ןאצה רפסמ
 שש ןאצהדןמ הָוהיל סמ יהיו :תואמ שמחו םיפלַא
 ףלא םישלשו השש רֵכָּבַהְו :םיעבשו שמח .תוֶאמ

 ףלֶא םישלש םילמחו :םיעבשו םינש הוהיל םככמו 4
 םֶדֶא שָפִנ :םיששו דַחֶא הוהיל םֶסַכמו תואמ שמחו 4

 :שֿפנ םישלשו םינש הוהיל םֶסְכִמו ףלא רשע השש
 ןהפה רעלָאל הֹוהי תמורת ֶכְמִתֶא השמ ןתוו 4
 לארשי ינָּב תיצְחממו :השמחתא הָוהְי הֶוצ רשאכ ₪
 - תצְחמ יקתו :םיִאבצַה םיִשְנָאָהְְִמ השמ הָצַח רֵׁשֲא 3

 ףלֶא םישלשו לא תואמדשלש ןאצהְִֶמ הרעה
 םישלשו השש רכבו :תואמ שמחו םיפלא תעבש 4
 םֶדֶא שפנו :תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו :ףלא 5 5
 לַארׂשיינב תצחממ השמ חכו :ףְלָא רשע השש ה

 הָמַהְּבִהְדִמו םָרָאָהְמ םישמחה"ןמ רֵהֶא ּוחֶאְהדתֶא
 רׁשֲאכ היהְי ןּכְשמ תְרמָשִמ ירמש םיולל םתא תו
 רַשֶא םידקפה השמדלֶא לברקיו :השמהתַא הוהי הוצ

 ורמאיו :תואמה יִרָשו םיפלאה ירש אָבְצַה יפלאל +
 רשֶא המחלמה ישנַא שארתא ואש ףירבע השמחלָא
 הוהי ןֵּכְרְכיתֶא ברקע :שיִא ּונמִמ דקפחאל ונדב

. , . . "₪ . 0 . . 

 שיא |
 ןכ .49 = ,ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י'ת ,א'ת ,ש"ח ןכו תֶעְבַשו א"ס צ. 8 .םישנה-ןמ א'ס ל. 5

 א'פ v.49  .ו'טדו ד"יד ,ב'יד ,ר"דח ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י'כ םירפסב יפר ן'ונהו עיברב

 0 .יפר ּונָמִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.49 .ב"ידו ב'ד ןכו ּכיִדְיּב
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 ליָנע תעבט דימָצו הָדְעְצֶא בֶהְזיִלְכ אֵצִמ רֶׁשֲא שיא
 \ השמ חכו :הוהי נפל ניתשפנ"לע רפכל זמוכו
 ₪ והיו :השעמ ילכ לפ םּתַאַמ בֵהְוַהדהֲא ןהפה רעֶלָאו
 ףלֶא רשע השש החיל ומירה רׁשֲא המורתה בהְולּכ
 תֶאַמּו םיִפְלֲאָה ירש תאמ לכ םישמחו תֹואַמדעֿבְׁש
 * השמ חקיו :ול שיא ּוזְּב אָבְצַה ישנא :תואמה ירש
 תואּמַהְו םיִפְלֶאַה ירש תֶאמ בהָוהתֶא ןקפה רָוְעלַא
 יגפל לארשיחנֶבל ןורְכז דעומ לָחֶאלֶא ותא וא
 גהה |

was 

  םֿבׂשו הלֲעלֲאְ יבשה המת רעו ןבירו תורטע
 : לארשי תדע נפל הָוהְי הָּכַה רשא ץראה :ןעבו ובע
 :הָנְקִמ רבע אוה הנקמ ץרא

 5 תאזה ץֶרַאָהתֶא ןתי ףיניִעְּב ןח ּונאָצְמְדמִא ורָמאיו
 < השמ רֶמאּו :ןדְריהתֶא ונרבעת"לא הֶזְחֶאל ףירבעל
 םָּתַאְו הָמֲחלַמַל ואבי םכיחאה ןפואר י ינבלו דנהנפל
 ז לבעמ לארי יְּב בליתָא ןואנת מלו :הפ ובשת
 8 םֶכיִתְבַא ישע הָּכ :הוהי םֶהָל ןתְנרִׁשֲא ץֶרָאָההלֶא
 ; ללעזו ְרֲאָה-תֶא תוארל ענרּב שדקמ םתא יחְלָשְּב
 נְּכ בלחתַא ואילו ץֶרָאָהתֶא וארו לופשא .לחנדדע
 :הָוהְי םָהְל ןְנרִׁשַא ץֶרָאָה"לַא אברתלבל לאש
 19 וארידסא :רמאל עבְׁשו אּוהה םויפ הָוהְי ףאזרחמו
 םישנאה קומו
 -עֶבׁשּג א"סב ,העַבְשּג ריבס צ. 55 .י'כ םירפס תצקב ירקו ביתכ ןכו דיִלְכ ריבס צ 0
 .רפח תרַטֲע יללהב ,ימלשורי ןכ .3.בל .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש"חב ןכו ירקו ביתכ
 דוקנ ןּואּונְת יאחנדמל ,ירק ןּואיִנְת ,ביתכ ןּואּונְת יאברעמל +. = .לוגס הלעלאו א"ס 3

 ו .האמדק 'ו לע



- 

nO כ 

 df ןש

XxX 12-25 רבדמב 310 

 תא הלעמו הָנׁש םיִרְׂשִע ןָּכִמ םירצממ םילעָה םישְנָאָה
 יִּכ .בקשלו חציל םהרבַאל יִתְעְּבְשִנ רשא המדאה
 עשוהוו יזנקה הופי 5ַלָּכ יּתלְּב יִרֲחַא ואלמדאל

 לארשיב הוהי ףא-רחוו :הָוהי יִרְחא ואְלמ יּכ ןונזןב ו
 השעה רּוַּה-לַכ ז םה-דע הנש םיִעָּבְרִא רָּבְדִמְּב םענמ
 תיּבְרִת םֶכיִתְבַא תחת םֶּפמַק הָנהְו :הָוהי עב עֶרָה
 -לֶא ההיפ ןורָח לע דש תופסל םיִאָטַה םיִשָנֶא

 רָּבְדִמַּפ וחיִנהְל דוע כו ויָרָחַאַמ ןְּבּושִת יכ :לארשי ;
 וילא ושגיו :הוה םעהדלפל םתַחשו
 :ונפטל םיִרעְו הפ וננְלמְל הנבנ ןאָצ תְרְדנ ורָמאיו
 רֶׁשֲא דע לַארשי .ינפ לפל םישח ץלחנ ונח
 רָצְבִמִה יֵרֲעְּב ונפט בשיו םמוקמדלֶא םֶנאיִבָהְ"ִא
 טחנתה דע ּניִתְּבְדלֶא בושנ אל :ץֶרָאָה יבשי ינפמ
 רבעמ םֶּתִא לחג אל יּכ :ותלחנ שיא לארשי נב
 דרה רבעמ ּונילא ּוגְתְלַחנ ּהֶאֿב כ הָאְלַהְו ןדריל
 :הֶחְרְזמ
 רפא הוה רֶבְּדַהתֶא ןושעְתדמַא השמ םֶהיֵלֲא רָמא
 -תֶאץולָח"לָכ םָכָל רַב :הָמְחְלִמְל הָוהְי נפל צלחת
 הָׁשְּבִכנו זונְפִמ ויָבְיִאתֶא ושירוה דע הֶוהְי נפל ןדְריה
 הָוהְימ םילנ םְֿיהְו ובשּת רחאו הָוחְי ינפל ץֶרֶאְ
 :הָוהי נפל הָּזחַאל םכל תאוה ץֶרֶאְה ּהּתְיָה לֵאָרְׂשִיִמו
 םֶכְמאַמַח עדו הוהיל םתאטה הגה ןפ ןישעת אלדסאו
 תר םֶפְּפַמְל םירע םָכְלנְּב :םֶכְתֶא אָצְמִּת רֶׁשֲא

 ינבו טָניינְּב רָמאָ ושעת םכיפמ אציהו םֶכאנצְל
 ןבואר -

 א'נ צ. 18 .אלמ הָנּופי יאחנדמל ,רסח יאברעמל ןכ +. 15  .יתעבשנ רשא אס \. גג
 ש"ח ,ב"ד ןכו ּונינקמל א"ס . 16  .א"ידבו חתפ הגומ רפסב ןכו עֶרָה נ"ב ,ץמק עֶרָה א'ב
 .םייִקְנ ימלשורי ,יללהב ןכ .22 .ק'רו י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו דיל א'ס +. 19 .ע'תו

 ורמאיו א'סב ּורְמאיַו ריבס ץ. 95 .הֵּנֲהְו ריבס ץ. 25 .איעגב התיִהְו נ"ב א'נ +.
 . ,ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש"חב ןכו ירקו ביתכ
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 :הוצִמ יִנֹרֲא רשָאּכ ושעי ףידבע רמאל השמחלָא ןבואר
  :דעלגה יֵרעְּב םשדויהי ונתְמָהְּבלַכו וננקִמ ונישְנ ונפט
 יז הָמֲחְלִמל הָוהְי ינפל אָבַצ ץולֲח"לְּכ ורפעי ךילבעו
 5 ןהפה רָיעְלַא תֶא השמ םֶהְל וציו :רבד יִנדָא רַשָאּכ
 נבל תוטמה וְבָא ישאְרְדתַאְו ןּנְִּכ עשוהי תַאְ
 א "ינבו דנינב ורבעידסא םִמלֶא השמ רמאה :לארשי
 | פל הָמְחְלִמְל ץּולחדלָּכ ןזרוהדתא םכתא | ןבואר
 ץראחתַא םֵהָל םֶּתַתִנ םכינפל ץראָה הָשְּבַכִנ הוחי
 א זחא םכתא םיצולח ורבעי אלדםַאו :הֶזִחַאְל רעלגה
 4 רמאל ןבואר ינבו רנחנְב ונעו :ןענפ ץראּב םככתב
 ג רֿבענ ונחנ :השענ ןּכ ידְבלא הָוהְי רד רֶׁשֲא תא
 ונתְלַחְנ תֹוחֲא ינתאו ןענּכ ץרא הָוהְ נפל םיִצולח
 ₪ ןָבּואְר ינבלו דנ-ינבל השמ | םֶהל ןתיו :ןדריל רבַעמ
 למ ןחיס תּפְלְממדתֶא ףסויךכ השנמ | טָבְש | יחל
 יה ץֶרָאָה ןׁשְּבַה ךלמ גע תֶכְלְממתֶאְו ירמאה
 גג "תֶאְו ןיִּד-תַא דנדינב נבו :ביבס ץֶראה יִרֲע לבב
 5 :הָהְּבְגִיו ךועידתַאו ןפוש תְרָטָעְדתֶאְו :רערע תאו תרטע
 6 ;ןאצ תְִרְדְְנ רָצְבִמ יִרע ןֶרְה תיּבדתַאְו הָרְמִנ תיִכדתַא
 1 שתה תֶאְו אְָעְלָאתֶאְו ןּבְׁשָח-תֶא ב ןפואר ינָב
 ₪ וארקיו המבשחתאו םש תכסומ ןועמ לַעָבתֶאְו ובנהתַאו
 9 ריִפָמ נב ופלוו נב רשֶא םיִרעה תומָשדתא תמשב
 :הָּב"רְׁשֲא יֵרֹמֲאָה-תַא שרייו ָהְבֶּכְלו העל הָשֶמְְּב
 + ראו :הָּכ בשיו הָשְנְמְְּב ב ריִכָמְל רעְלְגַה"הֲא השמ ןתו
 תוח ןהְתֶא ארק םהיתוחהתֶא כלו ךלק הָׁשנְמְב

rrדויאי  

 הוהְי יִנָּפְל הַמֲחַלַּמַל םכתא ןאכ אצמנ ע'תב +. 90 .ש'חו בד ןכו ּוניִנָקַמ א'ס צ. 6
 ריבס.32 .וגו וזחאנו ןעֶנּפ הָצְרֲא םֶניֵנְפל םָּתַמֲהַּב"תַאְו םֶהיִׁשְנ-תֶאְו םָּפַטתֶא םָּתְרַבֲעַהו
 א'ס ץ.38  .איעג -תַאְו נ'ב א' 'נצ.38 .אלמ תֹורטֲע ימלשורי ,יללהב ןכ +4 .הָצְרַא
 יללהב ,הגומב ןכ +. 41  .ש"ח ןכ ושיריו ל'צו ,ירק ׁשֶרֹוַו ,ביתכ שרייו +. 9 .הָמְבש
 םהיתּוה
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 אָרקיו ָהיִתנְּב-תֶאְו תָנקְתֶא דֶכְליַו ךלָה חֿבנְו :ריִאי 9
 5 :ומשב הבנ הל
 ערפ םִיִרְצַמ ץֶרֶאְמ יִאְצְי רֶׁשֲא לארָשידינב .יעְסמ הלא
 םהיִאְצומְתֶא השמ בּהָכיִו :ןרהאו השמחדיְּכ םתאבצל
 :םהיאצומל םהיעסמ הָלֶאְו הוה יפחלע םהיעסמל
 םוי רֶׂשֲע השמחב ןושארה ׁשּדֹהַּב ססמערמ ועסיו
 יב לארשיחנב ּואְצִי הספה ּתֵרָחמִמ ןושארה שרחל
 רֶׁשֲא תא םירפקמ םִיָרְצִמּו :םִיָרְצִמלּכ יניעל המר
 הוי הָשָע םּיהְלאְּו רְֶּבילָּכ םֶהְּכ הוה הכה

 :תָכסְב חיו םפמערמ לֶאְרְשייִנְב ּועְסיַו :םיִמָפָש פ
 עסיו :רָבּרִּמַה ּהֵצָהַּב רשֶא םֶתַאְב ּונָחְיְו תֶכּסִמ ועְסי
 ןופצ לעב ינּפילע רֶׁשֲא תריחה יפ"לע בש םתֶאמ
 "ּךּותְב ּוְרְבַעַו תריחה ינפמ ָסִו :לֶדנמ נפל נחי
 םֶתֶא רּבַדַמְּב םימנ תשְלְש ףרד וכליו הָדָּבְרִמַה םִיַה

 םיִתש םֶליִאְבְי המליאואכיו הרממ ועסיו :הרְמּכ וחיו 5
 ועסיו :םָׁשנֲהּו םיִרְמִּת םיִעָבשְו םימ תנע הרשע וי
 -רַבְדִמּב וְנַחִיַו ףוסדםימ עס :ףּוסדםִידלַע ּנֲחַו םליִאמ גו

 הקפדמ יעְסיו :הָָפְרְּב ונחיו ןיק"רְּבְדִממ ועסיו כ

 הָיָהְדאלְו םֶדיפר חו שלא עֶס :שילָאְּב וניו 4
 רבְדִמְּפ ּונָחיו םדיפרמ ועו :תותשל םַעָל םימ םָׁש 5
 ועָסיו :הואהה ּתָרָבַקְּב נֲחו יִניִס רפְדַמְמ ועְסיו :יניס ל

 תרבקמ
v. 242[ השרפה םש  [xxx 2—xxxlrםקנ ,([(אאא 2] תוטמה ישאר 'ד הירדסו המה  

 האמ םיקוספו .[אצאזז 1] היה בר"הנקמו ,[אאאז 25] שאר תא אש ,[אאאז 1] תמקנ
 הנמשו םיפלא תשמה תויתואו .העבראו םינמשו תואמ עבראו ףלא םילמו .רשע םינשו
 ,ןצצxנ 99] לזרבההתַא תשחנהדתא ורבחתהו ,ןצצצז ג9] יבשההתַא 'א ףולחו .בנו תואמ
 'תכ 'בו .חתפ אבר ארוזחמ האר יכ ילתפנ ןב רמאו (אצאזו 13] חתפ עֶרָה השעה
 ,[אאא 13] רפי רפהדםאו 'ג תוקספו .[אאא1ז 39] ירמאה-תא שרייו ,[אאאנז 7] ןואונת המלו
 , .[אאאזז 38] השמ | םהל ןתיו ,[אאצזז 99] דגהינב ורבעי"םא

 ל"צ צץ. ד .ףקמ אלבו ריב א'ס צ. 1 .'ד 'ב הימרי 'ה"רבד ועמש הרטפה +1 .גכ
 .ר'תו ס'ת ,י"ת ,ש'ח ,ה'דחב ןכו ירקו ביתכ יּפמ א'סב ,יִּפָמ ריבס צ. 8 .ש'ח ןכ ּובְׁשֹוו
 .אלמ תֹורְבקּב ימלשורי יללהב ןכ +. 16 .וחיריב ןגונמ ןכ +9
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 18 יָה תרצחמ ועסיו :תרצחב ונחיו הואתה תרבקמ

 : ןגרג יס :ץרפ רב לח המתרמ ועסיו :המתְרְּ

 23 יא "רהב חו ההלהממ עֶס ,lid ונחיו הפרמ
 . הדרחמ עס :הלרהב ונח רפשדרהמ ּועְסִיַו :רָפָׁש

 ג * ועשו ו הקמ שח חרתמ ועסיו :חרתב טו תחתמ
 מחה הנמשחמ עֶס :הנמׁשַהְב נח הקתִמִמ

 ג ועסה :ןקעו ןנפּב נחי תורסְמִמ יעְסיו :תוְרְסְמְּב
 ₪ נָחְיו דגה רחמ ועְסיו :דגְדְגִה רֶחְב ָטַח ןקעי יִנּבִמ
 א ועסיו :הָנרֶבעְב נח הָתָבְטִמ עְסו :הָתָבְמְִּ
 6 )הו רב .ןיצעמ ועסו :רֶבָנ ןִיִצַעְּב ּונַחיו הנרֿבעמ
 וז רֶהָה רֶחְּב חי שדְקִמ עְסו שרק אוק ןצְ"רַבְדִמְב
 ₪ רָהָה רֶהלֲא ןהּפה ןֹרָהַא לע :םֹורָא ץֶרָא הָצְקּב
 -ינְב תאצל םְִּׁברַאָה תֹנְׁשְּב םש תמו הוה יפדלע
 :שדהל הָהֶאּב יׁשימֲחַה שָרְחַּב םִירְצִמ ץֶרֶאמ טאר
 39 זרָהָה רֶהּב ֹוּתֹמְּב הָגַש תֶאְמּו םיִרְׂשֲעְו שְלָשדְִּב ןרָהֲאְו <

 4 "אּוהְו רע ךלמ ינענּכה עמשיו
 1 רהמ ּועְסיו :לארשי יִנָב אָבְּב ןענכ ץֶרֶאְּב בננַכ בשי

 ₪ פסו :ןנופְ נח הנמלצמ ועסיו :הנמלצב נחי ךהה
 4 םירבעה עב ּונַחיו תבאמ ועסנ :תבאְּב ינחמ ןנופמ =
 5 ועסו :דָנ ןביִדְּב וחיו םייעמ ועְסיו :בָאומ לובנב =
 7 וז ןמלעמ עס :המיתלבד ןמלעב מחו רג ןבידמ =

 4 ירה ועְסיו וב נפל םירבעה יִרהְּב וחי הָמְיתְלְבִה |
 ₪ חו וחי ןדר לע בָאומ תבְרעּב ּנֲחְו םיִרָּבעה
 ברעב םימשה לבא רע תמשיה תי ןדריה"לע

 באומ
 .אלמ ןויִצְעְּב ימלשורי ,יללהב ןכ +. 85  .אלמ תורְבְקַמ ימלשורי ,יללהב ןכ ץ. גז
 .ד'וי אלמ תמיָשָּיַה ימלשורי ,יללהב ןכ +. 49 = .אלמ ןויִצָעַמ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 6
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 ּהָשמדלָא הוי ךָכֹדו :;באומ ₪
 ינפלֶא רּכַד :רמאל וחרי ןדרחלע באומ תברעב ג

 ןָהְריִהד תֶא םיִרְבְע םָּתַא יִּכ םֶהלֲא ָּתְרֹמָאְו לארשי
 םכינפמ ראה יבשידלָּכדתא םתשרוהו :ןענ ץֶרֶאדלא כ

 םתכפמ ימְלצ-לְּכ תַאְו םתיִּכְׁשמ-לַּכ תא םתְדַּבא
 -תֶא םֶּתַשְרוהְו :ּודיִמְׁשַּת םתֹומָבְד לב תאו וָּבַאּת ג

 =  תשמל ץֶרֶאָהדתֶא יתתנ םכל יִּכ ּהָּבםְּתֿבְׁשְו ץֶרֶאָה
 = םכיתחפשמל לרב ץֶרָאַהדתֶא םתלחנתהו :התא :

 לא ותְלֲחנתֶא טיעָמת טעמו 'תלחנחתא ובר ברל
 םֶכיִתְבִא תוטמל היה ול לרוגַה הָמַש ול אצידרשִא

 םָכנְפִמ ץֶרֶאָה יִבְשתא ושירות אלדמַאְו :ולָחנִתת =
 םיִנִצְלְו םֶכֵנֲעְּב םיִכשְל םֶהמ ּוריתות רֶׁשֲא הָיָה
 םיִבְׁשִי םֶתִא רָשֶא ץֶרָאְקִלַע םֶכְתֶא ּורְרַצְו םָכיֵּדְצְּב

 הָשַעא םֵהְל תושעל יתימד רֶׁשֲאּכ הָיָה יהב א
5 

 כ לֵאָרְשִי נְביתֶא וצ :רמאְל השמדלָא הָוהְי רבדָיו דל
 תאז ןענְּכ ץֶראָהְדלֶא םיִאְּב םתָאְדיּכ םִהְלֶא ּתְרמִאו

 :היתלבנל ןענְּכ ץרא הלַחְְּב טבל לַּפִּת רֶׁשֲא ץרָאָה
 הָיהְו םֹורָא ידידלע ןעזרַּברממ בָנְנְתַאְּפ םָכָל הָיָה
 מכל סת ּוהָמְרכ חלָמהדסְו הצקמ בג לּובְג םָכְל 4

 ויִתאָצֹוּת היהו הָנצ רֿבְְו םיפרקע הלעמל במ לובגה
 :הֶנמצע רֶבָעְו רֲֶּארַצֲח אצי| ענרב שדקל בְננמ

 :המוה ויתאצות ויו םיִרְצִמ הלחנ ןימצעמ לובה בנו :
 םפְל הֶיהְיהְ לוב לודגה םיה םכל הודו םי ליבת <
 לדגַה םיַה- ןמ ןופצ לוב םכְל הייה :םי לובג -
 יָה תמח אבל ּואְתִּת רַהָה רהמ ּ:רֶהָה רה םֶכְל ּואָתִת <
 ויפאצו ויה הנרפ טפגה אציְו :הףרצ לבנה תֶאְצות +

osרצח  
 ,ירק ּויָהְו ,ביתכ תָיִהְו v.4 .ש'ח ןכו ירקו ביהכ ץֶרֶא א"סב ץֶרֶא רובס v.92 .רכ

- ww 
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 וט םָכְל םתיּואְתהְו :ןֹֿפְצ לבג םָכְל הָיְהיההַו ןניע רצח
 וו םָפשמ לבה ד :המפש ןָניע רצחמ המק לובגל
 -םי ףהכ"לע ּהָחָמּו לְבנַה דרו ןיעל םלקמ הֶלְברה
 וג םי ויתאצּות יהו הנה לּובגה דר :המדק תַרֹנכ
 וג וציו :ביִבָס היתלפנל ץראה םכְל היה א: הלמה
 ולחנתפ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תאז רמאל לארשי ינְב-תֶא השמ
 תוטמה תעשתל תֶתְל הוה הוצ רשא לרב התא
 4 םַתְבָא תיבל ינבוארהיינב יהטמ וחקל יִּכ :הממה יצח
 וחקל הָׁשנִמ הטמ יצחו םתבָא תיבל יִרגהְינְב הטמו
 ו רָבַעַמ םֶּתְלַחנ וחקל הטמה יִצֲחְו תוטמה ינש :םתלחנ
 :ּהָחְרומ המדק יחי ןדריל
 5% םיִשְנִאַה תומש הָלא :רמאל השמחלא הָוהְי רכדו
 .עשוהיו ןאפה רעְלֲא ץֶראָהתֶא םכל ולחנורשַא
 ₪ לָחְנל ּוחקּת הָטמִמ דָחֶא איש דָחֶא אישו :ןטדּב
 4 לכ הלה הטמל םיִשְנִאַה תומש הלא :ץֶרֶאָהְתֶא
 א :דוהימַעדְוְּב לאומש ןועמש נְּכ הטמלו :הָנָפִידְּ
 =: אושנ ןדדינב הטמלו :ְןולְסַּכְֶּב דָרילֶא ןמינב הטמל
 23 גג לאנה אישנ השנמדינכ הטמל טוי ינפל :יִלָתרַּכ יקב
 גו :ןָמָפְשְרְּב לַאומכ איש םירֿפָאדנֿב הטמלו ;דָפאְרַב
 5 -ינֿב הטמלו :ףנרפרַב ןפְציִלֲא איש ןלובזהנב הטמלו
 = איִׂשְנ רׁשֲאדינֿב dd ;ןזעוָּב לאיטלפ אישנ רַפְׂשְִׂ
 ₪ לַאהדּפ איִשְנ יִלתֿפעונב הטמלו :ימלׁשְב דוהיחא
 99 לַארׂשיײנְבהַא לחנל הוהי הוצ רֶׁשֲא הָלֶא :דּוהיִמַטְֶּב

 :ןעגפ |
 רבדיו

 .איעגב ולחנְתֶת ג'ב ,א'ב ןכ . 13 .חתפ תרנַכ יללהב ץ. 11 .אכרמ לְבגה א'ס +. וו
 .אלמ הָנּופִ יאחנדמל ,רסח יאברעמל ןכ + 9 .ונבוארה-ינב הטמ א'ס + 4
 .רֶכֵׂשְׂשִי נ'ב ,א'ב ןכ 26  .ר'תו פ"ת ,ע'ת ,י"ת ,ש'ח ןכו הטַמְל א'ס +. 20, 2
 אל יללהבו 'ה קיפמ לאָּתַרּפ הגומב ץמק לֶאְהְרִּפ א'ס ,חתפ וחירי שמוחב ןכ +. ₪
 .ןילמ 'ב לֶאדהַרָּפ א'נ .קיפמ
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 והרי ןהרידלע באומ תברעְב השמ"לַא הָוהְי רבו
 םֶתָזחַא תלחנמ םיולל נתת טַארשי ִנְּבדתֶא וצ :רמאל
 :םיולל ונִתִּת םָהיִתְביִבְס םירעל שרָנִמּו תָבְׁשְל ם ירע

 םתמהבל ויהי םֶהיִׁשְרְנִמּו תבשל םהְל םירעה יָהְו ג

= 

- 

- + 

 -ב

 נְּתּת רשא םירעה יִׁשְרָנִמּו :םתיַה לפלו םשכרלו

 םתּדַמּו :ביִבָס הָמַא ףלא הָצוחְו ריעָה ריקמ םיולל |

 -תַאְפתֶאְו הָמֲאְכ םיִפְלא הָמְדְקְתַאְּפדתֶא ריעל ץוחמ
 תֶאְו הָמאְב םִיַפְלַא | םֶידתַאְּפתֶאְו הָמַאְּב םיִפְלַא בג
 םהְל הָיְהְי הז דדותפ ריעָהְו הָמַאְּב םיִפְלַא ןוֿפְצ תַאּפ
 תֶא םיולל ותת רשא םירעהיתאו :םירעה ישר;מ
 םהילעו הצרה המש סנל ונתת רשא טלקמה ירעדשש
 נתת רשא םירעָהדלַּכ :ריע םיתשו םיעָּבְרַא נתת
 :ןֶהישְרְִמתֶאְו ןֵהְתֶא ריִע הָנֹמׁשּו םִעְּבְרַא םיולל
 ברָה תֶאמ לארי תֶזְחֶאְמ ונחת רֶׁשֲא םיִרְעְ

oo oe 

 . :טלל וירעמ ות ול
 כ לֶאְרשי יִנָּבדְלֶא י 5 :רמאל השמחלא הוה רד
 :ןענְּכ הֶצְרֶא ןָהְריהדתַא םיִרְבָע םָתֵא יּכ םֵהְלֲא ּתרמָאו
 מש סו םכל הָניַהּת טְלְקמ ירע םילע םכל םתיֵרְקַהְו
 טְלָהְמְל םיִרָעַה .םכל יהו :הננשּב שֿפנהַּכמ חצר
  :טּפשמל הרעֶה נפל ודמעְדדע חצרה תומי אלו לאגמ
 | תֶא :םכְל הֶנְהַּת טלקמ יִרְעְשש נתת רשא םירעהו
 םיִרְעָה שלש תאו ןדריל רבעמ נתת םירעה שלש
 לֵאָרְׂשִי ינֿבל :הָעַיִהְת טלקמ יֵרֲע ןענ ץֶרָאְּב ּנְּתִ
 הלאה םיִרֲעָה-שַׁש הָנֵוהּת םֶכותְּב פשותלו רגלו

 יִלָכְּבְיִאְו :הָנְשִּב שֿפנהכמלכ מש סונל טלקמל
 לזרב

 .א'ס +. 6 .ק'דו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש'הב ןכו ירקו ביתכ םֶכָל א'סב ,םֶכָל ריבס +. 5 .הל
 .בֵרָה א"ס .8 .םירעה"תָאו
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 וז םִאְו :חצרה תמוי תומ אוה הצר תמו והכה | לורב
 תומ אודה חצר תמו והָּכַה ּהָּב תומָיזרָשֶא די ןַבָאְּב
 ג תמה והכה וב תּומידרשא דדץע לבב וא :חצרה תמי
 9 "תֶא תימי אוה םֶּדַה לָאג :חצרה תמוי תומ אּוה חצר
 ג "וא ונפדהי הָאְנַשְבִדםַאְו זּונתמי אוה ובדוענפב הצרה
 ו לדיב ּוהְּכִה הָביִאְב וא :תמו היִרָצְב וילע ףילשה
 -תֶא תימני םָּדִה לֶאְנ אוה חצר הכה תמויזתומ תמו
 ₪ "וא ופה הביִאאְלְּב עפפבדסאו :וב"ענפב חַצרַה
 ג "רש ןֿבֲאלפְב וא :הֶיִדְצ אָלְּב יִלְּכדלָּכ וילע 'ּךיְלֶשַה
 יאר | אוהו תמו וילע לפיו תואר אָלָּב ּהָּכ תומי
 גו ןיבו הַכמַה ןיִב הָרעֶה טֿפְׁשְו ער שקכמ אלו ול
 ₪ "תֶא הדעה וליצהו ּהֶלֲאַה םיטפשמה לע םזה לא
 ריע"לֶא הדעה ותא .ובישהו פה לאנג למ הצרה
 לדה ןהפה תומדדע ּהָּב בש הָמש סערׁשֲא וטלקמ
 ₪ חצרה אצי אָצְייִאְו :שדקה ןָמָשְּב ותא חַשַמדרֶשֶא
 גז לא ותא אָצַמו :המש סוני רשא ומלקמ ריע לּובנתֶא
 -תֶא םדַה לאג חצרו ומלקמ ריע לובנל ץוחמ םֶּדַ
 גג תומדדע בשי ֹוטְלְקִמ רעב יכ :סד ל ןיא הצרה
 דלא הצְרֶה בוש לנה ןהפה תומ יִרָחָא לה ןהפה

 ביי

 גו "אלו :תומל שפנב הנעויאכ \ הא דעו חצרהדתֶא
 דיִכ תומל עָשְר אּוהדרָשֶא חצר שֿפנְל רפכ וחקת
 א וטְלְקמ ריעלַא םנָל רפכ וחַקְתאַלו :תמוי תומ
 4 ופינָחְתְדאלו :ןהפה .תומדדע ץֶרָאְּב הָבְשְל בושל
 ץראה he sed דתֶא ףִנָחְי אּוה םֶּדֵה יכ הב םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאְקְדתֶא
 ועגפפ א'ס +. 19 .ר'תו ע"ת ,ש'ח ןכו םֵאְו א'ס <. 18 .קספו אגרד |הָב א'ס +. גד
 ןכצ.28 .איעגב תומ ג'ב א'נ ץ.21 .יאחנדמ גלופ ץ.90  .יאחנדמ גלופ .הילע רסמנו
 .ג'ד ןכו ףקמב =ירחאו א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה'דח ,ד'דח ,ב"ד ,א"ד ,י'כ םירפס בורב

v.82םתא א'ס ץ.33 .ח'כ קוספ ליעל ןייע :ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו לָּגַה ןהכה א'סב  
 .ד'ל קוספ ןייע :ר'תו ס'ת ,ע"ת ,שיח ןכו הב םיבשי
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 םָאדיִכ ּהָכַּפש רֶׁשֲא םדל רפָפיאְל ץֶרֶאְלו ץֶרֲאָה
 םיבשי םָּתַא רֶׁשֲא ץְרָאָהדתֶא אָמְטִת אָלְו :וכפש םַדְב 4

 ףותְּב ןפש הוי נא יב הָכותְּב ןכׂש ינא רֶׁשֲא ּהָב
 .:לארשי יִנּב

 ריכְמְדְּב רעֶלנינְּב תחפשמל תֹובֲאָה ישאר ּוברקיו ול
 ינפלו השמ ינפל ורפדיו ףסוי ינּכ תחפשממ הָשַנְמְְּ

 ינדאתַא ורמאיו :לארשי נפל תובָא ישאר םיִאָשְנַה כ
 לַארְׂשִי ינבל לרונב הלחנכ ץֶראָה"תֶא תַתְל הָוהְי הו
 ושיח דַהפלצ תלה7תַא תַתְל הוה הוצ ינדאו

 םישנל לארשיחינב .ימבש ינבִמ מָאל זהו :ויתנבל ;
 הָמַמַה תלֲחנ לע ףסונו וניתבָא תלחנמ ןתלחנ הערננו

 היהְידסַאו :ערע .ונתלחנ לָרגמ םהל הנְיְהּת רשא +
 המה תלחנ לע ןתְלחנ הפס לֶארשי ינבל ביה
 :ןתלחנ ערי וניתבא הטמ תלחנמו םהל הָעַיַהִת רשֶא

 הממ ןּפ רמאל הוה יפדלע לארשו ינְּב"תֲא השמ וצו >
 תונבל הֹוהְי הוצ-רַׁשֲא רכדה הז !םירבד ףסויינב +

 א םישנל הָנְיְהְּה םהעעְּב בוטל רמאל דָחְפְלַצ
 בסתזאלו :םישנל העיהת םהיִבַא הטמ תחפשמל +

 תֶלָחְנְּב שיא יכ .הטמ"לא הטממ לארשי ינבל הָלַח
 הָלֲחנ תשרי תַפדלַכְו :לארשי ןנְּב וקבר ויתבא הטמ <

 היִבָא הטמ תהפְׁשִמִמ דַחֶאְל לָארשו נב תוטממ
 תלחנ שיא לַארׂשי נב ושריי ןעמל השאל .היהת

 שיאה רחא הטמל הטממ הלחנ בָּפְתאְלְו :ויתבָא +
 הוהי הוצ רָשָאּכ :לארשי נב תוטמ קְּבְדי ותְלָחְְּב ו
 הֶלחמ הָייהַתְו :דחפְלִצ תב ושע ןַּכ השמדתַא ג

 הצרת Moot ב

 ורבדיו נ'ב איב ןכ ד. 1 .ןל .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ש"ח ןכו ּואָמַטְת א'ס +. 4

 ,רשא א'ס ף 6 .חתפ ּוניִהַא יקובנזב .2 .איעגב "תא נ'ב א'נ .2 .איעג אלב
 .לוגסב הַּטַמְל א'ס ,הגומב ןכ +. 9 = .ש"ח ןכו ןָהיִּבָא א'ס +. 6
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 ןהירר ינבל רָחֿפְלַצ תֹונְּב הענְו הָּכְלִמּו ָהֶלְנַהו הצר
 םיִשנל ויד .ףסוידב הֵׁשנְמרנְּב תֶהְּפִׁשִמִמ :םישנל
 תיצְמה הָלֵא :ןהיִבַא תחפשמ הטמ"לע ןְְלֲחנ יִהּתַ
 לארשי יֵנְּב"לֶא השמחדְּב הוה הָוַצ רֶׂשֲא םיִמּפִׁשמַהו

 :וחרי ןקרו לע בָאומ ּתְּרעְ
 תאז ,[אאאזנז 1] יעסמ הלא 'ג היררסו ,קלב ןצxxו 1--אאאשז 13] השרפה םש +. 3
 עבראו ףלא םילמו .םישלשו םינשו האמ ה .ןאxצxל 9] םתירקהו ,[אאאזט 1] ץראה
 ּולֲחַנְתִּת רשא 'ב םיפולהו .שלשו םיעבש תואמ עבשו םיפלא תשמח תויתואו .אסו תואמ
 ּורּבַדִו ,אמדק ו"יתה תחת איעגב ולחנְתִת נ'בו איעג אלב ולחנְתּת ארוק א"ב ,[אאאזא 13]
 הספה תרחממ ףולח אלבו ,נ"ב ןכ אלו איעגב ורבדו ארוק א"ב ,[אאאטז 1] השמ ינפל
 .ןצצxוט 4] ויתאצות היהו 'א 'תכו .[אאאש 16] לזרב che םאו 'א קספו .[אאאזזז 3]

 שיאה היהו ויצחו ,חרפא ןמיסו הנמשו םינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקוספ םוכס
 .הנמשו תואמ עבראו ףלא רשע השש ויתולמו .[אווזמט. זז 20] חרפי והטמ ובדרחבא רשא
 א'נ ,םישלשו השלש וירדסו .םינשו םישלשו תואמ שמחו ףלא השלשו םישש ויתויתואו

 יי ןמיסו הרשע ויתוישרפו .[. 11 12] םיהלא יל-ארב רוהט בל ןמיסו םישלשו םינש

 ,ששו םישש תומותסהו ,םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ .ןסeטז. אאאזז 19] ונחני דדב

 .[אטממפ. 7111 20] ךתלחנו ךקלח ינא ןמיסו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה

 .הריציל ףחתב ןמיסו םישרח העשתו הנש הנמשו םישלש רפסה תונש
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 םירבדה הלא
 .ם רָבעב לֶאְרשידלָּכְילֶא השמ רָבִּד רֶׁשֲא םירְבְּדַה הֶלֶא א

 לפתְדיבו ןֶראְפְיּב ףוס לומ הָבְרַעְּב רָפדִמִּ ןדריה
 דרה ךְרַד ברחמ םוי רשע רחא :בָהְז ידו תרצו בלו
 -יִתְשַעְּב הָגַש םיִעָּבְרַאְּב יהיו :ענרב שרק דע ריעש 3

 לארשי בלא | השמ רב שרחל דָחֶאְּב שרה רֶשַע

 תא ותכה יִרָחֶא :םֶהְלַא ותא הוי צ רֶׂשֲא לכ +
 קמ גע תַאְו ןיִּבְׁשְחְּב בשוי רשא ירמָאְה ךלמ ןחיס

 ןדריה רֶבַעְּב :יִעְרדֶאְכ תרָּתְׁשִעּב בשוידרָשַא ןְׁשָּבַה ;
 תאוה הָרותַהִתֶא רֶאְּב השמ ליִאֹוה בָאומ ץֶראְּ

 כר רמאל ֿבֶרֹהְּב ונילא רָבְּד ּוניהלֶא הָיהְי :רמאל <

 ירמָאָה רה ואבו םכְל עְסּוּנפ :הוה רהְּכ תש םָכל
 ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב וינָכשדלָּכְדלֶאְ
 :תֶרפ רהנ לדגה רֶהְנהְדדע ןובלַהְו יענה ץרא םיה

 ץרָאָה"תֶא ושרו ואב ץֶראהדתֶא םכינפל יִּתֹפָנ האר 8
 בקעילְו קַחְציִל םלרבאל םָכיִתְבַאל היה עַבְׁשנ רֶׁשֲא

 אוהה תַעָּב םֶכְלֶא רמאְו :םהירחא םערזלו םהְל תת +
 סיַהְלָא הֹוהְי :םֶכְתֶא תאש ידבְל לכוא-אל רמאל ו

 הָהְי :בְְל םימשה יִכְכוכּכ םויה םֶקגהְו םכְתֶא הרה ו
 ְךֶרְבִו םיִמָעְפ ףלַא םֶכְּכ םקילע ףסי םֶבּתֹוֿבֲא יִהְלֶא

 םֶכֲחְרְמ יִהְבְק אָשֶא הָכיִא :םכל ךבד רשאפ םֶכְתֶא ו
 םכאשמו

 פ"ת ע'ת ןכו יִעְרְֶאְבּו א'ס ,יערדאב א"ס . 4 .'א היעשי והיעשי ןוזח הרטפה +. 1 .א

 .לבב רפסב 'תכ םֶכיֵתֹובֲא וילע רסמנו ו"יו רפח םֶכיִתַבִא א"ס +. 11 .'ד ב"י עשוהי ןייע :ר"תו
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 וג םיִנבְנו םִיִמָכַה םיִשְנַא םָכְל ּובָה :םכבירו םכַאשִמ
 וו יתא נעו :םכיִשארְּב םמישאו םכיטבשל םיעדיו
 ו "תֶא חפאו :תושעל ּתְרְִּדִרֶשֶא רבדַה"בוט ומתו
 םַתוא תאו םיִעְדְו םיִמָכַח םיִשָנֲא םֶכִטְבַש ישאר
 םיִשְמָח ירשו תואמ יִרָשו .םיֿפלא ירש םכילע םישאר
 ₪ םֶכיִטְפְשדתֶא הָוַצַאְ :םכיטבשל םירטשו תרשע ירשו
 קרצ םּתמֿפְׁשּו םֶכיחֶאְהיִּב עמש רמאל אוהה תעב
 וז טַפְׁשִמַּב םיִנָפ וריכתהאל :ורג ןיבו ויחֶאןיִבו שיאְךיב
 טּפְׁשמַה וכ שיאדינפמ רונה אל ןועְמְשת לרָנַכ טק
 ילֲא ןוברקת םֶּכִמ השקי רשא רָבְדַהְו אּוה םיהלאל
 1s טירה" תֶא אהה תעְּב םֶכְתֶא הוצאו :ויתעמשו

 2. ן|ןיי

 למאה רה תרד = םתיאר רׁשֲא איהה ארונה ורנה
 :ענרְּב שדק רע אב נָא טיהלֲא הָוהְי ךוצ רֶׁשֲאכ
 גו ּוניִהְלֶא הוהידרָשַא ירמָאה רהדדע םֶתאָּב םכלֶא רמו
 גו ץֶראָהתֶא פל ףוקלא הֹוהְי ןַתְנ האר :ונל ןתנ
 -לַא ל ףיתבא והלא הֶוהְי רָּבְד רֶׁשֲאַּכ שריהלע
 ג החלשנ ורמאתו םכְלַּכ לא ןוברקתו : תֶחתְלַאְו ארי
 רֶבְּד ּונְתא ובשיו ץֶרָאָה-תֶא ונלחורפהיו ּונינֿפְל םיִשְנַא
 :ןהיִלַא אב;רשַא םירעה תא ּהָּבהְלעג רשא ךרלהדתא
 שיא םיִׁשְנֲא רֶׂשֲע םינש םֶּכִמ חֶקאְו רקדה ןניִעְּב ביי
 או לָּפְשֶא לחנידע ואביו הרה ולעיו נפו :טבשל דַחֶא
 ג וניל ודו ץֶראה ירפמ םדיב וחקינ :התא ולנר
 הָוהירֶשֶא ץֶרֶאְה הבוט ורמאו רָבִד נא וש
 הוה יפחתַא ורמתו תלעל םתיִבַא אל :ונל ןתנ והלא
 םכיהלא יי -

 eR זצכ

 א"ב א'נ ,רבדה בוט א'ס ו. 14 .רסח םַמְׂשֲאַו א'ס ,אלמ וחיריבו לבב רפסב ןכ +. 8
 ו הָלע א'ס +. 91 .ש'חו ד'דח ןכו ירש א'ס +. 15 .איעגב בוט ג'ב ,איעג אלב בוט
 .רסח ּודְרַו יללהב ,ימלשורי ןכ +. 55  .קספ
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 הָוהְי תֵאְשְּב ּורְמאֹתַו םֶכיִלֲהָאֿב ירו :םכיהְלִא <
 יִרמָאָה ריב ונתא תתל םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ ונָאיצוה ינתא

 נֵבּֿבְל-תַא ופַמֲה ֹוניֵחַא םילע ּונֲהנֲא ו הָנֲא :ונךימשהְל כ
 םִיִמְשַּב תֹרְצבּו תְלֹרְג םיִרָע ונממ םֶָו לודָּנ םע רמאל

 רק 6% רמאו :םש וניאר ו כ ונהנו 3

 :סכיניעל םיְרְצְמְּב םֶכִּתֶא השע רשא אלט: סל םהלי

 "רע םתְכלַה רשא ךְרְַּהדלָפְּב ְּביתָא שיאדאָשי
 רשאּפכ והלא הוה ךִאְשְנ רשֶא ָתיִאָר רֶׁשֲא רָּבְדִמְבִו

 םניִמַאֹמ םֶכְיִא הזה רָבּדבּו :הָזה םֹוכמַה-רע םֶכָאְּב :
 םכל רותל דרב םֶכיִנְפל ךלהה :םכיהלא הוהיב :

 רשא לרהּב םֶכְתְארל הלל | שאְּב םכתנהל םוקמ
 םפירבד לוקדתַא הָוהְי עמשיו :םמוי ןנעפ ּהבְדוכלת |

 הלאה םישנאב שיא הארידסא :רמאל עבשיו ףצקיו
 תֶתְל יתעפשנ רשא הבוטה ץראה תא הזה עֶרָה רודה
 ןתאדולו הָנֲארְי אוה הָוָפְיְִּב בל יִתְלּו :םיִתְכִאְל
 ירחא אלמ רשא ןע ויני הָבְ"ְּדִרד רֶׁשֲא ץֶרָאְהְדתֶא
 התאדסנ רמאל םכְלַלְִּב הוה ףנאתַה יִּבדִנ :הוהי
 אבי איה נפל דמעה ןונב עְׁשֹוהְי :םש אבתזאל
 םכפטְו :לֵארְׂשִײתֶא הָנְלַחַו אהב קזח ותא הָמָש
 םויה ועדידאל רשא םכיִנְבו היה זובל םתְרֹמֲא רשא
 :קּושריי םַהְו הָננִתֶא םֶהְלְו המַש ואבי מַה עו בומ
 נעו :ףוסדסי דרד הָרְבְּמַה עְמּו םכְל נפ א
 לָכָּכ ונמחלנו הלענ ונחנַא החיל ונאָטח ילא ורמאתו

 -רשא

 ןכ ל 8: ועיתו שיח ןכו בו אס +. 28  .ו'ד ןכו אלמ גניבבל א'ס +. 8
 .אמדק ו"יו אלמ תרּוצְבּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 28  .יפר ַַּמ יאחנדמל ,יאברעמל
 as הָנּופִי יאחנדמל ,רפח יאברעמל ןכ צ. 36  .איעג אלב -אלו נ'ב א'נ +. 9

v. 7הגומ רפסב ןכו איעגב ונמחלנו נ'ב א"נ +. 41 .ב"דו ש"ח ןכו הָמש א'ס . 
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 ותמחלמ יִלַּכ-תֶא ׁשיִאּורְנֲחַּתַו ניֵהלֲא הָוהי נְוצהרַׁשֲא
 ₪ אל םהל רַמֲא ילא הֹוהְי רמאיו :הָרהַה תלעל ניהּתַ
 ינפל ופנה אלו םָּבבְרַקב נא יִּ ימחְלַת אלו ולעת
 ו יִפ"תֶא ורמתו םָתעמְׁש אלו םֶכיִלֶא רֵּבֹלַאְו :םכיביא
 4 רֵהָּב בשיה ירמָאָה אצה :הָרָהָה לעת ודְזָתְו הוה

 הנשעת רשאפ םֶבְחֶא פרר םָכתאַרְכל אהַה
 9 ּבְׁשִתַו :הָמְרָה"רֲע ריִעָשְּב םֶכְתֶא ותו םיִרֹבְּדַ
 ןוָאָה אָלְו םֶכָלָקְּב הָוהְי עמָשדאְלו הָוהְי ינפל ּוּבְבהַו
 6 רֶׁשֲא םיִמָיפ םיפר םיִמָי ׁשֵדָכְב וֿבְׁשִתַו וםָכיִלֲא
 ב רֶׁשֲאּכ ףוס"םי ךרד הרָּבדמַה ענו ןפתי יםּתְבש
 :םיִכר םיִמָי ריעָשדרההתֶא סת יִלֶא הֹוהי רד

 2 ב םללזבר :רמאל יִלֶא הֹוהְי רַמֹאַ -
 + מאל וצ םעֶה-תֶאְו :הָנֿפְצ םכְל נפ הזה רֶהָהְדִתֶא
 ריִעָשְּב םיבשיה ושענְּב םכיַחַא טובנב | םיִרֿבִע םָּתַא
 ; "אל יִּכ םַב ּורְנְתְתלא :דִאְמ םָּתְרַמְׁשְַו םָּכִמ יאָר
 ושעל השרידיכ לגרהףפ ךררמ דע םצְראמ םפל תא
 6 ףַסּכּכ םָתֲאַמ ירְבַשְּת לכא :ריעש רהדתֶא יִּתְתָ
 ז יִּכ :םֶתיִתְשו ףסככ םָּתַאַמ ּורְכִּת םימ"םנו םתלַאו

 -תֶא ךתכל עדי ףדי השעמ לב רב הלא הוה
 ףיקלֶא הָוהְ הָגֶק םִעְּבְרִא | הָו הזה לדנה רָּכרמַה
 : ושעדינב וניחא תאמ רבע ֹורָבְד רכה אל מע
 ר ןיִצעַמּו תליאמ הָבְרַעַה דרדמ ריִעָשְּב םיִבְשְה

 :בָאומ רפרמ ךרּד רבעת ןפנ
 9 םָּב רָנתַּת-לַאְו בָאומדתֶא רַצָּתְדלַא יִלֶא הָוהְי רָמאיו

 טולחינָבל יִּכ הָשְרָי וצראמ ףל ןּתֶאדאל יפ הָמָחְלִמ
eine «Fuיתתנ  

 ןכו אלמ ירי א'ס .7.ב .המותס השרפ א'ס v.46 .איעגב ותכיו נ'ב א'נ ל. 4
 אקספ צ. 8 .קספ |תאמ א'ס ץ. 8 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י'ת ,ש'ח ,ב"יד "ד ,ה'דח ,ב"ד
 .קוספ עצמאב
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 םע הב ּובְׁשִי םִנֲֿפל םימאָה :הַׁשְרְי רֶע"תֶא יִּתְתָנ
 םהדףא ּבְשֲחַי םיִאָפְר םיִקֲעְכ םֶרָו ברו לגו

 ובשי ריעשְבּו :םימא םהְל ּוארקי םיִבָאֹמַהְו םיִקָנעַכ
 םהינפמ םודימשיו םושְריי ושע ינבּו םינפל םירחה
 יתשרי ץֶרֶאְל לֶאְרַשי הָׂשֲע רשאכ םָּתְחַּת ובשיו

 לחנחתַא םכְל ּורבעו ומה הָּתַע :םָהְל הוהי ןתְנרַשַא ₪
 שדפמ | ונכלַה"רָשא םיִמָּיהְו :דֶרֶז לחנהתא רבע דר 4

 הנמשּו םישלש דרו לחנהתֶא ינרבערשא רע ערב
 החמה ברקמ הֶמְחְלִמַה ישגא רודה"לּכ םתדרע הע

 םָּב הָתִיַה הָוהידדי םו !םָקְל הוהי עפשנ רַשֶאַּכ 5
 -לָּכ ומתדרשאכ יהיו :םֵּמַּת דע הָנְחַמַה בֶרָקמ םֶמְהְל 6

 :םעֶה ברמת המחלמה שנא
 -תֶא םויה רבע ּהָּתַא :רמאל יִלֶא היהְי רבדיו 4
 םֶרֵצְת-לַא ןומע יֵנְּב לומ ֿברָהְו :רֶע-תָא בָאזמ לבג 9

 השרי ךל ןומעדנב ץֶרָאַמ ןתא"אל יִּכ םָּב רֶגתּת"לַאְו
 בשֶחִת םיִאֿפְר-ץִרָא :הָשְרָי ָהיִתַתְ טולחינבל :יִּכ א

 םֵהְל ואְרְקְי םינמעהְו םִנָפְל הָבְּובְשַי םיִאָֿפְר אוה"ףא
 הָוהְי םדימשיו םיִקְנִעַּכ םֶרָו ברו לודג םע :םיִמזמז

 נבל הֶשַע רשאּפ :םּתַהַה ובשוו םשרייו םֶהינְּפִמ 2
 םָהיִנָפִמ ירחההתֶא דימשה רֶׂשֲא ריעְׂשְּב םיבשיה ושע

 םיכשיה םיּועהו :הזה םויה רע םֶּתחַת ובשיו םשרייו ג
 םדימשה רתֿפַּכמ םיִאְציה םירתפּכ הזעדדע םיִרֹצַחּב

 האר ןנרא לחנחתֶא ורבו שָפ ומוק :םֶתְחַת ובשיו א
 וצְרֲא-הֶאְו יִרמָאה ןָבְׁשַחְדְלַמ | טיסת רוב ית
 תת לֵהֶא הזה םויה :הָמחְלִמ וב רנחהו שר לחה
 רשֶא םִיִמְשַהְלָּכ תחת םימעָה ינָפִילע תארו ףהחפ
 ןועמשי ה דש
 וב'יד ,א"יד ,ד"דח ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו חתפ םיִקַנֲעַּכ א'ס ,ה"דהו י'כ םירפס בורב ןכ ץ. 0

 וא'ד ןכו חתפ םיִקַנֲעַּכ א'ס ,ד"ידו ב"יד ,ה'דח ,י"כ םירפס בורב ןכ .11 .ו"טדו ד"יד

 .שגר -רשאּכ נב א'נ .v 16 .ע'תו ש"ח ןכו הּתַעְו איס צ. 13 .ו'טדו א"יד ,ג'ר

 ,א"יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו חחפ םיִקָנֲעַּכ א'ס ,ב'ידו ה'דה ,ר'דח ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 1

 יניטרו רייד
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 ו םיִכָאְלַמ חַלֶשֶאְו :דנְפמ ּולְחְו וָנְרְו ךץמש ןועמשי
 םיִלש יֵרָבְד ןֹיּבְשַה ךְלִמ ןיִחיסדלֶא תומדק רּכְדִממ
 א רּוְסֶא אל לא ךרדּב ךְרָהְּב ףצראב הָרְבְעִא :רמאַל
 5 םימו יִתְלַּכִאְו ִנְרְּבָשִת ףַסְּכַּכ לָכֶא !לואמשו מ
 > רְׁשֲאּכ יִלְנרְב הָרָבְעֶא קר יתיִתְשְו ילדת קב
 םיבְשה םיִבָאִמַהְו ריִעְשְּב םיִבְשְוה וש יִנְ ילחושע

 ) ולרבעה ןוּבשֶח למ ןח ןחיס הבא אלו :ּונָל ןתנ וקל
 טלית | ץמֲאְו וחורדתא והלא הֹוהְי השקההיּכ וב

 :הוה םוֵכ דב תת ןעֶמְל
 ו "תֶא נפל תת יתלחה האר לַא הָוהְי רָמאו | 8

 כ אציו :וִצְרַאִתֶא תשְרְל שר לִחַה ֹוצרַאזתָאְו ןְהיִ
 ₪ והנתוו :הָצְהָי הָמֲחְלמל יִמַעלְכְו אּוָה ונתארקל ןחיס
 :ומעלַכתֶאְו ןנבדתאו ותא ךגי ונינפל לא הוה
 ו ריִ"לְּכ-תֶא טרחו אולה תַעב ירע-לְכ-תֶא דכלת
 = הָמֵהְּבַה קב :רירש ונראשה אל ףטהו םישגהו םתַמ
 % לשא רערעמ :נדפל ךשא םיִרְעַה ללשו מל נוב
 דעלגה"דעו טחנפ רשא ריעָהְו ןנרא לַהעתֿפשדלע
 הָוהי ןתְנ ל5ההתַא ונממ הבָנַש רשא הירק התה אל
 וז "לָּכ תְבְרְה אל ןֹומענְּב ץֶרא"לא קר וונינָפל וניקלֶא
 :ּוטיהלא הָוהָי הוצירשא לָכְו רַהָה ירעו קפי לחנ די

 ג ּונְתּאְרְקל ןָשְּבהְְדלַמ נע אָצו ןׁשְּבַה ךרד לעוו ןֿפת <
 ג "לֶא יִלֶא הודי רמאיו :יעְרדֶא 6 ומע לָּכְו אַּה
 -תֶאְו ֹומע"לְּכ-תֶאְו ותא ית ףדיב יִּכ ותא אָרַּת
 יִרֹמֲאָה למ ןהיסל תיִשָע רשאכ ול תישעו וצרא
 ג "תֶא םג נדיב ונידלֶא הוה ותו :ןוְּבשָחְּב בשוי רֶׁשֲא

MMR:גוע  
 ןכ ¥.36 .ירק ויַנְּב ביתכ ֹונּבץ.33 .יתבר 'ך v.33  .איעג אלב -רֶׁשא נ'ב א'נ 9

 ,ב'ד ןכו ּוניִדְיְּב א'ס ץ 3 ,יריצ יערדא א"ס צץ. 1 ,1 .יפר ּונָממ יאחנדמל ,יאברעמל

 ר'תו ע"ת ג'ד הינה
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 ר לע םיֵׁשׁש םתאמ 7 רשֶא הק
 םירע הָלָאדלָּכ ָשְּבִּב גע תכלממ בנרַא לבה
 יזרפה ירעמ דבל חירבו םִיִָלְד הָהבנ המוח תָרְצְב
 דלמ ןחיסל ּונישע רשאּכ םמוא םֶרָחֹנ :דֶאְמ הברה
 -לפו :ףטהו םישגה םָמ ריע"לָּכ םרחה ןיִּבָשַח
 .אוהה תַעָּב חמת זול נוב םירעה ללשו הָמַהְּבַה
 ןדְריַה רָבעְּב רֶׁשֲא ירֹמֲאָה יכלמ לש דימ ץֶראָהְתַא
 ןֹומרָהְל ארכי םינדיצ :ןומרח רה"דע ןיהא לחנמ
 לכו רשימה ירע ו לפ :רינש ול"ואָרָהי ירֹמֲאָהְו ןירש
 תפלממ ירע .יעְרְרֶאו הפלסזרע ושבה לעלגה
 רַתְיִמ 'ראָשנ ןְׁשְּבַה דלמ געקר יִּכ :ןָשְּבִּב גע
 ינּב תַבְרְּב אוה הלָה לרב שרע ושרע הנה טיִאָֿפְרַה

 ."תַמָאְּב הָבְהְרי תומא עברו הָּכְרֶא תומא עשת ןומע
 רערעמ אוקה תַעּב ּונָשְרָי תאזה ץֶרָאָהזִתֶאְו :שיִא
 יִתַתנ ויְרְעְו .דָעְלִגַהְרַה יצחו .ןנרא לָחְנ"לערָשַא
 ג תָכְלִמִמ ןשְּבַהדלָכְו רעְלגה רֶתַו :ידנלו ינכוארל
 "לבל םגראה לֿבַה לָּכ השנִמַה טבש יצחל יתַתָנ
 חקל הׁשנְמְּב ריאו :םיאֿפר ץרא אָרָּקִי אּוהַה ןְׁשְּבַה
 ארקיו יתכעמהו ירושגה לובנחדע לא לֿפָחזלָכ-תֶא
 :ףוה םויה רע ראי תה ןשְּבַהיהַא ומָש"לע םתא
 -ןמ יִּתֹתָנ ידָנלו יִנבּואְרְלְו :רעֶלְנַהתֶא יּתָֿנ ריִכָמְלּו
 חוה קָּבִי דעו לבנו לחנה ות ןגרא לחנ"דעו רעֶלְגַה

 ובג
vv. 4, 13, 4י"ת ןכו םיִׁשֵּנַהְו א"ס צ. 6 .איעגב םרהנו נ'ב א"נ +. 6 ,לָבִח יללהב , 

 .יריצ יעַרדו א'ס . 10 | | .ס'תו ע'ת ,ש"ח ןכו "דעו א'ס .8 .ר'תו ס'ת ע"ה
 - בורב ןכו ירקו ביתכ אֹלֲה ימלשורי ,ירק אלָה +. 11 .יתבר 'ש צ. 11 .הֵּנֲהְו ריבס +. גו
 לחנ"תפש-לע רשא א"ס ץ.18 .שיא תמאב הבחר תומא עָבראו א"ס +. 11 .י'כ םירפפ
 א"ס ץ. 3 .אלמ ןֹונְרַא יללהב ,הגומב ןכ v.12 .ר"תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו

 .ב'דו ש"ח ןכו בגְרַאָה א'ס ץ.14 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ןכו -לָכְו
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 וז םֶי דעְו תָרֹנְכִמ לב ןּררָיהְו הָּבְרעֶהְ :ןימע נב לבג |
 וא וַצָאְו :הָחְרַומ הָנְחִּפַה תֶּדׁשַא תחת חלפה םָי הָבְרַעָה
 "תֶא םֶכל ןַתְנ םֶכיהְלֶא הָוהְי רמאל אוהה תַעְּב םֶכָתֶא

 םֶכיִחֶא ינפל ּורְבַעִּת םיִצּולֶח ּהֶּתַשְרְל תאוה ץראה |
 וו םפנקמו םֶכַּפַטְו םכישנ קר :ליָחנְּב"לְּכ לארשידינב
 יִתַתְנ רשא םכיִרעְּב יבשי םפל בב הקמ יִּתְעַדי
 גו "םג ושריו םָכְּכ םֶכיִחֶאְל |הוהי חיניזרשא דע :םכל
 רעב םהל ןתנ םַכיִהְלֶא הָוהְי רֶׂשֲא ץֶרָאָה-תֶא םה
 גו -תֶאְו :םכל יּתַתָנ רֶׁשֲא ותשריל שיא םֶּתְבַשְו ןּדריה
 תֶא תארה ףינע רמאל אוהה תַעְּב יתוצ עושוהי
 הֶלֶאָה םיִכְלְמה ינָעַל םֶכיִהְלַא הָוהְי השע שאל
 > רבע הָּתַא רשא תֹוכְלְמַפַה"לְבִל הוי השי
 םֶהְלנה אּוְה םֶכֵהְלֶא הָוהְי יב םִּאְרִת אֵל :הָמְׁש
 9 תַעְּב הָוהְידלֶא ןנחתאְו םָכָל
 4 "תא תוארהל תלחה הָּתַא החי יִנדִא :רמאל אוהה

 לֶאדיִמ רשא הקזמה ְךְרתֶאְו ךלרָנְדתֶא דב
 :ףתרובנכו ףישעמְכ הָשַעְידרֶשֶא ץֶראְבּו םִימְשּב
 2 רָבְעְּב רׁשֲא הבוטה ץֶרֶאְהתֶא הֶאְרָאְו אָנדהֶרֶבְעַא

 8 יב הָוהְי רבעתו :ןֹנבלַהְו הוה בוטה רקהה ןדריה <
 ףל-בר לא הוה רמו ילא עמש אָלְו םכעמל
 זה שאר | הלע הזה רֿבְּרב דוע יִלֶא רד ףֶסותד לא

 הארו הָחְרְזִמּו הָנָמיִתְו הֶנְפְצְו המי ףיניע"אָשְו הנפה
SEךיניעב  

 ריבס +. 90 .ר'תו ע"ת ,ש'ה ,ו"ד ,ב"ד ןכו םֶכיִנְקִמּו א"ס צ.19 .ןדריהו הברעהו א'ס +7
 .י"תו ג'דחב ןכו ירקו ביתכ םֶכָל א"סב ,םֶכָל

eo oe ope oe 

 2 ותכיו וזב ורבחתהו 4 הב 09 .השמחו האמ םיקוספו . - 31[ יתלחה האר
 םיעבשו תואמ עשתו םיפלא תשמח תויתואו .הנומשו םיעבראו תואמ שמחו ףלא םילמו
 .ןזזז 20] י"י חיני 'א קספו .|זזז 11] אוה הלה 'א 'תכו .םינשו
 ןכ צ. 6 .איעגב ךישעמּכ נ'ב א'ג ל. 4 .'מ היעשי ימע ומחנ ומחנ הרטפה +, 8
 .וחיריב ןגונמ ןכ +. לז .רסח ףַסּת יללהב ,הגומב
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 עעוהיהתַא וצו :הזה ןְּדריַהתָא רֶבַעְת אלחיכ ףניעְב =
 אוהְו הוה םעֶה נפל רבעי אּוההיִּכ והצמִאְו והקזחו

 למ אג בשנת :הָארה רשא ץרָאְְ"תַא םתוא ליחע <
 :רועַּפ תב

 ח.י 5 . רׁשֲא םִטַפְׁשמַה-לֶאְ םיקחהדלַא עַמָש לאְרשי התעְו ד

 םתשריו םתאְבו ויִחִת ןעמל תושעל םֶכְתֶא דמלִמ יכנֲא
 אל :םָכְל ןתנ םֶכיִתְבִא יהלָא הוי רשא ץֶרֲאָה-תֶא :

 וערגה אלו םֶכְּתֶא הוצִמ כנא רשא רֶבֶדַה"לע ופסת
 הוצמ יכנא רשא םכיִהְלַא הוה תוצמדתא רמשל ונממ

 לַעָּבְּב הָוהְי השעדרשא תֶא תוארה םכיניע :םכתַא :
 רשפ-לעפ ירחא ללה רֶׁשֲא שיִאָד-לֿפ יִּכ רע

 הוהיּכ םילֿפְדַה טּתַאְו :=ֶבְרַקִמ הלא הוה ודימשה +
 םֶכַתֶא יתדֹמל | הַאְר !םויה םַכְלְכ םייח םפיַהְלֶא :

 ןפ + תושעל יֵהלֲא הוה ינצ רֶׁשֲאַכ םיִפְּפְשִמּו םיקח
 :התשרל הָמש םיִאָּב םֵתַא רֶׁשֲא ץֵרָאָה רָב

 יניעל םכתנבו םֶכּתַמְכִח אוה יִּכ טתישעו בתרמשו \
 ורמאו ּהלֲאָה םיקחַהלָב תא ןועמשי רֶׁשֲא םימעֶה

 לּודָג יוזימ יִּכ :הזה .לודגה יוגה ןובנו םֶכָחְםַע קר +
 -לֿפְּב וניעלַא ההיפ וילא םיברק םוהלֶא ולרָשַא

 םיִמפְׁשִמּו םיקח ולדרָשַא לוג יונ מו ּויְלַא ּוֵאְרָק +
 םכינפל ןתנ יַפנֲא רשא תאוה הרותה לכ םקידצ

 חפשתְַּפ אמ ךׁשפנ רמָשּו ףל רַמָׁשַה קר :םוה <
 לב ףבבלמ | ורוסידפו יע יאָררַׁשַא םיִרְבְּדַהדתֶא

 תְדִמְע רֶׁשֲא םו כ ינבלו נבל םתעדוהו דייח ימי ג
 יִלְילָהְכַה ילא הוה רמָאְּב פרח יַהלֲא הוה פל
 יתא האריל ןודמלי רשא ירבדדתא םעמשאו םעָהְתַא

ok 
 -תֶא נ'ב איעגב -תֶא א"ב א'נ +. 9 = .ןכ תושעל א'פ +. 5 .ך as וכ ניב א'נ ג
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 םֶהֵנְבתָאְו הָמְרֲאָה-לַע םייח םה רֶׁשֲא םיִמיַהיַלְּכ
 שָאְּב רעב רַהָהְו רָהָה תחת ןודְמעתו ןוברקתו :ןודמלי
 : םכיִלַא הוה רבו :לפרעו ןנש שח םיִמְשַה בל"דע
 םכְניֵא הָנומתו םיעָמש םָּתַא םיִרְבִד לוק שָאָה ךותמ
 4: הּוצ רש .תירבדתֶא םַכְל דעו :לוק יִתְלּז םיִאר
 תוחל ינְׁש-לע םָבתְכַ םיִרְבּה תְרָשע תושעל םֶכְתַא
 ו: םכתֶא מלל אוהה תַעְּב הודי הָוצ יתאו :םינָבֲא
 םּתַא רׁשֲא ץֶרֶאְּב םֶתא םֶכְתְשעל םיִטָּפָשִמּו םיקח
 וג יִכ םֶכיִתְשּפִנְל דאמ םּתרמשנ :ּהָּתְׁשְרְל הָמש םירָבע
 ברח םֶכיִלֶא הָוהְי בד םיָּב הָמְּתלָּכ םתיִאר אל
 ו: תנומּת לָספ ם5כל םתיִׂשעו ןותחשתןפ :שָאָה ךותמ
 וז הַמָהְּב"לְּכ תֹנְבַה :הָבְקְנ וא רכז תינבת לֶמָסילְּ
 :םִיִמָשַב עת רׁשֲא כ רֹופְצ-לְּכ תינכת ראב רֶׁשֲא
 ₪ םימּפְ"רשא הָנְד"לַּכ תינבת הָמְראְּב שמרחלָּכ תינבת

 א "תֶא תיִאר הָמיִמְשה דיעע שתפו :ץֶרָאְל תחתמ
 םימשה אָבצ לכ םיִבָכּוְּכַהדתֶאְו חְריַהדתֶאְו שָמָשה
 הָוהְ קלַח רשא םתלֿבעו םַהְל תוַחַּתְשַהו וחד
 או םַכְתֶאְו :םִימָשה"לְּכ תחת םימעָה לכל םתֹא הלא
 תויהל םירצפמ לורה רּכמ םֶכְּפִא אָצייַו הוה הכל
 ג "לע יִכףנאְתה הָוהיו :הזה םַּ הלֲהנ םעל ול
 אבחיתלבלו ןיזריה"תֶא ירבע יתלבל עבשיו םכירבד
 :הלחנ ל ןתנ ךיחלא הָוהְי רֵׁשֲא הבוטה ץֶרֲאַה-לֶא
 םָּתַאְו ןֶהְרהתֶא רשע יִנְניִא תאוה ץֶראְּב תמ יִכנֶא יִּ
 ו ורמָשה :תאָזה הבוטה ץֶרָאָה-תֶא םתְׁשְרְו םירָבְע
 רשא םֶכיִהְלַא הוה תִרְּבְתֶא וחְּכׁשתדופ םכל
 ףוצ רשא לכ תנומִּת לספ םכל םֶתישעו םכמע תר

 הול

= 1 
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 לא אוק הָלְּכִא שא ףיהלַא הָוהְי יִּכ :ףיֵהלֲא הָוהְי ₪
 :אָנְכ

 כ םָּתַחְׁשַהַו ץֶראָּב םָתְנַשוְנְו םיִנָב ינְבּו םִיִנָּב דילותחיִּכ <
 < = הוהילינעּב עְרֶה םתישעו לכ תַנמִּת לָסָּפ םתישעו

 םימשההתַא םויה םֶכָב יתדיעה :ֹיִעפַהְל ףָהלֶא ₪
0 -- = 1 

 רשא ץֶרָאה לעמ רהמ ןודבאת ֿבֲאיִּכ ץֶרָאָהתֶא
 | = ןפיראתהאל הָתָשרְל מש ןדרוההתֶא םיִרָבַע מא

 | | םַפַתֶא הוה ץיפהו :ןידמשת רמשה יִּכ הילע םימָי פז
 = = הוהְי גה רׁשֲא םיוגצ רֶפְסִמ יתמ םָּתְראׁשנְו םימעָב

 | -םדָא ידו השעמ םיַהלֲא םשדסתדבעו הַמָׁש םָכתֶא ₪
 ולאו אלו ןועמשי אלו ןוארידאל רשא באו ץע

 תאצִמו הלא הָוהידתֶא םשמ םתשקבּו :ןֶחיִרָי אָלְו 9
 דל רַצַב :ףׁשֿפנזלֿבבו ב9להלפּב ונשרדת כ מ

 ּתֿבְׁשְו םיִמָיה תירָחאְּב ּהָלֲאָה םיִרבדַה לָּכ ואְצִמ
 הודי םוחר לא יִכ וְלְְּב תְעַמְשְו ףיהלא הוהידדע ו

 תיִרְבדתֶא משי אלו ףקיחשי אָלְו ְפְרו אל דיהלַא
 םינשאר םימיל אָנְ"לֶאָש יִּכ :םֶהְל עּכַשְנ רש דיתבַא
 מרא | םיהלֶא אָרְּב דשא םויהדןמל לנפל ויה-רשא

 הָהְנִה םיַמְׁשַה הצק"דע] םימשה הָצְקמְלּו ץראהלע
 לוק םע עַמְׁשָה :ּוהמּכ עמשנָה וא הזה לודנה רֶבּדִּכ ג

 :יחוו הָּתַא ָּתָעמְשְדִרֶשַאּכ שאָהְדּדותְמ רבדִמ םיהלֶא
 וג בֶרקמ לג ול תחסל אובל .םיהלֶא הָסִַה | וא א

 הקמ דב המחלמבו םיתְפומְבו תתאְּב תפמְּב
 םָכְל הֵׂשְע-רָׁשֲא לפפ םילדנ םיִאְרְומְבּו הוטנ עורב

 תעדל תאְרְה הָתַא :ףוניעל םיִרְצְמְּב םֶקיִהְלַא הוי <
 םִימְׁשַהְמ :ודכלמ דש ןיא םיקלַאה איה הָוהְי יִּכ א

 ושארתַא לארה ץֶרָאָה-לע דרפיל ולְלדתֶא שימשה
 הלודגה

 ,תלדב םעטה הגומב צ. 96 = ."הוהי יניעב א'ס צ. 25 .רדס ןאכ ןיא א'סב +. 5
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 ז בֵהֲא יִּכ תחתו :שֶאָה ףותמ ָתעמָׁש ורבו הֶלודְגַה
 וחכְּב ונֿפְּב ףאצייו וירחא שרוב רחביו ףיָתבַאתֶא
 ₪ ממ םימצעו םיִלדְג םִיג שירוהל :םירצממ לדָנַה
 םויּפ .הָלָחנ םצראדתֶא ג תתל איבה ףינפמ

 א אּוה הוהו יכ ךבבלדלֶא תש םוה תעלו :הזה
 :דושע ןיִא תחתמ ץראְהְדלש לעַממ םִיִמְשַּב םיהלָאה
 ₪ * ףוצמ ייֿפנֲא רֶׁשֲא ֹויָתֹוְצְמדתֶאְו ויקִחתֶא תרמָׁשְ
 ךיראת ןעמלו ףיִרֲחַא ףנבלו הל בטיי רֶׁשֲא םויה
 = ל ןַתנ ףיָהלַא הוהי רֶׁשֲא המְדאָהְדלע םיִמָ

 :םיִמָיַה
 וו הָחְרמ ןְדרה רָבעְב םיִרָע ׁשְלָׁש הָשמ ליִדְבַי א ז

 ₪ "ילֿבב ּוהעְרדתַא חצרו רֶׁשֲא חצור המשט םֶנְל :שמָש
i:אא נו םֶשְלש למתמ ל אנשדאל אוהו  

 . שב .ןלוד הא טל רעל תמרה תא פארל
 4 ו ינב פל ּהשמ םשרָשֶא הָרוהַה תא :ישנמל

 יהו קר יש פו רש ch ME וש Ad wine של

 בשוי רשא מאה ב היס ץראב רׁשפ תיִּ למ
 םֵתאַצְב לַארְׂשִי נבו השמ הְכִה רֶׁשֲא ןיּבָשָחְּ
 6 "ףלמ נש | ץראהתַאְו וצרַא-תֶא ושרייו :םירצממ
 הַרְמ ןדריה רֵבעְּב רֶׁשֲא ירמַאה ילמ ינש ןשְּבַה
 ₪ ןאיש רה"דעו ןנרא לחנהתפשדלע רֵׁשֲא רערעמ :שמש
 ₪ םי דעו החרזמ דרה רבע הבְרַעַהדלָּכְו :ןומרח אּוה
 :הָנְסְפה תשא תחת הברעה
 ה עמָש םָהְלֶא רמאו לֶאְרְשידלְּכְדלֶא השמ אָרְקי
 רבד יֵכנֲא רֶׁשֲא םיטּפשּמַה-תֶאְו םיקְחהדתֶא לארשי

 םכינזאב
 .הָלֶאָה ריבס +. 42 = .םויה ךוצמ יכנא א'ס +. 0
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 :םתשעל םָּתְרַמְׁשּו םֶתא םָּתְרַמְלּו ויה םָכיננֲאְב
 ניתֹבֲא-תֶא אל :בֶרחְּב תיִרְּב ּנָמע תֶרכ וניהְלֶא הוה

 הלא ונח ּוְּתִא יִּכ תאוה תיִרְּבַהדתֶא הָוהְי תָרָכ
 םֶכִמַע הָוהְי רָּבְּד םנֿפְּבוםִנַּפ :םייח ּונְלַּכ םויה הפ 4

 תעְּכ םֶכיניִבּו הוהְיךיּב דמע יִכְִא :שאָה דותמ רֶהָּב
 ינפמ םֶתאַרָי יכ הָוהְי רבדדתֶא םֶכְל יהל אוהה
 :רמאל רַהָּב םתילעזאלו שאה

 םִיָרְצִמ ץֶרָאְמ ףיתאצוה רׁשֲא ףיהלא החי יכא 8
 :ינפ"לַע םיִרחַא םוהלַא דל היהידאל :םידָבַע תיבמ +
 לעממ | םימָשְּב רשא הנמּתלּכ ולָסַפ ףלדהשעהיאל :

 :ץרָאק תחתמ | םימּפ רשאו תחפִמ ץראָּב רֶׁשֲאְו
 ּףיִהְלֶא הָוהְי יֹכֹנֲא יִכ םדְבעֶת אלו םָהָל הוחתשתהאל
 -לַעְו םישלש"לעו םנְבילע תּובָא ןוע דקפ אנה לא
 ירמשלו יִבְהאל םיפלאל דָסֵה השעו :יאנשל םיעבר

= 

 הוהְידםשהתֶא אשת אל :ותוצמ 1
 -תֶא אָשיִרָשֶא תא הוה הק אל יּכ אושל יהא

 תָבַשה םידתֶא רומש :אושל ומש כ
 דבעת םיִמָי תשש הלא הוהְיו ףוצ רשאפ ושדקל ו
 הֹוהיִל | תּבש .יעיִבשה םֹו ּתְכאַלִמ לָּכ תשע 4

 ִּתְבְּדְנִכו | הֶתַא הצאלִמהלפ השעְתדאל ףהלֲא
 רשא לנו ףפמַהְּבדלכו לרמחו לרושו ךֶהְמָאֹזְרְדְבעֶו

 ָתְרַכַו ְדְמְּכ תמו ךדבע חוע ןעמל ףירעשב ו
 ליהלֶא היה לאציו םיִרְצִמ ץֶרָאְּב הָיָה דָבַעְיִּ
 ףיהלָא הָוהְי ךוצ ןכדלע היּוטְנ ערזבו הכזח דָיְּב םשמ

 -תֶא רַב :תְבׁשַה םוידתַא תושעל וש
lesךיבא  
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 ןְכיִרָא  ןץמל ףיהלא הָוהְי ךוצ רֶׁשֲאַכ ךמאדתֶאְו ךיבָא
 ףיִהלֶא הָוהְידרֶשֶא הָמְדֲאָה לע 5 בטיי ןעמְלּו ימי

 וז אֶל :חצרת אָל ל ןתנ
 -אלו בננה אַל :ףָאנת
 a NOTE :אוש רע ערב הנעת
 אלו ףער תשא דמְחַת
 לו ולמחו ורוש ֹותָמֲאְו ודבעו והרש דער תב האח
 ומ הּלֲאָה םיִרָבְּדַה"הא :ףערל רֶׁשֲא
 ןעָה שאה ּפִמ רָהְּב םֶכְלַהְקלָּפְילֶא הוהְי רָּבִד
 תחל 'נְׁש-לַע םבּתפַר סי אלו לוג לוק לפרעהו
 או לותמ לוקהחתַא םֶכַעְמְשְּכ יהיו :ילא םֶנִתַו םינָבא
 ישאל ילא ןבְרְקִּתַו שאָּב רעב רֶהָהְו ךשחה
 גו ויַהלֲא הָוהְי ּונָארֶה ןה ורמאתו :םכינקזו םֶכיִמְבַש
 םַה שָאָק ות ּועֵמׁש ולקדתָאו ילדת ודב
 ג המֶל הֶּתַעְו זיֵהָו םֶדָאהדתֶא םיהלֶא רבדיהיִכ וניִאְר הזה
 ונחנַא | םיפסי"סָא תאזה ּהלְֹנַה שאה ונלפאה ִּכ תומנ
 גו "לָּכ יִמ יִּכ וונְתַמְו דע וניהלַא הוה לולדתַא משל
 שַאָהְְךותִמ רּכדִמ םיַח םוהלא לוק עמ רֶׁשֲא רֶׂשָב
 גו הוהי רמאי רֶׁשֲא-לַּכ תא עמשו התא ברק :יחְיַו ונַמְּכ
 הָוהְי רפי רשָאדלָּכ תֶא ולא רָבדּת תא וניהלֶא
 2 לוקחתַא הוה עמשיו :ונישעו ונעמשו דילא וניהלא
 -תֶא יִתעמְש ילא-הוהְיירמאו ילא םְרַּבַרְב םֶקיִרְבד
 רׁשֲאלְּכ וביִטיָה ףילֲא ורב רֶׁשֲא הוה םעֶה יִרְבּד לוק
 א רמשלו יתא הֶארִיל םהְל ה םכבל היו ןתיחימ ורב
 םֶהינְבלְו םֵהָל במי ןעמל םימַָה"לְּכ תצליח

eeםלעל ו  

 .ס"תו ע'ת ןכו ורושו א"ס צ.18 = ,רקש א"ס צ. גל .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו אל א'ס ד. 8
 רמאו א'ס צ.25 .עמש א'ס ,יקובנזבו יללהב ןכ צ. 98 .איעגב 7םָא ג'ב ,א'ב ןכ צ. 9
 ,ימ א'ס .v 6 .ילא הוהי
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 ּהָּתַאְו :םכיִלֲהֶאְל םָּכְל ובוש םֵהָל רֹמַא ףל :םֶלֹעְל א
 םיקחהו הָוצמהלְּכ תא ףילֵא הָרברֲאו ידמע דמע הפ |

 ןתֹנ יֵבֹנֲא רשֲא ץֵרֲאֿב ושעו םמלַּת רֶׁשֲא םיטַפשמהו
 הוהי הוצ רֶׁשֲאכ תושעל םתרמשו :ּהּתְׁשְרְל םהל .
 רוה" :לאמשו ןימָ רכה אל םכְתֶא םכיהְלֶא ₪

 בוט ןויחת ןעמל וכלת םָפתֶא םֶכיִהְלא הָוהְי הוצ רשא
 תאו :ןושריִת רׁשֲא ץֶרָאְּב םיִמָי םָּתְכרַאַהְו םֶכְל ו

 םפיִהְלֲא הָוהְי הוצ רֵׁשֲא םיִטְּפַשמַהְו םיקחה הָוְצמַה
 הָמש םיִרְבע םּא רשא ץֶרָאְּב תושעל םֶכְתֶא דמלל

 -תֶא רמשל הלא הָוהְיְדְתֶא אָריִּת ןעמל ּהּתְׁשְרל :
 ףנְבּו הָּתֲא ףוצמ יכְנָא רֶׁשֲא ייתוצַמּו ייִתְקַחדלָּ

 תעמשְו :דימי ןכראי ןעמלו יח ימי לכ בו ג
 ןְּּרִּת רֶׁשֲאו דל במי רׁשֲא תֹושעל תרמו לֶאְרְשי
 תַבְו ץֶרֶא דל ףיִתְבַא והלא הֹוהְי רָכִּד רֶשַאּכ דאַמ
 :שבדו בלה
 5 תא ּתָבַהֶאְו :רֵחֶא הוה וניהלא הָוהְי לארשי עמש +

 ל

 :ףְדאמ-לפְבּו ףשפנ"לֶכְבו ךבבללפְּב ךיהלא הוהי
 "לע םויה ךוצמ כנא רֶׁשֲא הָלֶאָה םיִרָבֹּדַה הופ
 ּףַתיִבְּב ָּךְתְבׁשְב םֶכ רּכדו יְנְבְל םֶתְנִַו :ףָבְּבְל ד

 תֹואְל םּתְרַשקו :ףמוקכו ףבכשבו ךרדב ּדתְכְלְבּו
 תוזומ"לע םֶתְבַתְכְו :ךֶניע ןיפ תפל הו ףדידלע +
 | ףאיבידיּכ הָיָה :ףירעשְבּו ַּתיִּב 0

 ףיתבאל עַבְׁשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ּףֵהלֲא הָוהְ
 ּהְלרְנ םִרַע ךל תַתְל בלעילו קָחצל םֶהְרְבִאְל

 רשא בוטדלָּכ םיאלמ תב :תינבדאל רשא תבטו 4
 םיִמְרִּ תבצה-אל רֶׁשֲא םיֿבּוצֲח תרבי תאלמזא אל

 םיתיזו

 א"ס צ. 8 "וה תחת איעגב ךתכלְבּ בב אב ןכ 2% 'יתבה 'הל4  \תבר 'עצ.4 ה

 .יקובנזב ןכ .v 1 .איעגב היהו גיב איב יש דס wn ןכו אלמ ףיִדי
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 ג ךל רמשח יִתְעְבְשְו ּתְלַכָאְו עָמְנְראק רֶׁשֲא םיתיִח
 םיִרְצִמ ץֶרֶאמ ךַאיצוה רֶשֲא הֶוהְידתֶא הכשַתדְֶּפ
 וג דֿבעֿה ותאָו אָריִּת ליקלֶא הָוהְיתֶא :םידבע תיִּכִמ
 +; םירחא .םיהלֶא .ירחא ןוכלת אל :עבָשת ומשבו
 וג הוה אק לא וכ :םכיתומיבְס רֶׁשֲא םימעה ללא

 5 אל | :המדאה ינפ למ לדימשה

 :הקמּכ םָת0ֵ) ראפ םכַהְלֲא .הָוהְתֶא ית
 וז ויתדעו םֶכיִהְלֶא הָוהְי תֹוצמדתַא ןורמשת רֹומְׁש
 ₪ הָוָי נעְּב בוטהו רשיה תישעו :ךוצ רשא ויקחו
 הָכטה ץֶרָאָקדתֶא תְׁשַרְו תאָבּו ךל בטי עמל

 א ףיִבְיאילְּכדתא ףְרָהל :ףיקבָאל הָוהְי עבְׁשערׁשַא
 90 "יכ :הָוהי רפד רשאכ ףינּפמ
 םיִטפְׁשִמַהְו םיקחהְו הדעה המ רמאל רחמ נב ךלֶאְש
 | ₪ םילָבע נבל ז תרמא :םָכַתֶא ּויֵהלֲא הוי הוצ רשא
 ָיִב םרְצִמִמ הוהְי טָאיצװ םִירָצמְּב הערפל יָה
 | םיִעְרְו םיִלחג .םיִתָפְמּו תתוא הוה ןתו :הקזח
 3 איצוה ּנתֹואְו :ּוניניעל ותיִּבדלָכְבּו הערֿפב םִיַרְצמְּב
 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא ּנְל תֶתְל ּונָתא איבה ןעמל םָׁשמ
 םיְחַה-לָכדּהָא תֹושעל הָוהי נוצה זוניפבָאל עב
 םיִמַָה"לָב טל בוטל וניהלא הָוהְידתַא הָאריל הלאה
 5 רֹמְׁשְניכ .ּונְלַיהִת הָקְדְצּו :הוַה ווּ וניהל
 וניקלַא הי נפל תאוה הָנצמַה-לּכ-תֶא תושעל

 ְףִהלֲא הֶוהְי לָאיִבְי י :ונוצ רשָאּכ
 דםיוג לש ּהתְשְרְל המשאב הָּתַארְׁשַא ץֶרָאָהְדלֶא
 ֹורְפַהְונענְכַהְו יִדֹמֲאָהְו ישָנרְגְו יתחה ףֶנֶפִמ | םיּבר

 יוחהו

 .איעגב ךןַּפ נ"ב ,א'ב ןכ . 18 | .ם"תו ע'ת ,י'ת ,ש'ח ןכו ףיּהלֶא הָוהְי א'ס .v ג
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 .איעגב ינענפהו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 1 .איעגב דםיוג נ'ב ,א"ב ןכ +1 1 .ףךהל א"ס 9
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 םֶנְתג ָדַמְמ םימוצעו םיכר םיוג הָעְבַׁש יסוביהו יוחהו .
 -אל םהֹא טיִרֲחַּה םֵרֲחַה םתיִּכַהְו ונפל ףיָהלֲא היה:

 ִּתְּב םָב ןחתת אלו :םנְחִת אָלְו תיִרְּב םהְל תרה :
 נְביתֶא רפי :ףנבל חקתהאל ובו וול ןתתאְל +

 םַכָּב הוהיחהא הַר םירחא םיהְלֶא ודבעְו ירחאמ
 םֶהיִתְחְּבזִמ םֶהְָל ּושַעְת הָּכיסִא יִּכ :רהמ ְדיִמָשהְו

 םהיליספו ןיעדנת םהְריִשאו ורָּבשִת םתבצמו וצתת
 דב הלא היהיל הָתַא שודק םע יִּכ :שָאְּב ןופרשת
 םימעַה לפמ הֶלָּגְס םעל ול תויהל ףיהלָא היה רָב
 כשח םימעֶהלְּכִמ םֶכָּבְרמ אל :הָמְדַאִה ינפ"לע רשא
 :םיִמעֶה"לְּכִמ טעמה םּתאיִּכ םֶכְּב רבו םֶכְּב הוה

 רֶׁשֲא העֿבְׁשַה-תֶא ורְמָשִמּו םֶכְתֶא הוי תבָהִאִמ יִּכ <
 הקזח דב םֶבַתֶא הָוהְי איצֹוה םכיתבַאל עַּבְשנ
 :םירצמדלמ הערפ דימ םידבְע תיבמ דפו

 מאנה לֶאָה םיִהֹלֲאָה .אּוה הלא הָוהייִּכ עדי 5
 ףלֶאְל ותוצמ ירמשלו ויפַהֲאְל דסחהו תיִרְּבַה רמש

 רֶחאָי אל יִיִבָאהְל נפלא ויאאשל םלשמו רוד 0
 -תֶאְו הוְצמַהההָא תרמשו :ולדםלשי ויְנָפְלֶא ואנשל ו

 םווה .וצמ יכְִא רֶׁשֲא םיִמְפְׁשִמַה-תֶאְו םִיקְחַה
 :םתושעל

 היהו ּ
 ןייע :שיחו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םֶהיִרָשֶאְו א'ס צ. 5 .ר'תו ע'ת ,ש"ח ןכו דבעו א'ס צ. 4
 א'נ יז. 9 .'ב ד" ןמקל ןייע :ס'תו ע'ת ,י'ת ,ש"ח ןכו ףַבּו א'ס +. 6 = .'ג ב" ןמקל
 ,י"ת ,ק'ד א'ת ןכו אֹלְו א'ס צ. ג9 = .ירק ויָתֹוִצִמ ,ביתכ ותָוצַמ .9 .איעגב דסחהו נ'ב
 .ר'תו ע'ת
 ,[ז 25] דילותדיכ ,[זזז 23] ןנחתאו "ז הירדסו ,טל79 [וזז 93--טנז 11] השרפה םש צץ. 1
 הנמשו ףלא םילמו .הרשע עשתו האמ םיקוספו .[עז 4] לארשי עמש זש 41] לידבי זא
 'ה םיפולחו .השלשו םיעבראו תואמ שלשו םיפלא תעבש תויתואו .הנמשו םיעבשו תואמ
 א'ב ,[ץ1 7] ךרדב ְּּכְלְבּו ,איעגב דםא נ'בו איעג אלב -םֶא ארוק א'ב ,[ץ 99] םיפסידםָא
 ףטוח א'ב ,[ץז 15] הרחידַפ ג"וה תחת איעגב ךתכלְבּו נ'בו ,איעג אלב ךתכלבּו ארוק
 נ'בו םיבר םע "םיוּג ףטוח א'ב ,[טנז 1] םיברדםווג לשנו ,איעגב -ןפ ג'בו הרחי םע -ןּפ
 .איעגב ינְענְּבַהְו נבו איעג אלב ינָעְנְכַהְו ארוק א"ב ,(ונז ג] יֵנֲַנְַּהְו ,םיוג תחת איעגב
 .ןצנ 10 ךאיִביײיִּכ ,[ץ 19] םירבדהדתַא ,[ץ 15] ףקמ רבעדיִּכ ,(111 24] ךדבעדתַא ףולח אלבו

 -םיוג ,[1 4] דחא | י"י v[, 8] לספ ,{ץ 4] םינפב | םינפ ,(1/ 32| םדא | םיהלא ארב 'ה תוקספו
 .[ץנז 9] ורבחו ,[צ 10] ותוצמ 'ותכ 'בו .[צנז 1] ךינפמ | םיבר
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 שבי

 ברו הכרבו
 ְַרֶהְצִ השדה דד טרפו ךקטמיירפ ףרבו
 עֶבְׁשנירְׁשֲא ּהָמרֲאָה לע ףנאצ תַרְְׁשַעו יִפְלַא רגש
 היהידאל םימעה"לָּכמ הָהת דור :ףֶל תפל ךיתבַאל
 : יִלֶחלּכ ףפמ הָוחְי ריפה ּדָתְמַהְבִבּו הרקע רקע ב
 לב םמישי אַל תעדי רֶׁשֲא םיִעָרָה םירצִמ ודמ"לָכו
 הָוהְי רֶׂשֲא םיֵּמעֶהלְּכ-תַא תְלכָאו :ףיאנְשלָבְּב טנג
 -תֶא לבעת אלו םהילע ףגיע סוחתזאְל דל ןתנ ליהלֶא
 וז יִּכ :ּךָל אּוה שקומחיּכ םָהיַהְלא
 לפּוא הכיא ינָממ הלֶאָה םיוגה םיכר ךככלּב רמאה
 וא הָשָעְדרָשֶא תא רכות רכז םהמ אָריִת אל :םָשיִרְהְל
 תלדנַה תפמַה :םיָרֲצמ"לָכְלּו הערפל ףיהלֶא הוה
 ערוהו הָקְזֲחַה דיַהְו םיִתּֿפְּמַהְו תֵחאָהְוךינִע ואְר"רָשַא

 1 שכ
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 הָוהְי השעודןכ ףיִהלֲא הוה ךַאצוה רָשֶא הַיטנה =
 עו םְִו :םָהינֲפמ אָרְי הָּתַא-רׁשֲא םימעֶה"לַפְל ַהלֲא
 םיִרָאשנַה דכַא-דע םּכ ףוהלֲא הָוהי חלשי העְרְצַה-תַא
 21 ליהלַא הָוהְידיִּכ םָהינפמ ץרעת אל :ףינפמ םיִרָּתְסִנַהְו
 ג דתֶא ףיָהלֶא הוה לש ּואָרּוְנ לדג לא ףבְרְקְּב
 רהמ םֶתלַּכ לכות אל טעֶמ טעֶמ דינפמ לֵאָה םיוגה
 9 נפל יִהלֶא הָוהְי םגתנו :הָרָשה חוה ףילע הָּבְרּתְ
 ₪ יב םהיִכלמ תה :םֶרְמְשה דע לג הָמּוהְמ םֶמָהְ
 שיא .בציתיאל םימשה תחקמ םָּמשתֶא תבא
 : ןופרָשִּת םֶהיֵהְלֲא יִליִספ :םֶתא רמה דע ףפְּב
 עי א'ס v.13 .איעגב היהו ג'ב א"נ ץ.15 .ד"י ט"מ היעשי ןויצ רמאתו הרטפה . 2

 ןכו הנדמ א"ס + 15 .הניגנ אלבו ףקמב -רגש א"ס הגומב ןכ . 18 .י"תו ש"ח ןכו

 ,הָלֲאָה ריבס +. 95 .ס'תו ע"ת ,י"ב י"ת ,ש"ח ןכו תֹּתאָה א'ס +. 19 .ר'תו ע'ת "ד
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכו יִדָיְּב א'ס +. 4

22 

Ns) Gt 



 ץ]] 56--111 13 םירבד 338

 ןפ ל ּתְחקְלְו םקילע בָהְֶו ףָסַּכ דמחההאל שָאְּב
 יבול :אוה ףיָהלֲא הוהי תבפות יכ וב שקות <

 טצָקשַתו ץקש והָמְּכ םרח תה ףתיּכדלא הבעות
 :אוה םֶרְחיִּכ נבעה | בקו

 תֹושֲעַל ןוָרְמְׁשִּת םויה ךוצמ יכנָא רֶׁשֲא הָוְצִמַהִלָּכ ח
 -רֶׁשֲא ץרָאָה-תֶא םָתְׁשְרִו םתאֿבּ םָתיִבְרו ןייְהְת ןעמל
 רֶשֶא ףְרְרַה-לְּכתֶא ָתְרֹפַת :םֶכיִתְבָאל הוה עְבְשנ
 ןעמל רָּכרמּב הָגְש םשָּבְרִא הז ףיָהלֲא הוה ךכילוה
 ותוצמ רַמְׁשַתָה בלב רׁשֲא-תֶא תעדל ףתסנל תנע

 אל רֶׁשֲא ןְמַההָא ףלכַאיו ךבערו עו :אלדםָא 3
 -לע אל יִּכ עירוה ןעמל ףיתבָא ןעְדָי אלְו ָתְעֵדי
 הוהירֿפ אצומדלָּכ"לע יִּכ םֶדָאַה הָיְחְי ידֿבל םָחְלַה
 אל בל ףילעמ התלב אל דתלמש :םָאַה החי +

hak 5עדו הָנָׁש םיִעְבְא הז  socרֶׁשֲאַכ יִּ  
ee oes 

 :תְׁשֲחְנ צה הירְרהמו להב הינְבַא רשא ץֶרָא הב
 ץראה"לע אלא הָוהיחתַא תכרבו תעבְְׁו תֶלֿבֲאְ ו
 -תֶא הַּכְׁשּתְַּפ ל רֶמְׁשַה :ףְלְרֿפ) רֶׁשֲא הבמה ו

 ויקחְו ויֵמַפְׁשִמּו לתֹוצמ רמש יתלבל ףיָהלֲא הוה
 םיִּתְבּו ְתעבְׁשְו לכאתדןפ :םויה ףוצמ יֿכנָא רשֲא ול

 בהזו ףסקו ןיְברִי דנאְצְו ךרקְכו ְתְבׁשְִ הבת םיבט וי
 -הברי

 ֹותוצִמ v.29 .איעג אלב ְךבבְלְּ ניב ,א"ב ןכ ל ו י.איענ אלב ּונְבָעַתִּת נ"ב ,א"ב ןכ צ. 6

 .ירק ויָתְוצִמ ,ביתכ
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 ו תְחֿפׁשְוךַבְבְל םֶרְו :הָּפרָי ףְלרָשא לָכְו ךְלהְּבִ
 תיבמ םִרָצְמ ץֶרֶאְמ ןַאיצומה  ףיַהְלֶא הָוהְיתֶא
 8 ףֶרָשושחְנ אְרונהְו לַדְגַהו רֶכְרִמַּב ףְכילימַה +םיִרָבַ
 רּוצִמ םימ ל איצומה םִיָמדויִא רש ןוֶאְמִצְו ברקו
 4 ןועךייאל רֶׁשֲא רָבדִמַּכ ןְמ לַכַאמה :שימלחה
 :ףתירחאב ףכטיהל ד ְךֶהְֹ עט תנע ןעמל ףיתֿבַא
 וז לִיחַה-תֶא יל ּהֶׂשֲע ידָי םצעו יחפ בלב ָתרמָא
 וא כ ףל ןתנה אוה יִּכ ףִהלֲא הָוהְידתֶא ְתְרֹכ הוה
 עּבׁשנ-רֶׁשֲא ֹותירְּבדתֶא םיִקָה ןעמל לח תושעל
 :הוה םַּ ףיקבאל
 9 יֵרֲחַא תכלהו יַהלֶא הָוהיִתֶא הַּכְׁשּת חָכָשדִא הָיָה
 םֶכְב יתדעה םֵהָל תוחַּתְׁשַהְו םתְדְבַעְו םירחא םיִהְלֲא
 9 דיבאמ הֹוהְי רֶׁשֲא םיוגכ :ןודבאת בָא יִכ םויה
 הוה לֹוקְּב ןועמשת אל בקע ןודבאת ןַּכ םֶכיִנְפִמ
 םָכיֵהְלֶא

₪-'*> 

 מ תש אֶל lisse uid רבע הָּתַא לארי עַמְש ם

 : תשרל אָפ הֵּתַא פבל שובו ףחקרצב אל +ינפמ
 ליהלַא הֶוהְי הָלאָה םיוגה | תעְׁשְרְּב יִפ םַצְרֶאתֶא

ts ellםשירומ  
 ,הגומב ןכ צ.4 .איעג אלב ךבבלַּב נ'ב ,א'ב ןכ צ.4 .איעג אלב "סע נ'ב א'נ +. ₪
 | .ךיִנְָלַמ יללהב

22* 
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 עָבשנ רֶשֶא רָבְּרַיתֶא םיָקָה ןעמלו ְךנְפִמ םשירימ
 - כ ָתְעְַ :בקעילו ל םֶהְרְבאָל וול ה

XRT 

 -לא רו התא ףרעדהשק"סע כ התשרל תאוה
 רְּכרמּב ףוהלא הוהי-תֶא תפצקה"רשא תא חַכשת
1 

 -רע םכַאב-רע םירצמ ץראמ תאיר םַהְמְל
 םתפצקה ֿבָרֹהְבּו :הוהי-םע םָתיִיָה םיִרָמִמ הוה םוקמה 8

 יתלעב :םֶכְתֶא דימשהל םָכב הָוהְי ףנאהו ההיא
 -רֶׁשֲא תיִרְבַה תחול םיִנְבָאְה תחול תחקל ָרֶהָה
 םיִָּבְרַאְו םוי םִעְּברַא רֶהְּב בשָאְו םֶפְּמַע הָיהְי תְרּכ
 הוהְי ןתיו :יִתיִתַש אל םיַמּו יִּתְלַכָא אל םֶחְל הליל
 םיהלֶא עָבְצֶאְּב םיִבְתָּכ םיִָּבַאָה תחול ' ינשדתא ילא
 רֶהְּב םֶכִמִע הֹוהְי רָּבִּד רֶׁשֲא םירבדַהדלַכּכ םהילעו

 םוי םיִעְּבְרַא ץקמ יהו :לָהָהַה םְִּב ׁשֲאָה ןותמ ו
 םיִנָבַאָה תחל ינָשדתֶא ילא הוה ןְ הלול םיעברא

 הזמ רהמ דר םוק ילֶא הָוהְי רֶמאֹו :תירְבַה תוָחְל 9
 מ רהמ ּורָכ םיִרצממ תאצוה רֶׁשֲא ףמע תחש יִּכ

 הָוהְי רמאַיו :הָבָסִמ בל ושע םתיוצ רֶׁשֲא ךרדה 3

 ףרעדהשקדסע הנו הוה םֶעָהֶא יִתיִאְר רָמאל יל
 תַחָּתִמ םֶמשדתֶא הָחְמֲאְו םדיִמשאו יִָפִמ ףרה :אוה וו
 ןֿפָאְו גונפמ ֿבֵרְו םוִצעדיוגל ףתוא הֶשַעֶאְו םיִמַשה 5

 תירְּבה תחול יִנָשּו שָאְּב רעפ רַהָהְו רַהָהְִמ דרו
 םֶכיִהְלֶא הָוהיל םֶּתאַטַח הגהו אָרֶאְ :יְי יתש לע
 -רֶׁשֲא ףרּדַהמ רַהֹמ םָּתְרַס הָכָּפַמ לגע םכל םֶתיִשַע

 םכלשַאְו תלה יִנָשְּב שפתֶאְו :םֶכַתֶא הָוהְי הוצ וז
 הֹוהְי נפל טּפנהָאְו :םכיניעל םֶרְבְשַאְו ידי יתש לעמ ו

 אל םחל הליל םיִעָבְרַאְו םֹי םיִעָּבְרַא הָנשאַרְּכ
 יתלכא

 .הֵׂשֲעֲאְו הגומב צ. 4 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו םָתאֵצְי א"ס צ.ד .איעגברֶׁשֲא נ'ב א"ג +.
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 רֶׁשֲא םֶכִּתאַטחִלָּכ לע יִּתִתָש אל םימו יִּתְלַכָא
 4 יתר יִכ :וסיִעְפַהְל הוה ינֵעְּב עֶרָה תושעל םָתאַטֲה
 דימשהל םפילע הוה ףצק רֶׁשֲא הָמֲחַהְו ףַאָה ינפמ
  ןֹרֲהַאבְו :אוקה םעפב םג יִלֲא הָוהְי עמשיו םֶכְתֶא
 ןרהא עב"ם לָלּפַתֶאְו ודימשהל אמ הוהְי נאפה
 גו לעֲהתַא םתישערׁשא םכתאטהדתָא) :אוהַה תעְּב
 דע בָטיַה ןֹוחַמ ותא תכָאְו ׁשֲאָּב | ותא ףרשֶאְו יההל
 -ןמ דריה לחּגהדלֶא ורֿפע-תֶא לש רֿפעֶל קּד-רְׁשַא
 ₪ םיפצקמ .הואתה תֶרְבְקְבּו הָסַמְבּו הָרעְבתְבְו רָהָה
 9 ענר שָדָכִמ םֶכְתֶא היהְי ַחלָשְבּו :הוהידתַא םתיֲה
 רמתו םכל יִּתֹתְנ רֶׁשֲא ץֶראְהתֶא ושרו ולע רמאל
 םתעמש אָלְו ול םָתְנַמֲאָה אלו םֶכיֵהְלֲא הוה יפדתא
 4 :םבְתֶא יתעד םוימ הוהידכע םתיִיַה םיִרֹמֿ :ולקּב
 = םיִעּבְרַאַתֶאְו םויה םיִעָּבְרַא תא הוה ינפל לפה
 :םכַתֶא לימשהל הוה רמָאיִכ יתלפנְתַה רשא הלילה
 א למע תחשת"לא הוהי ינדַא רמאו הָוהידלֶא לָלַּפַתֶא
 יב םירצממ תאַצוה"רשא דלדנְב תידפ רשא דתלחנו
 א פת לא בקעילו קחציל םֶהְרְבַאל ףילבעל \ רכז :הקזח
 8 ורמאידןפ פ :תאָמה"לֶא יעשר"לאְו הוה םעֶה ישק"לָא

 םָאיֿבהל הֹוהְי תָלַכִי יִלְּבִמ שמ ונתאצוה רשא ראה 1
 םאיצוה םֶתוא ותֶאְנשמּו םֶהְל רָּכִּדִדרְשַא ץֶרֶאָקְדלֶא =

 9 תאצוה רשא ףתלחת למע םהו :רָבדמַּב םֶתְמַהְל
 :היוטגה ףערובו לדה הכְּב
 י טינְבֲא תחּולדינש ךְל"לַמּפ ילא הָוהְי מא אודה תב 1

 ג בתפָאְ :ץע ןורא ףל תישעו הרהה ילא הלעו םיִנשאַרּ
 םיִנְׂשאָרָה תחלהדלע ויה רֶׁשֲא םיִרְבְּדַהדתֶא .תחלההלע
 3 םיטש יצע ןורא שעאְו :ןוראּב םּתמשו ּתְרְבְש רֶׁשֲא
 לספאו =
 -לָע נ'ב א'נ .2.' .הניגנ אלבו ףקמב -תֶא א'ס צ.95 .הנטק 'ינת 'מ א"ס ,הנטק 'מ .4
 .איעגב
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 ינשּו הָרַהְה לעַאְו םיִנשאָרָּכ םנְבַא תתְלדינש לֿסֿפֲאְ
 תא ןושארה בָתְכִמּכ .תקהזלע בת :יריְב תחלה <

 ךופמ רָחְּ םכילא הֹוהְי לָּבִד רֶׁשֲא םיִרָבִּדִה תרשע
 -ןמ רֵרֵאְו ןֿפַא :יִלֶא הוהי םגת להקה םֹויְּב שאָה ג

 םש ויהיו יתיִשָע רֶׁשֲא ןוְרֶאְּב ,תחלה"תא םשֶאְו רָהָה
 ןקעוהנּב תָרֲאְּבִמ עְסְנ לֵאָרְׂשִי נבו :הָוהְי ינוצ רש <

 נְּב רזעְלֶא ןהכיו םש רבקיו ןרהא תמ םש הָרסומ
 ץרא הָתְבְמְי הָדְגְדְגהְִִמּו הרגה ּעסָנ םשמ :ויתחת ד
 יולה טָבָשדתֶא הוה ליִדְבַה אֹוהַה תַעָּב :םימילחנ <

 לתרשל הוה ונפל למעל הָוהְידתִרְּב ןוראדתַא תאשל
 יול היהדאל ןפ-לע :הוה םויה דע ֹומְׁשְּב רָב

 רָּכּד רשאּכ ותְלָחִנ אּוה וחי ויָחֶאיבַע הָלֲחנְו קלח
 םיִנשאַרַה םיִמַָכ רהב יִּתְדַמַע יִכְנֲאְו זול הלא הָיהְי 0

 םעפפ םג יֵלֲא הוי עמשיו הלל םיִעְּברַאְו םוי םיִעבְרַא
 םוק יִלֶא הוי מאו :ּףֶתיחְשַה הוה הָבָא-אכ אוהה וו

 -רֶׁשֲא ץֶרָאְהְדתֶא ושרייו ואביו םעה ינפל עפמל ל
 = וסל תל םתֹבֲאל יִתְעַבְׁשִ

wae 

 A יביא רשא eas ליהי תוצמחתַא רמשל 13
 ימשו םִימְׁשַה הלא הוהיל ןַה :ךל בטל םיה 4
 קָשָח ףיתבַאּפ קר והָּב"רְשַא- 2 ץֶראְה םימשה 5

 םָכְּב םֵהיֵרֲחַא םעֶרוְּב רַחְבו םֶתוא הָבָהַאְל הוה
 םכבבל תלרע תא םתלמו :הזה םֹויכ םימעה"לַכמ 16
 יהלֶא אּוה םֵכיֵהְלֲא הוה יִּכ :רע ושקת אל םֶכפְרְַו 7

 םיהלאה
 ,ע'ת ,ש'ח ןכו האלו א'ס .10 .עיבר ןכלעא'סצ.9 .י'תו א"ת ,ש"ח ןכו םֶכָּמע א'ס +. 4
 .עיבר רמשל הגומב +. 13 .ץמק עֶּפַמְל א'ס +. 11 .ר'תו ם'ת
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 אְרֹנַהְו רֹּכגַר לֹדְנַה לֵאָה םנֹרֲאָה יִנדַאְו םיהלֶאה
 ₪ טּפְׁשִמ השע :דחש חקו אָלְו םנָֿפ אָשְיאְל רֶׁשֲא
 :הלָמְשו םֶחְל יל תֶתְל רג באו הָנָמְלֲאְו םּות
 ומ םִיְרְצַמ ןרַאפ ז םַתיִַה .םירגדיכ ךנַהְהתֶא םתְבַהְַ

 0 דוהיל למש הֶּתַעְו המירצמ הבא ודרי שפ) םיִעְבְשְּב
 אי הלא הוה תא תְבַהֲאְו :ברל םימשה יִבְכוכַּכ ךיהלַא
 -לָּכ .ויתוצִמּו וָמפְׁשִמּו ויתקחְו ותרמשמ תְרמָשו
 -אל רֶׁשֲא םֶכנְב-תֶא אל וכ םויה םּתְעַדְו :םימוה
 ולדנחתא םכיִהְלא הָוהְי רפומדתֶא וארהאל רֶׁשֲאְו ועד
 : וישעמדתֶאְו ויִתְתֶאְתֶאְו :היוטגה ער הלזחה ודיחתא
 -לכלּו םירצמ"ְדלמ הערפל םִיִרְצמ ףוִתְּב הָׂשְע רֶׁשֲא
 + רֵׁשֲא וכל ויחּפְל םירצמ ליחְל הֶׂשֲע רׁשֲאְו :וצרא
 םכירחא םֶפְרְרְּב םֶהֵנְדלַע ףוסזםי ימיתֲא ףיצה
 ;םכְל השע רֶׁשֲאו :הֶזה םַה דע הֹוהי םרָבֲאַמ
 6 הָׂשע רֶׁשֲאו :הוַה םוקמההדע םָכַאְב"רע רָּכרּמַּב
 ההְצַפ רֶׁשֲא ןבוארךּפ בָאילֶא יִנָּב םריאל פרל
 םֶהיֲֵהָא-הַאְו םֶהיֵתְב"הָאְ םעֶלְבַו ָהיפיתָא ראה
 ז יפ :לֵאָרְׂשִילְּכ בֶרְקְּב םֶהיֵלְנרְב רׁשֲא םוקיה"לָּכ תֶאְ
 :הֶשָע ךָשֶא לָרְגה הָוהְי השעמ"לְּכ תא תארָה םכיֲע
 3 ןעמל םויה ףוצמ יכנא ךשֶא הֶוצִמהדלָּכדתֶא םֶּתְרַמְשו
 םיִרְבִַע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהתֶא םָּתְׁשְרִו םֶתאְבּו ּוקְוחִּת
 ,רָׁשֲא הָמְרֲאָה"לע םימָי וכיִרֶאַת ןעמלו :הָהְשרל הָמְׁש

: ₪ . —. — - --- - — 

 תבָז ץרַא םערולו םהל תּל םקיִתְבָאל הוה עפשנ
agבלח  

 א'ס .2 ,א' .|רשא א"ס צ. 91 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכו ותאָו א'ס +. 0
 לבב :וילע רסמנ א"סבו ,םֶהיֵרֲחַא א'ס +. 4 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,ש'ח ,ב"ד ןכו -תֶאְ
 .םֶהיֵרֲחַא אימפסאו םֶכיֵרֲחֲא

mW 
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 - ם הָּתַא רשֶא ץֶרָאָה יִּ ושבו לח
 רֶׁשֲא אוה םירצמ ץֶרֶאְכ אל ּהֶתְשרְל הָמָשדאְב
 ףלנרב תיקשהְו ךערזהתֶא ערות רשא םשמ םֶתאָצ

 הָּתַשרְל הַּמָׁש םיִרְּבִע םּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהְו :קריה ןנכ ו
 ץרא :םִיַמ"התְׁשַת םִיִמָשה רטמל תעָהבּו םיִרָה ץֶרֶא ול

 ְיֵהלֲא הוה יניע דיִמָּת הָתֹא שֶרד ףיָהלֲא הָוהיְררְשֶא
 :הנש תירחא דעו הָנְׁשַה תישרמ הָּב

 = | כנא רשא יתוצְמחלֶא עָמשּת עמשדםא היה .
 = | ודבעלו םפיַהְלֲא הָוהְיתֶא הבָהַאְל םויה םָכְתֶא הוצמ

 םכַצְרַא-רַמְמ תתנו :םֶכָשְפִנד לָכַבּו םפבבל"לכב וו
 :ּףָרָרְצְִו ףשריתו נגד ּתְפַסָאְ שוקלמו הרי ֹותעְּב

 ורמשה :ּתְעבשו תְלַכָאְ תִמַהְב ָּךְרָשְּב בשע יִתְתָב יי
 םיִרֲחַא םיהלא םֶּתְדַבַעְו םףרסו םֶכְבַבְל הָתְפיִדִּפ םכל

 -תֶא רַעָעְו םֶכָּב ההיא ּהָרָחְ :םהל םתיוֲחַּתְׁשִהו 7
 ּהלובידתַא ןתת אל המְדֲאָהְו רטמ .היהידאלו םימשה
 ןתנ הָוהְי רשֶא הָכטַה ץֶראָה לעֶמ הדהְמ םּתדְבַאו

 םכשפנ"לעו םכָבבלדלע הָלֶא יִרָבּדחתֶא משו :םכל +
 ןיב תפטוטל ּוהְו םכדחלע תואל םֶתא םּתְרׁשְק

 שב םּכ ברל םפנְכיתַא םָתֹא םתְדמלְו :םכיניק ו
 םָּתֿבתְכּו :ףמוקבו ּלּכְכָשְבּו ףךדב ִּּתְכְלְבּו ְּךָתיַבְּב ₪
 ימיו םֶכיִמָי וָבְרי ןעמל :ףיִרעָשבו ףתיּב תוזוזמדלע ו

 תפל םֶכיִתְבִאל הָוהְי עּבְשנ רשֶא המְדַאַה לע םכינב
 יִכ :ץרָאה-לע םימשה ימיִּכ םהל
 יָא רֶׁשֲא תאוה היֲצִמַה"לְּכתֶא ןּורְמשת רמשדסא
 םכיהלא הָוהְיְתֶא * .הבהאל התשעל םֶכַתֶא הָוצִמ

 תכלל

 ןכ צ. 19 .ירק תיִשאְרַמ ד. 2 .יניע א'ס צץ. 19 .איעג אלב -התַשִּת נ"ב ,א"ב ןכ +
 ןכו םויָה םכתא א"ס צ. 92 .איעגב ךבכש ב ביב אב ד.19 .א'עגב ךתכלבו ניב אב

 .םכיהלא הוהידתא הבהאל א'ס v.22 .ס"תו ע"ת ,ש"ח

 תש 2 9
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 3 "לָכדתֶא הוהְי ׁשיִרֹוהְו :ובִדהַקְבְדְלְו ויָפְרְּדהלָבּב תָכְלְל
 םימָצעו םיִלֹדנ םיוג םָּתְׁשְר םכינֿפְלִמ הָלֲאָה םיוגה
 גו םֶכְל וב םכְלְנרְ"ף ךרְרת רֶׁשֲא םוקּמַהלָּ :םָּכִמ
 לעו תרפ-רהנ הנה ןְבְלַהְ רָבְדַמַהְִמ ּהָיְה
 5 םכינֿפְב ׁשיִא בעיתודאל :םַפְלֿבנ הָיָה ןורחאָה םיַ
 -לפ ינפדלע םֶכיַהְלֲא הָוהְי | ןתו םכארומו םכדחפ
 :םכל רָּכד רשאכ הָבדוכרדת רֶׁשֲא ץראַה

 8 !הָלְלְהּו הְָרְּב םויה םכינפל ןתנ יִכְנִא האר
 קד םֶכיהלֲ הוהי .תוצמדלֶא ועמשת רֶׁשֲא הַכְרְּכַהתַא
 9 'עָמשת אלדםַא הֶלְלְקהְו :םויה םֶכְתֶא הצמיִכנִַארשֶא
 יכנא רשא ךרּהְרִמ םּתְרסְו םֶכיִהְלֶא הוהי תוצמדלֶא
 רֶׁשֲא םיִרָחַא םהלא ירחא תכלְל םויה םֶכַתֶא הָוצִמ
 9 הוהי דאיבי יִּכ הָיָה :םתעדידאל
 ּּתְשרְל הָמָשדאָב הּתַא-רׁשֲא ץראהה לֶא דיהְלֶא
 רה"לע הֶלְלְהַהתֶאְו םיִרְג רה"לע הָכְרְּבַהדתֶא התת
 ₪ אובְמ רד ירחא ןדריה רָבַעְּב הָמַהְדאלַה .:לָביע
 לגלגַה למ הברעְּב בשיח יענה ץ?ֶרֶאְּב שמשה
 ג אבל ןֶּדְריה-תַא םירבע םֶּתַא יִּכ :הרמ ינולא לַצא
 םכל תג םַכיהְלַא הָוהְורָשֶא ץֶרָאָה-תֶא תָשְרְל
 ג תֶא תושעל םּתְרַמְשּו :ּהָּביטְּתבשֶו התא םֶתְשריְ

 ללב
 .ר'תו ע'ת ןכו לרַּגַה רהנה א'ס +. 94 .ס'תו ע"ת 'ש"ח ןכו דָמּו א'ס צ. 4

 לארשי עמש עוז 12] בקע היהו 'ג הירדסו ,לאֹועד [ץזז x--12ז 25] השרפה םש +. 5
a[. 1] י"י רמא אוהה תעב xדחאו האמ םיקוספו .[א1 10] ץראה יכ רדס תישילשו  

 תואמ הנמשו םיפלא תשש תויתואו .העבשו םיעבראו תואמ עבשו ףלא םילמו .רשע
 ו"יתה תחת איעגב ונבעְתת ארוק א"ב ,[ץזז 2 ּוּנַבֲעַתְּת בעתו 'ד םיפולחו .שמחו םיששו
 ,[אז 11] םימ"הָּתׁשִּת ,נ"ב ןכ איעגב ךבבְלּב א'ב ,[ונזז 2] ְּבָבְלַּב רשאדתא ,נ'ב ןכ אלו
 אלב ךתכלְבּו ארוק א'ב ,[אז 19 ךרדב ךּתְכְלְבּו ,ג"ב ןכ אלו איעגב -התַׁשִּת ארוק א'ב
 תחלה-לע .[1א 9] לודג- םע וילע ורבחתה רשאו ,ו"יוה תחת איעגב ךתכלָבּ נ"בו איעג
 וב 'ב ,[טנז 26] ונצקשת | ץקש תוקספו .ףקמב איהו ךיראמב x 7] םימחילחנ א 4]
 ותוצמ 'א 'תכו .[זא 21] ותא ףרשאו ,[זא 4] י"י ףדהב ,[טנונ 15] ףרש |שחנ ,[טנז ]

 .[טונז 2[
 .ץרָאהדלא הגומב +. 99 = .א"י ד'נ היעשיב הרעס הינע הרטפה +. 6
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 = = םפנֿפל ןתנ יִכְנָא רֵׁשֲא םיִמְפְׁשמַהתֶאְו םיקְחַה-לָּכ
 = = תושעל ןורמשת רשֶא םיִטְּפשִמַהְ ,םיָקְחַה הָלִא :םויה בי

 -לָּכ התשרל ףל דיתבָא והלא הוה ןתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב
 ןודּבאת רָּבֲא :הָמֵרֲאָה-לע םייח םָּתַארֶׁשִא םיטיה
 םּא רשא םיוגה םָׁשרְבִע רֶׁשֲא תומקמה"לּכדתַא
 -לעְו םימרה םיַרָהֲהְ-לַע םֶהיְִלֶאתֶא םתא םישרי
 םתחְבְומתֶא םָּתְצַתִ :ןְנעֶר ץעדלּפ תחתו תבנה
 יִליִסְפו שאָּב ןופרשּת םֶהיֵרְׁשֲאְו םתֹבַצמתָא םֶתְרַּבְׁשו
 םוקְמַהְהְוִמ םֶמַש -תֶא םֶתְדְּבִאְו עד םֶהיִהְלַא
 -לָאכָא יִכ :םֶכיִהְלֶא הָוהיל כ ןושעתהאל :אוהה
 םַיִטְבְשדלָּכַמ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רהבי-רָׁשַא םוקִמַה
 :הָמש תאָּו ושרדת נכשל םש ֹומְׁשהתֶא םּושל
 םָקיִתְרשְעַמ תֶאְו םֶכיֵחְּב םָכיִתְלע הֶמָש םָתאֵבָה
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 8 א .ץֶרֶאְּב .םתְבשיו ןדרוה" תא בתרבע 10
 םֿכיֿביא-לְּכִמ םָכְל םִנַהְו םָכֹתֶא ליחְנמ םָכיַהְלֶא

 הוהְי רַהֿבַרְׁשַא םוקמה הָיַהְו :חַמָבָּתְבִׁשְו ביִבְסִמ גג
 רֶׁשֲאלְכ תַא ואיבת הָמש םש מש ןָּכשל וב םכיַהְלא
 םֶכיִתְרַשְעַמ םֶכיִחְּבְו םֶכיִתְלוע םכַתֶא הוצמ יַכֹנֲא
 :היהיל ורדת רשא םֶכיִרַדְנ רהְבמ לכו םֶכדִי תמרתו

 םקיִתְיבּו םֶכיִנְבּו םִּתַא טכיהלא הוה נפל םּהחַמשו 9
 םכידבעו

 ,יפר ּורְרִּת יללהב ,הגומב ןכ +. ג1 ,בי



 347 האר אז 25—13

 8 םֹוְמּב ּנָלְכאת ףיָהלֶא הֶוהְי ינפלדםא יפ :ףדי תמורתו
 בע ףתבו ףנבו הָּתַא וב ףיָהלֲא הָוהְי רַהְבְ רֶשֲא
 ףיהלֶא הָוהְי ינפל תְחְמָשְו ףיִרְעשִּב רֶׁשֲא יולהו ףִתְמַא
 ופ "לָּכ יולהדתַא בעתְִּפ ל רָמשה ְַּדָי חלשמ לָכְּב
 9 הָוהְי םיִחְרייִ :ףִתְמְדַאלע ימי
 רֶׁשְב הָלְכִא ּתְרמָאְו ךֶל"רְּכד רֶׁשֲאכ ףלְבְנתֶא ףיָהְלֶא
 לכאת ףְׁשֿפנ תואדלְכְּב רָשְּב לֶכָאְל ףשפנ הנאה
 גו ףיָקְלֶא הוי רחבי רֶׁשֲא םוקמה ְךֶמִמ קחְרְיחיִכ :רָשְב
 הֶוְְי תג רשא ךנאֵצְמוְךְְבמ תה םֶש ומְש םושל
 :ףשפנ תוא לָכְּב ףיִרעָשּב ָתְלֹכֲאְו ףתיוצ רשֶאּכ דל
 ג ָּלְכאִת ןּפ לָיִאָהתֶַאְו יִבָצַהדִתֶא לָכָאְי רֶׁשֲאַכ ךא
 א לָכַא יּתְלְבְל קֹוָח קר ּנְלְכאי וָּדְחְי רוהָטַהְו אָמָטַה
 :רְׂשְבַהדסע שפנה לכאתדאָלְו שפה אוק םֶּדַה יכ םדה
  ונלכאת אל :םִיְמִּ ּונָכפְשּת ץֶרֶאָהלע ינְלְכאְת אל
 ינִעְּב רשָיה השעפהיּפ ףירחא נבו ףל בטי ןעמל
 הוהי שש 8

 ןכו lax א'Dv.17 .י'תו י'כ א'ת ,ש"ח ןכו ךְׁשֹריִּת NDOT .ףקמב =יִּכ א"ס צ. 4

 נ'ב א'נ צץ. 90 95 .ו'טדו י"ת ש"ח ןכו ידי א'ס צ.18 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י'ת ,ש"ח
 ,איעגב זתֶא
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 תאָבּו אשת ירד דל ויהידרשא ךישדמ קר :הוהי ₪
 רשָּבַה ףיתלע תישעו :הָהְי רחבָידרָשַא םוקמה"לא .

 -לע רֿפְׁשִי ףיִחְבְסדְ הלא הָוהְי חַּומ"לע םדהְו
 תֶא תְעַמְׁשְו רמש :לכאת רָשְּבַהְ ללא הֶוהְי חַּבְזמ ₪

 ל בטי ןעמל ְךוצְמ יִכיָא רשא הָלֲאָה םיִרְּֿדַה"לכ
 יִניִעְּב רשהְו בוטה השעת יכ םלוע-רע ךירֲחַא נבל

 הָוהְי תיִרְכייפ :ףיקלא הָוהָי <
 םֶתוא תׁשָרְל המשאב הָּתַא רֶׁשֲא םיוגַהתֶא ףיַלֶא
 ךְפ ףל רֶמָׁשִה םָצְרֲאּב תכשיו םתא ָתְׁשְיו ףינפִמ
 שרדּתפּו ףנְפמ םֶרמְשה יֵרֲחַא םַהירֲחַא שק
 -תֶא הָלֶאְה םִיֹוגַה דבי הָכיִא רמאל םָהיֵהְלאַל

 הָוהיל ןכ השעתהאל :ינָאדנ ןְכ-הְׂשעֶאְ םהיַהְלַא 4
 םהיהלאל ושע אנש רש הֹוהְי תבַעות"לְכ יִּכ ךיהלא
 :םהיהלאל שאב ופרשי םהיִתְְּבדתֶאְו םֶהיִנְּבדתֶא םניכ

 ורמשת ותא םֶכתֶא הוצמ יִפנֲא רֶׁשֲא רָבִּדהדלָּכ תֶא גי
 :ונממ ערנת אלו לע ףקת-אל תושעל

 5 תוא ףילא ןתְנו םֹולָח םלח וא איב ךְּברַקְּב םוקידיכ >
 רמאְל 0 רּבִּדדִרֶשַא תפומהו תואָה אָכּו :תפומ וא ג
 רבו םתעדידאל רשא םיָרֲחֲא םהלֲא יִרחֶא הג

 םלוחהלֶא וא אודה איִבָנה יְרֿבְד"לֶא עמשת אל 4
 תערְל םכְתֶא םפיהְלַא הוהי הטנמ יפ אוהה םֹלֲחַה
 םֶכְבְבְלדלָכְּב םכיִהְלַא .הָוהידתֶא םִבָהֶא םָכשיִה
 ואו ות םפיִהְלֲא הוהי .ירחא :םכְׁשֿפנ"לפבו

 ותאְו ועָמשת לק ורמשת יּתֹוֲצמ-תֶאְו ּואָריִת
 םֹולָהְה םלח וא אּוהה איִבנהְ ןוקְּבְרִת וכו והבעה <

 איומה םָכיִהְלַא הוהי"לע הרפדרְּבד יכ תמוי אוהה
 לחידהל םידפע תיבמ ךרפהו םירצמ ץֶרֶאמ | םכתֶא
 כ ,רדס ןאכ ןיא א"סב +. 2 ,1' .ומש היב ןמיסו ףדה שארב רמש א'נ +. 8
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 תרעבו ּהּכ תַכְלְל ףיָהלֶא הוה ךוצ רֶׁשֲא ךררהדמ
 ְףֶהֶא תי יכ :ףּכְרְקמ עֶרָה
 עֶר יִא ףקיח תֶשֶא וא ףתבהוא .דנבהוא מאב
 םיִהלֲא הרבע הקל רמאל רֶחַּּכ ףְׁשפנְכ רֶׁשֲא
 םיִמעָה וקלאמ :ףיתבַאו הֶתִא ָתְעדָי אָל רֶׁשֲא םיִרֲחֲא

 -ב

eo 

 ממ םיקחרה וא יִלַא םיָכֹרָּקַה םֶכיִתְביִבְס רֵׁשֲא

 אָלְו ול הבאתדאל :ץֶרֶאְה הצקחדעו ץֶרֶאְה הצקמ
 -אָלְו לָמְחְתְדאלְו לע נע סוחְת"אְלְו ולא עמשת

65 

 ץראמ ךאיצומה יהְלֶא הָוהְי לעמ ָחיִדַהְל שב יִּכ
 ומ "אלו ןואְרו ועְמשי לֵאָרְׂשִי-לָכְו :םיִדְבַע תיכמ םִיִרצִמ
 :ְִּבְרקְּב הוה עֶרָה רֶבְּדּכ תושעל ופי

 ₪ ןתנ ףיַהלֶא הֶוהְי רֶׁשֲא ףיִרְע תחאְּב עמשתהיּכ
 א לַעיִלְביִנְּב םיִשָנֲא ואצי :רמאל םַש תבל ל
 הרבע הָכְלְג רמאל םֶריע יבָשְידתֶא וחייו ףָברקִמ
 5 תרקחו ּתֶשרְדְו :םתעדידאל רׁשֲא םיִרְחַא םיקלֶא
 קנו ו הָתְׂשעַ) רֶבְּדַה ןיִכְנ תַמָא הָנהְו בטיה ָתְלַאָשו

:5 

 ו ריִעָה יִמָשיתֶא הָכַת ּהָּכַה ּוִִּכְרְקְּב תאוה הבעותה
 -תֶאְו הָב"רְׁשֲא-לְכיתָאְו התא םֶרָחַה בֶרֶחְיִפְל אוהה
 וז ףֹות"לָא ץּבֶקִּת ּהָלְלְׁשלְּביתָאְ :בֶרְחדיִפְל ּהָתְמְַּ
 ליִלָּכ ּהָלְלְשלָּכתֶאְו ריִעָהְתֶא שָאְב'ִּתְפְרֶשְו הבה

 וא "אָלְו דע הָנְבִת אֶל םלע לת הָתְיַהְו והלא הנוהל |
 ןורחמ הוהְי בושי ןעמל םרחהךמ הָמּואְמ ריב קבדי
 עַבְׁשנ רשאפ ּּבְרהְו ְמַחָרְו םיִמֲהְר לתו ופא
 וט "תֶא למשל הלא הָוחְי לֹוקְּב עמשת יִּכ :ףיתבאל
 ניב רשָי8ַה תושעל סויה ףוצִמ יִכָא רֶׁשֲא ויָתוצמלָּ

Oe BNהוהי ית  
 ,שאָּב תפרשו א'ס +. 7
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 5 הָוהיל םָּתַא םיִנְּב 0 הלא הוה

 :הבטותיככ א ייפ :המראה
 השו םיִבָשַכ הש רוש ולכאת רֶׁשֲא הַמְהְּבַה תאו +
 -לָּכְו רמו ואת ןשידו וקאְו רמו יִבְצְו ליא :םיזע '
 תוסרפ יֵּתְׁש עַפַׂש תעסשו הָסְרפ תָסְרַפִמ המהְב
 אל הָזתֶא א גולכאת התא הָמְַּבִּב הָרג תלעמ
 העופשה הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ לבא
 הרג הלעמיִּכ ןֿפְׁשַההתֶאְו תֿפְראָה-תאְו לָמְגהתֶא
 -תאו :םכל םה םיִאמט וסירפה אל הָסְרפו הָמַה
 םפל אוה אמט הדג אלו אוה הסרפ סילפמחיּכ ריוחה
 :ועְנִת אל םַתְלְבְְבּו ולכאת אל םֶרָשְבַמ

 -רׁשֲא לכ םִִמּכ רֶׁשֲא לפמ ולכאת הָותֶא
 ריּפנְס יָלְדויִא רֵׁשֲא לכו :ולכאת תשקשהו ריפנמ יל
 :םפְל אוה אמט ולכאת אל תשקשהו

 ולפאהאל רש הו :ולפאת הרהט רֹופצ"לַכ
 הֶיַּדהְו הָּיאָה"תֶאְו הֶאָרָהְו הָנְועָהְו סרפהו רשגה םֵהֵמ

 -תֶאְו הגעה תב תאו מל בֶרעלָּכ תֶאְו הנמל ן}
 -תֶאְו סוכַהדתֶא זּוהניִמְל ץגההתֶאְו ףחשההתַאְו םמְחְפה
 :ףלשהחתַאְו הָמָחְרְהְתֶאְו תאקהְו :תָמָשְנתִהְו ףושְניה
 לכו :ףלמעָהְו תפיכידהו הימל הָפְנאָהו הדיססהו
 רהט ףעלָּכ :ּולָכָאְי אֶל םֶכְל אוה אמט ףועה ץרש
 ףיִרעָשְּבדרָשֶא רגל הָלַּבְנלָכ ּולְכאָת אל וולכאת
 הננתת ~——————

 יו"ד ןכו םיִשָבַב א'ס צץ. 4 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו יֶהְלֶא הוהי א'ס +. 2 ,ךדי

 ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ,ה'דח ןכו -תֶאְו א'ס ?.16  .רסח יִסְרָפָמְמּו"יִמלשורי ,יללהב ןכ +. ד
 .ףקמב -אל א'ס צ. 90 .לַבֲאְי ריבס צ. 9 .ץמק א'פה תַפיכודהו א'ס +. 18 .ס'תו
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 הָוהיל הָּתַא שודק םע יִּכ ירכְנְל רֹצְמ וא ּהָלְכֲאו הָנְנתִת
 :יִמִא בלָחָבִדְגַלַשְבְתִאְל ףיָהלֲא
 ₪ הָנָׁש הָרָשה אציה ךערז תַאּובְת"לְּכ תא רשעת רשע
 גג רֵחְב-רְׁשֲא םֹוָקָמּב הלא הָוהְי ינפל ּתְלַכָאְו :הָנָׁש
 ּתָרֹבְבּו ףרֶהְצִו ףשרית ְננִד רשעמ םָׁש ומש ןּכשְל
 ףָהלֲא הֶוהְתֶא הֶאְריִל דמלּת ןעמל ףנאצו ְךְרָקְּב
 4 לכפות אל יכ לךךה ךממ הָּבְרִידיִכְו :םימוהדלכ
 ףיקלָא הָוהְי רַהָבִי רׁשֲא םוקמה ממ קחריהיכ ותַאְש
 ףספּפ הָּתַחָנְו :יקלֶא הָוהָי ףְכְרַבְי יכ םש ומש םושל
 רֵחְבִי רַשֶא םֹוקמַה"לֶא ָּתְפלָהְו ְּדיְּב ּףֶסָכַה תר
 היאְּת"רִׁשַא לַכְּב ףָסַּכַה הָּתַתְ וב ףיִהְלֶא הוה
 ּךְלֶאְשִת רשא לָקְבּו רָכַׁשַבּו ןייִבו ןאצכו רקְבּכ ךָשפנ
 התא ָּתְחמְׂשְו ףיִהלָא הָוהי ינָפל םָׁש ּתְלַכִאְו ףשפנ
 וז ול ןיא יִכ נבעה אל ףֶרְעְׁשְּברֶׁשֲא יולהְו :ףתיבו
 ₪ שלש | הָצְקִמ :ףָמע הָלָחִת קלח
 אוהה הָנְׁשַּב ףְתֶאּובְת רָשַעַמ"לָּכדתֶא איצות םיִנָש
 הֶלִחִּו קלח ולדןיִא יִּכ יוקה אבו רעש תחנה
 ולְכָאְו ףירעשכ רׁשֲא הָנְמְלֵאָהְו םּותָיהְו רגהְו מע
 ר השעמ"לֶכְב יַהלָא הָוהְי קרבי ןעמל יעשו
 ומ םיִנָשדעבְש ץקמ :השעת רֶׁשֲא
 ג לֵעַב"לְּכ טימָש הָטְמשַה רֶבְּד ּהָח יהטמש השעת
 -תֶאְו והעְרְדתַא שגי-אל ּוהַעְרְּב השי רֶׁשֲא ודי השמ
 : רשָאְו שת יֵרְכְנַה-תֶא :הוהיל הָטְמֶש אָרְקְהיִכ ויחֶא
 4 הָיָה אל יִּכ םֶפֲא די טמשת ףיַחֶאתֶא ל היה
 היהְי רֶׁשֲא ץֶרָאְּכ הוה ְךְפְרבְי ךרפהיק ןיְבַא ךְּב
 ; עַמְׁשַּת עיִמָשדִא קר ּהָּתׁשרְל הָלָחִנ ףקדפנ ףיִהלָא
 לוקב ———

v. 6ריבת ץקמ א'ס +. 1 .\₪ .איעגב ךלאָשִמ נ'ב ,איעג אלב ךלאָשִת א'ב א'נ , 
 .ר'תו פ"ת ,ע"ח ,ש"ח ןכו יקְלֶא הוהי א'ס +. 4
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 הָוֲצמַה-לְּכיתַא תושעל רַמְׁשְל ףיקלֶא הָוהְי לֹוכְּב
 כרב הלָא הָוהְיהיּכ :םווה ףוצמ יֿכְנֲא רשא תאו ה
 טבעה אל הָּתַאְו םיּכר םיוג ָתֹטֿבעַהְ לרב רֶׁשֲאַכ
 :ולשמו אל כו םיכר יג תלשמו

 כ ףיִרָעָש דַחאְּב הַא דחאמ ןויְּבָא ךְכ הָיִהְהִּכ | 2
 תֶא ץֵמַאַת אֵל ףל ןתנ ףוהלֶא הָוחְידרֶשַא ְךְצראְּב

 הָתָפִּכ :ןוְּכָאְה ךיחֶאמ ךדנהתֶא פקח אלו בבל 5
 רֶׁשֲא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו ול ףדי-תֶא חַתפת
 לעילב לכְבלדמע ל לב היהידפ דל רמשה :ול רח
 ףניע הָעְרְו הטמשה ףנש ע2בשהדתנש הָבְרְק רמאל
 הָיהְו הָוהָידלֶא ךילע ארק ול ןתת אלו ןויִבַאְה יָא

 יכ יליפְתתְב ףבבל ערי-אלו ול ןתת ןיִתָנ :אטה ךב +
 ׁשעמ-לבְּב ףַהלֶא הוה ךְכְרָבְו הוה רבדה ללב

 ץראה ברקמ ןוְבַא לדָחְיאְל יִּכ ד חַלָשִמ לבבי ו

 חאל ףריזתַא חתפת חתפ רמאל ךיצמ יא ןפילע
 במה ip 7 As ו

.~ = 

 הה דחפו םירצמ ןראב יה רבע מ הרכז 18
 הָיָהְו :םויה הזה רָבְּדַה"תֶא ְךוצְמ יכנא ןכ"לע ףיָהלֶא =

 ףתיכ"תאו ךבהא וכ ךמעמ אַצא אל לא רמאיהכ
 אב התת עַצְרמַה-תֶא ּתחְקלו :ףמע ול בוטה וז

 :ןכיהשעת ףתמֶאל ףאו םלש רבע דל הָיהְו תלדבו
 -אל

 וילע רפמנו ַחֹותַּפ א'ס +. 11 .ול-ךתתב נ'ב א'נ ץ. 10 .איעגב דתַא נ'ב ,א'ב ןכ +8
 ,רמלה שוגד ךינֲעַל א" סצ.ג1 .םיאלמ '
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 ה לא הוה ב םינש שש רט ריִכש רֶבְש
 = גהָשַעִת רשא לב
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 ו וב היהיחיכו תיכו התא הוה רחבידרשא קמ
 הוהיל נחות אל עֶר םּומ לכ רע וא חפפ םומ
 ₪ יֿבֲצַכ וָּדַחִי רֹוהָּמַהְו אָמְטַה ינְלפאת ףיֵרעְׁשּב :ףיָהלֲא
 3 ונכְפְשַת ץרֶאָהדלע טכאת אל ומְדדִתֶא קר ליאו
 :םּכ

 55 יקח

 ּפהַב כ יע cobs תו ללא םיִמְי תעש
 ץראמ ףתאצ םֹוי-תָא רכות ןעמל םִירצמ ץראמ תאָצָ
 ךְלֿבנ"לֶפּב רֶאְׂש ךְל ּהָאְרדאְלְו :ףַײַח ימי לכ םִירָצמ
 ברעב חוה רֶשֶא רָשְּבַהְדִמ ןילידאלו םימו תעבש
 הספהדהָא הבול לפה אל :רֶקְבִל ןּשארֶה םּיב
 -לָאזמָא יפ :ךל ןתנ ףיַהלֲא הוהידרשא דירעש דחאְב
 חבות םָׁש ומש של ףיקלֶא הָוהְי רחְבְידרָשֶא םֹוקְמַה
 :םיִרצְמִמ ךתאצ דעומ שמשה אֹובְּכ בֶרַעָּב חַסָּפַהדתֶא
 וב ףיָהלֶא הוחי רחבי רֶׁשֲא םּוטִמְפ ּתְלַכָאְו תלשבו

IS 

Ot 
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 -ב
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 לכאת םימי תשש :ףִלֵהֲאְל ּתְכַלֶהְו רקבב תנֿפ
 תוצמ ב

ee) 

 ,לוגסב יקובנזב ןכ +. 18 .ס'תו ש"ח ,ד'דח ,ג"דח ,ב"ד ןכו אלמד אלמ ְףיִניֵעְב א'ס +. 8
 נ'ב ,א'ב ןכ . 2 ,?מ .ס'תו ע'ת ,י"ת ,י"כ א"ת ןכו ּגלכאת א"ס ץ. 98 .הנשמ א'ס
 ספ ןירת ,'ספ 'שיר ןוזפחב יכ /ספ ישיר לכאת אל יאחנדמל ץ.3 .רשא
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 הָשַעְת אל ךיָהלֶא הֹוהיִל תרצע יעיֿבְׁשַה םויֿבּו תוצמ
 "רפה תֶעָבָש עב :הכאָלמ

 ףי תבר) תפמ לא ההל ז תשֿבׁש :ח תשע
 = | ונפל ּתְחמשו :ףיהלֲא הוה כרבי רֶׁשֲאּכ ןתת רֶׁשֲא
 | וקו חמא ףדבעו ףִּתְבו ךנבו הֶתַא הלא הוה
 = ףברקְּב רֶׁשֲא הָנֲמְלֲאָהְו םותָיהְו רגַרְו ףיִרעְׁשּב רֶׁשֲא
 = :םָׁש ומש ןבשל הלא הָוהְי רַחָבִי רֶׁשֲא םוקָמּב
 -הֶא תיִׂשֲעְו תרמשו םִִרְצמְּב תרה דבַעְרִּכ תרפו
 :ּהַאַה םיִקְחַה
 נרגִמ ַפְסֶאְּב םיִמְי תעְבש ָךְל הָשעת תָכַסַה יה

 ךדבע ףֶהבּו נו התא נתב תחמשו :דכקימו
 :ףירעשפ רש הָנמְלֵאָהְו םֹותיהְ רגהו יילחו ְְתְמַאו
 רַהֿבַ-רְׁשֲא םוקַמְּב יִהלֲא הוהיִל גת םימָי תעֿבְׁש
 טפו לתְאובְתְילַכְּב דיהלֶא הוהְי כרבי יּכ הוה
 הָנְׁשִּב | םימעפ שולש :חמש דא תַיָהְו ידי השעמ
 רֶׁשֲא םוקמַּב ךיהלא היה | ינפדתא ךרוטז*לפ הָאָר
 אָלְו תוְבְסַה גַהְבּו תועבשה נבו תֹוִצמַה גחְּב רב
 תַכְְַּכ יִדְ תנתַמְכ שיא :םקיר הוי יֶפתֶא הָאָרְ
 ירפ םיִמָפְׂש :דלְה;רֶׁשֲא דיהלֶא הוה
 | ןתג ףיקלַא הנה רשא ףירְעשלבְב ךקְתִת םירמְשו
 ךל יי

 םיִרְצַמ ץֶרֶאְּב א"ס צץ. 12 .רֶׁשֲא ריבס .10 .ס'תו ע'ת ,ש'ח ןכו הכאלמ-לָּכ א'ס +. 8
 .רוכזדלכ הארי א'ס ,יללהב v.16 .לוגסב הֵׂשֲעַמ יקובנזב v.15 .ע' 'תו ש"ח ןכו

 ןויבא ךב היהי-יכ ,(אזש 1] םתא םינב ל 9] םוקידיכ eh ל0] ביחרי-יכ ,בקע היהו
 תויתואו .םישלשו םינשו תואמ עשתו ףלא םילמו .םירשעו השש האמ םיקוספו .[אט ?]
 -תֶא ףטוח א'ב ,[אצ 8] ךרי-תֶא 'ב םיפולחו .םינשו םיעבראו תואמ עבראו םיפלא תעבש
 ג'בו רחבי םע -רֶׁשֲא ףטוח א"ב ,[אשז 2] י"י רחבידרָשֶא ,איעגב התא ג'בו ךדי םע
 םימעפ 'א קספו .[אצ 9] עבשה תנש הברק נט ] לאשת ורבחתהו ,רפושב רֶׁשֲא
 .([צצנ 16]

 .ב'י ,א"נ היעשי אוה יכנא יכנא הרטפה +. 8
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CFC NL se ווין שה ורע ושי ara 0] 

4 ue iad אל 5 תנ" wih. 
 -השעת רׁשֲא ףיַהלֲא הוה חכזמ לַצֲא - הָרָשֶא
 גי ליָהְלֶא הוהְי אנש רׁשֲא הבצמ ףל םיִקָתדאְלו :לל

 וי רוש ףוַהלֶא הוהיל הבוזאְל
 הודי תבעות יִּכ ער רַבּד לכ םומ וב הוהו רֶׁשֲא הש
 ג ךְּבְרַכְב אָצִמיחיִּ :אּוה ףיַהלֲא
 דוא שיא ךל ןתנ ךיהלֶא הוהיזרשא ףירעש דחאְּב
 רבעל ףיהלַאדהוהי י יִניִעְּב עֶרָהתֶא השעי רֶׁשֲא הַׁשֲא
 \ םהְל וחתשיו םיִרֲהָא םיקלא דבעװ לו :ֹתרְּב
 -אל רשא םימְׁשה אבצ"לפל ֹוִא חריל וא | שמשלו
 ו תֶמֲא הגה בטיה תשרדו משו ָךְלדדְהְו :יהנצ
 : תאצוהְו :לֵאָרְׂשִיּב תאוה הָבְעוִתַה הָתְׂשְעַנ רֶבּדַה ןוכְנ
 -תֶא ושַע רֶׁשֲא אוהה הָשאָהדתֶא וא אּוהַה שיִאָהדתַא
 הֶשאָהתֶא וא ׁשיִאָהדתֶא ףירעשדלֶא הזה עַרֶה רָבְּדַה
 ;ֹוא םילע .םינש | יפדלע | :ותמָו םינפֲאְּכ םֶתְלְקְּ
 :דָחֶא דע יפילע תמו אל תמה תמוי םידע השלש
 ז םעֶהלְּכ דו ותימָהל הנשארב .וָבהְיְהִּת םיִדַעַה ר
 :ףברפמ עֶרָה תרעְבו הָנרַחְאְּב
 8 ןידדיב םדל\םְדְיּב טפשמל רֶכְר ממ אלפי כ
 תיִלַעְו תמקו ףירעשּב תביר ירבד עגנל ענג ןיבו ןידל
 ו "לֶא אפו יב ףיָהלֲא הָוהְי רחב רש םֹוקְמַה"לֶא
 םֵהָה םיִמַָּב הָיָה רֶׁשֲא טּפשה"לֶאְו םיולה םיִנָהְַה
 תשרדו = א ו

 ,לודג ףקז לצאא'סצ.פ1 .ס'תו ע'ת ,י'ת ,ש"חב ןכו ירקו ביתכ =אֹלְו א"סב ,האלְו ריבס ץ.9
 .סיתו ע"ת ,י"ת ,ש"ח ןכו ןיִבּו א'ס צ.8 .ץמק עֶרָה יללהב ,הגומב ןכ +.5 ,ץ'
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 יפ"לע תישעו :טפשמה רבד תא ל ודיגהו תשרדו 0
 רחבי רֶׁשֲא אּוהה םֹוקְּמַהוִמ ל ודיג רֶׁשֲא לבדה

 הָרותַה יִפ"לֲע ור רשָא לָכּכ תושעל תרמשו הוה ו
 אל השעת ל ּורְמאיירְׁשִא טּפשמה"לעו ףורוי רשא

 ׁשיִאָהְוי :לאמשו ןימי ףל ּודיגידרשא רבדהדמ רוסת ו
 דמעה ןַהֹּכַה- - עמש יתלבל ןודוב השעידרשא
 שיאה תָמּו טפשה"לֶא וא ףיטלא הָוהְידתֶא םש תרָשְל

 | ואָרְו ועמשי םַעֶה"לָפְו :לַארְׂשִיִמ ערה תרעבו אוהה +

 | ₪ ץֶרָאָד"לַא אבה" :דַש ןּודיזי אָלְו 4
 | חב הֶּתְבְשְיו הֶּתשריו ךל ןֿתנ דיִהלֶא הָוהְי רשא
 :יתְביבְס רשא םֶיוגַהדלֶכְּ ה יִלֲע הָמישֶא תרַמָאְו

 וכ ףיֵהלֲא החי רַהְבִי רשא ךְלִמ ךיִלָע םיִשָּת םוש 5
 יל תל לכות אל ךלמ ףילע םישת דיוחא בָרְקמ

 טיפוס ולחהְּבְרייאְל לר :אוה ףיחָאאל רֶׁשֲא יִרְכִ שיא 6
 הֹוהו סיס תוּפרה עמל הַמָיִרְצִמ םעֶה-תֶא בישידאלו

 אָלְו :פש הזה ךרדּב בּושל ןופסְת אל םֶכְל רַמָא וז
 -הָבִרי אל ב0 ףסכו ובל רוס אלו םיִשָנ ול"הָּבְרי

 ול במו ותפלִממ אָפְּכ לע וּתְבִׁשְכ היהו :דֶאְמ ול ו
 םינהכה ינפלמ רפסילע תאוה .הרותה הנשמ"הָא

 רמלי ןעמל וייח ימיחלָּכ ו ארקו ומע התיִהְו :פיולה 9
 הרותה יִרָבד"לָּכְִתֶא רמשל ויהלַא הָוהיתֶא הֶאְרִיְל
 \בבל"םור יתלבְל :םֶתשעל ּהּלֲאָה םיקחההתאְו תאָוה
 עמל לואמשו ןימי הוצמההןמ רוס יִּתְלְבְּו וילָאַמ
 :לֵארְׂשִי בֶרַהּב נבו איה ִֹּתְפַלִמִמהלע םיִמָי ירא
 ל לה םָהְלל הה\דאל חי

 ₪ צי"

 ולכאי | א
 יףקמ אלבו לָעו א'ס ,איעגב a נ"ב ,א"ב ןכ .11 .יאברעמל םיקוספב רפסה יצח +0
 .איעגב לע נ'ב ,א'ב ןכ צ. 90 | .ּהָב ריבס ל. 9 .יאחנדמל םיקוספב רפסה יצח +. 2
 .היהי הגומב +. 1 ,ח'
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 2 אוה הודי ויָחֶא ברכב ול-היהי-אל ּהָלֲחַה :ןולכאי
 ג הָיָה ה :ול"רּבד רָׁשֲאכֹוהָלֲחנ
 רושדסא חבה יֵחְבֹו תֶאמ םֶעָה תאמ םיִנָהְּכַה טַּפְׁשִמ
 | תישאר :הבקהו םִייָחְלִהְו ערוה ןהכל ןח השדסא
 וב יִּכ :ולְֶּתִת ףנאצ וג תישארו =ְרָהצִו שרית דגנד
 -םַשְּ הכשל רמעל ףימַפְׁש-לְּבִמ הלא הָוהְי רַחָּב
 6 כ :םיִמָיִהְלָּכ וינָכּו אוק הוה
 רג אּוהירָׁשֲא לאְרְשִיילְּכִמ לירעש דחאמ יולה אבי
 :הָוהְי רחבידרשא םוקמַהלֲא ושפנ תֶואדלֶכְּב אבו םש
 ז םיִדְמְעְה םיִולה ֹוָחֲא-לפְּכ ויהלֶא הֹוהְי םשְּב תלו
 4 לע וירְפִמִמ דבל ולכאי קָלַחְּ קלח :הוחי ונפל םש
 ו ץֶרָאָהְ"לֶא אָּב התא יכ :תובָאה
 תָבַעוִתִּכ תושעל דמלתדאל ףל ןתנ ףיָהלֲא הָוהְידרֶשא
 ט םפק שָאָּב ּתְּוחְלְּב ריבעמ ב pe :םֵהָה םיוגה
 וו םוא לאשו רָּבַה רבחו :ףשכמו שחנמו ןנועמ םיִמָסָה
 וג הָׂשע-לְּכ הוה תפעות"יכ :םיִתֹמַה-לֶא שררו יע

 שירומ ףהלָא הוה הָלאַה תבעותה טלנפּו הלא =
 81 יִכ :ףיקלא הוי םע היקת םיִמִּת :דינפמ םתוא ם

 "לא טא םָתֹא ׁשֶרֹו הָּתַא רשא הכא םיגה =

TT 

 % איבנ :ורבִד רשֶא וביטיה ולא ; הָוהְ רמו תומא

  ּיָפְב יִרָבְר יתתִת ףמְּכ םֵהיֵהֲא בְרְקִמ םֵהָל םיִקָא
Masהב זו  

 .יהבר 'ת צ. 15 .ס'ת ע"ת ,ש"ח ןכו ךיֶהלֶא הוהי א'ס +. 12  ,"ןִמ ריבס ה
 .התאו א"ס v.14 .רדס ןאכ ןיא א"סב צ. 4
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 רׁשֲא שיאָק הָיָהְו זונוצַא רׁשֲאלְּכ תא םֶהיִלַא רָבדְו ₪
 שררָא יכנֲא יִמָשְּב רכדי רשא ירבדלֶא | עמשיחאל

 ּתֶא יִמָשְּב רָבָּד רֶלדל ליזי רֶׁשֲא איבה דא :ימעמ <
 םיהלָא םָשְּב רַּכֹו רשַאְו רברל ויתיוצדאל רֶׁשֲא

 הָכיֵא בכלב רמאת יקו :אוהה איֿכנַה תַמּו םיִרְחֶא ₪
 רפדי רׁשֲא הוהְי ורּפדיאל רשא .רבְדַהְדתֶא עדנ ₪

 אוה אבי אָלְו רָבִּדַה הנהיחאלו הָוהְי םשְּב איבה
 אל איבה ֹורְּכִּד ןודָוּב הָוהְי ורד-אל רֶׁשֲא רֶבְּדַה

 הוה תירֿפיחיּכ :ונמִמ רונה טי
 -תֶא ל ןתנ ףיָהלַאיהֹוהְי רֶׁשֲא םיוגהדתֶא יָהְלֶא

 4 :םָקיִתְבְבּו םָהיִרְעְב תְבשוו םֶתשריו םצרא :

 כ

 -תֶא הָּכַי רֶׁשֲא יחו הָמַש סוניזרשא הצרה רבד הוו +
 :םשלש למתמ ול אנשהאְל אּוהְו תַעְדַדיִלְבַּכ הער

 ולי הד םיצע בטחל לעב והער-תֶא אבי שאו >
 -תֶא אָצְמּו ץפָהְִמ לרבה לש ץעה תרצל ןורגב

 -ֶּפ יהו הלאק"םירעה תחאדלֶא סו אוה תמו והעה 0
 ונשהו ּבְּבְל טחי יִּכ הצרה ירחא םלה לא ףדרי
 כ תָומטּפְׁשִמ ןיִא ולו שפנ ּוהְּכְִו דרדה הבר
 ףוצמ יכנא ןּילע :םושלש לומּתמ ול אה אנש אל 1
 והלא הוהי ביִחְריהמֲאְ :ךֶל ליִּדבַּת םירע שלש רמאל +

 -לָּכדְתֶא ל ה ףיתבַאל עֵּבְׁשִנ רשאכ ּדְלְבְנתֶא
 -לָּבזּהָא רמשתחיכ תבא תתל רָּכִד רשא ראה 5

 הָבָהָאְל םויה לוצמ יִכְִא רֶׁשֲא התשעל תאוה הוצמה
 2 תפס םיִמיה-לּכ ויכְרְדְּב תפללו והלא הָוהְיְתֶא

 דוע
 .ףקמב -אל א'ס +.6 = .שוגד םהירעְּב יללהב ,הגומב ןכ +.1 = .ךיהלא הָוהי א'ס +. ג .טי
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 וו יקָנ םד ךפשְי אָלְו :הֶלֶאָה שלשה לע םיִרְע שְלַש דש
 היָהְו הלחנ ָךְל ןתנ ְףיִהלַא הָוהְי רֶׁשֲא ךצרא בְדָקְּב
 :םיִמְּד לע
 וו הָּכַהְו יִלָע םָכְו ול ֿברָאְו והעְרְל אנש ׁׂשיִא הָיִהְייִכ
 גג וריע ינקז יחלשו :לֵאָה םיִרֲעַה תַחַא"לָא סג תמְו שנ
 ₪ "אל :תָמְו םֶהִה לאנג כ ותא ּנֲהנְו םשמ ותא יִחָהלְ
 במו לארשימ יקנה" תדעְבו ייִלָע ףנע סות
 וג רֶׁשֲא דער לּובָג גיִפַת אַל ְּדָל

 הוהְי שא ץֶרֶאְּב לחְנת רש ְּךֶהְלֲחנְּב םינשאר יִלָבְ
 ו םוקידאל :הָתְשרְל ל ןתנ ףיַהְלֶא
 רֶׁשֲא אָמָה"לָבְּב תאַטַח"לֶבְלּו ןע"לְבְל שיאְּב דָחֶא דע
 םידעחהשלש יפ-לע וא םידע ינש | יפדלע אטחי

 6 :הָרָס וב תונעל שיאָּב םמחדדע םוקידיכ ורָבָּד םּוקָי |

 וז יַגֿפל הָוהְי ינפל ביִרֶה םֵהְלְרְׁשֲא םישְנַאַהְדיִנש ּוָדְמַעְו
 וג ושרדו :םהָה םיִמָיּב ויהי רשא םיטפשהו .םיִנָהְּכַה
 :ויחֶאְב הָנֶע רקש דֵעָה רקָשדדע הגהְו במיה םיִטְפָשה
 ו עֶרָה רעב ויִחֶאְל תושעל םמָז רשאּכ ול םֶתישעו
 גו לוע תושעל ופְסידאְלְו ואְרִיוועָמְשי םיִרָאְשּגהְו :ךּכְרקִמ
 גו שָפְנְּב שָפָנ נע םוחת אל :ּףִּבְרְקְּב הוה עֶרָה רב
 :לָּנְרְב לָּגְר דיפ די ןשּב ןש שפיה

 כ בָפְרְו סּוס ּתיאָרְו ךביא-לע הָמְתְלִמְל אָצַתיִּ
 נע ףיָהְלֶא הוהירּכ םקְמ אָריִת אל ךממ בֶר םע
 ג הָמְחְלַּמַה-לֶא םֶכְבְרֶהְּכ הָיְהְו :םִיְרַצִמ ץֶרָאמ ףלעמה
 ג לֶאְרִשי עָמָש םֶהְלַא רַמָאְו :םַעָה"לֶא רָב ןהפה שגנ
 ףרידלא םֶכיִבְיִאדלַע ּהָמֲחְלִמל םיַה םיִבְרְק םֶּתַא

SRםכבבל  

 א'סץ.ג7 .שגד הרָפ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 16 .אלא'סץצ.נ5 .הָּלֲאָה ריבס ש.1

 איס ד: ,2  .ר'תו ס"ת ,ש'ה ןכו אל א'ס +. 24. ,4ס"תו ע'ת .,ו'כ ש"ח ב ִנפלְו 4

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ןכו ףיִבַיא
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 :םהינפמ ּוצְרעת-לַאְו פֲחַּתהלֲאְו וָאָריּת-לא םֶכְבְבְל
 -טע םכל םֵהְלַהְל םכִמִע ךלהה םַכיַהְלֲא הוה יב +
 םעֶההלֲא טירֲמְׁשַה ּורְּבְְו :םפהֶא עישוהל םכיביא >

 לי וכְנְח אלו שדחחתיב הָנּב רֶׂשֲא שיאְקימ רמאל
 :ונפני רחא שיאו הָמְחְלְמַּכ תומירְפ ותיבל בש

 שו ףלי .וללח אלו םְרָכ עט) רֶׁשֲא שיִאְקדימו <
 דימו :ּנְלְלַחְו ךחא שיאו הָמָהְלִמְּב תומָיְפ ֹוהיִבְל ז

 ותיִכְל שו ךלו ּהָחָקְל אָלְו הָׁשֲא שא רֶׁשֲא שיאָה
 םירמשה ּוּפְסַיו זהָנֲהִמִי ךחַא שיאו הָמֲחְלמַּכ תימָיְּפ <

 55לה רו אריה שיאהמ רְמֲאְו םעְהלֶא רָּכַרְל
 :ּובָבְלַּכ יָהֶא בֿבְל-תֶא סמי אָלְו ותיבל בש ל
 | ירש הקפי םעה"לֶא רּבֹדְל םיִרמשה תֶלַּבּכ הֶיְהְ

 : ess ה nal תואָבְצ 0

 םיִשָגַה קר alias הרופזליִתֶא ה תיִּכהְ דדב 4
sedבת ָּלְלשלָב ריעְב הָיִהְי שא לכו הָמָחְּבַהְ  

220 -. 

CT TN len oo עו א איה קא, 77 קאן =- 2 his ull Go 

 rs Ang ינענכה ירמה יתחה ירמה 7 ו
 -אל רֶׁשֲא ןעמל :ּףיִהְלֶא הָוהְי ףוצ רֶׁשֲאַּכ יפּוביהו +

 ושע רֶׁשֲא םתֹבעות טככ תושעל םָכַתֶא ודמלי
 םהיהלאל

 י'כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו -לַכְ ריבס צ. 14 .ס'תו ע'ת ,י'ת ןכו ףיָדָיַּב א'ס 3

 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,י"ת ,ש"ח ןכו יִּנִחַהְו א'ס צץ. 17 ."םיוגה נ'ב א'נ צץ. 15 | .ו"דו ה"דח
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 :םָּכיַהְלֲא הוהיל םתאַטַחְו םהיקלאל
 פ ָהיִלע םַחְלָהְל םיבר םיִמָי רעד לא רּוצָתְדיִכ

 ממ יכ ןורג ויָלֲע חדל הָצע-תֶא תיחשתהאל השפל
 ףיִנּפִמ אבל הְדשה ץע םדאַה יִּכ תרְבח אֶל ותאו לכאה
 א ותא אוה לָכָאמ ץעדאל יִּכ עדַתְדרָשא ץע קר רצ
 השע אוהדרַשַא ריעה-לע רוצמ תיִנְבּו ָתַרָכְו תיַחׁשַֿת
 :התְרִר דע המחלמ מע
 אכ ל ןפנ למלא הֹוהְי לשֶא הָמְדֲאַב לט אצְמייכ
 ג לינקז וא :והפה ימ עדונ אל השב לפנ ּהּתְׁשרְל
 ג היה :לְלֵחַה תביבס רֶׁשֲא םיִרָעָהלֶא דמו ד ףיטפשו
 אוהה ריִעָה יִנְק ּוָכלְו ללחה"לֶא הָברָקַה רעָה
 השמאל רֶׁשֲא ּהָּב דבעדאל רשא רהב תנע
 ג לַחלֶא הֶלֲעָה-ּתֶא אוהה ריֵעָה ינקו ודה :לעְב
 -תֶא םשדופרעו עֶר אלו וב דבעידאל רשֶא ןתיא
 5 רַחָּב םֶב יִּכ ול כ םיִנַהְכַה ּוׁשננְו :לַחְַ הָלְגַעַה
 םקיפ"לעו הָוהְי םשּב ךרבלו ותרשל והלא הוה
 6 םיברקה אוהה ריעָה לנקז לכו ּועַנְלכְו ביִרלָּכ היה
 הָפּורַעַה ּהָלְנעַהד לע בירות וצחרי ללֲחָה- לא
 ז הוה םְדַהְדִתֶא הכפש אל ונידו ּורְמֲאְו ונעו :לחנב
 8 תיִדפדרָשא לארשי געל רפכ יאָר אל וניניעו
 רפכו לארשי ףמע רק יל םּד ןתת"לאו הוה
 ,ִּכ ףּברקמ יקנה םֶדַה רעבְת הָתַאְו :םֶּדַה םֶהְל
 דיפ :הוהו :נִעְּב רשָיה הָשַעְת

RTאצת  

 .חרשַא נ'ב א'נ צ. 8  .ירק ּוכְפָש ,ביתכ הָכְפַׁש צ.ד .אכ .-ץֶע אַל א'ס +.

 ילע המישא ,[אטז 18| םיטפש 'ד הירדסו ,ןהידבע [צעז ג8--צצזפ] השרפה םש v.פ
 ףלא םילמו .םיעשתו העבש םיקוספו .[אא 10] ברקתדיכ ,ןטזוז 14] םיוגה יכ ,[xשזז 14] ךלמ
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 .רדס ןאכ ןיא א"סב +. 0
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 הב ךוהלא הוה ות ףיא-לע הָמָחְלִמְל אצת
 תְלשחו רַאתהתֿפי תָׁשֲא הָיְבשַּכ תיִאְרו :ויבש תיבשו 4
 הָחְלְְו ל ףתיּכ | ךות"לא הָתאָבַהו :השאל דל תְחְלְלו ּהָב ו
 תלָמשחתַא הריסה :ְהינְרפצ-תֶא התשעו השארדתא ו:

 -תֶאְו היִבָאְתֶא הָתְכַבּו ףְתיִבְּב הָבׁשו הילעמ הָיְבְש
 התיהו ּהָתְלַעְב הילא אובֶּת ןכ רח םיַמָי חרי הַמא

 הׁשפנל הָּתְחְלְשְו הב תְצַֿפַה אלדסא היָהְו :השאל דל ו
 רׁשֲא תַחַת הָּב ךנעתת"אל כב הֶָרְכמההאל רֶכְמ

 םיׁשָנ יִתְש שיִאְל ןיוהָתיּ :הָתיִנע וכ
 הָבוהֲאָה םיִנָב ולודְלְְו הָאנְש תַהֲאָהְו הָבּהֲא תַחַאָה

 םויב = הָיִהְו :הָאנשל רכְּבַה ןח .הָיְהְו הָאטשהו +
 רכבל לכו אל ול ּהָיְהחרִׁשַא תא וָּבִתֶא וליחנה

 -תַא יִּכ :רפְּבַה הֶאונשַהְרְב ינפדלע הָבּוהַאָהְְֶּבְתֶא וז
 -רֶׁשֲא לכְּב םנש יפ ול תֶקָל ריו הֶאונשהְְּב רְּבַה
 :הָרכְבה טפשמ ול ונא תישאר אּוההיִּכ ול אַצִמִ

1sונניא הרֹומו רֶרוס ןּכ שיאל הוהיחיכ  
 עמׁשִי אלו ותא ּורָּפִו ֹמֲא לוקבו ויֿבֲא לֹוָכְּב עמש

 נְכזחלָא ותא ּואָיצוהְו ֹומֲאְו ויבָא וב שפתו םֲהיִלֲא ו
 . נב וריע ינקזחלַא ורמאו :ומקמ רעשהלַאְו וע א
 -לָכ ּהְמָנְר :אבסו לליז ונלקְּב עמש ונניא הרמו רוס ו

 -לָכְו ףברקמ עַרָה תרעבו תמו םיִנָפֲאָב וריע ישנא
 היה = :ּאָרְו ועמשי לארשי
 :ץע"לע ותא תיִלָתְו תמוהו תומדטפשמ אָטַח שיִאְב

 םויּכ ּונְרָבְקִּת רובה ץעָה"לע ותלְבְנ ןילָתראל ₪
 דתמדאדתַא אמת אל יּולָּת םיִהלֲא תללקהכ אּוהַה
 רשא ו ב

v. 0א"ס ט. 11  .פ"תו ע'ת ,י"ת ןכו ףיִדיִּב א"ס צ.10 .ד'נ היעשי הרקע ינר הרטפה  

 א'ת ,ש"ח ןכו ולו א'פ +. גז .ס'תו ע'ת ,י"ת ,א'ת ,ש'ח ןבו ּהָתא תחקלו וא הָּתְחְקְלו

 .ר"תו ס'ח ,ע"ת ,י"כ
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 :ּהָלֲחַנ ףל ןתנ ףָהלֲא הָוְְי רֶׁשֲא
 בכ םיחְּרנ וישדתא וא ףיֵחָא רֹוׁש-תֶא הָארתהאל

 ג ֿבֹוָרָכ אלפא :ףיִחֶאְק םֶביִשְּת בשָה םהִמ תְמַלַעְתַהְ
 הָיָחְו תי דותְ"לֶא יתפסו ועדי אלו ףילא ךיחֶא
 השעת ןכו :ול ותבשָהו ותא ָךיחֶא שרד רע מע
 תרפַא-לפל הֶשעת 'ןכו ותלמשל השעה ןכו ורמָחל
 2% לבת אל הָקאָצְמו ונממ דבאתחרָשֶא א
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 םילרֿפָאָה-לע תצֹבר םֵאָהְו םיציב וא םיִחֹרֿפֶא ץֶרָאה
 הת חלש :םינְבה-לע םָאָה חקת"אל םיציִּבַה-לע א
 תְּכרַאהְו ְךֶל בטי ןעמל ךלדחקת םנְּכַהתֶאְו םַאָה"תֶא
 תיִשֲעְו ׁשְדָח תיְּב הגבת כ :םימי
 לפה לפִחיְּכ ךַתיִבְּב םימד םישָתדאלו ףגנל הקעמ
 הֶאְלְמה שדקתִרּפ םיאְלּכ =ְמְרַּכ עְרותחאְל :ּונממ
 :םֶרְּכַה תַאּובְתו עת רֶׁשֲא ערזה

 ו ונמעש שכלת אל גודחְי רמחבוזרושב שרחתהאל

 ד

eo) 

 ספ

11 

 וג םיִלְ :ודְחְי םיִתְשּפּו רָמֲצ
 -הָפַכְת רֶׁשֲא המְּכ תֹוֿפנּכ עפרא-לע ךְלהַשַעִ
 ו ָהיֶלֲא אבו השא שיא חייב ּהָב
 4 עֶר םש היֶלָע אָצוהְוםיִרְָד תֶלילע הל םָׁשְו האש
 דאו הלא בֶרְקֶאְו יתחקל תאוה הָשאָקתֶא רַמָאְו

 יתאצמ

 .ןְווחיריב .3 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו ןפ א'ס צ. 8 .ןגונמ וחיריב ןכ +. 5 ,בכ
 .איעג אלב -רושב נ'ב ,א'נצ. 10 | .יתבר '] צ. 6 .ןגונמ וחיריב ןכ 3
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 ואיצוהו ּהֵּמֲאְו רענה יבא חָקָלְו :םיִלּותְּב ּהָל יִתאֵצַמ 5
 יבא רַמָאְו :הרעשה ריִעָה נָקֹזלֲא ךענה ילותבהתַא 16

 השאל הוה שיא ית בדה םינ ;קּוהְלֶא רענה
 -אכ רמאל םירָבְּד תלילע םֵׁש 0 :הָאָנְׁשִר וה

 ושרפו יִתב ילּותְּב .הֶלֲאְו םילּותְב לּתַבְל יתאצִמ
 אוההדריעָה נו חקלו :ריִעָה ינקז ינֿפל הֶלָמשה ₪
 נתנו ףַסכ האמ ותא ּוׁשְנעְו :ותא ּורְפו שיאָהדתַא 9

 לארשי תלותּב לע ער םש איצוה יִכ הרענה יֿבַאל
 :ויָמיהלַב ּהָח לשל לכוידאל הָשאל היהְתדולו

 ואְצִמְאְל הוה רָבִּדַה הָיָה תַמָאדסִאְ 0
 היִבָאדתיִּב חַתָפדלֶא * רענההתֶא ואיצוהו :רענל םיִלּותְב ו

 הלפנ הָתְשעיִּכ ּהָתַמְו םיִנָבֲאַב הריע ישְנַא ּולָהְסּ
 :ףּפרקמ ערה תרעבו ָהיִבָא תיב תל לארשיב

 -תלעְב הׁשֲאדסע | בכש שיא אֵצַמחַּכ | < -
 הָשאהו השאה"םע בכשה ׁשיִאָה םַהינָשדסנ ותמו לעב

 רענ היְהְיִּ :לֶאְרשימ ֶרָה תרפבו ₪
 בכָשְו רעב שיא ּהָאְצְמּו שיִאָל הָשְרֶאְמ הָלּותְב

 אוהה ריִעָה | רעשדלֶא םָהיִנָשתֶא םֶתאַצוהְו :ּהָמִע 4
 רשֶא רֿבְד-לע רענה-תֶא ותמְו םיִנְבָאְּב םָתֹא םֶּתְלְקְסּ
 "תֶא הנע-רְׁשַא רבדדלע שיִאְקתֶאְו ריִעָב הָקְעצְאל
 :ףּכרפִמ עָרְה תרעְבּו והער תשא

 הָשְרֶאָמה רענההתֶא שיאה אַצְמי הְדָשּבמאו\ ₪
 בכשדרַשֶא שיִאָה תמו המע בכשו שיאה ּהָב-קוֲחָהו

 אטח לענל ןיא רבד השעתהאל רענלו Ree המע 6
 כ ׁשֿפנ וִחְצְרו והערילע שיא םּולי לֵׁשֲאַּכ יפ תֶומ

ELוו אישה הק ו א 1  

vv. 15, 16, 21, 4 5ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכו הָל םש א'ס צץ. 17 .ירק הָרֲעּנַה ביתכ רַעַּנַה  

 נ'ב א'נ צ.95 .ירק ל המ ,ביתכ ר v.23 = הר ,ביתכ רק vv.20,26  .ר'תו
 דדנו-
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 א הָשְרָאְמִה רענה הָקֲעְצ ּהאְצִמ הָרשב יִּכ :הוח רֶבּדַה
 ₪ ךענ שיא אָצְמיִּ ;הל עישומ ןיאו
 :יאֵצְמִנְו המע בכָשו השפתו הָשְראאְל רֶׁשֲא הֶלּותְב
 9 ףָסַּכ םיִשמָח רעגה יבָאל ּהַמע בפשה שיאה ןפג
 החלש לפויחאל הע רשא תחת הַׁשֲאְל היִהְתולְו
 גכ תשָאהתֶא שיא חקיזאל :וימחלְּ
 ג אביאל :ויבָא ףנְּכ הלני אלו ויבָא
 :הוהְי להְקְּב הָכּפָש תֹוָרְכּו הָקד"עוצּפ

 ; דאל ישע רוד םג הוה לֵהָקְּב רזממ אביאל
 + אָבְיאְל :הָוהְי להקְּב ול אפי
 םהל אבידאל ירישע רוד םג הוה לֵהְכְּב יבָאזמו ינֹומע
 ;ּומדכדאל רֶׂשֲא רבד"לע :םלש-רע הוה להק
 רֶשֶאְו םיִרְצְמִמ םָכַתאַצְּב ךרדּב םיִמַבּו םֶחְלַּב בָא
 םיִרהנ םֶרא רֹוַפִמ רשְבדְּכ םַעְלַּבתֶא לע רכש
 ו םַעְלְּב-לַא עמשל והלא הוה הָבָאדאְל :ָרְלְלְקְל
 יפ הכרכל .הללקההתֶא ל הלא הו פה
 ז "לָּכ םֶתָבֹטְו םֶמלָש שרדת"אל ּיָהְלַא הוהי בא
  יִּכ ימדָא בעתתהאל :םֶלעְל ימי
 9 םִנְכ :וצראְּב תיוה רָיִּכ ירצמ בעתתזאל אּוָה ליחֶא
 :הוהְ להק םָהָל אבי ישילש רוד םַהָל ודְלויזרֶשא

 : קרמש)ו ףיביא"לע הנחמ אצָתהכ
 וו היהיאל רֶׁשֲא שיא ףב היחילפ וערי רבד קב
 אבי אָל הָנְחַפְל ץוחמ"לֶא צו הֶלָילְררְקמ רוהט
 ופ אֿבְכּו םִימַּב ץחְרי ברעדתונפל הָיָהְו :הנחמַה "לא
 13 ץיחמ ףל .היהת לו :הנֲהִמַה דוְתלֶא אפי שמשה
 הנחמ הב

vv. 9אָּכַ אס 5 3 .ירק הרענ .ביתכ רענ צ. 98 ירק + הֶרָעַּנַה ביתכ רענה . 

 ,א'ב ןכ +. 18 = ,ר"תו ס'ת ,י"כ א'ת ,ש"ח ןכו -אֹלְו א'ס צ.8 .ליעלמ "אבו יללהב + 3
 .איעגב תונפל נ"ב
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 יי.

 -תֶא ָתיִפַכְו תְבשְו הב ההרֿפח יה ךְתְבְשב היה
 המ ברָקְּב ךְלהֶתמ ףהלָא הָוהְי יִּכ :=הֶאַצ וג

 -אלו שודק ףינהְמ יהו נפל יביא תפל ףליצהְל
 :ףירְחאמ בשו רֶבִּד תודע ךכ הֶאְר
 םעמ ףילא לֵצְנחרַׁשֲא ונֹדֲא-לָא דבע ריגסתהאל |

 רְחאְּב רֶתְבידרָשַא םוקָמַּכ ְּּבְרְקְּב בשי מע :ויְנדַא וז
 -אל :וננת אל ול בֹומַּב ףיֵרְעַש ₪

 ינפמ שדק ההיחאלְו לארשי תנּבמ השדק היה
 תיכ בֶלָּכ ריחמו הז ןגהָא איבה"אל :לַארְשיפ

 -םנ ףוָהלֶא הוהי תפעות יּכ רֹהלָפל הלא הוה
 ףשנ ףיחַאל ךישתהאל :םַהיִנְש 0

 יִרְכְנל :ףשי רשא רֿבּדלְּכ שנ לָכִא ףשנ הָקָּכ
 ףיִהלֲא הוהי זכרי ןעמל ףישת אל האל יש
 הַמש-אָב הּתַא-רַׁשִא ץֶרָאָה-לע די חלׁשמ לכְּב

 5 הוהיל לדג רדחחיפ :הָתְשְרְל ₪
 הָוהי נשרו שרדחיכ ומלשל רַחַאה אל ףהלֲא

 -אל רדנל לּדְחִת יכו :אטח ב היו ךמעמ ליהלא =
 רֵׁשֲאַכ ָתיֶשָעְו רָמְשּת דיתְפש אצומ :אָטַה ךב יָה
 :ףיפּב תרד רֶׁשֲא הָבָדְנְךיִהלַא הָוהיל תרד

 5 םיֿבנע ּתְלַכָא 2 םֶרְכְּב אבה יִּכ 2

 א"ס ץ.15 .רסח ּתרַפָחְו הגומ רפסב +. 14 .י"תו ו"ד ,ה'דח ,ב'ד ןכו ףיִנְָא א'ס +. 4

 .ר'תו ש"ח ,י"ת ,א"ת ןכו ףנָהמ א'ס ל. 5 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,י"כ ש"ח ןכו ְּףיִנֲחִמ
 ,ש'ח ,ב"יד ,ב'ד ןכו ְףיִָי א'ס v.21 .רֶרנא'ס צ. 19 .איעגב -רֶׁשֲא כ"ב ,א'ב ןכ .6

a or ot jn 

 .ומש היב ןמיס דומע שארב אצומ צ. 4 .ר"תו ע'ח
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 ןתנְו תתירּכ רפס ּהָל בּתָכְו רֶבָּד תורע ּהָב אֵצַמְיּכ
 ג הָיָה הכלה ותיִּכִמ .הָאְצְי תב החלש הֶדיְּב

 | שיאה תהומי יכ וא ותיפמ החלשה הדב ג הת .תַתירּכ
 | הָלַעְּב לכוידאל .:הָשֶאְל יל ּהָהְקְל-רְׁשֲא ןולחאַה
 הֶשֶאְל ול תויהְל ּהָּתִחַקְל בושל ּהָחְלֶשדרשַא ןושארה
 אלו הוהי ינפל אוה הבעות הֶאַמַטַה רֶׁשֲא יֵרֲחַא
 :הלחנ ףל ןתנ ךיהְלֶא הָוהְי רשֶא ץֶרָאָהתַא איטַחת

 : אצו אֶל השדה הֶשֶא שיא חכודיכ

 ותיבל היה יִקְ .הבְְלָכְל לע רבעדאל אב
 6 לבָחידאל וחָכל-רְׁשִא ותשאדתַא 'חמשו תַחֶא הָנש
 ז דיּכ :לכח אוה שפ7יכ בפרו םיחר
 ֹוב"רַמעַתַהְו לֵארְׂשִי ינָּכְמ ויָחֶאְמ שָפְנ בנג שיא אַצַמ

 :ףּכְרִקִמ עֶרָה תרעְפו אוהה בֶנגַה תָמּוְרֶכְמ
 3 תושעלו דֶאְמ רמשל תעֶרְצַהעֶגנְּב רָמָשה

A x:םתיוצ רשָאּכ םוולה םיִנהְכַה בלא  

  :םירצממ םכַתאצְ רד טירמל
 ו "לֶא אבתזאל ּהָמּואמ תאשמ ערב הָשַתְיִּכ

 וג הָּתַא רֶׁשֲא שיִאהו דמַעְת ץּוחּב :ומבע טבעל ּותיּב
 ו נע שיאדסאו :הֶצּוחַה טובעהחתַא יִלֶא איצוי וב השנ
 ו טובעההתַא ול ביִשֶּת בשה :וטבעכ בּפשת אל אּוָה
 היה ללו פפו וַתְמְלשְּב בָכָשְו שמשה אוב
 וג "אל :ףיהלא הוהְי ינפל הקדצ
 רֶׁשֲא ךְרומ וא דיחאמ ןויְבִאְו נע ריכש קשעת
 ו ויִלָע אוָּבְתְדאלְו ורָכְש ןִּתִת ֹומֹויְב ףירֲעְׁשִּב ףְצראְּב

 שמשה

 .ותשא-תא חמשו א'ס צ. 5 | ."לָּב ריבס . 5 .התיהו הכלהו א'ס ץ. 2 ,ךכ
 .ּךֶכְרְבּו א'ס צ. 13 .רֶשֲא ריבס צץ. 8 .ּהָּב ריבס 7
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 -אלְו ושפנתֶא אשנ אוה ויִלָאְו אוה יִנע יִכ שמשה
 :אטח 95 הָיָה הָוהְולֶא ךילע ארק

 -לע ותמוידאל םינֿפּו םִָּבְלַע תובָא ותְמּוחאל 16
 | אל תמי ואָטְחְּב שיא תובא וז
 = | רפת :הנמלא נב לבחת אלו םותו רג טפשמ הת +

 | "לע םשמ ףיקְלֶא הי דפו םידצמכ יָה בע יִכ
 :הוה רַבְּרַה-ּתֶא תושעל דוצמ יכְנֶא ןּכ

 = ₪ הרש רֶמע ָתְהֿכְׁשְו ףרָשְּב ְךְריִצְק רצקת יב 19
 = = ןעמל היהי הנמְלֲאָלְו םותיל רגל ֹוּהְהַקְל בּושָת אל
 :ףידי השעמ לב ףיִהלֶא הֶיְְי כרב

 םותיל רגל ףירחא רַאֿפה אָל הז טבח יִּ 20
 ףֶרָהַא ללה אל ךמְרפ הצבה יִכ יהי הנָמלֲאָלְו

 הײה רפעיכ תרכזו :הוהְי .הנמְלַאלו םותיל ךגל ₪
 רבְּרַה-תֶא תושעל דוצמ יכנָא ןפילע םירצמ ץראב

 םיִׁשָנֲא ןיִּב ביר הָיָהְייִּ :הוה הכ
 קידצַהתֶא ֹוקיִּרְצַהְו םוטְפְשּו טַּפְׁשמַה-לֶא ּושְנְ
 וליפהו עשרה תֹוכַה ןמ"םא הָיָהְו :עשרהדתֶא ועישרהו פ

 םׁעְּבְרַא :רָפְסמְּב ֹוְעְׁשְר יְֵּכ ונפל והְכִהְו טפשה .
 הָּבַר ּהָכֹמ הלַא-לע ותכהְל ףיִסיִרַּפ ףיסי אל וכ

 :ושידְּב רוש םֶקְחַת"אְל נעל ףיַהֶא הלקנו +
 ןבּו םֶקמ דַחַא תמו וָּדְחִי םיִחַא ובשיחיּכ 5

 הָמָבְ ךֶו שיִאְל הָצּוִחַה תמַה-תׁשַא היהתחאל ילדןיא
 רוכְּבַה הָיָה ּהָמְּכְו הָשאְל ול ּהָחְקְלו ָהיִלָע אבי

 ומש הָחָּמחאָלְו תמה ויחֶא םשדלע םִקְי דָלִּת רֶׁשֲא
 ותְמְבְיתֶא תחקל ׁשיִאָה ץפחי אלדםִאְו :לֵאָרְׂשִיִמ 7

 ימי ןאמ הרמאו םינקזה"לֶא הרעשה ותמי הָתלע
 םיקהל

 .ע'תו א"ת ,ג'דח ןכו םִירְצִמ ץֶרָאְּב א'ס צ. 18 .ע'תו י"ת ןכו הָנָמְלאְו םותיו א'ס +. גד
 ,ג'ד ןכו חתפ רָאַּפִת יקובנזב ו"טדו ד"יד ,ב' 'יד ,ה"דח ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 0
 .ערלמ הרעשה וחירי שמוחב +. 7 .ךכ .א"ידו ד'דח
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 4 לואר זיַמְּבי הָבָא אל לֵאָרְׂשִיְּב םש ויִחֶאְל םיִקָהְל
 :ּהָתְחְקְל יִּתְצֿפָה אל רַמָאְו דַמָעְו וילא ּורְּבדְו וריעחינקז
 ; לעמ ולענ הָצְלֶחְו םינקזה יניעל וְלֵא וִתְמּבִי הַׁשָנו
 שיאָל הָשַעְי הָכְּב הָרְמִאְו הָתעְו ןנפְּב הקְרַו ולנר
  לאְרשיִּב ימש אָרְקנְו :ויִחֶא תיִבתֶא הָנְביִאְל רׁשֲא
 וג םיֵׁשְנֲא וציד :לַענה ץולח תיָּ
 -תֶא ליִצַהְל דָחֶאְה תשא הָבְרֶקְו ויִחֶאְו שיא וְחָ
 זויִשְבְמְב הָקוַחַהְו ּהָדָי הָחְלָשְו והכמ דימ ּהָשיִא
 ו יגיע סיִחְת אל ּהָפַּפ"תֶא הָתצַהו

 ₪ :הָנטְהּו ּהָלֹורְנ ןְבֶאְו ןָּבַא ָךְסיִכְּב ךל הוהיאל
 ו ןְבַא :הנטקו הָלֹורְג הָפיִאְו הפיא ָךְתיִבְּב ךְל היהידאל
 הָיָה קדצְו המקש הָפיִא ךָל"הְיִהְי קְדַצְו הָמְלְש
 ןתנ ףיהלַא הָוהְיירֶשִא ּהָמֵדֲאָה לע ימי וכיִרֶאְי ןעמל
 וו הש לב הָלֲא השעילָּכ לא הוה תבעה כ ל
 :לוע

 וז םֶכַתאַצְּב ךרָדּב קלֶמע ל הֵׂשֲערְׁשֲא תַא .רוכָ
 א םִלְשֲחנַה"לְּכ ְךֶּב ביו ךרדּב רק רשא :טםיָרצממ

Als₪2 ג  A af . nwב ג  

 ומ ַחנְהְּב הָיָהְו :םיהלָא אָרָי אָלְו ענו ףיע ּהֵּתַאְו ףיִרָחֶא
 2 ב ב = +. ah 5 = = 5 ב

 רשא ץֶרָאּב .ביִכָפִמ ְִביאלְבִמ ל ףיִהְלַא הוה
 5 = \ AAS \ = ap : 4 כ

 רֶכְתֶא הָחְמּת ּהָתְׁשרְל החג ל ןתנ קלַא"הוהו
 :חָבְׁשּת אל םִיִמְשַה תחתמ קָלַמַע

 . 0 3 קו : . / : ב \

 5 וכ ל ןתנ יהְלֶא הָיהְי לשא ץֶרָאָה"לַא אוָבְתִיִּכ הָיָה
 הלחנ

 ןכו הוהי א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ר"דח ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.19 .איעג היהו א'ס +. 9
 7 .ה"רחו: ג"ד ;ב"ד ,איד
 -ןק ארקי יכ ןצאז ג0] אצתדיכ 'ה הירדסו ,ללע [אצז 10--אאט 19] השרפה םש +. 9
 .ןצצנט 19] רוצקת יכ ,[אאזזז 22] רדנ רדת-יכ ןxצאxונז 10] הנחמ אצתדיכ ,[xצצנז 6] רופצ

 םיפלא תשמח תויתואו .םינשו םינמשו תואמ שמחו ףלא םילמו .הרשעו האמ םיקוספו
 אלב תּונָפְל ארוק א"ב ,[אצזנז 12] ברע תֹונַפְל 'ב םיפולחו .הששו םישמחו תואמ הנמשו

 לצני םע -רֶׁשֲא ףטוח א'ב ,(אא1נז :6] לצני"רַשֶא ,רמלה תחת איעגב תונפל נ'בו ,איעג
 תוקספו .(אצזט גג] טובעההתַא ,[אאנז 5] הדשב-סָאו ףולח אלבו ,-רֶׁשֲא תחת איעגב נ'בו
 .[אאצ 19] חינהב ,[אאנז 6] רופצדןק יב

 .'ס היעשי ירוא ימוק הרטפה +. 1 ,ןכ
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 יִרְפ"לָכ ו תישארמ ָּתְחְקְלְו זּהָּכָתֿבׁשִו הָּתְׁשריו הלחנ <
 ןתְ ָהלֲא הָּוהְי רֶׁשֲא ְ=צֶרַאמ איֿבּת רֶׁשֲא הָמדַאְה
 הָוהְי רַחְבִי שא םיקְמַהלֶא תָכַלַהו אָנֲמֿב משו דל

 היי רֶׁשֲא ןהפה"לַא ָתאְבּו :םש ומש ןכשל והלא :
 ףיִהלָא :a פויה יִּתְדגַה ויִלֶא ּתְדֹמֲאְו םהָה םיִמָיּ
 תֶתְל וניתבָאל הוה עַּבְׁשנ רשֶא ץֶרָאְהְדלַא יתאָבְהיִּ

 הוהי חכו ינפל וחיגהו ףדימ אנטה ןקפה חקל כ +
 רבא יִמְרֲא ףיהלא הוהְיו ינפל תרמָאְו תינעו :ףיהְלא :

 יונל םשדיהוו טעמ יִתְמְּב םש רע הָמירצִמ דריו יבָא
 תו ונעו םיִרְצִמַה ּונתא שרו :בֶרְו םּוצַע לוג <
 טיתבא יהלֶא הוהְי-לֲא קלֶצת :השק הע ּונלֲע ד

 -תֶאְו ּונלְמַע-תֶאְוּוננעדתֲא ארו ונלקדתַא הוהי עמשיו
 היוט) עֶרְוֿבּו הָכְזַח דָיִּב םיִרצִמִמ לוהי ונַאצוו :ונצֲחל <
 םוקמַה-לֲא נַאֿבװ :םיִתֿפְמבו תותאבו לדג ארמבו :

 :שכרו בח תו ֶרָא תאוה ץֶרֲאָהתָא לדה הזה
 -רֶׁשֲא הָמְדֲאְה יִרפ תישארתֶא יִתאָבַה הנה הָּתַעְו ו

el ad 0 BT: WA AEs Ne TT ו © 8 

- |... 

Bonn .ה רשע הלבה  
 יולל התו רשעמה תנש תָשיִלשה הֶנָשּב =תָאּובּת

 תרמָאְו :ועבָשְו דירעשב ולכאו הָנְמְלֲאָלְו םותיל רגל וז
 ויתתְנ םנְו תיּבַהְִמ שרה יתרעב ףיהלַא הָוהָי לנפל
 ינתיוצ רֶׁשֲא תוצמהלפְּכ הָנמְלֶאְלְו םותיל לגלו ןלל

 ינאב יתְלַכָאאְל :יִּתַחָכְׁש אלו ףיתוצממ יתְרבעדאל 4
 תמל ממ יתתיאלו אָמְמְּב ָּממ יתְרעב"אְלו ממ

 יתעמש
 .רסח תתאַבּו יללהב ,הגומב ןכ +. 8 .ע'תו י'ת ;א'ת ,ש"ח ןכו םּוצֲת אס . 5
 .ש"ח ןכו רגל א"פ +. 18 .נ"ב ןכו שגדב רֵׂשֲעל ןירוק אירבטב ,אבר ארוזחמב ןכ +. 2
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 :ינתיוצ רשא לָכְּכ יִּתיִשָע יִהלֶא הָוהְי לוקְּב יִּתְעַמְׁש
  ףךמעדתא דרכו םימשהךמ ףשרק ןשָמִמ הפיקשה
 רשאפ ול .הֶּתַתְנ רשא הָמְדֲאָה תֵאְו לֶאְרְשְיתֶא
 :שָכרו בֶלָח תו ץְרָא וניתבָאל ָתעבׁש

 ו םיקחההתֶא תושעל ּךּוצְמ ףיהלֶא הָוהְי הוה םוזַה
ee coos 
. + 

 -לפְּב םֶתֹוא תיִׂשָעְו ָתְדֹמְׁשְו םיִמּפְׁשמַהתָאְו הָּלֲאָה
 וז תויהל םויה ּתְרַמָאְה הָוהְידתֶא :ףׁשפעלֶכְכּו ףבבְל
 ויתיְצַמּו ויקח רמשלו ויָכְרְדְּב תַכְלְלְו םיהלאל ל
 וא תויהְל םויַה ְךְריִמֲאָה הוה :ולְקְּב עמשל ויִטֶפְשִמו
 זויִתוצְמדלְּכ רמְשִלְו ףְלרֶּבד רֶׁשֲאכ הָלְנְק םעֶל ול
 ג םֶשְלּו הָלִהְתְל הֶשַע רֶׁשֲא םיגַה"לְּכ לע ןייִלָע ךִתַתְלו
 רָשֶאּכ הלא הוהיל שקבע ךְתַהלְו תָרָאְפִתְל
 רָבּד

 זכ דלָּבְתֶא רֹמָׁש רמאל םעֶהתֶא לֵאָרְׂשִ ינקו הָׁשֹמ וצנ
 רש שכב ג רשֶא סב הָיָהְו :םויה םֶכְתֶא הָוצְמ יָכנֲא רׁשֲא הָנצְמַה

 כ ןתנ ףיָהלֲא הָיהיײרְׁשֲאץֶראָה"לֶא ןדריהחתַא ּורְבַעִ
 \ תְבְַכְו :דישפ םָתא דשו תוללנ םנָבֲא ל תמקהו
 רֶׁשֲא ןעמְל ףָרָבעְּב תאוה הָרותַה יִרָבדלְּכתֶא ןָהיִלְע
 4 תבָז ץֶרֶא דל ןתנףיַהלֶא הוהידרשא ץֶרָאָקְדלֶא את

 יָה :ךל ףיתבאהיקלַא הוה רבד רֶׁשֲאַכ שברו בֶלֶח
 רׁשֲא הָלֶאָה םיִנְבָאְהְֶא ּומיִקֶּת ןדְריה-תֶא םֶכְרבְעְב
 \ :רישכ םתוא תדשו לָביע רֶהְּב םויה םֶכְתַא הוצמ יכנָא

 ףינתאל םיִָבא חכזמ יָהלַא הוהיל ַחַּבומ םַש יב

 ו

Gt 
A er +. 

1 oS תְחֹבְת :יָהלֶא הוהיל תלש ֹוָלֲע תילעהו ףיהלֶא 
 :ףיקלַא הוה נפל ּתְחמשו םש ָתְלְכֶאְו םִמָלְׁש

 תבתכו

 ג'ב ,א'ב ןכ +. 19 .ס'תו ק'דו י"כ א'ת ,ש'ח ,ב'ד ןכו םשלא'סצ.נפ  .רמשל א'ס ל. גז
 .איעגב -תֶא נ'ב א'נ צ.3 .ז9 .איעגב ךתיהלו
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 ראב תאֹוַה הָרותה יִרֿבּדלְּכדתֶא םִנְבַאָה"לע ּתְבַתְכְו <
 םיִנָהְּכַהְו השמ בדו קה 9

 לארשי עמְׁשּוו תכְסִה רמאל לֵאָרְׂשִחלַּכ לא םיולה
 לּקְּ ָתעַמְׁשְ :ָהלֲא הוהיל םעל תיהנ הוה םויה ו

 יפנֲא רֶׁשֲא ויקִחדתֶאְו ותוצמחתֶא תיִׂשֲעו ףיהלא הוה
 םעהדתֶא השמ וצינ :םויַה .ףוצִמ גו
 -לע םֶעֶהתֶא ְךֵרָבְל ּודְמִעַי הֶלֵא :רָמאל אּוהַה םַּב ו

 ּהָדּוהיו יול| ןועמש ןְריהתֶא םכרַבעְּב םיֹורְג רה
 רהְּב הלְלהה"לע ורמי הלאו :ןְמנְבּו ףסויו רכששיו ו
 םיולה ועו :יִלּפנו ןד ןלובזו רֶׁשֲאְו דג ןבואר לביע +

 :םר לק לֵאְרְׂשִי שיִאלְּכ-לֶא ּיֹמֲאו
 תבעות הָכָפִמ לספ השעי רשא שיאה רורָא 5

 וְרְמֲאְו םעֶה"לְכ נעו רְתְפּכ םֶשְו ׁשֶרָח יֵדְי השעמ הוה
 רַמָאְו מאו ויִבָא הָלְקִמ רּורָא :ןֶמֶא ו
 לבג גיָפמ .רּורָא = מא םעָה"לָכ וה
 רּורֶא :ןִמָא םַעָקלָּכ ךמָאְו והער וא

 :ןמָא םְעֶה"לְּכ רמָאְו ךרהּכ ךוע המ
 רַמָאְו הָנְמְלֵאְו םִתָייִרִג טפשמ הטמ רּורֶא ו
 ףָנָּכ הל וכ ויבַא תשא"םע בכש רּורֶא :ןמָא םַעָהְ"לָּכ >
 רורֶא :ןִמֶא םַעָהְילָּכ רַמָאְו ויבָא ג

 :ןמָא םַעָהִלְּכ דמָאְו הָמֵהְּבלְּכבע בכש
 ימאדתב וא ויֿבֲא-תַּכ ותחַאדםע בָכש רּורָא כ

 בכש רורָא :ןמָא םעֶה"לָּכ דמָאְו ₪
 מא םעֶהלַּכ רַמָאְו ותנתהסע

 מא םַעָה-לָּכ רמאו רָּתַפַּב והער המ רירָא 4
 שפנ תופהל דחש חקל לרֶא 5

meםד  
 א'ס ,'עטב 'ו וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 .ףקמ אלבו תא א'ס ,הגומב ןכ +. 8
 ,ירק ויַתְצַמ ,ביתב ותוצמ ץ..10 = .ג"טדו ד"יד ,ב"יד ,ה"דח ,ד'דח ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו לֶא

 Ly Wc ו דת"
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 רּורֶא :ןֵמֶא םעֶה"לָּכ רמָאְו יקְנ םֶּד
 םתוא תושעל תאוהדהְרותה יָרֿבְּד"הֶא םיקי"אל רשא
 :ןַמִא בדיל רַמָאְו
 רמשל יָהלֲא הֹוהְי לוקְּב עַמָשִּת עומשדסא היום

 דת םויה וצמ יִכְָא רשא ותוצַמלְּבדתֶא תושעל
 -לָכ ףילע ואבו :ץֶרֶאְה י יוגב לע ןוילע לולא הוה
 :ףיהלַא הוה לוק עמשת יִּכ לנישה|ו הָלֵאָה תוכְרּבַה
 ךנטב"ירפ ךורֶּב :הדשפ התא ורבו ריִעָּכ התא ךורְּ
 תורּתשעו דיפלַא ךנש ָּּתְמַהְּב יִרְפּו ףתמדא יִרְפ
 ּףִאְבְּב הֶתַא רב :ףתראשמו לאט ךורְּב :ףנאצ
 םיממה ְףיִביִא-תֶא הוקי ןּתי :ףתאצְּב הֶּתַא ורבי
 העבשבו ףילא ואְצְי דָחֶא ךְרַרּב ףיִנָפְל םיפגנ יל
 הָכְרְּבַהתֶא 'ףתא הָוהְי וצו :ףינפְל וכי םיקרד
 הָוהְירָשֶא ץֶרַאָּב ךכרכו די חֶלשמ לָכְבו ףימְסֲאַב
 רֶׁשֲאַּכ שודק םעֶל ול הוה מיקי :ףל ןפנ הלא
 הָכלהו ףיאלֶא הָוהְי תוצמחתַא רמשת יִּכ לעב
 ףילע אָרְקִנ הָוהְי םש יּכ ץרָאָה י יֵמע-לכ ארו :ויָכְרְרְּב
 ירפבו ףנטב יֵרֿפְּב הבוטל הוהְי ףרתוהו :ךממ וארו
 הֹוהְי עבְשנ רשא המדאה לע ףתמדא ירבו ךתמהב
 בוטה ּורָצואדתֶא ל הוי חֵת :ףל תפל ףיתבאל
 -לָּכ תַא ךרְבְלּו והעְּב ףצראדרטמ תתְל םיִמָשהתא
 דנקנו :הולת אל התַאְו םיּכר םיוג תיולהו ףדי השעמ
 הוהְת אלו הֶלעמְל קר הוו בזל אלו שארל הוה
 יכְנָא רשא דיַחְלֶא הוה | תוצמדלֶא עמְׁשֹהִּכ הטמל
 םיִרָבִדַהדלְּכִמ רוסה אלו :תושעלו רמשל םויַה ומ

wmו  ofרשא +  
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 ירחא תֶָכְלְל לואמשו ןיִמָי םויה םֶכַתֶא הוצמ יִכְנִא רֶׁשֲא
 :םֿבִעל םיִרָחֶא םיהלֶא

 תושעל רַמְשל ףיָהלַא הוה לוק עמׁשִת אל"סַא הָיַהְו ו:
 ואבו םויה ףוצמ יכנָא רַשֶא ויָתְחְו ויתוצמדלָּבדִתֶא

 רעב הָתַא רּורֶא :ּּונישהְו הָלֲאָה תולְלָקַהְדלָּכ ךילע ו
 רְרֶא :ףִּתְרַאְשִמּו ףָאְנט רּורֶא :הָרָשַּב הָּתַא רּוראְו יז
 :ףנאצ תרתשעו פלא רנש ףתמדא ירפו דנטבדירפ
 | הָוהְי חלשי :ףַתאַצְּב הָּתַא רוָרָאְו ףַאֿבְּב הָּתַא רּורֶא יל
 -לּבְּב תרענמַה-תֶאְו הָמּוהמַההתֶא הָראָמַהתֶא כ

 דרבַא-רעו ףךמשה רע הָשַעִּת רֶׁשֲא ךדי חלשמ
 הוהי קבדי :נָתְבע רֶׁשֲא ריללעמ ער ינָּפמ רַהמ 5

 -רֶׁשֲא הָמְדֶאְה לעמ תא ותְלַּכ דע רֶבָּדַהיִתֶא דב
 תחיוקבו תָפְחַשַּב הוה הפכי :ּהָּתְשְרְל המשאב הָּתֲא ₪

 דופדרו ןיקריבו ןופרשבו כְרַחבּו התרחבו תקלדבו
 ץראהו תשחנ ךשאר"לע רֵׁשֲא דימש יָהְו :ףְרְבָא דע ₪
 קבָא ףצרא רטמתֶא הוי ןַתְי :לזרב ףֵתְחַּת-רׁשִא ₪
 | הוה ִּנִתִי :ףרמשה רע ףילָע דר םימשהדןמ רּֿפָעְו ₪

 הַעְבְשְבּו ויִלֶא אֵצַּת דָחֶא ּףְרְֶּב יביא נפל גנ
 :ץֶרָאָה תוכלממ לפל העל תייהו וינפל סות םיכרד

 הַמָהְבְלּו םִיִמָשַה ףלָכל לָכַאמְל דתלְבנ התה <
 םילפעבו םירצמ ןְׁשְּב הוה הָכְכי :דירחמ ןיאו ץראה <
 הוי הבכי :אֿפרהל לכות"אל רֶׁשֲא סֶרָחְבו בָרנַבו <
 םִירָהֲצַּכ ששממ ָתייָהְ בבל ןוהְמַתְכו ןורעבו ןועגְׁשְּב ₪

 ףיכרדדתא חילָצַת אָלְו הלֿפֲאַּכ רועה ששמי רֶשֲאַכ
 הֵׁשֲא :עישומ ןיִאְו םיִמְָלָּכ לּומו קושע דא ייָהְו א

 וב בשתחאלו הגבת תי הָנלָאְי רַחֶא שיִאְו שראה
 םרכ

 א'ת ,ש'ח ןכו ףועְל א'ס +. 6 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,ג'רח ןכו -תֶאְו א'ס +. 0
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 גג אְלְו ףיִנִעְל חּובַט ךרוש :ּונְלְלִחת אלו עטּת םֶרכ
 ףנאֶצ ךְל בש אלו ךיִנפְלִמ לוז ל ףרמח ונמִמ טכאת
 ג םִיִנְתְכ ְףיִתנְבּו יְנְּב :עישומ לו יאו באל תות
 ןיאו םוהלּכ םֶהיִלֶא תוְלָכְו תואר ףוניעו רַהַא םעל
 א "אל רשא םע לכאי יחלו מא יִרָפ זי לאל
 3 עֶנׁשִמ תייִהְו :םיִמָיהלָּכ ץוצְרְו קושע קר ּתייִהְו ּתְעְד
 ער ןיִחָשְּב הוהְי הָכְּכִי :הָארּת רֶׁשֲא ףיניע הארממ
 אפרהל לֿפותדאְל רֶׁשֲא םיקשה"לעו םִיְַרְּבַר-לע
  ךּכְלמתֶאְו ְךֶחֶא הוהי ךלוי :ףרטדק דעו ךלנר ףכמ
 ףיתבאו התא תְעְדיאל רֶׁשֲא יוגדלֶא ךילע םיָּת רשא
 וז הָמַשְל ָתיִיהְו ןֶבָאְו ץע םיִרֲחַא םיקְלֶא םש תבע
 :הָמָש הָוהְיְּךנַהנרַׁשֲא םיִמַעָה לבב הנשל לשמְל

 א :הכראָה ִנלְסְִי כ ףסַאְת טעֶמּו הָרְׁשַה איצה בֶר
 א יפ רגָאָה אָלְו הָתשתדאל ןִיְוָתֹדָבְעְו עטת םיִמרּכ
 ו משו ףלו;לפּב ףל יהי םיתיז :תעלתה ּונְלְכאֹ
 a ייל לילוה תב םנָּב :ףתיז לשי יכ ּךּוסָת אֶל
 ג שרי .ףתְמדַא ירֿפו ךצעלְכ יבש וכלי כ ל
 4 הלעֶמ הלעמ ףילע הלעי דפרקּב רשא רנה :לצְלְצַה
 4 ונולת אל הָּתאְו דולי אוה :הָמְמ הטמ דרה הֶתַאְ
 4 -לָּכ ףילע ואבו :בנל היהת הֶתַאְו שאלל הָיִהְי איה
 אָלְִּכ משה רע דונישהו לופו הֶלֶאְ תולְלַקַה
 רֵׁשֲא ויָתקִחְו ויתוצמ רמשל ימלא הוה לוק עמ
 4 תחת :םלועדדע לערוְבְו תפומלו תואל ב הו :ףוצ
 " בבל במבו הֶחְמשְּכ הלא הוה ּתְדַבְעְאְל רָשֶא
 4 ב הוהי ונקְלשי רֶׂשֲא ףיֵביִא-תֶא תבעו :לָכ ברמ
 -לע לרב לע ןְַ לָּכ רָסחַבּו םריעבו אָמַצבּו בעֶרּב
 ₪ לחרמ יג ףילע הֹוהְי אשי :ףתא ודיִמשה דע ךראצ

 הצקמ
v. 2ףרקדק יללהב +. 35 .ס'תו ו"ד ,ה"דח ,ב"ד ןכו ד ידי א"ס . 
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 עמשתהאל רֶׁשֲא יוג רֶׁשנַה האדי רׁשֲאַּכ ץֶרָאָה הצקמ
 אל רענו ןטזל םינֿפ אשידאל רֶׂשֲא םנָפ וע יג :ונשל |
 רֶׁשֲא ךְרמשה דע ְתָמְדא"יִרפו ְךתְמַהְב יִרְפ לַּֿפֲאֹו :ןחי :

 תרּתְׁשִעְו דיפלא רגש רצו שורית ןנד ףל ריאשידאל
 דע ףיִרְעְׁש-לפְּב ףל רצהו :ךתא זכה דע ףנאצ ג

 ןַהָּב חטפ הֶּתַא רָשֶא תורַצְּבַהְו תבנה ְךיִתֹמַה תַדָר
 רֶׁשֲא יא ראלב זמ 6 רצה רק

 :ריתו רׁשֲא ונְּ רַתְַ ad השאבו ויחאב וניע עב

 יֵלָבִמ לבאי רֶׁשֲא וָנֵּב רָשְּבִמ םָהִמ דַחאְל | תתמ
 ךְביִא ל קיִצָי רשֶא קוצְמְבּו רוצְמְּב לָּכ ול"ריאָשה
 "ףכ הָתְסְנְאְל רֶׁשֲא הָנעָהְו ךב הכרה :ףיִרעׁש-לֿפְּב
 || הע ערת רמו :נעתהמ ץרַאה"לע :צה הל
 ןיֵּבמ | תצויה ּהָתיְלְשְב :ּהֶתְבְבּו הנבבו הקיח שיִאְּב
 לֹּכ-רַמֹחְּב םלפאההוכ - רשֶא רב הילר
 :ףיִרֲעְׁשִּב בא ל קיִצָי רֶׁשֲא קֹוצָמְבּו רֹוצֲמְּב רָתָפִּ
 תאוה הרותה ירֿפְּדלַכתֶא תושעל רמְׁשת .אלדסא
 ארנה ֵּבכַ םשהתַא אדל הזה רַב םיִבְתְּכַה

- 0... 
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 ₪ יִבְפוְכְּכ םֶתִיִיַה רֶׁשֲא תחת טעֶמ יִתְמַּב םִּתְרַאְשְנ
 68 הָיָה !ףָהלֲא הוי לוקְּב תמש אלחיּכ ברל םימְׁשַה
 ֹּוּבְרַהְלּו םֶכַתֶא םיטיחל םכילע החי ששדרשאב
 רימשהלו םֶכְתֶא דיֿבֲאַהְל םכילע הָוהי שישי כ טפתָא
 הָמָשאָב ּהָתַא"רִשִא הָמְאַה לעמ םֶּתַחְנו םֶכְחֶ
 4 ץֶרֶאְה הצקמ םיִמעֶה"לְכּב הָוהְי דציפהְו ּהָּתְׁשִרְל
 רֶׁשֲא םילחא םיִהלֲא םֵׁש בו ץֶרֶאְָה הצקהדעו
 ₪ אל טֵהָה םיוגפּו ןְבֶאְו ץע ךותבאו התא ָתְעהוהאְל
 םש ל החי ןתנ ףלנרהףכל חונמ הוהודאלְו עיגרת
 6 םיאלת ייח"ויקו :שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זר בל
 :ייחְּב ןימַאה אָלְו םמֹוְו הלל דחפו רעמ ל
 ;ז רהב ןתודימ רמאה בֶרעֶבּו ברע ןתידיִמ רמאת רֶכָּבַּב
 :הָארּת רשא ףיניע הארממו רֶחֲפּת רֶׁשֲא בכל דחפמ
 6 יִּתְרַמַא רשא ךְרדּב תוינָאָב םירצמ \הוהי ףבישהו
 ףיביאל םש םֶּתְרַכְמְתִהְו התארל רוע ףיסה-אל דל
 ₪ הלא :הנק ןיִאו תֹוחָפְׁשִלְו םירְבעל
 -תֶא תרכל השמחתַא הוהי הוצ-רֶׁשֲא תיִרְּבַה ירְבד

 תָרָפְרֶשֶא ּתיִרְּבַה דבְלמ ָאמ ץֶרָאְּב לאְרְ ב
 ;בֶרְחְּב םֶּתַא
 טכ םָתיִאְר םֶּתַא םֶהְלַא רָמאיו לֵאָרְׂשִיהלְּכ-לֶא השמ ארק
 הערפל םירצמ ץֵרֲאְּ םכיניעְל הוהי השע רׁשֲא-לָּכ תֶא
 : ואְר רשֶא תלדגה תופמה :וצראלכלו וידבעדלַפלּ
 ג הוהי ןתניאלו :םֶהָה םילדגה םיִתְפִמהְו תֶתאַה ףינע
 םויה דע עמשל םִנְוֲאְו תוארל םיניעו תעדל בל םכל
 + ולבדאל רָבְדמַּב הָנָש םיִעָּבְרַא םֶכִתֶא דלואו :הוה
 ; םֶחְל :ףלגר לעמ התלבהאל ךלענו םכילעמ םפיתמלש

- ww 
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 ינֲא יּכ ועדת ןעמל םתיתש אל רכשו ןיוו םֶּתְלַכַא אל
 קס אָצו הזה םוקמהד לא אבה 7 הוה <

FL 

ue 8תיִרְּבַה ירבדחתַא םתרמְשּו :ישנמַה טבש  
 רְׁשֲא-לְּכ תֶא וליפשת ןעמל םתא םֶתישעו תאוה
 :ןושעת

 !רפ םכישאְר םֶכיִהְלַא הָוהְי ינָּפל םֶכָלְּכ םויה םיִבָצְנ םֶּתַא פ
 םכַפִמ :לֵאָרְׂשִי שיא לָּפ םכיִרמשו םֶכיִנְקְז םֶכיִטְבַש 0

 רע ףיצע בטחמ ךינחמ ברקכ רשא רנו םֶכיׁש
 ותְלָאְבּו ףיהלֶא הָוהְי תיִדָּבּכ ךרְבִעְל :ףיִמיִמ באש וו
 -םיָלָה עמל :םויה מע תַרֹכ ִהלֲא הָוהְי שא ו

 רשאּפ םוהלאל ףלדהְוְהי אּוהְו םעְל לופה ףפא
 קָחְציל םהְרְבַאל ףיִתֹבֲאְל עַּבְשנ רשָאְכו ךְלרְּבִה

 תיִרְּבַהדהֶא תרפ יִכַא םכדבל םֶכְתִא אלו :בקעילו ו:
 ונמע הפ ונשי רֶׂשֲאדהָא יִּכ :תאזה הָלֶאְהְתֶאְו תאוה
 וטמע הפ ּונניא רשא תאו וניהלֶא הוהי ינפל םויה דמע

 םירצמ ץֶרָאְּב ונְבשירָשִא תֶא םֶּתעַדְי םֶּתאיִּכ :םויה ₪
 וארתו :םָּתְרבִע רֶׁשֲא םיוגה בֶרָקָּב ונְרְבְעְִרֶשִא תאו ו

 רׁשֲא בה ףס ןֿבָאָו ץע םֶהיֵלְלּג תַאְו םהיִצוהַשתא
 דוא הָחָּפשִמ וא הָׁשֲאדואי שיא םֶכָּב ׁשיַּפ :םֶהָמִע וה
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 379 םיבצנ אאזא 8

 ניֵהלֲא הָוהְי םעמ םּויִה הָנֿפ ובבל רָשֶא טֶּבָש
 שרש םֶכָב שידפ םֶהָה םווגה יהלֶאדתֶא רבעל תפלל
 וא הלֲאָה ירבדדתא 'עֲמְׁשְּב הָיָה :הנעלו שאר הרפ
 יּכ לזה םּולש רמאל בְבְלִּב ךּבתַהְו תאוה
 :הָאמצה-תַא הורה תופס ןעמל ךלא יכל תוררשב
 ו ֹותֶאְנַכְו הָנהידףא ןשי זָא יּכ ול חל הָוהְי הבאידאל
 רֿפּפּכ הָבּותָּכִה הלֲאָה"לַכ וב הָצְבַרְו אהה שיִאָּב
 א ולידְבַהְו :םיָמְׁשַה תַחְתְמ ומשא הוי הָחְמו הזה
 תיִרְּבַה תולֶא לַכַּכ לארשי יִטְּבש לכמ הָעְרְל הוה
 ג ןֹורֲחֲאָה רודה רַמָאְו :הזה ּהָרותה רֶפְסְּב הָכותְּכַה
 ץֶרֶאמ אבי רשֶא ירו םכירְחאמ ומיקי רשא םֶכנְּב

 היִאְלַחְתִרתֶאְו אוהה ץראה .תוכמ"תא ּואר) הקור
 2 "לכ הָפְרֶש חַלֶמְו תיִרְפָנ וּהָּב הוה הֶלִחְדרֶשַא
 בשעלְּ ּףב הלעיחאלו ַחַמְצַת אונ ערזת אל הֵצְרַא
 פה רֶׁשֲא םייבצו הָמְרַא הָרֹמעו םֶדְכ תכַּפָהמְּכ
  הֶׂשֲע המ"לע םייגהלְּכ ורְמֲאְו :ותמחבו ֹופֲאְּב הוה <
 :הוה לורה ףאָה יִרָח המ תאוה ץֶראְל ּהכְּכ הי <

 ₪ םתבָא יֵהלֲא הָוהְי תיִרְבדתֶא ּובע רֶׁשֲא לע ּודְמֲאְו
 :םִירצמ ץראמ םתא ֹואיִצֹוהְּב םּמַע תֶרֶּכ רֶׁשֲא
 ₪ םיהלֶא םהל ווחתשיו םיִרֲחֲא םיִהֹלֲא ורבע וכל
 א הוה ףאזרחוו :םהְל קלח אלו םשדאל רֶׁשֲא
 הָבּותְּכַה הָלְלָכַהדלָּכְדתֶא :ָהיִלָע איבהל אוהה ץֶרֲאְּב
 גז הַמֲחֹבּו אְּב במר לעמ הָוהְי םשתיו :הָוה רפסכ
 :הוה םּזּכ תְרָחֶא ץֶראדלֶא םכלשה לודנ ףצְקְבו
 ₪ "דע 'לנלָבְלּו יונ תלעהו ּניֵהלֲא הוהיל תלּתסנה
 :תאֹוה הָרֹוּתַה יֵרֹבּדלַּב-תֶא תושעל םֶלֹע

 היהו

 ש'ח ,ו'טד ןכו הָמּו א'ס ע. 23  .ירק םִיֹובַצּו ,ביתכ םַײבצּו . 22 .תוכמהתא א'ס ל. 1
 .תודוקנ א"י ע.98 .יתבר 'ל ש.27 .ס'תי
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 הלאה םיִרָבְּדַהְדלָּכ ּףיֶלֵע ואביה הָיָה 9
 -לֶא תבשהו ונפל יתתנ רשא הללקהו הָכְרְבַה
 :הָמָש ףיֵהלֲא הוה ךסידה רש םנה"לְכב בבל

 "רֶשֶא לָכְּכ Rue עמו ה הוה 4 :

 לצבק םׁשמ םימשה ּהֵצְקְב ףחדנ היהידסַא :הֶמְש +
 דלֶא א לא ה הָוהְ ה קי ם םשמו יה הָוהְי 5

 תולאהּכ תא ira הוה ות :ףַײה ןעמל ףשפנ 7
 התאו סה רֶׁשֲא אנשיל אד לע הָלֶאָה <

 |לָכְּב הל הוה ְריִהוה :םיה ףוצמ יכנא רשא +
 ירפבו =ּתִמְהְב יַרְפַבּו ףנמֿב יִרְפְּב ףדי הֶשַעַמ
 בוטל ךילע שושל הוי בושי | יִּכ הפטל ףתַמרַא

 אלא הוהְי לוקּב עמה יִּ :ףוקבא"לע ששדרשַאּכ ו
 הזה הרותח רַפְסְּב התכה ויָתְקחְו ייתוצמ רמָשל
 :ּףָשַפְנלַכְב ףבכלדלכּב ףוָהלֲא הוהידלֶא בושת יכ

 פ יכנָא רשא תאוה הָוצְמַה יֵּכ 0
 :אוה הקחר"אלו ממ אוה תאלֿפנ-אל םויה ףוצמ
 הָחָו הממ ונהל ימ רמאל אוק םמשב אֶל

 רמאל אוה םיל רבעמדאְלו :הָנשַעְת התא ונעמשיו ונל 3
 ימ

 ,י"כ א"ת ,ש"ח ןכו ףיֶהְלֶא הוהי א'ס +. 8 .תֶא יקובנזבו יללהב ,ךיראמב הגומב ןכ +. 7
 ,ר'תנ ס'ת ,ע'ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,ו"ד ,ה"דח ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףידָי א'ס .9 .ר'תו ס"ת .ע'ת

v. 11, 23ןיכירא ן"יוו 'ד . 
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 התא ועמשיו ּנְל ָהָחָקְִו םָיה רָבֲעהלֶא ּונְלְדרָבַעַי ימ
 + ךבֶכְלפו יִפְּב דֶאָמ רכדה ףילא בורקחיכ :הָנשַע
 וג םויה ףיֶנֿפְל יִּתַתָנ האָר :ותשעל
 ו רָשֶא ':עָרָהְדתֶאְו תֶוָמַההתֶאְו בוטהדתֶאְו םייחהדתֶא
 תָכְלְל ליהלֶא הָוהְידְתֶא הָבָהאְל םויה לוצָמ יפנא
 ָהֶיֲחְו וָמְּפׁשִמּו .ויִתְקְחְו ויָתְֹצִמ רָמשלו וכד
 -אָב הֵּתַארְׁשַא ץֶרֲאַּכ ףיהלַא הוהי לכרבו תיִבְרו
 וז ְחַּרנְו עמשת אלו ףבבל הנפודסא]ו :התשרל הָמָש
 וג םֶכְל יּתְדגַה :םָּתְבעו םיִרָחֶא םיהלאל ָתיוחְתשהְו
 הַמְֲאָה-לע םיִמ ןירָאהזאל יראה רֿבָא יּכ םֹויַה
 :התשרל הָמָש אֹובל ןְְריַהתֶא רשע הָּתַא רֶׁשֲא
 ₪ םייחה ץֶרֶאָהתֶאְו םִימָשהְדתֶא םויה םֶכָב יתדעה
 םייחפ תרחבו הללקהו הָכְרְּבַה ינפל יתַתְנ הומה
 הלא הָוהְידתֶא הָבַהֲאְל :דערזו התא ּהָיַחִּת ןעמל
 ףימָו ךראו ךייח אּוה יִכ הקבל ולְְּ עמשל
 םֶהְרְבִאְל ךיתבאל הָיהעַבְׁשִנרׁשַאהמְרַאה-לע תש
 :םהְל תתל בקעולו קָחציל

= 

nD ל 

 אל :לֶאְרשידלָּכלֶא הָלֲאָה םיִרֿבְּדֹל-תַא רּבדיוהשמ דל ש
 ; דאל םויה יִכְִא ּהָנׁש םילשעו הֶאַמְדִּב םהלֶא רָמאֹו
 רבע אל ילא רַמָא הוהיו אובלו תאצל רוע לבוא
 3 "אוה נפל רבע | אוה די הלא הֶוהְי :הֶזה ןֶּדְריַהיתַא

 עְׁשֹוהְי םָּתְׁשרְו ףיְנָפְלִמ הָלֶאָה םיוגהדתַא דימשי =
 + הָוהְי הָשָעְו :הוהי רכה רשאּכ נפל רבע אה
 ירמָאָה יצלמ עלו ןוהיסל הש רֶׁשֲאַכ םֶהְל
 : םפיגפל הָוהְי םְִו :םקא דימְשה רׁשֲא םָצְראְּ
 6 וקזח :םכְתֶא יתיוצ רׁשֲא הְוצִמהילְכְּכ םֶהָל םֶתיִשָעו

 וצמאו

v. 6ט ט'י ליעל ןייע :ע'ת ןכ 'וגו רשא ףיִהלֲא הֹוהְי תּוצמדתַא רמָשִּמדיִּ ל"צ '. 

 ,םידרפסה גהנמכ 'ב ,ד'י עשוה לארשי הבוש הרטפה +.1 .'שרפ אלב יללהב +.1 .אל
 ,'"כ א"ת ןכו םירבדה-לכ א"פ צ.1  .םיזנטשא גהנמכ 'ו ,ח'נ היעשי ואצמהב 'ה ושרד
 .ר'תו ס'ת ע"ה
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 ףיִהְלֶא הָוהְי יִּכ םֵהיֵנְפִמ ּוצְרעַּת"לַאָו יִאָריּת"לַא ּוצְמֲאְו
 דבי אלו פרי אל ךמע ךלהה איה

 -לֿפ נעל ויִלֶא רֶמאֹו עשוהיל הָשמ ארו .
 -לֶא הוה םַעְקתֶא אוב הַא יִּכ ץֶמָאְו קח לֵאָרְׂשִ
 ּהּתַאְו םהל תפל םהבַאְל הֹוהְי עֵּבְׁשְנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה

 היי אוה נפל ףלהה ואוה הוה :םָתוא הניחה
 :תָהּת אָלְו אָריִת אל ְךָבעי אָלְו ָךְפְִי אל מע
 םיִנָהְּכהדלֶא הָנתַו תאוה .הרותההתֶא השמ בכ
 ינקו הוה תיִרְּב ןוראדתֶא םיִאְשְנַה יול יִנָב

 םיִנַש עבש | ץפמ רמאל םתוא השמ וצו :לאְרְשִי ו
 לארשידלָכ אּובְּב :תיִּכַפה גחְּב הטמשה תנש דעמב ו

 רחבי רֶׁשֲא םֹוקמַּכ ׁלֲא הוה ינֲפ-ּתֶא תוארל
 :םיִנאְּב לאְרָשידלְּכ ננ תאֹזַה הָדוּתַה-תֶא אָרְקִּת

 רשא ךרגָו ףסהו םיִשנַהְו םיִׁשנֲאָה םעֶה-ִתֶא להקה ו
 הָוהידתַא וארו ודמלי ןעמלו ועָמְשי ןעמל ףיֵרעׁשְּב
 הרותה = יֵרֿפּדהלְּכדתַא תושעל ּורָמָשְו םֶכיִהְלֶא

 הָאריל דְמְלְו ' ועמשי ועדידאל רֶׁשֲא םָהיִנְבּו :תאוה 3

 םייח םָתַא רֶׁשֲא םיִמיַה"לְּכ .םכיהְלֶא .הָוהְידתֶא
 הּמְׁש ןדריה-תֶא םיִרָבִע םִּתַא רֶׁשֲא הָמְרֲאה"לַע
 :התשרל

 . ם "תֶא אָרְק תומל ימי וברק ןה הָשמ"לַא הָוהְו מאיו 4
 עשוהיו השמ ליו ונוצָאו דעומ לֶהֲאְבּופְצותַהְו עשוהי

₪ >'' 

 ןגע רּמַעְּב לֵהֹאְּב הָוהְי ארו :דעומ לֵהֲאְּב ובָציַתַו
 -לֶא הָוהְי מאו :לַהֶאְה חתפ"לע ןנָעַה דומע למעיו ו

 הת הוה םַעְה םקו ףותבאדבע בכש נה השמ
 ובְרְקְּב הַמְׁשאָב אּוה רֶׁשֲא ץֶרָאָה"רַבנ יקלָא ! יִרַחַא

 ינבזעו
 ימלשורי ,יללהב ןכ +. 10 .ג'כ קוספ ןמקל ןייע :ר'תו ס'ת ,ש'ח ןכ איִבִּת א'ס +. ד
 .ו'דו ה'דח ,ד'דח ,ב'ד ןכו ,ירקו ביתכ םֶהיֵהְלֲא א'סב ,םֶהיַהְלֶא ריבס ש. 12 .רסח םֶתֹא
 ,ר"תו פ"ת ,ש"ה ,ד"דח ןכו ,ירקו ביתכ היל א"סב ,םֶהיֵהלֲא ריבס צ. 3
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 וז יִּפַא ּהָרָחְו וִתא יִּתְרְּכ רש יִתירְּב"תָא רֿפַהְו ינבזעו
 הָיָהְו םֶהמ ינֿפ יִּתְרַּתְסַהְו םיִּתבועו אּוהה-םויֿב וכ

 אוהה םויּכ רַמָאְו תֹוָרְצְו תֹוכַר תועְר ּוהֲאֵצִמּו לַאל
 :ּהלֲאָה תֹשְרָה ינִאָצְמ יִבְרְְּב יֵהלֲא יאר לע אלה
 ו העֶרְה"לָכ לע אוהה םֹוֵינָ ריִּתְסַא רֶּתְסַה יֵכְנֲאְו
 ופ ּובְתַּכ הֶּתַעְו :םיִרָחֶא םיהלָאדלֶא הָנֿפ יּכ ּהָשָע רֶׁשֲא
 ּהמיש לאְרשיחינְּבתַא הבמלו תאוה ּהָריִׁשַהזתֶא טבל
 ינבּב רעל תאוה .הרישה ילזההת עמל םֶהיֿפְב

 א יְִעַבְׁשִנרְׁשֲא | הָמְדֲאָהדלַא ונָאובאדוק | :לֵאָרְשי
 הנו ןשדו עֿבְׂשְו לכֶאְו שבו בֶלָח תַבָז ויָתְבָאל
 :יִתיִרְכדתֶא רפהו ינּוצַאנְו םּודָבֲעַו םירחַא םיהלָאזלָא
 גו היה ּהָתְנעְו תֹורְצְו תומר תוער ותא ןאָצְמִתיִּכ הָיָה
 יִתְעְרָי יכ וערז יפמ הַבְׁשֹת אל יכ רעל ונפל תאוה
 דלֶא ּנָאיֿבַא םֶרָמְּב םויה הֵׂשֹע אּוָה רֶשֶא ורציחתַא
 ₪ תאזה הְרישהדתַא השמ בתכו :יתעבשנ רֶׁשֲא ץראה
 יג עשוהידתַא וצו :לארשו נָבתֶא הדמליו ,אוקה םֹוַּ

 5 "תי וראו יאשנ ; לתא השמ וצו :םמת רע רפס
 א םּתְמַשו הוה הרתה רֶפס תא חלל :רמאל הוה
 ב םשדהוהו םַכיִהְלֶא הוהידתירב ןורא דצמ ותא
 א ןה השקה ָּךְּפְרָעְתַאְו ךירמדתא יִתְעדָי כנא יִּכ רעל
 ףאו הוהידםע םֶתִיָה םיָרממ םויה םֶכִמַע יח דש

 ₪ םָכיִטְבש :ינָקוילָּכתֶא לא וליקקה :יתומ יֵרֲחֲאְדיַּכ
 םכירטשו == =

 .םיתז ע"ת ית את שח ןכו םָהַמ ינַּפ א"ס .v 8 .םישרג יכנאו א'ס צ 8

 ןכו ירקו ביתכ םֶתֹבֲאְל א'ס ,םָתֹבֲאְל ריבס +. 90 .םָאיִבֲא ריבס v.20 .ּוׂשָע ריבס ל. 8
 ל'צ צ. 21 . .ץמקב יתעָּבשנ גב ,א'ב ןכ .v 91 .עָבשְו א'ס ץ. 20 .ס'תו ע'ת ,'רת
 ,איעגב -תַא נ'ב א'נ ץ. לז  .ס'תו ע'ת ןכ םָתֹבַאֹל וא ,ש"ח ןכ ויָתֹבֲאַל יתעבשנ
 .שגד ד" ךירמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 7
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 הָלֶאְת םִרָכּדַה תא םַהיִֶאְב .הָרְּכדֲאַו םכירטשו
 ירחא יִּתְעַרְי יִכ :ץֶרֶאְהדתֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא םָּב הָדיִעֶא
 יִתַּוצ רשא ךרדההןמ םתרסו ןותחשת תֶחְשַהיִכ יתומ
 ושעְמחיּכ םיִמָיה תיִרֲחַאְּב הָעְרַה םֶכְתֶא תאְרְקְו םֶכְתֶא
 רפריו :םכידי השעָמְּב וסיעְבהְל הוה ינעְּב עֶרֶר"תֶא
 תאוה הרישה יִרְבּדִחתֶא לארשי לַהְקלָּכ אב השמ
 :םָמִת דע

 הָרְבְדַאְו םיִמְשה ּנְוֲאַה בלס

- 5 29 

) = 

 רפ :יֿפיֵרְמֲא ץֶרֶאְה עמשתו
a יחקל רֵמָמַּכ ףרעי 

 אשדחילע םֶריִעְׂשְּכ
 אָרְקֶא הוה םֵׁש כ
 ולעפ םיִמָּת רוצה

 לש יאו הֶמָא לא
 םמומ ויָנְב אל ול תחש
 .תאזחולמגת הוהיל ה

 ה ףיִבֲא אוהדאולה
 םלוע תומָי רַכְ
 רנו בָא לאש
 םיוג ןוילע לֲחנַהְּב
 םימע תלבנ בצי
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 "תו י"כ א:ת..ביר .ןכו םירבדההלַּ א"ס צ. 8

 .ומש היב
 .הינדא [אצזא 9--אאאז 30] השרפה םש ל. 0

 = יתרמא לטכ לת

 :ֿשעדילע םיביֿבְרְו
 :וניהלאל לדג ּוָבָה
 טפְׁשִמ ויָכרְּד"לֿכ יִּכ
 :אוה רֶׁשְו קיִצ
 :לתלפֿפ שפע רוד

 םָּכִח אֵל לכ םע
 :ננְכר ףשע אּוה
 רדוזרד תונָש ניב

 דל ורמאיו דינו
 םֶדָא יִנָּב ּודיִרְפַהְּב
 :לארשי נב רפסמל

v. ₪ןמיס דומע שארב הָדיִעֲאְו הגומב  | 

 יב

 יכ ,[אאזא 9] םיבצנ םתא 'ג הירדסו

 ףלא םילמו .םיעבש םיקוספו .[אאא1 ג4] השמחלא י'י רמאיו ,[אאא 11] תאזה הוצמה
 יִּתְעַבְשִנ רשא 'א ףולחו .הנמשו םיעשתו תואמ ששו םיפלא תעברא תויתואו .רשעו םיתאמו
 Aa .ת"יבה תחת ץמקב יתעַּבשנ נ'בו ת"יבה תחת חתפב יתעּבשנ ארוק א'ב ,[אאאז 21]
 'תכו .[אאזא 19] ךתוא םיקה ןעמל 'א קספו .ןצצצז 90] איעג אלב המדאההלֶא ףולח
 .(אאזא 22] םייבצו
 'ב ,ר"י עשוהב הבוש ,םידרפטה גהנמכ ב"כ 'ב לאומש 'הל דוד רבדיו הרטפה \. .בל
 הגומב ,א"ידו א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 5 .םיזנכשאה גהנמכ 'ב לאויב רפוש ועקת
 .יתבר.'ה צ.6 - ,יתבר 'פ.צ. 5 . .ו"טהו דיייד ,ב"יד ,ה'רח ,ג'ר ,ב'ד .ןכו ןפר אל"
 א'סבו . .ארזע רפסב ןכו דוחל הֹוהְי דוחל לה יעדרהנל ,דוחל הָוהיְל דוחל ך יארוסל ןכ
 .איעג אלב ךננכינ נ'ב א'נ .6  .אדה הלמ הָוהיִלַה



 אאא[! 4

 מע הֹוהְי קלח יכ
 רָבְדִמ ץֶרָאְּב ּוהאְצְמ
 והנגב והְנָפְבְס
 נק ריִעָי שנ
 והַחָהִי ויִפְנְּכ שְָרְפ
 ני דָרָּב הוה
 ץֶרֶא יתומבדלע והָבְּכְר
 עלֿפמ שבר והקו
 ןאצ בַלַחְו רֶקְּכ תֶאְמָח
 םידותעו ןְׁשְברנְּב םיִליִא

 :רָמָחְדהְתְשִּת בֶיעםַדְ
 ָתישָּכ תיִבָע ָתְנַמְׁש
 :ותעשי רצ לָּבנ
 :ּוהָסיִעְכִי תטעותְּב
 םעדי אל םיהלֶא

 :םכיִתְבַא םּורְעְש אָל
 :ףלְלְחְמ לא חַכֶשִּת
 :ויתנֿבּו וינָּב סעכמ
 םתירחא המ הָאְרא
 :םָּכ ןמָא"אל םינָּב
 םֶהיֵלֿבַהְּב וסע

 :םסיִעְכַא לבניו
 תיִּתְחַּת לואָשדדע דָקיִתַו
 :םיִרָה יִדְסיִמ טהלְּתו
 םָּב"הּקַכַא יצח
 .איעגב והאצמי ב"ב ;א ב ןפ ל 0

 .ב'ד ןכו לוגסב ףַחרי א'ס  ,ו"טדו ד"יד
 .ע'תו ש"ח ןכ ּוהָלְכֲאָי
 .רפחד רסח ןרֶׁשְי יללהב

25 

 385 וניזאה

 9 תְלֲחנ לָֿבָח ֿבקעי
 10 ןמשי ללי הת
 :וניע ןושיאְּכ ּוהָנְרְצִ
 1 ףחרו וילו"
 ֹותְרבָא-לע והָאְשי
 - :רקנ לא מע ןיִאו
 13 יבש תבונת לכא"
 :רֹוִצ שימלחמ ןמשו
 14 םיִרָּכ בְלַח-םע

 הָמֲח ּתֹיְלַכ בֶלְחִע
 ₪ = טעְבִו ןורְׁשי ןַמְשו
 והָׂשְע ּהולֶא שטו
 16 םיִרָוְב ו יהֶאְנְק

 וז | ּהלֶא אל םידשל והְּבְי

 ואָּב בֵרָקְמ םיִׁשְדַח

 1s יש ףרֶלִי רוצ
 19 ץַאגו הוהי אריו
 א םָהֵמ ינפ הָריִּתְסַא רָמאיו
 הָּמַה תכָּפַהַּת רוד יִּכ
 א לַאזאלב יגַאנק םָה
 םַעְדאַלָּב םָאיִנְקַא יִנֲא
 ₪ = יּפֶאְמ הֶחְדְק שאי
 הלו ץֶרָא לאה
 3 תוער ומיִלָע הָּפְסַא

 4 ףשֶר ימחלו בער זמ
 בטקו

 ,ב"יד ,א"יד ,ה"רח ,ג"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ 1
 .ירק יִתָמַּב ,ביתכ יִתַומְּב . 3

 .הטישה שארב וחיי שמוחב ןכ + 4
 .ירק ַהֹולֲא +. גל

v. 3ל"צ  

v. 5ימלשורי ןכ , 
 .ירק ןומא צ. 20 .אריעז י צ. 8
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 יִריִרְמ בט
 :רֶפְע יִלָחְו תמָהבִע =

 הָמיִא םירדחמו

 :הביש שיאדםע קני ₪
 :םרְכְז שונָאמ הָתיִכְשַא 7

 ומירצ ורכניְזפ

 תאֹחלְּכ לַעָּפ הָהְי אלו =
 :הנובּת םֶהָּכ ןיאו

 :םֶתיִרְחַאְל וניבָי
 הָבְבִר וסיני םיִנשו

 :םֶריִגְפְַה הוהְיַו 1

 :םיִלילָפ יביאו
 הֶרמע תמרשמו

 :ימל תרֹרְמ תָלָּכְׁשֲא ג

 :ְְכַא םִנָתּפ שאו 4
 :יִתְרַצואְּב םתָח 5

 םֶלְגר טּומָּת תעְל
 :ומל תדתע שחו 6

 םֶהְנִתי ויָרְּבַעְלַ
 :בוועו רוצע םפֲאְו 7

 :וב ויסח רוצ 8

 םֶכיִסְ ןיי ושי
 :הָרְתְס םָכיִלֲע יי
 יָדְּמִע םיִהְלֶא ןיִא
 אָפְרֶא נֲאו יִּתְצַהְמ

v. 4ירצ דש א"ס ,וללהב . 

id - א"ס v.4 

 .קוספ שיר בורק יכ יאחנדמל ,קוספ רח
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ,א"ת ןכ ּגיִהי ל"צ .9
 .קוספ שיר תימא ינא

 םיחבד

 .ע"תו ש"ח ו 35

XXXI] 25—39 

 םּבחּלׁשִא תֹמֵהְּבְׁשְו
 בְרָחלכְׁשִת ץוחמ
 הָלּותב-םג ריחְּב"סג

 םֶהיֵאֿפַא יִּתְרַמָא
 רּוגָא םִיֹוא םעַכ ילּול

 הָמְר ּוָרָי ורָמאְיְּפ
 המה תֹוצע דבא יוני

 תאו וליּכְשְי ִמְכַח ול
 ףְלֶא דָחֶא ףדִרָי הָכיִא
 םרָכמ םֶרּוצהיפ אלדםא
 םרוצ ּונְרּוצַּכ אֶל יכ

 םָפִנ םדֶס ןפגמ"יכ
 שורחיִבנע ֹומָבָנע
 םניי םִניִנַּת תמה
 ידמע םַמָּכ אוה"אלה
 םלשו ז םָקָנ יל
 םֶדיִא םֹוי פורק יִכ
 למע הוה ןידידיכ

 די תלזָאּכ הֶאְרַי י
 ומיהלֶא יא רַמָמ
 ולכאי ומיַחְּבְו בֶלַח רֶׁשֲא
 םָכְרְועו ּומּוקִ
 אוה יִנָא יִנֲא יפ הָתעוואְר

 הָיִחאְו תִמָא יא
 ג :ליצמ יִדָימ ןיאו

v. 7היופר ם"מה וחירוב ןכ  ceג"ד ,י"כ םירפס בורב , 

v. 92ירק שאר . 

 יאברעמל ןכ +. 5
v. 5אלמ תודתע יללהב ,ימלשורי ןכ . 

 יאחנדמל ,קוספ דח יאברעמל ןכ +.9



  XXXII 4052וניזאה 487

 = ₪ !םלעל יכנא יח יתרמָאו | יִדָי םימָשְלֶא אׂשֲאִכ
 41 ידי טָפָשִמְּב והאתו יִכרח קרב יִתונשדםא
 :םלׁשַא יאנשִמלְו יִרָצְל םֶקָנ ֿביֵׁשֲא

 ₪ דב לאה ירה םּדִמ יצח ריִכְשַא
 :ביוא תוערפ שארמ הָיִבְשְו לָלֶח םֶּדִמ
 3 םוקי וידבעדמד יִכ ומע םיוג ונינרה

 :ימע ֹותָמְַא רפכו ויִרְצְל בישָי כה

 4 יִנָאָּב תאזהרהְרישה ירְבּד-לְּכדתֶא רַּכדו השמ אבו
 אש "לָּפדְתֶא רברל השמ לפיו :ןונּכ עשוהו אוה םעה
 6 ומיש םהְלֶא מאו :לארשי"לָּכְ"לֶא הָלאָה םיִרָבּדה
 רשא םזיה םֶכָּב דיִעמ יִכְנָא רשא םיִרָבִּרַהלַכְל םָכְבְבְל
 הרותה יִרבְד"לָּכְ"תֶא תושעל רמשל םָכיִנְּבתֶא םִצְת
 וז רָבְדַּבו םֶכיוח אּוהִּכ םָכְמ אה קר רֶבְדְדאְל יִּכ :תאוה
 םיִרְבְע םֶתִא רֶׁׂשֲא הָמְרֶאְהלַע םִמָי ּוכיִרֶאת הוה
 :הָּתְשרְל הָמָש ןָדְרַהתֶא
 8 הלע :רמאל הזה םויה םַצָעְב הָשמדלֶא הָוהְי רבדנ
 רֶׁשֲא בָאֹמ ץֶרֶאְּב רשא ובקרה הָוה םיִרָכֲעָה רה"לָא
 ינבל ןתנ ינא רשא ןעֶנְכ ץֶרָאְדתֶא הארו וחרי ינפ-לע
 ₪ הָמָׁש הלע הָּתַא רֶׁשֲא רֶהָּב תמו :הזחאל לַארׂשי
 רֶהֶה רֶהָּב ףיִחֶא ןֵרָהַא תַמירְׁשַאכ ףומעלֶא ףסאהו
 9 יִנָּב לותְּב יכ םֶּפְלַעְמ רֶׂשֲא לע ּוויָמעְדלֶא ףסָאמ
 אל רֶׁשֲא לע ןצירַּבמ שלק תבירמדימּב לארשי
 פ הֶאְרִת גמ יכ ולֶאָרְׂשִי ןנְּב ךותְּב יתוא םֶּתְשדק
 ןתנ ינֵארְׁשַא ץֶרָאָה-לֶא אובָת אל הָמְׂשְו ץֶראָהְתֶא
 :לארשי ינבל
 תאזו ——————

v. 41ןכ צ.45 .ע'תו ש"ח ןכ תַמְרַא ל"צ +. 48 .םינוגנ 'ב וחיריב ןכו יתונש נ"ב א'נ  

 א'ס +. 46 .ה"דחו ג'ד ,ב'ד ןכו ק'ז השמ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב'יד ,א"ד ,י'כ םירפס בורב

 ןכו ֶּמַע א'ס צ.50 .ס'תו ע'ת ,י"ת ,ש"ח ,ב'ד ןכו תושְעַלְו א'ס +. 46 .םהלא רמאוו

 0 .ס"תו ע'ת ,ש'ח ,ב'ד
 םילמו .םישמחו םינש םיקוספו 'א רדס אוהו .ב9כ [אאאזז 1--55 השרפה םש 2
 ףולחה ןמ הבו .הששו םירשעו תואמ שלשו םיפלא תויתואו .רשע השמחו תואמ שש
 ףכה תחת וא ווה תחת איעג םא ופלחתנ ,(אצצנז 6] ךננְכיַי ךשע אוה תולמ יתש
 .ןצצXנז 10] והאצמי

OFX 
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 שרפ יִנְּבִתֶא םיִהְלֲאָה שיא השמ ףֶרּפ רֶׁשֲא הָכְרְּבַה תאו גל ם
 = = ריעשמ חַרְו אָּב יניִפִמ הוהְי רמאיו :ותומ ונפל לארשי >

 וניִמיִמ שָדְק תַבְבְרִמ הָתֶאְו ןֶראָּפ רהמ עיפוה ּומְל
 םֵהְו ףֶרְָּב ויָשדְקדלָּכ םימע בכח א :ֹומְל תְרשא ג
 השמ ונלדהוצ הָר :ףיִתְְּבִדִמ אָשי ףטנרל כת 4
 הֵכּתַהְּב למ ןורשיב יהיו :בלעי תלהק השרומ :
 יהיו תַמָידלַאְו ןֿבּואָר יחי :לארשי יטבש די םֵע ישאר <
 מאו הדוהיל תאו :רפְסִמ ויּתִמ 7

 ול בר לידי ונָאיֿבַה מע-לָאְו הּוהְי לוק הָוהְי עמש
 :הוהת וירצמ רוע
 ותיִפנ רשא ךריסה שיִאְל ףיְרַיאְו ףיַמְת רַמָא יולְלּו

 מאלו ויֿפֲאְל רמאה :הבירמ ימדלע ּוהביִרָת הָסמְּב <
 וכ עבו אל ונבתֶאְו ריִּכְ אל ּויָחָאדתֶאְו ויִתיִאְר אל

 בעל \ ְךיֵמָּפְׁשִמ ּורוי :ּורָצְִ ףִתיִרְבּו ףִתְרִמִא ורמש ג
 -לע ליִלָכְו ּדפַאְּב הְרטק ּומישי לארשיל ִּךִתְרותְו

 ץחמ הָצְרִת ויד לעֿפו וליח הָוהְי דרְּב ּדָחְּבְמ ג
 :ןומוקידמ ויָאְגַשְמּו וימק םִיִגֶּתִמ

 פפח"וילע'חמבל ןְּכְׁשִי הָוהְי דידי רמָא מנבכ ה ₪
 :ןֶכָש ויֿפְּּכ ןיבו םויה"לָּכ וילָע

 םִימָׁש דנמִמ וָצְרא הָוהְי תַכְרְבְמ רַמֲא קולו =
 שמש תאובּת דָנָמִמּו :תַהְּת תצבר םֹוהּתַמּו לטמ 4
 תיעְבִג דֶנְמִמּו םדקְהיררה שארמו :םיחְרי שְרְג דָנָמִמּו 5

 הָתאֹובּת הנס ינָכְש ןוצרו הָאלִמּו ץֶרֶא דנו :םלוע
 רָרֶה ורוש רֹוכְּב ויָחֶא ריזנ דקְדְקְלּו ףסוי שארל וז

 ץרָאדיספא ודחְי הנני םימע םַהָּב וינרק םֵאָר ינרקו ול

 למ ו'ד ,ב'ד ןכו אלמ ּףֶלְגַרְל א'ס .3 .ירק תֶּפ-ִׁשֲא ,ביתכ תֹּלַׁשַא +. 2 ,גל
 ונְּב ,ביתכ ּונְּב צ. 9 = .ןֶרּושיִב ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 .יָהיִו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5
 ןכו וילֲע תלמ אלב ףפה חַטְבְל ל"צ +. 15 .ס'תו ע"ת ,ש"ח ןכו ןמיְנְבְּו א'ס צ.12 .ירק
 .ינכש ןוצרו א'ס +. 16 .ע'תו ש"ח
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CONS) 

 :השנמ יפלא םהְו םִירֿפָא תוֿבבְר םֶהְ
 רכששיו דָתאצְּב ןלּובו חמש רַמָא ןליבולו

 ופ יִּכ קדצקיחבו ּוחְּבְז םָׁש ּואְרְקיִדרה םיִמע יִלָחֶאְּב
 :לוח ינומט ינפשו וקני םימי עפש

  ףרטו ןַכָׁש איבְלְּכ דג ביחרמ ורב רמָא לו
 גו תֶקְלַח םַעדיִ ול תישאר אריו :דקדק"ףא עור
 ּהָשָע הוה תקדצ םע ישאר אָתּו ןוֿפְס קקחמ
 ₪ רַמָא ןדלו :לארשידשע ויֵמַפשַמו
 ₪ יֵלּתְפנ רַמָא ילָּתְפנלּו :ןשְּבִהְדִמ קי הירא רג ןד
 :הָׁשְרְי םורדו םי הוהְי תַּכְרּב אָלִמּו ןוצך עבש

 ג יהי רשֶא םינָּבִמ ךוְְּב רַמָא רֶׁשֲאְל
 2 למ תְׁשֲחת לורּב זולה ןמָשְּב לבטו ויחֶא יוצר
 8 ףְרעְּב םיִמָש בכר ןוִרְׁשִי לֵאָּכ ןיא ֲאְבְּד מב
 ה תערָו תחתמו םדק יַהְלֲא הָנעֶמ :םיִקָחְׁש ותְואנְב
 8 ןפשיו :דמשה רמו בַײא ףנְפמ ׁשֶרָג םליע
 שוריתו ןנד ץֶרָא-לָא בעי ןיע רָרָּב הַטָּב לֶאְרְש
 9 םע מב ימ לַארׂשִי רש :לטדופלעי וימשדףא
 ושחכיו ףתואנ ברח-רשאו דרש ןגַמ הָוהיִּב עשונ
 :ףְרדַת ימיתומְּבְלע הָּתַאְו ךל ליבא

 דל שאב בג רהדלֶא בָאומ תברעמ השמ לעיו
 ץֶרֶאָקלָּכְתֶא הָוהְי והארוו והרי ינפ"לע רשא הוספה

 ג םיְרַּפֶא ץֶרֶאֶאְו ילָּתְפלָּכ תֶאְו :ןְד"רע רַעלנהתֶא
 ג -תֶאְו :ןֹורָהֲאָה םיה דע הָדוהָי ץֶרָאְדלָּכ תֶאְו הָׁשֹנְמּו
 :רעצ-רַע םיִרָמְּתַה ריע וחְרָי תעֶכּב רָּכְּכַה-תָאו בננה
 + םהרְבאל יִּתְעַּבְשנ רשא ?ראה תאז וילא הוי רָמאֹו

i uso aקחציל  

- es) 

= 

 .רכששיו נ'ב ,א'ב ןכ צ. 18  .איעגב תובבָר נ'ב ,איעג אלב תובבר א'ב א'נ ץ. גז
 .אלמ היִלָעְִמ ב'דבו י"כ םירפס בורב ,רסח יללהב ןכ 95 .ערלמ אתיו נ'ב א'נ + 1
 .שאר א'ס +. .דל = .יתבר 'א צ. 99 .איעג אלב -ופרעי נ'ב א'נ צ. 8
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 ףיניעב ףיתיארה ּהָנְגְתֶא ףערול רמאל בקעילו קָחְציל
 ץֶראְּב הוהידרבע השמ םש תמו :רבע אל הָּמְׁשְו
 לּומ ֿבָאֹומ ץֶרָאְּב ינֿב ותא רבקיו :הָוהְי יפ-לע ֿבָאֹומ <

 :הזה םויה דע ותרבקהתַא שיא עדזאלְו רועּפ תיִב
 ניע התהפ"אל ותמכ הנש םירשעו הֶאַמְהְּב השמו ד
 תֿבְרעּב השמחתַא לארשי נב וכבו :החל סאלו 3
 עשוהיו :השמ לבא יכב ימי ומתו םוי םישלש בָאומ 9

 וילֲע ידָידתֶא השמ ּףִמֶסיִכ מַה חור אָלְמ ,ןוּכ
 -תֶא הָוהְי הּוצ רשָאּכ ושעיו לָארשידינב וילא ועמְשיו

 עדו רֶׁשֲא ּהָשִמָּכ לֵארְׁשיְּב רע איבנ םל"אלו :השמ וס
 רשא םיתְפימה תתאה"לכל .;םינפ"לֶא םיִנָפ הֶוהָי וו

 -לָכְלּו הערפל םירצמ ץראּב תושעל הוהי חלש
 אָרֹומַה לפלו הָקוִחַה ךיה לכל :וצרַאלפלו וילבע ו:

 :לַארׁשיהלְכ יניעל השמ הֶשָע רֶׁשֲא ליג
prs v.4ירק איגב צ. 6 .שגד ךיניעּב יללהב ,יפר יקובנזב . | v.7יתבר 'ל ץ.18 .ירקֹוחל. 

 םיקוספו .(אאאוזז 1] 'א רדס איהו .לאֹואֿנ ןצצצווז 1--אאאזט 12] השרפה םש +. 9
 םינמשו תואמ עשתו ףלא תויתואו .רשע םינשו תואמ שמח םילמו .םיעבראו דחא
 =ּופְרַעַי ,אאאנזז ג7] ףטח םירפא תֹובַבְר תולמ יתש לע ורבחתהו ,ףולח הב ןיאו .העשתו
 .(אאאזצ 7] וחל סנהאלו ,ןצצxז 9] ונבדתאו 'ב 'ותכו .הכראמב ,[אאאזזז 98] לט

 Deut. XIV]. 15[ ץנה ןמיסו השמחו םישמחו תואמ עשת םירבד רפסד יקוספ םוכס

 םיתאמו ףלא רשע העברא םילמו [סeטt. אז 10] ךל ודיגי רשא רבדה יפדלע תישעו ויצחו
 א"נ ,דחאו םישלש וירדסו .בצו תואמ הנמשו ףלא עבראו םישמח תויתואו .עבראו םיעשתו

 רשע דחא ויתוישרפו .[עעסצ. א11 17] קדצ ך'ג)' הנומא חיפי ןמיסו העבשו םירשע

 תומותסהו העבראו םישלש תוחותפה ןייגמ .[. 0אץננז 97] םיתובעב 2[] ורסא ןמיסו

 םליחני ךובכ אסכו ןמיסו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה ,העבראו םירשעו האמ

 רשעב ןושארה שדחה דע שדחל דחאב שדח רשע יתשעמ רפסה תונש .[1 89. 11 8]
 הדיצ םהל וניכהש םימי תשלשו ןהב וכבש םוי םישלש ןהמ אצי ,םוי םיעבש ירה שדחל

 .םימי העבשו םישלש רייתשנ ,םישלשו השלש ירה

 רואו ןמיסו השמחו םיעבראו תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוספה םוכס
 םימתה-תאו םירואהדתא ןשחההלא ןתיו ויצחו .[₪3. אאא 26| םיתעבש היהי המחה

 לכ רפסמ .העבראו תואמ עברא ףלא םינמשו דחא תולמה לכ רפסמ .[Levו. 111 8]
 האמ םירדסה לכ רפסמ .העבשו תואמ הנמשו םיפלא תעבראו ףלא תואמ שלש תויתואה

 ןיינמ .העבראו םישמח תוישרפה לכ ןיינמ .העבראו םישמחו האמ א"ג ,העבשו םיששו
 .[סaמt. 1 16] וידגמ 'רפ לכאיו ונגל ידוד אבי ןמיסו םיעשתו םיתאמ תוחותפה לכ
 העבשב השפנ-לע רסא הרסאדוא ןמיסו העשתו םיעבשו תואמ שלש תומותסהו
 העשתו םיששו תואמ שש תומותסו תוחותפ תוישרפה לכ ןיינמ ואצמנ .[אוגממ. אאא 11]
 הנומשו םיפלא תשמח שמוח לש ןובשח .ןפeuטז. טזזז 9] וב לכ רסחת"אל ןמיסו

 .הנש םיעבראו תואמ



 ףיח ימי לכ נפל שיא בצותידאל :םַכְליִבִנ היה

 עשוהי
 א עשֹוהְי-לֶא הָוהְי רמאיו הוהי דבע השמ תומ יִרָחַא יהו ם

 ג םול הָּתעְו המ יִדבע השמ :רמאל השמ תֶרשמ ןּונּ
 ץֶָאהִילֶא הוה םַעָה"לָכְו הָּתַא הוה ןדרוההתא רבע
 \ רשא םוכָמלָּכ :לאְרשי ינבל םֶהָל ןתנ יִכְִא רֶׁשֲא
 -לֶא יִתְרַּכִד רשאּ ויתחנ כָל וב םפלנרףכ רדת
 -רַהְ לֹוְגה"רֶהגה-לעו הוה ולה רֶכְרמַהִמ :השמ
 ׁשֶמׁשַה אֹובְמ לורנַה םיה"דעו םיתחה ץֶרָא לָּפ תָרּפ

Hw 

Gr 

 דאל ָָפְרַא אל ךֶמע הָיְהֶא השמדסע יִתָיְה רֶׁשֲאכ
 תֶא הָוה םָעֶה"תֶא ליִחְיַּת הָתַאיִּכ ץֶמֶאְו קוח ָדְבעֲא
 קּוח קר :םהל תפל םתֹוַאל ִתְעַּבְשנרׁשֲא ץֶרֲאָה
 ףוצ רֶׁשֲא הְרּתַה-לֿפְכ תושעל רמשל אמ ץמַאו
 ליִּכָשַת ןטמל לואמשו ןימי ונממ רוסת"לא ידבע השמ
 ףיפמ הזה הרתה לפס שומיחאל לת רֶׁשֲא לכְּב
 -לָכְכ תושעל רמשת ןעמל הֶלילְו םמוי וב תג
 ליבשת ואו קא הילַצת ןָאיִכ :וֶּב .בּותְכַה
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 תושעלו א"פ צץ. .א"ידו ה'דח ,ב"ד ,א'ד ןכו דלא א'ס צץ. 6  ,התאהוכ א'ס .6 .רפח
 .ב"ד ןכו ְךיֶכְרְּד א'ס ץ. 8 .הּנַמִמ רובס צץ. ד .ר'תו פ"ת ,ע'ת ,ב"ד ,א"ד ןכו
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 הדצ םָכְל ּוטיכָה רמאל םָעָהדתֶא ּווצְו החמה ברקב
 הזה ןדריההתַא םירבע םָּתַא םיִמָי תשלש | רעְּב יכ
 ןתנ .םֶכיִהְלֶא החי לָשַא ץֶרָאְקתֶא תשְרְל אובְל
 :ּהתשרל םפְל

 עשוהי רמָא ּהשנֶמְה טָבָש יצָחְלְ יגלו .לנבוארלו ו
 -רבע השמ םכַתֶא הוצ רֶׁשֲא רֶבִּדַהְדתֶא רוכז :רמאל וג

 -תֶא םכְל ןתו םכל חינמ םפיֵהְלֲא הָוהְי רמאל הוה
 ץֶרָאְּ ובשי םָכיִנְלַמּו טפט םֶכיִשְנ :תאָוה ץראה 4

 ורבעת םּתַאְו ןּדריה רַפעְּב השמ םכל ןִּתָנ רֶׁשֲא
 :םתוא םתרועו ליחה יִרוּכְנ לפ םֶכיִחֶא נפל םיִׁשְמֲח

 המה ּושריו פְּכ םפיחָאל | הוי ַחינחרָׁשֲא דע ו
 םתבשו םהֶל .ןתנ םַכיִהְלַא הוהידרשא ץֶרָאָה-תֶא
 השמ םָּכְל ןּתְנ ו רשֶא ּהָתּוא םּתְשריו םֶכְּתַשרי ץֶרָאְל

 עָשוהידתֶא ונעו :שמשה חרומ ןּדְרוה רָבַעְּב הוי דָבַע ו
 נחלשת רׁשֲא"לְּכ-לֶאְו השענ ונתיוצְררשא לכ רמאל

 קר ִיִלֶא עמשנ ןּכ השמ"לָא נעמְשרשא לכּכ :ףלנ 17
 שיא"לָּכ :השמדסע הָיָה רֶׁשֲאַּכ ךמע ל לא הוהְי הָיַהי 8

 -רֶׁשֲא לצל ףיִרֿבְּד-תַא עמשידאלו ףיפדתא הרְמירְשַא
 :ץמאו קוח קר תמי נוצח

 םילגרמ םיִשְנַא םִיִנָש םיטשהדןמ וב עשה חלשיו ב
 ואביו וכלי וחירידתַאו ץראהדתא ואר וכל רמאל שרח
 רמָאיו :המשהבכְשו בחר ּהָמשו הנח הָשֶא תב

 הלילה .הָגְה יאְּב םיִשְנַא הנה רמאל יחירי ךלמל
 הירי ךלמ הלשינ ץְרָאָה-תֶא רפחל לֶאְרְשי ינְּבִמ :

 -רֶשַא ףילא םיִאְּבַה םיִשנֲאָה איה רֶמאַל בָחְרלֶא
v.14ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכו םֶכָּפִמְו א"ס . v.14ב"ד ,א'ר ןכו רסח סֶכְנְקִמּו א'ס  - 

 םֶהָל ,ביתכ םֶכָל א'סבו .'רתו ו"ד ,ה"דח ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םֶכָל א"סב ,םָכְ ריבס +. 5
 .ךל-הלש תשרפל הרטפה +. 1 .ב  .ו'דו ה'דח ,ב'ד ,א'ד ןכו הלא א'ס +. 18 ..ירק
 .איעגב ובכשיו נ'ב ,א'ב ןכ צ. ג .ר'תו ע"ת ,א"ד ןכו ּואְרּו א'ס +. 1

 = רש GERRY Eo +? ו ותו

- 



 ז
: 

 93 עשוהי 1[ 6

 \ חלו יאָּב ץֶרֶאָק"לָּכתֶא רפחל יכ ּךַתיִבְל ּואָּב

 ילֵא ּואָּב ןּכ| רָמאֵתַו נפו םיִשָנֲאָה ינָשְתַא השאה
 ג רוגפל רעשה יהיו :הָמַה ןיאמ יִתְעְרָי אָלְו םיִׁשָנֲאָה
 םיִשָנָאה וכלה הָנֲא יִּתעדִי אל ּואָצָי םיִׁשְנֲאָהְו ךשחב
 6 הגנה םתְלעה איהו :םונישת כ םֶהיִרַחַא רהמ ופדר
 ז םיִׁשָנֲאָהְו :ננהדלע ּהֶל תוכרעה ץֵעֶה יִּתְשְפְּב םִנְממּתְ
 רעְׁשַרְו תֹוָרְּבעמַה לע ןוריה ךרַד םֵהיֵרֲהֲא ֿפַדְר
 : הָמַהְו :םקיִרחֶא םיפדרה אי רשאפ יֵרָהֲא ּורָנְס

 ו :ראהדתַא םכל דוח ןשי םישאהְלא
 ץראה יבָשְידלָּכ מנ יקו לע םָכְתְמיִא הָלָפָ
 0 דםַי יִמדתַא הָוהְי שיבוהדרַשַא תֶא ונעמש יִּכ :םכינפמ
 לנשל םמיִשִע רַשֶאְו םירצממ םֶכְתאַצְּב םכינפמ ףוס
 רְׁשֲא עלו ןחיפל ןדרוה רַבעְּב רשֶא ירמַאָה יכְלמ
 וו לוע הָמָלְדאלו ּנָבְבְל סמו עמשנו :םקוא םָּתְמרַחַה
 םיהלא .אּוה םֶפיַהְא החי יִּכ םֶכינפמ שיִאְּב חור
 וג יל אנ"ועבשה התעְו :תחתמ ץראה"לעו לעממ םימָשב

 "מע םּתַאְדסִג םֶתיִשַעְו דָסָה םֶכְמִע יתיׂשְעהיִכ הוה
 וג חתֶא םֶתְיֲחַהְו :תַמָא תוא יל םּתַתָנ דָסָח יִבָא תב
 רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְו יתוחאחתאו לחאדתאו ֵמֲא-תָאְו יִבָא
 44 םישְנַאה ּהָל ורמאיו :תוממ וניפשֿפנהתַא םתלצהו םהְר
 הז ּנֵרָבְדהתֶא ודיג אל םא תומל םָכיִתְחַה נׁשֿפנ

 רֶסָה מע ונישעו ץֶרָאָהזתָא ול הֶוהְתַתְּב .הָיְה
 ו ריָכְּב הָתיִב יִּכ ןולחה דַעְּכ לָּבַחַּכ םָהרֹותַו :תַמָאְ
 ו ּוכְל ּהָרָהָה םֶהְל רָמאִּתַו :תבְׁשֹי איה המוחבו המוחה
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 זז 17--תז 5 עשוהי 1

 םימָי תשלש הָמש םֶתָּבְחִנְו םיֿפררָה םבֿב ענֿפײוּפ
 הלא ורמאיו :םפְּכְררל ּוכְלּת רחאו םיִפְרְרַה בש דע
 :ּונָתְעְּבְשַה רֶׁשֲא הזה ךתעְבשמ ּנְחנֲא םִיִקְנ םיִׁשְנֲאָה

 הזה ינשה טוה תַוָקִּתתֶא ץֶרָאְּב םיִאָב .ּוְחְנִא הנה ו
 מַא-תֶאְו ךיִבָאתֶאְו וב ּונתְדריְה רֶׁשֲא ןולחב ירשקת
 :ּהתְבַה ךילא יפסאת ךיבֶא תיִבלְּכ תֶאו ךיחאהתַאְ

 ושארב יִמְד הָצוחַה | פיפ יתְלדמ אצידרשא לכ הָיָה 0
 ונשארְב מד תיכּכ תא הָיְהְי רשֶא לכו םיִקְג נֲחנֲאו
 םיִקְּויִיָהְו הז ּוְרָּבִּדתֶא ידיִגהדַאְו זוְּב"הְיְהֶת דידסא

 אּוהְןֶּכ םֶכיִרְבדְּכ רמאּתו :ּנָתעַּבְׁשַה רֶׁשֲא ףתעבשמ גו
 כליו :ןולחפ ינשה תוקתחתַא רשקתו יפלו םחְלשַתו
 םיפדרה ובשדדע םיִמָי תשלש םָׁש ובשיו הָרָהָה ואבו

 ינש ובשר :ּואצמ אלו רהב םיפדרה שקי 3
 ןונדןְּב עשוהיחלַא ואביו ורבעו רֶהָהְמ ודריו םישנאה

 עשוהידלֶא ורמאיו :םתוא תֹואָצמַה"לַּכ תא ולדורפסיו ג
 יבשילָּכ ּוטָמְסנו ץראה"לָתַא ּוָריְּב הוה ןָתְני
 עשוהי םָּכִשיִו :נְנְפִמ ץֵרָאָה
 יִנָבלָכְו אוה ןדרוה"דע אבו םיטשהמ עס רב
 תשלש הצקמ יהיו :ורבעי םרט םַש נלו לארשי
 -תֶא הצר :הנחְמה בֶרְקְּב םיִרְטְשַה רבע ימי
 םֶכיהְלֶא הָוהְדתיִרְּב ןֹורֲאיתַא םֶכְּתֶאְרִּכ רמאל םעֶה
 םֶכְמוקְמִמ ּעָסִּת םֶתֲאְו ותא םיִאָשְנ םיולה םנהְּכַה
 םִיפְלֵאְּכ וניבו םָפיניֵב הֶיִָי קוחר דא וירה םּתַכַלָהו
 -תֶא ערֲת-רְׁשֲא ןטמל ולא וברקתחלא הדב המא
 לּומָּתִמ ךרדּב םתְרבַע אֶל יִּ הבדוכלת רֶׁשֲא דרה

 םעֶה"לֲא עֶׁשֹוהְי רָמאו :םושלש פ
 ושדקתה

 א"ס +. 3 1 .ר'תוס'ת ,ב'יד ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּוניֵדְיְּב א'ס ץ. 44 .ירק םֶתאֵּבְהַנְו +. 6

 .ירק ויניִבּו ,ביתכ וגיִבּו צ. 4  .ס'תו ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םִוְלַהְו א"ס צ. 3  .ןורא"תָא
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 הוי רמו = :םעַה ינפל ובל =
 לארשידלָּכ יִנָעְּב ףךלדנ לַחֶא הוה םויה .עשוהודלֶא
 :ףָמע היהֶא השמדםע יִּתָיָה רֶׁשֲאַכ יִּכ ןעְרָי רֵׁשֲא
 רמאל תיִרְּבַהְורַא יֵאְׂשִנ םיִנְהְכִהדתֶא הוצת הָּתַאְ
 רַמאיו :ודמעת ןדריפ ןדריה ימ הצק"דע םֶכֲאֿבְּ
 ירבדתַא ועַמְשְו הנה ושג לארשי יִנְּבלֶא עעוהְי
 יח לא יב ןוערְת תאְֹּב עֶׁשֹוהְי רָמאו :םָּפיֵהְלֲא הוה
 -תֶאְו נענְכַה-תֶא םִּנְפִמ שירו שֶרוהו םֶבְּבְרקְּב

 יִרֹמֲאָהְו יׁשָנְרגַה-תֶאְו זְרְּפַה-תֶאְו יוחההתֶאְו יתחה
 וג רבע ץֶרָאָה"לְּכ ןודָא תיִרְּבַה ןורא הנה :יקוביהו
 ג שיא רֶׂשָע ינש םָכָל וחְק הפו ןדריּב םָבינָפל
 וג הֶיָהְו :טְבָשל דַחֶאְדשיִא דֶחֶאְדשיִא לאש יִטְּבַשמ
 ןודא .הָוהְי ןורֶא יאש םִנָהְכַה יִלְגִר תופּכ חו
 םיִרְרַה םימה ןּותרכי ןדריה ימ ןדרוה יִמְּב ץֶרָאָהלְּ
 ו םֶהיֵלֲהָאמ םֶעָה ענב יהיו :דֶחֶא דג ודמעיו הָלְעְמְלִמ
 ונפל תיִרְבה ןֹורָאה יִאְׂשנ םינהְכהְו ןּדְרהתֶא רעל
 וג םיִנָחְכַה יִלְגרְו ןדריהדדע ןוראה יאשנ אובְכו :םעֶה
 -לָכלַע אלִמ ןרְריהְו םִיָמַה הָצְקְּ וְּבִמִ ןֹורָאָה א
 הָלֲעמְלמ םיִדְריַה מַה ולמעו :ריִצְק ימי לכ ויתוד

wfרַצמ רֶׁשֲא ריִעָה םדאב דאָמ קחרה דָחֶאדדִנ  
 יתרפנ ומת חלמה"םי הכרעה םי לע םיִּדְריהו ןמרצ
 ןֹורֲאָה יאָשְנ םיִנהְכַה ודמעיו :וחירי רננ ורֿבִע םעֶה
 :הירב ==
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 לֵאָרְׁשִ-לְכְו ןכַה ןֵּרְריַה דותְּב .הָבְרְחְּכ הוהְידתיִרְּ
 -תֶא רָב דק ומָתְרָשֶא ךע הָבְרָחְּב םיִרְבְע

 ןְדְרוד-הֶא רובעל יוגהדלכ ּומתְרָשַאּכ יהיו :ןדריה ד
 וחס :רמאל עשוהידלָא הָוהְי מאו :

 -שיִא .דחַא"שיא םישְנא רשע םינש םַעָהְדְִמ םֶפְל
 ףותמ המ םַכְלאׂש רמאל םתּוא וצו :טבשמ רָהֶא
 םיִנָבִא הרָשעדםיתש ןיִכָה םיִנָהְּכַה ילָנר םצממ ןוריה
 -רֶׁשֲא ןֹולַמַּב םֶתֹוא םּתְחַּנְהְו םֶכַמַע םתֹוא םתרֿבעהו

 עשוהי ארכו :הְליְלַה וב ּוְלֲת 4
 -שיא לארשי ינְּבִמ ןיכה רשא שיא רֶׂשֲעַה םִינשלֶא

 ינפל ורבע עשוהי םֶהָל רמאיו :טֶבשמ דָחֶאדשיִא דֶחֶא 5
 שיא םַפְל ומיִרָהְו ןדרוה ףֹוּת"לֲא םכיהְלַא הָוהְי ןורא

 ןעמל 6 ימבש רַפְסַמְל ומכש-לע תחא בָא <

 יִֶחְמ נב ןולָאָשְיכ םְֶּבְרקְּב תוֶא תאו היהח
 רֶׁשֲא םָהְָל םָּתְרַמַאְו :םֶכָל הָלֶאָה םיִנָבָאַה המ רמאל ד

 ורבעְּב הֶוהידתירּב ןורא נפמ ןדריה ימימ ּותָרְכִ
 ןורְּוְל הלאה םנבַאַה ויה ןדריה ימ ּותְרְכִנ ןדריּכ

 רֶׁשֲאּכ לארשיחינב ןכדושעוו :םלועדדע לַארְׂשִי ינבל <
 ןדריה ךותמ םִִָבָא הרשעדיתש ואשיו עשוהי הוצ
 = יטבש רפסִמְל עשוהחלָא הָוהְי רד רׁשֲאַכ

 םיִתְשּו :םש םיחנמ ןולמהלא םמְע םורביו לארשי ו
 כַצמ תחת ןדריה ותְּב עשוהי םיקה םיִנָבַא הָרָשִע
 םויה דע םָש ויהיו תירְּבה ןורא יאְשְנ םיִנָהְפַה ילנר

 דע ןרריה ךּתְב םיִדְמִע ןורָאה יִאְשְנ םִָהְּכַהְו :הֶזה ו
 רברל עשוהידתא .הָוהְי הּוֲצ-רְׁשִא רֶבְּדַהלְּכ םח

 -לא

 רָשָעַה םינש א'ס צץ. 4 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 4 .קוספ עצמאב אקספ +. 1 .ך
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 ורהמיו עשוהידתַא השמ הוֲצרְׁשַא לֶכָּכ םַעָהְלֶא
 וו רע רבעל םעֶה"לָּכ םַּת-רְׁשִאַכ יהיו :יהֿבעװ םעֶה
 ו ןבּואְררנְב ורבעוו :םעֶה נפל םיִנָהֹכַהו וירא
 לֵאָרְׂשִי יֵנְּ ינפל םיִשָמָח הַׁשנְמַה טָבׁש יִצָחְו דָנְינְב
 וו יצולח ףלֶא םׁעְּבְראְּכ :השמ םֶהיִלֶא רּבִּד רשאּכ
 תוברע לֵא המהלמל הוה ינֿפל ורבע אבְצַה
 :והירי
 וו"לָּכ יָניֵעְּב - עשוהיהתֶא הָוהְי לדג אוהה םּב
 ימי"לָּכ השמחתא יִאְרְי רשאפ ותא וארו לארשי
 :וייח
 5 יִאשְנ םיִנֲהְּכַה-תֶא הוצ :רָמאְל עשוהידלֶא הָוהְי רמאיו
 וד : םינהכַה- תֶא עׁשּוהי וצו :ןֶררי -ןמ לע תודעה ןורא
 ו יִאְשְנ םיִָהְכַה תֹולעפ יהי :ןדרוקדמ ולע רמאל
 ילָנר תֹופכ וקתנ ןדריה ףֹותמ הָוהְותיִרְּב ןורא
 כליו םמוקמל ] ןדרוהדימ ובשיו הָבְרָחַה לא םיִנַהְּפַה
 וי ןדרוהדמ לק םעָהְו | קור לקילע םושלש"לומתכ

 < רמאל םֶתְובָאתֶא המ םפֵנְב ,a רׁשֲא : ר

 = רֹמאְל םכינְביהָא םֶתְעדוְהְו והָלֲאָה םֶנְכאַה הָמ
 ₪ שיבוה"רשא :הָוה ןְךְרה-תֶא לארשי רבע הָׁשָבַ
 םָכְרְבְע"רע םֶכיִנפמ ןדְרּוה ימתָא םֶכיֵהְלֲא הוה
 שיפוהדרשא .ףוקדםיל םֶביִהְלֶא הָוהְי הָשָע רשאּכ
 גו תא ץֶרֶאָה מעְדלַּכ תעד ןעמל :ּנְרבע-רע ונינפמ ם

 םַכיהְלֶא הָוהְידתַא םָתאְרְי ןעמְל איה הקוח יּכ הוי
 יהיו :םיִמָּיה"לָּכ
 .רפה לֹמְתְכ א"ס +.18 = .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ תֹולֲעַּכ א'ס ,ירק תֹולֲעַּב . 8
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 המי ןֵדְרה רֶכעְּב רֶׁשֲא ירמָאְה יכְלמדלּכ עמשכ יהיו ה
 היהְי שיבוה"רַשַא תֶא םיהדלע רֶׁשֲא ינענְּכַה יִבְלַמְדלָכ
 םבבל סמו ונרבעדדע לארשיחינב ינפמ ןהריה ימדתא
 :לארשיחינב ינפמ חור דע םב הָיהדאלו

 ףל השע עשוהידלָא הָוהְי רמָא איהה תַעְּב :
 -שעיו :תינש לארשיחינְברתֶא למ בושו םיִרְצ תוכרח 3

 -לֶא לֵארְׁשִי נְּב-תֶא לֶמו םיִרצ תוברח עְׁשֹוהְי ול
 םעֶה"לַכ עשוהי לֵמ"רַשֲא רבדה הו :תולרעה תעבג +

 ותמ המָהְלמַה שנא | לפ םיִרָכּוה םירצממ איה
 -לָּכ יָה םילָמהיכ :םִיָרְצִמִמ םֵתאֵצְּב ךרדּב רָּברמֿב +

 םאַצְכ ֶרִָּכ רָּכְרמִּב םידליה םֶעַה"לָפְוםיִאְיַה םעֶה
 טארשידונפ וכלה הָנַש םיִעָּבְרַא | יִּכ :ולמדאל םירצממ 6

 םיאָציַה הָמֲהלִמַה ישנא יוגהדלָּכ םהדדע דָּבְרִמַ
 הָוהְי עפשנ רֶׁשֲא הוה לק ועמשדאל רֶׁשֲא םירצממ
 הוה עפשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָקתֶא םַתואְרִה יתלבל םַהְל

 טָהינְבהתָאְו :שֶבְרּו בלח תבז ץרא ונל תֶתְל םתובַאל +
 דאל כ יָה םילרעהיִּכ עשוהי למ םא םּתִחַת םיקה

 לומהל יוגה"לכ ומתְרשאּפ יהיו :ךרדּכ םֹוא ולמ +
 :םָתויח דע הֶנֲחַמַּב םֶתְחַת ובשיו

 תַפְרָחְדתֶא יִתלַג םויה עׁשּוהְי-לָא החי רמאו 9
 לע לגג אוהה םוקמה םש אקו םכילעמ םירְצמ

 חַסּפַהדתֶא ושער ללב לַארְׂשִיהנְֿב חו :הזה םיה 0
 וחיי תֹוֿברעְּב ברעְב שָדְחל םֶו רֶׁשֲע העְּבְראֿב

 יִלָקְו תוצמ חספה ּתָרָחָּמִמ ץֶרָאָה רובעמ ולָכאיו ו
 רובע םֶלָכֲאְּב ּתָרָרמִמ מה תב :הזה םויה םֶצָעְּב 9

ds.ץראה  

 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,א"יד ,י"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ םֶרְבַע א"ס ,ירק םרבָע ,ביתכ ּונרבע +.1 .ה
 ןוש אָרּב א"ס צ. 10 .ב"דו ,א'ד ןכו רוצה א'ס צ. 6 .חספ לש ןושאר םויל הרטפה +.

 .איעגב תרחממ נ"ב ,א"ב ןכ צ.11 .י'כ 'רתו ב'ד ,א"ד ןכו העבראב
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 תַאּובתִמ ולכאו ןמ לארשי ינבל דוע הָיָה-אלו ץֶרָאָה
 וג תויהכ יהינ :איהה הָנָׁשּב ןענכ ץֶרָ
 ולננל דמע שיאדהנהו אדו ּויניע אשיו וחיריב עשה
 ונְלַה 1 רמאיו וילא עשוהי לו ודב הפולש וברחו
 וו הוהיחאבצדרש נא יּכ אל | רמאוו :ונירְצלדסא הָּתַא
 וחְתְשיו הֵצְרא נְפלֲא עָשוהי לפה יתאב הת
 ₪ "רש רָמאיו :ודבעדלַא רּפדמ ינדא המ ול רמאיו
 םֹוקָמַה יִּ 3; לעמ ךלעלש עׁשוהי-לֲא הָוהְי אַ
 ו וחירוו :ןּכ עשוהי שעיו אוה שרה וילע רמע התא רשא
 ןיאו אצוי ןיא לֵאָרְׂשִי נְכ ינפמ תרוסמו תר

 :אב |

 ג יִיִרְתֶא דרב יּתְתְנ האָר עשוהידלָא הָוהְי דָמאּו
 ו יִשְנַא לָּכ ריִעָהְִתֶא םָתּבַסְו :לָיִחַה יֵרֹובנ הכְלַמתֶא

 השעת הָּכ תָהֶא םעפ ריִעָהתֶא ףיקה הָמְחְלמה
 + תירפוש העְבש ואש םִנָהְכ העבׁשְו :שיִמָי תשש
 רׁשְה-תֶא ּובְכִ יִעיִבְשַה םויבו ןורָאָה נפל םילבויה
 5 | ףשמְפ הָיַהְו :תורפושּכ ועקתי םיִנָהְּכַהְו םימעּפ עב
 םעֶה"לכ שירי רפושה לוקחתַא םֶכעמְׁשְּב לבויה ןֶרְָב
 םעה ּולֲעְו ָהיִּתַחַּת ליעַה תמוח הטפג הלודג הערת
 < רמאיו םינהפה"לַא ןונןב עשוהי אָרָקו :ודְָנ שיא
 ואשי םִגַהֹכ העְבשְו תיִרְבַה ראדה ואש םָהְלֶא
 ז "לֶא ורמאוו :הוהי ןֹורֲא י ינפל םילבוי תורפוש העבש
 ןוְרא נפל רבעי ץולחהו ריעָהדתֶא ּוכֹסְו ורבע םעָה
 3 םיִנֲהְּכַה הָעְבשְו םַעָהְדלֶא עְׁשֹוהְי רמָאָּכ יהו :הָוהְ

 םיאשנ

 ביתכ אל א"סב .ס"תו ע'ת ,י"כ 'רת ןכו ול א"ס . 14 .שגד ול נ'ב ,יפר א"ב ןכ יז. 3
 ע"ת ןכו אלמ ְּךיֶלְגַרא'ס .15 = .א"ידו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו לע יארוסל +. 14 .ירק ול
 .ירק ףקה ,ביתכ ףיִקַה +. 5 .| .ר'תו פ"ת ,ע'ת ,ב"ד ,א'ד ןכו שודק א'סצ.15 .ר'תוס'ת |

 ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רַמאַֹו א'ס ,ירק רָמאַּ ,ביתכ ּורמאֹו + 7 = .ירק םֶכֲעַמַׁשְכ +.5
 .ירק רמָאְּכ ,ביתכ רמָאְּב א"סבו ,רמָאַּב א'ס +. 8 .ר'תו ס'ת ,'רת ,ב"יד ,א"יד ,ו"ד
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 ורבע הוהי" ינפל םיִלְֿבֹוַה תורפוש הָעְבַש םיִאְׂשנ
 :םהירחא ךלה הוה תיִרְּב ןורַאו תורפושב ישְקֶתו
 ףפאמהְו תורפושה ועקְת םִנָהְבַה נפל לה ץולחהו

 םְעֶה"תֶאְו :תּורְפִשַּב עוקְתְ דולה ןורָאה ירחא ךלה 4
 -תֶא .שימשתחאלו שירת אל Ah עשוהי היצ
 םכיִלֶא יֵרְמֲא םֹו דע בד םכיפמ אצְידאָלו םֶכְלוק

 ףלה ריעָקתֶא הָוהְיְוְרַא בקו :םֶּתַשיִרַהְו ושירה 4
 :הנחמפ וניליו הָנְחמַה ואביו תָהֶא םעפ

 ןֹורֲא-תֶא םיִנֲהְכַה ּואְשיו רֶקְּבַּב עשוהי םּכשיו /
 םילָבָיה תורפוש הָעְבְש םיִאְשְנ םינָהְכַה הַעְבׁשְו :הָוהְי ג

 ץולחהו תורפושכ ועקתו ולה םיכלה הוה ןורא ונפל
 ךלוה הָוהְי ןורֲא ירחא ףלה ףפאְמִהְו ם םלינֿפל לה

 םעפ ינשה םֹזַּב ריִעָהדתֶא ובסיו :תֹורפְׂשַּב עוקתו 4
 | יהיו !םיִמָי תשש ושַע הָּכ הָנֲהֹמַה ובשיו תחא 5

 ריִעָהתֶא ּבָסַו רחשה תולעָב ּומָּכשיו יעיבשה םּּב
 ובכס אוהה םויפ קר םיִמַעְּפ עבש הזה טפָשמּכ

 עָכָּת תיעיבשה םעפּב יהיו :םיִמָעְּפ עבָש ריֵעָהתֶא ו
 ושירה םַעָהְלֶא עשוהי רמאֹו תּורפושַּב םיִנָהְּכה

 איה םרח רועה הָתַיִהְו ּ:ריקְה"תֶא םכל הין ו
 איה הָיִחְּת העזה בֶחְר קר הנחיל ּהָבדרָשָאדלַכ
 םיִכָאְלַמַהד תֶא הֵתֲאְּבִחַה יּכ תוֿבַּב ּהּתַא רשָאדלָכ

 ומירחתךפ םֶרֲחַהְִמ וֵרְמַש םָּתַאקַר זּנֲחְלַש רשא 4
 םרחל לארשי הגחמהתא םתמשְו םרחהְמ םִּתְחְקְל

 לורבו תשחנ ילכו בהֲח ףסַּכ | לכו :ותוא םָּתְרֿפעו 9
 עכו םֶעָה עריו :אוֿבי הוהְי רצוא הוהיל אּוה שדק ₪
 תורפשב מ

- 
- 

v.8יעקה ,ביתכ ּועְקִּת +. 9 = .ר"תו ס'ת ,'רת ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו הוה י ןורַא ינפל א'ס  
 | = ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ תֹולֲעּב א'ס ,ירק תולָעְּפ +. 15 = .ירק ךולה ,ביתכ ףלוה צץ. 18 .ירק
 אב ןכ <. 18 .ע"ת ןכ גרטהמ ל"4צ. 38" ,לוגפ םרחה א'ס צ. 18 ,'רתו ב"וד ,ג'ד

 ns .ּואֹובְי ריבס ץ. 19 .איעגב -תֶא נ"ב
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 עיֵרְו רָפֹושַה לוָקיתֶא םֵעָה עמשפ יהיו תורפשב
 םעה לעו היתחת המוח לֿפתו הלודנ העּורּת םָעָה
 גו "לָּכְדְתֶא ומירחיו :ריִעֲהדתֶא כלו וג שיא הָריִעַה
 רוש דעו ןָכְנהרעֶו רענמ הָׁשֲא-רעֶו שיאמ ריִעָּב רֶׁשֲא
 ₪ םילגרמה םישְנאה םנשלו :ברחחיפל רומחו השו
 ואיִצּוהו הנזה השאהדתיב ואב עשוהי רַמָא ץֶרֶאָהדַתֶא
 םתְעַּבְׁשנ רֶׁשֲאַכ .ּהל"רשַאדלָּכדתֶאְו הָשאַהדתֶא םשמ
 ג דתֶאְו בָחְרְדִתֶא ואיציו םילגרמה םיִרעְגה ואביו הל
 תֶאְו הל-רׁשַא-לְכ-תַאַו היַהַאדתָאְו המַא-תַאְו היִבָא
 :לארשי הנהמל ץוחמ םוחינו ואיציה ָהיתֹחּפשמ"לכ
 יי בזה ףַסְכה | קר ּהָּב"רְׁשַאלָפְו שאב ופרַׂש רעהו
 5 ֿבֲחְרתֶאַו :הוהידתיּב רצוא נֲתנ .לורבהו תׁשהְנה ילכו
 עשוהי היתה הלדרָשַאדלָּבתֶאְו ָהיבֲא תיפדתאו הנזה
 -תֶא הָאיִבְחַה יִּכ הזה םויה דע לֵארְׂשִי בָרְְּב בשתו
 :יהיִריתֶא לגרל עשה חלש"רָשא םיִכָאְלמַה

 א רּולֶא רמאל איהה עב עׁשֹוהְי עָבְָשיו
 תאוה ריעֶה-תֶא הנבו םוקי רשֶא הֹוהְי ינפל שיאה
 א יהיו :היתלד ביצי וריִעְצְבּו הָנְדְסִיי וְרַכְבַּב וחירידתַא
 ז חינב ולעמיו :ץֶרַאָה"לְבְב ועמש והיו עשוהידתא הוה
 יִּדְבודְב 'מְרּכְְּב ןָבַע חכו םֶרָחּפ לעמ לארשי

 נֿבּב הָוהְי ףא-רחיו םרָחהְהמ הוה הטמל חרב
 2 םיִׂשָנֲא עשוהו חלָשיו :לארשו
 רֶמאּו לא"תיבל םדָכמ נָא תדע רֶׁשֲא עה וחירימ
 םישנאה ולעיו ץֶרָאְקְתֶא ולנר ולע רמאל םָהיִלא
 ' "לא ּויְלַא ורָמאיו עשוהידלַא ובשיו :יעָה-תֶא ולנר
 שיא םיִפְלַא השלשּכ וא שיא םִפְלאְּ .םַעָה"לַּ לע
 ולעו יי
 ,א"ב ןכ צ. 91 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ תורפושּב א'ס ץ. 0
 א'סב ץ. 26 .םילגרַּמַה ג'ב ,םילגרמַה א"ב א'נ עי. 22, 93 .איעג אלב ומירחיו ג'ב
 ,ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב ירצב ןכ צ. 1. .אקספ ןאכ ןיא
 'סח 'ב וילע רסמנו םַהְלֲא א"ס ץ.2 .הלמ אדה לאָתיִבל יאחנדמל Ro ןכ 2
 6 ,םיפלא תשלשכ א'ס ו. 8 | ,'רפסב

26 
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 יכ םעֶהלַּכ-תֶא הֵּמַׁש עניַּתהלַא יִעָהְדתֶא וכו ּולעי
 םיפלא תַשְלָשַּכ המַׁש םעה"ןמ ולעװ :הָמַה טעמ +
 יעה ישנא םהמ וכו :יִעֲה ישא ינפל סנו שיא >

 -רע רעשה ינפל םופדְריו שיא השש םישלשְּכ
 סימל י קו םֶעֶה" 2 סמו דֶרימּב כ םיִרָבְׁשַה

 ירמַאה יב ונתא תל ןדרוהיתא הוה םעה"תא ריבעה
 המ יא יִּב :ןדריה רפעְּב שו ונלאוה ולו ונדיבאהל +

 "ועמי יביא ינפל ףרע לארשי ךפַה רֶשָאיִרָחֶא רמא +
 -תֶא ּותיְרְכהְו ּוניִלֲע וצפו ץֶרֶאְה יבש ל יִנָעְנְכה
 :לוהנה ףמשל השעת-המו ץראהדמ ונמש

 התא ה המְל דל םק עשוהידלֶא הוה רָמאֹו 10
 ימיִרְּב-תֶא ורבע ו לארשי אָמֲח :ףֶנֶפִלע לפנ ו

 פנג םו םרחההןמ וחקל םגְו םתוא יתיוצ רשא
 לארשי נב לכי אלו :םהילכב ומשם ושחפ םת וכ

 ויה יכ םהיביא ונפל נפו ףרע םהיביא ינפל טול
 םֶרֶחַה ודימְשת אלמא םקְמִ תחל ו אל טרק

arcs 

 -תאו
 ג'ד ,ב"ד ןכו דלָכְו ינענכה ועמשיו א'ס +. 9 ה 'למ 'ל וילע רסמנו הָתרבעה א"ס +. ל
 א'ס ג'טדו ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 .רסח םֶתא א'ס יז. 11 = .ו"דו
 םירפסב ירצב ןכ +. 19 = ,ו"דו ג'ד ןכו םהילכַּב ומש םגו א'סו ,ב"ד 'ןכו םהילכּב ומש-םגו
 א"ב ןכ . 14 .איעגב היָהְו א'ס ץ. 4 .ו"טדו רייד ,ב"וד ,א"יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,י'כ
 .איעג אלב דרָשֶא נ'ב
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 השעדיפו הָוהְי תיִרְּבדתֶא רבע יִּכ ולדרָשֶאדלַכדתֶאְ
 ו "תֶא ברקו ר כֿפּב עָשוהי םכְשיו :לֶאְרְשיִּב הלב
 וז "תֶא ברקו + :הדוהי טבש פלו ויטבשל לארשי
 ברקיו יחְרזה תַהַּפְׁשִמ תַא דל ּהֶדּוהְי תַחּפִׁשִמ
 ו "תֶא ברקו זיֶּדְב פלו םירפ:ל יחרזה תחפשמהתַא
 הרוב יִדְבְְּב יַמֹרּבְַּב ןְכְע מלו םיִרְבְנל תי
 4 דוב איש יִנּב ןְכעהלֶא עשוהי רמו :הָדּוהְי הטמל
 המ יל אָנדהְו הדת ולְָתְו לארשי יהלֶא הוהיל
 ג רמאיו עשוהידתַא ןָכַע ןעיו +יִנָמִמ דַהָכְתלא ָתיִשַע
 תאֹוכְו לַארׂשי יהלֶא .הוהיל יִתאָטַח יפנא המ
 גו הבוט תהא רעש תרדַא ללַשב האראו :יפישע תאו
 םילקש םישמח ָחֶא בָהֶז ןושלו ףְסַ םילקש םִיַתאַמו
 דותְּב ץֶרָאְּב םינמט םָנהְו םַחֶָאְו םֶדְמְחֶאְו ולקשמ
 ₪ וצר םיִכָאְלִמ עַשוהְי חלשוו :ָהיִתִחִת ףסכהְו ילהאה
 ₪ םוחקיו :ָהיִתַחִת ָכְּכַה לֵהֲאּכ המט הגהו הֶלֶהֶאה
 לֵאְרְׂשִ ינְּב"לַּכ לֵאְו עשוהודלא םואבוו לֶקאָה ךותמ
 אא "תֶאְו חרב כְעְתֶא עָשוהְי חק :הוה ינפל םֶקצו
 דתֶאְו ויִנָּבתֶאְו בָהָוה ןושְלדתֶאְו תַרְדַאָקתֶאְו ְסָכַה
 ולהַאהתאְו .ונאצהתַאְו .ורמָחדתַאְו .ורושדתַאְו :ויתנב
 קמע םתא ילעַו מע לַאָרְׂשִחלְפְו ולדרשֶאדלָכתֶא
 8 םויב הָוהְי ףְרָכש ּונָּתְרכַע המ עָשוהָי רַמאַיַו :רובַע
 שָאָּב םתא ופרש בָא לארשיזלכ ותא ומרי הזה
 ג לוד םינפַא-לג ויל ומיקוו :םנָבֲאַּב םֶתִא ולקְסּו
 ארק ןָכְדלע פא ןורחמ הֹוהְי בשיו הוה םויה דע
 .גו הוה םיה רע רוכָע קמע אוהה םוקֶמה םש
 .ר'תו ם'ת ,ב"ד ,א'ד ןכו םיִּתַַּל א'ס +. 17 .ר'תו ע'ת ןכו תחַּתְׁשִמ א'ס ל. גד
 ןכ +, 4 = .ירק הָאְרָאְו ביתכ אר יאחנדמל ,ירק אָרֲאְו ביתכ הֶאְרֶאְו יאברעמל +. 1
 ןכ א. % = .ו'דו ג'ד ןכו רזפ עשוהי א'ס ,ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ב'ד ןי'כ םירפס בורב
 .אלמ םֶתֹוא א'ס צ. 24 .אועגב -לָכְו נ'ב ,א'ב ןכ .% .איעג אלב -תֶאְו נ'ב ,א'ב

 .ג"רו ב'ד ןכו -םש א'ס ,ו'טדו ד"יד ב'יד ,ט'ד ג'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +.
26* 
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 "לַאָו אָרית-לַא עׁשהלֶא הוה רמו ה

ROPES 

 a 4 ובת הָתְמָהְב ו הללש- קר דמקה
 הָמָחְלמַה םעלָכ עעוהי םָקָיו וְהירָהֲאַמ רֶעְל בְרא <

 םָהא ואר רמאל םתא וצו :הְליְל םהלשוו לימה +
 דֶאְמ ריִעָהְִמ ו וכיחְרְתְלא ריִעה ירחאמ ריעל םיפרא
 בֵרָקְנ יא רׁשֲא םעֶהלְפְו יְֲו :םינכנ םלכ םיֲהְו

 הָנְׁשאָרְּב רֶׁשֲאַּכ ונתאְְקְל ואציחיפ הָיָה רעְהדלֶא
 -ןמ םתֹוא ונקיתה דע ּנירֲחַא יִאֹצְר :םהינפל ונס <

 ונס רנשארּכ רְׁשֲאַכ נפל םיִס ּורמאָי יִּכ ריִעָה
 ריעָהתֶא םָתְׁשִרוהְו ברואהמ ומָלִת םאְו :םָהינֿפל +
 -הֶא םֶכָשְּפִתַכ היה :םֶכדִיְּב םֶכיִהְלֶא הוהי נתת ₪

 יאר ושעת הוי רֶבַרַּכ שָאָּב ריעָהתַא ותיִצַּת ריעה
 ובשיו ברָאְַהְדלא וכלה עשה לש :םכְתֶא יִתיוצ

 םעָהדתֶא רקפו רֶכּבַּב שוה םּכשיַו :םעֶה ות 10
 םעֶהלְפְו :יִעָה םעֶה ינפל לארשי ינקו אוה לער ג

 וחיו ריִעָה דַגְנ ואביו ושגיו ולע ותֶא רֶׁשֲא הַמֲחְלמַה
 םיֿפְלֵא תשמחפ חליו :יִעָה ןיבו נב גה יעל .ןופצמ ו

 םימ יִעָה ןיכו לאהוב ןיִּב ברא | םֶתֹוא םשו שיא
 ריעְל ןופצמ שא הָנְחַמְהִדלָּכדתֶא םִעָה מישו :רל +

 תב אוהה הלל עשיה כו ריעל םיזכ ֹובָכע-תֶאְו
es MLקמעה  

 רסמנו ּואֹצְו א'ס צץ. 6 .ד"ידו ב"יד ג'ד ,ג'ד ןכו וחיריל תישע רשאכ א'ס +. 2 ,
 .הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9 .איעגב היָהְו א'ס +. 8 = .'יפר 'ז וילע
 יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 19 = .ירק ויָניֵּב ,ביתכ וניב +. 11 .ירק אָיגַהְו +1
 ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 19 = .ירק לֶאְתיִּב ביתכ ןֶוָא תי
 ב'ד ,א'ר ןכו ןֶליַו א'ס +. 18 | .ו"טד ןכו ירק יִעָל ביתכ ריִעָל א ,ד"ידו ב"יד ,א"יד
 .'ט קוספ ןייע :ירק "לו ביתכ ּךֶליו א"סב .ב"ידו
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 4 ואו ומיפשיו ורקמינ יעהדְּךְלַמ תֹואְרּכ יהו :קָמַעָה
 ימעְדלָכְו אה הָמָחְלמל לארשידתארקל ריעָה"ישְנַא
 ירחאמ ול בראדיכ עדי אל אּוהְו הברעה ינפל דעומל
 5 ךרה סנו םקינפל לֶאְרְשידלָכְו עשה ועו :רִעָה
 ו םהירחא תחל ריִעְּב רֶׁשֲא םעֶה"לְכ וקעזו +רבְדַמַה
 וז שיא ראְשְנְדאְלְו :ריעהךמ וכ עשוהי יֵרֲחַא ופדְריו
 -תֶא ובושיו לארשי ירחא ואציחאל רשא לא תיבו יעּב

 :לארשי ירא פדרו הָחּותפ רעה
 ו דריְּב-רְׁשַא ןודיִּכַּב ּהָטְנ עשוהְיהלֶא הָוהְי מאיו

 ודיְב"רְׁשֶא ןודיּכּב עשוהי טיו הָננְתֶא דב כ יעָהדלֶא
 ו תוטְנִפ וצּורוו ומוקממ הָרהְמ םֶק ברֹואָהְו :ריִעָהלֶא
 ריִעָהתֶא ותיצנ לָהּ וכל ריִעָה ואת ודי
 9 ןשע הלֲע הָנהְו ואריו םֶהיֵרֲהֲא יִעָה ישא ונפיו ושֲאָּב
 הָוהְו הָנַה סּונָל םידי הב הָיחחאלו המימשה ריעָה
 עו "לָבְו עשוהיו :ףֶורהְדלֶא ּךֶּפַהְג רָּבְדמַה סנה םעֶהְו
 ןשע הלע יִכְו ריעָהְדתֶא בראה דכלדיכ ואר לארשי
 ₪ ריעָהדןמ וצי הָלֶאְו :יעה יִשְנָאתַא וכו ובשיו ריִעָה
 המ הָלַאו הזמ הלא דת לארשיל יהו םֶתאְרְקְל
 9 "תֶאְו :טילפּו ירש םהְל"ריאשה .יִתְלָבְ"רַע םֶתוא וכו

 א יקח :עָשוההלָא ותא וברק ה ושפת יעה ךלמ
 רָבְרמַּב הָדְשַב יִעָה יִבָשידלָּכדִתֶא גרַהְל לאְרְשי תל
 םָמָּתִדַע ברח"יפל םֶלְכ לו וב םופדר רֶׁשֲא

 -יפל התא וכו יִעָה לארשידלכ ובשו
 5 הָשֶא"דַעְו שיִאמ אּוהה םיּב םילֿפנה-לב יהיו :ֿבְרָח

 ןכו ירק יִעָּב ביתכ ריִעָּב יאחנדמל ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ יאברפסל הב

 ןכ .v 7 .תיִבְבּ ריבס - ו א"יד ןכו ירקו ביתכ יִעַּב א"סבו = ה?טרו :ד"יד ברה

 .ב"ידו ו'ד ,א'ד ןכו תוטְנָב א'כ ל. 9 5 ארח לֶאְתיִּ יאחנדמל ,יאברעמל
 אפנה גר ןכו עיבר הלאו א'פ היטװ ד"יד ביד םה ייכ םירפפ .בנרב ב

 ביתכ ול יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ץ. 22 .רסח םתא א'ס ץ. 22  .ב'ד ןכו שרג הלאו
 ולפיו נ'ב ,א"ב ןכ . 24 ,ב"ידו א"יד ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפס תצקמב ,יללהב ןכו ירקו

iא'ס ¥.24 .איעגב -לֶכ נ'ב ,א'ב ןכ . 4 .קוספ עצמאב אקספ +. 4 .אועג  
 .לארשי-ינב
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 ודי בישהדאְל עשוהיו :יִעָה יֵׁשְנֲא לכ ףְלֶא רשע םינש ₪
 :יעַה יבְשידלָּכ תֶא םירחה רשא רע ;ןידיּכִּכ הָמְנ רשא

 < לאְרשי םֶהְל וב איהה ריעָה ללשּו הָמָהְּבַה קר =
 = = דתֶא עשוהי ףרשיו :עָשוהְיהתֶא הָּוצ רֶׁשֲא הָוהְי רֿברכ =
 -תֶאְ :הזה םִַה רע הָמָמְ לשל המישוו רעה מ

 א

wae 

 | רע לג םינמא-לנ ויִלָע ומיקיו ריִעָה רעש חל
 :הזה םויה
 =  רֶהְּב לֵאְרְׂשִי והלא הָוהיל ַחַּבומ עׁשוהי הני א

 לארשי נְכתֲא הורע השמ הוצ רשאכ :לביע גו
 |  רַשֶא .תומלש םיִנָבִא חַבְומ השמ תרות רֿפַסַּב בּותְּכַּכ
 | יח הוהיל תולע וילע ולעיו לורּב ןהילע ףינה-אל

 = תרות האָשמ תא םינפַאָה"לע םשדבָתְכיו :םימלש ₪
 .ם ויק לארשי"לכו :לארשי ב ינפל בַתָּכ רשא השמ ₪

 רג ולא | הֶזִמּו | הזמ םידמע ויטפשְו | םירטשו
 חדואְּכ רגּכ הָוהְיתיִרְּב ןּורֶא | יאשנ םףלה םינהפה
 לפיע-רַה למלא ֹוְצֲחַהְו םינרְג-רה לומדלֶא 'יִצֲח
 לארשי םעֶהתֲא ךְרפְל הוהיחרבע השמ הֹוצ רֶׁשֲאב

 הרותה יִרֿבְּד-לָּכ-תֶא ארק ןפדירמאו :הָנשאַרְּב ₪
 היהדאל :הֶרותַה רַפְְּב בּותְּכַהדלָכִּכ הָלְלַקַהְו הכְרְבַה ₪

 דגנ עשוהי ארקדאל רֶשֶא השמ הּוצרְשא לפמ רב
 םָבְרַקְּב ףלהה ךגהו ףטהו םיִשנִדְו לאְרשי להכיל

 שא םיְלְמַה-לְּכ עמשכ יהו ט

 לודגה טוה ףוח לבו הלפְשבו רֶקְּב ןדריה רבב
SA 12 \  \ : 

 חה יורפה * יענה ירמָאָקְו יתחה ןוְנָּבְלַה לּומדלֶא
 יסוביהו ——

v. 7ןי"כ םירפס בורב ןכ .29 .ר'תו פ"ת ,ע'ת ,ב"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו לארשי ינב א"ס  

Tidּודירויו א"ס ץ.29 .א"ידו ב"ד ,א"ד ןכו רפח אבְכּו א'ס ,ו"טדו ר"וד ,ב"יר ,ט'ד  

 -לֶא א'ס צ. 31 .רדס ןאכ שי א"סב +. 30 | .ב"ירו א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ

 אלבו ףקמב -תֶא א'ס ,ו"טדו ב"יד ,ט"ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ צ. 38 .ו"דו א"ד ןכו

 יִנֲענּכַהְו א"ס צ.1 ,₪ | .ס"תו 'רת ןכו וירטשו א"ס צ. 83 .ו'טדו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הניגנ

 ,ס"תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו יִזְרַּפַהַ
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 ג לֵאָרְׂשִדסעְו עשוהידםע םחלַהְל ֹוָּדְחי ּוצָּבַקִתַו :יסּובְיהו
 ג ועמש ןועבנ יֵבְׁשְְו :דָחֶא הָפ
 + המה-סנ ושעוו יעלו וחיריל עשוהי ּהָשָע רֶׁשֲאי הַא
 םהירומחל םיִלְּב םיקש ואקיו ורצו .וכליו ּהָמְרעְב
 ; ולב תולָעְנו :םיִרְרַצַמו םיעָקֹבִמּו םיִלָּב ןיי תודאנ
 פכו םהילע הלב תימלשו  םָהיִלְגרְב .תואלטמו
 ₪ דלֶא עשוהידלָא ובלו :םידקנ הָיָה שבי םךיצ םֶחְל
 ץראמ לֵאָרְׂשִי שיִא-לָאו ויִלַא ורמאיו לגלגה הנסמה
 ; "שיא ורמאוו :תיִרְב ונלדותרכ הּתעְו טאב הקוחר
 -תורכא יאו בשוי התא יִּכְרְקְּב ילוא יוחהדלֶא לארי
  "רָמאוו חנא ךיִדָבַע עשוהי"לא ורמאמ :תירב ךל
 ; וילֶא ּורמאיו :ואֿבּת ןיאמו םָתֲא ימ עָשוהי םַהיִלַא
 -יִכ ףיָהלֲא הָוהְי םשל יִדְבַע ואָּב דאמ הקור ץֶרָאמ
 וט | תַאְו :םִיִרְצְמְּב הֵׂשְע רׁשֲאלְּכ תֶאְו עָמְש ונעמש
 ןדריה רָכעּב רשא ירמָאְה יכלמ ינשל השע רׁשֲאלְכ
 : תורחְשעב רשא ןְׁשְּבַה-דלַמ געל ןופשח למ ןוחיסל
 וו וחק רמאל נצְרֶא יבְׁשחלְפ ניק ונילא ּורמאוו
 בֶריִלַא םּתְרַמֲאו םֶתאְרְקִל ּוכְל דרה הָּדיֵצ כיב 8

 ו םֶהּונַמֲחל | הז :תיִר ונלדותְרּכ התו ּונְחנַא םכידבע =
 הת םָפיִלֲא תַפְלְל ונאצ םוְּב וניִתְפמ הא נדיה
 4 נאָלִמ רשא ןיוה תודאנ ּהלֲאְו :םיקנ הָיַהְו שבי הגה
 ולָּב ונלעג ניתומלש הָלֲאְו ועפכתה הגהו םיִשְדַח
 ו יִּפְתֶאְו םדיצמ םיִשָנַאָה וחקיו :דֶאְמ ךרדה ברמ
 א םָהְל תָרָכיו םולָש עשוהי םהל שעוו :ּולֶאש אל הוה
 6 הצְקִמ יה :הָרֲעָה יִאישְנ םהל שבו תיל תיָרְּב
 תשלש שדה
 ןייע :ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו ּודיטציו א"ס .v 4 .ר'תו ע'ת ןכו רשאדלָּכ א'ס +. 8

 ביתכ רָמאיַו א'סב ,ירק רָמאַּו ,בותכ ּורְמא יש 7 .ירק תורנו . 4 .ב'װ א"י קוספ

 ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ןגונמ ןכ צ.8 .ירק תֶרְכָא ,ביתכ תוורכָא צ. 7 = .ו"דו ב"ד ןכו ירקו .

 תודג +. 18 = .ב"ידו אייד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ּונינקז א'ס +. 11 .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד

 .ירק
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 יָכ ועמשיו תירפ םָקְל ּותרָּכ-רׁשִא ירָהַא םימ תשלש
 -ינב ועסו :םיבשי םֵה וּבְרקְבּו וילא םה םיברק
 ןועְבִּג םֶהיֵרֲעְו ישילשה םֹויַב םהירעדלֶא ואבו לארשי

 נב םוכה אלו :םיִרְעְי תיָרקְו תֹוחֲאְבּ הְריֿפְּכַהְו 8
 יִהְלֶא ההיַּב ּהָדָעָה יִאיִשְנ םֶהְל שְּבְשְניִּכ לֶאְרְשי
 "לכ ורמאיו :םיאישנה"לע הרעהדלפ וגלו לארשי
 הֹוהיִב םהל נְעַּבְׁשִנ ּונחְנַא הדעה"לָּבְדלֶא םיאישנה

 הָשענ תאו :םֶהְּב עגל לכונ אל הת לארשי יִהְלֶא 0
 העובשה"לע ףצס ּונילע היהידאלו םקוא הָיֲחַהְו םהְל

 ויהיו ויחי םיאישִנה םֶהיִלַא ורמאיו :םהל נעַּבׁשְנההׁשֲא ו
 ורּבִד רׁשֲאַּכ הרעה"לבל םיִמדיִבַאשו םיִצע יבשה
 םֶהיֵלֲא בדו עשוהי םֵהְל אָרָקִַו :םיִאישְנַה םהל
 טָּכמ ּונָחְנַא םילוחר ראל וא םֶתיִמר המְל רמאל

 םָּתַא .םיִרורֶא .הָתַעְו :םיִבְשְי נכְְקְּב םּתֲאְו דאמ ₪
 ל םִימיבאְׂשְו םיִצע יֵבְמְהו רָב םּכִמ תלקאל

~1 

 ספ -

 -תֶא השענ םכינפמ וניתשפנל ראמ ארינו .םכינפמ

 עב ריו בוט ףריב וה ּהָתעְו :הוה רבה =
 "נב ךימ םָתֹוא לצו ןּכ םָהָל שעו :השע ּונָל תושעל

 יפטח אוהה םויב עשוהי םנתיו :םונרה אָלְו לארשי <
 הוה םויהדדע הוהי חבְזמלּו הדעל םימדיבַאשו םיצע
 :רָהֿבִי רֶׁשֲא םֹוקָמַה-לָא
 עָשוהי דכְליִכ םלָשּורי ףְלִמ קָדצְהינְֶא עמשכ יהוו
 -ןֶּכ הלמלו יחיריל ּהָשָע רֶׂשֲאב הַמיִרֲחו יעֲההתֶא

 השע

 .רסח תרָאָבּ א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. ד

- 

 . :ב"דו איד ןכו יבטה א'ס +. 3 .םֶהיֵלֲא א"ס ץ.21 .רׁשאריבסץ.21 ויהיו ריבס . 1

 .'ה קיפמ אל ּהָמיִרֲחיַו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 .י
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 לֵאָרְׁשִ-תֶא ןועבג יִבְשְי ומילשה יו הָּבְלַמְלּו יעְל הֶשַע
 ג תַחַאְּכ ןועְבְג הָלֹורְג רע יּכ דא ּואְריַו :םַכְְּב ויהי
 הישנַא-לפו יעָהְדמ הוד איה יו הכלממה רע
 ; םֶהוהדלֶא םלׁשורי למ קֶרציִנְרַא חלֶשַו :םירנ
 -דלמ עיֿפײלָאְו תומר" למ םִאָרּפדלֶאְו ןורבַחדלִמ
 + ינרזעו ילַאדולע :רמאל ןולגע-דלַמ ריבד"לאו שיכל
 נכְדתֶאְו עָשוהיהתֶא המלה ןח הב

 הָרַהְמ ולא הלע ףידבעמ יי ini רמאל
 יִרמָאַה יִכְלַמלָּכ ונילא וצְּכְקְנ יֵּכ נרו ול הָעיִשוהְ
 : םע"לבו איה . לָנלַהִמ עשה לעו :רֶהַה יבשי
 :ליִחָה ירופג לפְו וע הָמָתְלַמַה
 :ךיליב וכ םהמ ארית"לא עשוהידלֶא הָוהְי רַמאו

 ו םַהיִלֶא אֿפּו :ףנפְּב םהמ שיא דמעידאל םיתֿפ
 ו מַה :לָגלְגהְוִמ הָלע הֶלְילַהדלָּכ סאפ עשה
 םפדריו ןועבנְּב הֶלודְנהְכמ םכו לארשי ינפל הוה
 :הרקמדדעו הקועדרע םכו ןרוח-תיב הלעמ רה
 ו הָוהיו ןרוחדתיב דרומְּב םָה לֵאָרְׂשִי ינפמ | םֶכנְּב והיו
 הקוע-רע םִימָשהְִמ תֹולרְג םינְבַא םֶהיִלַ לילה
 ִנְּב ּוגְרֶה רֶׁשֲאַמ דרְּבַה יִנְבַאְּב ּותַמדרָשֶא םיָּכר ותמי
 ;בֶרַחְּב לֵארְׁש
 יִרֹמֲאָה-הֶא הָוהְי תת םֹויֵּב הוהיל עשוהי ךֶבדי וא
 ןועְבִנִב שמש לֶאְרשי יניעְל | רמאיו לארי נב ינפל

SNםוד רב 8  
v. 4ביתכ יריב 7 8 ו תא ה כו ףדי א"ס צ. 6 .ירק יִנּגרֶזְעְו ,ביתכ ירזָעְו , 

 ביתכ ְּיִדָיב א'סבו ,ב"ידו א"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּףְדָיב א"סב ,ירק ְִרָיְב

 .ס'תו ב"ד ,א'ד ןכו האלו א'ס ,הגומ רפסב ןכ +.8 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו ירקו
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 "לע דָמָע חְרָיְו שמשה םדו :ןוליא קָמעְּב ַחֵרָיְו םוד וג
 דמעיו רשיח רפס"לע הָבּותַכ איק"אלה ויבא יוג םָּקִ

 אלו :םיִמָּת םֹיַכ אוָבְל ץֶאאלו םיִמְשה יצחב שמשה 4
 שיא לוּ הוה עמשל וידרחאו ונפל אּוהה םיַכ הָיָה

 בשיו :לֶאְרְשִיִל םחְלנ הוה יִכ 3
 וטו :הָלְגְלגה הנָהַּמַה"לֶא לע לֵאָרְׂשִיהלפְו עשה
 :הדקמְּכ הרעמב יִאֿבַהו הֵלֲאָה םיכלִמַה תשמֲח

 סאה םיִכְלִמַה תֶשמָח יאֵצִמנ רמאל עשוהיל רנו גז
 -לֶא תולדג םנְבֲא ול עשוהי רמאיו :הָדָקִמְּב הרעב ו
 -לא םתאְו :םֶרַמְׁשְל םיִשְנא היל ודיקפהו הָרְעְמה יִפ ו

 םונְתִתלא םתֹוא םּתְבְִו םָכיִביא ירחא ופדר ודמעת
 יהיו :םפריְב םפיַהְלֲא הָוהְי םנְתנ כ םֶהירֲע"לא אובל ₪

 ראמ"הלודנ המ םתוכהל לארשי ינפו עשוהו תֹולֿפּכ
 יִרֲע-לֲא ואבו םַהֹמ רש םידירשהו םמתר

 עעוהיהלֶא .הגחמהדלֶא םֵעָה"לֿפ ובׁשַו :רֶצבמַה ₪
 :נשְלחתא שיִאל לארשי נבל ץרחחאל םיָלָשּב הקמ

 -תֶא יֵלֲא ּואיִצוהְו הָרְעְמה יִפתֶא ּוחְתַפ עָשוהָי רמו ₪
 ואיציו ןכ ושעיו :הרעמהדןמ הָלֶאַה םיכלַמה תשמח <

 ףלמ | תא הָרָעְמַהְִמ הָלֶאָה םיכְלמַה תֶשָמָחְתֶא וילא
 דלמדתא תומר ךלמדתא ןורבח ךלמדתַא םלשורי
 םיִפְלמה-תַא םֶאיִציְְּכ יה :ןולנע ךלמהתַא שיכל
 לֶאְרָשְי שיא"לָּכְדלֶא עשה קח עשוהידלֶא הֶלאָה
 וברק ותא אוכלהה המחְלמה ישנא יניצְקדלא רמו
 וברק הָלאָה םיִכְלִמַה יראֹוצ-לע סיליה ימיש

 םֶהיִלֶא רַמאַו :םהיִראּוצדלע םהילְנְרהתַא .ומישיו =
 הָכַכ יִּכ וצמאו וקח ָּהַּת-לַאְו ּואריתילא עשוהי
 השעי ו
 ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב אלמד אלמ ןכ +. ₪ .ת"יבה שגד הָרְעַמַּב יללהב צ 6

 "כ םירפס בורב ןכ ו. 93 .ץמק םֶהַמ יללהב +. ₪ = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט'ד ג'ד
 תֶשָמְחִחתא א"ס צ. 24 .ד"ידו ב'יד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "ושעיו א'ס ,ו"טדו ט'ד
 ,בידו א"ד ןכו ירקו ביתכ ּוכְלֲהָה א"סב ,ירק ּוכְלַהֶה +. 4 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו םיכלמה
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 :םתוא םיִמָחְלִנ םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיֿביִא-לֿבְל הָוהו הש
 ג םיצע הׁשִמַה לע םלתו םתימיו ןכדירָחַא עשוהי םָכַו
 כז אוב | תעְל יהיו :3רעההדע םיצעההלע םיּולת יהו
 -לא םכלשיו םיִצְעַה לעמ ם םודיריו עשוהי הוצ שמשה
 יפה תל םיִנְבָא ומשיו םָשדּואְּבְחְנ רֶׁשֲא הרעַמַה
 :הוה םויה םצע-דע הרעמה

 ₪ "יפל ָהָּכו אוהה םויב עשוהו דַכְל הָדָקמתַאְ
 -רֶׁשֲא שֿפנהדלכזתָאו םתֹוא םֶרֲחַה ּהָּכְלַמַתֶאְו ברח
 השע רֵׁשֲאּכ הָרקִמ ךלמְל שעיו דירש ריאְׁשה אל הב
 9 עשוהי .רבעיו :וחירי ףלמל
 :הנבלדמע םֶחְלו הנבל הָרְקמִמ מע לארשי"לכ
 א ה ּהָּכְלְמִתֶאְו לאְרשי דב התואדסנ הוה תו
 הב ריִאשהאל ּהָּב-ֹרְׁשֲא שפנה-לכ-הָאְ ברהדיפל
 :יתירי ךלמל הָׂשְע רֶׁשֲאכ ּהַכְלמְל שעיו רירש

 3 מע לארשי"לָכו עשוהי רבעיו
 יט "תֶא הֶיהְי ןתיו :הְב םֶהָליו ָךילע ןחיו השיכל הנבלמ
 -יֿפל ָהָּכִמ יִָשַה םזִּ הכל לארשי דוב שיכל
 הָשַעְדְרָשֶא לבְּכ ּהָּבדרַׁשִא שפנהד לכד תֶאְו ברח
 :הנבלל
 ₪ לשוהי והכמ שיכְלחתא רעל רג ךלמ טרה הל א
 :דירש ולדריאשה יתְלְּברע מעת

 4 ההָנלנע שיכְלמ ֹומע לארשידלכו עשוהי רבעיו
 5 הוכו אוהה םויפ הכל :ָהיִלֲ ומחליו הילע וניו
 םירחה אּוהַה םֹויַּב הַּב-רַׁשֲא ׁשפנַההלַּכ תֶאְו .ברחדיפל
 :שיכלל הָׂשֲעדרְׁשֲא לָכְּ
 36 ומחליו הָנוְרִבַח הָנלְגעַמ ומע לארשי"לֶכְו עשוהְי 'לעמ

 הילע
 רסמנ א"סב ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד הי"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ +. 8

 .ז'ל קוספ ןייע :ב"ידו ביד ,א'דב ןכו ירקו ביתכ ּהתֹוא א'סב ּהָתֹוא ריבס וילע
v.9אקספ ןאכ ןיא א"סב צצ. 31,34 .ו'דו א"ד ןכו | לע א"ס . 
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 -לְּכ-הֶאְו ּהָּכְלמהָאְו ברח"יֿפלזהופה ָהּודָּכְליִו :היִלַע ּז
 רירש ריאשההאל הֵּב-רׁשֲא ׁשֿפנַה"לּכ-תֶאְו הירע
 ׁשפנַה-לְּכדתָאְו התֹוא םרחיו ןולגעל השעדרשא לכ

 לארשידלָכ עשוהי בשיו :הָּבדרַשֶא 8
 -תֶאְ הכלמתֶאְו הדכליו :ָהיִלַע םֶחַלי הרב מע 9

 -רַשֶא שָפְְלָּכדתֶא \ ומירחיו ברחהיפל םוכיו ךירע-לכ
 השעדופ ןורְבַהל הָשַע רֶׁשֲאכ דירש ריאשה א ּהָּב
 :הכלמלו הָנֿבלְל הׂשְע רֶׁשֲאֿכו הכלמלו הרבבל

 הלפשהו .בגגהְו רֵהָה ץֶרֲאָה"לְּכדתַא עשוהי הכו פ
 תֶאְו דירש ריאשה אל םַהיִכְלמדלָּכ תֶאְו תודשאהְו
 :לארשי יא הָוהְי הָוַצ רֶׁשֲאכ םירחה הלב

 כ םָצְרַאתֶאְ הלאה .םיִכְלמהְ לכ תֶאְו :ןועבגה דעו
 םהלנ לֵאָרְׂשִי יהְלָא ל הָוהָי יִּכ תָחֶא םעפ עׁשֹוהְי רכל

 הנחמההלא גע לַאְרְשילְכו עשוהי בשיו :לארשיל 4
 -דלמ ןיִבָי עמְׁשְּכ ילו | :ּהלְנְלגַה אי

 ןורמש למלא ן ויזמ ףלמ בָבוידלֶא חלשיו רוצח
 רָהְּב ןופצמ רֶׁשֲא םיִבְלִמַהְלֶאְ הבא למלא

 :םמ רו תנו הלפשבו תורנפ ב הכְרעב
 יפּוביהו ורּפַהְו יקחהו יֵרֹמָאָהְו םִימּו חָרָומִמ יענה +
 םה יִאְצו :הָּפְצִה ץֶרָאְּב ןומְרְח תחת יוחהו רהָּב +

 -תפשדלע רֶׁשֲא לוחפכ בךיםע םַמע םֶהיִנָחַמדִלָכ
 םיפלמה לכ ודעויו :דאמדבר בָכַרָו סוסו ברל םיה ;

 -םע םתָלַהְל םודמ ימלא ודי נה ואביו הלאה

 :לֶאְרְש
 תַעָּכ רָחְַמ יִּכ םֶהיִנָּפִמ אָריִתִלַא עְׁשֹוהְי-לֶא הוי מאיו <

cs Ete aEתאזה  

 איסב vwis8 aN ג"ר ,ב"ד ןכו הוכיו איס תיטרזיד' יד ,בייר:,ט:ד ווייב םירפס בורב ןכ צ. דד

 .איעג אלב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 40 .איעגב "ןּכ נ'ב ,א"ב ןכ .39  .אקספ ןאכ ןיא
 .ו"טרו ד'יד ,ב"יד ,ט"ד ןכו תור א'ס ,א'ירו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 2 .אי
 ,איעג אלב -תפׂש נ"ב ,א'כ ןכ +. 4
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 -תֶא לארשי ינֿפל םיִלְלֲח םֶלְּכדתֶא ןתנ יכנָא תאוה
 אבו :שָאְּב ףרְשִּת םֶהיִתְבְּכְרַמתֶאְו רקַעִּת םֶהיֵסִ
 םורמ ימדלע םָהיֵלֲע מע הֹמֲחְלמַה טעלכו עשוהי
 םוכיו לארשידדיב .הוהי םנתַו :םֶהָּב ולפיו םאתפ
 תעקבדדעו םימ תֹוֿפָרְׂשִמ רעו הָּבר ןידיצ-דעםופדריו
 ;דירש םֶהְלְריִאְשה יִתְלב"ֹרע םֿכװ ּהָחָרמ הָפַצִמ
 םֶהיִסּוסדתֶא הָנהָי ו .ול"רמא רָשָאּכ עשוהי םֶהְל שעיו
 :שָאְּב ףִרְש םֶהיִתְבְּכְרַמדתַאְ רקע
 0 ּהָּפְלַמתֶאְו רוצָחדתַא דפליו איהה תב עְׁשֹוהְי בש
 תוָכְלִמַמַהלְּכ שאר איה םינֿפל רוצחדיּכ בֶרחְב הכה
 וו םיוחה ברחדיפל ּהָב"רְׁשֲא שֿפנַה"לכ-הֶא ויו :הלאָה

 ומ "לבתו שָאָּב ףרש רוצְח"ֲאְ הָמְשְללְּכ רט אל
 עׁשֹוהְי כל םֶהיֵבְלמ"לְּכיתֶאְו הָּלֲאָה םיָכְלַמַה יִרֲע
 רבע השמ הֹוצ רשאכ םתֹוא םיִרֲחָה בְרָחיֿפְל םכו
 וו םֿפרׂשזאל םָלת-לע תודמְעַה םייעַהלְּב קר הוה
 ג לז :עשוהי ףרש הבל רֹוצָחתֶא יִתְִז לאְרשי
 לארשי נְּב םהל ּוזָּב המָהְּבַהְו הָלֶאַה םיִרְעַה .ללש
 םמוא םֶרמָשַהְ"ִדַע ברחדיפל כה םֶדָאָהְלָּכְדִתֶא קר
 ו השמחתַא הָוהָי הוצ רשאּכ :הָמְׁשלַּכ ּוריאשה אל
 -אל עשוהי הָשָע ןכו עשוהידתֶא השמ הֶוצְִּכ ודבע
 ו הקו :השמחתא הָוהְי הוצ-רְׁשֲא לכמ רַבִּד ריפה
 תֶאְו בָנַה-לָּכיָאְו רֶהָה תאוה ץראְקדלָּבדתֶא עשויה
 רַהתֶאְו הבְרעְהתֶאו הָלַפְשההתֶאְו ןשגה ץרַאלְּ
 וז "דעו ריעש הָלעָה ֶלֶחַה רֶהָהְרִמ :התלפשו לארשי
 -לָּכ תַאו ןומרָחדרה תחת ןונְבְלַה תַעְקֶבְּב ד לעב
 עזקוהי הָשָע םיבר םיִמָי :םתימיו םכמ דֵכְל םהיִכְלמ

oe se6 תא  

 א'פמ ץ.11  ;ב"דנ :א'ה ןכו -לַכְליא'כ :v 10 " ,ריתו יפית ביד איד ןכו הלא איס ל
 ןכו תֶאְו א'ס ג'טדו ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 18 .ירק ויו ,ביתכ םכיו
 .ירק םֶתיֵמְיו ,ביתכ םּותיִמְיַו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. גז | ,ירק ותלפשו +. 6 .ד"ידו ב"יד
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oli dha 9א  ldo.רֶׁשֲא רי הָתְָהיאְל  

 וז ד : יה

 אבו | .!השמחתא רוה הוצ א
 ךמ רֶהָהְִמ םיקְנעָהתֶא תַרְכּו איהה תעְּב עשוה
 רה לֵכֲמּו הרוהו רה לכמו בע"מ רבדדןמ ןורָבָח
 םיכנע רזאל :עשוהי םַמיִרֲהַה םהירעדמע לארשי

 :וראשנ דודָשַאְבּו תב השְּב קר לארשי יב ץֵרֲאְּב
 -לֶא הוה רָב רֶׂשֲא לכ ץְראָה"לְביא עשוהי חקיו
 םֶתְקְלַחַמְּכ לארשיל הלהנל עשוהי נתו שמ
 | :המחלממ הטקש ץֵרָאָהְו ם םֶהיֵמֿבְׁשְל

 ושריו לֵארְׂשינב ּוכֲה רשא ץֶראָה יכלמוהלאַו = בי
 ןְרַא לחנמ שמשה הָחְומ ןדרוה רָּבעְּב םָצְרַאדהַ

 יִרֹמָאָה ךֶלֶמ ןוחיס :החְרַמ ּהָבְרעֶה"לָבְוןֹומְרָה רהדדע <
 לַחתֿפש-לע רֶׁשֲא רערעמ לשמ ןובְׁשַהְּב בשויה
 לבג לחנה קָּבִי דעו רֶעְלְנַה יִצֲחְו לחנה הו ןנְרַא
 םי דעו הָחְרזמ תֹורְנְכ םי"דע הָּבְרעֶהְו :ןומע נב

 ןמיתמו תומשיה ב ךֶרד הָהְרומ חלמה"םי הֿבְרעֶה
 רהימ ןָשְּבַה ךלמ גע ליטת :הָגְספַה תודשא תחת <
 רַהְּב לשמה :יִעְרְדֶאְבּו תורְתְשַעְּב בשויה םיִאֿפְרַה פ

 יתָכַשמַהְו ירושה לובָג"רע ןשּבַהדלַבְבו הָכְלַסְבּוְ ןֹומְרְה
 "רבע השמ :ןוְּבְׁשַהּדלִמ ןיחיס לבג עלה יִצָחְו <

 הָׁשְרי החי"ר השמ הנו םָּכה לארשי ינו הוה
 הלאו :הָשנְמִה טָבְׁש יִצָחְלְו ידָנלו נָבּואְרְל
 ג"טדו ד'יד ,ב"יד ,ט"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 19 .'רתו א"יד ,ק"ד ןכו -תֶא א'ס +. 9
 א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 90 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו המחלמּב וחקל לכהדתא א"ס
 ע"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ןמּו א'ס v.21 .ו'טרו ד'יד ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמב די
 .ס'תו ע'ת ,ב"יד ,א'יד ,ז'ד ויד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םֶתְקְלֲחַמְּב א'ס ץ.93 ,ר"תו פ"ת
 ,ב"יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב איעג אלב ןכ +. 5  .תמיִשיַה איס +. 3 ,בי
 .ו"טדו ד"יד
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 ז לארשי נבו עשוהי הָּבַה רֶׁשֲא ץֶרֶאָה יכְלִמ הָלֲאְו
 "רעו ןנְבְלַה תעָקבְּב דג לעבמ ּהָמָי ןדריה רָבעְּב
 יטְבשל עשוהְי התו הריעש הלעה קָלָחַה רֶהָה
 4 הָבְרַעְבּו הָלֿפְׁשַבּו רֶקָּב :םֶתְקְלִחַמְּכ הָשְרִי לארשי
 רפה יִנעְנּכהְו ירמָאה יתחה בגבו ךְבְדִמַבו תודשָאְב
 :יקובוהְו יוחה
 ) דָחֶא וחיִרָי ךְלמ

 לש << :דֶחֶא לֶא"תיב דצמ"רַשֶא יעָה דל

 0 דחַא םלָשורי דל
ww > 

 ןירְּבָח ךלמ
 תומר ףל

₪- >< 

 שיכל למ
Bd 

oe 

6 

 ו

 ₪ <ש

₪ > 

 :דחא

 וו דָחֶא

 :דֶחֶא
 ₪ רֵחֶא

 :דָחֶא
 וג רֵחֶא

 :דָחֶא
 14 דַחַא

 :דָחֶא
 8  דָחֶא

 :דַחֶא

 16  דָחֶא

 ָחא
 וז רֵחֶא

 :דַחֶא

 18 דַחֶא

 :דָחֶא
 ךלמ

 ,א"דב רסח ןכו 'ג וילע רסמנו כ םירפסב ןכ "צ.'ל ".+ריתנ בה אה ןכו "דע א'ס צ. ד

 הייר ביד אור ןכו םֶתְקְלְחמַּב א'פ ץ.7י ,"טר דיה בידקאיד ,ם"ר היד הובא

 .הלמ אדח לֵאַתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ שש. 9,16 .ס'תו ביד
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 רָחֶא ןודמ דלמ ופ
 דָחֶא ןוארמ ןורמש ךלמ ₪ קא רוצה דלי
 :דָחֶא ףַשְכִא ךלמ

 דא דקת ךלמ ג
 דָחֶא ודנִמ ךלמ

 דַחֶא שדק ףלמ 99
 :דָהֶא למרפל םַעְנְקְיִדְלִמ

 דַחֶא רוד תַפְנְל רוד ףלמ ₪
 :דָהֶא לגלנל םייגדְלמ

 דָחֶא הצרּת דלמ ₪
 :רֵחֲאְו םישלש םיִכְלִמדלָּ

 5 הָּתנכְז התא ויָלֵא הָוהְי מאו םימיּפ אָּכ ןֶקְז עׁשֹוהְ גי
 תאו : ּהתשרל דאמחהּברה הראשנ ץֶרֶאָהְו םימיכ אב <

 :ירּושגַה-לפו םיּתְשְלְּפַה תוְליִלְגלָּכ תראשנה ץראה
 ןורקע לוג דַעְו םירצמ ינפ-לע | רשֶא .רוחיש דן 3

 יתזעה םיתשלפ ינרס | תשמח בשחת יִנענָכְל הֶנפְצ
 ןמיתמ * : םיועקו ינורקעקו יּתַגה ינילקשאה ' יִדודשאהו 4

 רע הָקֲֿפֲאדרע .םינדיצל רשא הרעמ ענה ץֶרָאלְּ
 שמשה חָרומ ןנפלההלפו ילבגה ץֶרֲאָהו :יִרֹמֲאָה לוב ;
 יבשידלָּכ :תמח אובל דע ןומרחדרה תחת דנ לעבמ <

 כנא םיִנדיצדלְּכ םימ תפרשמחרע ןונבלהדןמ רהה
 הלֲחנְּב לֶאְרשיל הלפה קמ לאְרשי נב ינפמ םשילוא

 הלחנב תאוה ץֶראהדתַא קלח התעְו :ךיתיוצ רֶׁשֲאַכ ד
 ינבּוארה ומע :השנמה טבשה יצַחו םימבשַה תעשתל 8

 ןדריה רבעפ השמ םהְל ןתְג שא םתלהנ יח חָקְל ילנה
 החרזמ

 יצח צ. 1 .1' ..ן'טדו ד'יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןבו ךנַעַּת א'ס צץ. 91 = .ירק ןורמ +. 0

 ,ב"וד ,ב"ד ,א"ד ןכו יִתְּנַהְו א'ס צ. 3 .רסח נז יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ.1 .רפסה

 .ו'מד ןכו ד"וי רפח םָשֶרּוא א'ס צ.6 .ס'ת ןכ :ןמיִּתִמ םיּוָעָהְו ל"צ צצ. 8. 4 .ס'תו ע"ה
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 % רעורעמ :הֹוהְי דבע השמ םֶהָל ןתנ רֶׁשֲאַּכ החרומ
 לַחנַהְדוִתְּב רֶׁשֲא ריִעָחְו ןטרא לחנתפשילע שא
 0 ףְלַמ ןוחיס ירע לכו :ןובידדדע אָבְרִיִמ רשימהדלַבו
 רַעְלְגהְ :ןימע יִנֶּב לובג"רע ןוְּבשחְּכ ךלמ רשא ירמה
 "רע ןְׁשְבַה"לְפו ןומְרֲה רה לע יתעמַהו ירושגה לוב
 תורְּתְשעְּב ְךְלֶמ"רֶׁשִא ןׁשּבַּכ גע תּֿפְלִמַמלְּכ :הכְל
 :םשריו השמ םפיו םיִאֿפרָה רָתַיִמ רַאְשְנ אּוה יעָררֲאֿב
 ₪ יתפעמַה-תֶאְו ירּוׁשְגַהדתֶא לַארׂשי יִנָּב ושירוה אלו

 4 קר :הָוַה םויה דע לֵאָרְׂשִי בְרְקְּב תֶכְעִמו רושְנ בשיו
 לארשי והלא הֶוהְי ישא הלָחנ ןתָנ אל קה טְבׁשְל
 5 ןתיו :ולדרַבִד רֶׁשֲאכ ותָלַחִנ אוה
 8 םֶהְל יהו :םתהּפְׁשִמְל ןבוארדינב הממְל השמ
 רֶׁשֲא ריעָהְו ןינרא לחנדתפשדלע רֵׁשֲא רֶעורָעַמ לּובְגה
 וז -לָפְו ןיּבָשָח :אברימלע רשימה"לָכְו לחג
 לעב תיפּו לעֿפ תומָבּו (ביד רשיפפ רשא הרע
 5 תרצו הָמְבשְו םיתירקו :תעפמו תמדקו הָצְהְיַו :ןועְמ

 גו תיבּו הנפה תוִדְשַאְו רועפ תיכו :קָמעֶה רהְּב רהשה
 גג ףלמ ןוחיס תוכלממדלכו רשימה יִרע לכו :תומשיה
 | ותא השמ הָכִה רֶׁשֲא ןיֶּבְשְחְּב ףלמ רשא יִרֹמֲאָה
 רּוחדתַאְו רּוצדתֶאְ טמרה ִנֲא-תָא ןידמ יִאישְנתֶאְ
 פ ֶּב םַעְלְּבתֶאְו :ץֶרֶאְה יבשי ןוחיס יִכיִסְנ עַבְרְתֶא
 :םהיללח"לֶא בֵרָחַּב לארשיחנב ונרה םפוקה רב
 א נב תלֲחנ תאו לוב ןדְרַה ןבואר ןנֶב לוב) יה
 :ןהירצחְו םיִרָעָה םֶתוחְּפְשִמְל ןְבואר

 ג; יהיו :םֶתחְּפְשִמְל ךנינבל דניהטמל השמ ןתיו
 םהל

 ןייע :י'כ םירפסב איעג אלב ןכ +. 11 .ב"דו א'ד ןכו דדָעְו א'ס ל. 9  ,רָשֶא ריבס +. 8
 עיה ,רת ,ו"ר ביר ,א'ד ןכ! ירקו  ביתכ -רע א'סב ,-העירופפ שש הב ול
 .איעג אלב -לָכְו ג"ב א"ב ןכ.21 .ו'מדו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ רושמב א"ס . 7 .ס'תו
 הטמל א"ס v.24 = .ב"דו א"ד ןכו םֶהיִרְצַחְו א"ס ץ.93 .'רתו ב"ד ,א"ד ןכו -לע א'ס . 9

 .ו"טרו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ינבל איס צץ. 54 | ,ן"טדו ריד ,ב"יד "ד ג'ד בד ןבו
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 ינָּפ ץֶרֶא יצחו רעלגה יָרְע"לְפְו רוע לּובְנַה םֶהָל
 תמר-דע ןוּבשחַמּו :הבר ינפדלע רֶׁשֲא רעורעדדע ןומע <
 תי קמעבּו :רבדל לוכנ"דע םִיִנָחמִמּו םינמבו הָפְצִמַה פז

 ןוחיס תומלממ רפי ןופצְו תוכְסְו המ תיכו םֶרָה
 רבע תרמי הצקדדע לבו ןדריה ןּבְׁשַה ךלמ

 םיִרְעַה םֶתְְפְשִמְל נב תלֲחנ תאָו :הֶחְרזמ ןהריה <
 טבש יצחל השמ ןתיו :םהירצחו 5
 יהיו :םתוחפְשמל השנמדנב הממ יצחל יהיו השנמ ₪

 "למ גש | תּוכְלְממ"לּכ ןָשְּבַהדלָּכ םינחממ םֶלּובְ
 יצחו :ריע םישש ןַשְּבַּכ רשא ריִאו תוחדלַּכְו ןָשְּבה ו

 שבב ָע תּוכְלמִמ יִרָע יערְֶאְו תורפְשעו לֶעלגַ
 :םתוחפשמל ריכְמדיִנֶּב יצחל ּהָשַנְמְדִּב ריִכְמ ינבל

 ןדריל רבעמ בָאומ תוברעְּב השמ להנרשא הֶלֶא כ
 דאל יילַה טבשלו :החרזמ וחירי 3

 םֶָמְלַחִנ אוה לארשי יֵהֹלֲא .הָוהְי הלחנ השמ ןפנ
 -רשֶא הלאו !םהל רֵּבְּד רֶׁשֲאַּכ די

 םמוא .ולחנ רשא ןענכ ץראְּב לארשידינב ילחנ
 תוטמה תובא ישארו ןּטב עשוהיו ןהכה רֶזעְלַא

 -דְִּב הָוהְי הו רשאפ םתְלֲחנ לרב :לֶאְרשְי ינבל >
 שמ ןתנדיכ :הטמה יצחו תושמה תעשתלי השמ +

 םיוללו ןהריל רבעמ הטמה יִצָחְו תוטמה ינש תלחנ
 תוטמ גש .ףקוידינב יהו וכותב הלחנ ןתנ"אל +

 דםא יִּכ ץֶרֶאְּב םיולל קלה לנתנאלו םיִרְפֶאו השנמ
 רֶׁשֲאַּכ !םְנְקְל םהינקמל םהישרנמו תָפְׁשְל םירע >

 -תֶא וקלי לארשי נב ישע ןּכ השמדתא הוהי הוצ
 ץראה --
 א'ס צ.30 .םלובג"לָב א'ס +. 30 .ב"יד ןכו ןֶהיִרְצַחְו א'ס +. 28 .רפסה יצח +. 6
 א'ס צ.2 .רֶׁשֲא ריבס +. 9 ,' .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 33 .ע'תו ביד ןכו -לָכ
 ,ב"יד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 4 .ג'י ר"ל רבדמב ןייע :ס'תו ב"יד ןכו תעשתל תַתְל
 .ט'רו ו"ד ,ג'ד ןכו אלו איס ג"טדו ד"וד
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 6 עשוהידלָא הָדוהְידינְב וש :ץֶרָאָה
 העי התא יזנקה הנֿפּב בֶלָּכ וילא רַמאּר לָנְיַב
 םיהלַאהדשיא השמחלָא הוה רַבּדרְׁשֲא לְֵּדַהתַא
 זםְְראָּ :ענְרּ דש תור לת יִתודֶא ל

 i םעה ירק רה ויפמה א de רשא לאו
 ג אוהה םויב השמ עבשיו :יָהלֲא הוי יֵרֲהֲא יתאלמ
 לל ּהָּב ךלנר הָכְרַד רֶשֶא ?ֶרֶאָה אלדסא למאל
 הוה ירחא תאלמ כ םלועדרע ףנְבלּו הלחנל הָיְהְת
 וו הֶז רּכִּד רֶׁשֲאּכ יתוא!הָוהְי ּהָיָחַה הגה הע + יִהלֶא

 הוה רֶכְדִהתֶא הֶוהְי רָּכִד זָאמ הָגְש ׁשֹמָחְו םיִשָּבְרַ
 יכנא הנה הָּתְעְו רָּבְדמַּב לארְשי ְךְלֶההרְׁשַא השמחלֶא
 גו קח םיה ינְדע :הנש םיעמשו שמח ןֶּב םֹוה
 הע יִחַכַכו א יהצכ השמ יתוא חְלש םויּב רשאּכ

 וג הזה רֶהָהדתֶא ילדהנת התעְו :אובְלו תאצלו המחלמל |

 אוהה םויּכ תעמְשהַתא יִּכ אוהה םֹיּב הָוהְיְרְּכִּדִדִרֶשַא
 יתוא הָוהְי ילוא תורָצְּב תוללג םיִרָעְו םָש םיָכָנעְּכ
 ₪ ןַתיו עשוהָי והכרביו :הָוהְי רפד רשאפ םיתשרוהו
 ו התור ןכ-לע :הֶלַחְנְל הנפירַּב בלָכְל ןורְּבְהתֶא
 ןעי הזה םויה רע הלחנל נפה הנ כפל ורבה
 ו ןורְבַח םֵׂשְו :לארשי יהלא הֹוהְי ירחא אלמ רשא ₪

 ץראקו אוה םיִקעְּב לודגה םאָה עפרא תירק םינֿפל
 וט לרָוגה יֵה :המחלממ הקש
 -רַּכדִמ םֹוָרָא לּובְנלֶא םֶתחַפשמְל הָדּוהְי ינּב הטמל

 ןצ

 ,הניגנ אלבו ףקמב לע א'סש.6 .אלמ הָנּופִי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צז. 6, 13, 4
 .יתבר 'כ +. 31 .א'ד ןכו רסח יִתֹא א'ס +. 10 .ס'תו 'רת ןכו הָיָה רשאכ א'ס +. ד
 .איעג אלב והכרביו נ"ב ,א'ב ןכ +. 13  .יִּתֶא ריבס +. 9

2% 
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 הצקמ ב לבג םֶהְל יהו :ןַמיִת הצקמ הָבְנִנ ןצפ
 בננִמהלֶא אָצַיו והָּבננ הנפה ושלהדמ חלמה ם
 שדקל במ ּהְלעְו הָנֹצ רבע םיִּבַרָהַע הלעמל
 רבו :העקרקה בנו הרדא הל ןֹורְצָח רבע ענרּב
 המי לונה תואצת הוהו םירצמ לחנ אָציְו הָנֹומָצע

ww 

= 

 "רע חלמה םָ הָמָדָק לוב :בע לוג םָכְל היה >
 הצקמ םָיה ושל הנופְצ תַאֿפל לוב ןדרוה הצק

 תיַבְל ןופצמ רַבֲעְ הלנה תי לובָגה הֶלעו :ןדריה <
 | לובה הָלעְו :ןכּוארְדָּב ןהב כא לּובְנַה הלעו הברעה ד

 הפרש לנלגַה-לָא הנפ הֶנופַצְו רוכע קמעמ הרבה
 ימלא לובגה רבעו לחנל בננמ רֶׁשֲא םימדא הלעמל
 יג לּובְנַה הְכֲעְו :לנר ןיעדלא ויִתאָצְת ּוָהְו שמְשְיע
 טעו םלשורי איה בעמ יסוביה ףת"לֶא םוהדב
 רשָא המ םנהחינ ינפדלע רׁשֲא רהָה שאְרְדלֶא לובנה
 רֶהָה שארמ לבנה רַאָתְו :הֶניִפַצ םיִאֿפְר"קַמע הָצְקִּב
 ראָתְו ןורפרה ירע-לֲא אֵצְו חותפ) ימ מיט
 הלעבִמ לּובגה בס :םיִרְעְי תורק איה הלב לובה
 הָנופָצמ םירעידרה ףהכ"לַא רֶבַעְו רעש רהדלָא המ

 לבנה אָצו :הָנמִת רבעו שמשדתיפ דרו ןוְלְסֶכ איה וי
 רֶבְעְו הָנרְּכש לּבְנַה רֵאָהְו הָנּפָצ ןורקע ףָתָּכְדלֶא
 :המְי לובה תואצת יָהְו לאנבי אֵצְיְו הלעבההרה

 הפוהיחנְב לובנ ה לובה לודנה השד ם לוב ו
 ףותב קלה ןתנ הָנפיִדִּכ בלפלו :םקחפשמל ביכס <

 יבא עברַא תירקדתא עשוהיל הָוהְי יפדלא הרוהיחינְּב
 נב הָׁשולְׁש-תֶא בֶלָּכ םָשמ שרו :ןורְבָח איה קָנֶה 4

 קנעה ———

 ,ב"ד ,א"ד ןכו םנהדןָבִג א'ס .8 .אלמ תֹואָצֹוּה א'ס +. 4 .ירק ּויָהְו ,ביתכ הָיָהָו +. 4

 א"ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ .v 9, 10, 1 .ס'תו ו'ד

 ןכ.13 .איעג אלב הלעַּבמ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 10 .ו"דו ג'ד ןכו הָלָעַּבַה ,הָלָעַּבִמ ,הָלֲעַּ

 .אלמ הָנּופִ יאחנדמל ,י יאברעמל

 סס

 כ

) = 
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 :קְנעֶה ידילי יִמְלִּתִתֶאְו ןמיִחֲא-תֶאְו יששדתַא קנעה
 ו; "תורק םינֿפל רַבְּדםׁשְו רֿפְּד יֿבְׁש-לֲא םשמ לע
 4 הָדָכְלּו רפָס"תירקדתַא הָּכחרְׁשֲא בלָּכ רַמאו :רַפ
 וז לאינהע הדפליו :השאל יִּתְב הָמְבעדתֶא ול יתתגת
 :השאל ותְב .הָכֹכע-תֶא לת .בֶלָּכ יֵהֲא ונְקְְּ
 ו הלש היכָאהתאמ לואשל ּוהַתיִסִּתַו ּהָאֹובְּב יהו
 ומ רָמאּפַו :ךלדהמ בַלְּכ ּהלְרמאיו רומחה לעמ חנצתו
 םימ תּלְג יל הֶּתַתְנ יִנָתַתְנ בָננַה ץֶרָא יִּכ הָכְרְב י-ה
 : תויתחת תל תַאְו תוילע הלְג תא הלדןתה

 ג :םתהּפְׁשִמְל הדוהיהינב הממ תלחנ תאו
 עו םודָא לופנלָא הלוהידינב הטמל הצקמ םירעַה והיו
 ₪ :הדעדעו הָנימיִדְו הקו רה רדקו לאצבק הנגב
 7 | הָתְדַח  רוצָחְו :תֹולֲעְבּו םלַמְו ףד :ןנתוו רוצחו שדה
 5 :הרלומו עמשּו םָמֲא :רוצֶת איה ןורְצַה תורו
 = האבי לעוש רצָחְו :טֶלָּפ תיכו ןֹומְׁשֲתַו הדנ רצחו
 , ליִמָכּו דַלּותְלֶאְו :םָצעְו םייעו לעב :הָיתויזבו עבש
 7 ! םיחלשו תואְבְלּו :הנסְנכְ) הָגמְדַמּו לקצו :הָמרַחְ
 :ןקירצחו עַשתְו םיִרשע םיִרעדִלְּכ ןומרו'ןיעו

 5 ןיעו הֹונו :הָנׁשֲאְו הער ליאָתְׁשֲא הָלּפשּב
 ₪ :הקזעו הָפיש םלרעו תמרי :םניעהו חופת .םיג
 % הרשעדעפרא םיִרָע םִיתרדנו הרדגהו םיתידעו םירעשו
 ה :עלּדנמּו הָׁשְדֲהַו ןנצ :ןָהירֲצַחו
 9 ובו :ןילנַעְו תֵכְצבּו שיכל :לאְתְקִיו הָּפְצִמַהְו ןעְלדו
 גו הדמו המענו ןונףהתיב תוחלת :שילחפו סמחלו

 ג הנבל :ןהירַצחו הָרַשְעִרשש םיִרַע
 רתעו ה 77
 -תֶאְמ א'ס +. 18 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט'ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ץמק ןַמיִחַא א'ס 4

 א'ס 19 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ת"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו בָלָּפ הל"ןתװ א'ס צ. 19 .ט'ד ןכו

 ל'צו ןילמ ןירת הָי-תֹויְזְבּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ v.28 ו 'סח יל וילע רסמנו תילע

 ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ צ. 99 = .ז'כ א'י הימחנ ןייע :ע'ת ןכ ָהיִתֹנב

 ןיִעָו ל"צ .v 9 7 ןירת דלּותדלֶאְו א'ס +. 90 = ,ו"דו ג'ד ןכו הָלֵעַּב א'ס ו 'טדו ד'וד

 .ירק וכוש +. 35  .אקספ ןאכ ןיא א'סב צש.33,42 .ט'ב א"י הימחנ ןייע :ע'ת ןכ ןומר

 .ב"ידו א"יד ,ו'ד ,ג'ד ןכו םַמְחַלְו א'ס v.40 = .ב"ידו א"יד ןכו םֵהיִרצֲחְו א'ס .6
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 םְכַאְו הָכיעָהּו :ביִצְנ הָנשִאְו חָּתֿפִר :ןשַעְו רתעו |
 היִתְְּבּו ןִרְקִע ןֵהיֵרְצַהְו עשֶּת םיִרָע הָשאַרָמּו

 דודשא .לידלעדרָשֶא לכ ּהָמיְו ןורקעמ הירצחו <
 הירצחו ָךיָתֹנְּב הע הירצחו ָהיִתונְּב דודשַא :ןקירצהו ה
 ריתיו רימש רבו :לּוָבִ לונה םיהְו םִיָרְצִמ לחנ"דע <

 הָמְּתְשֶאְו בנו :רֶבְד איה הנפרתירקו הדו :הָכיש |
 :ןקירצחו ּהָרְׂשְעדתַחַא םיִרָע הָלּ ןלחו ןָשְְו :םיַעְו

 -תיִמּו םיעו :ןָעָשֶאְו הָמּורְו ברא :
 רעיִצו ןֹורְבְח איה עֶבְרַא תירקְו הָמְמְחְו :ּהָהֿפֲאְו חופת ג
 לַמְרַכ ו ןֹועְמ :ןָהיֵרְצַחְו עַשַת םיִרָע 5
 הנמתְו הַעְבנ ןיקה :חֹלֲת םעדקיו לאַעְריו :המּויְו ףיזו <

 להלה :ןָהיִרצַהְו רשע םיִרָע
 םיִרע ןְקְּתְלִאְו תֹונע-תיִבּו תרעמּו :רודג רוצדתיב 9
 איה לעּבדתורק :ןהירצחו שש ₪0

 :ןקירצחו םיתש םיִרָע הָּברָהְי םיִרָעְי תירק
 יהָפָפְסּו ןיִדִמ הָבְרַעָה תיב רָקְרמב 0
 :ןהירצחו שש םיִרְע ידג ןיעו חלמהדריעו ןשְבִנַהְו ₪
 הָדּוהְידיִנְב ולכוידאל םלשירי ישו .יסּוביַהדתֶאְו 3

 רע םלשּוריּב הדוהי ינבדתַא יטובוה בשיו םשירוהל
 ינבל לונה אציו :הֶזַה םויה זט

 הלע רָבְדַמה הָחְרַמ וחירי ימל וחירי ןדרימ ףסוי
 רבעו היל לא"תיכמ .אציו :לא"תיב רהב וחירימ .

 לבְנהלֲא ּהָמֹ-ררְװ = :תורָמַ יּכְראָה לּבְנְלֶא
 יטלפיה |

ww 

 וכושו צ. 48 = ,ירק לודֶּגַה ,ביתכ לּובְּגַה +. 47 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ןֹורְקְעַמּו א'ס 6
 ןשגו ,ביתכ ןׁשג יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 51 .ירק ומּתָשֶאְו צ. 50  .ירק

 ,ב"יד "ד ,ג'ד ,ב"ר ,א"ד ןכו הָמּוְו א"ס צ.58 .ירק ולו א.51 .ןשג a ןָשגו 'עמל א"נ ,ירק
 ולְבי ,ביתכ ולוי .65 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +.60 .ירק םּניו ,ביתכ םיִנָי צ. 58 .ו"טדו ד"יד
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .9 .הלמ אדח לֶאְתיִב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ v.1.10 .ירק
 .הלמ אדה לת יִּבִמ
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 ויקו ךוגהרעו ןּּתְהַּת ןֶרוחהתיִּב לּוָבְג דע יטלֿפיה
 + יחיו :םיִרֿפֲאְו השנמ ףסֹינב ילו :המי ותאצת
 ההרומ םתלהנ לּובְג יהיו םֶתרפשמל םירֿפַאדנב .לובג
 ; המה לּובְנה או :ןוילע ןךוח תיבדדע רד תוְרָמ
 רַבַעְו הלש תנַאת הָחָרומ לובה בַסֶנְו ןופצמ תָּתמְכמַה
 ז עּגָפּו החרענו תורטע הָחֹונמ דרו :הֶחוני חרֶזממ ותֹוא
 ג הנק לחנ המ לובגה ךכי חופתמ :ןדריה אָצְו ליריב
 םירֿפאנכ הממ תלחנ תאו הָמָיה ויתאצת יהו
 ו ךותְּב םִירָפא נבל תולדבמה םיִרְָהְו :םָֹחְּפִׁשִמְל
 .זןהיחאה טרה השמה תלסנ

 ;רבעדסמל יהיו הזה םויהידע םִיָרֿפַא ברב ינענּכַה
 אוהדיכ הָׁשנִמ הטמל טְרּוגַה יהו

 אּוה יִּכ דָעְלַנה יִבָא הָשנִמ רֹוכְב ליִכָמְל ףסוי רוכב
 נבל יה :ןָשְּכה רעֶלגה ולחיהיו המחְלִמ שיא היה
 קלחחינבלו רעיֿבֲא ינבל םֶתחְפשמל םיִרָתונה הָשנִמ
 עדימש ינבלו רפחדינבלו םָכשינְבלו לאירשא ינבלו
 :םתהּפשִמל םירפוה ףסוידןב השנמ נב הלא
 -אל הָשַנָמְָּב ריִכְמְְּב לָעְלְנְִּב רֶּפָחְְּב דָחּפְלַצְלְ
 הלחמ וימנְב תומש הֶלֶאְו תנְּבְדִא יִּכ םנָב ול ויה
 + רָוַעְלֶא ינפל .הָנברְקתו :הָצְרתְו הָכְלִמ הָלִּגַח העת
 הָוהְי רמאל םיִאיִשנַה ינפלו ןונְךּכ עשוהְי !ינפלו ןהפה
 םהל ןתיו וניחא דותְּב ךלחנ ונלדתַתל השמדת הוצ
 : הילה ולפיו היא יִחֶא א הָלְַ הוהי פלא

-= 
2; 

 זאפ

 שכ

oeשש ₪ 

 דעלגה |
 ד"יד ,ב'יד ,ט'ד ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -דע א'פ ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 8
 .הָמָי א'ס .v 6 | הָמַי8ִה א'ס +. 3 ,ירק ויַתאַצות ,ביתכ ֹותֲאַצֹת ץ. 8 | .ו"טדו
 ס'ת .,ע"ת ויד בד ,א'ד ןכו הֵכְלָמּו א'ס +. 3 'f,  .רסח ותא א'ס 6 .ירק ולש +. 6
 .ר'תו ע"ת ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו -דִיְב א'ס ץ.4 .ר'תו
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 -לובנ יהו :םירתטַה השנמדינבל התיר רֶעְלְנַה 7
 ףלהו םכש פילע רָׁשֲא תמְמָכמַה רׁשֲאמ .הָׁשנְמ

 התיה השנמל חופת ןיע יֿפְׁשִלֲא ןימיהדלֶא לובה +
 דרָיְו :םִיָרֿפֲא ינבל השנמ לּובנ"לֶא חּוּפַתְו חופת ץֶרֶא ,

 םִירֿפָאְל הָלֵאָה םיִרְע לחנל הָּבַננ הנמ לחנ .לובָגה
 יהו לחנל ןֹוֿפְצִמ .הָׁשנְ לוב .השנמ יִרע דוב
 יהיו השנמל הָנּפָצְו םירֿפָאל הָּבננ :הָמִיַה ויתאצת
 :חרוממ רָכֹשְׂשִיְבּו ןוֿפָצִמ ןעְנְפי רֶׁשֲאְב לבג םיַה

 היֶהְֹבו ןאְשדתיב רׁשֲאָרּו רֶכשֶשיִּכ הָׁשמְל יהיו.
 ךיע יבשיו היִתונבו ראד יבשידתַאו היִתֹנַבּו םַעְלְבִיְו
 ָהיתֹונֿבּו ודנמ יבשיו ָהיָתְנְבּו נעה יבשיו ָהיתונְבּו רד
 -תֶא שירוהל הָׁשנְמ יִנָּב ּולָכְי אלו :תפנה תשלש
 :תאזה ץֶרֶאְּב תבשל יענכה לָאוו הּלֲאָה םיִרְעה

 שרוהו סמל יעענְּכַההא וניו לֵאָרשִייִנְּב יקזח יִּכ יהיו ו
 :ושירוה אל

 יל הָּתַתְנ עודמ רָמאָל עשוהידתא ףסוי יִנְּכ ורְּכדו 4
 י"רַשַא דע בל-םע ינָאְו דָחֶא לפֲחְו דָחֶא לוג הלֲחנ

 5רדסעדמַא עשה םֵהילֲא רמו :הָוהְי ינכרב הפדדע 5
 יורפה ץֶרֶאְּב םָׁש ףל תארבו הרעיה ףל הלע הָּתַא

 ףסוי ינְּב ירְמאו :םירֿפָאזרַה ףל ץאחיכ םיִאֿפרַהְ <
 בשיח יענכה-לפּכ לרב בֵכָרְו רַהֵה ּונְל אצַמדאְל
 רׁשֲאלְו ָהיֹנֿבּ ןָאשתיִבְּ רׁשֲאל קַמעָהְדִרֶאְּב

 םִיִרָפֲאְל ףסוי תוב"לָא ; עשוי מאו :לאערו קמעְּב וז
 הוהידאל ל טורג חכו התא ברדסע רמאל תשגלו
 ותארבו אוה ריי ךֶלֹהְהִי רה יִּכ :דַחֶא לרט ףל
 בר יִּכ יֹנענּכה-תֶא שיְרותהפ ותאְצה ףל היה

v. 9רֶכֵׂשׂשִיִּב ב :וא'ב ןכ ד: 1 .רֶׂשׂשבּו כיב .,א'ב ןכ ד. 0 .ּניהַו ריבס . 

 ןכ + 14 :ו"טדל היד. ,ב"יד ,ט'ד הד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ּךנֲעַה א'ס +. גג .ירק רוד +. 1

 ןכ צ. 4 = .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו -לֶא א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"וד " א"וד ,ט"ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב
 ,ו"רו ג'ד ןכו -דע תלמ אלב הפדרַָשֶא א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א'יד ,ט"ד ,י"כ םירפס בורב
 ,ב"ידו ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו רֶׁשֲאַלְ א'ס .16 .ב'װ א"ד ןכו הפדדָע רָשֶא בֶר א'סו

 : .ירק ּויְהְו ,ביתכ הָיהְו א'סבו ּויָהְו א'ס צ. 8
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 חי ּלֲהָקִ :אוה ֶוָח יִּכ ול לזְרּב
 לָהאתֶא םש ּניְכְשו הלש טארשידונב ת תבע"
 ; לַארשִי ינבב ורתזו :םהינפל הׁשְּבפנ ץֶרֶאָהְו דעומ
  רָמאיו :םיטבש העפְׁש םֶתְלְחְנְתֶא ּוקְלְחחאל רֶׁשֲא
 אובל םיפרתמ םִּתַא הָנָא-דע לארשי יִנְּבלֶא עשוהי
 הלא .הָוהְי םָפְל ןפ) לשא ץֶרֶאָהְדתֶא תָשְרל
 , םחְלשֶאו טבשל םיִשְנִא השלש םכל ּובָה :םֶכיִתוְבא
 ואביו םתְלחנ יפל התא ּובּתפוץֶרָאֿב יכלהתוו ומליו
 ; רמעו הדוהו םיִהְלַח העֿבשל הא וקלחתהו :יִלא
 :ןופצמ םלובנהלע ודמעי ףסוי תיכו במ ללובנזלע
 ; ילא םֶּתאַבַהְו םיקלח העבש ץֶרֲאָה-תַא ּובתְכִת ָּתַאְ
 זיפ :וניהלָא הוה ונפל הפ לר ל יתיר הנה

 לתא ּובְתַכ באב וכְלַהְתַהְו ג ראל ץֶרָאָה
 :הֶלָשְב הָוהְי ינפל לֶרוג םכל ךילׁשַא הפו ילא ובושו
 העבשל םיִרעְל הבת ץֶראָב ורבעיו םישנאה וכליו
 :הלש הָגָחְמַהְְלֶא עשוהידלא ואבו רפסדלע םיִקלַח
 גו -קְלֲחו הוי ינפל הָלשְּב לֶרּג עשוהי םַתְל -
 :םֶתְרְלְַמְּכ לארשי ינבל ץֶרֲאָה-תֶא עשוהָי םֶש

 . בחשמל ןמינבדינב הממ לרוג לעו
 ג יהיו :ףסוי נב ןיבו הָדּוהְי יִנָב ןיִּב םֶלְרֹוְנ לּובְּנ אָציו
 -לַא לובה הֶלָע ןדדריהדןמ הָנּופַצ האפל לופגה םֵהְל

Se) 

 יש +

 תכ == ה = הש

 םירפס בורב ןכ ץ.4 .איעג אלב וכלהְתיו נ'ב ,א'ב ןכ .4 .ירק ולש יז. 1 9 .חי
 נ'ב ,א'ב ןכ .5 .ו'טדו ד'יד ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץראב וכלהתיו א"ס ,ט"דו י"ב
 .ירק ולָשַּב צצ. 8, 10 = .'ט קוספ ןייע :ב"יד ןכו הָעְבְׁשְל א'ס צ.6 .איעג אלב וקלחַתַהְ
 .ב"יהו זהיר ג'ד :ם"ד ןכו םֶתְקְלְחַמַּב א'ס +. 10 | .יִנָּפְל א'ס צ. 0
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 ויָתאָצְת היהו הָמָי רֶהָּב הָלָעְו ןֹופָצמ וחירי תב
 -לֶא הול ליבנַה םֵׁשמ רֿבעו :ןוא תיָּכ הרּבדמ 4

 תורטע לובה דריו לַא'תיִּב איה ּהָּבַ הל ףַתּכ
 רַאְתְו :ןותחת ןורחדתיבל במ רשא רֶהָהְדלַע רד 4

 ינפ"לע רֶׁשֲא רֶהָהְִמ הָּבְגְנ םָיתַאְּפל בנו לובָגה
 איה .לַעַּב-תיְרק-לָא ויתאָצת היהו הָבְנְנ ןורחדתיב

 הָבְנָנתַאְּפּו :םירתַאָּפ תאו הָדוהָי ינְּב ריע םירעי תירק +
 ןיעמ"לֶא אַ המי לובגה אצְו םירעי תירק הצקמ

ss é 16פל רֶׁשֲא רֶהָה ה קא ל לובגד ריו  

 .י -

₪ 

 -לוזמ vile Fi רבע באָרד וה ןֶּבֲא רו םִיִמדַא 88
 -לֶא לובה רכעו :התברעה דריו הָנֹוֿפְצ הכרעה ו

 -לֶא לּובְגַה ויתואצות | היהו .ְנֹוֿפְצ הֶלְגַחְדתִיִב ףַתּכ
 הז .הָבָנַג ןדריה .הצקדלֶא הנֹופצ החלמה ןושל

 תא! הָמרְכ תאֿפל ותאר לבי ןדריהו :בָפ ליג פ
 וולו :םֶתחְפְשמְל יִבְס היתלובגל ןמינב יִנָּב תלחנ 4

 -תיבו וחירי םהיתוחפשמל ןמנְב ינכ הטמל םירעה
 "תיבּו םִיַרָמצּו הברעה תיכו :ץיצק קמע הָרְגַח

 פַעָהְו ינמעה רפכו :הָרְפַעו הָרְפהו םָהְ :לא
 הָמְרָהְו .ןעְבג :ןקירצחְו הָרָשָעְדיִּתְש םיִרְע עב
 לאפריו םָהָרְו :הצמהְו ּהָריֿפְכַהְו הֵּפְצִמַהְו :תורָאְבי
 5 תעבג םכׁשורְי איה יסוביהו ףלֶאָה עלַצ :הָלֲאר

 תירק
vv. 15 14, 9הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18 = ,ירק ּויָהְו ,ביתכ הָיָהְו . 

v.14יָתּואָצַות +. 19 = .ב"דו א"ד ןכו הָלָעַמְל א'ס צ. גד = .לַע .יאחנדמל ,יאברעמל ןכ  > 
 א'נ ומ 90  .ב"ידו א"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתב תֹואְצֹוּה א'סב ,ירק תֹואְצֹוּה ,ביתכ
 ,"כ םירפסב אלמ ןכ +. 91 .ירק ּוָהְו ,ביתכ היָהְו א'סב +. 91 .לֹּבֶגִי נ'ב ,לָּבְגִי א"ב
 לֵאָתיִּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 99 .ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,א'יד ,ט'ד ,ה"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד
 וב"ד ,א"ד ,'כ םירפסב אלמ ןכ +. 25 .ירק הָנֹּמַעֲה ,ביתכ יִנּפָעָה +. 4 = .הלמ אדח
 .ז'י 'ט ליעל ןייע :ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ר ,ו"ד ,ג"ד
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 -ִנְב תלחנ תא ןהירצהו ּהָרְׂשֲעעַּבְרַא םיָרַע תירק

 :םתהְּפשמל ןמב
 טי ןועמשהנב הטמְל ןׁשְמְׁשְל | לשה לֵבֹגַה אצה
 הזרת תלחנ ב קג | יהי םתופשמְ

ao) 

 1 ה el צג ו ב-1ו = | 1
1\ 
 יל 1

 7 יא 1 ₪ 5 TN יי א SN 7 23 יל 4"
 :המרחו טופו .דלותְלֶאְו +םצעו "הסב לעוש רצחו
 תואָבְל תיבו :הָכוס רצחו תָבָּכְרִמַהְדתִיִב ילקצו
 רֶתעְו ןומר ו ןיע :ןקירצחו הרשעדשְלָש םירע ןחורשו

 ביי

 :רֵׁשֲא םיִרְצֲחַהְ"לָכְו :ןקירצחו עפרא םיִרֲע ןשעו
 בג תמאָר רָאְּב תלעבהרע הָלֶאַה םיִרָעָה תֹוביֿבְס
 ו נְ לבה :םתהפשמל משב הממ תלחנ תאו

 ₪ שכ

 ₪5 שזז

 -ב

 ₪ <י*

 7 סלח דִתְּב ןועמשחינב לחניו םדמ
 ו םֶתְחְּפְשִמְל ןלובְז י ינבל ישילשה לרוגה טעו

 וו מיל ו לבג הלעו :רירשדדע םלחנ לוב יהיו
 ינפ-לע רשֶא לַחְנהדלֶא ענֿפו תָשְּבדְּב ענֿפו הלערמו |

 וג לוכנְ"לע שמשה חרזמ המדק דירשמ בשְו :םענְכ
 וג רָבָע םשִמּו :עיֿפ הל תַרְבְּדהדלֶא אָצְיו רבת תֶלְסִּ
 רָאתמַה ןומר אצוו ןיצק הע רפה הָתַ הָחְרזִמ הָמֹרְק
 וג כ ויִתְאָצִּת ויהְו ןֶתְנה ןופצמ לּובְגַה ותא בסנו :הענה
 5 םֶחְל תיבו ּהָלַאְרִ ןורמשו לֶלֶהְו תטקו :לֵאדחּתֿפ
 ו ןלובורְנּב תלחנ תאָו :ןקירצהו הָרשעדםיתש םיִרָע
 :ןקירצחו הָלֶאְה םיִרֲעָה םֶתְוחְּפשִמְל

 וז רכששי נבל יעיברה לָדֹוגַה אָצְי רֶכשֶשיל
 ו :םנושו תָֹלָבְּכַהְו הלאער םֶכּובִג יי :םֶתוְּפְשִמְל
 םירפחו == דל א א
 .ויטדו ד"יד ,ב"יד ,א"וד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ןילמ ןירת דלותדלֶאְו איס +. 4 ,ט

v5וס ירדו ביד ,א"וד טיר הד ןו"כ .םירפפס :בוהב ןכ צ. 8 .אלמ תובָּכְרִמה א"ס  

 בלדה דינה בד ,י'כ םיהפס יבורב ןכ .v 4 .אלמ רוב א"פ :v.12 טד ןכו תַמָר

 ב הקאה ןכו הָלֵאָריְ א"ס v.5 .ירק ּגיִהְו ו,ביתכ הֶיִהְו א"ס צ. 4 .ןופצמ א"ס ,ס'תו

 .רֶבֵׂשׂשְיְל ניב ;א'ב ןכ צץ. 17 :ר"תו ע'ת ןכו ינבדהממ א'פ +. 16 קיטו וב הא
 .רכֵׂשׂשִי נ'ב ,א'ב ןכ +. גז
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 תָמָרְו ץבֶאוןׁשקְו תיִכרְהְו :ּתְרֲחְנֲאַו ןוָאישְו םיַרָפַח
 רֹוָּתְב לּובגַה נפו :ץצפ תיבו הדח ןיעו םיננךיעו כ

 ןדריה םֶלּובְג תוֶאְצִת ּויָהְו שמש תיבו המוצחשו
 נב הממ תלחנ תאו :ןָהירצהו ההשע-שש םיִרָע ₪

 :ןֶהירְצַחְו םירעה םתחפשמל רָבששי
 :םֶתוחפְשִמְל רשָאדינב הטמל ישימהה לרוגה אציו

 רעמעו ךלמלאו :ףשכאו ןְמְבְו יל תקְלח םלּובְג יהו
 בשו :תנבל רוחישבו היה לָמְרַכְּב ענֿפו לאשמו א

 לַאדחַתְפְו ינו ןולבז ענָפּו ןגד תיִּב שמשה חרומ
 :לאמשמ לּובְּכ"לֶא אֵצְְו לֶאיִעְנו קמעה תב הֶנּפִצ
 טובְגַה בשו :ּהָּבְר ןודיצ דע הְנכְו ןמחו בחרו רבו 5

 ויהיו הסה לּובְגה בָשְו רצ"רצבמ ריעדדעו המרה
 ברו קֿפָאו המעְו :הָבְכַא לָבִחַמ הָמָיה ויתאצְת

 ב השמ תלסנ תאז :ןהירצחו םיתשו םירשע םיִרֲע 3
 :ןהירצחו הָלֶאָה םיִרְעַה םִתחפשמל רשֶא

 .יִלָתְפנ ינבל יששה לרוגה א ילתפנ ינבל 2
 םיננעצב ןולאמ ףלחמ םֶלּובְג יהיו :םתחפשמל ₪

 :ןִדרוה ויָתאָצֹה יה םוקלדרע לאְנְבִו בקנה ימדאו
 ענו הקלח םשמ אצו רֹובַּת תנזא המ לובגה בש
 חרזמ ןּדְריה הָדּוהיֿבּו םימ ענָּפ רָשֶאְבּו בֶננמ ולב -
 :תרנכו תפר תמחו רצ םידצה רַצבמ יֵרְעְו :שמשה

 :רוצח ןיעו יִעְרְדֶאְו שדקו ורצחו הָמְרֶהְו המדאו 5
 םירע שמש תיבו תנעהתיבו םרח לַא"לדנמו ןואריו א
 ילתפננב הטמ תלחנ תאו :ןֶהיִרְצַחְ ה 39

 םתחפשמל

 ןאכ ןיא א'סב +. 4 .רֶכֵׂשׂשִי כ"ב ,א'ב ןכ .23 = .ירק הַמיִצֲחְׁשְו ,ביתכ הָמּוצֲחְׁשְו +. 2
 .מ'נ ' 'א ה"דו ,ל א'כ ןמקלןייע :ירק ןלבעו ,ביתכ ןרבֲעַו א'סבו ןדבעֶו א'ס <. 8 | .אקספ
 .לָבֲחַמ א'ס ,יללהב ןכ . 99  .ירקו ביתכ ּויָהְו א'סב ,ירק ּויָהָו ,ביתכ ּויִהיַו +. 9

 ביתכ יאברעמל ןכ .38  .שגד הָקְּקִח א'סו אלמ הקקּוח א'ס +. 84 = .ּויְהִיַו ריבס +
skירק םֶרָחְו ,ביתכ םֶרּוח 'נדמל ,םֶרָחָו 'עמל א"נ ,ירק םֶרָח ,ביתכ םּורָח ליונל | . 

sl el םּפכ.. HO ₪ 
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 :ןהיִרצחו םיִרְעָה םֶתחפָשמְל
 9 :יעיבשה לרוגה אָצְי םָתֹהָּפְשִמְל ןךדינב הטמל

 ו :שָמְש רו אא העְרְצ םָתְלֲחנ לוג .יהָו

2 .*-₪- 

 הב ובשו התוא ושריו ד ב התא וכ | התא
  תלחנ תאו :םֲהיְבִא ןד םֵׁשְכ ןד םשְלְל .ּואְרְּו
 :ָהיִרְצַהְו הָלֶאָה םיִרעַה םֶתחְפְשמְל .ןדחינב הטמ
 ₪ לארשיחנב ונחוו היתלובגל ץראהחתַאדלחנל ולו
 = "תֶא ול ונתנ הוהי יפדלע :םָכותְּב ןדּ עשוהיל הלחנ
 הנו םִיִרְפֶא רְּ תא לאש רֶׁשֲא ריעָה

 -ינְב למל תֹובֲאָה ישארו | < דב עשוהיו ו ה פה
 . דעומ לָקא חַתַּפ הוה ינפל הלשב | לרוגב | לֶאְרשי
 :ץֶרָאָהדתֶא קלחמ וכ
 : לֵאָרְׂשִי נְּבדלֶא רּפד :רמאל עְׁשֹוהְי-לֶא הֶוהְי רדיו
 םכיִלַא יִתְרַּבִדִדִרֶשַא טלקמה יִרְעְדתֶא םפל ונת רמאל
 ; לבב הננשּב טפנהכמ חצור הָּמַׁש סמל :השמחדיּב
 | תֶחַאדלא סנו וםָּדַה לֶאנִמ טֶלקִמְל כ יֵהְו תעד
 ינוָאְּב רָבדְו ריעָה רעש חַתֶּפ דמו הלאה םיִרְעַהִמ
 םֶהיִלֲא הָרָעָה ותא ּופְסֶאְו וירבדחתא איהַהְדריעה ינקז
 : וירְחֶא םֶּדַה לַאג ר יכו :םמע שו םוקמ ולחונתנו
 -תֶא הָּכַה תעדהילבב יִּכ ודיִּב חָצרַהדתֶא ורגסידאלו
 | רועָּב ו בשיו :םושלש לומתמ ול אּוה אָנש"אָלְו ודעה
 ןהֹּכַה תומדדע טפשמל הדעה ונפל ודמעדדע איהה

 לודגה ה
 ,ירק ולָשַּב צ. 51 .ב'דו א"ד ןכו םיִּבְלְעַשְו א"ס +. 45 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ןיעְו א"ס יל. 1
 .ד"ודוי ב"יד ט"ד גידי ,ג"דיןכו .עיבר רבדו א'ס ,ו"טדו יב םירפפ בורב ןכ אה
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 אבו הצורה בושי | וא םֵהָה םיִמַָּב ּהָיהי רֶׁשֲא לודָגַה

 ישרקיו :םשמ םְֶרַשַא ריעה"לא ותיּבדלֶאו וריעדלא 1
 םִיָרֿפָא רֶהְּב םֶכְשדתֶאְ יָתְפנ רֵהְּב ליִלְנַב שדַקְתַא
 רָבעמּו :הָדּוהְי רֵהְּב ןרְבִח איה עברַא תורקדתאו
 רשימפ רָבְדַמַּב רַצְבִדתֶא ּונָתָנ הָחְרְזִמ וחירי ןדְרָיְ
 ןולנתַאְו דָגההֶטמִמ דעלגּב תמארחתאְו ןבואר הטממ

 | לפל הָדַעִמה ירע יה הלא :השנמ הטממ ןְׁשּבב \
 -הכִמלַּכ המט םנָל םכותכ רנה רגלו לארי ינב
 ינפל ֹורְמַע-רע םֶּדַה לאני רוב תמו אָלְו הָננְׁשְּב שפנ

 תֹובֲא ישאר ּוׁשְנְר :הָרעֶה אכ
 יׁשארהלַאו ןונדןּב עשוהידלָאְ ןהפה רָזְעְלֶאלֶא םיִוְלַה
 הלַשְּב םהיִלַא ורבו :לארשי ינבל תוטמה תובא .

 ונְלדתַתְל השמ-רוכ הוצ הוי רמאל ןענכ ץֶרָאְּב
 -ינב וניו .:ונתמהבל ןהיִשְרְנִמו תֶבַשְל ה םיִרע
 םירעהתֶא הוה : יפדלֶא םתלחנמ םיולל לארשי

 תק תֶחְּפְשַמְל לָרוגה אצוו :ןֶהישְרֶנמֶאְו הָלֲאָה
 הָרּוהְי הטממ .םיולקךמ ןהפה ןרֶהַא נבל יהוו
 שְלֶש םיִרְע לֶרוגּכ ןמנֿב הטממו יִנעָמָשַה הָסִמִמ
 | :הרשע
 -הֶַטמִמּו םירֿפָא-הממ תחָפְשִמִמ םירָתּונה תָהָק ינבלו ;

 :רשע םיִרְע לַרוגְּב השנמ הטמ יצחמו ןד

 -הטממורכששידהטמ תֶחְפשממ שגנב
 לרוגּ ןְשְּבַב הָשְנֶמ הטמ יִצֲחַמֹו יִלּתַפִנ טממו רשֶא
 יחחמ נבל :הרשע שלש םירע ז

 ןלּובו הטממו דנההטממו ןבואר הטממ םתחפשמל

 תר :הֶרָשִע יָת =
 = יב :

 ,ביתכ ןֹולָגצ.8 = .ו"טדו רייד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תומאר א'ס ץ.
 א'סב צז. 5. 8. .,יתהקה א'ס ף.4 = ,"לָע ריבס ע.3 ירק ולָשַּב .2.אב .ירק ןלוג
 ,רָבששי ג"ב ,א"ב ןכ .6 .אקספ ןאכ ןיא
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 ןְהיׁשְרמתֶאְו הָלֶאָה םיִרְעָהֲּא םיולל לֵאָרְׂשִידנֿב
 :לֶרּוגְּב הׁשֹמ"דיְּב הָוהְי הוצע רֶׁשֲאַכ

 תֵא ןועמש יִנְּב הָממַמּו הדיהְ נב הממ ותו
 וי נבל יהו :םֵׁשְּב ןָהְתֶא אָרְקִי"רָשֶא הָלֶאָה םיִרָעָה
 לרוגה היה םהל כ יול יִנָבִמ יֵּתָהְּכַה תוחָפְשִמִמ ןרהא

 וו קה יבֲא עַּבְרַא תירקדתא ם דל ונתוו :הנשיאר
 :היתביבס הׁשְרְנמ-תֶאְו הדוהי רֶהְּב ןֹורֿבַח איה
 ופ הנֿפוְב פלפל גתנ הירצמדתאְו רעה הרשת
 4 ותנ ןהפה ןרהאו ינבלו :ותְזחַאְב
 -תֶאְו השמת ןֹורְבְח-תֶא הצרה טלקמ ריעדתָא
 + "תֶאְו ָהׁשְרנִמ-תֶאְו רּתָודתֶאְו וָהיִׁשְרנמתֶאְו הנבל
 5 "תֶאְו ָהׁשְרנְמ-תֶאְו |לחהתַאְו :היִשְרגמדתֶאְו עַמָּתְשֶא
 ו הָמחתֶאְו ָהׁשְרְנִמתֶאְו ןיעדתַאו :הָשְרְִמתֶאְו רַב
 עׁשַת םיִרָע ָהָׁשְרְגִמיתֶאְו שמש תיִּבדתֶא קשְרְיִמדתַאְ
 וז ןשְבהתֶא ןיִמָנְּב הטממו :הָלֲאָה םיִמָבְׁשַה ינש תֶאמ
 ו -תֶאְו תותנע-תַא :השְרמתֶאְו עבנהתא השרנמחתֶא
 גו יֵרֲעלְּכ :עֶּבְרֲא םירע השרגמדתֶאְו ןומְלע-תֶאְו ָהֵׁשְרנמ
 :ֵהיֵׁשְרנִמּו םיִרֲע .הרשעדשלש םיִנָהְּכה ןְרָהַאדינְב

 ג םיִרָתונה םיולה תָהָקחינְּב חפשו
 עו וניו :םירפא הטממ םֶלְרִּמ ירע יהו תהק יב
 השרגמ"תאְ) םכָשתַא הצרה טלקמ ריעְדתַא םהְל
 ג םיצְבְקתֶאְו :ָהָשְרְיִמדתֶאְו ךזעתֶאְו םִָרֿפֲא רהְּ
 :עפְרֶא םיִרָע השְרְנַמתֶאְו ןרוח תיכדתאְו ָהְׁשָרְנמ"תֶאְ

 ג "תֶאְו אָקִּתְלֶאתֶא ןֶדְהטממו
 א "תֶאְו ןוליארתא :ְהְׁשְרנמהתָאו ןותבג-תֶא השרגמ

== 

- 
 הָנּופִ .- ,יאברעמל ןכ צ.15 = ,ירק הָנשאַר ,ביתכ הָנְשיִאר +.10 = ,יתהקה א'ס 0
 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב"יד "ד ,ב'ד ,א"ד ןכו -תֶאְו א'פ v.16  .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.18  .אלמ
 ,א"ד ןכו -תֶאְו א"ס +. 18 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו "תֶאְו א"ס צ. 18 .החותפ ןאכ שי א'סב +. גד
 -תֶאְו א'ס ץ. 24 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו -תַאְו א'ס צץ. 93 .ב"ידו ו'ד ,ב'ד

 = .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,ב'ד ,א'ד ןכו
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 :עפרֶא םירע ָהָׁשרנִמתֶאְו ןומרדתנדתֶא ָהׁשְרְנִמ
 -תֶאְו ְךנעֶּת-תַא הָשְנְמ הממ תיִצֲחַמְמּו

 -לָּכ :םִיִּתַש םירע ָהֶׁשְרנמ-תֶאְו ןומרחתנהתַאְו ָהֵׁשְרנִמ
 :םיִרְתִנַה תֶהָקנְּב .תוחפשמל ןהישרנמו רשע םיִרָ

 טלה תחפשממ ןושרג נבל

 לתא חצרֶה טלקמ ליעדתא הֵׁשנְמ הממ יִצָחְ
 םיִרָע ָהֶׁשְרְנמ"תֶאְו הָדְּתְׁשִעְּב"הָאו הְׁשָרְנִמ-תֶאְ ןשְּבּב
 ןויושקדתַא רָכשׂשְי הממ :םִיָתְׁ
 -תֶאְו תומְרידתֶא :הַׁשְרנמ"תֶאְ תֶרָבְּדדתֶא הַשְרֶגַמתֶאְ
 :עַּבְרַא םיִרָע ָהָׁשְרְנִמ"תֶאְו םִננ ןיערתַא השרנמ

 הָשְרְנמִדתֶאְו לָאְׁשמ-תַא רשֶא הטממו
 -תֶאְו הׁשְרנמ-תֶאְו תקְלְחתֶא :ָהָשְרְנִמְדתֶאְו ןודבעדתַא
 :עפרא םירע השרנמהתֶאְו בחר
 ׁשְרָקדתֶא חצה טלקמ | ריעדתֶא ילתפנ הממ
 ָהֵׁשְרְנְמ-תֶאָו ראד תמח"תאו הֵׁשְרְנְמ-תָאְו ליִלָנַב
 ישרה יִרעדלְּכ :שלש םירע ָהָׁשְרְמ-תֶאְו ןתְרכ-תֶאְ
 :ןהישרקמו רע הָרשעדעלש םתחפשמל

 תֶאְמ םירָתְגה םיולח יררמחינְּב תהפשמלו
 -תֶאְו הָתְרְכְדִתֶא השְרנמחתַאְו םַעְנְקְיִדתא ןלובז הטמ
 -תֶאְ ללהניהא ָהׁשְרנִמ-תַאְו הָנְמּדהתֶא :ָהׁשְרנִמ

 :עבְרֶַא םיִרָע ָהָׁשְרְנֹמ
 הָצְהְיתֶאְו הָׁשְרְנִמ-תֶאְו רֶצָּב-תֶא ןְבואָר הטממו

 -תאו WAS תעָפיִמדתֶאְו ָהְׁשְרְנִמ-תֶאְו תומדקדתֶא :ָהׁשְרנמדתֶאְו :
vv. 95, 98, 05 ןולְּג צ. עז .רסח תחַּפָשָמְל יארוסל צץ. 56 .אקספ ןאכ ןיא א'סב  

 א'ס צץ. 99 = .רכששי נ"ב ,א'ב ןכ +. 98 .איעג אלב -תֶאְו נ'ב ,א'ב ןכ צ. פז = .ירק ןלֹוּג
 רוד +. 35 = .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ב'ד ,א'ד ןכו "תֶאְו א"ס +. 91 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,א'ד ןכו דתֶאְו
 ינש ולא צט 96, 87 .ר'תו 'רת ,ב"יד "ד ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו -תֶאְו א'ס ץ. 34  .ירק
 ה'ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'דב ,י"כ םירפס בורב ןאכ ואצמנ לבא יללהב םיבותכ ןניא םיקוספה
 ַחְצְרֶה טלקמ ריעְתֶא ןבואר א'ס +. 36 = .ד"סו ג'ס 'ו 'א ה'ד ןייע :ר"תו ע"ת ,ב"יד ,א"וד

 | א'פץ.87 .זתֶא א'סצ.36 | ,ר"תו ע"ת ןכו רֵּבְדַמַּב רצב א'סצ.36 .ר'תו ע"ת ,ק'ד ןכו
 יע"תו ד"יד ,ב"יד ,א"ד ,ז"ר היד ,ג'ד ןכו -תֶאְ
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 :עּבְרֲא םיִרָע ָהְׁשְרְנמדתָאְו
 ₪ "תֶא חצרה טלקמ ריעדתָא דָנדהַמִמִמּ

 דתֶאְו םִינָחֹמתֲאְו = ָהָשְרְנמְד תֶאְו  דָעְלִנַב א תמר
 3 -תֶאְו רֶזעיחתֶא השְרגמדתֶאְו ןובשָחדתֶא :השרנמ
 א יררמ נבל .םידעָהד לכ :עכרַא םיִרֲעלְּכ הׁשְרֹנמ
 םלרוג יהו םיולֶה תֹוחְפְׁשִמִמ םיִרָתִנַה םתֹחַּפשמְ
 וו נב תֶזחא תב םיולַה יִרְע לַכ :הֶרָשָע םיתש םירע
 ₪ הניהת :ןהישרקמו הנמשּו םיִעְבִרַא םיִרע לארשי

 -לָכל ןכ היתביבְס קישרעמו ריע ריע הָלֶאָה םירעה |
 ₪ לארשיל הוהי ןתוו :הלאה םיִרְעַה 5

 הושריו םתובאל תפל עָּבָשנ רֶשֲא ץֶרָאָהְדלֶּכְדתֶא
 וג עֵּבְׁשזרְׁשַא לָכַּכ ֿיִבָסִמ םֵהְל הָוהְי חו :הב ובשיו
 תא םהיֿפיא"לְּכִמ םְֶיִנָפַּכ שיא מעדאל םובַאל
 ₪ לפמ רב לֿפנהאל :םֶדָיְּב החי ןתנ םַהיִבְיִאדלְּ
 לפה לארשי תִּבדלֶא הֹוהי רֶבִדִרֶשֶא בוטה רֶבְדַה

 בכ ינֿבוארְל עשוהי אָרְקִי א :אָּכ <
 ג םִּתַא םהִלֲא רֶמאַּו :השנמ הטמ יצָחלו ירו =

 הוהי רבע השמ םֶכְּתַא הוצ רֶׁשֲאלְּכ תַא םתרמְׁש
 ג םתבוע-אְל :םֶכְתֶא יתוצ-רְׁשֲא לכל ילוקב ועָמְשתו
 םּתְרמְשּו הזה םיה דע םיבר םיִמָי הָו םֶכיִחֶאתֶא
 + הוה חינה הע :םכיהְלֶא הוה תוצמ תרְמשמחתא
 וכלו נפ הפעו םהְל רּכִד רׁשֲאכ םֶכיִחֶאְל םֶכיִהְלַא
 םָכְל ןֶתְנ ורׁשֲא םֶכְתִַחֶא ץראהלַא םיִלָהַאְל םֶכְל
 : דאָמ ּורְמש | קר :ןְּרה רֿבעּב הָוהְי דֿבע הָשמ
 םָכְתֶא הוצ רֶׁשֲא ּהרותַההתַאְ הָוְצמַה-הֶא הושעל

 השמ

 :הָשנְמִה טבש א'סבו ,ב'דו ,א"ד ןכו טבש א'ס .1 .בכ .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 3

 א'ס צ. 4 .ב"דו א"ד ,י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו םָכָל ריבס +. 4 .'ז קוספ ןייע

 ,ב"ידו ו"ד ,א"ד ןכו ּועְסּ

28 
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 תֿפְלְלְו םָכיֵהְלֲא הֹוהחתֲא הבהאל הוהידרבע השמ
 -לָפְב ולבעלּו ופדהְכבדלוויפוצִמ רמְׁשְלְוויפְרְד"לבְב

 ובל םחלשיו עשֹוהְי םכרכיו :םכשפנהלפבו םכבכל 0
 :םהילהאדלֶא

 הנ צל שבב השמ ןַתָנ הָשְנמִה טבְש | יצָחלו
 םֶתְלַשיִּכ :םת ּהַמָי ןדריה רבעמ םֵהיֵהֲאדסע עשֹוהי

 רמאל םַהיִלֶא רַמאַֹו :םכְרבו םֶהיֵלֲהָא-לֶא עשוה <
 5אמ"בר הנקמְבו םפיִלֲהָא-לַא ובוש םיפר םיספנב
 הברה תִמְלשְבּו לורבבו תֶשָחְנְבּו בהָוְבּו ככ
 :םכיַחְאדִע םָפיֿפיא-ללש וקלח דֶאְמ

 טָבש | יִצֲחַו ננו ןכּואְרנְּכ כליו ובשיו 0
 ןעֶנְּכְרַאְּב רֶׁשֲא ּהָלָשִמ לַארׂשִי נְּב תֶאַמ הָשנמה
 חוזחאְנ רֶׁשֲא םֶתָזְחַא ץֶראלא דעלגה ץֶרָאדלֶא תפל

 ןוריה תולילנ"לא ואביו :השמ-רוב הָוהי יפ"לע ּהָב וו

 טָמש יח דנינו ןפוארדינב וכו ןעֶנכ ץֶרָאְּב רשא
 :הֶאְרִמל לדג חבומ ןיוריהדלע במ םש הֵׂשנְמַה

 רש נבו ןבואר"ינב נב הגה רמאל לארשיחנב ועמשיו ו
 ןענְכ ץֶרֶא לּומדלא ַחִַמַה-תַא הֵׁשנְמַה טָבְש יצחו

 יִנֶב ועמשיו :לארשי נב רפעדלָא ןדריה תולילנדלא וי
 תולעל הלש לַארשידינב תבעזלכ ולַהְפיַו לאְרשי

 לֶארשידינכ וחלשיו :אבְצל םהילע 4
 "לא השנמדטבש יִצָחְדלֶאְו דנינְּבְדלֶאְ ןבוארדינבדלֶא

 הָרְשִעְו :ןהכה ךעְלֲאְדּב סַחְניִפִִתֶא רעלה ץֶרֶא 4
 לכל בָא תיֿבְל דָחֶא איִׂשָנ דָחֶא איִׂשָנ מע םיִאׂשנ
 יפלאל המה םתּובָאדתיִּב שאר שיאו לארשי תוטמ
 יִצָח"לֶאְ רגל ןבאָרנְבלא ואב :לארש =

 .יטבש .

 ג'ב ,א'ב ןכ צ. ד .ירק רֶבָעַּב ,ביתכ רָבָעַמ צ. 7 .איעג אלב םכחבו) "ב , ,א"ב ןכ 6

 +ירק ולש :v 9 .ירק A v.9 .אקספ ןאכ ןיא א'סבצצ.9,13 .ףקמ אלבו חנומב יִּ
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 ו הָּכ :רמאל םֶתא יִרְּבדְיַו רעלגה ץְרַא-לֶא הָשנְמדטְבַש
 םּתלעמ רשא הזה לעמהההמ הָוהְי תבע | לכ ורָמִא
 םכתֹונְבִּכ הוהי ירחאמ םויה בו של לארשי יהלאּב
 -תֶא ונל-טעמה :הוהיב םויה םכדרמל חַפְומ םכל
 יהו הזה םויה דע ממ לרהטההאל רֶׁשֲא רש ןע
 ו הודי יֵרָחַאמ םויה ּובַׁשַּת םָּתַאְו :הֹוהְי תדעב ףגנד
 תעדלכלַא רחמו הוהיִב םויה ודרמת םָּתַא היה
 ₪ ורבע םֶכְתִַחַא ץֶרֶא הֶאְמְטמִא ךַאְו :ףצקי לארֶשי
 הָוהְי ןֵבשִמ םָׁשַכׁש רשא הוה תזְחֶא ץראלֶא םכְל
 ודרמה-לא \ ונתואו וררמתדלא הָוהיבו ּנֿבֹותְּב ִזַחֶאַהְ
 ּוניִהלֶא הוהי חבומ ירעלכמ חְּבַזמ םכל םפתנבּב
 גו תֶדעדלָּכְ"לעו םֶרחַּב לעמ לעמ חרוהְּב ןבע | אולה
 :ונועב עו אָל דַחֶא שיא אּוהְו ףצק הָיָה לאְרְשי

 גו טבש יִצֲחַו דנינו ןֶבּואְרִיִנְּב ונעו
 ₪ | םיהלַאו לא :לארשי יפלא ישאְרדתֶא ורבו השנמה
 עבי אוה לארשיו עדי אוה הוה םיהלא | לא הוה
 :הֶוַה םויה ונעיׁשות-לַא הֹוהיּב טעמב"םאו ררמבהסא
 93 ת תולעהלדסאו הוה :יִרָחאַמ ושל חָּבְוִמ כ .תונבל
 םימְלש יחבז וילע תושעלדםאו הַחְנִמּ הלוע וילע
 -תֶא ּונישע רַבְּדמ הָנָאְדִמ אלמא :שָקַבָי אה הָוהְ
 -המ רמאל ונינבל םָכינְב ורמאי רָחַמ רמאל תאו
 5 ויּכ .הוהידת) לוב :לארשי והלא הוהילו מ
 קלח םֶכְלְיִא ןדרוהדתַא דנינו ןֿבּואָרהנְּב יניב
 -תֶא אָרָי יתְלבְל ּנֵנְב-תַא םכינב ּותיִּפשהו הוהיב
 . אל חַּכְומַההתֶא תונבל ונכ אָנְיהַשַענ רָמאֹו :הוהְ
 ג ןיבו םָכיֵבּו וננִּב אוה דע יִּכ כ וחבל אל הלל

 -וניתורד | צר יע
v. 18לֶאְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 90  ,.איעגב -לֶא נפ איב ןכ ". | v.91לֶא א'ס - 

 ה"כ םירפס בורב ןכ צ. 6 | ."םָא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .22 .ע'תו ב"יד ,א"יד ןכו

 ןכו אלמד אלמ ּוניִנְּב א'ס +. 95 = .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ןתנ א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד

 .ו'מדו ג'ד ןב"ד אד
 מ"

- 1 

 = כ
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 ונפל הָוהי תרבעהתֶא רבעל ּטיִרָחַא  וניתורד
 רֵחָמ םֶכיִנב ורמאידאלו ּוניַמְלׁשבּו ניַחְבזבו ּניֵתולְעְב

 ורָמאייִּכ ההְו מאו :הֹוהיּב קלח םכלדוא וננָבְל <
 תיִנְּבִּתדִתֶא יִאְר .וטרמָאְו רחמ וניתרדדלַאו וניל
 = = הבול אלו הלשל אל ּוניַתובָא יׂשְע-רְׁשַא הָוהְי חפומ

 | = דרמל ונממ וגל הלילח :םכיניפ ניניֵּב אוה דעְדיִּכ 9
 הלעְל חָּבַומ תונבל היהְי ירחאמ םויה בּושְלְו הוהיּב
 ינפל רשא וניהלֶא הוהי םֵּבִמ דבְלַמ חבולו הנמל

 ןהֹּכַה סַחְנִּפ עמשיו :נָּכְׁשִמ ג

 -תֶא ותא רשא לֵאָרְׂשִי יפְלַא ישארו הָדְעַה יִאיִשְנ
 הָשַנְמ ינֿבּו ךנדינבו ןבוארדינב ּורְּבִד רשֶא םיִרָבִּדַה

 -לֶא ןטפה ךעלֲאדְּ םַחְנִּפ רָמאיו :םָהיֵנְעְּב בטייו גו
 עדו םווה .השנמ יִנּבְ"לֶאְו דָננְּבלֶאְו ןכוארדינב
 הזה לעמה הָוהיּב םתלעמהאל רשא הוה ּונָּותְביִּ

 סחְניפ בשוו :הָוהְי ךימ לארי יְבדתֶא םֶתְלַשַה זָא
 -ינב תאַמּו ןבוארדינב תאמ םיאישְנהְו | ןהפה רועְלֶאְדָּב
 ובשיו לארשי יִנְּבלֶא ןענכ ץֶראלא רעְלגה ץרֶאמ רג

 וכרביו לארשי יִנּב עב רָבְדַה בשיוו זרָכְד םתוא ₪
 אצל טהילע תולעל ּודְמֲא אלו לארשי יְִּב םיהלֶא
 םיבשי .רנהנבו ןבוארדנכ רשא ץֶראַה-תֶא תחשל

 מ אוה רע יִכ הבומל דנינו ןבוארהנב ארקה הב ₪

 יהָיו :םיִהלֲאָה הוה יִ ּוַתִּב גכ
 -לָּכִמ לֶאְרְשיְל הָוהְי יִנָה"רַׁשֲא ירחא םיכר םיִמָיְמ
 עשוהי אָרְקיו :םימיּכ אָּב ןקז עשוהיו ביבפמ םֶהיִבְיִא
 ראו וירמשלוויטפשלו וישארְלווינקול לֶאְרְשילָכְל
 םהלא =

v. 7ב"ד ,א"ד ןכו רפחד רסח ּוניִתרצ א'ס ,ו"טדו א"יד ,ו"ד ,ג'ר ,י"כ םירפס בורב ןכ , 

 ,א"ד ןכו רסח ּונֲהָבְזִבּו א'ס v.27 .ב"יד ןכו אלמר אלמ ּוניִתֹורֹוּד א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט"ד
 ןכו דע חבזמל א'D 4 .איעג אלב םיאישנַהְו נ'ב ,א'ב ןכ .32 .ב"ירו ו'ד ,ב"ד
 ,ר"תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו םיהלאה אּוה א'ס +. 34 .ם"תו י"כ 'רת ,ב"ד ,א"ד

 כ
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 ג "לָּכ תֶא םֶתיֵאְר םָּתַאְו :םיִמָיַּב יִתאָּב יִּתְנַקְז יִנָא םָהְלא
 םֶכיִנְפִמ הֶלֶאָה םיוגה"לָבל םפיהלֲא הָוהְי הָׂשֲע רֶׁשֲא

 , םָכְל יחפה יאָר :םכל םָחֶלגַה אה םֶכיֵהְלֲא הָוהָ
 ךמ םֶכיִטְבְשְל הָלִחְְּב הָלֶאָה םיִרָאְׁשנַה םִיונַהדתֶא
 אֹובְמ לונה םִיַהְו יִּתֹרְכַה רֶׁשֲא םִיַה"לָכְו ןֶּדְריַה
 ; שירוהו םֶכיִנָפִמ םֿפְּרִהִי אוה םֶכיִהְלֶא הֹוהו :שמשה
 הוהי רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ םִצְרַא-הֶא םָתׁשְרו םכינפלמ םתא
 ; תא תושעלו רמשל דאָמ םָּתְכוחו :םּכְל םֶכיִהְלֶא
 ןימי ומממ"רוס יתלבל השמ תרות רַפְסַּב בּותְּכַהלְּכ
 ; הֶלֲאַה םיִרֲאְׁשנַה הלאה םיוגב .אובחיתלבל ;לואמשו
 אֶל עיִּבְשַת אָלְו ורילות"אל םֶהיַהְלַא םשבו םֶכִּתִא
 8 םֶכיִהְלַא הָוהיּבְדםִא יִּכ :םהל ווחתשת אָלְו םודבעפ
 ' הָוהְי ׁשְרֹוּװ :הזה םיה רע םֶתישָע רֶׁשֲאַּכ יקָּבדִּת
 שיא דמעדאל םָּתַאְו םימוצעו םיִללְג םיוג םֶכיִנָּפִמ
 10 ףלארףדרי םָּכִמ רָחֶא-שיִא :הזה םויה רע םֶכיִנָּפְּ
 רּבּד רֶׁשֲאַּכ םכל םחלנה אוה םכיִהְלַא הוהְי ו יִּכ
 וו הָוהְידתֶא הכהאל םפיתשפנל דֶאַמ םתרמשנו :םכל
 וג םיוגה רָתְְּב םֶּתְקְּבְרּו ובושָּת בושדסא ! יִכ :םֶכיַהְלֶ
 םֶהָּב םֶתְנִּפִחְתַהְו םכתא הָלֶאָה םיִרָאְׁשִנַה הלאה
 ג ףיסוי אל כ ועדת עודי וםָכְּב םַרְו םֶהָּב םֶתאָבּ
 םֶכיִנָפְלְמ ּהָלֶאָה .םיוגַהדתַא שיִרוהְל םֶכיהְלֶא הוה
 םיננצלו .םָכיִרְצְּב טטשלו שקומלו חפל םַכְל ֹוָה
 תאזה הָבטַה ּהָמרֲאָה לעמ םֶכֹרֿבִא דע םֶכיֵנעְּב
 וו ףלוה יבא ּהֵנֲהְו וםָכיַהלֲא הוהי םכל ןפְנ שא
 -לָפבּו םפּּבְללּפְּב םתעד ןֶרָאָה"לְּ ךֶרָרְּב םויה

 םיבוטה םיִרָבְּדַה | לפמ ֹרֵחֶא רֶבְּד לֿפנדאל יִכ םֶכֵׁשֿפנ
Sa.רשא 0-1  

 .ירק לאמשו .6 .ג'ו 'ה קוספ ןמקל ןייע :ב"ידו ב"ד ,א'ד ןכו םֶכיֵנפְלִמ א'ס +. 3
 .ב'ירו ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו םיוגה- דל א'ס צ. 13 .איעג אלב םתנתחתֶהְו נ"ב ,א'ב ןכ +. 2
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 םָכְל ואב לפה םֶכיִלֲע םָכיַהְקֲא הָוהְי רָבִּד רֶשֶא
 "לָּכ םכיֵלֲע אָּבירְׁשֲאכ הָיִהְו :דָחֶא רָבְּד ונממ לנדא ₪

 איב ןּכ םקיִלע םֶקיַהְלַא הוה רָּבד רֶׁשֲא בוטה רָבִדה
 םֶכְתְִא ודימשהדדע ערה רָבְּדַהלָּכ תֶא םֶכיִלָע הָוהְ
 הֹיהְי םָכָל ןתָנ רֶׁשֲא תאזה הבוטה הָמְדֶאְה לעמ

 הָוצ רֶׁשֲא טפיִהלֲא הוה תירְּב"הָא םֶכְרְבַעְּב :םָפיַהלֲא 6
 םתיוֲחַתְׁשַהְו םיִרָהֲא .םיִהְלֲא םָּתרֹבעו םֶּתְכְלַהְו םֶכְתא
 ץֵרֲאָה לעמ ּהָרַהַמ םָּתרֿבֲאו םכְב הוהידףא הָרָחַו םהל

 ףסָאו :םכל ןתְנ רֶׁשֲא הבוטה דכ
 = לקול ארק המבש לארשי ימֹבְׁש-לָּכיהָא עשוהי
 ינפל ובציתיו וירטשלו ויִטפשלו וישארלו לארשי
 = = הָוהְי רמָאזהפ םעָה"לָּכְדלֶא עָשוהי רמאיו :םיהלאה
 0 חרת םלשמ םפיֵתֹובֲא ובשי רטנה רעב לארשי יהלֶא
 חָאְו :םיִרְחֶא םיקלַא ורבע רוחנ יאו םֶהְרְבִא יִבָא
 -לַכָּב ותא לאורה רבעמ םֶהְרְבַאחתֶא םָפיִבֲא-תֶא
 = ןּתֶאְו :קָחְצְיתֶא לתא ועְרזתֶא בראו ןעֶנְּכ ץרא
 ריעש ךההתֶא ושעל ןּתְאְו ןָׁשע-תֶאְו בקַעידתַא קחציל

 -הֶא חַלֶשֶאְו :םירצמ ּודְרָי וינֿבּ בקע ותוא תשרל :
 וּבְרְקְּב יִתִשְע רשַאכ םירצמחתַא ףגָאְו ןרָהאדתַאְוהַשמ
 םִיַרְצִמִמ םֶכיִתוְבָאתֶא איצואו :םָכְתֶא יתאצוה רחאו
 בָכְרַּב םֶכיִתובַא ירחא םירצמ ופדְרִיו המה ואת

 לפאמ שו הוהידלֶא וקעצוו :ףוסדסו םיֵׁשְרָפְבו ז
 = | והפכו םָיהְדתַא ויִלָע אביו םיִרָצִמה ןיֿפו | םכינב

 = ןפשתו םירצמב יתישעירָשַא תא םקנע הארה
 .ירמָאָק ץֶרֶאְדלֶא םֶכתֶא האבאו :םיכר םיִמָי רָכְדּמַב <
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 בשויה
 .ד"ידו ב"יד ,א'יד ,ט"ד ג"ר ,ג"ד ,ב'ד ,א"דב ןכו םֶביִלַא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ ל. 5
 .ירקו ביתכ הָמְיַרְצִמ א'סב ,הַָמְיַרְצִמ ריבס . 4 .ירק הֵּבְרַאְו ,ביתכ בֶרֶאְו יש. 3 .דכ
 א'נ :ירק הָאיִבָאְ ביתכ איִבָאְו יאחנדמל ירק איִבֲאְו ,ביתכ הָאיִבָאְ יאברעמל +. 8
 ,ירק הָאיִבָאְ ,ביתכ איִבָאְ יאחנדמל ,ירקו ביתכ איבֲאְו יאברעמל
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 םֶכְדיְּב םֶתוא ןּתָאְו םֶכִּתִא ּומָחְליוְוִדִרַיה רֶבַעְּב בָשויַה
 קֶלְּב םָקּו :םכיִנֶפמ םרימשאו םֶצְרַאדתֶא ּושריתו
 אָרְקיו הלשוו לֵאָרְשִיְּב הלו בָאומ ךלִמ לופצְהְּ
 ומ עמשל יִתיִבָא אָלְו :םֶכַתֶא ללקל רעְּבְרַּב םעֶלבְל
 :ודימ םֶכַתֶא ליאו םֶכַתֶא רב רבו םעלבל
 ו: םפב ומֲחְלו .וחירידלֶא ואבו ןדריהתֶא .ּורָבעתו
 ישָגְרגהְו יתחהו ינענפהְו יזרפהו ירמָאה וחיריהילעב
 ו םֶפינפל הלְׁשֲאְו :םפדיְּב םתוא ןּתָאְו יפוביהו יוחה
 ירמָאָה יכלמ ינש םֶכיִנּפִמ םַתוא שרגתו העְרְצַההתֶא
 4: רֶׁשֲא | ץרא םֶכְל ןֹלַאְ ָּתְשִקְב אלו ְְּרַהְב אל
 םהְּב ּוְבְשִּתַו םֶתיִנְבאל רשֶא םירעו ּהָב תענדאל

 ו התו :םיִלָפִא םֶתַא םֵתְעטְזאְל רֶׁשֲא םיִתיִו םימָרּ
 -תֶא ּוריָסָהְו תָמֲאָבּו םיִמְָתְּב ותא ּודְבַעְו הָוהְידְתֶא ואדי

 םִיִרְצַמְבּו רֶהנַה רָבעְּב םַכיֵתֹובַא ודבע רֶׁשֲא םיהלא <
 הָוהְידתֶא רבעל םֶכיִניְִּב ער םִאְו :הָוהְידתֶא ּוְבַע
 םיהלָאתֶא םא ןודבעת .ימדתֶא םויה םָכְל ורחב
 -תֶא םִאְו רַהְגְה רבעב לשֶא םָביִתובָא ודבעדרשא
 יהיו יכנָאו םַצְראְּב םיבשי םּתַא רשא ירֹמֲאָה יהלֶא
 ו רמאיו םעָה ןעיו :הָוהְיְתֶא דבענ
 וז יִּפ :םיִרָחַא םיהלַא דבעל הָוהְירתַא בועמ כ הֶליִלַח
 ץראמ ּוניתובָאחתַאְו ונתא הלעמה אוה ּוניחלֶא הוהי
 תתאהדתַא וניניעל הָשע רֶשֲאְו םיִרְבַע תיבמ םיִרצִמ
 הב ּנֹפלְהרְׁשֲא ךְרְדַ"לְפְּב ונרמשיו הָלאָה תולדה
 ו "תֶא הָוהְי שֶרָנַו :םבְרְְּב ּנְרֹבְע רׁשֲא םימעֶה לב
 ונחגָא-סג ּננְפִמ ץֶרָאָה בשי יִרמָאְהתֶא םינעֶה"לְּ
 םעֲהלֲא עשיה רמאיו :ּניֵהלֲא אוהב הָוהְיתֶא דבענ
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 ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 10 .איעג אלב םחליו נ'ב ,א"ב ןכ .9
 ביתכ יאברעמל ןכ +. 15 .ורחב א"ס +. 15 .ו"טדו ג'ד ןכו רסח לצֶאְו א"ס ,ד"ידו ב"יד
 .ירק רֶבָעַמ ,ביתכ רֶבֲעְּב יאחנדמל ,ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו ירקו
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 דלא אוה םישדק םיקלָאדיכ הָוהְיִתֶא דבעל ּולְכִּת אַל
 ובועת יכ :םכיתואטחלו םכעשפְל אשיחאל אוה אונק <

 הלו םכל עבַהְו בָשְו רָכני יִהְלֶא םּתְדֿבעְו הָוהְידתֶא
 עשוהודלֶא םַעָה רמאּו: םכְל ביטיהְדרָשַא ירחא םֶכַתֶא ו

 םירע םעה"לא עשוהי רמאיו :דבענ הָוהְידְתֶא יִכ אל
 ותוא רבעל הָוהְידתֶא םכל םּתְרַחְּב םֶּתַאיִּכ םֶכָּב םֶּתַא

 דא רפה י יהלאדתא ּוריִקַה .הָתִש :םיִרֲע ּוָרְמאַו ₪

wa 

 ונע .רָב רש הוה ירמאדלכ תא העמְׁש .אוהחיכ

 חלשיו :םקיהלאּפ ןשַחְכְתְרִפ העל םֶכָב הָיָה <
 ₪ :ותְלַחְְל שיא םֶעָהתֶא עשוהי ₪

 הוה דע ןונְּב עָשוהְי תמו הּלֲאָה םיִרָבְּדַה יִרֲחַא
 ותָלָחְנ לּובְנִּב ותא ּורְּכְכִיַו :םיִנָש רֶשַעְו הָאַמְַּב

 :שַעְגְרהְל ןֹֿפְצִמ םיִרְפֶאְרַהְּב ירָשֶאי חַרָפדתִנְמתּב
 ימיו לכו עשוהי ימי לָּפ הֶוהְיתֶא לֵאָרְׂשִי דבעיו הו

 וערי רָשָאְו עשוהי יֲִחַא םיִמָי וכיִרֶאה רֶׁשֲא םינקזה
 תומָצעדתֶאְו :לארשיל הֶשע רשא הוה השעמ"לכ תא ₪

CTF 

 טפְׁשֿב ורבק טירצממ | לַארׂשִיהגב ולעהדרשַא ףסוי
lp bg.תקלחב  

 ןכ צ. 97 .ר'כ קוספ ןמקל ןייע :ּורְמאֹיַו ריבס .91 .איעג אלב -לַא נ"ב ,א'ב ןכ +. 9
 .ע'תו ב"ד ,א'ד ןכו רֶׁשֲא תלמ אלב רֶהְּב תרס א'ס ץ. 30 .איעג אלב -ןַּפ נ'ב ,א'ב

v. 0תֹובְרֲח-תֶא םֶש ותֹוא ּורְבָק רֶׁשֲא רֶבְקּב תא מישו :קוספה הז ןאכ אצמנ ע"תב  
 הָוהְי םָתֹוא הָגִ רֶׁשֲאּב םירְמִמ םָאיִצְוהְּ לגב "לֶאְרְשי יִנָּבְתֶא ןֶהָּב לַמ רֶׁשֲא םיִרַצַה
 .'ג 'ב 'ה ליעל ןייע : הָזַה םֹוּיַה-רֲע םֵׁש םָּנהְ
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 -יבַא רֹומֲחהנְּב תֶאמ בקע הנק רֶׁשֲא הָדׂשַה תקְלָחְּב
 4 רעֶלֲאְו :הלהנל הסוחנבל ז ויהיו הטישק הָאַמְּב םכש
 רֶׁשֲא ּנְב םָחְיִּפ תֵעְבנְּב ותא וֵרְּבִקִַו תמ ןְרָהֲאדָּב
 :םָרֿפֲא רֵהְּב לוּ
 הָוהְי ןורא-תֶא לֵאָרׂשִי יֵנְּב ּותקל אוהה םֹויַבּו :םיקוספה ולא ןאכ ואצמנ ע'תב +. 3
 יג :ולדרַשַא הָעְבְּב רבקיו ותֹומ דע ויִבָא רֶזָעְלֶא תַחּת סָחַנָפ ןַהכִַו םֶכֹותְּב ּגהּואׂשװ

 -תֶאְ תֹורָתׁשעֶה"תָאְ הָרָשָאָהדתֶא לֵאָרְׂשִי יב ּודְבֲעיו es "ומוקמל שיא ל לֶאְרְשי

 A ביי 'ג םיטפש ןייע | וחוק הרשע
- 

 .ןזצג. אאא 6] םלא ןושל ןרתו ןמסו .הששו םישמחו תואמ שש עשוהי רפסד יקוספ םוכס

 ילע התיה ןמסו רשע העברא וירדסו .ןנסמ. צו 96] הפצמה תמר-דע ןובשחמו ויצחו

 הנש עבשו םירשע רפסה תונש .םינשו םירשע ויתותקספו .[₪26%. אאאטוז 1] "יי די

 .עשוהי תומש דע דיסחה עשוהי ימיב ןדריה תא לארשי ינב ורבעשמ



 םיטפש

 = ₪ רמאל הוהיכ לֶאְרשייִנְב ולאשיו עׁשֹוהְי תומ ירח יהיו א
 < דַמאו :וב םֶתְלַהְל הֶלחּתּכ יענּכַההלֶא ונְלהלעי ימ .
 = = רָמא :ודְָּב ץֶרֲאָה-הֶא יתתָנ הנה הלעי הדיהי החי <
 ינענפפ המחלת ילרגב יּתֶא הלע ויחֶא ןועמשל הדו

 ו

 לעיו :ןועמש ותא ךליו לר תא ינאדסנ יתְכלהו \
 קוְבְּב םוכַיו םֶרָיְּב יזרפהו נענְכַה-תֶא הָוהְי ןתיו הָדּוה

 הָוְבְּב קוב נראדתֶא ּואָצִמַַ  :שיִא םיפְלֲא הרשע :
 גרא טו :יזרפהחתֶאְו ינענּכַה-תֶא וכו יב ומָחְלו <
 תטהְּ"הָא וצצקיו ותא זחא ייִרְחֶא יפרו קב
 תונחב םיִכָלִמ | םיעְּבש קָוְבְדיִנְדַא רמאו וילו וירי 7

 ינחלש תחת םיטקְלמ יָה םיִצָצַכִמ םהילְנרְו םֶיִדְ
 םלֶשּורי והאיבו םיהלא ילדםלש ןכ יתישע רֶׁשֲאַכ

 הָרּוהְיִרְנְב ִמְְ :םש תמו <
 ריִעָהְתֶאְו ברחרפל הכו התא וכלי םלָשּוריּב

 ינענפב םֶחְלַהְל ּהָדּוהְי נב ּודְרִי רֶחַאְו :שֶאָב וחלש פ
 ינענּבה-לֲא הָדוהְי ךליו :הלפשהו בצו רַהָה בשל
 וכו עַבְרַא תירק םיִנָפל ןֹוָרְבַח"םִׁשְ ןורְבָחְּב בשויה

 יבשוידלַא םשמ לו :יִמְלְתתֶאְו ןמיחאדתֶאְו יששדתא וו
 -רׁשֲא בֶלָּכ מאיו :רָפְסִתַירְק םינפל רבלדמשו רכה ו

 יתב הָמְבְעתֶא ול יִּתֹנְו הָרְכְלּו רפְסדתַירקהתַא הכי
 ןטקה 395 יִחַא נקב לאנה הדכליו :הָשֶאְל ו:

 ונממ
 ריִבָּד א'ס צ.11 .איעגב ינענּכַה נ'ב ,א'ב ןכ י. 4 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו הֵּנִהְו א'ס +.2 .א
 .ו"טדו ר"יד ,ב'יד ,ט"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ
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 44 ּהָאובְּב יהיו :הָשֶאְל ותֿב הָסְכעדתֶא ול ונממ
 לעמ חגצת הָרָשַה היִבָאדתֶאמ .לאשל ֹוהתיִסת
 וג ילדהְבַה ול רָמאתו :ףלחהמ לכ הֶל"רְמאו רומחה
 ךןֶתו םִימ תָלְג יל התַתְנו יִנִתַתְנ בעגה ץֶרֶא כ הָכְרב
 :תיִתחָת הלב תֶאְו תיִלָע תֶלִג תא בֹלָּכ הל

 6 םיִרֲמּתַה ריעמ ולע השמ ןתח לי נב
 לו דרע גנב רָשֶא הָדּוהְי רפְדִמ הדיהי ינְּבתֶא
 וז חתֶא וכו ויחא ןועמשדתַא הָדּוהְי לו :םעֶהדתֶא בשיו

 "םשתֶא אָרְקו ּהָתֹא ומיָרָהו תֿפְצ בשוי יָענְּבַה
 ו "תֶאְו הָלּובְנ-תֶאְו הָוע-תֶא הָדּוהְי רפְליו :המרח ריעה
 ו יהיו :הָלּובְגדתֶאְו ןורְקֲע-תֶאְו הְלּובְגהתֶאְו ֹולָקְׁשַא
 -תֶא שירוהל"אל יִּכ רֵהָהתֶא שרו הָדּוהְידְתֶא הוה
 א תא םלָפִל נפו :םהְל לרב בָבָד"יִּכ קְמעָה יבש
 השלשדתַא םשמ שרו השמ רד רשאפ ןורפח
 עו יִנְב ושירוה אל םֶלָשּורִי בשי יִסּובְיהתֶא :קעֶה יְִּ
 םויה דע םלׁשריִב ןמלב יִנְבתֶא יסובוה בשח ןמינב
 2 םהדנ ףסוידתיב ּולעיו :הוה
 ₪ "םשְו לַא"תיבְּב ףסוידתיב וריתיו :םֶמְע הָוהיו לא"תיב
 א ריעקדמ אצוי שיא םירמשה ואְרַַו :וול םנָפְל רעה
 ךְמע ונישעְו ריִעָה אובְמתֶא אָנ ונַאְרִה ול ּודְמאַ
 5 "יפְל ריִעֲהתֶא וכו ריעה אֹובמדתֶא םַארו :דֶסַח
 ₪ ףליו ;וחלש וּתְחּפְשְמלָּכתַאְו שיִאָקתַאְו בֶרַח

 אוה ול ּהמש אָרְקיו רי ןַבו םיתחה ץֶרֶא שיאה
 ₪ שירוהדאלו :הזה םֹויַה דע ּהָמש

 השנמ
v. 4ע"ת ,רת ןכו ׁשירֹוהְל ּולְכָי אל א'ס +. 19 .יפר הָלּובְג יללהב +. 18 ."תֶאַמ א'ס  

 ee ןכ +. 91 = .ג'ל ,א'ל ל מ"ב "ב קוספ ןייע :ס'ת ןכו שירוה אל איסו ,ר'תו
 ל"ג ץ. 91 .ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִבשי א'סב ,ירק יבשי ,ביתכ בֵׁשי יאחנדמל ,ירקו ביתכ
 .ד"י ,ז"י ד ,ז"ט עשוהי ןייע :ע'ת ןכו דינְב א"ס v.92 .ג'ס ו'ט עשוהי ןייע : הָדּוהְי

v. 2לֶאַתיִבְּב יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 93 .הלמ אדח לֶאַתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ  
 .אל א"ס צ. 27 .אקפפ ןאכ ןיא א'סב ץ.פז .הלמ ארח
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 ָהיֶתְנְב"תָאְוְךעַּת-תֶאְְהיִתנְּב-תֶאְָאְׁש"תיב"תֶא הָׁשֵנְ
 -תֶאְו םעֶלֿבִי יבשוידתַאו ָהיִתֹנְב-תֶאְו רוד םשיזתָאו
 ינענכה לאלו היִתְּבִדתֶאְו .ודְנִמ יִבְשוידתאו היִתֹנְּב

 -תֶא םשו לַארְׂשִי קזחהיכ יהיו :תאזה ץֶרָאְב תֶבָשְל ₪
 :ושירוה אל שירוהו סמל ינענְּכַה

 בשיו רֶזגְּב בשויה יִנָעְנְכִהדתֶא שירוה זאל: םִירֿפָאְ 29

 אל לוב רגב ֹּברָקְב נענְּכַה א
 ינענְכה בשיו ללֲהנ יֿבְׁשֹו-תֶאְו ןורטק יבשוידתא שירוה

 שירוה אל רֶשֶא :סַמְל והיו וְרָהְּב ו
 יזְכַאתֶאְו בְלֲחַא-תאְו ןוריצ יבשויחתַאְו וע יבְׁשִהתָא
 ברק ירְׁשֲאָה בשלו ֿבֲחְרתֶאְו קיֿפָאדתא הַּבְלְח-תֶאו
 :ושירוה אל יִּכ ץֶרֲאָה יבש ינענכה

 יבשידתַאו שמשדתיב יבשידתא שירוהאלילתפ) | ₪
 יבשיו ץראה יבש נענה בֶרְקְּב בשיו תֶנָעְדתְיב

 ירמאה ּוצחְליַו :סמל םהל ויה תנע תיכו שמשדתיב 4
 לָאְיַו :קמעל תָרְרָל נֵתיאָלְּכ הָרְהַה ןֶהינבְדתֶא 5

 דּבְכִּתַו םיבלעשבו ןוליאְּב סרחרהב תַפׁשְל ירמָאה
 םיכרקע הלעממ ידמָאה לוו :סמל ויהיו ףסוידתיב די

 הודי-זאלמ לע :הְלעָמְו עלַפהְמ ב
 רמאיו םיקבה"לַא לָגְלגַהְִמ
 רֶׁשֲא ץְרָאָה-לֶא םֶכַתֶא איִבָאְו םֶיִרְצְמִמ םֶכַתֶא הָלֲעַא
 םַכִּתֶא יִתיִרְּב רֿפָא-אל רמאו םכיתבַאל יִתְעפשנ

 תאזה ץֶראַה יבשיל תירב ותרכתדאל םּתַאְו :םלועל >
 תאזחהמ יִלוקְּב םתְעִמְשאלו ןוצתת םָהיִוְחְבְומ
 ויהו םכינפמ םתֹוא .שָרנאאָל יתְרמָא םנְו :םתישע-

 םכל
 וירק יבשי ,ביתכ בש +. 97 .א'כ ב'י עשוהי ןייע :ט'רו ו"ד ,ג'ד ןכו ַּךנֲעַּת א'ס +. 7
 ןכ צ. 30 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 99 = .א"ידו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ | יבשי א'סב
 'ל וילע רסמנו ןּולּובָז א'ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ד ויד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ,י"כ םירפס בורב
 .קוספ עצמאב אקספ יז. 1 ,ב .ר'תו ע'ת ןכו בשי א'ס צצ. 35 38  .ו"טד ןכו אלמ
 .ב"דו א"ד ןכו םֶכיֵנפְלִמ א"ס +. 8 .םַּג ריבס +. 3
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 , רַבֹרְּכ יהו :שקימל םכָל ּויהָי םֶהיִהְלאַו םיִּדצְל םָכְל
 לארשי ינּבלָּכְדלֶא הָלאָה םיִרְבּדִהְדתֶא הוה ךאלמ
 : אוהה םוקמהדםש וארו זוכו םלוקחתַא םַעָה ואש
 6 חלשיו :הוהיל בשיח םיכב
 תשרל ותְלַחְנְל שיא לארשיחינב וכליו םַעָהדתֶא עשה
 ; | לכו עשה ימי לכ הָוהְידתֶא םעָה דעו :ץֶרָאָהְתֶא 1

 רֶׁשֲא עּושוהי יֵרָחַא םיִמָי ּוכיִרֶאָה רֶׁשֲא םינקזה ימי
 :לארשיל השע רשא לודגה ה הוה השעמ"לַּ תַא ואָר
  !םיִנָש רֶׂשְֲו הֶאְמְרְּב הָוהְי בע ןּנְְּכ עשוהי תמו
 ) םִירֿפֲא רַהְּב סָרָחְתַנְמּתִב יתלחנ לּוֿבנַב ותא ּורְּבְקיו
 וו "לֶא ּופְסֶאְנ אהה רּדַהלְּכ ו :שעג"רהל ןופצמ
 -תֶא עדיאל רשֶא םהיִרחֶא רַמַא רוד םֶהיו וָתֹובֲא
 :לארשיל השע רשאא הׂשעמַה-תֶא םנו הוה

 וו הֹוהְי יִנֵעַּב עָרָהדתֶא .לַארְשַהונֿפ ושעיו
 וג םֶתְובָא י יִהלֶא | הָוהידתֶא ּובזעיו ;םיִלָעְּבַהתַא ורבע
 םיִהְלָא | יֵרֲחַא וכליו םירצמ ץֶרֶאמ םחוא איצומה
 םהְל יוחְתשיו םַהיִתוְביִבְס רֶׁשֲא טימעֶה יהלַאְמ םירחא
 ג לעכל יבעװ הָוהְיתֶא ובועװ :הָוהְיתֶא וכעכר

 4 םיפׂש דב םֶנְתיְו לֵאָרְׂשיְּב הוהְי ףא-רחיו :תוְרּתָשעְלְו =
 . ביִבָפִמ א ריב .םרכְמְו םָתֹוא שי

 מ רשאכ הָוהְי רָב לָשֶאּכ הערל םְּב"התוֲ
 6 םימפש היהְי םקיו :לֶאַמ םֶהְל רצו ברל הוי 1

 וז ועמש אל טהימפש"לא םִגְו :םהיסש דימ םשישויו
 רָהמ ּורָס םהְל ווחתשיו םיִרֲהַא םיהלֶא ירחא ּו יִּכ

 -אל הָוהיְ"תוצמ עמשל םתובא ּוכלָה רׁשֲ רה
 ושע =

 ןכו רֶׁשֲאַו א'ס צ. ד .אלמ עּוׁשֹוהְי יאחנדמל .ד .ר'תו ע"ת ,'רת ןכו םיִרָצְל א'ס +. 3
 .'ל ר'כ ,'ג ,ט'י עשוהי ןייע :ר'תו ס"ת ןכו חַרָס א'ס .9 .ר'תו ס'ת ,ב'ד ,א'ד
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 הָוהְי הָיָהְו םיטפש םֶהָל | הוהְי םיִקַהְיִכְו :ןכ ישע =
 -יִכ טפושה ימי לכ םֶריֿביִא דימ םַעיִשוהְו טפשהדםע

 | הָיָהְו :םֶהיֵקֲחְרְו םֶהיצַחְל ינפִמ םֶתָקֲאנִמ הוה םַהָת ו
 ירחא תָכלְל םֵתֹובֲאַמ ותיחשהו ּובָשְי טפושה תומְב
 ליפה אל םהל תוחתשהלו םֶדְבַעְל םיִרחא םיִהלֲא

 לארשיב הוהי ףא-רחוו :השקה םָּכְרדִמו םהיללעממ <:
 יתיוצ רׁשֲא יִתיִרְּבְתֶא הזה יוגה ורבע רֶׁשֲא ןעי רָמאיו

 ףיסוא אל נָאזסנ :ילוקל .יעָמש אָלְו םֵתֹובֲא-תֶא <
 עשוהי :בועְירָשִא םגהמ םָהינְּפִמ שיא .שירוהל

 "תֶא םֵה םיִרָמְשַה לאְרְשידתַא םָּכ תופנ ןעמל :תמ 9
 :אלדסא םֶתובָא ורמש רֶשאּכ םפ תכלל הוה רד

 אלו רהמ םשירוה יתְלבְל הָלֶאָה םיוגהדתא הוה חעו ₪
 םיגַה הֶלַאְו :עְשוהידדְיְּב םֶנָתְנ ג

 -לָּכ תא .לאְרשיתַא םָּב .תופנל הוי חינה רֶׁשֲא
 תעד ןעמל קר :ןעֶנְּכ תּומְחְלמְדלּכ תֶא ועריאל רֶׁשֲא +

 םינפלדרשא קר הַמֲהְלַמ םָדמלְל לַאָרשיהנב תורד
 לנענכה-לפו םיתשלפ ינרס | תְׁשַמַה :םשרו אל:

 לע ןומְרֶח לעב רהמ ןונבלה רה בשי יוחהו ינדיצהו
 = תַעדְל לאְרשיחתא םֶּכ תושנל יהו :תַמֲח אובל +

 . "דב םתובָאתֶא הוצזרְׁשֲא הֶוהְי תֶוְצמִדתֶא עָמשיה
 יתחה נענה nn בש קי נבו :השמ ג

 = תא ie ישע | :םהיהלא -
 ודבעיו םֶהיִהְלֶא הָוהידתֶא :ּוחְּכְשיִו הָוהְי יִנֵעְּב עֶרָה

 לֵארׂשִיְּב הָוהְי ףאדרחיו :תורשאָהתֶא םֶלעְּבַהִַא +
 םרכמיו קר ו שד

ee v. 18ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ ּהָּב א'סב ,ּהַּב ריבס +. 22. ..םתקאנמ ג"ב ,א"ב , 
 .ג'י 'ב ליעל ןייע :ר"תו ס"ת ןכו תֹורָּתְׁשַעַה א'ס +. ד .ב
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 ורע םירהנ םֶרֵא ךלַמ םִיִתָעְׁשר ןשוכ דִיְב םרָּכְמו
 וקעזיו :םִנָׁש הְנמׁש םיתְעשר ןשוכדתֶא לארשידינב
 לאְרשי ינבל עושומ הֹוהְי םקיו הָוהְידְלא טארשידינב
 ממ טקה בל יֵחֲא kad לאנה תא קיש

.- -- 

 פת א דלמ םתְעשר ןעוכ"תַא ודב הי תי
 וו הָנָש םיִעָּבְרִא ץֶרָאָה טְקְׁשּת טיש ןשוכ לע ודי
 :זנקְֶּב לֵאנתע תמו

 ופ קזחיו הוהְי יִנֵעּב עֶרָה תושעל לארשי ינְב ופסיו
 ושע"יכ לע לארשידלע בָאומחְרְלמ ןולנעדתַא הוה
 וא קלמעו ןימע יבא וילא ףסאיו :הוהְי יניעְּב ערהְדתַא
 :םיִרְמּתַה רעדהָא .ושרייו לֵאָרְׂשִהא לו ל
 וו ָךנמְׁש באומ"ךלמ ןולנעהתֶא .לֶאְרשידינב .ודבעו
 ו הֶוהְי םקיו ּהָוהְילֶא isda וקעזיו :הָנַש הרשע
 רֵטֲא שיא ינימָיהְְּב אָרנְּב דּוהָאדתֶא עישומ םֶהְל
 ףלמ ןילנעל הָחְנמידָיִּב לארשידינב וחלש ונימידדו
 ₪ דָמָּג תויפ יש ּהָלְו ברה דּוחֶא וכ שעה :בָאמ
 :לימו דרי לע וידמל תחתמ התוא רח :ּהָכְרֶא
 וז שיא ןולנעו באומ ךלמ ןולעל הָחְנִּמַהתֶא ברק
 וג הָחְנִמַהדתֶא ביִרְקַהְל ב רֶׁשֲאּכ יהו :דָאמ איִרְּב
 19 טיִליסְפַהְמ בש אוהו :החנמה יֵאְׂשנ םעֶה-תַא הלשיו
 ףלמה ףילא יל רֿתְסירַפְד רַמאו .לֶגְלגהְתֶא רֶׁשֲ
 9 | דּוהַאְו ויִלָע םיְמעֶה"לְּכ וילעמ ואצה םה רַמאמ
 וחבל ולדרשא הרקמה תילעב בש" אּוְהְו וילא אב
 :אָפְּכַה לעמ םקיו לא יל םיִהְלֲא-רַפְד דוחא רָמאְ =

 גו לעמ :בְרְהַהתֶא היו ולאמש דידתא לּוהֶא חלשיו
 ₪ ֿבֵהָלַה רֶחַא בצנהיסנ אביו יִנטְכְּב הָעְקְתִיו למי דרי

marrowרנסיו  
 א'פ :ג"טדו ד"יד ;ב'יד ,א"יד ;ט'ד ה'ד ,ב'ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב אלמד אלמ ןפ דיפ

 ב"ד ,א"ד ןכו ֹודיּב הָחְנִמ א"ס +. 15 .ג"ר ןכו רפחד רסח םֶעַשיְו א'סו ,'ו רסח םעישינ

 ,חתפ הכרא יללהב ל. 16 .ביה אז ןכו יתש א'ס צ. 16 .ו"דו
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 יָמְּבִמ בֵרֲחַה ףלָש אֵל יִּכ בהלה רעֶּב בלחה ריו
 תותלד רגְסו הנורדסמה דּוהַא אציו :הנרשרפה אצְיו 2
 = | הָנהְו וארו ואָב ויִרְבַעו אָצַי אּוהְו :לענו ורעב הָילעה :\

 דתֶא אוק ךיפמ ףא ּורמאּו תולענ הילעָה תותְלד
 וא הגהְ) שוב-רע ּוליחוו :הרקמה רדָחּכ וילנר =

 הנו וחיו והתְפמַהתא והקו הילעָה תותלד חתפ
 = םֶהְמְהַמְתַה דע טלמנ דוהאו :תמ הָצְרַא לפנ םָקיִנדא <

 | = יה :הָתְריַפְשה טלֶממ םיִליסֶפַהתֶא רבע אּוהו א
 -ינב ֹומע ודריו םִיַרֿפֲא רֶהְּב רפושכ עקִתיו ּואובְּב

 ופדר םהְלַא רמאיַו :םָהנֿפל אּוקְו רֶהָהְדִמ לֶאְרְשִי >
 םכדִיִּכ בָאומחתַא .םָכיִבְיִאתֶא הוה ןתקיפ .ירחא
 -אלו בָאומל ןדריה תֹורְּבעַמ"תַא ּודכלו וירחא ודריו

 תרשעפ איהה תַעְּב בָאומִדתא ולו :רבעל שיא נתי ₪
 :שיא טלמנ אלו ליח שיִאדלֶכו ןמָשלָּכ שיא םיִפְלֶ

 | טקשתו .לארשי ד תחת אּוהַהיםיַּב בָאומ ענָּכתו 3

 ,\ יָה וירחאו :הָנָש םינימש ץֶרֲאָה =
 | שיא תואמ"שש םיִתְשְלְּפּתֶא ךינ תֶנְרַּב רנְמַׁש
 :לֵאָרְׂשִי-תֶא אוה"סנ עשו רָקָּבַה דַמְלִמְּב

 היה יִנֵעַּב ערה תושעל לֵאָרְׂשִי נב ופסיו ד
 רשא ןענכרלמ ןיפי דִיְּכ הֹוהְי םֶרְכִמִו :תמ דהא
 תשרחב בשוי אּוהְו אָרְסיִק ואֿפְצהרְׂו רֹוצְחְּב ךלמ
 תואמ עשת יִּכ הָוהיהלֶא לארשיחינָב וקעציו :םיוגה
 הָקוחְּב לאְרְשְ ְּבתֶא ץחל אּוהְו ול לזרבדבפר
 הָׁשֲא הָרובְדו :הָנָׁש םיִרָשע

 תב לֵאְרְשִיתֶא הַמֿפְש איה תוריפל תֶׁשֲא הָאיִבְ
 המרה ןיּב הרובה רמתרתהת תָבְׁשֹו איקו :איהה

BAURןיבו ו  

)% 

 שס

— 

Or 

 .ס'ת ןכו איִהַה תַעַּב א'ס .30 .איעגב "תא נ'ב ,א'ב ןכ .28 = .ע"ת ןכ ּודְר ל"צ .8
 .איעגב דשש נ'ב ,א'ב ןכ צ. 31 = .ע"ת ןכ :!תומדדע דּוהֶא םֶתא טפשיו הנש ל"צ צ. 0

 ןיליחתמ שיו ,הערפ חלשב תשרפל הרטפה .4 .איעגב םרכמינ נ'ב ,א"ב ןכ +. 2 .ך
 .ב"דו א"ד ןכו איִהְו א'ס +. 4 .הרובד רשתו
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 לַארְׂשִי יִנְּב קילא ולעו םִיֵרֿפֲא רֶהְב לאדתיב ןוֿבו
 6 שדקמ םעניֿבַאו קרבל אָרְקִתַו הלְׁשּתַו :טּפשִמְל
 לֵאָרְׂשִיײיַהלָא היה הוצ"אְלֲה ריִלֵא רמתו לת

₪! 

 -תַאְ בכר ןיב אבצרש אַרְסיִסדתַא ןושיק לחג
 ג יִכְלְתִדא קְרָּב ָהיֶלֵא רַמאּו :ףְדָיְּב התת ונומַה
 , רָמאֹהַו :דלא אל יע יִפְלַת אל"םאו יִּתְבְלַהְו ימע
 -לע ףּתרַאֿפְת הֶיְרְה אל יִּכ םָּפֶא מע ךלא לה
 -הֶא הוה רמי השאדדוב וכ ךלוה התא רשא לרה
 וו קעז :השדק קֶבְּבדסִע לתו הָרובּד םֶכָּתַו אָרְסיִס
 וילָנרְב לעװ השרק ילָתַפנתֶאְו ןלּובוהתַא קר
 גג ניקה רפה :הֶרובְד מע לעתו שיא יפלַא תרשע
 ןולַא-רע ּולָהֶא טו השמ ןתח בח יִנְבִמ ןיקמ לָרְפִנ
 ו קרב הָלָע יִּכ ארסיסל ודנו :שדקהתַא רֶׁשֲא םינעצב
 ו ובֿבְר"לַּכזהָא אָרְסיִס קעז :רובתרה םעֶניֿבֲאןְּב
 תא רֶׁשֲא םעֶהלּכיִתֶאו לורּפ בָכָר תֹואַמ עשת
 44 "לֶא הְָרבִד רמאתו :ןושיק לחנזלַא םיוגה ּתַשְרָחִמ
 ארְסיִסדתֶא הָוהְי ןַתָנ רֶׁשֲא םויה הז יִּכ םוק קרָּב
 רֹובְּת רהמ קֶרֶּב לרָיַו ףנָפל אָצָי הָוהְי אָלַה ףדיּב

wc 

 8 אָרְסיִתֶא הָוהְי םֶהָיו :וירחַא שיא םיפלַא תרשעו
 קָרְב נפל ברח"יפל הָנֲחַמַה"לְּכ-תֶאְ ֿבֹכרְה-לְכ-תֶא
 ו קְרֿבּו :ָלְְּב ג הָבְּכְר8ִַּה לעמ אָרְסיִס ֵר

 איי

 םיוגה תַשרח דע הָנְחַמַה יִרחֶאְו בָּכרַה יִרחא ףדר
 לפיו ל

 א"ס +. 7 = .ו"דו ב'ד ןכו אלה א'ס +. 6 .הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל hepa ןכ צ. 5
 א"ס +צצ 0 .| לה א'ס +. 9 = .ס"תו ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ןכו יִדָיְּב א'ס צץ. ד = ,ב"וד ןכו -תַא
 א'סצ.11 = .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו רַבָחְו א"ס ץ.11 .ד"י קוספ ןייע + 'יִפְלֶא ריבס ץ.10 .השדק
 ןכו 'למד 'למ ןּוליִא א'ס ג'טדו ב"יד ,א"יד ,ג"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 11 .חתפ דר
 רה א"ס v.12 .ירק םיִּנַנֲעַצְּב ,ביתכ סיִנָעַצְּב וא םיִנָעֵצַּב צ.1 ;ה"ידו ויד "ד ב"ה א"ד

 | .ג'דו ב"ד ןכו ףקמ אלבו
29 
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 :רחָא-רע ראשנ אל בֶרָהְיֿפְל אָרְסיִס הנֲחַמ"לְּכ לפיו
 כ יניקה רבח תֶשֶא לַעְ לֶהֶאלֶא ויִלְְּרְּב סָנ אָרְסיִסְו ו
 אצתו :יניקה רֶבַח תי יב רוצח" יפי ןיִּב םולש ו

 הרוס נא הרס ויִלֶא רמאתו ארסיס תארקל לשי
 :הכימשב והָפַכִתַו הֶלַהאַה הילא רסוו אַריִתְלא יִלָא

 חתפתו יִתְמָצ יִכ םימדמעמ אקיניקשה | היֶלֲא רַמאָיַו 9
 מע הילא רמאיו :ּוהָפכִתו והקשת בלחה דאְנתֶא א

 -שיַה רַמָא לאש אטי שיִאזמָא הָיְהְו לֵהֶאָה חַתַפ
 תהא רב-תְׁשַא לע חקתו :ןיא תרמָאְו שיא הפ ו

 טאלב ויִלֶא אֹובּתַו ּהָדָיּ תָבַָּמַה-תֶא םֶׁשָתו להאה
 םְר"אוהו ץֶרָאְּב הגו ותקְרּב דַתְיַהתֶא עקתתו

 טעו אצתו אַרְסיִסדִתֶא ףבר קרב הנהו :תמיו ףעיו =
 ירָשֶא שיִאָהתֶא ךאראו ל ול רַמאַּתַו ותאְרְקְל
 לפיהו תמ לפנ ארסיס הנו הילא אביו שקכִמ התא

 ןטנכדךלמ ןיבי תא אוהה םֹויַּכ םיהלֶא ענו :ֹוָקְרְּב ₪
 השקו ףולָה לֶאְרשידנּב לי ךלתו :לארשי ב ינפל
 "ףלמ ןיבו תא ותירפה רשא רע ןענְכ-רלִמ ןיפו לע
 :ןענב

 אוהה | םזּכ םעֶנכאְְּב | קָרְבּו הָרובְּד רשָתוה
 בָהְנְתהְּב | לֶאְרְשִיְּב תֹשְרְפערֿפכ  :רָמאלפ
 וניִזאה םיִכְלִמ ועמש :הָוהי וכְרַב םע 3

 רַמוַא הָריִשֶא יֵפֹנֲא הָוהיל יִכְִא םינזור
 ִּףְתאַצְּב הוה :לארשי והלא הוהיל <

 ץֶרֶא םודָא הָרָשִמ עצב ריִעׂשִמ
 ופמנ םיבָעמנ יפָסָנ םימשדסג הָׁשֲעְר

 ה הוה ינפמ ול םיִרָה :םִָמ כ
 יניס

 טְלּב .21 = ירק דאנ ץ.נ9 .ירק יִתאֵַמַצ צ. 19 = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ךלמ ןיבי א'ס +7
 ,ס"תו ע"ת ,א"ד ןכו ּוניזָאהְו א'ס צ. 3 .ה .ץמק םֶפרַנ א"ס צץ. 21 = .ירק
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 < ב ָךָנמש ימיּב :לארשי יִהלֶא הוהְי ינָפְמ יניס
 יכלה תוחרא ּולְדַח לע ימיב תֶנֲע
 ; לֶאְרְשִּכ ןיזרפ ולד :תולקלק לע תוחְרֶא וכלי תֹוביֲחנ
 יִּתְמָּכַׁש הֶרובד יּתְמּפַש דע לדה
 8 םיִהלֲא 5 רחבי :לֶאְרְשִיַּב םֶא

 מ םיִרְעְׁש םֶחְל וָא םיִׁשָדֲח
 ףלֶא םִעְּבְראְּב הַמֹרְו הֶאְרִידִא
 ' םיבּדנְתפה | לֶאְרשָי יקקוחל יכל  :לֵאָרְׂשיִּב
 10 תונתַא יבָכְר :הוהי כרב םעֶּב

 יכלהו ןידמחלע יבשי תורחצ
 וג ןיִב םיֵצֲצָחְמ לּוקִמ :וחיש ֶרֶד"לע
 תקדצ הוה תוקדצ ּונתְי םש םיִּבְאשמ

 "סע םיִרְעְשִל ּורְרָי א לֵאָרְׂשיְּב ונזרּפ
 ופ יִרּוע הָרֹובְּד ירוע יִרּוע :הוחי

 ךֶּב יבש הבשְו קֶרָּב םוק רישדירְבּד יִרוע
 ₪ הָוהְי == 'םע םיִריִדַאְל דיִרָש דֶרַי א | | :םַעְקִבַא
 וג םשרש םירפָא יִנמ :םיִרובנַּב ילדדרי
 ינמ ףיממעב ןימינב ףירחא קלְמעּב
 טָבָשְּב םיִכָשִמ ןֶלּובְזמו םיקקחמ ּודרָי ריִכָמ
 וג בשש הרבדדסע רָכשׂשִיַּב יִרשו :רפס
 חלש קמעָּב רָב ןּכ
 םיללג ןבואר תלֿפַּכ ויָלָיַרְּב

 ין בש הָמָ ;בלחיקקח
 תונלפק | = םיִרְדִע תוקרש עמשל | םִִתָּפְׁשִּמַה
 וז ןזךיה רבַעְּב דַעְלְג :בל"ירקח םיִלּודג ןבּואר

 רשֶא תא רוש הָמִל דו כ
REבשי =  

Dv.7'הֹוהי"םע ₪09.18. ג'ד ןכו םתל וא ,ירצב םֶחָל א" ס.8 ג רביד ןכו ץמק יתמקש א 

 .רֶכֵׂשׂשְי ,רָכֵׂשׂשִיִּב נ'ב ,א'ב ןכ +5 .ר'תו ס"ת הר 'רת ןכו יִרָשְו א"ס . 5 .ע"ת ןכו

 לכ"
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 ויִצְרְפִמ לע םיִמָי ףוחל בש
 יִלּתֿפְו  תּומְל וׁשֿפנ ףרח םע ןּולְבְו כשיא

 םיִכָלְמ ּואָּב הרש ימורמ לע 4
 ףךעתְּב ןעגֿכ יקלמ ימָחְלִ א ומָהְְ
 אל ףַסַכ עצב וִדְִמ ימלע

 םיִבָכוּכַה ומֶחְלנ םִיִמְשזַמ ;ּוחַקְל א
 ןושיק לחנ :אָרְסַיִק םע ּומֲחְלנ םֶתולְסְמִמ ג

 יקררת | ןושיק לחנ םיִמודְק לחנ םֶפְר
 דיִבְקִע ּוִמְלָה א :זע ישְפִנ

 ורוא :ויִריִּבַא תֹוָרֲהְד תורָהדמ סוס ₪
 רּוְרֶא ורא הָוהְי דאלמ רמָא זורמ
 תַרְוָעְל הָוהְי תרועְל ואבדאל יּכ ָהיִבָשי

 םיִשנמ הבת :םיִרְִּּכ הוה
 םישָנִמ יניפה רָבח תשא לע

 בָלָח לֵאָׁש םימ :=ָרֹבּת לָהֶאְּב 5
 הדי  :הֶאמַה הָביִרְקַה םיִריּדא לֿפסַּב | הת
 תומלהל ּהָניִמו הנהלשת דתיל
 הצחמו = = ושאר הקסמ ארסיס המלהו = םילמע

 לַפָנ עֶרְּכ הילר ןיֵּב :ותפר הפלה ₪
 רֶׁשֲאַב לָפְנ עֶרָּכ קילו ןיֵּ בכ

 הֿפָכְׁשִנ ןולחה דעֶּב :דודש לֿפָנ םש ערָּכ ₪
 עודמ בָנָשֶאַה עְּב אֵרְכיִס םא בבת
 ימעפ ּורָחֶא עודמ אובל יבכְר ששב

 דףא הננעת היִתורש תֹומכַח :ויתובפְרמ ₪
 יקלחי ּואצִמ אלה :ּהְל הירָמָא בישָּת איל
 ללש רֿבנ שארל םִיַתַמַחְר םַהָב = .ללש

 םיעבצ

 .'רת ןכו הַצֲחַמ א'ס +. 26 | .ז"ד ןכו חתפ ךנעתב א'ס +. 9
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 םיִעָבַצ ללָש אְרְסיִסְל םיִעָבַצ
 גו כ :לֶלָׁש יראּוצְל םיִתְמקר עֿבָצ המקר ם

 שמשה תאֵצְּכ ויָבָהָאְו הי ךיִבֹוָא-לפ ובאי
 :הָנָש םִעָּברַא ץרָאה טקשתו וִתָדָבנְּב

 ו דדִיְּב הוהְי םנתיו הוהו יִניִעְּב עֶרָה לארשידינב ושעיו
 ג ןידמ יִנְּפִמ לָאָרשִי-לע ןיל ךמדדיו ועתו :םינָש עבש ןידמ
 םיִרהָּב רֶׁשֲא תֹורָהְנִמַהההַא לארשי ינָּב | םֶהְלדשָע
 3 לארשי עֶרְוהסִא הָיָהְו :תורצמַה-תֶאְו תֹורעמַההתָאְו
 + םהילע ונח :ויָלעּולֲע םְדהנְבּו קלֶמַ ןיהמ הכו
 וריאשידאלו הע ףָאוְּבדרע ץֶרָאַה לּוביחתא ותוחשיו
 5 םקיִנְקִמּו םַה יִּכ :רומחו רושו השוו לֶאְרְשיִּב היחמ
 םהילמנלו םֵהָלְו בצל ; הָמְרַאיִדַכ ואבי םהילהאו ולעי

 ; אמ לארשו ליו :התחשל ץֶרַאְב יאֿבַר ךֶפסמ ןיא
 :הָוהְידלֶא לארשידינכ וקעזו ןימ ינְפמ

 ז :ןידמ תודא לע הוהיזלֶא לארשיחינב וקעוהיִּכ יה
 8 םהְל רַמאו לארשי נפלא איב שיא הָוהְי חלשיו
 טפתָא יתילע יִבנֲא לארשי יֵהלֲא | הָוחְי ךמָאדהֶפ =

 ) םֶכַתַא ליצאו :םידבע תיבמ םֶבָתֶא איצואָו םירְצממ

 םָכיִּפִמ םֶתוא שרגא םֶכיִצָמְל"לְּכ ךמו םירצמ ךימ
 9 הוהְי יִנָא םֶכְל הָרָמִאְו :םצְרַאתֶא םֶכְל הְנִתֶאְ
 םִּתַא רֶׁשֲא ירמָאָה י יהלַאדתֶא וארית אל םֶכיִהְלַא
 ;ילוקּב םתעמְש אָלְו םצְראְּב םיִבְשו

 וו הָרְפְעְּב רֶׁשֲא ללאה תחת ביו הוה דאלמ אב
wo. 

 תג םיִטח טבח ּוְּב ןערה ירועה יבא שָאול רֶׁשֲא
eu rf elםינהל  

 ןאכ ןיא א'סב +. ד = .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּואְבּו א'סב ,ירק ּואָבּג ,ביתכ ואבי +. 5
 רסח לָצֶאְו א'ס ,ו'דו ב"ד א"ד ןכ +. 9 .ס'תו ע'ת ןכו םירצמ ץֶרֶאמ א'ס +. 8 .אקספ
 +ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ו"ד ,ג'ר ןכו ץמק שרגַאו א'ס +, 9 ..ו'טדו ר"יד ,ב"יד ,ז"ד ,ג"ד ןכו
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 רֶמאַֹו הוהי ךאלמ וילא ארו :ןידמ ינפמ םיִנָהְל
 יִב ןועדג ריִלֶא רמאו :ליחַה ריִכָ ָךְמַע הוה וילא
 הָיִאְ תא"ל ונתַאצִמ הָמְלְו טמע הוה שיו ינדא
 אלה רמאל וניָתְובַא וגטחורפס רֶׁשֲא ומואלֿפנ-לכ
 דףַכַּב וננתיו הוהְי ּנְׁשָמְנ הָּתְעְו הוה נלְעֶה ז םירצִממ
 ₪><*ד תְעשוהו הו ּךֶחְכְּב דל רמאיו הוהי וילא פו :ןידמ

 יב ויִלַא רֶמאּו :ףיִּתְחְלָש אָלַה ןידמ כמ לארשיײתא
 הׁשנִמְּב לדה יִּפְלַא הגה לארשידתא עישוא הָמּביִנדֶא
 היהא וכ הוהי וילא רָמאַו :יִבָא תיִבְּב ריִעָצַה יאו
 אנא וילא רָמאַֹו :דָחֶא שיאּכ ןירמדתא תיכהו ךמע
 :ימע רּבְדְמ הָתַאְש תוא יל תישָעְו יניעְּב ןח יתאָצִמ
 יִתַחְְמתֶא יִתאְצְהְו ףילא יאבדדע המ שמת אָנדלַא
 אָּב ןוע :ףבוש דע בשא יכנֲא רמאיו נפל יֵּתֲחנַהְו
 לַּפַּב םש רָשְּבַה תוצמ חַמָקתֿפיִאְו םיזעדהירנ שעיו
 הָלֲאָה תהת"לֶא ויָלֲא אצוו רורפב םַש קֶרַמַה

 םיהלֶאָה דאל ויֵלֲא רמו :שניו 9
 -תֶאְו ולה עלָּפַה-לָא הנְַו תוצמַהתֶאְו רָשְּבַהִתֶא חכ
 הצְקתַא הוה ףאלמ חלשיו :ןּכ שעיו ךופש קרמה
 ׁשֵאָה לע תֹוָצִמבּו רָשְּבּב - ודָיְּב רשא תֶנְעׁשמַה

al ל 

 בא inhi As הת [- - - "הוה
 רֶמאָיו אּוהה הָלְיְלַּב יה :יֶרֲעָה
 ינשה רפו באל רֶׁשֲא רושהדרַפדתֶא חב היהְי יל

 עבש ְ
 םירפס בורב חנומב ןכ צ. 14 .ו'טדו ד"יד ,ב"וד ,ז'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב'ד ןכו ףכב א'ס 3

 .ירק יִנָשֶה ,ביתכ םיִנְׁשַה א"סב צץ. 25 .ו'טדו ד"וד ,ב"יד ,ז'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,ו"כ
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 -תֶאְוְךיִבָאל רֶׁשֲא לעבַה חּבְומתֶא תְסרֶהְו םנָש עַבש
 ₪ ףיִהלֶא הוהיל חבְִמ ָתיִנָבו :תָרְכִּת יָלְע"רְׁשֲא הָרְׁשֲאָה
 ינשה רֶפַהתֶא ּתְחקְלְו הָכְרעַמּפ הזה וׂשְמַה שאר לע
 א ןועדנ חכו :תרכת רֶׁשֲא הָרׁשֲאָה יצעפ הקש תילו
 הוה ויִלֶא רד רשאכ שעוו וידְבַעְמ םיִׁשָנֲא הָרָשַע
 תושעמ ריִעָה ישְנַאדתֶאְו ויִבֶא תיִּבדתֶא ארי רׁשֲאַכ יהיו
 ₪ הָנהְו רקבב ריִעָה יִשְנַא ומיּכָשוו :הָליִל שעו םמוי

 רפה תֶאְו הָּתָרכ ויִלעְרֶשִא הָרְׁשֲאָהְו לטפה חַבְומ ץַחְ
 2 והעְרְדלֶא שיא ורמאוו :יונָּבה חבְזמההלע הֶלַעְה יִנָשַה

 ןועְדנ ּורמאו ּושקְפו ושרדיו הזה רֶבְּדַה הָשָע יִמ
 ₪ "לֶא ליִעָח ישְנִא ורמאיו :הזה רֶבִּדַה הָשִע שֶאוְְִּב
 לעבה חַּבְומ"ִתֶא ץתְנ יִּכ תמו ביתא אצוה שָאֹו
 ו -רֶׁשֲא לכל שָאוי רָמאָיַו :ויִלָעְְרֶשַא ּהָרְׁשֲאָה תַרָּכ יכו
 ןועיׁשות םָּתַאזפַא לעכל ןוכיִרּת | םָּתַאַה ייִלָע ּודָמְע
 אוה םיהלָאדסִא רָכּבַה"דע תמוי ול בירי רֶׁשֲא ותוא

 ₪ אוקהדםויב ול"ארקיו וחּבְִמתֶא ץֶתָנ יִּכ ול ברי
 :יחְּבְזִמדתֶא ץַתָניִּכ לעבה וב בֶרָו מאל לעבר

 ג וחי ופסָאְנ לקחנו קלמעו ןימ"לכ |
 4 "תֶא הָשְבְל הוהְי חורו :לאערי קְמעְּב נח רבע
 ₪ םיִכָאְלַמּו :יָרֲחַא רָועיִבָא קעזו רֶפּושַּב עקְתִיַו ןועדג
 םיִכָאְלִמו .ויִרְחַא .אוה"סנ קעז הׁשֹנְמילכְּב חלש
 ₪ רמאיו :םתאְרקל ולו יִלָּתֿפנבּו ןולבזבו רשָאְּב חלש
 לֵאָרְׁשִתֶא יִדְָּב עישומ ףעידםא םיִהלֲאָה"לֶא ןעדג
 וז ןֵרנַּכ רמצה תזגתַא גיִצמ יִכְנָא הנה יָּתְרַּפִד רׁשֲאכ
 ברח ץֶראְקְ"לָכְדלעְו הבל הזגַהדלע ּהָיָהַו לט םִא
 תרד רשאּפ לֵאָרְׂשִײתֶא יָדְיְב עישותהכ יִתְעַד

 -יהיו

 ודו ב'ד ,א'ר ןכו הקו ביתכ ןועמַה א"סב ןועמה יארוסל ,יאעדרהנל ןכ צ. 6
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 ךמ לט מו הזגה"תַא רזי תִרחְמִמ םָּכשיִו ןכיהיו
 םיהלֲאָה"לֶא ןשרג רמאו :םִיִמ לֿפַסַה אולמ הוגה
 -קריאָנ'הּפנֶא םעפה ךא הָרְּבֹרֲאְו יִּב ְךָפַא רחידלַא
 -לכ-לעו הבל .הָגְתְדַלֶא ברח אנהי הונכ םעפה

 :לַמ היה ץֶראָ"לָּכ"לַעו ּהדכל הָזְגַהדלֶא ברה
 רֶׁשֲא םֶעָה"לָכְו ןועדנ אוה לֵעַּברָי םֵכְׁשיו

 ןופצמ ולדהיה ןירמ .הגחמו ררח ןיעדלע ּנָחַ ותא
 :קֶמעְּב הָרֹומַה תעְבנמ
 -תֶא יתּתמ לתא רֶׁשֲא םעֶה בר ןשדג"לא הָוהָי רָמאיו
 העישוה יי רמאל לֶאְרְשי יל רֵאָפִּתיְּפ דב ןיְדִמ
 ררָחָו אָריימ רמאל םַעָק יִנְָאְּב א) אָרְק הָּתַעְו :יִל
 םיִרְׂשְע :םֶהְדִמ .בֶשָיַו רעלגה רהמ רָפַצְו בש
 :ּורָאָשנ םיפְלֶא תרשעו ףְלֶא םנש

  icedא  syedםּתּוא דָרּוה בֶָר םעֶה דוע =

 עֶרְפיהרְׁשַא ספ כי ותוא :יצת dis בל רשאכ
 םדיְּב םיקקלמה רפסמ ילו :תותשל ויְּכְרְבִלַע
 ערכ םעה רֶתָי לכו שיא תואמ שלש םהיפלָא
 מאה :םימ תותשל םהיִכְרבִדלַע
 עישוא םיקקלמק שיאָה תואמ שלש ןועְדנלֶא היה
 שיא וכלי םעֲה-לְַו ךְְּכ ןיחמדתֶא ותת םָכתֶא

 םָהיִתְרְפוש תאְו םְֶּב םֶעָה הָדצתֶא וקו :ומקמל
 7 בי הוה ד. ביד ןכו אנדהסנא אפס קפה זר יב םירפס בורב ןכ +. 9

 .ירק "לע ,ביתכ -לֶא א'סב :ז"ל קוספ ליעל ןייע :ב"ידו ב"ד ןכו -לע א'ס +. 9
 .בלידו ב"ה איר ןכו -לע א"ס +0



  VII 919םיטפש 457

 -שֶלֶשְבּו ויָלָהֲאְל שיִא חלש לֵאָרְׂשִי שיֵאזלְּכ תא
 תחתמ יל הָיָה ןידמ הנחמו קזֲהַה שיִאָה תֹוִאָמ
 9 רַמאַּו אוהה הָליִלַּב יהיו :קַמַעָב
 0 "םִאְו :ףדיְב ויּתַתְנ יִּכ ּהָנֲחַמַּב דֶר םּוק הָוהָי ויִלֶא
 :ּהנֲהַד"לָא ףרעג הָרְפּו הָּתַא דר תרְרְל הָּתַא אָ
 וו הָנֲחּמַּב תדרי ףיִדי קֶנְכוֲחַּת רחַאו ורּפדידהמ תעַמׁשְ
 רֶׁשֲא םיִׁשֹמֲחַה הצְקדלֶא ורענ הָרפּו איה בריו
 גג קָמעְּב םילֿפ לנבל | כְלְמעו ןידמו :הנחמְּב
 תפש"לעש לּוחָּכ רָּפְסִמ ןיא םהילמנלו ברל הָּבְראַּכ
 וג םילֲח וחערל רַפסִמ שיאחהנהו ןועדנ אביו :5רל םִיַה
 םירעש סל לולצ הנה מלח םָֹלָח הגה רמו

-= > 

 ציפד-

 ןח - שיא שייך ןועדנ ברח"סא rs תאו
 : הנְחמהילָּכדתֶאְו ןידמחתֶא ודָיְּב םיהלֶאה

 ו וְרְבְשדתַאְו םולחה רפסמהתא ןיעדג עמשכ יהיו
 ןָתקיִּכ ומול רמאיו לֶאְרְשִי הָגַחַמדלֶא בָׁשֹל יִחָתְׁשִ
 ו תואמִרשְלשדתַא ץחיו :ןידמ החמתֶא סָכְדיְּב הוה
 םיִדכְו םֶלּכְיְּב תורפוש ןתיו םישאר השלש שיאה
 וז יִנֵמִמ םַהיִלֶא רמאֹו :םיִּדכַה ףֹתְּב םיִדַפלְו םיקיר
 'הָיִהְו החמה הֵצָקְּב אב כא הגו ושעת ןקְו ואת
 ג -לֿפו יכלא רָפושב יִּתְעַקְתְו :ןושעת ןּכ הֵׂשֲעֲארׁשִא
 -לָּכ תוביבס םתַאדסנ תורְפּושּב םָתעַהַתו יִתַא רֶׁשֲא
 ;ןועדנלו הוהיל'םתרמַאו הנחה

 9 הָנְחְמִה הָצְקְּב ותא-רַשֶא שיאדהַאמו ןועְדג אבו

 םיִרָמשה"תַא ּומיִקַה םקה דָא הניכיִתַה תְרָמָשאָה שאר
 ועקתיו 0
 םירפס בורב ןכ +. 17 .ירק ליִלָצ ,ביתכ לּולצ +. 18 = .ב"דו א"ד ןכו -לערַׁשַא א'ס +9
 'רת ןכו הוהיל בֶרת א'כ +. 18 .ד"ירו ב"יד ,ט"ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו רשאכ היהו א'ס ,י"כ
 .'כ קוספ ןייע : ס"תו
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 ועקתיו :םֶדָיִּב רֶׁשֲא םיִדּכַה ץופָנְו תורְפושּכ ועקתיו
 וקיזחיו םידפה ירְבְשיַו תורָפושַּפ םישארה תשלש
 < ץמתל תוְרֶפושה םנִמחדיְב םיִדָפַלַּכ םלואמשדדיב
 ביס ותחת שיא ודמעיו :ןועדנְלּו הוהיל ברח וארקיו

 -שלש כת :וסליו עירו הָנחְמַהלָּכ ץריו הנחמל ₪
 והָעַרְּב שיא בֶרְח תֶא הֶוהְי םשָיַו תורְפושה תיִאמ
 התררצ הטשה תיב-רע הָיַחִמַה סנו הנָהמַה"לכב

 | | לַארשִי-שיִא קעצו :תָּבַמ"לע הֶלּוחַמ לֿבָאדתֿפָש דע ₪
 = ןידמ ירחא יפרו הָשנְמלְכומ רׁשֲאזְמּו יִלֲּתֿפנמ

 = ולר רמאל םירֿפַא רַהלפְּב ןשדג חלש םיִכָאְלַמו <
 הָרְּב תיּב דע םימהחתַא םֶהָל ודל ןירמ תארקל
 םמהתֶא ּודְּכְלו םיִרְפֶא שיִאלֶּכ קיו ןּרְרַַהתֶאְ

 במ .ירשדוגק ּודְּכְלַו :ןִדרְיִהְדתֶאְו הָרְּב תִיִּב דע ₪
 דתֶאְו ברועדרוצְּב בָרועדתֶא ּוגְרהְיו בָאְזִתֶאְו בֶרעתַא
 ברעדשארו ןידמדלֶא יפרו באבק ונח בַאז

 שיא וילא ורמאיו :ןדריל רכעמ ןועדנהלָא איבה באה ח
 תוארק יתלבל ל ישע הוה רָבְּדִהְהִמ םִיֿפָא
 :הָהְחְּב ותא ןיכיריו ןידמְּב םהְלַהל ּתַפלַה יִכ ּונל
 | בוט אלה םֶכָכ התע .יתישעדהמ םילֲא רמו:
 = ₪ םיהלא ןַתָנ םָכדְּב :רעיִבָא ריצבמ םִיַרֿפָא תוללע <

 |  תושע יתלכיחהמו בָאָודתֶאְו ברעדתַא ןידמ ירשדתא
 :הזה רֶבּדַה ּרַפדְּב וילעמ םחור התפר וא םכל

 שיאה תואמדשלשו אוה רבע הָנְּדְריַד ןועדנ אביו 4
 אָנּונִת תוכס יִשְנַאְל רמאיו :םיֿפדֹרְו םיֿפנע ותא רֶׁשֲא ג

 תורככ =

 ביתכ -רַע א'סב ,הרַע ריבס +. 22  .ירק ּוסּוניו ,ביתכ ּוסיִנו <. 21 .ירק םלאמש +. 0
 ודו ג'ד ,ב'ד ןכו תיבדדע א'ס + 4 :א'יד ןכו ילתפנ" ןמ א'ס ד. 23 | ,ידקו
 ןכצ.3 .א'ד ןכו םֶכַּב א"ס צץ. 3 = ,ו"דו א"ד ןכו םֶכָּב א'ס v.92 .ירק תאלק +. ג .ה
 ,ביתכ ֹורְּבַרּכ יאחנדמל א'נ ,ירק ֹורְּבַלּב ,ביתכ יִרְּבַרּב יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל
 ,ירק ֹורּבַדְּב
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 יכנאו םַה םיִפיעדיּכ יִלְגַרְּב רשא םעֶל םֶחָל תורְכּכ
 ירש מאיו :ןידמ יכלמ ענמְלצְו חב יִרְמא ףרר
 ףאבצל ןֵתניְּכ ריב הָתע ענמלצו חבז ףכה תוכס
 -תֶאְו חבְז-תֶא הָוהְי תב ובל ןְרּג רמו :םָחַל
 רְּכְרמַה יצוקדתַא םֶכְרשְּבתֶא יִּתְשדְו יִדְָב ענמלצ
 םֶהיִלֶא רֶּבְדַו לֵאֹנַפ םָשמ לעיו . :םיִנְקְרִּבִהתֶאְ
 :תוכס ישנא ונע רשאכ לאונפ ישְנַא ותא ונעו תאְָּ
 ו ץִּתֶא םולָשְב יבושְּב רמאל לאונפ ישנאלדסנ רמו
 ו עֶנְמְלַצְו חב הזה לְּדמַהההָא
 םירתוגה לָּפ ףלא רשע תשמחכ םמע םַהיִַחְמּו רכרִּ
 שיא ףֶלֶא םיִרשַעְו האמ םיִלָּפַַהְו םדקחינְב הנחמ לכמ
 וו םֶלקִמ םיִלָהֶאְב ינוכשה ד ןועד לו ;בְרְח ףלש
 :חטב הָיָה הנחמהְו הָנֲהֹמַה-הֶא יו הָהְּבְגִו חבל
 וג | יִנָשתֶא פלו םֶהיֵרֵהֲא ףדרוו עמלו חַבָו וסניו
 :דירחה הנחמה"לַכו ענמְלצ-תֶאְו חָבְותֶא ןידמ יכלמ
 ג :סֶרֶחַה הָלעמְלמ הָמְחְלְמַהְדִמ שָאִַּב ןוערנ בשיו
 ו דתֶא ויָלֲא בכי ּודלאְשיו תוָכְס יִשְנַאְמ רעע=כלַױ
 ו "לֶא אביו :שיִא העבשו םיעְבְׁש קינקותֶאו תופס יִרָש
 םָּתֿפַרַה רֶׁשֲא ענמלצו הַבָז הנה רַמאיו תוכס יׁשְנֲא
 ןּתנ יִּכ דב הָתַע עגל חַבַו כה רמאל יתֹוא
 6 יִצֹוק-תֶאְו ריִעָה ינָקֹזחתֶא הקו :םֶחְל םיֿפעיה ףיׁשְֲאל
 :תֹוְכְס יִשְנַא תא םֶהָּב עד םיִנֵקְרַּבַהדתֶאְו רָּבְדִמַה
 וז רמאיו :ריעָה ישְנַאתֶא גרַהיו ץַתְנ לאפ למת
 | םתנרְה רֶׁשֲא םיִשְנַאָה הֿפיֵא ענמְלַצ-לָאו הפלא

 ְלמַה נב ראָתְּכ דָחֶא םָהֹמְּכ ומ ורְמאו ובת
 ופ אל םתֹוא םתוחה יל הוהיהיח םה ימאְדינְּב יחַא רמאיו
 0 םתֹוא ֹורָה םוק ֹורֹוכְב רחל רָמאיו :םכתֶא יּתָנַרָה

 -אלו

we 

1 

00 

 .ףלש א"ס v.10 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו ירקו ביתכ ּורמאיו א"סב ,גרמאיו ריבס +6



21 

25 

26 -= 

27 

28 

- 29 

30 

 VIL 34—21 םיטפש 460

 רַמאיִו :רעֶנ ונדוע יִכ ארי יִּכ ופרח רענה ףלֶשדאְלו
 ותְרְבְנ שיִאָכ יִּכ ּנָב-ענֿפּו הָּתַא םיק ענְמְלַצְו חֿבְ
 -תֶא הכו ענְמְלַצ-הֶאְו חֿבְחתָא נרו ןשדג םקו

 לַארשיהשיִא ורמאיו :םהילמנ יראְוֲצַב רֶׁשֲא םיִנְרַהשה 2

 כ לגּבְדִּב םג ךנב"םנ ההַאדסנ ּונְב"לְשִמ ןשגלָא
 לשמאאל ןועדנ םהלא רמאו :ןידמ דימ ונתעשוה >

 - : 5 ו | . , - . - ודי < , AF 4 ו

 רמאיו :םֶכָּב לשמי הוה םֶכּב ינָּב לשמידאלו םֶכָּב יִנ
 םָזָנ שיא ילחונתו הלאָש םָּכִמ הֶלֲאׁשִא עג םהְלֶא
 ורמאיו :םַה םילאעמשי יּכ םהל בָהָז ימנחכ וללש
 םִזְנ שיא הָמָש וכילשיו הְלְמשהְתֶא ושרפיו ןתנ ןותנ
 -עבָשו ףלא לאש רֶׁשֲא בהוה ימזנ לסשמ יהיו :וללש
 ןמגראה ידנבו תופיטגהו םינרהשהךמ רב בה תואמ

 יִראוצְב רׁשֲא תוקנעהְְמ לבל המ יכלמ .לַעש
 דופאל ןועדג ותוא שעיו :םהיִלמְ
 םש וירחא לאְרשי"לכ ויו הָרֶפָעַּב וריעֿב ותוא גצוו
 נְּכ נפל ןידמ ענו :שקומל ותיֿבְלּו ןועדנל יהיו
 ץֶרֶאְה טקשתו םשאר האשל פסי אָלְו לֶאְרשי
 בשיו שָאיְִּב לַעְבְר ףליו :ןיעדנ ימיִּב הָנָש םיִעְּבְרַא
 םינְּב םיִעָבְש יָה ןועדנלו :ּותיִבְּב
 רֶׁשֲא ושנליפו ול ויה תומר םישקזיכ וכרי יאְצי

 :ךלמיבא ומשדתא םשיו ןּב אוהדסנ ולְדהְרְלְי םֶכְשּב
 שָאוי רֶבְָב רבָקיו הבוט הָביִשְּב שָאוידָּב ןועְרִג תמה :
 יהיו ;יִרזעַה יבא הָרפַעְּב ויבָא :

 םילָעְּבִה ירחא נו לארשי יִנְּב ובושיו ןועדג תמ רשאכ
 יב ורכז אלו :םיהלאל תירב לעכ םהל מישו
 דלָּכ מ םֶתוא ליצמה ו הָוהְידְתֶא לארי

NF Rwםהיביא =  
 .ע"תו ביד ןכו ירקו ביתכ רמאיו א"סב ,רמאיו ריבס צל. 25 ,איעגב דע גפג בכ ,איב ןכ צ. 1

 ןכ צ.99,30 .ףקמ אלבו אכראמב לכ נ"ב ,א"ב ןכ צ.97 .החותפ ןאכ ןיא יניסב +. 7

 .קוספ דח ןייורת יאחנדמל .יאברעמל



0 

  VIll 35—IX 13םיטפש 461

 ₪ ןועדג לֵעַּבְרי תובדסע רֵָח ושָעדאְלְו :ביבָפמ םֶהיֹבְיֲא
 :לארשידםע הׂשְע רֶׁשֲא הבוטה"לכב

 ט ּוִמֲא יחַאדלֶא הָמָבְש לעפרידּכ ךלמיבא לו
 :רמאל מא יֿבֲאדתיב ה םֶהיִלָא רָּבֹדְו
 ; לשמה טכל בוטדהמ םָבְׁש ילעב-לפ ינְוָאב אָנורְּבְד
 שיא םָכָּב לשמדסא לעַּבְר נב = שיא םיעְבש םֶכָּב
 3 "וחַא ורבו :יִנַא םכרשְבו םכִמְצַעיִּכ םָתְרכְוו דַחֶא
 םיִרְבּדַהלְכ תא םֶכְש יִלָעּבְלָּב ינזאּב וילע למא
 :אּוה ניחא ורמא יכ ךלמיבָא ירחא םָּבל טו הלאה
 ו םֶקְּב רפשיו תיִרְּב לעכ תיבמ ףַסּכ םיעְבש לנו
 ; אָבָו :וירחא ּוִכְלַו םוֲחֹפּו םיקיר םיִשנַא ךְקְמיִבַא
 םיעבש לעּבְרְינְּב ויְחָאדתֶא גרַהְװ הָתָרֿפִע ויֿבָא-תיֿב
 כ ןטקה לַעְּבְרָיְדְּב םָתֹו רַהָיַו תָחָא ןֿפָאזלע שיא
 6 םֶּכָש יִלָעַּבְ-לַּכ ּופְסֶאיִו :אָבֲחְנ
 למל ךְלְמֿבֲא-הָא ו וכילמוו וטל אולמ תיָב"לפו
 ז למעיו ךליו םמויכ ודגוו :םכשכ רֶׁשֲא בצמ ןולַאדבע ₪

 םָהְל רֶמאֹו אָרְקיו ולוק אשיו םױרנרַה שארְּב
 4 ּךִלָה :םיקלַא םֶכיִלַא עֶמְׁשִו םָכָש ילעפ ילא ּועָמְש
 הְכולמ תיזל ורמאו למ םָהיֵלֲע חשמל םיִצעָה וכלה
 ו -רֶׁשֲא ינשדתא יתלדחה תה םהְל רמאוו :וילע
 :םיצעה"לע עמל יּמְבלַהְו םישנָאו םיִהְלֲא ולּבַכִי יב

 !! רַמאָתו :ונילע יִכְלְמ תיל האהל םיִצעָה ומי
 הבוטה יִתְבּוגְּתתֶאְו יקתמדתַא יתלדחה הָנֲאּתַה םהל
 וג "יִכְל ןֿפנל םיִצעָה ורמאיו :םיצעה"לע עּונל ימלַהו
 וג "תא יתללחה ןפגה םהְל רמת :ּונילע יכולמ תא
 -לע עונל יכלה םיִׁשְנֲאַו םיהלֲא חמשמה ישורית
 םיצעה === יי

 רָמאֹתַוא'ס .9 .ירק הָכְלַמ ,ביתכ הָכֹולמ צ. 8 .ו"רו ג'ד ,ב"ד ןכו םתויל א'ס צ.ד .ט
 .ירק יִכְלַמ ,ביתכ יִכּולְמ . 12 .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו יכל א'ס שש.10,12 = .ב"דו א"ד ןכו
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 למ הָּתַא ךל רֶמֶאָה"לַא םיִצעָהילְכ וְרָמאַ :םיצעה 4
 םתא תַמָאַּב סא .םיִצעְהְדלֶא לֵטֶאָה מאו :ועלע <

 ןיִאדסאו "יִלָצַּב ּוסָח וא םֶכיִלְ דְלמְל יתא םיחָשמ
 הת לה זראדתֶא לאה ראה שא אצת 6

 -תֶא יעל םכיל יבא םהלנירׁשא זול םתיׂשֲע ויי וה
 -לע םתמק םָּתַאְו :ןידמ דימ םֶכְתֶא לציו דננמ ושפנ וא

 ןבָא-לע שיא םיִעְבְש וְנְּבתֶא ֵּנְרהַּתַו םויה יִּבָא תי
 םֶכָׁש יִלעּברלע תָמָאְִּב ךְלַמיבֲאדתֶא וכילְמַתו תַחֶא
 -כע םתישע .םימָתְבו תַמָאָּבְדִאְו :אוה .םֶכיִחֶא יִכ
 חמש 3 חמש הוה סו ותיִּבִעְו עברי

*' >'' 

 הרבו סו םניו 0 לבא 6 תיבמו 1
 :ֹויָחֶא ךְלָמיֿבֲא יִנָּפִמ םש בשיו הָרֲאַב לו

 :םינש ׁשְלָׁש לֵאָרְׂשִחלע ְלמיֿבְא רשיו 2
 םפש ילעכ ןיבו ףלמיֿפַא ןיּכ הער חור םיהלַא חלשיו ₪
 םיעבש םמֲח אֹובְל ;דלמיבָאב .םכשדילעב ודב <

 רשא םֶהְיִחֶא דלמיבאדלע םּושל םַמר לעבר
 גְרָהְל ויִדָיתֶא ָקְוהרׁשֲא םֶכְש ילֲעּב לעו םתֹא גְרַה

 ישאר לע םיִבְרְאְמ םָכְש ילעב ול ומישוו ויחֶאתֶא ₪
 דנו ךרדב םָהיִלַע רבעידרשַא"לָּכ תֶא ולו םיִרָהֲה

 ויק |דָבָעְְּ .לעג אב דלֲמיֿבֲאל <
 הרשה ואצו :םכש ילעב ובדוחטביו םבְׁשְּב ורבע א

 תיּכ ואביו .םילולה ושעיו וכרְדיו םֶהיִמְרַּכתֶא ורצְביו
 םהיהלא

 ג'ב ,א'ב ןכ +. 97 .ו"רו ג"ד ,ב'ד ןכו רָבְע א'ס +. 26 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 6

 .איעגב ורצבינ



| 
 :  IX 28—42םיטפש 463

9 

 ₪ | רמו :ךְלִמיִבָאתֶא ּולְלָקיְו ותשוו ולְכאַו םֶהיָהְלֶא
 אלַה ונדבענ יִּכ םֶכְשיִמו ךלמיבאחימ דָבַעְְְּ לעג
 יִבֲא רֹומֲח ישְנָאדתֶא ורבע דיק לֵב לעּכְריוְב
 א הזה םעֶהתֲא ןתי מו וּנחָנֲא נבע עודמו םֶכָׁ
 הכר דלמיבָאל ראו ְלַמיִבַא-תָא ּהָריִסאְו יָיְּב
 לעג יִרְבּדתֶא רעה רש לבְז עמָשיו :הֶאְצְו ךאֿבצ
 a1 ףלמיבָאדלא םיִכָאְלְמ חלשוו :ופא רחיו רבע
 המכש םיִאְּב יָחֶאְו דבעְִּב לענ הגה רמאל הַמְרֶתְּב
 2 הא הלל םוק .הָּתַעו Md רֶעָה-תֶא םיִרָצ סה

 - 2 אור

 ks אוה"הנהו .ריעָה"לע טשפו םיִכְשִּת שמשה
 :ףִדְי אֵצְמַּת רשָאּכ ול תישעו ףילא םיִאצי ותאזרשא
 ג "לע ּובְרֶאַו הליל יִמעְ"רַשא םעָהלְפְו למי םָקָיו
 35 התפ דמעו דבעדְּב לעג אציו :םישאר הָעָּבְרַא םֶכש
 מ וּתַאדרֶשֶא םַעְהְ ףלמיבָא םָכָיַו ריִעָה רעש
 ₪ "הנה לֿבחלָא רמאיו טְעֶהההֶא לענ"אריו :ֿבֶרֲאַמַה
 לצ תֶא לבו וילֶא רֶמאּו םיִרָהַה ישארמ דרי םע
 וז רפרל לעג דש 'ףסוו :םיִׁשנֲאּכ האר הֶתַא םיִרָהָה
 רֵחָא-שאָרְו ץֶראָה רובט םעמ םיִדְרֹו םעדהנה רַמאו
 ₪ אֹוֿפֲא היא לב ויָלֲא רמו :םננְַמ ןולא ךְרָהִמ אב
 הז אלה פבבענ יִּכ ּדָלַמיְבִא יִמ Ah רֶׁשֲא ךיפ
 9 אציו זו םֶחְלַהְו התע אנ"אצ וב הּתְסַאָמ"רׁשִא םַעָה
 9 והפדריו :ךלמיבאּפ םהלו םכש ילעב ינֿפל לעג
 חַתפדדע םיִּבְר םיִלְלֲח לו וינפמ םנ ךלמיבַא
 אג לענחתַא לבו שרו המוראפכ ךלמיבָא בשיו :רעשה

way «ere 

 49 יהיו :םֶכָשְב תַבשִמ ויחַאדתֶאְו

 תרחממ ה הא
vv. 28, 90, 81, 5ל"צ צ. 99 = .ע"ת ןכ םכשןֶּב ל'צ +. 98  .ו"דו ג"ד ,ב"ד ןכו רָבָע א'ס  

 ריבס ץ.38 .בָרֲאַּמַה א'ס +. 88 = ."לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 93 .ע'ת ןכ רַמאְו
 .ירק הָמּורַּב צ. 41 .הַּתַא
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 -תֶא חקיו :ךְלמיִבַאל ודנו הךשה םעֶה אציו תרחממ 93

 הו ארו הָרָשִּפ ברָאװ םישאר הלשל םַצָהְוםעַ
 ףלמיבאו :םָכִו םָהילע םקיו ריִעָהְִמ אצי םעֶה 4

 ריִעָה רעש חַתַפ ודמעיו וטשפ ימע רֶׁשֲא םישארקו
 :םוכװ הָרָשַּב רֶׁשֲא-לכדלע וטשּפ םישארה נשי

 -תֶא דפלו אואה םויה לפ רׁשְּכ םחְלְנ ליבא 5
 ָהעֶרַו ריעָה-תֶא ץתוו גָרָה ּהָברַׁשֲא םֶעֶהדתֶאְו ריִעָה

 "למ יָלעַּב"לְּב ועמשיו :הלמ 4
 ףלמיבאל דיו :תיֶרְּב לא תב הילצזלָא ואב םכש .ז
 ךְלמיִבָא לע :םכש"לדנמ יִלַעְבְלְּ וצְבְַתַה יִּכ ₪

 "תא ְךְלֶמיִבֲא קיו יתאדרשֶא םעְק"לָּכְו אה ןימְלצ"רה
 -לע םֶשָיו ָהָאְׂשֹו םיצע תכוש תרפװ ודי תומדרקה
 יִתיִׂשֲע םֶתיִאְר המ מע-רְׁשֲא םעֶהלֶא המאה ומכש

 הכוש שיא םעהלכ-נ ותרפו :ימפ ישע ורהמ 4
 םהילע ויצו חירָצה-לע ומישיו ךלמיבא ירחא וכל
 םפש-לדנמ ישנאלְּכ םנ ותמי שאָּב היִרְצַה-הָא
 לטיב לו :הֶשֶאְו שיא ּףְלֲאָכ

 "ָךותְּב הָיָה ועלו :ּהָדְכְלִיו ץבתְּב ןחיו ץמתְלַא ה
 ילֲעַּב לכו םיִשָנהְו םִׁשְנֲאָה-לַּכ המ וסע ליה

 דְלמיִבֲא אבו :לדנמה גנ-לע ולעיו םדעב ּורנְסִיו ריעָה כ
 יפרשל לְּדנִמַה חתפ"דע שנו וב םֶחְלְיו לדנמהדרע

 שאר-לע בר חלפ תהא השא ךלשתו :שאְב 3
 | רענַה"לֶא הָרָהִמ אָרָק :ותְלְנְלִִתֶא ץרתו לֲמיֿבֲא 4

 ורמאידּפ ינמתֹומּו דברה ףלש ול רמו וילכ אשנ
 -שיִא וארו :תמיו ורענ והרקדיו ּוהַתְנְרַה השא יל =
 שו :ומקמל שיא כליו ּךְלַמיִבַא תמ יפ לארש 56

 םיהלא
 ג'ב ,א"ב ןכ ץ. 44 .איעגב בראיו כ"ב א'נ צ. 48 .םצחיו כ"ב ,םצחיו א"ב א"נ 3

 ש

ww 

 ה"ד*,ג"ד ,ב"ד ןכו הנוגנ אלבו ףקמב דוב א'ס v.55 .ירק וכוש v.49 .איעג אלב -לע

 .ו"טדו ד'יד
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 נרָהל ויבָאְל הָשָע רשא ךְלַמיבֲא תעְר תֶא םיהלֶא
 בישה םכש ישא תעֶרלָּכ תאו ויָקֶא םיִעְבְשדתֶא
 :לעְּבריוַב םָתֹו תללק םָפיִלַא אָבִתו םׁשֹאֹרְּב םיהלֶא
 דתֶא עטוהל דלמיִבַא ירחא םקו כ

 דאוהו רָׂשְשִי שיִא ודּודְְּב הופר עלות לֵארְׂשִי
 םיִרְׂשְע לארשידתא טפשיו :םִירֿפֶא רֶהְּב ריַמָׁשְּב בשי
 :ריַמְׁשְּב רבקיו תמו הש ׁשלָׁש

 לאְרְשידתַא טפשוו יעְלנַה ראי וירחא םקיו
 םיבכר םִנָּב םישלש ולדיהוו :הָנַׁש םיּתְשּו םיִרְׂשֲע
 | ּואְרְקי םֵהְל םֶהְל םיכע םישלשו םיליע םישלש"לע
 תמו :רעֶלנַה ץראּב רׁשֲא הוה םויה דע ריִאְי תוח
 ִנָּב | ופיסיו :ןומקּב רבָקיו ריִא
 םיִלעְּבַה-תֶא ודבעוו הוהי יניעב רה תושעל לֶאְרשי
 ןודיצ | והלָאהתַאְו םרא והלֶאדתַאו  תֹורְּתׁשעֶה-תַאְו
 הלא תֶאְו ןומעדינב והלא תֶאְו בָאמ יֵהלֲא | תאו
 ףָאזרַחו :ּוהודבע אָלְו הֶוהְֶא עו םיקשלפ
 :ןומע נב דָיְבּו םיתשלפ ליב םֶרָּכְמו לארָשִיִּב הָוהְי <
 ג הָנמָש איהה הָנָשְּב לארשי יִנְבתֶא וצצרו וצערו =

 ןדריה רֶבעְּב רֶׁשֲא לארשי ינבְ"לפדתא הָנָש הרשע

 ; "תֶא ןומעדינב ורבו :דָעְלְִכ רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה ץֶראָּ
 םִִרפֶא תיִבָכו ןיִמְינְבְבּו הָרוהיּבִינ םֶחְלהְל ןרוה
 א הֶוהְיילֶא לֶאְרש נב קעז :דִאְמ לֶאְרָשיִל רַצְתו
 -תֶא רבע וניחלַא"תא נבו יפו ךל ּונאמַח רמאל
 וו נָב"לֲא הוהי רמאיו . םילָעְבַה

 ךמו ןומע ינו ירמָאהְרמּו םירצִממ אֵלָה לארשי
 םיתשלפ = יה
 ניב ,א'ב ןכv.8 .םיקוספב רפסה יצח צ.8 .םיִרָע א" סצ.4 .רֵכֵׂשׂשִי נ'ב ב ,איב ןכ.-ג

 ןכו ירקו ביתכ יִּכ א'סב ,ירק יִּכ צ. 10 .איעג אלב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ צ.8 יאיעג אלב וצצריו
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צץ. 11 .ר'תו ע"ת ,'רת ןכו וניהלא הֹוהְי א'ס +. 10 .ר'תו ס"ת ,ע'ת
 ,מ:א'ס ,ר'תו ס"ת ,ע"ת ;הת ;ב"יד ,א"יד ג'ד ;ג"ד ביד א"ד ,ייכ םירפס בורב:ןכ ד. 1
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 וקעצתו םֶכְתֶא וצֲחְל ןועמּו קלָמע םינודיצו :םיִּתְׁשְלָפ ו
 יתוא םָּתְבַַע םָּתַאְו :םֶרִמ םֶכּתֶא הָעיִשואו יֵלֲא 3

 עישוהל . ףיסואדאל פל םיִרֲחַא םיהלֲא ודבעהו
 םּכ םָתְרַהְב רֶׁשֲא םיהלָאָהְ"לֶא וקעו וכל :םֶכְתֶא ו
 לארשיחינב ורמאיו :םכתרצ תעּב םכְל ועישוי המה וג

 דא נב בטָהלַכָּכ וגל התַאדהשע ונאטָח הוהְידלֶא
 םָּבְרקִמ לנה יהלֲא-תֶא וריסיו :הָה םווה אָנ ונליצה ו

 :לַארׂשִי למעּב יׁשֿפנ רַצְקִַּו הָוהְיתֶא ּוָבע
 נב סאו ענב וניו ןומע יִנְּב קעַציו 17
 שיא רעל ירש םֶעָה ּורָמאיו :הָפצִַּכ ונח לֵאָרְשִי ו

 היה ןומע ינבּב םחְלְהְל לַמי רשא שיאה ימ והָעְרלֶא
 :לעלנ יבשי לָכְל שארל

 דֶלּויו העז השַאְרּב אּוהְו לוט רֹובג יָה ירֲעְלַה חֶּתְפַ אי
 ודנו םינְּב ול דָקְלנְתֶשַא דלתו :חָתֿפחהָא רֶעלנ

 לחְנִתדאְל ול רָמאּו חֶּתְפיתֶא ּושרֶניו הָׁשאָהנב
 הָּתֿפו חַרֹפװ :הֶּתַא תְרחא הָשאְרְב יכ ּונבָאהתיִבְּב .

 םיִשָנַא הּתֿפי-לָא וטל בוט ץֶרֶאְּב בש ויחֶא ינפמ
 םימימ יהי :ומע ואָצו םיקיר +
 דינב ומחלנ-רשאכ יו :לַארׂשִיהסע ןומעדנְב ומחליו ;

 חֶתַפיתֶא תחקל לג ינקז כלו לארשידבע ןומע
 ןיצקל ּונְל הוו הכל המפל ורמאיו :בוט ץראמ <
 אָלָה דָעְלג ינסזל פי מאו :ןומע ינְבְב הָמָחלו ד

 םָתאָּב עודמו יבָא תיפִמ יִנושְרֶנִתַו יתוא םתאנש םָּתַא
 -לֶא רעל ינקז ורמאוו :םָכְל רצ רֶׁשֲאַּכ הָּתַע לא <

 תמחלנ ּנמִע ָתַפלַהְו ףילא ונפש הּפַע ןכל חתֿפ
 רמאלו :בעלג יבשי לכל שאל וכ היה מעי יִנְבְּב פ

 התפי

 וטקלתיו נ'ב ,א"ב ןכ .3 .תקח תשרפל הרטפה +. 1 .א' .רסח םיִנֹדיִצָו א'ס +. 9
 ,'ט קוספ ןייע :יִנְקְז-לֲא א'ס .ד .ףקמ אלבו אכראמב רשאכ נ'ב ,א'ב ןכצ.5 .איעגב
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 םחלהל יתוא םתַא םיִיִשְמימא דע ינקז"לֶא חתֿפ
 םֶכְל היא יא נפל םָתֹיא הוה ₪ תש נב
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 וו "םע התפי ל :השטנ וכ הבכרכ אליבא ניתוטיב
 ןיצקלו שארל םַהיֵלֲע ווא םַעָה ומיׂשװ דע ינקו
 :הָפצִּמַב הָוהְי ינפל וירְבְדדלָּכדתֶא חָּתֿפו רדיו

 ו ןומעהינפ ךלמדלֶא םיִכָאְלַמ הַּתֿפַי חלשיו
 :יִצְרֶאְּכ םחלהל .ילא תאָבְִּכ ךַלָו ילזהמ רמאל
 ו חַקְל"יִכ פי יכאלמ"לא ןמעהנּב ךלִמ מאו
 קפיה"דעו ןונראמ םִרָצִמִמ ותֹולֲעּב יִצְרַאדתָא לֵאָרְׂשִי
 4 דע קו :םולָשַּב ןָהְתֶא הָביִשָה הָתַעְו ןדריה-רעו
 ₪ ול רמו :ןישע נְּב ךלמ"לֶא םיִבָאְלִמ חלשיו חָתֿפי
 -ֶאְו פָאומ ץראדתַא לַארׂשִי חכְלאל חת רמָא הפ
 ו לֵאָרְׂשִי ךליו םירצממ םתֹולעּב יִּכ :ןומע נב רֶא
 וד לארשי ל ali אב ל רּבְרמַּב

 < שש

Dra 

 יּכ בָאמ .לּובְְּב וארא ןונרא רבעְּב ןנחו באימ
 19 ןוחיס"לֶא םיִכֲאְלַמ לארשי חלשיו :בָאומ לובנ ןונרא
 -הַרְפָענ לֶאְרשי ול רמו ןְּבַשַח ךלמ יִרמָאָהְְדלמ
 או לֵאְרְׂשִהתָא ןֹוחיִס ןיִמָאָה"אַלְו :ימוקמדדע ךצְראְב אנ
 הָצָהיְב נו ומעלָביתֶא ןוחיס ףסָאװ ילָבְנִּב רבע
 גו "תֶא .לארשידוהלַא הוה ןתיו :לַארׂשײטע םֶחָל
 ןוחיס ו
 נ'ב ,א'ב ןכ .13 .ג'דו ב'ד ,א"ד ןכו -לֶא א'ס +. 11 .איעגב ךרבְדכ ג'ב ,א'ב ןכ +. 0
 א'סב גרמאוריבס +. 15 .ר'תו ע'ת ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו הרע א'ס צ. 18  .איעגב דלא
 ,ט"י קוספ ןייע : ס"תו י"כ םירפס תצקמב ןכו דהַרְבָעִב הגומ רפסב +. 17 .ירקו ביתכ רמו
 ,חתֶא א'ס צ.20  .ז"י קוספ ןייע :ר"תו ב"ד ,א'ד ןכו -הָרְּבעֲא א'ס ל. 9
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 לֵאָרְׂשִי שרייו םּוכי לֵאָרְִׂי ךִיְב וָמע-לָכיתֶאו ןוחיס
 תֶא ּוׁשְרַו :איהה ץֶרֶאְה בשוי ירמָאה ץֶרָאדלָּכ תא ₪

 "דעו רָבְרִמַהְִמְו קבוה"דעו ןונראמ ירֹמֲאָה לּובְגילָּב
 יִרֹמֲאָה-תֶא שירוה לארשי יִהלֶא| הֹוהְי הֶּתַעְו :ןדריה ג
 רֶׁשֲא תא אלַה :ּונשְריִת הָתַאְו לארשי מע נפ +

 רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְו שרית ותוא ףֵהלֶא שֶמְּכ ףשירוי
 בוטה הָּמַעְו :שְרִיִנ ותוא ּונינּפמ ּוניקלָא הוה שירוה ₪

 -םע בָר בורה בָאומ ךלמ רפַצְִּ קֶלְּבַמ הֶתַא בוט
 ןֹובְׁשְחְּב לֵארְׁשי תֶבָשּב :ספ םֵהָלָנ םְֶלְניִא לארשי <

 רשֶא םיִרָעָק"לָכְבּו היַתְבְבו רערעבו היתונבבו
 תעֶב םהלצהדאל עודמו הנש תואמ שלש ןילראי יצידלַע

 הַעְר יִּתַא השע הָּתַאְו ל יתאָמָח"אְל \ יכנאו :איהה גז

 לארי ב ןיב םויה טפשה הוה טפשי כ םֶהְלַהְ
 יִרְבִדדלֶא ןומע נְּכ למ עמש אָלְו :ןומע ןנָּב ןיבו =

 לא חלש רֶׁשֵא חָתפי
 -תֶאְו עלגַה-תֶא רעו הֶוהְי חור חֶּפְפַיילַע יֵהּתַו ₪

 ינֶּב "רבע דָעְלְג הָפְצַמִמּו דַעְלְג הָּפְצַמתֶא רבעיו השנִמ
 ןִּתַת ןיתסַא ךמאיו הָוהיל רג חָּתֿפִי רדיו :ןימע

 יתְלדמ אַצְי רשָא אצויה הָיַחְו :יִדיְּב ןימע יִנָּבדְתֶא ו
 הָוהיל הָיָה ןומע ינְּבִמ םולשב יושב יתאְרְקל ייפ
 :הלע יהיתילעהו

 /5 הָוהְי םנהיו םּכ םֶהָלְהְל ןומע ינְבִ"לֶא הָּתפו רבעיו מ
 רעֶו רע םִיִרָשָע תיִנמ ךַאב-רעְו רערעמ םכַיַו :ֹוריְב ₪

 ינפמ ןומע יִנָב עכו אמ הָלֹורְנ ּהָכמ םיִמְרַּכ לֿבָא
 הַּפְצמַה חָּתֿפַי אביו :לאָרְשִ נב 4

 FR "ד ןכו -םִאְו א'ס .25 .רסחברַהא'ס v.95 .איעגב ךשירֹוי נ'ב ,א"ב ב ל 4
 ,ר"תו ס'ת ,י"כ 'רת ןכו ינב-לַא א'ס +. 99 .אלמ רוערֶעְבּו א'ס צ. 56  .הָּב ריבס +. 5

 א"סב צ. 32 .ירק ּויִתיִלְעַהְ ,ביתכ ּוהיִתֹולֲעַהְו יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +
 אב א"ס v.33 ."רע א"ס ץ.93  .ב"ירו ג'ד ןכו אלמ רֶעֹורֲעַמ א'סץ.33  .החותפ ןאב ןי ןיא
 .ו"טדו ב"יד ןכו אלמ
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 תולחמבו םיַפתְּב ותאְרְקְל תאצי ותב הָגַהְו ותיָּבְלֶא
 ₪ ותוארכ יהו :תבדוא ןֵּכ ונָפִמ ולא הָדיִחָי איה קרו
 עְרַכַה יִּתַּב ּהָהֶא מאיו ויִדְנְבִדתֶא ערקו ּהתוא
 הָוהְידלֶא 'פ יִתיצּפ יכנָאְו ירבעְּב תיוה ּתַאְו ינחערכה
 6 "תֶא הָתצֿפ יֿבֲא וילא רמאתַו :בושל לכוא אלו
 ילחא ףיפמ אָצָי רשַאּפ יל השע הֹוהחלֲא מ
 :ןומע .ןנּמ ףיִבְיִאמ תֹומָקְנ הוה ל השע רשא
 ₪ יעפמ הפרה הזה רבה יל השעי ָהיִבָאדלֶא מאה
 -לע הֶכְבָאְו םירָהְהדלע יתרו הפְלֲאְו םיִׁשְדֲח םינש
 ₪ יש התוא חלשיו יכל רֶמאַו :יתיערו יא ילותב
 -לַ ָהיְלּותְּבלַע ְךְבתו ָהיֶתֹשָרְו איה לתו םישְדָח
 9 ָהיבָאדלֶא בׁשֹתַו םישְדִח םינש  ץסמ יהו :םיִרָהָה
 שיא הערידאל איהְו רֶדָנ רשָא .ורְדְנתֶא הל שעוו
 או תֹנְּב הנפת /הָמיִמָי | םימימ :לֶאְרַשיִּב קהת
 םימי תעפרא יבעלגה חּתפדתבל תונתל לארי
 :הָנָשִּב
 בי הָתָפִיִל ּורְמאּו הָנֹֿפְצ רֿבעו םיִרְפֶא שיא קָעָציו
 תארק אל מלו ןימעינְבְּב םֶחְלְִל | ּתְרבָע | עודמ
 ג הָּתֿפי רמו :שָאְּב ףילע ףרשנ דתיּכ מ תֿפלל
 כעזאְו דאְמ ןומעחינבו ימעו ינא יִתייַה ביר שיא םיִלַא
 ךעאב הֶאַרֶאְו :םדָיִמ יתוא םתעשוההאלְ) םֶבָתֶא
 ןומע ינְּב-לֲא הָרְבְעֶאְו יפכב ישפנ המשיאו עישומ
 םהְלהל הזה םיה ילא םתילע המלו ייְּב הָוהְי םנתיו
 -תֶא םֶחְלִו דעְלִנ ישָנַאלָּכדתַא הּתפ .ץפקיו יב
 יִטיִלָּפ ורמָא יִּכ םִירֿפָא-תָא רֵעְלְנ ישא וכו םיִרפֶא
 דכליו :השנמ תב םירֿפֶא ףֹותְּכ רעלג םֶתַא םירֿפָא
 דעלנ ששה. |
 יתָיְעְרְו צ. 27 .שגד ותוארְּכ נ'ב ,א"ב ןכ צ. 35 | .הֶָּּמִמ ריבס +. 4 .ּהָל ריבס +. 4

 .קָעְצֶאְו א'ס ץ.2 ,ב' | .ירק יִנָש ,ביתכ םינש א'נ צץ. 38 | ,ירק יִתֹועְרְו ,ביתכ יִתיִעְרְו וא

 .ב"ד ,א'ד ןכו ָּךּותְבּו א"ס +. 4 .ירקו ביתכ הַמיִׂשֲאְו א'סב ,ירק הָמיִשֶאְו ,ביתכ הָמָׂשיִאַו + 3

 +ר"תו ס"ת ,עיח
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 ורמאי יכ ּהיָהְו םיִרְפֶאְל ןֵהְריַה תֹורְבִעַמתַא רעֶלג
 יִתְרֿפָאָה רעלג-ישנא ול ורמאיו הרבעא םיִרפֶא יטילפ
 רַמאיַו תלפש אָנַמָא ול ּורָמאיו :אל |רמאיו הָּתַא
 והוטמשיו ותוא זחא ןפ רבדְל ןיִכָי אלו תלבס
 םיִעָבְרַא םִיִרְפֶאַמ איהה תב לפיו דריה תורְּבְעמדלֶא
 םינש שש לארשידתא חֶתַפי טפו :ףְלא םינשו
 :רעְלנ יִרעְב רק יִרְעלנַה הָּתֿפִ מ

 :םֶחְל תיכִמ ןָצְבא לֶאְרְשיתֶא וירחא טפו 8
 הָצוחַה חלש תווְּב םישלשו םיִנָּב םישלש ליה

 -תֶא טּפְשו ץיחהךמ וֵנְבִל איבה תונְּב םיִשלֶשי
 :םֶחְל תיִבְּב רָבְקִיַו ןְצבַא תמו :םנָׁש עבש לֶאְרְשִ

 ןוליא לֵאָרְׂשִי-תַא ויִרָחַא טּפְשיו 1
 ןיליא תמו :םיִנָש רשע לֶאְרְשיתַא טפשיו ינלובזה ו

 :ןלובז ץראּב ןוליאב כפיו ינלובזה
 ללה ןודבע לֶאְרְשיתַא יָרֲהַא םֵּפְׁשִו 13
 םינב ינְכ םישלשו םנכ םיִעָּבְרֶא ולדיהוו :ינותערפה ו

 הנמש לֵאְרְׂשִיתֶא טַּפְׁשו םריע םיעפש-לע םיכר
 ןֹותְעְרֿפְּב רבקיו ינותערפה ללה ןודבע תמו :םינש ו:
 פיסי :יָקלְמעֶהרֵהְּבםרֿפָאְרָאְב גי

 דב הָוחְי גת הָוהְי יניִעְּב עְרְה תושעל לֵאָרְׂשִינְּב
 יהיו :הָנָש םִעְּברַא םיּתְׁשְלְפ
 תְׁשֲאְו חונמ ומשו ינךה תחפשממ הערצמ דַחֶא =

 רמאיו השאהדלֶא הןהידאלמ אריו :הָדְלי אלו הָרָכ
Arןּב תלו תיִרָהְו תלי אלו ג הָרָהעְּתַא אנקהנה : 

 ילבאּת"לַאְו רכשו ןיי יתשתדלַאו א; ירָמשה הָּתְעְו
 -לכ

 אל נ'ב ,שגד א"ב ןכ .5 .איעגב היהְו נ'ב ,א'ב ןכ צ.5 .איעג אלב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 5
 א'ס ¥.6 .איעגב וזחאו נ'ב ,א'ב ןכ .6 .וידו ב"ד ,א'ד ןכו ןיִבי א'ס +. 6 .יפר
 ה'ת ןכו -לַא א'ס ץ.4 .אשנ תשרפל הרטפה +. 2 ,* .ב'דו א'ד ןכו רסח ּוהַטָחְׁשִי
 .ירק -לַא ,ביתכ -לַאְו א'סב
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 5 הלעַײאל הָרֹומּו ןּכ תדליו הָרֶה נה יִּכ :אַמַט"לְּכ
 אוהו ןְטבהְומ רעגה הוה םיִהלֲא ריזנחיִּכ ושארדלע
 ו הׁשֲאָה אֹבתַו :םיתשלפ רימ לאְרשיתַא עישוהל לחי
 והארמו יִלֶא אָּב םיִהלֲאָה שיא רמאל ּהשיִאְל רמאתו
 -יא והיתלאש אלו דֶאָמ אונ םיהלַאה דאלמ האמ
 הרה דגה יל רָמאֹו :יל רָיִגְהדאְל ומָשתֶאְו אוה הזמ
 .דלָּכ יִלָכאְּתִלַאְו רכשו ןיי | יתשתדלא התו ןב תדליו
 םוי"דע ןטְּפהְְמ רענה הֶיְהְי םיהלֶא רַונַּכ הֶאמִ
 רמאיו הָוהידְלֶא חונמ רתעיו :ותֹומ
 רוע אנאֹופי חלש רֶׁשֲא םיחלָאה שיא ודא יב
 םיִהְלֲאָה עמשיו :דלויה רענל השעתהמ ונוי ונילא
 הֶשַאְהְ"לֶא דש םיהלאה ךאלמ אבו הנ לוקְּ
 וט רֵהַמְּתַו :הָמִע ןיא ּהָשיִא ַחֶלָמּו הָרָׂשַּב תכשוי איה
 הָארנ הנה ויָלֵא רֶמאתַו הָשיִאְל דגתו ץֶרתו הָׁשֲאָה
 גו ַחנְמ לו םקיו :ילא םֶזֿב אָּברַׁשִא שיאה לא
 שיאה הָּתַאַה 2 רמאַֹו שיאָה"לֶא אביו ותשא יֵרֲחַא
 ו הע חונמ רמאיו זינָא רמאיו השאהדלא ּתְרַבדְדרֶשֶא
 ₪ מאו :והשעמו רעגהרטפשמ היהיחהמ דירבד אב
 הָשֶאָהְדלֶא יִּתְרַמְאדרָשֶא למ חִמְדלֶא הָוהְי ךאלמ
 ינו למאה אל ןַײה ןפנמ אציזרשא לכמ :רמשת
 -רֶׁשֲא ל לֿפאתהלַא הָאְמְטלַכְו ָתׁשַת-לַא רכשו
 -הֶרְצְעְנ הָוהְי ךאלמ"לֶא חונמ רמאיו :רמשת ָהיתיוצ
 הודי ךאלמ רמו :םיזע יד נפל השענו ְּךְתֹוא אנ
 הׁשעת"סִאְו מחלב לכא"אל ינרצעתהסא ומלא
 הוה ךאלמהיּכ חונִמ ערידאל יכ הָנלעַת הוהיל הל

 אוה ה =
v. 69 = .ב"דו א"ד ןכו -רַעְו א'ס צץ. 7 .דַּגתו א'ס  v.ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו אָריו א'ס . 
v.82ס'ת ,ע'ת ,ב"יד ,א"יד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ְרַבְד א'סב ,ּרְבְד א"ס צץ. 19 .ּואֹבִי ריבס  

 : וירו גיד ביד איד ךכו קש אש ₪ 44 יודל ג'ד בד ,א'ד ןכו אל א'ס +. ג .ר"תו
 .ס'ת ןכו הָלֲעַּת א'ס צ.16 .איעגב "םא כ"ב ,א'ב ןכ צץ. 6 .לֹכַכ א"סבו

 -ב
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 אֿבִייִּכ ףמש ומ הָוהְי ָאְלמלֶא ַחָֹנָמ רמו :אּוה וז
 הז הָמְל הוה .ףאלמ לל רַמאֹּר :לונדבכו ךירבד 8
 םיִועָה יִדְנתֶא חונמ חכו :יאלפ אוה] ימשל לֶאְשִת 9

 תושעל אָלְפִמו הוהיל רוצה"לע לעו הטנמה-תַאו
 = = לכמה לעמ בהלה תולעב יהו :םיאר ותשאו חונמו
 | מ חּבומה בהלְּב הוהידךאלמ לע ּהָמימְשַה

 |! דש ףסידאלו :הֶצְרֶא םֶדיִנְפִילַע ולפיו םיִאר ותשאו ו
 עי זָא וּתְשַאדלֶאְו חּנְמדלֶא הֶאְרְהְל הוה אפ
 < = תַׁשִא-לֶא חנְמ רמאמ :אוה הָוהְי דאלמהיכ חונמ <
 ול ותשא ול רֶמאַּתַו :ונִאְר םיקלָא יִּכ תּומָנ תומ <

 | = הָחְמּו הלע לדמ חכליאל .ונתימַהל היה ץפִ
 :תאוכ ונעימשה אל תַעָכְו הָלֲאלַּכ-תֶא ונָאְרֶה אלו

 5 רעה לדו ןוקְמש משא ארקתו ןפ הָׁשֲאָה דלת ג
 ןיפ ןֶדהגחמְּב ומעפל הָיהְי חור לֶחָתַו :הֶוהְי והָכרָב ₪

 :לאָּתְשֶא ןיבו הָעְרַצ

 תנְּבִמ הָתָנְמתְּב הָשִא אְרִיַו הָתְנִמִּת ןושמש דֵדֶיַו די
 יִתיִאְר השא רמאיו ומָאְלּו ויִכָאְל דנו לע :םיתשלפ <

 :הֶשאְל יל הָתוא"יהְק הפעו םיתשלפ תונּכִמ התנמתב
 השא געל ךיחא תֹנְבְּב ןיאה ומָאְוויכָא ל רמאיו 3

 :יניעב הרשי אוהדי :לדחק התוא באל שמש
 -אוה הנאהיכ איה הָוהימ וכ עד אל ומאו ויבָאְו
 םילשמ םיִתְשְלַּפ אילה תעבו םיתׁשלפמ שקבמ

 ֹומֲאְו ויבַאו ןושמש דריו לאש 8
 התנמת

 א"ד ,י"כ םירפס בורב ןכו ירקו ביתכ ֶּרַבַד יאחנדמל ,ירק ףְרַבָד ,ביתכ יִרְבִד יאברעמל +. גד

 א'סב ,א'ר ןכו תולעַב א'ס +. 20 ,ירק איִלָפ וא יִלָּ ,ביתכ יִאְלַפ צ. 18 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ב"ד
 ןכ צ. 54 = .ו"דו א"ד ןכו ּוניִדיִמ א'ס צ. 93  .ירק ואָרָהְל .21 = .ירק תֹולֲעַכ ,ביתכ תֹולֲעב
 -וחק א"ס צ. 2 ,ך' .ו'דו ג' יד ,ב"ד ןכו הנחמב א'ס v.25 .איעג אלב והכרביו נ"ב ,א"ב
 .התוא
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 תוירָא ריִפְּכ הֵנַהְו הָתְיִמִת ימרכ-רע ואביו התנְמּת
  עַּפַׁשִכ ּוהעְסַשְיַו הָוהְי חור וילע חלצתו :ותארקל גאש
 תא מָאל ויכָאְל טינה אָלְו וָיְּב ןיִא הָמּואִמו ירְּנַה
 ז :ןוׁשְמָׁש יניעְּב רשיתו השאל רבדיו דריו :השע רשא

 4 היראה תלפמ תא תוארל רַסיו ּהּתַחַכְל ז םיִמָיִמ בש <
 ' והדריו :שבדו היראה תוגְּב םירובד תדע הנה
 ומא"לָא ויבָאלֶא ללה לכָאו ולָה לו ויֵפַכלֲא
 היראה תוונמ כ םהל דהא ולא של מ |

 1 םתוארּכ יהו ;םיִרחְבַה ושש וב יּכ שמ ןושמש
 ₪ םֵהְל רמאיו :ותא ויהיו םיערמ םישלש וחקיו ותוא
 התוא ודיגת רנהדסא הָדיַח םפל אנה .ןושמש
 םישלש םכל יִּתַתְנְו םתאָצִמו הּתְׁשמַה ימי תעבש יל
 ו דינהל \לכות אל"םאְו :םיִלָגִּכ תפלה םישלשו םיניִדְס
 תופילח םישלשו םיִניִרְס םישלש יל םִּתַא םָּתַתְנ יל
 ו: רָמאַו :העֶמְׁשו 'ףתדיח הריח ול ּורמאיו םידנב

 ולפי אלו קותְמ אי זעמו לכַאמ אצְ לכאַהַמ םַהְל |
 וג יעיבשה םויכ ! יהו :םימי תשלש הביחה ריגל
 -תֶא ּנְלרָנְו ךשיאחתא יּתּפ ןושמשדתשאל ורמאיו
 ונשרילה שאב בָא תיּכדתֶאְו ךְתוא ףרשנןפ הדיחה
 ו רֶמאתַו ויל ןושְמש תשא ךְבַתַו :אָלַה וטל םתארק
 גע ינבל התה הדיחה יֵנתְבַהֲא אָלְו ינתאנָשדקר
 אֶל יִמֲאְלּו יִבָאְל הנה הל רמאו הָתרגה אל ילו
 וז -רֶׁשֲא םימיה תעבש לע ךבתו :ליגא לו יתרה
 יִכ הְלדרְו יעיבשה םיב | יהו התשמה םהל הָיָה
 וא יִשְנַא ול ורמאיו :הָמַע ינבל הדיחה דרגתו והָתְיִצָה
 קּותִמ-המ ּהָסְרחה אבי םֶרָמָּב יעיבשה םויּב ריפה

 שבדמ
 אַלַה ,ביתכ םלָה יארוסל צ.15 = .ע"ת ןכ יִעיִבְרֶה ל"צ צ. 15  .ע'ת ןכ םֶתֲאְריְּב ל"צ 1
 .ירק םלָה ,ביתכ אלָה יעדרהנל ,ירק
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 םָּתְׁשרַה אלול םֶהְל רֶמאֹּו יֵרֲאֹמ וע המו שבדמ
 הוהי חור וילע חלְצתַו :יתְדיִח םתאָצִמ אל יִתְלֲעְּב
 -הֶא חקיו שיא םישלש | םהמ יו | ןולקשא דריו
 ופא רחיו היחה ידינמל תופילחה תו םתֹוצילח

 רׁשֲא העמל ןושִמְש תָשָא התו :ּהיבָא תיב לעיו
 :ול הער

 וּתְׁשַא-תֶא ןושמש דקפיו םיטחדריצק ימיכ םימָּיִמ יהיו ומ
 ותְנאְלְו הָרְדֲחַה יִּתְׁשִא-לָא לא רמו םיע ישב
 אָנְשייַכ יִּתְרַמֲא רַמָא ָהיבָא רמאו :אובל היֿבָא
 הָבֹוט הָנֹמָקַה ּהָתוחַא אלה דערמל הָּנְּתֶאְו ההאנש

 יתיקנ ןושמש טָהְל רמו :ָהיתְחִּת ל אָנָה הממ |
 דליו :העֶר םמע נָא השעחּכ םיִתְשְלְּפִמ םעפה +

mW 

we 

 ןפיו םידפל חיו םיִלְעוׁש תֹוִאַמשְלְש פלו ןוׁשְמְׁש
 :ףוּתּב תובנה יגשריב רֶהֶא ריפל םשמ בלא בג

 רעפו םיִתְשלּפ תמָהְּב חלשיו םיִדיִּפְלַּכ שַא-רעבו ;
 ימ םיּתְׁשלֿפ ורָמאו :תז םֶרֵכ"רעְו הָמְקדעְו שידְגְמ
 -תֶא חל יִּפ ימה ןתַה ןושמש ורמאּו תאז הֶשַע
 התא ופרש םיתשלפ לע ּהערמל ּהָנְתו תשא

 ןושעתיסא .ןושמש םֶהָל רֶמאֹו :שאָּב ָהיָבָאתָאְו ד
 םֶתוא ו :לָּדְחֶא ךחא)) םֶכְב יתמָקְנִא יִכ תאְוָכ <

 עלכ ףיעְסְב בשיו דריו הֶלודנ הָּבמ ףרלע קוש
 :םטיע

 ורמאיו :יחְלב ּושטעו הדוהיב ּונָחיו םיתשלפ ולעיו ?
 -תֶא רּוסָאְל ּורמאיו ונילע םֶתיִלְ המְל הדוהו שיא

 ולרי :נל השע רשאּכ ול תושעל ונילָע ןישמש וו
 טמיע עלס ףיעְס"לֶא הָדוהיִמ שיא םיִפָלֲא תֶשלֶש

 ורמאיו

bo 

 |  ןכו היבאדתיּב"תאו א'סץ.6 .אמרק ד'וי רסח םידּפלב א'ס .5 .ן\0 .זע א'ס צ. 8

 .ס'תו א'יד ןכו ךֶליִוא'ס צץ. 8 .ס'תו ע'ת ,א"ד
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 םיִּתְׁשְלפ ֹונָּב םיִלָשְמיִּכ תעדנ אָלַה ןושמשל ורמאיו
 ןכ יל ושע רֵׁשֲאַּכ םָהְל רמאיו ונל תשע תאזההמו
 ומ "ריב תל נדרי ףְרְסַאל ול ורמי :םָהְל יִתיִשע
 ןועְנֿפהפ יל ועבשה ןושמש םֶהְל רמו םיִתְׁשְלַפ
 וג יח הרס רַסֲאיְּכ אל רמאל ול ורמי :םּתא יב
 םיִשְדַח םיתבע םישּכ והרסו ףתיִמְנ אל תַמָהְו םדָיב
 וג ועירה םיתשלפו יחלחדע אבדאוה :עלפהדמ והולעיו
 םיתבעה הָעיִִּתַו הוי חור ויֵלְע חלצתו ותאְרְקל
 ופמיו שאב ּורעַּב רשֶא םיִתְשַּפּכ ויתשורז-לע רשא
 וז די חלשיו הירט רמְחיֶחְל'אַצְמו :וידי לעַמ ירא
 ו רֹומֲחַה יקלּכ ןושמש מאו :שיִא ףַלֶא הב" הק
 וז יהיו :ׁשיִא ףלא יִתיַּכַה רֹומֲחַה יחלּב םיתרמח רומח
 אוהה םוקָמל אָרְכיו ודימ וחלה רלשיו רּבְדל ותְלַכְּ
 ו הָּתַא רמאיו הָוהידלֶא אָרְקיו דאמ אָמְצַּו :יחְל תמר
 התו תאוה הלה הּושַתַהתֶא ףדבע-ריב ּתַתְ
 ןט "תֶא םיהלֶא עֶקְב :םיִלָרעַה דב יּתְלַפנו אָמַצַב תומא
 בָשֶתַו תשיו םימ ממ ואו יחְלַּבְדרֶשַא שּתְכמה
 יחְלַּב רֶׁשֲא ארוקה ןיע ּהמש ארק ו ןָּכלע יחיו וחור
 א םיִּתׁשְלֿפ יִמיִּכ לֵאָרְׂשִײתַא טפשו :הוה םויה רע
 :הָנַש םיִרְׂשֲע
 זט :היִלֶא אבו הָנֹו השא םשדאריו התנע ןושמש ל
 ; "לָכ ולדוֿפרָאװ ובס הנה ןושמש אָּב רמאל | םיתועְכ
 -רע רמאל הלילה-לב ושרחתיו ריִעָה רַעָשַּב הלילה

 ג הלילה יצְחדע ןושמש בכְשיו :והננרַהְו רכבה רוא ₪
 יִתשבו ריעה"רעש תותלרב והָאּו הלילה יִצָחַּכ | םקיו

 תוזזמה

v. 4הטדו ביד הד בבא בר ןכנ ויִרּופַא א'ס  v.15וב ד ןכו יחל אצמיו איס  

 דיו ל"צ צ.9 .זט | .ע'ת ןכ םיִּתְרַמֲח רומח ל"צו ,ב"ד ןכו םִיַֹרֹמֲח א' 'כ v.16 .ו"דו
 .איעגב זחאינ נ'ב א"ב ןכ .3 .איעגב ושרחתיו נ"ב ,א"ב ןכ .2 .ע'ת ןכ םיתזעל
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 -לֶא םלעיו ויֿפתְכ-לע םשיו ַחיִרְבַהדבע םעָסיִו תוזְזִמה
 ;ןּורְבָח ינפחלע רֶׁשֲא רהָה שאר

 :הלילד ּהָמְׁשּו קרש לחְנְב השא בֵהֶאו ןכייַרֲחַא יהו +
 ותוא יִּתַפ הל ורמאלו םימשלפ ינרס הילא .ולעיו :

 והּונְרְסַאְ ול לט הָמבּו לודנ וחפ הָמְּב יִאר
 רמאתו :ףספ הָאַמּו ףלא שיא ללדןתנ ונחנאו ותונעל
 לודנ =ַחְכ המּב יל אתה ןושמש-לא הלילד

 יִנְרְמַאהסִא ןֹושְמׁש ; הילא רמאו :ףתונעל רסָאה המבו -
 יִתייַהְו יתילֲחְו וברח-אל רשא םיחל םיִרַתִי העפשב
 םיִרְתְי העבְׁש םיּתְׁשלַפ ינרכ ּהלדולעוו :םֶדֶאְה דַחַאָּכ

 בשי בראהו :םֶהְּב ּוהָרְסאִתו וברחדאל רֶׁשֲא םיחל +
 קפניו ןושמש ףילע םיִתָשלּפ וילֲא רָמאּתַו רחב הל
 שא וחירהפ תָרעְנהדליִתִּפ קת רֶׁשֲאַּכ םיִרָתְיהתֶא
 לנה .ןושמש"לא .הלילד רַמאִּתַו :וחפ עדו אלו

 המ יל אָניהדיגה הת םיכזּפ ילא רבת יב תלת
 םיתבעפ יִנרְסַאְ רֹסָאדסַא ָהיֶלֵא רָמאו :רָסֶאַת ו

 יתייהָו יִתיִלָחְו הכאלמ םֶהְב השענאל רשֶא םיִשְרַח
 יהרסאתו םישדח םיתבע הלילד חכו :םדֲאָה דהאְּכ
 בראהו ןושמש לילע םיֵּתׁשְלּפ ויִלא רַמאַּתַו םֵהָב

 רמאּתַו :טּוחַּכ ויתערו לעמ םקתנו רחב בשי 3
 ילָא רבת יב ָּתְלַתַה הנד-רע ןוׁשְמׁש-לָא הלילד
 ינְרַאהדםא ָהיִלַא רמאו רַסֶאַה המ יל הגה םיִבָנּ

 "דתי עקתִתוי תָכָּפִמהְ"םַע ישאר תופְלָחמ עבשדתא וו
 עַפיו ותאשמ ?קייו ןושמש ףילע םיִּתְׁשִלַפ וילא רמת
 ךיִא ויִלֶא רמתו :תֿפַּפַמַהתֶאְו גְראָה דתודדתא
 תקפה ז םימעּפ שלש הז יִתֶא ןיא בל ךיתְבהַא רמאת

 4 הריגה א'ס v.13 .ךְל יללהב \. 5 .ו'טדו ב"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ קרוש א'ס +

 יִתייָהו ו יי דתיב עקתתו ןאכ אצמנ ע'תב +. 14 .'װ ו קוספ 6 :ע'תו א"ד 1

TTT. Flas 

 a 3 רֵתְ ed 4 .רוגו רַב עתה
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 ו ול הקיצההיכ יהיו :לודנ ָךַחְּכ הָמַּב יל ּתְדגהדאְלְו יב
 :תומל ושפְנ רצֶקּתַ והצלאּתו םיַמַהלְּכ ָהיַרְברְב
 וז "לע הֶלעדאְל הרומ הל רמו ובללַכיהָא הלו
 דרס ִתְחְלְנדִא ימִא ןָטֶּבִמ יִנָא םיקלָא ריזְניִכ ישאר
 4 הלילד ארו :םֶדָאָקלֶכּכ יִתיִיָהְו יִתיִלָחְו וכ ינממ
 ינרפל אָרְקִּתַו חלשתו ובְלהלְּכיתֶא הל דיג
 -לָכְדתֶא הל .דינה"יּכ םעפה לע רמאל םיתשלפ
 :םֶדָיְּב כה ול םיִתְשלָפ ינרס הילא לתו ובל
 עֿפְׁש-תֶא חלנְתַו שיאל אָרְקתַו ָהיִּכְר5ְלַע הנשית
 :ויִלָעמ .וחפ רסו .ותונעל לָחַּתַו ושאר תּופְלְחַמ
  לָמאיו ותְנשִמ ץקיו ןושמש לע םיִתְׁשְלַפ רמה
 רֶכ הוהְי יִּכ עדי אל אוהְו רַעְנאְו םעפְּב םעֿפּכ אָצֶא
 גו ותא ּודירויוויניעדתַא ורקנוםיִתְׁשְלְפ והוזחאוו :וילֲעַמ
 :םיריסאה תיבְּב ןחוט יהו םִיִּתְשַחְנַב ֹוהּורְסַאַװ התו
 כ :הְלְנ רשאּכ המצל ושארדרעש לחי

 4 ןוגדל לושנתהפז הכול ופסָא) םיִתשלפ ינרסו
 ןושמש תֶא ונדב וניהל ןתנ ורמאיו החמשלו םהיִהְלֶא
 ₪ ורְמֲא יִּכ םהיַהְלאדתֶא וללהיו םֹעָה לתא יֵאְרו זנבו
 רֶׁשֲאו וצרא ביִרְחמ תאו וָבְיִאתֶא ודב וניִהְלֶא ןמנ
 5 ואְרְק ורמאיו םָכְל בוט"יכ יו :ּטיללַחדתֶא הָּבְרַה
 םירוכאה יבמ ןושמשל וארקיו ּונְלקָחשיו ןָשמשל
 ו רָמאֹו :םידומעה ןיִב ותא ודימעו םֶהיִנְפל קחו
 ינשמיהו 'תוא הָחיִגה ודב קיזחמה רעֶנַה-לֶא ןושמש
 :םהילַע ןעָשַאְו םהילע ןוכ) תיבה רשא םיִדמעָהתֶא

Srתיבהו  
 ,'רת ,א"יד "ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ יל א'סב ,ירק יֵל ,ביתכ ּהָל.נ8 .ּוהָצְלַאַּתַא'ס צ.6
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 ביתכ בֹוט"יִּכ א"סב ,ירק בֹוטַּכ ,ביתכ בֹוטיּכ צ. 95 .ב"ידו א"וד ,ג"ד ןכו ּונֵלְלֲח א'ס 4
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 םיתשלפ ינרס לכ המַׁשְו םיִׁשָנַהְו םיִׁשָנֲאָה אָלָמ תיבה :
roe |קיִחְשִּב םיִארָה הֵׁשֲאְו שיא םיִפְלֲא תש  

 הֹוהְי יִנֹדֲא רמאינ הוהְלֲא ןושמש ארק :ןיו ושמש 5
 המְקנאו םיִהלֲאָה הוה םעפה א א ינלוחו א נר

 -תֶא ןושמש תפליו :םיתשלפמ יניע יתשמ תחא"םקנ <
 מו םהילע ןוכְנ תיבה רֶׁשֲא ָנתַה .ירומע | גש

 ןֹושְמְׁש רמו :ֹולאֹמְשְּב דֶחֶאְו וִמיִּב דָחֶא םהילע 3
 -לע תיבה לפיו ַחֹכְּב טו םיתְשלפדםע ישפנ תומּת
 רֶׁשֲא םיתמה וו יבירֶשֶא םָעְק"לָפדלַעְו םינְרְפה

 ויַחֶא ודו :וייִחְּב תימה רשאמ םיפר ֹותֹומְּב תיִמָה 1
 ןיב ותוא ורפי | ולפיו ותא ּואְשיו היִבָא תיִבדלָכ
 -תֶא טפש אוו ויִבָא חֹונמ רָב לאָּתְׁשֲא ןיבו הער

 שיאחיהיו :הָנש םיִרְׂשֲע לארשי זי
 הֶאְמו ל מָאל רמו :ּוהְיְכִיִמ משו םיָרְפֶארַהִמ +

 ובל ילימ ! הוחל התא יִתְׁשּרְקִה les וא
 -תֶא בשיו :ףְל ּנפיִׁשֲא הָתעְו הכפמו לספ תושעל +

 ףרוצל ּוהְנִתִתו ףָסּכ םִיאָמ מא חקת מאל ףְסָּכַה
 הָכיִמ שיִאָהְו :והיכימ תיֿפּב יהיו הסמו לספ והשעו

 דחַא רידתֶא אלמיו םיִּפרְתּו לופא שעיו םיהלא תב ול
 לארשיב ךלמ ןיא םַהָה םימָיּב :ןהכְל ולחיהוו זנב <
 רעהו :השעו ונֵעּב רעיה שיא ד

 אוקו יול אּוְו הָרּוהְי תחפשממ הדוהו םחל .תיכמ
 רעל הֶדוהְי טל תיכמ ריעָקמ שיִאָק ליו :םשיְרנ

 רשאב

 נ'ב ,א'בןכצ.31 .אלמ !תוא הגומ רפסב +. 91 .ו"טדו ב"יד ,ג'ד ןכו רסח תֹמָּת א'ס .0
 .ירק תיִלֲא ,ביתכ יִתיִלֲא +. 5 = .ירק ַּתַאְו ,ביתכ יִּתַאְו +. 5 .' .איעג | אלב 0
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 תושעל הָכיִמ תיָּבדדע םִיָרֿפָא-רַה אביו אֵצִמִי רֶׁשֲאַּב
 ו יל ויֵלֵא רָמאַּו אֹובַּת ןיאמ המ ול"רמאיו :וכרד
 רשאּכ רגל לה יִפנאְו הָדּוהְי םֶחַל תיִּבִמ יִכְִא
 וט בָאְל .ילדהְיהְו ידמע הָבְש הָכיִמ ול רמאו :אצְמִא

 םיִדְַכ רעו םימיל ףַּכ ערש לרפא יאו |הכלו
 וג שיִאָקדתֶא תֶבַשְל יולה לָאֹוװ יולה ילו תְְהִמ
 וג לָידתֶא הָפיִמ .אלמוו :ונְּכִמ דַחַאְּכ ול לענה יהו
 וו רַמאֹו :הָכיִמ תיבּב יהו ןהכל רענה לחיה יולה
 וולה ילדהוה וכ יל הוי ביטיידיכ יתעדו הע הָכימ
 חי םהֶה םימוכו לארשיּפ דלמ ןיא םהָה םימיּכ :ןהכל

 % הלֿפנ-אל ייִּכ תֶבשל ה יִלַשהַבִמ ינדַה טָבַש |
 :הֶלָחְנִּכ לארשי יטָבשדדותְּב אּוָהַה םווהדרע

 ג םיִׁשָנֲא הֶשמִח םֶּתְחּפְשמִמ | ןרדינב וחלשיו
 לָגרְל לאָּפשֶאְמו הָעְרְצִמ ליחרינְּב םיִשָנַא םֶתוצְקִמ
 -תֶא ורקח וכל םַהְלֶא ורמאיו ּהָרְכֲחְלו ץֶרָאָהדתֶא
 :םַש וניל המ תובדרע טרפָארה ואב ץרָאָה
 3 יולה רענה לֹוקתֶא וריפה הַמהְו הָכיִמ תיבדבע הָמַה
 השע הָּתַאדהַמּו םלַה ַאיבָהדיִמ ול ורמאוו םש ורוסיו
 ; יל השע הפו הופ םָהְלֶא רֶמֹאַֹו :הפ ךל"המו הוב
 ; אנ" לאש יל .ורמאיו :ןהְל ולרַהֲאְו נרכשו הכימ
 םיכלה ּוָחִנַא רֶׁשֲא ונָּכְרד חלצתה העְדְְו םיקלאב
 + םפְכרּד הֹוהְי חפנ םּולְשִל וכל ןהפה םַהְל רֶמאו :ָהיִלָע ₪

 : הֶָשִיִל ואביו םיִשְנֲאַה תשמח וכליו :הבדוכלת רשא
 טָפשַמְּכ חטבל תָבשוי ּהָּברקְּבדִרֶשַא םַעָהתֶא וארו
 ׁשֵרֹוי ץֶרֶאְּב רֶבּד םילכמְאְ חטבו | טקש םינדצ
 "מע .םֵהליִא רבו םינדיצְמ הָמִה םיקוחרו רָצע
 8 ורמאיו לאַתְשֶאְו הערצ םֶהיֵחַא"לֲא ואביו :םֶדֶא

 םהל
 .ירק ּוזָּכ צ. 4 .[ךי .איעגב ךתיחמּו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 0
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 הֶלַעְו הָמּוכ ּורְמאֹו וםָּתַא הָמ םַתיִחֶא םהְל
 ראמ הבט הגהְו ץֶרֶאָהתֶא יאָר יִּכ םיִלְ
 -תֶא תשרל אבל תֶכְלְל ּולָצעת-לא םישֶחמ םּתֵאְו
 תבחר ץֶרֲאָהְו הטפ םע"לֶא | ּואָבְּת םכֵאֿבכ :ץרָאָה
 םשךיא רֶׁשֲא םוקמ םפדיְּב םוהלֶא הָנָתנְִּכ םיד

 תַחַּפְׁשִמַמ םשמ ועו :ץרָאְּ רֶׁשֲא רפּד-לְּכ רוטחמ וו
 יִלָּכ רּונְח שיא תוָאמרשש לֶאּתְׁשִאּו הָעְרְצמ יה

 ןכ-לע הָרְוהיִּב םיִרְעָי תירקּב מָה לע :המחְלִמ ו
 ירחא הנה הזה םויה דע ןדההנֲהמ אּוהַה םוקמל וארק

 תיּב-דע ואביו םִיִרְּפִאדרה םשמ ּורבעיו :םיִרעי תירק 3
 ץֶראהדתא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח ונעו :הכימ ו

 הלאה םיִּתַבַב שי יִּכ םהעדיה םָהיֵחַא"לא ורמאיו שיל

 :ושעקדהמ ד הָתעְו הכסמו לו םיִפְרְתּו רופא
 הָכיִמ תיִּב יולה רענה-תיכילָא ואבו הָמָׁש רוסה ו
 יִלַּכ םיִרּוגָח שיא תואמדששו :םֹולָׁשְל ֹולּלֲאׁשִר ו
 ולעיו :ןֶדדיִנ5ְִמ רשא רעשה חַתַּפ םיִבַצִנ םֶּתְמִחְלִמ וז

 הָמְש ּואָּב ץיֵרֲאָה-תֶא לגרל םיכלהה םיִשְנֲאַה תשמח
 -תֶאְו .יִפְרְַה"תֶאְו רופאָהתֶאְו לָסָּפַהדתֶא חקל
 שיִאָה תואמדששו רעׁשַה חַתָּפ בָצִנ ןַהֹכַהְו הָכּסמַה

 וחקיוו הָכיִמ תיִּב ּואָּב הֶלֶאְו :המחלמה יִלָּכ רּוגַחָה 5
 רמאו ּהָכָּפַמַהדתֶאְו םיִפְרְּתַהדתֶאְו דֹופֲאָה לָסָּפדַתֶא

 -םיש שָחַה ול ורמאיו :םישע םתא המ ןהפה םֶהיֵלֲא ו
 | בוטה הל אל ּנְל-הֲהְו מע דלו ךיפ-לע דד
 טבשל ןהכ :ךַתווָה וא דַחֶא שיִא תיִבְל ןהכ דתיה

 רופאקהתַא הקו ןהפה בל בט :לאְרְשיּב הָחְפשִמְלּו ג
 וכקיו נפו :םַעָה בֶרְקְּב אבו לספַהדתֶאְו םיפְרְּתַה"תֶאְו
 ומישיו ה א
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .9 .ע'ת ןכ :םיִׁשֲחַמ םתא ל"צ +. 8 .ע'ת ןכ -לֶא ל'צ +. 8
 והיתו 'ם"ת עת: ,ףת  ,א"יד  ,ב"ה ןכו ירקו ביתכ ּומּוק א"סב ,ירק ּומּוכק ,ביתכ הָמּוק

 -תֶא ל"צ . 18 .שש נ'ב ,א'ב ןכ יז. 11 .ר'תו 'רת ןכו הוהְי א'ס ,הגומב ןכ ל. 0
 .ז'י קוספ לועל | ןייע :ע'ת ןכ דתֶאְו לְסַּפַה

 היוו ו
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 :םהינפל הָדובכַה-תֶאַו הנָכמַההתֶאְו ףטההתַא ומישיו
 ג רֶׁשֲא םיִּתָּבַּב רֶׁשֲא םיִשְנָאָהְו ךְכימ תיִּבמ וקיחרה הָמה
 ₪ "לֶא וארקיו :ןדחינְּברתא וקיבדוו וקעזנ ּהָכיִמ תיכדבע
 :תקעזנ יכ ףלדהמ הכיל ורמאמו םַהיִנּפ פפו ןְינְּ
 ג ןהפה"תֶאו םתְחַקְל יפיִׂשְע-רׁשֲא .יהלֶאדתֶא רמו
 :ףלדהמ ילֶא ּורְמאְּת הזיהמו דש יל"המו וכלתו
 = ענפי נט רק כ עמשהחלא ןְדנְּב וילֲא ּורְמאֹו

 lw זיפ

 ן> יי

 ₪ "םִע ו רבה ןודיצמ איהדהקוחה כ ו יא
 ריִעָהְדתֶא פו בוחרדתיבל רשא קַמַעָּב איהְו םֶדֶא
 א םֶהיִבַא ןִד םֵׁשָּב ןֶּד ריִעָקְדסש ואְרְקיו זהב ובשוו
 :הָנשאְרְל ריעָהדםש שיל םֶלּואְו לֶאְרַשיִל דלוי רֶׁשֲא
 ₪ ךֶּב םׂשְרנדְּב ןָתְנהְיו לָספַהתֶא ד םהְל ומיקיו
 תולִג םוידדע ינדה טפְׁשל םיִנָהְכ ויה וינָבּו אוה השימ
 או "לָּכ הָשַע רֶׁשֲא הָכיִמ לָסָפִתֶא םהְל ומישוו עְרֶאָה
 :הֶלשְּב םיקלַאהדתוב תה ימי
 טי יול שיא! יהיו לאְרשיּב ןיא למ םֵהָה םיִמַּב הנ
 תיבמ שנליפ השא en םִירֿפָא-רַה יִתְּכְרִיִּב רג
 תיּכדלֶא יתאמ לתו :שנליפ לע הנותו :הדוהו םֶחָל
 העבְרא םיִמָי םשדיהתו הדוה םחל תיב"לָא ָהיבָא
 הּבל-לע רברל הירח לו ּהָשיִא םקמ :םיִשְרָח

WEA alובישהל  

as 

ein ww 

 .ע'תו א'יד ןכודדרעא'ס.פז = .דתאו נ"ב ,חתאו א"ב א'נ ,איעגב "תאו נ'ב ,א'ב ןכ י.4
 ג'ד ,א'ד ןכו םָשָּכ א'ס .9 .איעג אלב וארקיו ג"ב ,א'ב ןכ +. 9 ,ּהָתֹוא ריבס ץ. ד
 .ירק ּולֵׁשְּב +. 81 = .הוולה 'כ + 30 = .ע'תו ב"יד
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 ָהיִבָא תיִּב ּוהֲאיֿבּתו םִיִרֹמֲח דַמַצְו ומע ֹורענְו ובישהל
 ונתח ֹוָבדקְוֲחו : יתאְרְקְל חמשיו הרענה יבא ּוהֶארְיו +

 ותשיו ולכאיו םִיִמ תשלש ותא בשיו הרעה יבא
 םקיו רקפּב ימיכשיו יעיברה םויב יהיו :םש וניל |
 דת ףבל דעס יָתָחְלֶא הרענה יבא רֶמֹאַּו תפל

 ותשיו ודחי םהינש ולכאיו ובשיו :וכלת רחאו םחל +
 במו ןילו א אנְ"לֶאוה .שיאהדלַא הרענה יבא רמאיו

 ןליו בשיו גתה ובדרצפוו תכלל ׁשיִאָה םקו :ךפל ד
 יבא רמאיו תָכְלְל שימחה םי רֶקּבַּב םְּשַו :םש
 םויה תֹוטנהדע ּוהְמְהַמְתהְו לבבל א אָנ"רֲעס הרעה
 ורענו ושנליפו אה תּבִלְל שיאה םָהֵיו :םקינש ולכאיו
 םיַה הָפְר אנ הגה הרעה יבא נחה ול רמו
 בל ביו הפ ןיל םויה תנֲה הנה אלול בורעל

 -אְלְ ִּלָהֶאְ תְכלֶהְו םֶפְּכְרִדְל לָחְמ םתְמּכשהְו 0
 איה סובי חכְז"דע אבו לה םֶקי ןולְל ׁשיִאָה הבא
 :ומע ושנליֿפּו םישּובָח םירומה דמצ ומעו םלשורי

 ורֲא-לֲא רענה רמאיו דאמ דר םויהו טובידסע םה וו

 ּהְּב ןיִלְנְו תאוה יקוביהדריעדלַא הרסו אהל
 -אל רֶׁשֲא יִרָכנ ריעדלֶא רּוסָנ אל וָנֹרֲא ויָלֲא רָמאיו ו
 ורענל רמו :העבנ-רע ורבעו הנה לַאְרְׂשי יבמ 3

 :המרב וא העבנֿב ּונלְו תומקמה דהאְּב הברקת ךל
 רשֶא העבנה לצא שמשה םֶהְל אֿבתו וכליו ורבעמ

A 

 בְׁשו אביו העבנכ ןולל אֹובְל םש ורסיו :ןמינבל וג
 :ןולל הָתָיּבַה םחוא-"םאמ שיא ןיִאְו ריִעָה בחרב

 הנהו

 א'ס +. 6 .ירקו ביתכ ּובישֶהְל יאחנדמל ,ירק ּהָביִׁשֲהְל ,ביתכ ֹוביִׁשֲהְל יאברעמל +. 8
 רסמנ א'סבו ו"טדו ב'ד ,א'ד ןכו בט א'סב ,בטייו נ"ב ,א'ב ןכ +.6 = .ו"דו ב'ד ןכו רמאיו
 א'ס +. 9 .בטייו נ'ב ,א'ב ןכ +.9 .הניגנ אלבו -הנה ג'ב ,א'ב ןכ .9  .'סח 'ג וילע
 ,'רתו ק'ד ןכו המה א'ס +. 12 .אנ"הכל א'ס +. 11 .ב"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ְףיֶלָהֹאְל
 .ירקו ביתכ תַחֶאְב א'סב ,ירק תַחַאְּב +. 13 .ירק הָכְל ,ביתכ דל +. 3
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 6 ׁשיִאָהְו בְרעְּב הרשהדןמ והשַעָמְִמ אָּב ןָקָז שיא הנה
 :יִניִַמְי ינְב םוקמה ישְנַאְו העבּגַּכ ךֶנזאּוהְו םִירָֿפֶא רהמ
 וז רָמאַֹו ריעֶה בחרב ַחֵרֹאָה ׁשיִאָהתֶא ארו ונע אשיו
 וא םירבע וילא רמאיו :אֹוּֿת ןיאמו ךלת הָנֲא ןקזה שיאה
 םשמ םיִרְפָאדרה יי =ףוהי םֶחְלתיִּכַמ ונח
 ינא הוי תיבת הָרּוהְי םֶחְל תיבדדע לאו פא
 ₪ סג ןֶבְתְיסנו :הָתְוְכַה יתוא ףפאָמ שיא ןיִא דלה
 ִֶתְמַאְלְו ילדשי ןויו םֶחְל םנ| וניִרומָחְל שי אופסמ
 א שיִאָה רֶמֹאַּו :רֿפְּד-לְּכ רוסְחַמ ןיא ףידבעדסע רענלו ₪

 "לא בּחְרְּב קר יִלְע aes is קר ףל םולש ןקוה
 גו םָהילְגר ּוצָחְרִו םיִרומָחל לופו ותיבל והאיביו :ןלּת
 ג שנא הנו םֶּכְלְִתֶא םיכיטימ הֶּמַה :ותשיו ּולכאיו
 םיִקְפדְתְמ תיּבַהזתֶא ומס לַעיִלְבְיִנְב ישנַא רעה
 רמאל ןקזה תיבה לעב ׁשיִאה-לָא ורמי תלדַה-לע
 ₪ אציו ווער תבל אָּברְׁשַא ׁשיִאָהדתַא אצה
 -לֶא יחַא"לא םהְלַא רֶמאֹו תיפה לעב ׁשיִאָה םָהילֲא
 -לָא יִתֹיֵבלֲא הזה שיאה אָּבְדרָשֶא יֵרָחַא אָנ עָרְּת
 ₪ והשנליפו הלּותְּבה יתב הגה : תאוה הָלבנַה-תֶא ושעת

 םָכיִנְעְב בוטה םֶהֶל ושעָו םֶתוא ונעו םֶתוא אְָהֶאיצוא
 2 ובָאראְלְו :תאָוה הלבה רֿבְּד ושעת אל הֶזַה שיאְלו
 םהיִלֶא אציו ושנליֿפְּב שיאה קזחיו ול עמשל םישנאה
 רקפה"דע הָליִלַהלָּכ הבדוללעתוו ּהָתוא ועליו ץוחה
 ו רֶקְבַה תנֿפל השאה אפו :רחשה תולעב הוחלשיו
 :רֹואָהע םש ָהיְנודָאדרָשַא שיִאָהדתיב חתּפ .לפתו

mi ones so.םקיו  

 תיבמ סחניפ יבר ,איעג אלב תיֵּבִמ ג'ב ,א"ב ןכ צ.18 .איעג אלב -ןַמ נ'ב ,א'ב ןכ +6
 ,ג"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ףףבע א'ס ל. 19 ."םגְו א'ס ץ. 19 ."םַג ריבס ץ. 19 .ףקמ אלבו
 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו ןֶהָל א'ס .v 24 ..ירק לבו ,בותכ לֹובימ +. 91 = .ם"תו 'רת
 .רפח םֶהָלֲא א'ס צ. 4 .ר'תו ע'ת ה"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו -לַא א'ס ץ.94 = .בוטפ א'ס .4
 ,אלמ אובו א'ס +. 96 = ..ו"דו ב"ד ןכו ירקו ביתכ תֹולֲעַּכ א"סב ,ירק תֹולֲעַּכ . 5
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 תָכְלְל אציו תיבה תותְלד'חַּתְפיו רקּבּכ ָהיְנדַא םֶכיו ז
 ידיו תיבה חַתּפ תֶלְפִנ ושנליֿפ השאה הָגהְו וכררל

 החי הש ןיִאְו הָכלִת ימוק הילא רמו :ףפה"לע <
 ותיִבְלֶא אביו :ומקמל לו שיאה םקיו רומחהדלע ₪

 היִמְצְעל הָחתְְו ושָנליפְּב קזחיו תלכאמַהדתֶא חה
 :לארשי לבג לפב קחלשיו םיחָתְנ רשע םינְשל

 תאֹוָכ הקַארנאָלְו התוהנזאל רַמָאְו הָארה"לַכ היה ₪
 הזה םויה דע םירצמ ץראמ לארשידינפ תולע םוימל

 ואַציו :ּורָּברְו וצע הילע םבלדומיש כ
 "רעו ןדמל דָחַא שיִאְּכ הָדַעַה להקתו טָארׂשי יִנָּבדלְּכ

 וביתו :הָּפצִמַה היהיחלָא רעלגה ץראו עבש רַאב 2
 םוהלֶאה םע לֵהָקְּב לארשי יֵמְבִׁש לפ םֶעָהלָּכ תונפ
 :ברח ףלש ילגר שיא ףלֶא תואָמ עַּבְרַא

 הפצמה לארשיחינב ולעדיכ ןמינְב יִנְב ועמשיו :
 :תאוה הערה הפיה הָכיִא ובד לארשי ינב ורמאיו

 התעבגה רמאיו החצרנה השאה שיא יולה שיאה ןעיו +
 ילָע ומקיו :ןולל ישנליפו ינא יתאָּב ןמונבל רשא +

 ומד יתוא הלול תיּבהתֶא יֵלֲע ּובְסיו הפנה ילעב
 החתנאו ישנליֿפּב וחאו :תמָּתו ונע ישנליפדתאְו גרהל <

 הלב הז ישע יפ לַארְׂשִי תלחנ הרְש"לפְּב הָחְלשַאְ
 רב םכל ובה לארשי נב םכלכ הגה :לֵאָרְׂשִיְב ז

 אל רמאל דַחֶא שיאכ םעֶה"לְכ םָכו :טלֵה הצעו
 הז הע :ותיִבְל שיא רּוסָנ אלו טאל שיא דלג ,
 וטחקלו :לֶרונְּב היִלָע העבנל השענ רשא רבה מ

 האמ לֶאְשי יטבש | לכל הָאמל םישְנא הרשע
 תושעל םעל הָדַצ תחקל הָבְבְרְל ףלאו לאל
 םאובל ב

v. 7החתנאו א'ס ץ.6 .אלמ הנוע א'ס צ. 98 | .בידו ב"ד ,א"ד ןכו תותלדהתא א"ס  
 ,ו"טדו ד"וד ,ב"וד ,ז"ד ,ב'ד ןכו החלשאו
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 :לֵאָרְשִיְּב רשע רֶׁשֲא הָלָבנַה"לְבִכ ןֹמינְּב עבנְל םִאֹובְל
 ו דחַא שיִאָכ רׁעֶהלֲא לָארְשִי שיִאלְכ ףסֲאו
 :םיִרְבַח
 וג ראל ןֵמנְב יִטְבש"לָכְּב םישָנִ כאְרְשי יטבש וחְלשיו
 א "תֶא נְת הָתַעְו וםָכְּב הָתְיהנ רשֶא תאוה הָעְרַה הָמ

 םָהיִחַ לוק שלך ןמינֿב וא אל לארשימ הע
 וג הָתְעְבִגה םיִרְעַהְדִמ ןמינברנב ופסֶאיו :לַארׂשיהנב
 4 ןמינב יג ודקפתיו :לֵאָרְׂשִי ינבדסע הַמֲחְלִמַל תאצל
 ףלש שיא ףלא הָששְו םירׂשע םיִרָעָהִמ אוהה םִיַב
 שיא תואמ עבש ודקפְתה הֵעָבגה יבשימ בל ברח
 8 מא רּוחַּב שיא האמ עבש הוה םעֶה | לָפִמ :רּוחּב
 :אָטָחַי אלו הֶרעַשה"לֶא ןבאְּב עלק הוב מדי

 וז ןֹוננְּבִמ דבְל ודקפתה לֵאָרְׂשִי שיאו
 שיא הָוילָּכ בֶרֶח ףלש שיא ָלֶא תואמ עּברַא
 ₪ ורמאו םיהלאב ּולָאשיו לא"תיב ולעוו ומכיו :המחלמ
 ינּב"מע הָמְחְלמל הלְחתְב נהלי ימ לארש נב

 -לֶא .הָמְחְלִמ לַארשחשיִא םתא ולרע ןמינב"םע
 גו לארשיב ותיחשיו העפגהדזמ ןֵמנבנְב ואצוו :העְבגַה
 גי קזחתוו :הָצְרֶא שיא ach םיִרְׂשֲעו םיש אוהה סי

 א המחלמל לאש שיא אציו :הפבגהילע נהיו רֶקָבּב

 . ףיסואה ר הוהיב לאשה רעה-בע ג הוהירנפל
 תשגל

 ןייע :ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכ צ. 18 .איעגב הרעבְנּו נ'ב ,א"ב ןכ צ.18 = .ּוחְלַשיו א'ס .2
 'רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ יֵנְב א"סבו :ביתכ אלו ירק ןמינב יֵנְב י"כ םירפס בורב :'כ קוספ
 .אקספ ןאכ שי א"פב צ.20 .הלמ אדח לֵאָתיִב א ,ואברעמל ןכ צ.18 .ס"תו ע'ת
 .רת ןכו -לע א'ס צץ. 90  .ח"י קוספ ןייע :א"ד ןכו ןמינְביִגְּב א'ס . 0
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 ולע הוה רמאוו יחֶא ןמינב ינבדסע הָמְחלַמל תש
 ןְּב"לֶא לאְרשידנב וברק :וילֲא 4
 הֶעְבגַה"ומ | םָתאָרְקְל מב אציו :ינשה םִיַּ 1 25

 נבל ילעו :בֶרֲח יפלש fe הצְרַא שיא ףלא =
 םש ּובשיו ּוכְביו לא"תיב ואביו םָעַהְ"לַכְו לארשי
 תולע ולעיו בְרַעַהְרִע אּוהַהדסויב ומוצו הוה ינפל

 ₪ םׁשְו הוהיב לארשיחינב ולָאְשיו :הָוהְ ונפל םימלשו ו 7

 רׂעְלֲאְדַּב םֶחיִפו :םֵהָה םיִַּב םיִהלֲאָה היִרְּב ןורא ₪
 רוע ףסואה רמאל םֵהָה םיִמיּב וינפל | דמע ןרהאְדּב

 רמו לָּדְחֶאדִא יִחֶא ןִמָיְנבְיִנְּבִיִבַע ּהָמֲחלִמל תאַצָל
 םיברא לֶאְרְשי םשיו :ףדוב ּוננִּתֶא רחמ יִּכ ולַע הוה ₪
 נב ולעיו :ביבס הָעְבְגהְלֶא 30

 העְבַה-לֶא וכְרעיו ישילשה םויּכ מנ ינְּלֲא לארשי
 = ּקְתְַה םֶעָה תאר רקל ' ןמְֶנְבדוגְב ּואָצַו :םעֿפְּב םַעַפְּכ ו

 = = םעֿפְּב | םעֿפְּכ םיללח םֶעָהִמ תוּכהל ולחוו ריִעָהְמ
 הָתָעְבְּג ּףחַאְו לא"תיב .הלע תֶחַא רֶׁשֲא תולְסַמּב

 ןמנב :נֶּב ומאה :לארָשיִּב שיא םישלשּכ הָדָשּב ₪
 ורמא .לארשי נבו הנשאָרבּכ נפל םה םיֿפנ
 שיא | לו :תולְסְמהלֶא ריִעָהְוִמ והֹנקתְנו הָסּוָל
 לֵאְרְׂשִי בָראְו רמת לַעְבְּב וכרעיו ומוקממ מָה לאש
a4תרשע העבנל דננמ ואביו :עבנ-הרעממ :מקממ חינמ  
 הָדְְּכ הָמָחְלִמהְו לֵאָרְשלְכִמ רחב שיא םיִפלֲא
 :העְרָה םהילע תעננהיִכ וערי אל םַה

 נב ותיחשוו לֵאָרְשִי נפל inetd | היה ל 2
Fix 

 שיא
vv. % 1ס'ת ןכו ןֵהֹּכַה ןרהא א"ס צץ. 28 .חלמ אדה לֶאתיב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . 

 .איעגב ההרעממ נ'ב ,א"ב ןכ ץ. 33  .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ר ןכו םָעָהְְִמ א'ס + 1
 .'רתו ב"יד ןכו בֵגָּנַמ א'ס צץ. 4
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  ופנ יִּכ ןמינֿברנְב וִאָדּו :בְרַח ףלש הָלֲאלְּכ שיא
 5ראַהְ"לֶא חט יִּכ ןמָינבל םוקמ לֶאְרְשידשיא ו
 וז "לֶא וטשפיו ושיחה בראהו :הָעְבּגה"לֶא מש רשֶא
 :ברחדיפל רׁעֶה"לְּכ-תַא יו בראה ךשמו העבה
 ₪ םולעהל ברה בראה"םע לֵאָרְׂשִי שיאל היד דעומהו
 א החלב לארשי"שיא ךפהיו :ריעָהְרמ ןׁשְעַה תאשמ
 םיִשלָשַּכ לֶאְרְשידשיִאְּב םיַלָלֲח תופהל לחה ןמָיְנְבּ
 הָמָחְלְמַּכ נפל אוה ףגנ ףטנ ךא ּורְמָא יִּכ שיא
 ו ןְׁשְע דומע ריִעָהְְִמ תולעל הָלָחַה תַאשמַהְו :הנשארה
 :המימשה ריעָהְדלילַכ הֶלָע הגהו וירחא ןמנּכ ןפיו
 4 הָעְניִּכ הֶאְר יִכ ןמנְּב שיא להב פה טַארְשִי שיאו
 4 רָב ךרד"לֲא לֵאָרְׂשִי שיא יִנָפל ונֿפװ :הערה לע
 ותוא םיתיחשמ םיִרעֶהַמ רֶׁשֲאְו והתקיּבדה ּהַמָחְלִמַהו
 ₪ והכירךה הָחּנְמ והפידרה ןמנְּב-תֶא ּורְתּכ :ֹוכֹותְּב
 4 "הנמש ןמָיְנְבִמ ולפיו :שמשדחרוממ העבגה חכ) דע
 ₪ סנו נפו :ליח ישְנא הֶלֶאלָּכְדתֶא שיא ףֶלֵא רשע
 הֶשְמַח תולְסְמּב והללו ןימרה עְלָמדלֶא הרברמה
 םִיפְלֲא ּונָמִמ וכיו םעדגדדע וירחא וקיבדיו שיא םיִפְלַא
 6 ףְלֶא הֵׂשְמַהַו םירשע ןמנְבִמ םילֿפנה-לֿפ יהו :שיא
 ;ליִחישְנַא הָלֲאלַּכ-תַא או הֵה םויַכ בְרֶח ףלש שיא
 ,ז שיא תואמ שש ןומרה עלפ"לַא הָרְכְרִמַה וטו ולפיו
 4 לארשי שיאו :םישְדִח הָעְּבְרַ ןלגר עֶלָמּב ּובְשו
 "רע םתמ ריעמ בְרָהיֿפְל םוכיו מב ינּב"לֶא ובש
 וחלש תֹואָצִמנַה םיִרֲעָה-לְּכ םג אֵצְמנַה"לְּכ דע המָהּב

 שיאו :שֲאָב

csויִלֲאא'סצ.41 = .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ -לע א"סב :=לע יאחנדמל  
 : הרבה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.4% .-לע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צץ. 45 .ב"ידו ב"ד ןכו

 ,א' 'ד ןכו םיִתְמ אפ v.48 .שגד 'ר ץ. 43 .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ הְֶֹּדַּמַה א'סב

 .ס'תו ע"ת ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו דדעו א'ס צ.48 | ,ב"יד ןכו רכה םֶתַמ א"סבו :ר'תו ס"ת ,ב"ד
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 ןתודאל ונממ שיא רמאל הָּפְצמַּב עֶּבְׁשנ לֵאָרְשִי שיאו אכ
 םש ובשיו לא"תיב םעֶה אביו :השאל ןמינבל וב <

 :לורָג יִכְּב ופבו םלוק ּואשיו םיהלַאה נפל ברעֶה"רע
 לֵארְׁשִיְב תאָזהַתְיַה לארשי יהלָא א הָוהְי המְל רמו
 תרחממ יהו :דָחֶא טבש לֵארְׁשִמ םויה דקפהל
 :םימלשו תולע ולעיו חַכְמ םשדונביו םַעָה ּומיִּכשיו

 -אל רֵׁשֲא ומ .לֶארשי ינְּב ורמאיו :
 הָעּובְשַה יִּכ הוהידלֶא לארשי יטבש"לָּכִמ לָהָּקֿב הָלָע
 הפצמַה .הָוהידלֶא הלעזאל רֶשֶאְל .הָתְיִה ההגה

 ויחא ןָמיְנבלֶא לַארשי ִנְּב ֹומֲחנִנ :תַמוי תומ רמאל +
 השנהמ :לארשימ רֵחֶא טבש םויה עדִנִנ ורָמאיו

 יִתְלְבל הוהיכ ושב וטחנאו םיִשְָל םיִרְתונל םהל
 יטכשמ דֶחֶא יַמ ּורמאיַו :םיִשנל ּוניִתונְבִמ םָהָלזתת
 אָל הנה הָפצַמה הָוהָי-לֶא הָלְעְאְל רֶׁשֲא לֶאְרְש
 רקפתיו :לָהָקה"לֶא דַעְלג שיבימ הָנֲחַמְה"לָא שיאזאָב
 רוחלשיו :דעְלִג שבי יבשוימ שיא םֶׁשְְיִא הָגהְו םעֶה
 וצו ליִחַה נְבמ שיא ףֶלֶא רשעדםינש הדעה םש
 דיִפְל דַעְלִג שבי יִבְשּוִתֶא םֶתיִּכְהְו וכל רמאל םֶתוא

 רָכְזילָּכ ושעת רֶׁשֲא רָבִּדִה הו :ףָמַהְו םישנהְו ברח וו
 !יבשוימ ואצִמיִו :ומירח רכְחבּכׁשִמ תַעְרי הָׁשֲא"לכ וג

 העְרידאל רֶשֲא הֶלּותְב הרענ תואמ עַּבְרַא דָעְלִג שבי
 רשֶא הלש הְְחְמַהְ"לֶא םַתוא ואבו רבז בָכשמְל שיא

 ּהרעֶהלְּכ וחלש :ןעֶנְכ ץֶרָאְּב וג
 םהל וארקיו ןימר עלֶסְּב רשא ןמְנב ןנְב"לֶא ורדיו

 םושנה םהל נו אהה תעְכ ןמנב בש לש
 רשא

 ןכ צץ. 9 .יפר ּונָמִמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1 .החותפ ןאכ ןיא א'סב +. 1 .אכ
 ׁשֵביִמ א"ס צ. 8 .ב'דו א"ד ןכו עַרְגַנ א'ס .6 .הלמ אדח לֵאְתיֵּב יאחנדמל ,יאברעמל
 םולשל א"ס זץ. 18 .ירק ולש ץ. 15 .אלמ ׁשיבי א'ס +. 29 .דקִַתִַו א'ס +. 9 .רסח
 .ר'תו ע'ת ,ב"יד ,ב'ד ,א"ד ןכו
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 וג םעֶהְו :ןָּכ םֶהְל ּואצמדאלו דַעְלְג שבי יִשנמ ויח רֶׁשֲא
 dd יִמבְׁשְּב ץֶרפ הוהי השעייפ ןְמַנֿפְל םָה
 6 כ םיִׁשָנְל םיִרָתנל השענ-המ הָרעֶה ינקז ורמאיו
 : ל הטיל תשרי ורמאו :השא ןמנבמ הָדַמְשְנ
 < לתל" לכוני אליונהנַאו :לארשימ בש הָהמהאלו
 | ב טארשיחינב ּועָּבְשְניִּכ ּונתונְּבִמ םישנ םהל
 ו ולַשְּב הֶוהידנַח הנה ּורָמאיו :ןמנבל הָׁשֲא ןתנ ררָא
 שמשה הָחְרְזמ לַא-תיבל הָנֹוֿפצמ רֶׁשֲא ּהָמיִמִי ו םימימ
 ₪ וצו :הנובלל בננמו המכש לַא-תיבמ הלעה הלכמל
 גו םֶתיִאְרּו :םיִמְרְכְּב םתְבְרֶאו וכל רמאל ןמנב ינְּבתֶא
 -ןמ םֵתאָצִו תולחמּב לוחל ולישדתונב ואצידסא הָנַהְ
 וליש תוונְּבִמ יִּתָשֶא שיא םכל םתפטחו םימרְּכַה
 ש םָהיָחֶא וא םֶתובָא ואבידיכ היהו :ןמנּב ץרא םתְכלַה
 וטחקל אל יִּכ םתוא ו םֶהיִלַא ונרמָאו ונילא | בורל
 תעְּכ םהְל םִּתַתְנ םָתַא אל יִכ המהלמב ּתְׁשֲא שיא
 9 םרפסמל םישנ ואשיו ןמינב ינָּכ ןכרושעו :ומשאת
 נפו םַתְלַחְנלֶא ובושיו ולו ולזנ רשא תולְלָהְמַהְמ
 4 טארשיחינב םשמ וכלהתיו :םהּכ ּוָכְשיו םיִרָעָהתַא
 שיא םשִמ ואציו ותחפשמלו וטבשל שיא איהה תַעָּב
 5 רשיה שיא לַארׂשִיְב למ ןיא םֵהָה םיִמָיב :ותלהנל

 :השעו ויניִעְּב
 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו םֶהל תתל לכוגזאל ונחנאו וא םֶהל תתל לכונ אָל ונחנאו א'ס ל. 8
 ,יאברעמל ןכ +. 19 .ב"דו א"ד ןכו הוהיל א'ס +. 19 .איעגב -תַתַל כיב א"ב כ יד
 ,ירק ויו ,ביתכ וצו צ. 59  .הלסִמל נ'ב ,א'ב ןכ <. 9 .הלמ אדה לֶאְתיִבְל יאחנדמל

v. 1נ'ב ,א'ב ןכ +. % .ירק ביל ,ביתכ בֹורְל . 99 .ב'דו א"ד ןכו ץראדלָא א'ס  
 ,רסח 'ל וילע רסמנו לֵאָרְׂשִּב א'כ .25 .איעגב וכלה

 וישדק "ידתא ואר' ןמסו רשע הנמשו תואמ שש םיטפש רפסד יקוספ םוכס

 ןמסו ד'י וירדסו .[נטגg. א 8] לארשי ינב7תא וצצריו וצעריו ויצחו .ןPs. אאאזט 10]

 םירשעו תואמ שלש רפסה תונש .רשע ויתותקספו .[סגמt. ץזז 10] םינשי יתפש בבוד

 .ינדה חונמ-ןב ןושמש תמש רע זנק-ןב לאינתעמ ,םינש העבראו



 א לאומש
 ם ומשו םיִרָפִא רהמ םיפוצ םִיִתְמְרהְִמ דַחֶא שיא יהו א

 :יִתְרַפָא ףוצדןְב ּוחתְדִּב אויִלָאְּ םֶתרְיְְּב הָנקְלֶא
 יהיו הפ תינשה םשו הָנַח תחא םש םיִשָנ יִתְש ולו

 אּוָהַה שיאָה הֶלִעְו :םיִדְלָי ןיא הָנחְלּו םיִדְלָי הָננֿפְל ג
 תואָבִצ הוהיל בולו תֶוחתשהל הַמיִמְי םימומ וריעמ
 :הוהיל םיִנָהְכ סחנֿפו לנפח ילעהינב יאש םשְו הְשְב

 הָיְנְּבְ"לָבְלּו ותשא הננפל ןנו הָנָכְלַא הבי םויה יהו +
 -תֶא יִּכ םִיֿפַא תחא המ ןתי הנחְלו :תנְמ היתונבו :
 םעכ-םנ ּהָּתְרצ הָּתסִעַכְו :המחר רֶנָס הוהיו בהֶא הָנַח <

 השעי ןכו :המחר דעּב הּוהי רֶנְסיִּכ המערה רּובעב
 הכבתו הנסעכת ןּפ הָוהְי תיבּב התלע ידמ הֶנָשַב הָנש
 המְל הנה השיא נָא ה רַמאֹו :לכאת אלו
 נָא אולה בבל ערי -הַמְלְו ילפאה אל מלו כבת
 הֶלָכָא יֵרֲחַא הנח םֶהָּתַו םנְּב הרשע 45 בוט
 -לע אָפּכַהְ"לַע בשי ןהפה ילעו הש יֵרֲחַאְו השב

 הוהי-לע ללַּפְתִתַו שפנ תרמ איהו :הָוהְי לכיַה תזוזמ ו
 דםא תּואְָבַצ הָוהְי רמאתו רֶדנ רדתו :הָּכְבת הב וו

 -תֶא חַכשַתְדאַלְו גתרפ חמא עב | הֶאְרִת הא
 ךתמא

 א"ס .v 9 .ע'ת ןכ יפּוצ ל'צ צ.1 .הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה +. 1 .א
 ןכ .3 = .ירק ולָשָּב . 3 .איעג אלב תוחתשַהְל נ'ב ,א'ב ןכ +. 8 .ב'ד ןכו תַחַאָה
 .ח'כ ג'י רבדמב ןייע :ע'ת ןכ ,סּפַא ל'צ . 5  .אלמ סָהְניִפּו יאחנדמל ,יאברעמל
 .ירק ּולְׁשְב .9 .א"יד ןכו תיִּב א'ס צ. 7 .השוגד 'ר . 6 .שגד התרַצ א'ס +. 6
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 | איה הנו :היפדתא רמש ילעו הוהְי ינפל לת
 ץמשו אל ּהלוקו תענ היפש קר הַבל-לע תֶרָּבדִמ
 ג יתָמדדע ילע ָהיֶלֵא רָמאַ :הְרפְׁשְל ילע הבשחוו
 ג רמאתו הנח ןעתו :ףילפמ ךְנייתַא יריפָה ןְרְכִּתְשִּ
 יתיתש אל רָבשו ןַיו יִכנָא הורחתשק הָׁשֲא נָא אל
 46 ףְתְמַאתֶא ןתת-לא :הָוהָי נֿפל יׁשֿפזתֶא ָּךּפשֶא
 : הנה"רע יּתְרכד יסעכו יחיש ברמחיּכ לעילְּב-תּב ינֿפל
 וז "תֶא תי לארשי יהלאו םולָשְל יכל מאיו ילע ןעיו
 : ףתהפש אַצְמִת רמאתו :ימעמ ּתְלֶאש רשא .ףתלש
 "ויהדאל ָהינָפו לכאתו הּכרִדְל השאה ךלתו דיני ןח
 ופ ובשיו הוהְי ינפל ּוֲחּתְשִו רכב ּומּכָשיַו :דוע ּהָל
 ותשֶא הָגְחדתֶא הֶנָקְלֶא עדו התמרה םַתיִכלֶא ואביו
 ג דלתו הָנַה רהתו םימוה תופָקַתְל יהיו :הָוהי ָהָרָכְזו
 גו לעיו :יּתְלֲאְׁש הָוהְימ יפ לֶאומש ימשדתַא אָרָקַּתַו ב
 םימוה הבא החיל ַחָבל ותיִּב"לפְו דְָָלֶא ׁשיִאָה
 ₪ למי רע ּהֵׁשיִאָל הָרָמֲאדיִכ הסלע אל ּהָנַחְו:ורדנ-תֶאו
 -רע םַש בשיו הָוהְי ינּפ-תֶא הֶאְרִ ויתואיבהו רעגה
 3 יבש דיניעב בוטה ישע השיא הֵנָכְלֲא הל רמאו :םלש
 הָׁשֲאָה בְׁשֵתו ורָבדִדתֶא הוהי םקי ךא ותא ףלמנ"רע
 גו רֶשֶאַּכ המ והלעתו :וִתֶא הָלְמְנַע הבא קנת
 ןיי לב המכ תחא הפיִאְו השלש ' םירֿפב ותלמ
 ₪ רפה"תַא וטָחְשיו :רַעָנ רענהו ולש הָוהְידתיב והבת
 א ףשפנ יח ינדא יב רמאתו :ילעדלֶא רענהדתא ואבו

 ינדא

- 

 א'ס v.20 = .ירקו ביתכ דְתְלאש א'סב ,ירק ּדֶתְלאש צ. ו? .ק'ד ןכו דלֶא א'ס מט
 : ס"תו ע'ת ןכ לש רפְב = שלשמרפב ל'צ + 24 = .ר"תו ם"ת ,ע'ת ,ו'ד ,ג'ד ןכו תַּפְקתַל
 .'ט ו'ט תישארב ןייע
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 -לֶא ללפתהל הָוָּב הָכמִע תָבצנַה הַׁשֲאָה יִנָא ינדֶא
 -תֶא יל הוה תי יִתְללַּפהַה הזה רענה"לַא :הָוהְי ₪
 והיתלאשה יכנא ו :ומעמ יתלאש רשא יתְלאש =

 וחתשיו הוהיל לואש איה הָיָה רֶׁשֲא םימיה"לכ הוהיל
 רמאתו הנח ללפתתו :הוהיל םש ב

 יפַוא"לע יִּפ בחְר הוהיפ ינרק ּהָמָר הוה יכל =
 ףתְלב ןיא יכ הוהיכ שודקהןיא :ףתְעושיב ִּתָחַמְׁש יב

 ּהָהְבַג ּהָהבְג ּורְבּדִּת ובְרקדלא ;וניִהְלאָּכ רּוצ % 3
 ְּכַתְנ אלו הֹוהְי תעד לא יכ םכיפמ קתע אצ:

 :ליח ודא םיִלָשְכְנו םּתַח םיִר תשק :תוללע 4
 הדל הָרְקַעְדדַע ּולרח םיבעְרו ּורָּכְשְנ םֶחְלִּב םיעְבְש ג
 רירומ הָיְחְמּו תיממ הוה :הלְלמָא םיִנָּב תכרְו הָעְבַש <
 :םמורמ"ףא ליפשמ ריִשַעָמּו שיִרמ הוה :לעיו לואש 7

 -םע .םישוהל ןוֿבָא םִיִרָי תפשאמ ל רֶפַעַמ םיקמ
 ץרֶא .יקצמ החיל וכ םלחְנ דובב אָפכְו םיביִד

 ףשחפ םיִעְשְרּו רמָשי ודיסח ילנה לבת םהילַע תשיו ,
 5 ולע ובירמ ותהי הָוהְי :שיִאדרַבְנ חַכְב אְלדיִּכ ומדי 0

 םֶרָיְו וכְלמְל עְְָּתיִו ץראהיספא ןידָי הוה םערִי םיִמָשּב
 הָתְמְרִה הָנְקְלִא ךליו :וחישמ ןרק וו

 ילע ינפ"תא הָוהְידִתֶא ּתְרָשְמ היה רעהו ותיב"לע
 :הָוהְידתֶא ועדי אל לעילב יִנָ לע ינבו +ןהפה וכ
 רענ אָבּו הכו חבז שיאלכ םעֶהיתַא םִנֲהְכַה טפשמו וג

 הָּכַהְ זֹוְיְּב םינשה שלש גְלְזמַהְו רָשְּבַה לַשַבְּכ ןהכה +
 הלעיירשַא לכ רּורָּפב וא תחלקב וא דודב וא רויכב

 גלזמה

v.8ב'ד ,א"ד ןכו יִהלאַּב א'ס +. 1 , .ס'תו ע'ת ,'רת ןכ יַח ל"צ צ. 28 .םַג ריבס , 
 ויָדיִסֲח ,ביתכ ּודיִסַח +. 9 = .ר"תו א"יד ןכו ירקו ביתכ ֹולְו א"סב ,ירק ולו ץ. 3 .ר'תו ע"ת
 ,ירק יל ,ביתכ ולע .v 10 | .ירק ויָביִרְמ ,ביתכ ֹוביִרְמ ץ.10 .ומדי א'ס צ. 9 = .ירק
 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכו תֶאַמ א'ס צ. 13 .א'סב ןכו -לֶא יללהב +. וו
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 םיִאָּכַה לֵארְׂשִי-לְכְל ושעי ּהָכָב וב ןקפה הָק נלומה
 ג רענ | אָבּו בלחה"תֶא ןורטקי ֿםְרָמּב םנ :הלשב םש
 -אלְו ןהפל תולצל רֶשְב הָנּת חבזה שיאל למָאְו הפה
 6 שיאה ולא רמאיו :יקדסא יִכ לַשְבִמ רָשְּב ממ חק
 ףשפנ הוא רֶׁשֲא ףל"חקו בלחה םויכ ןוריטקי רטק
 וז יִהְַּ :הקָזְחְב יתחקל אל"מַאְו ןח הע יִּ 5 דמא
 וצאנ יִּכ הוהְי ינפדתֶא דָאמ הָלוד םיִרָעְגַה תאטה
 ו ינפ"תֶא תרשמ .לאּומשּו :הֶוהְי תחנמ תא םיִׁשְנֲאָה
 ן) ימא ולחהשעת ןטק ליעמו :דֶּב דוֿפַא רוח רע) הוה
 הבול הָשיִאהתא ּהָתולעב הָמיִמָי | םימימ ול התלעהו

 ג ְשֲא-תָאְו הנְָלָאתַא יִלע ךרבו :םיִמיה חבתָא
 תַחַּת תאוה הָשאְהְדִמ ער ףל .הָוהְי םשָי רַמָאְ
 גו לקפ"יּכ זומוקמל ּוְלָהְו הוהיל לאש רשא הָלֶאשה
 תונָב יִתשּו םינָב-השלש דלתו רהָּתַו הָּנְחדתֶא הוה
 92 ילעו :הוהְי-סע לֶאּומַש רענַה לדגי
 -לַפל ו ןושעי רֶׁשֲא-לְּכ תֶא עַמָשְו דֶאְמ ןֵקו
 חַתָּפ תואְבצַה םיִׁשְנַה-תֶא ןבְכשזרׁשַא תאו לאְרשי
 + םיִרְבּדִּכ ןושעת המל םהְל רמאיו :דעומ לָהֶא
 תאמ םיִעָר םֶָכיִרְבְדדִתֶא עמש יַכנֲא רֶׁשֲא הָלאַה
 4 רשא העמשה הבוטדאול וכ יִנָּב לא :הלא םעָהלַּ
 ₪ שיאל שיא אטחיחםא :הוהידםע םירבעמ עמש יבְנֲא
 וללְלַּפַתִי ימ שיאדאטחי הוהיל םָא םיחלֶא ולְלֿפּ
 :םֶתיִמְהְל היהְי ץפחדיכ םֶהיִבָא לוקל משי אֶל
 א "םע םגְו הוהיסע םג בומו לבו דלה לאומש רענהו

 :םיִשָנַא

 = כ

 אביו

v.14אלבו ףקמב "חקו א'ס ל. 16 .ירק ולָשּב ץ. 14 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ןכ ול ל"צ  
 ,ר'תו ס"ת ,ע'ת ,ב"יד ,א"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אל א'פב ,ירק אל יז. 16  .הנוגנ
 .אלמ ןּובָּכְׁשִי א'ס +. 9 .ס'תו ע'ת ןכ דקפיו ל"צ +. 91 .ס'ת ןכו םמוקמל א'ס +. 0
 .איעגב -ללפתי ג'ב ,א'ב ןכ +. 95 = .ו"דו א"ד ןכו אלמ םיִריְבְעַמ א'ס +. 4
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 הוהְי רַמָא הָפ ויָלֵא רַמאֹו ילעדלָא םוקלָאדשיא אבה ה
 תיל 'םירצמּב םתֹוַהְב ףיִבֲא תיּב"לֶא יתוטננ הלנגה

 כל יל לָארְשִי יטֿבש-לְּבמ ותא רֶחְבּו :הערפ ₪
 ינפל דופא תאשל תרָטק ריטקהל יִחּבְזמדלַע תולעל

 הָמְל :לארשי נב ישא"לְּכתַא ךיבָא תובל הֶנְתֶאְו ₪
 -תֶא דָּבַכְתו עמ יתיוצ רשא יִתְחְנִמְבּו "חב ּוטֲעְבִת

 יתְרְמָא רומא 5ארשי יִהְלֶא הוה םָאנ וטל ':ימעל 30
 דםִאְנ הָּתעְ .םלועדדע ונפל ּובלַהִהו ףיבָא תיבו תי

 םימו הגה זולקי יזבו רבא ילמדו יל הָלילֲח הוה ג
 ןְְז תויהמ יב תיּב עֶרז-תֶאְו ךעֶרְז-תֶא יתְעְדְגְו םיאְּב

 -תֶא ביִטיידרָשֶא לט ןועמ רצ ּתְמְּבִהְו ִַּתיִבְּב 9
 -אל שיאו :םיִמַה"לְּכ ָךִתיִבְ ןקו היהידאלו לארשי
 דתֶא ביִרֲאלְו ףינוע-תֶא תולַכְל יחְּבְוִמ םעמ לל תיִרֿפַא

 תואָה להו :םישנָא ותומי ד יב תיּכְרמדלָכְו ףשפנ 4
 דָחֶא םְֶּב םחניפו ינפְחלֶא דוב ינָשְדלֶא אבו רשא
 << ד:

 יבבלּכ רשָאּכ ןִמֶאְג ןהכ יל יתמיקהו :םהינש ותמי >
 -ינפל ףלהפהו ן מאג תב ול יתנו השעי ישֿפנְֿב

 אובָי דתיִבְּ nats היה :םיִמָיהְלָּכ יחישמ 4
 אנ ינהַפְס רֹמֶאְו ֶהְלְדרַּכְכְוףַסַּכ תַרִנאְל ול תוחתשהל
 :םהל"תפ לָכָאְל תוונְהְּכַה תחאדלא
 -רבְדּו ילע ינֿפל הָוהְידתֶא תֶרְשִמ לאומש רענה"---= כ

 :ץרפנ ןוִזַח ןיא םהָה םיִמָיּב רק קה .הוהי
 וניעו ֹומֹוקְמַּב בכש יִלֲעְו אוהה םּויּכ יהיו 2
 הָּבָכְי םרט םיהלא רנו :תוארל לכו אל תוהכ ּלֲחַה 3

 :םיהלֶא ןֹורֲא םָשרָשֶא הָוהְי לֿפיִהְב בכש לאּומְשי
 ארקיו

 יִנָפְל ל"צ +. 99 = .ע"ת ןכ םיִדָבַע םירצמב ל'צצ.פז .ס'תו ע'ת ,'רת ןכ הלְגֶנ ל"צ +. ד
 וש ל"צ צ.38 = ..ע"ת ןכ ויניֵע ס"צ ץ.88 = .איעגב וכלהְתי נ'ב ,א"ב ןכ צץ. 80 .ע'ת ןכ
 ונעו v.2 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 1 ,1 .ע'ת ןכ םישנא בֶרָחָּב ל"צ ל. 33 .ע'ת ןכ
 .ירק ויָניֵעְו ,ביתכ
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 | רֶמאּו לֵאּומש-לָא הוי אָרְקיו
 ג רֶמֹאֹו יל תארקחיכ ננה רָמאֹו ילעדלא ץר :יננה
 6 ארק הָוהְי הקו :בָכְשיו ףליו בכש בוש יתארק"אל
 כ ינָנַה רמאיו ילעדלֶא ךליו לאומש םקיו אמש * לוע
 ז לֵאומְׁשּו :בכש בוש נב יתארקדאל רמאפ יל תאָרָק
 4 ףסיו :הוהידרבד ויִלֶא הלו םֶרָטְו הוהי-תֶא עדי ברט
 רמאיו ילעְדלֶא לו םקיו תשילשב לאומש"ארק הוה
 , רמו :רענל ארק החי יכ ילע ןביויל תארק י יכ ינְגה
 ּתְרַמֲאְו ךילא ארכידסא הָיָה בש ךל לאומשל ילע
 :ומוקמּב בָּכְשיו לאמש ףליו ףדבע עמש כ הוהי רד
 וו לאומש | לאומש םעֿפּכיסעֿפכ אָרקיו צנתו הוה אביו
 רבע עמש יב רב לֵאומְׁש רמו

 וו רֶבְד השע יפנֲא הגה לֵאּמְׁשלֶא הוהְי רָמאֹו
 ו םִיב :ויוָא יתש הָעִלַצִּת ׁשַמְׂש-לְּכ רשא לארי
 ותיב"לא יִּתְרַבְד רשָאדלַּכ תַא ילע-לָא םיִקֲא איהה
 וג "דע ותיבת ינא טפשדיּכ ול יתדגהו :הלכ לַחַה
 ההכ אָלְו וב םדְל םיללקמהיכ עריזרשא ןועפ םֶלש
 וו ילַע"תיּב ןע רפכתידמא ילע תובל יִתְעַבְׁשִנ כלו :םָּב
 18 :רקּבהדדע לאומש בכשיו :םלועדרע הָהְנִמֹבּו הַבְוַּב
 -. תא ריגהמ אדרי לָאומשו הוהידתיב תותלדדתא הָתֿפו
 ו רמאֹו  לֶאומשדתא | ילע ארקיו :ילעלָא .הָארמַה
 וז רָּבְּד רֶׁשֲא רֿבְּדַה הַמ רַמאיו גינה רמאיו ינְּב לאומש
 הכו םיהלֶא ךלההשע הכ ינממ רחכת אעלַא .ףילא
 רַבְּד-רְׁשֲא רבִּדִהְדלְּכִמ רבד ממ רחכתדא יו
 וא וממ דחכ אלו םיִרָבּדַהְדלְּכתֶא לאומש ולדדגיו + ףיקא
 aN :השעי וניעב בוטה אוה הוה רמאיו

 .ז'כ ב"כ תומש ןייע ,םיִהְלֲא ע"תב .בותכה הניכש אלא ול יואר היה :םירפוס ןוקת +. 3

 ֹוניֵעּב צ.18 .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו -לָא א"ס v.16 .ע'ת ןכ רקפב םּכשיו רקבה ל'צ .5

 .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקז ביתכ ויְניֵעְּב א"סב .ירק ויָניֵעּב ,ביתכ
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 -לָּכִמ ליַפַה-אָלְו ומע הָיָה הָוהיַו לאומש לנו 9
 מ עבש רַאָב-רע ןֶֶּמ לַארׂשי-לְּכ עלו :הָצְרֶא וירבד <

 :הוהיל איִבְנְל לֵאמְׁש ןְמַאּכ
 -לֶא ָהֹוהְי הָלְנניִּכ הלְׁשֿב הארהל הוהי ףסו ₪
 יהיו :הוהי רבב ולָשּב לֶאומש ד

 אציו לארשי"לָכל לאומשדרבד
 -לע נחה המחלמל םיִתְשלפ תארקל לאְרְש

 םיִתְשְלַּפ וכרעיו : :קפאב נה םיִתְׁשְלֿפו רֲֶעָה ןָבָאָה +
 ינפל לארשְי ו המחְלמה שטתו לֵארְשִי תארקל
 :שיא םיִפְלֶא תעכראכ הָרָשִּב הָפְרעמַב וכו םיתשלפ
 = הָמְל לאְרְשו ינָקז ורמאיו הָנחַמְהלֶא עה אבו
 < הלשמ לא החקנ םיִתשלפ ונפל םויה הוה ונפל
 :וניביא ףכמ ונעשר ונכרקב אביו הָוהְי תיִרְּב ןורָאדתַא

 | הָוהְיתיִרְּב ןורא תא םשמ ואשיו הלש םַעָה חלשה <
 | ןורַאדסע ילעדנב יאש םֵׁשְו םיִבְרְכַה בשי תואְבצ
 -תיִרְּב ןורא אובּפ יהו :סחְניפו ינֿפַה םיהלֶאה תר
 הלודג העור לארשי"לכ ועריו  הָנְחְמַהלֶא הוה
 הָעּורתַה לוקחתַא םיִּתְשְלַּפ ּועָמשיו :ץֶרֶאְה םֶהּתַו
 | הגֲהמְּב תאוה הָלֹודְגַה העורתה לוק המ ורמאו

 ואריו :הנֲחַמַה"לֶא אָּכ הוה ןורא יב ידיו םיִרְבִעַה
 ורמאיו ּהָנֲחֹמַהלֶא םיַהלֲא אָּב ּורְמָא יִּכ םיִתשְלפה
 יוא :םשלש .לומתא תאֹוָכ התוה אל יִכ ונל יא
 הלא הלאה םיִריִּרַאָה םיהלַאה ךימ ןנליצי ימ ול
 :רָּכרמַּכ הכמ"לבב םירצמחתא םיכמה םיהלאה םה
 םיִרָבִעְל ודבעה ןפ םיתשלּפ םישנָאל יָה וקוחְתה

 מחק !םתמחלנו םיִשנָאל םתייָהְ םבל ודבע רֶׁשֲאַכ 0
 םיתשלפ

v. 1עצמאב אקספ ץ.1 ,7 .א'ד ןכו רבְדַּכ א'ס .91 .ירק ולׁשב.91 .ירק  

 ,א"ד ןכו ּונביא א'ס צ.3 .ירק ֹולֹׁשַמ .3 .ר'תו פ"ת ,ע"ת ןכ ויו ל'צ ץ.2 .קוספ
 ו ₪ 4 בידו וה בה
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 יהְּתו ויִלָהֶאְל שיא סנו לֵאְרְׂשִי ףננװ םיּתְׁשְלֿפ
 :ילנר ףלא םישלש לֵאָרְׁשִִמ לפיו דֶאְמ הלר הָּכמַה
 :סֲחֿפו ינֿפַה ותמ ילעחינב ינשו חקלנ םיִהֹלֲא ןורָאו
 אוהה םויּכ הלש אבו הכרעמהמ ןמנְב-שיִא ץֶרָיו
 ילע הָגְהְו אובו :ושארהלע ּהָמְדֶאְו םיערק וידמו
 לע דרִח ובל הָיְהִיִּכ הפצמ ךרד ךו אפפכה"לע בש
 -לָּכ קשתו ריִעְּב דיגהְל אָּב שיאה םיִהלֲאָה ןורא
 לוק המ רַמאיו הָהָעַצַה לוקחתַא ילע עמשיו :ריִעָ
 דב ילעו :ילעל דנו אבו רחמ שיִאָהְו הזה ןומהה
 :תואדל לוסי אלו המק ונעו הָנָש הנמׁשו םיעשת
 לאו הכרעמההןמ אבה כנא ילעדלא שיאה רמאו

 :יִנֶּב רָבָּרַה היהיהמ רמאוו םיה יּתָסִנ הָכְרְעַמַהְמ
 םגו םיִּתְשְלַּפ נפל לֵאָרְׂשִי םֶנ רַמאֹו רשבְמה ןעיו
 נפח ותמ יִנֶב ינשדסנו םעְב התה הָלורג הפנמ
 :הָחְקְלִנ םיִהלֲאָה ןֹוָרָאַו סַחְניִפ

 -לעמ לפיו םיהלָאה ןֹורֲא-תַא ווריִכְוַהַכ יהל
 ותקרפמ רֶבָשּתַו רעׁשַה דיו דַעָּב תינרחַא אָפְּכַה
 לֶאְרְשיתַא טפש אּוקְו בו שיאָה ןקזיכ תממ
 עמְׁשּתו הלל הרה טֲהניּפדתְׁשַא ותלכְו :הָנש םיעְּבְרא
 הימה תמו םיטלֲאָה ןורַא ֹהֵכְלְה-לֶא הֵעּומְׁשַה-תֶא
  תעכו :ָהיְרַצ הילע וכפהנרכ לתו ערכו ּהָשיִאְו
 תלי ןכ יִּ יאְריִתְלא היִלָע תובנה הנרּפדתו ּהָתּומ
 דוב יא רעל אָרְקתַו :ּהָכל הָתְשדאלְו הָתע אלו
 םיאלאה ןורא חקְלַהדלֶא לארשימ דובָכ הל רמאל

 -לאו

vw. 1A12 .איענב -ׁשיִא באב ןכ  v.3 .ירק ולש  v.די א"סב ,ירק די וביתכ רי  

 ןכ כ 5 .ס'תו ע'ת ,'רת ןכו רי-לע וא דיל ל"צו ,א'יװ ב"ד ןכו ירקו ביתכ

 ע'ת ,ב"יד ןכו יִנָּפִמ א'ס צץ. גד .ירק ּומק ,ביתכ הָמְק יאחנדמל ,ירקו ביתכ וש
 ה"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו תַעְבּו א'ס צץ. 90 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו ּוריּכְזַהְּב א'ס צ. 18 .ס'תו
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת
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 יִּכ לֵאְרְׂשִיִמ הֹובְכ הָלָנ רָמאתו :הָשיִאְו ָהימֲחלֶאְו
 :םיִהלֲאָה ןֹורֲא הקל
 ןבֶאמ והאי םיִהֹלֲאָה ןורַא תֶא וחקל םיִּתְשלפו ה
 םיִהְלֲאָה ןורָאדתָא םיתשלפ וחקיו :הָדיְּרְׁשַא רָעָה >
 ומּכשו :ץֶנִד לְצֲא ותא ּניצו וגה תיּכ ותא ואת ;

 ינפל הצרא ונפל לפנ ןוגְד הָנְהְו"תְרחַמִמ םידודשא
 ומָּכְשיו :ְֹמֹוקְמְל ותא ובשיו ןונדדתא וחקיו הֹוהְי ןורָא 4

 ינפל .הָצְרא ונפל לפנ ןונד הנהו הֶרֲחַמִמ רקבב
 -לֶא תותר ויִדָי תֹוַּּכ | יִתשּו ןונד שארו הֹוהְי ןורא
 נר וכררידאל ןפדלע ּוויְלָע ראְשנ ןונ קר ןְתפמַה >

 דיִרְשאּב ןח ןתפמדלע ןונְדתיּב םיִאְּבַהְדלָכְו ןוגד
 הו ה הפכתי :הוה םויה דע:

 רודָשאחתַא םילפעב םַתא יו םפשיו םיִדְּׁשַאָה"לֶא
 בשידאל ורמאו | ןָבְחיִּכ דודְשַאהישְנַא וארו :ָהיֶלובנהתָאְו -

 לע ּונילע ודי התשקהיּכ ומע לֵאָרְׂשִי והלֶא ןורָא
 םיתשלפ רטילב-הַא ' ופסַאיו ומְלשיו :וניהלא ןונד ₪

 ורמאיו לֵאָרְׂשִי יהלֶא ןוראל השענהמ ורמאיו םהיִלא
 יהלֶא ןוראתא וכפי לארשי יֵהְלֲא ןורא בסי תנ
 ותא וכסה | יֵרֲחַא יהיו :לארשי ,

 יִשְנַאדתֶא ךיו דאמ הלו הָמּוהַמ ריעְּב |הָוהְידדַי יֵהָּתַו
 וחלשיו :םילפע םהל ורתשיו לודנזדעו ןטָקמ ריִעָה גט

 טיִהלֲאָה ןורא אובְּכ יהיו ירק םיִהלֲאָה ןורָאדתֶא
 ןורָאהתַא ילא בפה רמאל םנֹרָקְעָה ןלעיו ןורקע

 ופסאיו ּוחלשיו :ימעדתֶאְו ינָתיִמַהל לַארׂשִי והלא וו
 יהלא ןורָאדתֶא וחלש ' ורמאיו םיתשלפ ינרס"לַבתא

 לארשי 08
 ל"צ ץ. 3 .ך .ט"ו קוספ ןייע :הימח תַמּו א"סבו ,ב'דו א"ד ןכו תַמ לא א"ם .צ- 1

 וע"ת ;/רת ןכ וינּפד - ל'צ ל 8 4 .ע'ת ןכ "וגו הנהו ּואְריַו ןוגד תיֵּב ואביו תרחממ
 .איעג אלב וחלש נ"ב ,א'ב ןכ ץ. 8 . ירק םיִרֹחַּטַּב .,ביתכ םיִלפעב v.6 .ר'תו ס'ת

 .ירק םיִרֹהְט ,ביתכ םיִלַפְע .9 .אקספ ןאכ ןיא א"סב י.9
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 -יִּכ יִמַעְתֶאְו יתא תיִמָאָלְו ומוקמל בש לארי
 לי רָאמ הָרְבְּכ כ  ריעהדלכב תוֶמ-המּוהְמ הוה
 םילפעב כה in 5 רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְו :םש םיהלאה
 יהיו :םימשה ריִעָה תעוש .לעתו
 ואָרְכו :םיִׁשָרָה העְבְׁש םיִּתְשְלֿפ הָרָשְּב הָוהְידורַא
 ןוראל השעעהמ רמאל םימסְללו םיִנְהְפל םיתשלפ
 -םָא ּורְמאֹו :ימוקמל ּטָחְלַשְנ הָמּב ּונעְדוה החי
 ותא ּוחלשת"לא לארי יהלָא ןורָאדתֶא ' םיִחְלַשמ
 עדונ ּואפְרִת וא םַשֶא ל ּוביִשֶּת בָשָהִהיִּכ םקיר
 םשֶאַה המ ּורָמאיו :םָּכִמ ודי רוסָתדאל המר םֶכל
 השמה םיתשלפ ינרס רּפסמ ּורמאיו ל בישנ רֶׁשֲא
 םֶלָכְל תחא הָפְנִמְדיִכ בָהָו יִרָבְּכַע הֶָשִמָחְו בה ילפע
 םֶכיֵרְּבכ ימלצו םכילפע ימלצ | םֶתיִשַעו :םכינרסלי
 רּובָּכ לֵארְׂשִי יהלאל םָת ץֵרָאָה-תֶא םתיִחָשמַה
 לעמו םיַהְלֲא לעמו םכילעמ .ודָידתא לקו ילוא
 ודְּבַּכ רֶׁשֲאַכ םֿבֿבלדתַא ורְּבַּכִת הָּמְלְו :םָכצרַא
 םֶהָּב ללעתה רֶׁשֲאַכ אולה םָּבְלתֶא הערֿפו םיִרָצִמ
 תֶחֶא הָשדַח הלָנע ושעו וחק הָתַעְ :וכליו םוחלשיו
 םִּתְרַסַאו לע םהילע לאל רשֶא תולע ל תורפ יִּתְׁשִ
 םהירהאמ | םַהיִנְּב םתבישהו הלנעב תורָּפַהדתֶא
 -לֶא ותא םֶתַתְִ הוה ןורֲא-תֶא םֶּתְחַכְלו הָּתְבַה
 םָׁשָא ול םתֹבְשַה רֶׁשֲא ֿבהְוַה יֵלְּכ | תֶאְו הלנעֶה
 -םִא םתיִארו :ְלָהְו ותא םּתְחפִׁשְו ודצמ זגְראָב ומישת
 העֶרָהיתֶא וגל הָשע אּוה שמש תיָב הלעי ולובג ךרד
 ָּב הָעְְנ ודי אל יּכ נעלי אלדםאו תאוה .הלודגה

 הרקמ ———

 .ס'תו ע'ת ,'רת ןכ םֵּתַא םיחלשמ ל"צ צ. 3 ,| = ירק םיִרֹחּטַּב ,ביתכ םיִלַפָעּב +. 2
 ,ב"יד ןכו ֶכְלְכְל א'ס +. 4  .ירק יִרחְט ,ביתכ יִלָפִע v.4 .איעגב דלא נ'ב ,א'ב ןכ +3
 .ירק םֶכירֹהט ,ביתכ םֶכיֵלְּפֲע ץ 5 .ירק סֶכֶלְכְל ,ביתכ םֶלָכְל א'סבו ,ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת

 .ו'רו ב"ד ,א"ד ןכו הערה- לתא א'ס 9
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 יתש וחקיו ןּכ םיִׁשְנֲאָה ושעיו זּונְל הָיָה אּוה הָרָקְמ ו
 :תִּב ּולָּכ םֶהיִנְּבתֶאְ לעב םורְסַאַיו תולע תורפ

 תֶאְו דנְרַאָה תאו .הלנעה"לא הוה ןורָאדתֶא ומשיו ו
 תֹורּפַה הָנְרשיו :םהירחט ימלצ תאו בֶהָּזַה יִרְבְכַע וכ

 ללה ּוכְלַה תחא הָּלְמְמַּכ שמש תיב לֶרְדְדלע רַב
 םיכלה םיתשְלַּפ ינרסו לואמשו ןימָ ורָסדאלו עג

 םיִרָצְק שָמָש תיכו :שָמָש תיב לּובָנדע םֶהיֶרֲחַא ו:
 -תֶא וארו םֵהינֲעתֶא אשה קַמעְב םיִטחדריִצְק

 5 הׂשלַא הֶאַּב הָלָשַהְו :תוארל .וחמשיו ןורֲאָה 4
 הלודג ןַּבָא םַשְו םש רמעתו ישָמשהדתיִב עשה
 הלע ּולעַה תֹורֲפַהתֲאְו הָלָעָה יצע-תֶא עקבו
 ;הָוהיל
 "ְרׁשֲא ּּגְראָה-תֶאְו הָוהְי ןורָאדתֶא | ּודירוה םוְלָהו
 הֶלודנה ןֶבָאְהְדְלֶא ומשיו בָהְזיִלְפ .וָּבדרָשֶא ותא
 אּוהַה םּויּב םיִחָכַו חזו תולע ּולעה שמשדתיב יׁשְנֲאו

 םייכ ןורקע ּובשוו יִאְר םיִתשלפדינרס הָשמָחְו :הָוהיל +
 :אוהה

 הוהיל םֵׁשֲא םיִתְשלפ ובישה רֶׁשֲא בֵהְוַה ירחמ הלאו ה
 דֶחֶא תנל ֵחֶא ןָלְקשאְל דָחֶא העל דַחֶא דודשאל
 טיתשלפ יִרעדלָּכ רַפְסִמ בטה ירבו :דַחֶא ןורקעל
 | דעו זְרּפַה רֿפּכ דעו רָצְבִמ ריעמ םיִנְרְפַה תשמחל
 רע .היהְי ןורא תא .היִלע חינה רֶׂשֲא הָלודגה לבא
 יׁשנֲאְב ךיו זיִשְמשַהתיִּב עָשּוהי ּהָרָשְּב הֶוַה םויה
 םיִעְּבְש םעְּב ךיו היהְי ןֹרֲאּב יאָר יִּכ שָמְשדתיב
 הָוהְי הכה" םָעה יִּבאְתַ שיא ףֶלֶא םישמִח שיא

 םעב

- 3) 
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 ןכ ֹותאָרְקְל ל"צ . 13 .ירק לאמשו ל. 19 .ירק םֶהיֵרֹהְמ ,ביתכ םֶהיִלְּפַע א'ס +. גו
 .איעג אלב וחבזיו נ'ב ,א"ב ןכ צ. 15 .7לע א'ס יז. 15 .'ג ט'י םיטפש ןייע :ע"ת
 .איעג אלב ולבאתיו נ"ב ,א"ב ןכ צ.19 = .ו"טו ר"י קוספ ןייע :ע'תו 'רת ןכו ןַבָא א'ס צ. 8
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 ג לָכּוי ימ שָמשדתיב יׁשְנַא ּורָמאיו :הָלֹודנ הָּכמ םעֶּב
 הלעו ימדלָאו הוה שודקה םיִהלֲאָה הוה ינפל דמעל
 עו םיִרָעיְתיִרַק יבשוידלא םיכַאלמ .וחלשיו  :ונילעמ
 ותא קשה ודְר הָיהְי ןֹוָרָא-תֶא םיִתְׁשלֿפ טק רֶמאַל

 = <ש

 = ירחא לארשו תוביל + והעו הש uke יהו
 \ תיב"לּכלֶא לאומש רמאיו :הוהְי
 הוהיחלֲא } םיֿבְׁש םַּתַא םכֿבבְל-לֿבְבקבַא רמאל ' טַארׂשי
 ניִכָהְו תֹוָרְתְׁשעֵהְו םכְכֹוּתמ רַכנַה יהלֲאדתַא ּוריִסָה
 דימ םֶכָתֶא לצו ודבל יו והָדְבַעְו הָוהְידלֶא כבה
 + תא םיִלָעְּבַהְתַא לַארְשִ יִנָב ֹוריִפּו :םיתשלפ
 ;ודבל הָוהְיתֶא ודבעו תֹרָּתשעֶה

 : ההפְצמַה לֵאָרְׂשִחלְּב-תַא וצבק לֵאומְׁש רמו
 : "ובֲאְׁשּו הָתָּפְצמַה וצָבְקִיו :הָוהידלֶא םָכרעב לְלפְהָאְ
 ורמאיו אּוהַה םויפ ומוציו הוה ינֿפל | וכפשיו םימ
 לארשי יִנָּבתֶא לַאומש טפשיו הוהיל ונאטה םש
 : לאְרשיחינב ּוצְּבַקְתְהְהִּכ םיתשלפ ועמשיו :הפְצִמּב
 יעמשיו לארשידלֶא םיתְׁשְלֿפהינרס ולעיו הָתָּפְצַמַה
 8 לארשיחינב ורָמאיו :םיתשלפ ינפמ וארו לארשי נב
 ונֵהלֲא הוהי-לֲא קעזמ ועפמ שרחתהלא לֵאמְׁש"לָא
 ו דַחֶא בֶלָח הלט לאימש חכו :םיתשלפ ומ ונעשיו
 לעְּב תוהידלא לאומש קו הוהיל ליִלָּכ הלוע הלעיו
 10 הלשה הלעמ לַאמש י יהיו :הֹוהְי והנעו לארשי

 םיתשלפו
 .ס'תו ע'ת ,ירת ,ב"ד ןכו העבגבדרָשֶא א'ס +. 1 ,? .הניגנ אלבו ףקמב דיִמ א'ס 0
 ,ירק ּהַלְעַיַו ,ביתכ הלו . 9 = .יפר ּונַּמִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 8
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 | הוה םרוו לֵאָרְשִיְב Kid וש םיִתְשֶלָפ
 ב

ad 19אמש ה: :רכ | תבל תחתמ"רע םופיו  

 ּהָמְשתַא אְרְקיו ןשה ןיבו הָפְצִמַהדיִב םשיו תחא ןְבֶא
 םיִּתְשְלְּפַה עכו :הוהְי ונרוע הָנַה"ִע רמאיו ךועֶה ןְבָא ו

 הָוהְיידְי יֵהְּתַו לֵאָרְׂשִי לּובְנּב אֹובְל דש פסחא
 רֶׁׂשֲא םירָעָה הָנְבְשִּתַו :לֶאומש ימי לכ םיִּתְׁשְלַּפַּב 4

 "רעו ןורקעמ לארשיל ו לארשי תאמ םיתשלפדוחקל
 םולש והיו םיתשלפ דמ לארשי ליצה ןלובגדתאו תג
 לארשידתא לֶאומש טפשיו :ירמָאה ןיכו לארשי ןיב
 לא"תיב בבָסְו העשב הֶנש ידמ ךלהו :וַײח ימי לכ
 תומוקמה"לְּכ תֶא לארשידתא טפֶשְו הָפְצמַהְו לגלגהו

 טפש םֵׁשְו ותיכ םשהיפ הֶתְמְרְה ותבשתו :הָלֶאָה ו
 :הוהיל חכומ םשדבוו לארשידתא

 םימֿפש ְּכ-תֲא םשמ לאימש ןקז רשאּכ יהו | ח
 והנשמ םשֶו לאי לוכְּבַה נְּכםְׁש יהיו :לארשיל 2
 וכרדב ֹונְב ּוכְלָהְדאְלְו :עַבָש רֶאְבִּב םיטפש הבא 3

 :טפְשִמ ויו דחשדוחקיו עַצָבַה יִרֲחַא יט
 לֵאמְש-לָא ואבו לאְרְשי ינקו לכ צְּבקהו 4
 וכלה אל ףינבו נק התא הגה וילא ורמאיו :התמרה +

 :םִיגַה-לפְּכ ונטפשל ךלמ ּנֶלהַמיש הע ףיכררב
 וגְלְהֶנַת ורמא רֶׁשֲאַכ לאימש יִנִעְב רָבְּדַה ערָיו 6

 :הָוהְייְלֶא לֶאומש ללפהו ונַטּפָשְל ךלמ
 לכל םִעַה לוקְּב עַמָש לאומשדלא ל הָוהי רָמאיו :

 -רשא

v.92ןכ . 16 .הניגנ אלבו ףקמב -רַׁשֲא נ'ב ,א'ב ןכ . 14 .ע'ת ןכ הָנָשָיַה ל'צ  
 א'סב ,ירק ויכָרְדְּב ,ביתכ ֹוכְרְַּב <. 3 ,  .הלמ אדח לֵאָחיֵּב יאחנדמל ,יאברעמל
 .ע'ת ןכו ירקו ביתכ ֹוכרַדְּב א'סבו ,ר'תו ס'ת ,'רח ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויָבְְדְּב
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 וסַאְמ יתאחיכ וסְאְמ דתא אל יִּכ ףילא ורמאידרשא
 ג יתלעה םויִמ וׂשֲערׁשִא םיִׂשעמַה-לְפְּכ :םהילע ךלִממ
 םיהלָא ורבע ינבועיו הוה םויהדדעו םִיִרְצַמִמ םתֹוא
 ו לא םלוקּב עמש הָתְעְו :ךלדסנ םישע המה ןכ םיִרֲחֲא
 רׁשֲא ךקמה טפשמ םַהְל ּתְדגהְו םֵהְּב דיִעָּת דעה
 ו תֶא לֶאומש רמו :םהילע למי
 וג רמאיו :ךלַמ יִּתַאְמ םילָאשה םֶעָהְדְלֶא הָוהְי יִרְבְדלָּ
 םֶכיִנְּכְִתֶא םכילע למ רשא למה טפשמ היה ה
 :ותבכְרַמ ינפל יצרו וישרפבו וּתְבַּכְרִמַּכ ול םשו חה
 ופ ושירֶח שרָחלו םיִשמָח ירשו םיפְלֶא ירש ול םושלו
 :וּבְכְר ילכו ותְמְחְלמדילּכ תושעלו וריצק רצקלו
 ו =תָאָ :תופאלו תֹוחַבְּו תוחקרל חש םכיתנְבתֶאְו
 יח חש םיכוטה םָכיֵתיַו םפימרכהָאו םֶכיִתודש
 2 ויסירסל ןתְו רשעי םכימרכְו םכיערזו  :וידבעל
 ו םָכירוחְכתֶאְוםכיִתוהפשדתַאְוםכידבעדתַאו :וידבעלו
 וז םפנאצ :1תכאלמל השעו הכי םכיִרֹומֲח-תֶאְו םיבוטה
 8 אוהה םויּכ םֶּתְקַעו :םירבעל ולדויהת םתֶאְו רשעי
 הוה הנעידאלו םכל םּתרַהְּב רשא םָכְכְלִמ ינפלמ
 א לָאומְׁש ליִקְּב עמל טעה נאָמו :אוהה םוַּב םֶכָתֶא
 עו ָחְנָאדנ וייהְו :ונילע הירי ךלמדםא יּכ אל ורמאיו
 -תֶא םֶחְלְ .ונינפל אצוו ונכלמ ונטפשי םיוגה"לפכ
 9 םֶרְּבִדִיו םעֶה ירבדלכ תא לֶאּומש עמשיו : וניתמחלמ
 29 -לַא הֹוהְי רמאיו :הוהְי יִנָאְּב
 רמאו למ םֶהָל ּתכלִמַהְו םלֹוְּב עמש לאומש
 :וריעל שיא וכל לאְרֶשְי ישְנַאדלֶא לֶאומְש

 ט וב לאיִבַאְדּ שיק ומשו ןימידןכמ שיאדיהיו
 רורצ

 ּונֵחֹמֲחַלִמ א'ס +. 90  .ירק אל ,ביתכ ול א'סבו ולא'ס צץ. ג9 = .ע"ת ןכ םֶכיֵרְקְּב ל'צ +. 6
 .ירק ןימינְּבמ ,ביתכ ןיִמידןְּבִמ ד: 1 5
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 :ליח רֹוָבג נימי שיִאְְּב היפֲאְְּכ תָרְֹּב"וְּכ רָֹרְצ
 5 ינכמ שיא ןיִאְו בֹומְו רּוחְּב לואש ומשו ןפ היהלו
 :םעֶה"לַכמ ּהְבְג הָלְעַמְו ומכשמ ממ בוט לארשי

 -לֶא שיק רמו לאש יֿבֲא שיקְל תונתַאָה הָנְדבאִתו ג
 דל םּוקו םיִרָעְנהמ רֵחַאדתֶא ֶּתַא אנדחק ֹונְּב לואש

 "ץֶרֶאְּב רבו םיִרְפֶארַהְּב רָב :תנתַאהתֶא שק 4
 רבעיו ןיִאְו םיִלֲעְׁשץְרֲאֿב ּורְבַעַו ואָצְמ אָלְו הָׁשֵלׁש

 לּואַשו ףוצ ץֶרֲאְּב ּואָּב הָמַה :ּואַצַמ אֶל ינימידץרֲאַּב ג
 יבא לּדחָיְּפ הָבּוׁשְ הבל ימעדרשא ורענל רמַא

 םיהלַא-שיִא אנהנה ול רמאוו :נכ נאדו תותַאָהְמ <
 אובָי אוּב רָבדְידרָשֶא לָּכ דָּבְכִנ שיִאָהְו תאזה ריעָּב
 ונכלה"רשא ּונָּכְרִִתַא ונל הינו ילוא םש הפלג התע
 שיאל איבנחהמו דלג הנו ודענל לואש רמאוו :ְהיֵלֲע ז

 שיאל איבהלדןיא הרושתו ונילפמ לא םֶחְלַה כ
 לּואָשתַא תונעל לענה ףסיו ּונָּתַא ּהָמ םיִהלֲאָה
 פו ףסְּכ לקש עפר יב אֵצִמ) הגה רַמאֹו
 לֵאְרְִיְּב | םינפל :ּונכְרדְדתֶא וגל דיגהו םיהלֲאָה שיאל +

 הפלנו וכל םיהלא שוררל ותָכְלַב שיאָה רמָאדהּכ
 רמאיוו :הָארַה םינפל אֵרקִי םויה איכנל יּכ הארההרע 0

 ריִעָהלֶא כליו הנ הכל ףרבד בוט ורענל לאש
 ריִעָה הָלַעַמְּב םילע הָמִה :םיהלֶאה שיא םשדרשא \

 שיח ןהל ורמאיו םימ באשל תואצי תולעָנ ואָצִמ המה
 ךאלה הנה שי הָנְרְמאתַו םתוא הגעתו :הֶאְרַה הב 3

 הלעי םֶרְטּב ותא ןאצמה . .ריִעָה םֶכָאְבִּכ :הָמְּבּב וי
 אּוההיִּכ ואפדדע םעֶה לכאידאל יִּ כאל התְמָּבַה
 ןרבי היה
 .ע'ת ןכ .ַּתְנְו ל'צצ.8 = .ב"דו א'ד ןכו הָמּוא'ס צץ. ד .ר'תו ע'ת ןכו ּורְבֲעַיַו א'ס +. 4
 םָכיֵנפְל ל'צ צ. ג2 .ע'תו ב"יד ןכו הָבלֵנְו א'ס . ג0 .ר'תו ע'ת ןכו -לֶא א'ס 9
 .ע'ת ןכ םֹויַהְכ התע
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 -יכ לע הָּתעְו םיִאְרּקַה ילכאי ןכררחא חבה רב
 ו: םיִאב המה ריעָה ולעמ :ותא ןואְצְמַּת םַהכ ותא
 :הָמָּבַה תולעל םֶתאְרְקל אצי לַאומש הנו ריִעָה תב

 5 םו לאומש ןזאחתא הל הָוהיו
 ו חלַשא רַחְמ | תַעָּכ :רמאל ליאשדאוב נפל .דָחֶא
 ימע-לע ליגל יִּתְחשִמּו ןמְָּב ץֶרָאמ שיא לא
 -תֶא לתואר יִּכ םיִּתְׁשִלְפ דימ יֵמֲעדתֶא עישוהו לארשי

 וז לאְׁשתֶא הֶאְר לַאּומְשו ּיִלֶא ותק הָאָב יִכ ימפ
 רצעי הָז ףילא יִּתְרַמָא רשא שיאה הגה הע הוה
 וא רַמאַּו רעשה ףיִתְּב לֵאּומְש-תֶא לּואְש שנ :יִמעְב
 ג "תֶא לאומש ןעיו :הֶארה תי הזיא יל אעהרינה
 םתְלכַאו הָמְּבַה ונפל הלע הֶארֶה יכְנִא מאיו לואש
 דינא ףבבלב רשֶא לָּכּו רקפב ךיתחלשו םויה ימע
 ג "לא םימיה תֶשְלש םויה ףְל תודבָאָה תונתאלו :דל
 תַדְמָחְילָּכ ימלו :ּואָצְמְנ כ םהְל ףבלזהַא םֶשָּת
 :פיִפֲא תי לבל ל אֹולֵה לֵארְׂשִי

 גו לטקִמ יכנָא ינימָיְְב אולה רמו לּואָש ןעוו
 תוחפשמ"לכמ הלעצה יתחפשמו לארשי יבש
 :הזה רבְּדַּכ ילֶא ּתָרּבִּד הָמְלְו ןמינב יטבש

 ₪ סאבו ורענחתאו לואָשדתַא לֵאּומְׁש חכו
 דמה םיִאּורָקַה שארְּב םוקִמ םֶהְל ןתיו הָתְכַשל
 3 הנמַהתֲא הת חּכטל לָאומש רמאיו :שיא םשלֶשכ
 :ףךמע התא םיש ףילא יתרמִא רֶׁשֲא ךל יתתנ רשא
 3 לּואָש ינפל | םשיו היִלעהְו קושהדתֶא חָּבַמַה םֶרָיַו
 -רומש דעומל יִּכ לֹא ףינפלדםיש " רֵאׁשנַה הנַה רמו
 לאומשדסע לאש .לכאיו יתאָרק | םַעָה רמאל ל

 םויב הק ה

 ל'צצ.21 .ע'תו 'רת ןכ יִנָע ל"צ צ. 16 = .ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו דיִרָחַאְו א'ס 3
 ,"רומש ג'ב ,א'ב ןכ .24 ,איעגב חםוש נ"ב ,א'ב ןכ צ. 4 = ,ר"תו ס'ת ,ע"ת /רת ןכ טֶבש

- 
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 ליאש-םע'רכלו רעה ּהָמְּבַהמ דרו :אוהה םּיּב
 לאומש אַרְקיו רחשה תולעכ יהו מישו :ננהדלע
 לואש םקיו ךתלשאו המּוק רמאל ה טיאָׁשזלֲא
 םידרֹו המה :הָצּוחַה לאומשו איה םֶהֵנְׁש ואו
 רבעיו רענל רמָא לואש"לַא רמֶא לאומשו ריִּעָה הצקב
 רבְדתַא ףעימשא] םויכ דמע הָּתַאְו רבעיו ונינפל
 דפדתֶא לֶאומש הקו :םיִהלָא
 ךַהְׁשְמ"יִ אֹולַה רֶמאֹו והקשיו ושאר-לע קציו ןמשה
 תאָצַמּו יִדֵּמעַמ םויה ףתכלב ;ריִננל ותלֲחנלעיהוהי 2
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 הַעְלְצְּב ןמנְּב לוֿנּכ לֵחְר תרבק"םע םיִׁשָנֲא ינש
 הָגהְו שקבל ּתפלָה רֶׁשֲא תוגתַאָה וֵאְצִמנ ולא ורְמֲאְו
 המ רמאל םכְל נאָדְו תונתַאָה יִרְבדתא ְךיִבָא שמ
 ןולאזדע .םאבו הֶאְלַהְו םשמ תפלחו :ינבל השעא
 םיהלֶאָהְדלֶא םילע םיִׁשְנֲא הֶשלש םָׁש דואְצִמו רבת
 תשלש אשנ דחֶאְו םייִדִג שלש | אשנ דַחֶא לאה
 םולשל דל ולַאשו :ןיי-לבנ אשנ רָחֶאְו םֶחַל תוְכִּכ
 אובּח ןּכ רחא :םימ ּתחקלו םֶחְלהִתִש דל נתנו
 יהיו םיתשלפ בצי םשדרשא  םיהלָאה תעבנ
 הָמָּכַהְמ םיררי םיִאְבְנ לֵבֲח ענו ריִעָה םש ךאְבְכ
 :םיִאְּבִנְתִמ ּהָמַהְו רֹונכ לילֲח ףתו לָבְנ םהנֿפְלו
 שיאל ּתְכּפַהְ םמע תיִפְנְתהְו הָוהָי חור יל החלצו
 ףל השע דל הָלֶאָה תותאה הניאבת יִּכ היו :רחַא
 טנלגה נפל דריו :ךמע םיהלאה כ רי אָצְמִת רשא
 יחבז חפזל תולע תוְלַעהְל דילא רי יִכָא הנה
 יתרה ףלַא יאובדדע לחות םימָנ תב לש

 ןל
v. 5ןתולָעְּב א'ס ל. 6 .ע'ת ןכ ף'ס :בָּבַשּיַו ל'צ +. 6 = .ע"ת ןכ לּואָשְל ּודְּבִריַו ל"צ  

 ר'תו ע'תב צ. 1 ,* .ירק הָגַּגַה ,ביתכ גָּגַה +. 56 = .ירק תּולָעַּפ ,ביתכ | תולעב א"סבו
 דימ ּונעושות הָּפַאְו הָוהי םעְּב רצַעַת הָּתַאְו לַארׂשִי-לע ומעדלע דיִגַנְל הוהי ןאכ אצמנ
 לֶאְתיִ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 3 .וגו הוהי ךֶחָשַמיִּכ תֹואָה ל הֶזַו ביִבָּפִמ ויָביֹא
 .ו'טדו א"יד 7 ,ג'ד ןכו -לֶא תלמ אלב י"כ םירפס בורב קם מ 5  .הלמ אדה
 הָניִאֹבִת .7 .ירק ַתאָּבְנְתַהְו צ. 6 .'ג ג'י ןמקל ןייע :ס"תו ע'ת ,'רת ןכ ביִצְנ ל"צ צ. 5
 .ירק הָנאַבָת ,ביתכ
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 הנה התעבנה םש ואבו :או הה םויּכ ג הלאה תותאה
 אבנהו םיהלא חור וילע חלצתו ותארקל םיִאְבְנלָבַח
 הנהו וארו םשלש לומתאמ יערוודלָּכ יהוו :םפותב
 שיִא םַעָה רַמאֹו אָּבָנ םיִאֿבְנדבִ
 :םיִאיֿבנכ לּואש םנה שיקדבל הוה הזחהמ ּוהָעְרְדלֶא
 לשמְל הוה ןכזלע םֶהיֵבֲא ימו רמאיו םשמ שיא ןעו
 ג :הָמָּבַה אביו תובנתהמ לכו :םיִאֿבנַב .לּואָש םגה

 רמי םתכלה ןַא ורעעלָאו וילא ליֵאָׁש דוד רמאיו
 :לָאמְׁש-לָא אֹובנו ןיאדיכ הַארנו תונתַאָהתֶא שקבל
 : :לאימש םכל רמָאדהַמ יל אָזְהְדיִגה לּואַש דוד רַמאיו
 תונתאה ואצְמְנ יִּכ וכי דיגה דגה ודודדלא לואש רָמא"ו
 :לאומש רמָא רֶׁשֲא ול דִיִנַהדאְל הפילמה רבְּד-תאְו

 הָוהְידלֶא םַעָהִתֶא לאימש קעצײו
 יהלֲא ; הָוהְי רמָא-הכ לארשי רנָבלֶא |רמאיו :הפצמה
 לצַאו םיִרַצממ לארשידתא יתילעה יֿפנָא לארשי
 םיצחְלה תובלממַה"לּכ דימו םִירְצמ דָיִמ םֶפְתֶא
 דרַשֶא םָכיַהְלַאדַתֶא םָּתְסַאמ םויה םָּתַאְ :םכָתַא

 ורמאתו םָכיִתְרַצ םָּכיֹעְר"לַכַמ םכל עישומ אוה
 פל ּובַציִתַה התו ותלע םישָח למיכל
 -לָּכ תַא לָאומש ברקיו :םכיפלאלו םפימבשל הוה

 טְבְׁשיתֶא ברקו :ןִמָינְּב טבש בלו לארשי יטבש |
 לואש דפו ירטמה תחפשמ רכלתו ותחפשמל | ןֵמנְּב
 ג הוהיב רעלַאׁשו :אצמנ אלו והשקביו שיקֶּב

 אבה

 א'ס +. 19 = ,ירק תואָבַנְתֶהַמ +. 18 . .אלמ םיִאיִבָנַּבא'סץ.נ2 .קוספ עצמאב אקספ צ. 1
 ,ביתכ ותָחפשַמְל +. 1 .ירק אל ,ביתכ ול א'סבו .ר'תו ס"ת ,ע'ת א'יד ןכו אל
 ןייע :ע'ת ןכ ,םיִרָכנל יֵרֲטַּמַה תַחַּפׁשִמ-הָא ברקו ירטמה ל'צ ?.91 | .ירק ויָתֹהִַּׁשִמְל
 ,ז'י 'ז עשוהי
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 הָוהְי רַמא שיא םלָה רע אבה
 םשמ הֲחָקִו וצריו :םיִלְּכהדלֶא אָבְחְנ אוה-הנה 3

 | לעמו ימכשמ םעֶה"לְּבִמ הבנו םעֶה תב בצנתוו
 5 ּוב"רַהְּכ רׁשֲא םתיִאְַה םֵעָה"לְּדלַא לאומש מאו ו

 ורמאיו ה"כ ישו םעָה"לּבְב מכ ןיא יכ הוה
 -ִלֶא לֵאּומְׁש רָּבדַו :ָלַמַה יחי <

 ינפל חעו רָפַפַּב בתו הָכְלְמִה טפשמ תֶא םעה
 "מנו :ותיבל שיא םַעָהלָּכְדִתֶא לאימש חלש הוה <

 ענְ"רשא לוטה ומע וכליו התעבג ותיבל ךלה לואש
 והזְביו הו ונעשידהמ ורמא לעילב נבו :םָּבְלְּב םיקלא ₪

 :שירחמּכ יהיו החנמ ול ואיבהדאלו
 -לָּכ ורמאוו דַעְלְג שיבידלע ןחיו ינמעַה שָחְנ לע אי

 רמו :ךדבענו תיִרְב ּוָלתְרְּכ שחְנְלֶא שיבָי ישנא +
 םָכְל רֹוקנְב'םָכְל תַרְכָא תאְּב ינימעַה שָחְנ םַהילַא

 ורמאיו :לֶאְרְשידלָּכלַע הפרח היתמשו ןימָי ןיעהלכ >
 הָחְלַש םימי תעבש טל ףֶרה שי ינקו .וילא
 ונתא עישומ ןיאדםאו לארשי לוב לכ םיִכָאְלמ

 רָב לּואָש תעפג םיִכָאְלִמה ואביו :ךילא נאצה +
 :ּוכְּביו םלוקדתא םעְהלָּכ ואשיו םעֶה יָאְּב םיִרֿבְּרַה

 לאש רמו הדָשהְדמ רֶהּבַה ירחא אָּב לואש הגה >
 :שיבו ישנא ירבדחתא ולדורפסוו ּוכְבי וכ םעלדהמ
 םיִרְבִּדִהתֶא ועָמְשְּב לּואָשדלע םיהְלֶאדחּור חַלְצתַו <
 | והחפעַו רָהְּב דֶמַצ הקו :דֶאמ ופא רח הָלֲאָה ד
 מאל | םיכָאְלמה דב לֵארְשִי לובנהלְב חלש
 השעו הפ לאומש רחאו לואָׁש ירחא אצי וניא רשא

 ורקבל ---

 .ע'ת ןכ ,ליחה"ינְּב ל'צ . 6 | .השוגד 'ר צ. 94  .קוספ עצמאב אקספ +.
 .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו הֹוהְי א'ס צץ. 6 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו תיִרּב םכל א'ס +. 2 ,אי

 .ב'ידו ו"ר ,ג'ד ןכו יִרֲחַאְו א"'ס צ. 7 .א"ד ןכו ,ירקו ביתכ עְמָשְּכ א"ס ,ירק ּועָמָשְּכ +. 6
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 :רְהֶא שיִאָּכ ואצװ םעֶה-לע הָוהְידדְחפ לפיו וָרָמְבַל
 ףֶלֲא תואמ שֶלש לארשיהינב והיו קוב םרקפוו
 םיִאָּבַה םיִכָאְלַמְל ורמאו :ּףְלֲא םישלש הוהו שיאו
 םפל-הודת רַהָמ דַעְלִג שיִבָי שיאְל ןורָמאְת ּהָכ
 ישנאל ודיגיו םיכַאלַמה ואביו שמשה םהּב הָעושת
 םכיִלַא אַצְנ ְךֶהָמ שיִבָי ישנא ּורמאיו :וחמשיו שיבי
 :םכיניעּב בוטַה"לַבב 5 םֶתיִשַעו

 םישאְר השלש םעֶה-תֶא לואש םשיו תָרָחַּמִמ יהיו
 ןומע"תַא כו רקבה תֶרָמְשִאְּב הָנֲחַמַה-ְדֹותְּב ואבו
 םינש םבדוראשנ אָלְו וצפו םיִרָאְשִנה יהיו םויה םהדדע
 דלמי לּואש רמאה ימ לֶאומְשדלָא םעָה רַמאֹו :דַח
 תמויזאל לואש רָמאיו :םתיִמְת םישְנָאַה ית ונילע
 : : לאְרְשִיּ העּושּת הוהי-השע םייה יּפ הזה םויב שיא

 הפלת וכל םעה"לֶא 5אומש רמאיו
 : לגלנה םעהדלפ וכליו : הכּולמה םש שּדְחְנו לָּנְלגַה
 םשדוחְבזיו לגל הוה ינפל לואשדתא םש ובלמיו
 -לָכְו לאש םש חמשיו הָוהְי נפל םימלש .םיִחְב
 רמאיו +דאמ"דע לארשי ישְנַא
 לכל םֶכְלְקְּב יִּתעַמְׁש הנה לארשידלָּכ"לא טָאומש
 הנה התו :ףלמ םֶכיִלְ ףילמאו יל םִּתְרַמִאדרֶשַא
 םנה יִנָבּו יתְבשו יתנקז יִנָאְו םכינפל כהה | ףלמה
 :הזה םויה"דע יִרְעְנַמ םכינפל יתָבְלַהְתַה לאו םָכִּתֶא
 ִּתְהַלְל ימ| רושדתַא וחישמ רנְנְו הָוהְי ניב ונע ינְנה
 - יתוצר יִמחתַא יִּתָכׁשִע יִמדתַאְו יִתָחְקְל ימ רֹוָמֲחַו
 ורמאיו :םכל בישֶאו וב יִניִע םיִלעַאְו רפכ יתחְכל ימ

 . םהַּכ א"סב :ירק םהכצ.9 .'י קוספ ןייע :ר'תו פ"ת ,ע'ת ןכו יִשְנַאְל א'ס 9
 ךלמידאל א'ס +. 15 .ס'תו ע'ת ,'רת ןכו ןומעינַב א'ס v.11 = :ו'דו ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו
 ,א"ד ןכו דתֶאְו א"ס צ. 3 'Q. .חרק חקיו תשרפל הרטפה צ. 14 .ס'תו ע'ת:/רת ןכו

 .'רתו איר ביד
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 :הְמּואְמ שיָאדדימ תְחְקְלאְלו ונתיצר אָלְוּנָתְקְשַע אל
 הוה םויה וחישמ רעו םֶכְּב הָוהְי רע םָהיִלַא רמאיו ;

 :ףע רמאיו הָמּואְמ יב םֶתאָצְמ אָל יב

 -תֶא הׂשָע רֶׁשֲא הָהְי'םעָהלֶא לֶאומְש מא
 ץראמ םֶכיִתְבַאתֶא הָלַעָה רשאו ןרֶהָאדתֶאְו השמ
 הוה ינפל םַכְּתַא הָטֿפְׁשִאְו ובציתה הָתַעְו :םיְרְצַמ
 :םכיתובָאחתַאו םכתא השעדרשא הָוהְי תוקרצהלְּכ תא
 הָוהידלֶא טיוב וקעזו םירצמ בקע אָּבירׁשִאַ
 םֶכיִתְבַאדתֶא ואיצווו ןיוהאדתאְו השמדת היהְי חלש
 הָוהְידתֶא ִחְּכְׁשו :הוה םֹקָמַּכ .םּובשיו םִיִרָצִמִמ

 רוצָח יאַכְצ-רש אָרְסיִס דָיְּב םמא רכְמו םֶהיִהְלֶא
 וקעויו :םֶּב מָחְלִו בָאומ ךלמ דובו םיּתְשְלפדדיְב
 -תֶא דבעוו הָוהְידתֶא נבע יִּכ ּונאמַח רמאוו הָוהְילֶא
 וניביא דימ ונליצה .התעו תורָתשעההתֶאְו םיִלָעְּבַה
 "תֶאְו ןֶדְּבתֶאְ לעֶּבְרַחתַא הָוהְי חלשיו :ךכבעג
 ביִבְּפִמ םֶכיִבְיִא מ םֶכְתֶא לצו לאומשדתֶאו חתֿפ
 טפילע אָּב ןומעדינפ ךלמ שָחְ יִּכ וארו :חַטְכ ובשתו
 םֶכיהְלֶא = ונילע ךלמו דלמחיִּכ אל יל ורמת
 רֶׁשֲא םתְרחּפ רֶׁשֲא למה הנה התו בכל
 -הֶא ּאְריְתסִא :ךלמ םכילע הָוהי ןַתְנ ּהֵּנַרְו םָתְלֶאְׁש
 דתֶא ּוְרָמִּת אָלְו ולוקְּב םָּתְעמׁש ותא םתרֿבעו הוה
 דִלַמ רֶׁשֲא ללגהדטת םתַא-סנג םּתִיָהְו הוי יּפ

 לּוקְּב ועמשת אלדבַאְו :םכיִהְלֶא הוהי רחא םֶכיִלַע 3
 םֶכָּכ הָוהְידדַו ּהֵתְוָרְו הוה יּפדתֲא םָתיִרְמ הוה

 לּובְגַה רַבְּדַה-תַא וארו ובציתה הָתעדםנ :םכיִתְבַאְבּו

 םיִטח-ריִצְק אֹוָלֲה :םכיניעל השע הוה רֶׁשֲא הוה
Rh Fe =םויה  

v.5ןכ :הוהי דע ל"צ +. 6 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,/רת ןכו ביתכ ּורמאיו א'סב גרמאנ ריבס  
 סּובישיו א'ס יז. 8  .הָמְיְרַצַמ ריבס v.8 .ע'ת ןכ םֶכָל הָדיִגַאְו הוהי ל"צ צץ. 7 .ע'ת
 .ע'ת ןכ רוצח ְּךְלַמ יב 'ליצ א. 9  .ר'תו ס'ת ע'ת /רת ןכ םבישיו ל"צו ,אלמ
 .ר'תו ס"ת ,ו'ד ,ג'ד ,א'ד ןכו רֶׁשֲאַו א'ס +. 18 .ירק גרמאיו ,ביתכ רַמאַֹו +. 0
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 ה עה עדו רָמְמּו תולק ןתוו | הֶוהְילֶא ג ב םויה

 הוהידלא לאומש אָ למ
 םעֶה"לְפ אריו אוהה םיּב רֶמְמּו תלק הוי ןתמ
 דלא םעה"לכ ורָמאיו :לאומשדתאו הָוהְיְתֶא דֶאִמ

 -לֵאְו ףיִהְלֶא הָוהְילֶא ףידבעדדעְּב ללפתה לָאומש
 נְל לאָשְל הָעְר לניתאטה"לָּכלֶע ונפסידיכ  תּומָ
 םעָהלֶא לאומש רמאיו :ףלמ
 | דלֶא דָא תאוה ּהעְרָה"לְּכ תא םתישע םּתַא ּואְרְיִתְִלַא
 :םכבבל-לפב הוהידתַא םתרבעו | הוה ירחאמ ורות

 וליצי אֶל וליעוידאל רֶׁשֲא והתה יִרָחֶא ו יִכ ורמת אלו
 רובעב ֹוגע-תֶא הוה שטאל יִּכ !המה ּודתְחיּכ 5

 :םעל ול םֶכְתֶא תושעל הוה ליאוה יִכ לורה ֹומָׁש
 | ללפתהל לֹּדַחַמ הוהיל אטַהמ כ הלילח יִבֹנֲא םנ
 | ףא :הרשיחו הבוטה ךֵרָרְּב םפְתֶא יתיִרֹוהְו םכדעב
 יכ םכ בבכללב תמאב ותא םתדבעו הוהידתא יאר
 םתא"סנ ּועָרְּת עֶרָהסִאְו :םפמע לדנהרשא תא ואר
 :ופפת םככלמדנ
 :לאְרשידלע ךלמ םיגש יתְשו וָכְלַמְּב לאש הנ
 -םע ויהיו לַארשימ םיֿפלַא תשלש לאש ולזרחביו
 -םע ויה ףַלַאְו לא"תיפ רהבו שמכמב םיפלא לואש
 :וילְהָאְל שיא חלש םעַה רתיו ןימנפ תעבנכ ןת
 עמשיו עַבְנִּב רָשֶא םיתָשְלפ ביִצְנ תֶא ןתְעְי יג <

 רמאל ץֶרָאְהְדלַכּב רֶפשְּב עָקּת לואשו םיתשלפ

- 

 ספ

3 

 + לואש הָּכִה רמאל ועמש לֵאָרְׂשִיחלָפְו :םיִרֹבעַה ועמשי

 וקַעשיוםיתֶשלָּפּכ לאְרשי שאבהמנְוישלפ ביצת =
Aםעה 1  

v. 1ןכ שיא םיפלא ל'צ +. 9 .' .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ יִּכ תלמ אלב יִרֲהֲא ּורּוסְת ל'צ  

 ,יאברעמל ןכ +. 5 = .ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ןימי שֶמכמב א"ס צ,9 .ע'ת |

 .הלמ אדח לֶאַתיִּב יאהנדמל |
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 םֶהְלַהְל | ּופְסֶאְ םיתשלפו לנגה לּואש ירחא םעה :

 םישְרפ םיפלֶא תששו בכר ףלא םישלש לֶארשידםע
 שמכִמב נחי ולעיו ברל םיהדתפשדלע רֶׁשֲא לוח םעו
 יכ ולזרצ וכ יאָר לֵאָרְשִי שיאו :ןוא תיִּכ תמדק
 םיעלסבו םיחוחבו תֹוָרְעַמַּכ םַעָה יאַבֲחְתּו םעֶה שנ
 רג ץרא ןדריההתֶא ורבע םירבעו :תורכבו םיחרצבי
 :וירחא :ודרח םעֶה"לפְו לגל ונְךוע לואשו רעלת
 אב"אלו לאומש : רֶׁשֲא דעומל םיִמָי תַעְבש | לחייו
 ושנה לּואָש רמאיו :וילעמ םעה ץפיו לגלגה לאומש
 ותלככ יהוו :הלעה לעיו םימלשהו הלעה ילֶא
 ותארקל לּואש אציו אָּב לאומש הנו הלעה תולעהל
 דיִכ לואַש רָמאיו תישע המ לאומש רמאו :וכרבל
 רעימל תאבדאל .הּתאְו ילעִמ םַעָה ץפניכ תיאר
 ודרו .ּהָּתַע רמאו :שָמְכִמ םיִפְסָאְנ םיִּתְשְלַפ םימָיה
 קפַאתֶאְ יתילה אל הָוהְי ינפו לנגה ילא םיִתְשלפ
 לאומש רַמאיו : הֶלעַה הלעאו
 ליהלֶא הָוהְי תוְצְמתֶא תמש אל תְלָּבְסִנ לּואְשלֶא
 לֶאְרְשידלֶא תְפַלִממדתֶא הָוהְי ןיכה התע יִּכ דוצ רשא
 ול הָוהְי שכב םּוכָתדאְל ּךְתְכלמִמ הָּתַעְו :םלועדדע
 קְרְמש אל יֵכ געלע רול הָוהְי והוציו ובבלכ שיא
 :הָוהְי ףוצ-רשא תא

 דקפיו ןמינּב תַעְבְג לגלנהדןמ לעו לאומש םקיו 1
 :שיא תּואמ שְשָּכ ומע םיאצמוה םַעָהתֶא לּואש
 עֿבנְב םיבשי םֶּמִע אָצְמְנַה םַעָהְו וָב ןַתְניו לאש
 הָנָהֹממ תיחשמה אציו :שָמְכִמְּב ּונַח םיִתְׁשְלֿפ ןָמִָנְּב

 םיתשלפ
 ב'יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ןימי שמכמב א'ס דש. 5, 16 .איעגב התפש נ"ב ,א'ב ןכ +. 5

 ,א'ד ןכו רָמָא רשא א'ס +. 8 = ,ירק לֶחּויַו ,ביתכ לָחַיַו +. 8 .םירוחבו ל"נ צץ. 6 .ו'טדו

 א'ס צ. 18 | ,ז"טו 'ה קוספ ןייע :שָמְכְמְּב א'ס +. 11 .םֵׂש רשא א'סו .ע'תו'רת ,ו"ד ,ב"ד

 -ןמ ןאכ אצמנ ע'תב +. 15 .ס'תו ע"ת ןכו אלדיּב א'סבו ,ר'תו ו'ד ,ג'ד ,ביד ןכו אלו

 .'וגו לְָלּגַההְוִמ ואביו הָמֲחְלַּמַה-סע תאַרְקְל לּואָש יֵרֲחַא םֶעָה רֶתְיְו יפרדל ְּךְליַו לגלגה

 עגב הנחממ נ"ב א'ב ןכ + 17
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 דלֶא הָנֿפַו דֶחֶא שארֶה םישאְר השלש םיּתְׁשלֿפ
 וא לד הָנֿפו דָחֶא שארהְו :לָעוש ץֶראילֶא הָרַּפַע רה
 -לע ףלשוה לובגה ּףְרד הָנֿפי רָחֶא שארֶהְו ןורח תב
 ופ אל שרו :הָרְבְרִמַה םיעֿבצַה יג
 ושעי ןּפ םיִתְשְלַפ ךמאהיּכ לארשי ץֶרֶא לבב אמ
 א םיִתְשלּפה לֵאְרׂשִי-לֿפ ּודְרו :תינֲח וא בֶרֶח םיִרְבַעַה
 תֶאְו ימדרְקתֶאְו ותֶאתֶאְו יִּתְשְרֶחמִדתֶא שיא שוטלל
 גו םיִתֶאְלְו תושרחמל םיֿפ הָריִצְּפה הָתַיִהְו :ותשרחמ
 >> היו :ןברדה ביצהלי םמּדְרְקהְלּו ןישלק שלשלו
 םעֶה"לּכ ליב תינחְו בֶרֶח אצמנ אלו תומחלמ םויְּב
 נב ןתנוולו לואשל אצמתו ןתְנוידתַאו לואשדתַא רשא
 23 :שמפמ רבעמ"לא םיתשלּפ בצמ אציו

 די אשנ לעְנהְדלֶא לּואָשְַּב ןתנו מא םויק יהי
 ולה רפעמ רשא םיתשלפ בצמלָא הרבע הכל וילכ
 תחת הָעְבְּגה הצקּב בשוי לואשו :דיגה אל ויבא

 :שיִא תֹיִאַמ ששְּכ ומע רׁשֲא םעֶהָו ןוְרְמְּכ רׁשֲא ןימרה
 ילָעְדְּב םֶחְניִפְְּב | דובְקהיא יחֶא בוטחַאְדְב הָיחֲא
 ףלה יכ עדי אל םֶעָהְו רופא אשנ יִלְשְּב הָוהְ!ןהכ
 "לע רבעל ןְתְנְו שכב רֶׁשֲא תֹורְִּעַמַה ןיבו ין
 כפה שו הומ רבה עלָּפַהְדוש מא | ֿבצמ

as) 

 שס

I 

 שן

 במ רָחֶאְהְו שמכמ למ ןוָֿצמ קמ ָחֶאָה ןשה
 -לֵא מהי רמאיו :עֿבנ .לומ
 םילְרַעֶה בַצמלֶא הָרְבַעִ הכל .וילכ אשנ | רעה
 רוצעמ הוהיל ןיִא יּכ ול הָוהְי השעו ילוא הָלֶאַה
 השע וילכ אשנ ול רמאו :טעמב וא בַרְב עישוהל

 -לכ
v. 990 | .ירק ּורְמָא ,ביתכ רַמֲא צץ. 19 .לּובג א'ס  v.ס'תו ע'ת ןכ ּושָמְרֶח ל"צ . 

 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ב'ד ,א"ד ןכו םש א"ס +.4 .ו'טדו ו"ד ,ב"ד א" ד ןכו הלָשּב ND ל
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 :ְבְבְלכ מע ננה ךל ה בכלב רֶׁשֲאלְּכ
 "לֶא םיִרְבַע ּוֲחנֲא הגה ןְחְנוהְי רמאיו 8
 ומ ּוניְלא ּורָמאָי הָּכדסִא :םֶהיִלַא ּוניִלנִנְו םיִשְנָאַה 5

 :םהילא הלענ אלו וניתחת ונדמעו םפיִלֲא ונעיגהדרע
 נדיב הוהי םִנָתְנְיּכ ונילעו ונילע ולע וחמאי הכסא ו
 םיתשלפ .בצמחלא םֵהֵנְׁש ולו .:תאָה .ונלדהוו ו

 רשֶא םירחהךמ םיאצו םירבע הנה םיּתְשְלַּפ ּורָמאיו
 -תֶאְו ו ןתנוידתַא הָבֲצמַה יִשְנַא ונעו :םשדואָבְחְּתַה ו

 כד םֶכּתֶַא הָעיִדונ ונילא ולע ורמאַיו וילכ אשנ
 הלע זילכ אׂשנלָא ןתנו רמאה

 ויריילע ןתעי לעוו :לארשי דב הוהי םנתְניכ ירחא וג
 אשנו תנו י ינפל ולפיו וירחא וילכ אשנו וילגר"לעו

 רֶׁשֲא הָנשאְרְה הָכִמַה .יהתו :וירחא תתוממ וילכ 4
 הנעמ יִצָחַבְּכ שיא םיִרְׂשעְּכ וילכ אש ןתנו הכה

 םעֶה-לפבו השב הנחמב הדרה יהתו :הָרָש דמצ <

 יהתו ץראה זגְרתו המק"סנ ּודרח תיִחָשמהְו בָצמה
 ןמָינב תַעּבנְב לּואָשְל םיֿפֹצַה וָאְריַו :םיִהלֲא תָדָרָחְל ו

 :םֶלָהְו ךליו גִמְנ ןֹומָהַה הנהו
 ּףְלֶה ימ וארו אנודקפ ותא רֶׁשֲא םַעְל לּואָש רַמאיו וז
 רַמאַו :וילכ אשנ ןַתְתִי ןיא הנהו ודקפו .ונמעמ ו

 ןורא :הָיהיִּכ םיהלַאה ןֹורֲא הָשיִגה הָיחַאְל טאש
 רּפד דע יו :לארשי נבו אוהה םַּכ םיִהלֲאָה 9

 לי םיִּתְׁשְלֿפ הָנְחְמּב רש ןומָקהַ | ןקפה"לא ל לאש

-=.== 0 gas 

 םעה

 ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּוניִלֶא א'ס ץ. 10 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 8

 .קוספ עצמאב אקספ +. 19 .ר'תו ע'ת ,ב'ד ,א"ד ןכו ּוניִדיְּב א'ס צ. 10 .ב"י קוספ

 םִא וא "יִנְּב ןיִּב ל"צ ץ. 18 .ע'ת ןכ םלֶה ל'צ ד. 16 .ס'תו 'ע'ת ןכ הנֲחַּמַה ל'צ +. 6

 א'ס +. 19 = .אקספ ןאכ ןיא א'סב :קוספ עצמאב אקספ +. 19 .ר'תו ס'ת ,'רת ןכ דינב

 .ע"תו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ידי
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 ברח היה הָגְהְו הַמֲחְלַמַה-רע ואביו ותֶא רשא םעֶה |
 גו םיִרְבעָהְו :דֶאְמ הָלודְ הָמיהְמ הערב שיא

 לואושדמע רׁשֲא | לַארשיהסע .תויהל המה- םנְי .ביבס

 גג םיִרּפֶארַהְכ םיִאְּבִחְתְמַה לֵאָרְׁשִי שיא לכו חנו
 םַהיִרָחא הָמַתְיג יקְּבְדִ םיִתְׁשִלּפ :ּומְקיִּכ שמש

  bלֶאְרְשיתֶא אוהה םִּּב הֶוהְי עשו :הָמָחְלִמַּב 3
 ג םויּב שנ לַארְשיהׁשיִאו : ןואדתיכהתא הָרָבע =מֲחלמהו
 -רׁשֲא שיאה רּורָא רמאל םעְהתֶא לאש לאו אוהה
 -לָּכ םעטאלְו יביאמ יִּתְמַּקנְו ברעָקדדע םֶחל לבא
 ג ינפ"לע שב יהוו רעיב יאָּב ץֶרָאְְלָכ :םֶהְל םעֶה
 א ךיאו שבד ךלה .הגהְו רעוה"לֶא םעָה אפו :הָרְׂשַה
 "אל ןֵתנוְו :העבשההתא םעֶה אריחי ויפדלַא ודי שמ
 הָטַמַה הצקהתַא חלשיו םָעָהִתֶא ובא עיִּבָשַהְּב עמש
 -לֶא ודי בשיו שבדה תרעיּב ּהָתוא לבטיו ודָיְּכ רשא
 ₪ עָּבשה רמאיו םַעָהְמ שיא ןעו :וניע הנארתו ויפ
 לכאידרָשַא שיִאָק דּוְרָא רמאל םעֶה-תֶא ףיבא עיבשה
 ו "תֶא יִבָא רֶכַע ןתְעְו רָמאיו :םַעְה ףעװ םוה םֵחָל
 :הזה שכד טעֶמ יתְמע יִּכ יניע ורָאהיִּכ אָנאָר ץֶרָאָה
 ₪ רׁשֲא ויפיא ללשמ םעה םויה לפָא לכָא אול וכ ףא
 ו םיב ופיו :םיתשלּפּב הָכֹמ התבראל הע וכ אצְמ
 :דאְמ םעה ףעװ הנליא שמכממ םיתשלּפּב אוהה
 ₪ "וטחְשיו רקב ינבּו רקבו ןאצ וחקיו ללשדלא םעֶה שעיו
 רמאל לּואָשְל ּודיניו :םִדהילַע םעֶה לכאיו הָצְרֲא

 7 :ר"תו:'רת ןבו הע א'פ 3 .ס'תו ע"ת ןכ םג ּובְבַס = םגובבס ל"צ ל. 1

 ריִעדלְכְּב תָצֹפְנ הָמְחלַמַה יִהְּתַו שיִא םיִפְלֲא תֶרָשַעְּ לּואַׁש-םע הָיָה סַעָהלֶכְו ןאכ אצמנ

 ,ירק הָנְראָּתַו ,ביתכ הָנָאְִ ץ 97 .אוהה םויב הָלֹדְ הגג הֶנש לאש : םִיַרפֲא רַהְּב
 ,ב"ד ,א'ד ןכו אל א"ס צץ 20 sd תופ"ת :הת :היה ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָנְראַּתַו א'סב

 ו טיח ע"ה ,/רת אייד ביה A ירקו ביתכ טעו א"סב ,ירק טעיו +. 39 = .ס"תו ו'ד
 .ףקמ אלבו וטחשיו א'ס'צ. ג2 = .ירק לָלָשַה ,ביתכ ללַׁש +. 39 .טיי ויט ןמקל ןייע
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 רמאיו םָּדהְדלַע לֶכָאְל הוהיל םיאטה םַעָה הנה
 וצפ לּואש רמו :הָלֹודנ ןבָא םויה ילַאולנ םדנְב גו

 והיש שיִאְו ורוש שיא ולא ושינה == םִּתְרמַאְו םֶעְב
 -לא לָכָאְל הָוהיִל ּואֹטָחַה-אלְ םתלכאו הָוָּב םִתמַהְשו
 -וטַחְשיו הלילה ורב ורוש שיא םלה"לפ ושגיו םּדה

 חכמ תונל לחה ותא הוהיל חבזמ לאש ןָבַו :םש =
 ירחא הָדְרְנ לואש רַמאיו :הוהיל 36

 ראשנ-אלו רקפה רואדדע | םֶהָכ הָוְבְנו היל םיתשלפ
 רשע דיניעְּב במַדלָּכ ורמאיו שיא םֵהָּב

 לאשיו :םיִהלֲאַה-לֲא םֶלָה הבְרקנ ןאפה מאו = =
 רוב םנתתַה םיתשלפ ירחא צדה םיהלא לואש

 םלה ושנ לּואש רמאיו :אוהה םֹויַּכ ּוהָנֲע אלו לארשי 38
 תאוה תאטחה הָתְיַה הָמַּב וארו שדו םעֶה תונפ לכ

 ןנשידםַא כ לארשידתַא עושומה הָוהְיהיַח יִּכ :םויה 39
 רמו :םעֶהלָכִמ ּוהָנע ןיאְו תומנ תומ יּכ יִנּכ ןֵתְנוְּב 4

 ןתנוו נאו דַחֶא רֶבַעְל ויהת םֶּתא לאְרְשידלּכְדלֶא
 בוטה לואש"לֶא םעֶה ורמאיו דַחֶא רָבַעְל היִהְנ יִנָ

 -לֶא לּואָש רַמאיו :השע ִיִנַעְּב 4
 לּואשו פנו ךפלו םימָת"הבַה לארשי יהלֶא הוה

 ינפ ןתְְ ןיבו יב וליפה לאש רמו :ּואָצי םעַהְ ו
 המ יל הריגה ןְחנהלָא לּואָש רֶמאֹו :ןָתנְ כל ₪

 הצב יִּתְמַפַמ םעֶמ רמאֹו ןְתְנְו ולדעו הָתיִשְע
 :תומא יננה שבד טעמ יִדיְּבְררֶשֶא הטמה

 -יִּכ ףסוי הכו םיִקְלֶא השעידהכ לּואש רמאיו 4
 תומיוןתנוַה לּואָשדלַא םעה רמאיו :ןתנוי תּומַת תומ

 הֶליִלְח לֶאְרְשיִב תאוה הָלודְנַה העשיה הָעָפ רֶׁשֲא
 4 אלב רֶׁשֲא ליצ ל. 4 .ע'ת ןכ םלָה ל'צ ץ.33 .ירק םיטח ,ביתכ םיִאטה +. 3
 אצמנ ר'תבו ע"תב +. 41 .קוספ עצמאב אקספ צ. 6 6% א"ס v.34 .ע'ת ןכ ורוש

 הֶזַה ןֹוֲעָה יֵגּב ןְתנֹיְב וא יִּב-ִשִי םֶא סויה ְּדְבָעְדתֶא ָתיִנֲע אל הָמְל לארשי יהלא ןאכ
 ,םיִּמָת הָּבֲה לֶאְרְש ֶמַעְּב הֶזַה ןֹוֲעָה ונשי םִאְו םיִּוא הָבַה | לָארׂשִ יָהלא הוה

 .ר'תו ס"ת ע'ת | 'רת ויד היה ,ב'ד ןבו יל-השעי א'ס +. 44 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 4
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 םיהלָא-םעײיָכ ּהָצְרַא ושאר תרעשמ לפידמא חוהידוה
 :תמדאלו ןתנֹוי-תֲא םעֶה ּודפיו הוה םויה ּהָשַע

 4 םיתשלפו םיִּתְׁשְלַפ יִרַחאַמ .לואש לעיו
 וז לארשידלע הָכּולְמַה דכְל לאש :םמוקמל ּוכְלַה
 םודאבו ןומעדינבְבו | םֲאֹומְּב ויביִאדלָכב | ביִבְס םָחְקו
 :עישרי הָנפיחרְׁשַא לכו םיתשלפבו הבוצ יפלמבו
 וא :ּוהסׁש דימ לֵאָרְׁשִחתֶא לצו קלמעדתא דיו ליה שעיו

 ₪ כמו ון ליאָש נב ה
 הנמקה םשו ברמ הָריֿפְבַה םש ויִתְְב יִּתְׁש םָׁשְו עוש
 0 םשו ץעַמיֵהֲאהתַּב םַעְנִחַא לואש תשא םשְו :לכימ
 ₪ לּואָשיבַא שיקו :לּואש דוד רנדּב רָניִבָא ואֿבְצחרׂש
 ₪ והתו :לֶאיִבַאְּ רנבאדיבא הש
 הארו לּואש ימי לכ םיתְשְלְּפלע הכוח המחלמה

 .זוילֶא ּוהפסאיו ליַחדּבדלַכְו לוג שיִאדלָּכ לּואָש |
 יט חלש יתא לּואָשדלא לאזמש רַמאיו

 עמש הָּתעְו לארשידלע ומעלע ךלמל ּךתְשמל הוה
 ג הָהְי רמָא הָּכ :הֶָוהְי יִרְבד לול
 -רֶׁשֲא לאְרְשיל .קלמע הְָׂעדרֶׁשֶא תֶא יִּתדַהְפ תואְבְצ
 ג התכה ךכ הע :םירצממ ותלעפ ךרדּכ ול םש
 למחת אלו ֹול"רְׁשֲא-לְּכ-תֶא םּתְמְרַחַהְו קלְמעתָא
 רושמ קנוידדעְו ללועמ הָשאְדדְע שיִאְמ התה ול
 : עמשר :רומת"דעו למנִמ הש-רעו
 לר ףְלַא םֶותאְמ םיִאְלמּב םלְקֿפװ םעֶהדתֲא לאש
 ; ריע-לע לואש אפו :הרּוה שיאדתֶא םיִפְלֲא תֶרָשעו
 6 ּורָס ּוכְל יניקה"לֶא לאש רמאיו :לחנכ בריו קלמע
 ודר ==

v. 4749  .ע'ת ןכ עשוי ל'צ  v.הלמ אדח עּוׁשיִּכְלַמּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . 
 -רעו א'ס צ.3 .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו הָּתעְו א"ס ץ.3 .רוכז תשרפל הרטפה +. 1 ,ןמ
 .רסח לַלעַמ א'ס .3 .ס'תו ע"ת ,א"יד ,ו"ד ,ג"ד ןכו
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 רֶכַח הָתיִשָע הָּתַאְו ומע ךֿפסא-ןפ יקלמע ךותמ דר
 ףותמ יניק רש םִיָרָצִממ םָתֹלֲעְּב לארשי נבלְּב-םע
 רוש לאב הליוחמ קלְמעדהַא לִאָׁש ךיו :קלמע +
 יח קלמעדדלמ ג נא" שפתו :םִיָרְצמ ינפ"לע רֶׁשֲא ₪
 םעָהְו לואש למחַו :בְרָחֿפל םיִרֲחָה םַעָהלְּכדתֶאו :

 םיִרכַה"לעְו םינָשּמהְו רָלְּבַהְו [אצה בטימחלעו גנָאדלע
 הפאלמהזלפו םמירחה ּובֲא אלו .בוטהדלּכדלעו

 יהיו :מיִרֲחַה התא סמנו הֶזְבִמְנ ו
 יתכלמההיכ .יתמחנ :רמאל לֶאומשדלא .הוהידרבה וו

 םיקח אל יִרָבּדִתֶַאְו ירָחַאמ בשדיפ ךְלַמְל לואשדתא
 םכשו ;הֶליִלַהדלָּכ הָוחְילֶא קעויו לאומשל רח ו

 רמאל לֵאמְשל דנו רֶקּכַּב לואש תארקל לֶאימְש
 ריו רבעיו בפיו ד ול ביצמ הנו הלָמְרּכה לּואְשדאב

 ורב לואש ול רמאו לּואשדלֶא לאומש אבו :לָגלְגה ו:
 לאומש רמאו :הָוהְי ךבדדתֶא יתמיקה הוהיל הָּתַא 4

 יפנא רֶׁשֲא רֶקְּבַה לוו יִנְוָאְּב הזה ןאצה-לוק הָמּ
 למָח רׁשֲא םיאיִפָה יקלמעמ לּואָש רמאיו :עמש =

 הלא הוהיל הבז ןעמל רֶקְּבהְו ןאצה בטימ-לע םעָה
 רַמאַ :ונמרחה רַתויהדתַאְו 6

 רָבּד רֵׁשֲא תֶא ךל הָדיִנִאְ ףרה לואשדלַא לָאזמש
 | ;רּד ול ורמאיו הָלִילַה ילֶא הוה
 | ם שאר ףֶטִעְּב הָּתַא ןטקדסא אולה לאומש רמאו |
 | :לארשיילע למל היה ךֵהָׁשִמו הָּתֲא לֵאָרְשִ יִמְבְש

1sתֶא הָּתְמרַחַהְ ל רָמאּו ּךְרְדְּב הוה ףחלשיו - 
 :םתא םהולּכ-רע וב ָתְמַחְלו .קלמעדתַא םיאטחה

 המלו
v.6םיִנָמָשַהְו א'ס +. 9 .ירק ֹוּמֲע ,ביתכ יִמַע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6 .שוגד ר  

 .ירק רָמאַּ ,ביתכ ורמאיו צ. 16 .איעג אלב -לוק נ'ב ,א'ב ןכ ו. 14 .ס'תו 'רת ןכו

 ןכו התל א'ס ץ. 18 .איעגב ךחלשיו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 18 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צ. גד

 .ס"תו ע"ת ,'רת
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 ופ שעתו לְלָׁשַה-לֶא טעפו הָוהְי לֹוקְּב ָתְעַמְשאְל הָמְלְ
 א לּואָש רַמאיו :הָוהְי יניִעּב ערה

 ףרהּכ ךלֵאְו הוה לוקְּב יִּתעַמַׁש רֵׁשֲא לֶאומשדלֶא
 -תֶאְו קלֶמע למ גְנָאתֶא איִבָאְו הוהי ינחְלשדרשא
 ג רקּו ןאָצ לֶלֶשהְמ םעֶה חקיו :יִּתְמְרַחַה קלמע
 :לֶגלגּב יָהלֲא הוהיל חָבול םֶרָחַה תישאר

 גג םיחבוּו תולעְּב הָוהיִל ץפחה לֵאּמְׁש רמי

 בישקהְל בוט חַבְזִמ עמש הנה הוהְי לוקּב עֶמשּכ
 ₪ םיֿפְרתּו ןואו ירמ םָקְקְדתאטח יִּכ :םיִלִא בלחמ
 :ףלממ קאטו הָוהְי רבת ּתְסַאְמ ןעי רצפה

 ₪ "יפ יִתאָטָח לָאומשדלֶא לּוֵאָׁש רַמאיו

 םעֶהתֶא יתארְ יִּכ דיִרְבְּדִדתֶאְו הָוהיקיִפרתא יתְרְבָע
 5 ימע בושו יִתאָטחְדתא אָנ אָש הָתעְו :םֶלֹוקְּב עמטָא
 ₪ אל לּואָשדלֶא לַאמש רַמאֹּו :הוהל ּהֲחַּתְׁשִאְ

 הוה ףְסֶאָמו הָיהְי רבדחתֶא הָּתְסַאָמ יִּכ מע בשא
 יז בסי | :לארשידלע ךלמ תויָהְמ
 ₪ ויִלֶא רמאַמ עְרְקִיַו יִליעָמינְכִב קזחיו תּפָלְל לאומש
 םויה ףיֶלֲעַמ לֶאְרְשְ תּוָכְלְמַמדתֶא הוי ערק לאימש
 ג רקשי אֶל לֵאָרְׂשִי חצנ םנו יָךְּמַמ בוטה ףעְרל הית
 או יִתאָמָח מאו :םֶהָנהְל אה םֶדֶא אל יִּכ םֵהָ אלו
 יע בושו לארשְי דָנְְו ימעדינקז דננ אנ יִָדְּבַּכ הת
 וג לאש יִרחֶא לאומש בשוו :ףיהְלֶא הוהיל יתיוִחְתשהו
 ג -תֶא יִלֶא ושיגה לֶאומש רמו :הוהיל לּואש וחתשיו

 נָא מאיו תנדעמ נָא ולא ךליו קלמע ךְלִמ נא
 9 הָלְּכִש רֶׁשֲאַּכ לֶאּומָש רַמאָיַו :תֶומהדרמ רֶכ ןֶבֶא
 לאומש ףפשיו פא םישָנַכ לפשתךכ ְכְרַה םישנ
 hs א"סב +. לז .ע'תו ב"ד ןכו ףְרַבְּד אס . 4 .איעגב ךסאמיו נ'ב ,א"ב ןכ 3

 .הָּתַע א"ס . 80 .אקספ
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 לו :לְנְִנַּב הֹוהְי ינפל גְנָאתֶא 3
 :לואש תעבנ ּותיִּבדלֶא הֶלַע לּואְשְו התמרה לאימש
 -יכ ותומ םוידדע לּואָשדתֶא תואְרְל לאמש ףסיחאלו
 -תֶא ךְלמַהיִכ םננ הָוהְיַו לּואש"לֶא לַאומש לָּבַאְתַה
 הֶוהְי רמו :לארשידלע לאש
 יִנָאְו לּואָשדלֶא לֵּבַאתמ הֶּתַא יִתְמ"דע לאּומש"לֶא
 דלו ןמש .לנרק .אלמ .לארשידלע ךֶלֶממ ויתְסֶאמ
 יל .נְבְּב יתיארדיכ יִמְחְלַהתיּב .ישידלֶא לחְלְשא
 ינורהו לִאְׁש עמשו ךלא דיא לָאמש רמאו :ךלמ

 דב חָקִּתְרֶקְּב תלנע הוהירַמו
 יכנאְו חבוּב ישיל תאָרָהְו :יתאָּב הוהיל הבול תְרַמָאְו 3

 רמארָשֶא תא יל קתְחשמו השעתְ"רשֶא תֶא דעיִדוא
 ּתיַּב אביו הוהי רָּבַּד רׁשֲא תֶא לֶאומש שעיו :יִלַא
 :ףאוב םלש רמאיו ותאָרְקְל * ריִעָה ינקְז ודרָחיו םחל
 יִתֶא םהאבו ׁשְדֹתַה יִתאּב הוהיל ַחֵבְול םולשו רמו
 :חבזל םָהְל אקי יִנְבתֶאְו ישידתַא שדקיו הוב

 הָוהְי דנג א מאל בֲאילָאדתָא ארי בב יהיו <
 לאומשדלַא היה מאו :וחישמ ד

 ןיִּכ והיִּתְסַאמ יִּכ ותְמוק הבגהלָאו והארמדלֶא טָבִּתְלַא
 הָוהיו םיניעל ּהָאְרי טראה יִּכ םֶרָאָהיהָאְרי רֶׁשֲא אל
 ינפל הָרָע בְדנִבֲאזלַא ישי ארקיו :בבלל הָאְרי

 ישי רע :הוחי רחבהאל הובס רמו לֵאומְׁש 9
 תעבְש ישי רבעיו :הוהְי רחְבאל הֶזָבדםנ רָמאיו המש ו

 רחבדאל ישידלָא לָאומש ראו לאומש ינפל נב
 םירעְוה מַה *שיזלֶא לַאימש רמו :הֶלֶאְּב הוה וו

 רמאיו
 ,קוספ עצמאב אקספ +. 5 .איעג אלב ךחלָשֶא נ'ב ,א'ב ןכ .1 .דלָע א'ס +. 1 זמ
 ע"ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּורְמאיָו א'סב ,ּורמאיַו ריבס +. 4 .אקספ ןאכ ןיא א"סב
 .שגד אל נ'ב ,א"ב ןכ ץ. ד .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. ד | .סלָשָה ריבס +. 4 .ר'תו ס"ת
 יע'ת ןכ םיִהלֲאָה הֶאְרְי םדאה ל'צ +. 7
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 לאומש רָמאיו ןאצכ הער הנו ןטקה ראָש דוע רֶמאֹו

 ג חלשיו :הָפ ואבדדע בֶסְאְל יִכ ּנֲחָהְו החְלַש ישידלא
 יאר בוטְו םיְניִע הפידםע ינומְדַא אּוהְו ּוהֲאיֿבַנ

 :אוה הֶויִּכ ּוהֲחְׁשִמ םּוק הָוהְי מאיו
 ₪ ָחֶא בֶרְקְּב ותא חשמינ ןמשה ןְרָקהתֶא לאומש חקינ
 םקיו הָלַעַמְו אהה םויהמ דֹוָד"לֲא הָוהְיִדִחּוְר חלָצתַו
 ו לאָש םעַמ הרס הָוהְי חו :הָתְמְרִה כו לֵאמָׁש
 8 לואשדידבע ּורמאיו :הָוהָי תאמ העְרדחור ותתעבו
 4 אנְ"רמאי :ףתעבמ הער םיקלָאדהור אנתהגה ולא
 רוכַּב ןגנִמ ערי שיא ושקבי דינפל ףירְבע ּונֹרַא
 בוטו ודב ןּגו הָעְר םיהלֶאדחור 'דילע תויְרְּב הָיָה
 וז ואָר ויִדְבַעְלֶא לּואש רמאו :ךל
 וא דַחֶא שו :ילא םַתואיבהו ןננל ביטימ שיא יל אנט

 ימהלה תיכ לשיל ןּכ יתיאְר הנה רמאמ םירענהמ
 ׁשיִאְו רֶבּד ןוב הָמָחְלִמ שיִאְו ליה רבת ןגנ עדי
 או רמו יעי"לֶא םיָֿאלמ לאש חלשיו מע הוה ראָ
 א רומח ישי הכו :ןאצפ רשא נב רָודתֶא ילא הָהְלַׁש
 נַּב דִוְדדדִיִּב ףלשיו דחֶא םיע יִדָגו ןַי דאו םַָל
 גו והָבָהָאו ונפל דמעיו לואשדלא דוד אבו :לּואְשדלֶא
 פ רמאל ישידלא לאש חלשיו :םיִלָפ אשנ ולחיהיו דאמ
 5 תויהב הָיָהְו :יִנַעְּב ןח אָצַמיִּכ ינפל לוד אנזרמעו

 ורב ןגְו רוגּכהתֶא דוד חָקְלְו לואָשדלא םיהלָאדחור ==
 : העְרְה חור וילעמ הרסו ול בוטו לּואָשל חורו =

 זי הָמְחקִמ ז םַיִנֶחְמתֶא א ית פסו <
== 

- 
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 הזמ is םירמע ע לאדשו הזמ ok םידמע
 םיתשלפ תונחממ םנבַההשיִא אַצו :םהיניּכ איגהו +
 תֶׁשֹחְנ עֿבֹובְו :תָרְו תומא שש ּוהְבָּג תנמ ומש תילנ : ;

 ןוירשה לקשמּו שובל אוה םישקשק ןוירשו ושארדלע
 -לע תַשְחְנ תֶחצמו :תָׁשֲחְ) םילקש םיִפְלֶאתשמח <
 לּנְמְּכ ותינַח ץחו :וֿפֹחְּכ ןיּפ תשחנ ןודיכו וילנר +

 אשנו לרב םילקַש תואמדשש .ּותיִנַח תֶבָהְלְו םיִגְרֶא
 לארשי תכרעמ"לַא ארקיו דמעיו :וינפל ךלה הנצה +

 יֿפנֲא אוְלַה המחלמ רעל ואְצְת הָמל םַהְל רמו
 דריו שיא םכלחורּב לואשל םיִדָבַע םֶּתִאְו יתשלפה

 םידבעל םכל ניו יִנָכִהְו יתא םחְלהְל לכוידםא :ילָא 5
 םהדבעו םידבעל ונל םתוהו וימיִּכַהו ולדכא ינַאדסָאו

 תוכְרעמהתֶא יתפַרַה נא יּתְׁשלְּפַה לָמאיַו נא 0
 עמשיו :רַחי המחלנו שיא ילהונת הוה םויה לארשי 1

 ותחיו הלאה יתשלפה ירבדחתא לַארשיהלפו לואש

 יִתְרפֶא שיִאְְּב דו :דאמ וארו וכ
 םיִנָב הנמש ולו ישי ומשו הָדּוהְי םֶחְל תיכמ הוה

 -ינב תשלש כלו :םיׂשנאפ אב ןק לואש ימיּכ שיאהו וג
 תֶשְלְש !םשו המחלמל לואשדירחא וכלה םיללגה ושי
 יהנשמו רוכ בה בָאילֶא המחלמב וכלה רֶׁשֲא ֹוינְּב
 השלשו ןמקַה אוה דודו :המש ישלשהו בדְניֿבֲא

 דוד :לּואש יִרֲחַא וכלה םילדגה 15
 תב ויבָא ןאצדתָא תעְרל לאש לעמ בָׁשְו ףלה

 םׁעְבְרא בצת ברעהו םכְשה יִּתְטְלְּפַה שנו :םָחָל ו
 אחק ונָּב דול ישי רמאיו :םוי גז
 ץרהו הזה םֶחְל הרשעו הוה אילקה תפיא א

 הנחמה
r,sתודצמו ל'צ  nn foס'תו ע'ת ןכ םיִנְׁשַב ל"צ ץ.18 .ירקץעוצ.7 .ר'תו ס'ת ,ע"ת , . 



we: 

XVII 18-99523 א לאומש  

 וא הּלֵאָה בלחה יצְרָה רשע תאו :ףיחאל החמה
 -תֶאְו םולָשְל רקפת יקַאתֶאְו ףָלֶאְה רשְל איב
 ו קֶמֲעְּב לֶאְרְשי שיִאדלֶכְו הָמַהְו לּואְׁשְו :חקּת םֶתְּבְִ
 :םיִּתְשְלְפְימְע םיָמָחְלנ הָלַאָה

 ג אשי] רמשדלע ןאצההתֶא שטו רקכַּכ דוד םּכשיו
22 oe 

 3 םִינְּבַה שיא הנַהְו םֶמֵע ךּפדִמ | אּוהְו :םֹולָׁשְל ויָחֶאְל
 םיִּתְשְלַּפ תורעממ תנמ ומש יִתְׁשלּפַה תֶיְלָנ הָלֹש
 גו לֵאָרְׂשִי שיא לכְו :דָוָּד עמשיו הָלֶאָה םיִרָבִּדּכ רכדי
 ג מאו :דֶאְמ וארו ויָנָפִמ וו שיאָקתַא םתוארּכ
 ףֶרָחְל יִכ הוה הָלעֶה שיִאָה םֶתיִאּהה לֵאָרְׂשִי שיא
 | ּונָרְׁשִעַי ּוָפִַ-רֶשִא ׁשיִאָה .הָיְהְו הלע לֶאְרְשיתֶא
 ויִבָא תב תֵאְו ולי יתְברתֶאְו לדג רשע ולמה
 מאו :לֵאָרׂשיְּב יֵׁשֿפְה השעי
 שיִאְל הָׂשְעידהמ רמאל ומע םיִדָמַעַה םיִׁשָנֲאָה"לֲא דוד

 לאְרשי לעמ הפרח ריפה ולה יִּתְשְלְּפִהתֶא הכי רשַא
 םיקלָא תוכרעמ ףרח יִּכ הוה לרעה יִתְשְלְּפה ימ יּכ
 א השעי הכ רמאל הזה רבדפ םעה ול רַמאּו :םייח

  ורָּבַלְּב לודה ויחֶא בָאילֶא עמשיו נכי רשֶא שיִאְל
 -הָמְל | רֶמאֹו דוְרְּב בָאיְלֶא ףאזרַהו םיִשְנָאְהלֶא
 רָּבְרמַב הָנַהָה ןאַאַה טעְמ ּתשְטְנ ימדלעו תדרי הז
 תואר ןעמל יכ ּףְבְבִל עֶר תַאְו דִנְַותֶא יתְעְדָי יא
 ע אלָה הָתְע יִתיִשִע המ דוד רמאּו :ָּתרָרְי הָמְחְקִמַה

os ed oohרבב  

 .ס'תו ע'ת /רת ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ תוכרַעַמִמ א"סב ,ירק תוכרַעַמִמ ,ביתכ תֹורֲעַּמִמ צ. 8
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ץ.26 .השוגד 'ר צ. 5
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 רָֿבְּרַּכ רַמאֹו רַחַא לומ-לָא ולְצֶאְמ סו :אוה רבד
 עמְשו :ןושארה רָֿבְּדַּכ רֶבְּד םעֶה :הבשי הזה 4

 :והֲהָקו לואשדינפל ודיג דוד רפד רֶׁשֲא םיִרָבּדַה
 הרבע וילע םדאדבל לפלא לּואָשדלָא דוד רמו

 דִוְדדלֶא לאש רמאיו :הזה יִתׁשלּפהדסע םֶחְלְנ ךלי ₪
 =יִּכ וָמָע םהְלהְל הוה ּתְשְלַּפַה-לָא תֶכְלִל רבות אל
 :ויִרְעְנִמ . הַמְחְלִמ שיא אּוהְו הָּתַא רענ

 ויִבָאְל בע הָיָה הער לּואָשדלֶא לָוָּד רמו
 :רָרעֶהמ הש אָשְנְו בודההתֶאְו יִרָאְה אָבּו ןאָצּב

 יתקזחהו ילע םקיו ויפמ יּתְלַצהְו ויֿתְּכַהְו יָרָחֲא יתאציו ג
 הָּכַה בודה"סנ יִרָאְקדתֶא םג :ויתיִמָהְו ויתכהְו ונקזכ 6

 רה י יִּכ"םָהְמ דחַאָּכ הזה לרעה יתשלפה | הָיַהְו דרב

ww =- ₪7 
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 כ דוד מאיו :םייח םיהלַא תכרעמ גז
 יִנֵליִצַי אֹוָה בדה דימו יראה דָימ יִנלַצה רֶׁשֲא הוה
 לּואש רַמאיו הוה יתְשלפַה דיִמ

 צְודדְתֶא לּוָאָש ׁשֵבְלּה :ךמַע הָיָהְי הוה ל דודדלא 5
 ;ןוירש ותא שליו ושאר"לע תשחנ עבו ןתנו ומ
 יִּכ תפלל לאו וילמל לעמ וּברחדתֶא דוד רנה
 הָלַאָּב תֶכְלְל לכוא אל לּואְשדלא דוד רמאוו הָסְנאְל

 וב ולקמ חכו גויְלַעַמ דוד םרסינ יתיפנ אל יּכ 4
 םתא םֶשיו לחנהךןמ | םיִנְבַאיקְלַח הָשמָח ולרב
 -לֶא שנו ווב ועלקו טוקליבו ולדרַשַא םיִעְרַה יל

 ׁשיִאָהְו דודְדלֶא ברקו ךלה יִתְׁשִלְפַה לו :יִתְשְלְּפה 4
 רוְּד-תֶא הָאְר יתשלפה טכיו :וינפל הנֲצַה אשנ ₪

 ציי ==

 רַמאֹו :הָארמ הפידםע יִנֹמְדאְו רענ היָהְיְּכ והובו 3
 ילא"אב התאחכ :יִכְנִא לבה דודדלֶא יִתשְלִּפה

=eתולקמב  
 ע"תב צ.36 .בודהתָאדסג א'ס +. 36 | ,יִבָאְל א'ס צץ. 34 .ע'ת ןכ יִנֹדֲא ל"צ ץ. 2
 יכ הוה לֵרֲעָה יִמ יִּ לֶאְרְימ הָּפְרֶח םִוּיַה ריִסֶאְ ותא הָּבַאְו ְךֵלֲא אֹלֲה םהמ ןאכ אצמנ
 ןכ אלו ל"צ צ.39 = .ו"דו ב"ד ןכו עבופ א"ס צ. 38 .קוספ עצמאב אקספ v.37  .'וגו
 .ו'נ ז"י ןייע :םֶלָע ל"צ .v 2 .יקלח א"סבו יקל א"ס . 40 .ע'ת
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 4 רַמאו :ויָהלאב רוְּדיתֶא יֵּתְׁשְלְּפַה ללקיו תֹולָהמַב
 ףׁשְל ֶרָשְּבדתֶא הֶנתֶאְו יִלֲא הָבְל רודְלֶא יתשלפה
 5 רַמאו :הרשה תמַהְפלּו םימשה
 תיגחבו ברב ילא אָּב .הַּתַא יִּתְשְלְּפהדלֶא דד
 יהלא .תואבצ הָוהְי םשְּב ףיִלֲאזאֿפ יפנו ןודיכבו
 6 הָוהְי ףרָגסְי הזה םויה תֿפְרַח רֶׁשֲא לארשי תוכרעמ
 ירָנפ יתנו ףיִלֲעַמ ד ףשארדתַא יִתְרַפָהְו ךיִתְכהְו יִדָיְּב
 ו תיחלו םמָשַה ףשְל הזה םויה םיּתשְלֿפ הגמ

 כ הוה עישוהו ינו רָב אלייכ הוה להקה
 :ּונְדיִּב םָפתֲא ןִתָנ הַמֲחְלִמַה הוהיל

 ₪ דוד תארקל ברקו ליו יתשלפה םֶחָּכ היה
 9 חלשיו :יִּתְׁשלּפַה תארקל ּהָכְרעמַה ץֶרָיַו לוד רהמוו
 יו עלק ןְבַא םשמ חקיו יִָּבַהדלֶא ּולָידתַא ו
 לפיו ֹוהְצִמּב ןָבָאָה בט והצִמ"לָא יִּתְׁשלְפַהתֶא
 יי ןָבֲאָב עלקב יִּתׁשלּפהדןמ לוד קחו :הֶצְרֶא ונפל
 ו דוְדעְרַיַו :דֶודדִּב ןיא בֵרָחְווההמ יִתְשְלַּפַהְתֶא וו
 הרעתמ הפלשיו ובְרחדתא חכו יִתְׁשְלְפַה-לָא רמעיו
 -יִכ םיִתְשְּפה וארו זעארדתַא הָב"תַרְכִו ודתְתִמִ
 ₪ ועריו הָדּוהיו לֵאָרְׂשִי יִׁשְנַא ומקיו :וסנו םֶרּּבְנ תמ
 ןורקע ירעש דעו אינ ַאֹוּב-רע םיִשְלְּפַה-תֶא פדר
 "רעו תנדדעו םילעש ךְרְרְּב םיִּתְשַלּפ יִלְלַח ולו
 ₪ ופשיו םיּתְׁשלֿפ ירֲחַא קלדמ לארשי נב בשיו :ןורקע
 ₪ והאבג יּתָשלְפה שארדתַא לוד חקיו :םהיִנְחְמתֶא
 :לָהֶאְּב םש ויִלְּפתֶאְו םלְשּור

 ₪ יִתְשְלַּפִה תארקל אצי דודִתֶא לואש תוארכו

v. 4ריתו עה ,ירת.ןכו ץֶרֲאָה א"ס : v.4646 .ע'ת ןכ הנחמ יִרְגּפּו ףרגפ ל"צ  x 

 המ הו ות ביד .ןב) נדיב א'ס + 47 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו לֵאָרׂשִיַּב
 .ע'ת ןכ תג ל"צ +. 5% = .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 8 .ר'תו
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 רגבא רענה זיִמְרַב אָבְצַה רש רנְבַא-לֶא רמָא
 רַמאו :יתְעְרַידִא ךֶלַמַה ָךשְפתִיִח רבא רַמאָיו ₪

 :םֶלָעָה הויִמְוְב הֶתַא לֶאָש למה
 רנְבַא ותא חקיו יתשלפהדתֶא ז תוכהמ דוד בּושְכו

 ןיִלֶא רמאו ;ודיב ִּתְׁשלְּפַה שארו לואש ינפל ו והאב :

 ישי ךְדבעְֶּב דוד ראו רעגה התא יִמְּב לאש
 שפְ לואשדלֶא רב לתלככ יהוו :ימחלה תיב חי

 - רי

7 

4 

3) 

6 

9 

10 

 :ושפנְכ ןַתְעְהְי ובהאו ךוד ׁשֵפנְּב הרשקנ ןְהנוהי
 :ויֿבֲא תיִּב בשל ֹונתְנ אָלְו אוהה םויּכ לּואָש ּוהֲהָקו

 :ושפְִּכ ותא יִתְבַהְאְּב תיִרְּב ךוֶדְו ןָתָנִהְי תֶרָכו
 דודל והנתיו וילע רֶׁשֲא ליעמַה-תֶא ןתְנֹוהְי טשפתיו
 טפְּב ד אציו :וךגח"רע ותשק"דעו ברח" וילמו
 ישנַא לע לאש והמְׂשַר ליִּכָשַי לּואש ּונֲחְלׁשִי רשֶא
 ירבע ינָעְּב בת ה"כ ינעְּב בטי הָמַחלמה
 :לואש
 הָנאצִתו יתשלפההתַא תוכהמ דוד בּושָּב םֶאובְּב יהיו

hidו תולה רושל לַארְׁשי רעל  

a. 

 יס וע םיפלאה ונתנ יל תובבר לול נתנ רמאיו

 אהה םויהמ דודדתַא ןוע לּואש יהיו :הכולמה דא
 תור הל תָרָהָמִמ יה :הָאְלֲהו

ON oaסו ו  ae ANA EY LN el Rl Tannen ₪ eVהדב  

 -תא |

 א'ס צץ. 4 .ירק ּוהֵבָהֲאִַו ,ביתכ ובָהֶאיַו +. 1 ,[ך' = .א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו בושבּו א'ס 7

 "פְלַאְּב +. 7 .ירק ריט של ,ביתכ רּוש .hv .דעו דעו ,דע ןוהב תיאד 'ספ 'ג וילע רסמנו -דע

 ירק ;ַוע ,ביתכ ןוע +. 9 .ירק ּויָתְבְבְרְּב ,ביתכ ותַבְבְרַּב צ. 7 .ירק ּויָּפְלַאַּב ,ביתכ
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 ויִנָפִמ דוד בפיו ריקבו דָוְדְב הָּכַא רמו תינֲחַה-תַא
 9 מע הוהי .היהדיּכ דוד ינָפְלמ לּואש אָרו :םִיָמעּפ
 וג "רש ול והמשיו ומִעַמ לואש והרסיו :רס לואש םעֶמּ

 4 רוד יהיו :םעה ינפל אפו אציוףלא ם |
 5 "דרָשֶא לואש אָרּו :ומְע הוה ליִכשמ וכרדהלפכ
 6 בָהא הדוהיו לֶאְרשידלָכְו :וינפמ רנו דאמ ליִּכָשַמ אוה
 :םהינְפל אָבְו אצוי אויב דודתֶא

 וז ברמ הלּודגה יתְב הנה דודדלֶא לואש רַמאיו
 םהְלהְו .ליחְדְבְ יקזהָיַה ךא הָשַאְל לתא התא
 וֿב-יהתו וב ידו יהָּתִלַא רמָא לּואָשְו הָוהְי תומחלמ
 וא "לֶא דוד רמאוו :םיתשלפהדו
 -יפ לַארְׂשִיב יִבָא תחפשמ יח יִמּו נָא ימ לואש
 וי לּואָש"תַב בֶרַמדתֶא תת תעְּב ילו :ךלמל ןתֶה היא
 או ֿבֵהֲאּתַו :השֶאְל יתלחמה לאירדעל הָנִתנ אילו רול
 רַבְּרַה רשיו לואשל ודע דודדתַא לּואשדתּב לכימ
 21 שכומל ולרהתו ול .הָנְנִתֶא .לואש רמאו :ונעְּב
 םִיִתְשִּב דודלֶא לּואָש רמאו םיתשלפדרו .ובדיהתו
 -לֶא ּורְּבּד ודבעדתֶא לואש וצו :םויה יִּב ןּתְחְתּת
 וירבע-לפ ףךלמה ְּךְב ץפס הנה רמאל טלִּב ו
 9 לואש ידבע ורבו :ךלמּב ןתחתה הָּתעַו ףובהא
 הלקנה דוד רמאיו הָלֲאָה םיִרָבְּדַהדתֶא דוד נוֲאְּב
 :ּהָלְקַת שֶרשיִא יפו ךלמּכ .ןתחה . םכינעב
 יו רָּכִּד הֶלֶאַה םיִרָבדִּ רמאל ול ,ue ידבע ודנו
 ו

 tw ןץש

 ד 1 8 A 0 AR 17 "גו ר = 5
 ₪ <י* %-- "ל נ EF‘ %י is .1 ד k= ד A 1 9 ב +[ - יא ₪
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 ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ דלֶבְּב א"סב ,=ַלָבַּב רובס ץ. 14 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 4
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 ךלמה יֿביִאְב םֶקָנהְל םיִתשלּפ תֹולְרָע הָאָמְּב יי
 ודעו :םיִּתְׁשְלּפ-ּב לְוְדיתֶא ליפַהל בשָח לואשו
 ינעְּב רֶבְּדַה רשיו הָלֶאָה םיִרָבְּדַה-תֶא דוד ויָבְבֲע

 דד םָקּו :םימיה ואְלִמ אָלְוךְלַמּכ ןּתְחְתַהְל דוד ₪
 אבו שיא םִיִתאָמ םיִּתָשְלְפַּכ יו ויׁשְנֲאַו אּוה | ךליו
 ךלמפ ןתחתהל למל םּואְלִמְיַו םֶהיִתְלְרָעְתֶא דוד

 לאש אריו :הֶשאְל ותּב לכיִמדתֶא לּואש ּולְדֶָתיו >
 :והתבַהַא 'לּואשדתּב 'לכיִמּו רודהסע הָוהי יכ עדו

 -תֶא ביא לאש יהיו דע דָוד ינפמ אָרל לּואָש ףַסאַו מ
 ירש יאָ :םיִמָהלָּכ יָד
 לאש יִרָבַע לפמ דוד לכָש םֶתאַצ יִדִמ ויהיו םיתְׁשלֿפ

 לואש רָבדיו :דִאְמ ומש רקייו טי

 ןתְניהיו דָודדתֶא תימָהְל ויָדָבע"לָּפ"לֶאְו נב ןָתְנידלֶא
 רמאל דודל ןְתנוהְי דגיו :דֶאַמ דֶוְדְב ץֿפַה לאָשְְּ
 רקבב אָקרְמַשה הֶתִעו ףְתיִמָהְל יִכָא לִאָׁש שקבִמ
 יִבָא"רְִל יתדמעו אֹצֲא ינַאו תאַבְחנו רַתְפַב תב
 יִתיְִרְו באל ָךִּב רּבַרֲא יאו םָׁש הָּתַא רֶׁשֲא הָרָׂשַּב
 ןתְנוהְי רבו :ףַל יֵּתְגַהְו הָמ +

 אַטָחְידלַא ויָלֲא רָמאּו ויבָא לּואשדלֶא בוט רִובְּב

 כ

wo 

 "בומ וישעמ יקו ל אָטה אול יִכ דודב ידְבעְּב ךֶלַמַה
 יִתְשְלַּפִהתַא יו ופכב ושֿפנ-תֶא םשיו :רֶאְמ ל
 חַמשתו תיִאְר לֶאְרְשי"לֶכְל הָלּודָנ הָעּושְּת הָוהְי שעיו
 שו. עמשוו :םנח רֶוְדדְתֶא תיִמָהְל יִקְנ םֶרְּב אָטֶחִת הָּמָלו

GR 

 כ

 :תָמוידסָא הָוהייח לּואָש עבשיו הנוי לוק לאט
 םיִרְּרַהילְּכ תא ןָתְִהְי ולדדענ ודל ןְתנוהְי ארקיו

rs iceהלאה  

 -ַב

v. 5ןכ . 25 .י'כ םירפס תצקמב ןכו ירקו ביתכ םִא יכ יאחנדמל ,"םִא וכ ריבס  
 -לָכ יֵכְו ל'צצ.פ8 .ר'תו ע'ת ןכו םאלַמַו ל"צ צ.פז .רסח לרע יאחנדמל ,יאברעמל

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צז. 1,4. = ,ירק הסוג צ. 99 .ע'ת ןכ ותא בָהא לאְרְׂשִי
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 וָנָפְל יהיו לּואָשילָא דודתֶא ןֵתנהְי אבו הָלאָה
 המחלמה ףסותו :םושְלש ליִמַתֶאְּכ
 הָּכֹמ םֶהָּב יו םיִּתְטְלְפַּכ םֶהָּכו דוד אצ תויהל
 -לֶא .העְר ו הָוהְי חור התו :ונָפִמ סנו הלו
 :ךיְב ןגנמ דו ודב נו בשוי ֹותיבְב אוו ליאש
 ינפמ רטפיַו ריו לדְב תיִנֲחַּב תוָּכַהְל לּואָש שכבו
 הֶלילַּכ למ םנ דודו ריק תיִנָחְהדתֶא ליו לאש
 :אוה
 ותיִמָהְלְו יורמְשְל דִוָד תיִבילֶא םיִכָאְלִמ לואש הָלָׁשַּר
 טָלַמְמ ְךְניִא-סַא רמאל ותשא לכימ דֹודְל דתו רֶקְּבִּב
 גג "תֶא לכימ דֶרֶתַו :תמומ התא רחמ הלילה ל ךָשְפנתֶא
 וו "תֶא לכיִמ חפתו :טלשו חרכיו דליו ןולחה רעב רו
 הָמָש םיעה ריִבְּכ תֵאְו הָטמַה-לַא םֶשָתַו םיֿפרתַה
 44 תחקל םיכָאְלמ לּוָאש חלשיו :דָנָּבַּב סבתו ויתשארמ
  "תֶא לאש חלשיו :אוה הלה רַמאָּתַו ְּדזתֶא
 הטמב ותא וטעה רמאל דודדתֶא תוארל םיִכָאְלמַה

 ו: "לֶא םיִפְרְפַה הנו םיִכָאְלִמַה ואב ֹותִמַהל ילא
 וז "לֶא לואש רַמאיו :ויִתשֶאְרְמ םיזעה ריבָכּו הטמה
 טְלַמו יביאדתא יחלשתו ינתימר הָכָּכ הָמְל לכימ
 המל ינחְלש ילא רמָאדאוה לואשדלַא לכימ רמת
 א ּהָּתַמְרָה לֶאומשדלא אביו טלמיו חַרְּב דודו :ךתימא
 לאימשו אוה ךליו לִאׁש ולדרשע רשַאלָּכ תֶא ולד
 ו תיונב דד הנה רמאל לואשל ףנװ :תיונב ובשיו
 א ארו לודדתֶא תחקל םיִכָאְלמ לואש חלשיו :הָמְרְ
 םֶדיִלָע ֿבצנ דמע לֵאומְׁשּו םיִאבִנ טיִאיֿפנַ .תקָחלתֶא

]>-- 

 :המה"סנ וִאְבנִתּו םיהלֶא חור לואש יבָאְלמחלע יָת
 ודגיו

 ּךְתְַמַא א"נ .v גז | .אּוהַה ריבס . 10 .ר'ת ןכו ּודָיַּב א'ס ל. 9  .לּואָשְל א'ס צ. ד
 א'ס צ. 20 | .ירק תווינָּב ,ביתכ תִונְּב וא תיונְּב שי. 18, 19 = .רסחו תיל וילע רסמנו
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,רת ןכו ּואְריַו ל"צו ,אריו
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 -םנ ּואְּבִנְתִו םיִרְחֶא םיִכָאְלִמ חלשיו ליאָׁשְל דג גו
 םיָאלַמ חלֶשיו לאש ףסיו המה

 = = הָפיִא רָמאיו לאשיו וכשַּכ "רָשֶא" טוה רוָבדדִע אביו
 < שש דל :הַמְרַכ תינב הנה רמאו וו לאומש ₪

 לה םיהלֶא חור אוה-םג ויִלָע יֵהתַו הָמְרְּכ תיונלא
 אוההסנ טשפיו :הָמָרָב תיונב וָאב-רע אבנת לה 24

 -לָכ םלע לפיו לאומש נפל אוה"םנ אבנתוו וידנב
 ליאָׁש םגַה ּורְמאֹי ןכ-לע הֶלִילַה-לְפְו אוהה .םויה
 :םִאיָבְנַב

 המ ןתָנֹוהְי ינפל | רמאיו אביו הָמְרַכ תיוגמ רִוָד חרבו כ
 שקבמ יִּכ בָא ינפל יתאטח"המו ינועדהמ יתיׂשע

 השעלול הנה תומה אל ּהְליִלֲח ול רמאיו :ישפנהתֶא 5
 אתא הלת אלו ןטק רד וא לוד רב יִבָא
 :תאו ןיא הזה רֶבְּדַהתַא ינַממ יִבֶא ריִּתְסַו עודמו

 ןח יּתאָצְמחיִּכ ףיִבָא עדי עדי רַמאַו דוד דוע עבשיו 3
 | = םלּואו בצעד ןָתְנהְי תאזעדי-לא רמו ףינעְב

 | 5 רמו :תֶומה ןיבו יִנִּב עשפכ יּכ ףשפנ יִחְו הוהידיח 4
 | :ךלְיהטעאְ ףשפנ רמאתחהמ ףוֶּדילֲא ןֹתְנֹוהְ

 רֶחְמ שדח-ה;ה tuts דוד רמו 5

 התמרה אוהד לה :המהדםנ אבנת םישלש ₪

 רש ב*

 הלר עד 1 לרח הרחיסאו חבל םלָש במ
 הערה | 6 1 קה =

v. 1ורמא ריבס ץ. 95 .ע'ת ןכ יֵפׁשַּב רשא ןֶרּגַה ל"צ +. 99 .קוספ עצמאב אקספ . 
 וא תיִוָנ צ. 3 .ע'ת ןכ םֵׁשִמ ל"צ +. 98 = .ירק תֹוינְּב ,ביתכ תִיונּב וא תיִונְּב צץ. 22, 3
 ,ביתכ הֶשעְּול צץ. 2 ' ,ירק תויִנַמ ,ביתכ תּיַּנִמ וא תו rt רק תוינ ,ביתכ תי
 .b's v 5 0 ,א"ב ןכ .5 .ע'תו יקי 4 ,ירק הׂשֲעּואל
 -םאְו א'ט +. 7 .ע'ת ןכ תישלשה תלמ אלב ף'ס :בֶרָעַה ל'צצ.5 .ע'ת ןכ בשא אל
 3% הק והה א. ל :בימ א"ד שו
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 4 הוי תיִרְבּב יִּכ ףִרְבעִלִע דָסֶח תישעְו :ימעמ הָעְרַה
 הָּתַא ינְתיִמַה ןוע יִּבְדשידסאו ךמע ףדְבעדהתַא תאבה
 :ינַאיבת הזחהַמְל ףיבָאדדעו

 , יּכ ערַא עדידסא | וכ ךל הלל ןתְנהי רמאיו
 דיגא התא אָלְו ךילע אובְל יבא םעמ הפְרַה הֶתְלַּ
 40 ךנעוחהמ וא יל דיו ימ רי י דוד רמו ל
 וו חדשה אצנו הָכְל דּודדלֶא ןָתנהְי מאיו :השק יא
 ופ מא 5 :הדְׂשַה םֶהיִנָש אצה
 -תֶא רֶקְחֶאְיִּכ לארשו יהלֶא הוה דודדלֶא תה
 האלו וְד-לֲא בוט-הנהו תיִשְלׁשַה לָחִמ | תַעָּכ יִבָא
 וג הָוהְי השעידהכ :ףוָאדתָא יִתיִלְנ לא הַלְׁשֲא וא
 לְע הָעְרָהדתֶא יֿבָא-לֶא בשייחיפ ףיסי הָכְ ןתנוהיל
 הוה יהיו םולשל כלו ףיתחלשו ףָאדתֶא תיל
 ו4 "אלו יח ינָרועדסַא אָלְו ּיִבָאםַע היה רשֶאּכ מע
 ₪ "תֶא תיִרְכתחאָלְו :תּמָא אלו הוהְי דקח יִרְמַע הָשַעְת
 "תא הָוהְי תַרְּכַהְּב אלו םֶלעדדַע יִתְִּב םעמ ךדסה
 ו דםע ןַתְנוהְי תָרָכו :הָמְדֲאָה נפ לעמ שיא דוד יביא
 וז ןתְנִהְי ףסווו :דוְד יביא ךימ הָיהְי שקְבו דוד תב
 ושָפנ תבחַאהיּפ ותא ותָבָהֶאְּכ | דוְד"תֶא'עיִּבְׁשַהְל
 ₪ רֶַחַמ ןתְנוהְי ולדרַמאיו :ובָהַא
 וג דאמ דרת תשלשו :ףבשומ דפו יִּכ תקפו שרה
 השעמה םּויְּב םש ָּתְרִתְסְנרֶשַא םוכמַהְ"לֶא האָב
 א הףצ םיצחה תַשְלש נאו :לאָה ובאה לֵצֲא תֿבׁשִו
 גו ףל רענה-תֶא חלְׁשֲא הגה :הרטמל ילדחלשל הָרוא
 | םיִצהה הנה רעל רמא רֹמָא-סִא םיצחהדתֶא אצמ

 יח רקד ןיא] ךל םולָשיּכ הָאְכְוו ווחק הגו ףממ
 הוהי

 דע ל"צ צ.18 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צץ. 9, 19 .ם'תו ע'ת ,'רת ןכו -סַע ריבס +. 8
 .ע'ת ןכ ודל עבשְהְל ל'צ =. ג7 .רדכ ןאכ שי א'סב .v 14 .ם'ת ןכ הוה
 .ע'ת ןכ יִצֲחַה ל"צ +. 91 = .ע"ת ןכ זאָלַה בֵּגְרַאַה ל"צ ץ. ו9 .שדח רחמל הרטפה 8

+34 
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 הֶאְלַהְו ףממ םיצחה הגה םֶלָעְל רַמא הָּכדמִאְו :הוהְי
 התאו ינא ונרפד רשא רבּדהְו :הוהְי ךחלש יִּכ דל <

 :םלוע"רע ףניבו יניב הָוהְי הנה
 -לע דלמה בשיו שדחה יהו השב דוד רִתָסַו ₪

 שצי'

 םעֿפְּב |םעֿפְּכ ובָשומחלַע ךלמה בש :לֹוָאל םֶחְלַה ₪
 לואש דצמ ךנכֲא בו ןתְנוהי םקיו ריקה בשומחלא

 םויּכ ּהָמּואְמ לאש רכרזאלו דוד םוקמ דקפיו ל
 אְליַּכ אוה רוקט יִתְלּב אוה ּהָרָקמ רַמָא יכ אּוהה

 ינשה שחה תרחממ יהיו :רוהמ גז
 לאש רַמאַ דוד םוקמ דקפיו
 -כנ לומת"סנ ישידב אפדאל עודמ ונְּב ןתוהיהלָא
 לאשנ לאשנ לּואָשתֶא פה ןעט :םֵחְלַה-לֶא םַֹה

 הז כ אנ ונחלש רֶמאֹ :םֶהְל תיבדרע יִדמעמ רוד :
 יִתאָצְמסַא הָתַעְו יחֶא ילדהְוצ אּוהְו ריב ול הָחָפְשִמ
 אָב"אל ןָּכְ"לע יָחֶאדתֶא הֶאְרֶאְו אג הְָלַמִא ףיְניִעְּב ןח

 רמאיו ןָתְנהיִּב .לואש ףא-רחמ :ּךלמַה | יש
 ךןבל הָּתַא רחבה יתד אולה תודרמה תוענךּב ול

 רש םיִמּוהְדלָּכ יִּכ :ףמֲא תורע שבו ְתְׁשְבְל ישי גו
 הָּתַעְו ְּתוכְלמ התא ןוכת אל הָמְרָאהְדלע יח ישי

 -תֶא ןמנהי עו :אוה תומדב יכ ילא ותא חקנ חלש ₪
 לטו :השע המ תמו הָמְל וילא רָמאֹו ויִבָא לאש 3

 הלפיכ ןתְנוהְי עדו ותפהל וילע .תיגחה"תא ואש
 םעמ ןַתְנוהְי םקָיו :דוְדדתֶא תימקל ויֿבֶא םעמ איַה
 םֶחָל ינשה שָרָחַה"יְּב לָכָאדאְלְו ףָאיירֲהְּב ןחְלשה
 :ויִבַא מלכה יּכ לודְדלֶא םצענ יּכ

 רעו דוד דעומל הבׂשה ןתנוהי אציו רקבב יהו = ₪
 ןטק | 0 וחה

 .קוספ עצמאב אקספ ?. 97 .ע'ת ןכ רָהֹט ל'צ ץ. 26 = .ירק "לֶא ,ביתכ דלַע +.
vv. 28, 9רָבְח ל"צ .30 .ע'ת ןכ יֵחֲא יל ּווצו ל"צ ץ. 99 = .ו"דו ב'ד ןכו -לֶא א'ס  

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ץ.35 .ע'ת ןכ

 כ יש

 = H שט אפ

= hod 
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 א רַשֶא םיצחההתֶא אָנ אֵצְמ ץֶר ורענל רָמאַ זומן
 וז אבו :יךבַעהְל יצחה הָריחאּוהְו ץֶר רעגה הָרֹומ יָכנֲא
 אָרְקו ןֵתְנוהְי הרי רשא יִצְחַה םּוקְמדרע רעגה
 :הֶאְלָחְו ךֶממ יצחה אֹולָה רָמאַו רעה יֵרֲחַא ןְהנוה
 ₪ דמעת"לא הָׁשח הָרֵהְמ רענה יֵרֵחַא ןְתנוהְי אָרְקיו
 ₪ רַעָגַהְו :ונרֲא-לָא אבו יצחההתַא ןְתנוהְי רענ טקליו
 :רָבְּדַה-תֶא יִעְדָי דודו ןְתְנוהְי ךא הָמּואְמ עדיאל
 ₪ ל ול רָמאַיַו ולְ"רָשֶא רעגה"לָא ויִלָּכתֶא ןְתְנוהי ןח
 וג לפיו בנה לָצַאמ םק דודו אָּב לענה :ריעָה איבה
 -תֶא שיִא ו וקשיו םיִמָעְפ ׁשְלָׁש וחתשיו הָצְרֶא וָפַאְל =
 ₪ רַמאו :ליִּדְנַה רוְד"רע ּוהָעְרחתַא שיא וכמו והער ם |

 וטחנַא ניגש ּונָעַּבְשִנ רֶׁשֲא םולָשל ךל דול ןָתְנה
 יער ןיבו עבו יניב | הָיהְי הָוהְי רמאל הָוהְי םֵׁשְּב
 :םֶלועדדע ףעד]ז ןיבו

 ג לוד מאו זְדָתַא ןיא שיאו ףִדְבְל הָּתַא עודמ ול
 שיא .יִלֶא רָמאַ רֶבְד ינוצ ךקפה ןהפה ףלְמיִחֶאל
 רשְאְו ףחלש יִכְנָאְרֶשא רֶָבּדִהתֶא הָמּוֶאְמ עַדיהלַא
 :יִנמְלַא ינלפ םוקְמ"לֶא יתְעַדֹו םיִרָעְנהתֶאְו ףתיוצ
 + וא יב הָנִת םֶהָלהִׁשִמַח ףריחתתת שיהמ המ
 % "לֶא לֵח םֶתְלְיִא מאיו דוְדתַא ןהפה ןעיו :אָצְמְנַה
 < ₪2 םיִרֲעְנַה ּוְרְמשמַא שי שדק םֶחָלְמַאיִכ יִדָי תחת

 . ם

 6 ןקפההתֶא רוד ןעו :השאמ דךא
 םשלש לימה :ּנֶלדהְרֶצע הָׁשֲאדסִא יִּכ ול רמו

 מ ris \ nes א =

 A ;הילְכ ו : - יפ ףאו לח רד אּוהְו שדק םיִרָעְַה"יִלְכ יהיו יתאצְּב
 .ע"תו 'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו רַעַּנַהְו א'ס v.36 .יִצֲחַה ל'נ.36 .האצמ כ"ב ,א"ב ןכ +.6

v. 8ל"צ צץ. 38 .ג'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִצְחַה א'סב :ירק םיִצֲחַה ,ביתכ יִצָחַה  

 .ע'ת ןכ יִּתְדָעוי ל"צ .3 .איעגב התא נ'ב ,א'ב ןכ+.3 .אכ .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ אבי

v. 4הסָא ל"נ . 
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 הֶיָהיאְל יִּכ שָדְק ןַהֹּכַה ולדןָתו :יִלָּכַּב שדקי םויה 7
 הוהי ינפלמ םיִרְכִּמַה םיִנָּפַה םֶחְלְיִאהיִּכ םֶחְל םש

 ידבעמ שיא םֵׁשְ :ֹוחָקְלה םִיְּכ םה םֶחְל םשְל <
 ימדַאַה גאוד ומשו הוה ינפל ררָצְעְנ אוהה םויּכ לאש

 ףלמיחֶאל לוָּד רמו :לּואשל רשא םִעֹרָה רֵּבַא ל
 יפרחהםנ :יִּכ ברחהוא תיִנָח דךידתחת הפדשי ןיִאו
 :ץוחנ למד רבְד הוהרפ ידיב יִּתְתַהְלדאְל לכדו

 יִתְשְלִּפַה תִיְלַנ בְרֶח ןהכה רמו 0
 גלמשב הטול איחדהנה הֶלֶאה קָמעְּב | תיִכְהרֶשא
 תְרָחֶא ןיא יִּכ חק ללדחהת ּהתאדםא דופאה יִרֲחַא
 ָהֹומָּכ ןיא דוד מא הָזָּב הלו

 לואש ינפמ אוקה"םויפ חרבו דוד םקיו יל העת ו
 ולא שיִכָא ידבע ורמאל :תג ךלמ טיבאדלא אביו 9

 תולחמב וע הול אולָה ץראקה למ דוד הזחאולה
 דוד םָשיַו :ותבברב דָודְו ופלאב לואש הָכִה רמאל ו:

 שיכָא ינפמ אמ אריו וכלב הָלאָה םיִרְבִּדִהְתֶא
 םֶדִַּב ללהתו םַתְיִנַעְּב ומעטהתַא .ונשיו :תנ-ךלמ 4

 :נקלֶא וריר דרו רעשה תותלדזלע ות
 שיא ואָרַת הנה יָדֿבעדלָא שיֿכָא רַמאֹ 15
 נָא םיִעָנְׁשִמ רַסֲח ולא ותא יאיבְּת הַמְל ענתשמ +

 -לֶא אובו הוה ילע ענתשהל הוא םִתאָבַהְדיִּכ
 -לֶא טְלמו םשמ דוד לו ;יִתיִּב בכ

 ויִלֶא ודו ויִבָא תיִּכדלַכְו ויַחֶא ועמשיו םּכְדַע תֶרַעַמ
 -רָשַא שיִאלֶכו קוצמ שיאדלּכ ויִלַא וצְבקתיו :הָמׁש ג

 ומע ויהיו רשל םהילע י יהו שֿפנ-רמ שיאו שנ ול
 ₪ ריי דוד ףלוו ;שיא תואמ עָבְרַאָּכ 3

 הָאר ל"צ .9 .ירק גאו ,ביתכ גיד א"סב ץ. 8 .ס"ת ןכ ושףקו = שקי ל'צ +. 6
 יַפְלֲאַּב ,ביתכ 0 v.12 .קוספ עצמאב אקספ +.10 = .הֶזַּב א'ס ץ.10 .ע'ת ןכ שיה
 .ע'ת ןב ףֶתיִו ל"צו ,ירק ויָתִיו ,ביתכ תי צ. 14 .ירק ויָתְבְבְרֶּב ,ביתכ ּותְבְבְרֶב צ. 18 .ירק
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 3 .בכ .אקספ ןאכ | ןיא א"סב . 5
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 אָנאָצָי בָאומ ְךְלֶמלֲא | מאו בָאומ הַּפְצמ םשָמ
 ;םוהלא ילדה הָשָעַיהַמ עדַא רֶׁשֲא דע םֶכִּתַא יִמִאְו יֿבֲא

 -תויה ימָילְּכ מע ּובָשַיַו באומ למ נפתֶא םנו
 דָּג רָמאיו :הָדּוצְמְּב דוד
 ץֶרֲאיְקהתאָבּו ךל הָדּוצמּב בָשָת אל דוְדלֶא איבנה
 :תרח רעי אבו דוד לו הוה

 : תא רֶׁשֲא םיִשְנאְו דוָּד עדונ יב לאש עמשיו
 ותיִנֶחְו הָמְרָּב .לשאהרתחת הָעְבְנְב בש לּואָשו
 וידבעל לואש רַמאו +ויִלָע םיִבָצִנ ויֵדְבע"לכְו ודב
 -ןֶּב ןתי םכלכל"סנ יי יֵנְב אנרעמש וילע םיֿפְצנַה
 ירשו םיפלא יִרָש םישי םֶכְלָכְ םיִמְרַכּו תורש ישי
 נואתֶא הלנחיאו ילע םֶכלְּ םֶתרשק יִּכ :תֹואַמ
 -תֶא הָלֹנו ילע םּכִמ הלחהיאו ישי נְּבתְרֶכִּב
 :הוה םוָיּכ בראל ילָע יִּדֿבע-הֶא ְֵב םיקַ יִּכ נָא

 הבעל ב אודו יַמֹדֲאָה גָאד ןעה |

H 

1 

- - 

-1 

ee 

ce 

 םינַהְפה ובא תבל תאו לו בחרב כ
 :ךלֶמהְדלַא םלכ ואבו בגב רשא

 ו יננה מאו בוטיחַאְךִּב אנעמש לואש רמאיו
 4 בו התא ילע םּתְרשְק המְל לואש ולא רמו :ינדא

 םּוקְל םיהלאַּב ול לואשו ברחו םחכ ול דתהְב ישי |
 4 ךלמיחא עו :הוה םיּכ בראל ילא
 ןתחו ןִמָאְנ וכ ךידבע-לכב ימו רמאיו ְלמַה-תֶא
 = םָיַה ּּתיִבְּב דֶבַכִ ךּתְעְמְשמ"לֶא רו למה

 יתלחה

v.3זפע א'ס ץ. 6 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ץראדלָא א'ס +. 5 .ר'תו פ"ת ןכ -- , 

 .-לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכצ.פ = .אקספ ןאכ ןיא א"סב ו. 9, 14 = .ע"ת ןכ למה ל"צ +8

 .ירק ויָלֲא צ. 8
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 למה םשי"לא יל הָליִלְח םיקלאב ול-לואשל יתלחה
 -לָכְּב לרבע עדידאל יִּכ יָא תיִּבדלָּכב ר וּדְבַעְב

 תּומָּת תומ למה רַמאיו :לודנ וא ןטק רבד תאו =
 םיצרל למה רמו :ףיִבֶא תיִּבדלָכְו התא הלמה ו7

 םרי-סנ יִּכ הוה ינהכ | ּותיִמָהְו ובס וילע םיכצנה
 נזאהתֶא ּולָג אלו אה חרבריכ עלו יכו .רודדםע
 יִנרְכִּכ ענֿפל םֶדִַתֶא חלָשל ךְלַמַה ידבע ּובָאאְלו

 םיִנְהְכּכ עַָּפו הָתַא בס יודל ךְלִמַה רמו :הָוהְי ₪
 םויב | תמו םיִנָהֹכּב אוה-עגֿפו ימֹרֲאָה ווד בפיו

 בג תַאְו :דָּב רופא אשנ שיא הָשַמָחְו םינמש אוהה פ
 ללועמ הָׁשֲא-רעְו שיאמ בְרָההיֿפל הכה םנרְפַה-רע
 דַחֶאְדּב טלֶמו :ברח"יפל הֶשְו רֹומָחַו רושו קנוידדע]
 :דָוד יִרֲחַא הרבו רֶתְיְבִא משו בּוטחַאְדְּב ךֶלְמיחֶאל

 :הוהי יִנֲהֹכ תא ליאָׁש גרַה יִּכ ודל רַתְיְבָא רנר ו
 גיוח םֶשיִּכ אוהה םּּכ יתעלי רתְפֲאְל דוד רמו ₪

 שָפְעלַכַּב יפבס יבא לּואשל רינו רגהדיכ ימדַאה
 -תֶא שקבידרָשַא יִּכ אךיִתדלא יִּתֶא הש :דִיִבָא תב <
 ודיגיו :ידָמִע הָּתַא תְרְמשמחיכ ףשֿפנ-תֶא שרבי ישפנ גכ

 הָמַהְו הלב םיִמָחְלנ םיִּתְשְלִּפ הגה רמאל דודל
 ףלאה רמאל ? הָוהיב דָוָּד לאשיו :תונְרְגַהרתֶא םיסש כ

 ראו הָלֶאַה םיִּתְשְלְפַּב יִתיִכה
 דתֶא תְעָשוהְו םיִּתְשְלְּפְב תיכו ל ֿ=ֹוְד"לֲא הוה

 הפ ּנֲנֲא הנה ולא לוד ישנא רמו :הליעק :
 תוָכְרְעְמְדלֶא הלעכ לני ףאו םיִאְרְי הָרוהיְּב

 = לואשל ' דִוְּד דוע סי :םיִתְשְלַּפ 4
erהוהיב  

v. 517 .ס'תו ע'ת ןכ דלָכְבּ ל"צ צ.15 ירק -לֵאׁשְל ,ביתכ לואָשָל  v.ביתכ ֹונְזֶא , 
 ןכ .v 17 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,רת גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ינְזֲא א'סב ירק יֵנְזַא
 .ירק גַאוד צט. 18, 22  .ירק גַאֹודְל ץ. 18  .יפר עמ אבר ארוזחמב ,שגד אירבטל
 .קוספ עצמאב אקספ +. 2 = .ו"טרו ו'ד ןכו תֹונְרִּגַה א'ס +. 1 ,גכ
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 דר םוק רמאיו הוהְי והנעיו הוהיב
 דוד ו ְּרָיְּב םיִתְשְלַּפתֶא ןתנ ינָאדיכ הָליעְק
 םָיִנְקְמתֶא נהנו םיִתְשְלַּפְּב םֶחְלַו הליעְק ושנאו
 :הליעק יבשי תא רוד עשיו הָלּורְג הָּכִמ םֶהְּב ו

 ג ךְלָמיחַאְדִּב רֶתיְבָא חרְֶבַּכ יהו
 ז אָבְיִּכ לשל דגיו :ּודָיְּב רֶרי דופא הליעק דוד
 יכ ייב םיהלֶא ותא רכנ לאש רמאו הֶליעק דוד
 4 דתֶא ליִאָׁש עמשוו :חירְבו םִיִתְלּד ריִעָּב אוב רַגְסְ
 -לֶאְו דוד"לַא רוצְל הליעק תררל הָמָחְלִמְל טעֶהלְּכ

 ו העְרַה שיִרְחמ לִאָׁש לע יִּכ לוד עדו וישא
 ;דוָפֶאְה הָשיִגה ןהפה רַתְיְבָאדְלֶא רמו

 ןט עמש עמש לֵאָרְשִי יֵהלֲא הָוהְי לוד מאיו
 ריעל תחשל הָליעְקלֶא אובל לאש שקבמחיכ בע
 גו לּואָש דַרָיַה יב הְליִעְק .ילעב ינֲנסַה :ירובעב
 ףדבעל אנ"דגַה לארשי יהל הָוהְי ףידבע עמש רֶׁשֲאּ

 וג דוָד רָמאיו :דָרִי הָוהְי רמאיו
 לואש יב יׁשנֲא-תֶאְו יתא הליעק ילַעַב ּורָגסה

 נג וישְנִאְו דוד םקיו ּוריִגְסי הָוהְי רמאּר
 רשאּב ּוכְלהְתִו הלַעְפִמ ואָצַו שיא תואמדששָּ
 לדחיו הליעקמ דו טלמניב דה לּואְשְלּו ּוכְלַהְת
 גו רֶהְּב 7בשיו תודָצְמְּב רָּכְדַמַּכ רוד בש :תאצל
 ןגָתְְאְלְו םיִמָיהלּכ לּואש והשקבְיו  ףןורַּבדַמְּב
 א "תֶא שקבל לּואָש אצוחיפ דוד ארו זֹוריְּכ םיהלא
 16 לאש ןָתְנֹוהְי םקיו :השרחב ףיזרּכְדמְּב רנו ושפנ
 וז רַמאּו :םיהלאָּב וָדַתֶא קזחיו השרה דֶודלֶא ל

 ד

 הָּתַאְו יִבָא לּואָשדדי לאצמת אל יִפ אָריִתלַא וילא
 ךלמת

vy. 4 1ביתכ ֹוׁשְנֲאְו.5פ .ס'תו ע'ת ,א'ד ןכו ףיִדיִּב א'ס .4 .קוספ עצמאב אקספ , 

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צש. 6,10 .ירק ויֵׁשנֲאַו
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 לּואְׁש"םנְו הָנׁשִמְל ךלחהיהַא יכנאו לַאָרְשִ-לע ךלמת
 בׁשיו הוהי ינפלי תיִרְּב * םָהיֵנְׁשיוֵתְרְכו ֵּכ עדי יבָא 8

 :ותיִפְל ךלה ןתנהיִו הָׁשְדֹחַּב דו
 דוד אולה רמאל הָתַעבְגה ec םיֿפו ולֲעו 19

 הטיפחה תעבנְב הַׁשְרֹהַּב תֹודָצַמֿב נע רַּתַּתְסִמ
 ףלמה ךׁשַפנ תוַא-לפל ּהָּתַע :ןימישיה ןימימ רֶׁשֲא

 לּואש רָמאו :ךלמה כ רינה נְלְו דר תדַרְל <
 וניכה אופל :ילֲע םּתְלַמֲח יּכ הוהיל םָּתַא םיִכורְּב
 והֶאְר ימ ולנר הָיְהְּת רֶׁשֲא ומֹוקְמדתֶא וארו עדו דוע

 לַּבִמ עו 'ּואְרו :אוה םֶרעַי םרע יִלֶא רַמָא יִּכ םש ₪
 ןוכְנלֶא ילֶא םִתְבשְו םש אָּבַחְתִי רשֶא םיאבחמח
 ותא יתשפחו ץֶרָאֿ ונָשידִא הָיִהְו םֶכְּתִא יתָכלַהְ

 דודו לואש ינפל הפ וכלי ומּוקיו :הָדּוהְי יפְלַא לבב :\
 כו : ןומישיה ןימו לא הרעב ןועמ רַּבְּדַמְּב ויֵׂשְנֲאַו =

.. ..— 

 בשיו ה דריו לול ודגיו"שפבל וישנאו לואש
 רכְדמ דודדירחא הררי לואש עמשיו ןועמ רַבְדִמְּב

 דצמ וישנו רנו הֹזמ רֶהַה דצמ'לּואָש לו :ןועמ ₪
aלּואשו לואש ינפמ תַכֹלְל ופחנ דד יהוו הזמ  

 ףאלמו :םֶׁשֿפְהְל ויִשְנאלֶאְו ולא םיִרט וישנו
 םיתשלפ וטשפהיּכ הָכַלְו הרהמ רמאל לּואָשדלֶא אָּב

 תארקל דליו דוד ירחא ףדרמ לואש בשיו :ץֶרָאָהְלע ₪
 :תֶקְלָהַמַה עלס אוהה םוקמל וארק ןּכְ"לע םיתְשלפ
 :ירנהיע תודָצמְּב בשיו םשמ דוד לעיו

 ול ודנו םיִתְשַלָּפ ִרָחֶאְמ לואש בש רֶׁשֲאַכ יהו = דכ
bhiרמאל  

PEARYגב'הו א"ד ןכו הָשְרִַּב תירב םהינש ותרכיו א"ס צ.18 .איעג אלב -היהא נ"ב ,א"ב  

 גדת עת "ד 'ב יד ןכו ּניִבָהְ א"ס v.92 הורו היד ביה ןכו הָליִבָחַה א כ "ל, 19

 שקבל א'ס v.95 .ב"כ קוספ ןייע היתי" ג רביד ;איל ןכו וא ּעְרּ א"ס +

 שנ לואש א'ס ץ.26 .ר'תו ע"ת ,'רת ןכו רבדמב א"ס ץ.25 .ס' 'תו ביר בו לו" תֶא

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צץ. 1 .דכ = .שוגד 'ר צ. 98 .ע'תו ב"וד ןכו
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 חיו :ידג ןיערּבדמַּב דוד הנה רמאל
 לו לָארשִײלְּכִמ ריֵחְּב שיא םיפלא תַשְלַש ליאָׁש
 אביו :םילעיה ירוצ ינפ"לע וישְנַאְו דודחתַא שקבְל
 לּואש אביו הרעמ םֶׁשְו ךֶרְרַהְ"לע ןאַצַה תורְדג-לֶא
 :םיבָשי הרעמה יִתּכְריִכ ויִשְנִאְו דודו ויִלגרדתַא קהל
 הָוהְי רמָא-רִׁשַא םויה הנה ויִלַא דוד יׂשֲא ורמאו
 ופ תיִׂשֲעְו ףדיב ךיביא-תָא ןתנ יכנֲא הנה דלא
 ליעמהְ"ףְנְּכְדתֶא תָרְכיו דוד םק נב בטי רֶׁשֲאַ
 ותא דודדבל דיו ןכדירמא יהו :טֶלַּב לּואשלדרָשֶא
 וישִנַאְל רמאו :לּואשל רשא ףְנָכְֶא ּתרָּכ רֶׁשֲא לע
 ינדאל הזה רָבְדַהתֶא השעאדסא הֹוהיִמ יל הלילח
 :אוה הוה חישמהיּפ וב ילו חלשל הוי חישמל
 -לֶא םוקל םֶנתְנ אָלְו םִרַפְּדּב ייָשְנאדתֶא רוד עפְׁש
 :ךרדּב לנו הָרעְמַהִמ םק לּוָאָשְו לאש

 < אָרְקיַו הָרְעְמַה מ אצוו ןכיִהֲחַא רוד ל

 ןש

a. we 

= 

+ 

ep 

1 

2... 

aii חח 

 , לּואָשְל - רֶמאּ :וחתשיו הָצְרַא ספא דד דקו
 שָקְבְמ דור הגה רמאל םֶדָא יִרְבִדתֶא עֶמְׁשִה הָמָל
 ט נְתנרְׁשֲא תֶא ךיעע יאָר הוה םויה הגה ְּדִהְעְר
 ףילע פחתו ףנרהל רמָאְו הָרֲעְמַּב יִדָיְב | םויה | הוה
 וו יִבָאְו :אוה הוהי חישמחיכ ינדאב ידי חלשא"אל רמאו
 ףנְּכתֶא יִתְרָכְּב כ ידי למ ףְנְכיתָא האר םנ האר
 עָשפו הָעְר יֵדיְב ןיא יִּכ הֶאְרּו עַד ףיתְגרַה אלו ּךליִעִ
 ו פי :הָתְחהְל יִשְפִנתֶא הדצ הַתַאְו ךַל יִתאָטַחְאְלְו
 :ףֶבְ"הְיִהִת אל ידיו ךממ הוהְי ינמקנ ףניבו יב הָוהְ

BA =.רשאכ  

 יבא .4 .אלמ 'ל וילע רסמנו ְּךיִסָהְל א'ס +. 3 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ד 8
 -ףנָּכ א'D v.5 .ָךיִדיִּב אם יש גז" ;ב'ה ןפו ירקו ביתכ ּףְביא א"סב ,ירק ּףְביא ,ביתכ

 ,ביתכ הֶרָעַמַה-ְִמ +. 8 .איענב דםא נ'ב ,א'ב ןכ ל. פי: התו פרת תו ליִעמַה

 .ךגָרהל כיב לאיבןכ +. 10: ,ס'תו עית ;רת ןכ סַחֶאְו ל"צ .v 0 .ירק + הָרָעִמַהִמ
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 ירו עשר אצי םיעָשְרִמ ינמדַה לשמ רמאי רֶׁשֲאַכ וג
 ימ יֵרֲהַא לֵאָרְׂשִי ךלמ אָצָי ימ ירחַא ִּךְבדהְיַהִת אל 4
 היהו :דחַא שערפ ירחא תמ בֶלָּכ יִרָחֶא ףדר הָּתַא 5

 יִביִרתֶא .םֶרְָו אֵרָו גבו ניִּכ טפשְו ןודל הוהי
 דו תל | יהי :ףדימ ןנטפשיו ו

 לואַש  רָמאיו לּואַשדלֶא הָלאָה םיִרָבְּדַהְדִתֶא רַבדְל
 למאיו :דבו ולק לאש אשיו דוד נב הז לקה ה

 יִנָאְו הבוטה יִנָּתְלַמְג הָּתַא יִכ ינֲמִמ הָּתַא קידצ דודדלֶא
 הָתיִׂשְערׁשֲא תא םויה תַלגה תאו :הערה דיתלמג ו

 :יִנָתנַרַה אלו דב הָודָ נֵרנס רֶׁׂשֲא תֶא הבט יִּתֶא
 להו הבוט ףְרָּב וחלש ובָיאדתֶא שיא אצְמיכו
 5 הָתעְו :יל התשע רֶׁשֲא הוה םויה תחת הבוט מלי 0

 תָפְלְממ ריב הָמָהְו ךולמת למ יִּכ יִתעדו הנה
 -תֶא תיִרְכּתהסִא הוהיב יל העְבׁשִה התו :לֵארְׂשִי ג
 עבשיו :יִבָא תיִפמ ימשדתַא ריַמְׁשַּתהםִאְו יֵרָהֲא יעְרז ₪

 ול וישְִאו ודו ותיּב"לֶא לּואש ךליו לּואָשל ו
was 

 וצְבִקיִ .לאימש תמו :הרוצמה-לע הכ
 דד זםָהוהָמְרב ותיֿבְב והָרְּבקַו ולהודפְסו לֶאְרשידלכ

 שיאו :ןֶראָּפ רכְדמדלא רֶריַו ג
 ןאצ ֹולְו אמ לדג ׁׂשיִאָהְו למרכב והשעמו ןׁשַמְּב
 :לָמָרְכּכ ונאצהתָא זנב יהיו םיזע ףלֶאו םיפלַאדתשלש

 -תבוט השאהו לינבָא וּתְשִא םשו לבנ ׁשיִאָה םשו 3

 אהְו םיִלְלַעַמ עֶרְו השק שיִאָהְו ראה פו לָכש
 ןזמחיפ ךָּבְדמַּב דוד עמשיו תש ג
 דוד רֶמאַו םירענ הָרְׂשֲע דוד חלשיו :ונאצהתַא לפנ : ;

 םירענל
v.6522 .ירק הָּתַאְו ,ביתכ ָּתַאְו צ. 18 .ס'"תו א"ד ןכו ְךיֶדיִמ א'ס  v.םירפס בורב ןכ  

 קש 1 דפ | בל ןכו -לֶא א'סו ג"טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ,י'ב

 .ר'תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִבְלכ א"ס ,ירק יִבְלְכ ,ביתכ ובל v.3 .ע'ת ןכ ןועמ

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 4
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 ולםִּתְלָאְׁשּו לָבְנלֲא םתאבו הָלָמְרַכ לע םירענל
 ; ףתיפו םולש הּתאְו יחל הכ םּתְרֹמַאְו :םולשל ימשב
 םיונ יּכ יתעמש הפתעו :םיִלש ּךְלירָשֶא לפו םולש
 םּנְמלַפַה אל נע יָה רש םיִעֹרָה הע ל
 לֵאָש :לֲמְרּכּב םתֲֹה ימלְּכ הָמּואֵמ םֵהָל רפאל
 2 עב ןח םיִרָעְנִה ּאֵצְמז יל ודיגיו ףיִרֲעְנהתֶא
 ףילבעל ףדו אֵצְמַּת רֶׁשֲא תא אָזְנִת ּוָּב בוט םּ
 -לַכָּכ לָבָחלֶא ורבו דוד ירענ ואבו :דורל נפלו
 ירבעדתַא לב ןעו :ּוחוניו דוד םֵׁשְּב הָלֶאָה םיִרְבִּדַה

 םיִדָבִע ּוָבְר םויה ישב מו דָוְר ימ רָמאו וה
 וו ימֶחְלדתֶא יתְחקלו ויִנדַא ינפמ שיא .םיִצְרַפְמִמה
 יתתת יזוגל יתחבט רשא יתָחְבְמ תֶאְו .יִמיִמדתַאו
 וג "ירענ וכפהיו :הָמַה הזמ יא יתעדי אל רׁשֲא םיִשנַאל
 םירָבְדַה לַכָּכ ול ודנו ואבו ובשוו םָכרֹרְל דוד
 4 וּפְרְחְתֶא שיא | ורנה וישנאל דוד למאי :הלאה
 !ולעיו ופרחדתַא דוד-םנ רֶנְחּו יפרחדתַא שיא ורה
 -לע ובָשָי םיִתאַמּו שיא תואמ עכרַאכ דד ירחא
 וו םירענהמ דחאדרענ ריגה לבג תשא ליניבָאלו :םילּפה
 -תֶא רבל רכרמהמ | םיִכָאְלמ דוד חלש הנה רמאל
 אלו אמ ונל םיבט םיִשָנָאְהְו םֶהְּב טעו ּוננרֲא
 םּתַא ּונָפלַהְתה .ּמידלְּכ הָמואמ ונדקפ"אלו ונמְלַבַה
 ו םמוידסנ הליל"סנ ונילע וה המוח :הָרָשַּכ ונוי
 וז יִאְרּו יעְּד הפעו :ןאצה םיער םמע ּונַתיָה ימידלּכ

 תיִּבְילָכְ"לַעְו ונדַאלַא הערה הלכי ישעת-המ
 ₪ הָכִּתַו לינובא רקמִּתו ויָלֲא רָּבַּדִמ לַעיִלְּבְִּב אּוהו
 םיתאמ ו

₪ ~ 

-3 

00 

OD 1 

 ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּונאָּב א'סב ,ירק ּונאָּב . 8 .איעגב הםתלאשנ נ'ב ,א'ב ןכ <. 5
 כ ו ןרבדינ ב"כ ,א'ב כ 9 .ו"דו ב'ד ,א'ר ןכו ְּדְבַעַל א'ס צ.8 = .ו'דו ב"ד
 .ירק ליגיִבָא ,ביתכ לנבא v.18 .ע"ת ןכונװ
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 שמָחְו תוושע ןאצ שמח ןייילָבִנ םֶיְשּו םֶחְל םיִתאָמ
 -לע םָשָּתַו םיִלֿבְּד םִיתאָמּו םיקמצ הָאְמּו ילק םיִאָכ
 םכירחא ינְנה ונפל ורבע ָהיִרָעְנְל רָמאַּתַו ;םירמחה
 -לע תבכר | איה ֹהָיָהְו :הֶדיִגה אל לבג השיִאלו הָאְּב
 םידרי וישְנַאְו דוד הֵּנַרְו רֶהָה רֶתְסְּב תדרי רומחה

 יִתְרְמְש רקשל לַא רֹמֲא דו :םֶתא שנתו התאְרְקל \
 ול"רָשַאלָּכִמ דקפתאלו רֶברמְּב הָוְל רׁשֲא"לְכיתַא
 יםיהלֲא השעידהכ הבט תחת הע ילדבשיו הַמּואִמ
 *דע ולדרשַא"לפמ ריִאְשאדסא ימי הפו דוד"יביאל
 רֿלמּתַו דוִִדִתֶא לניִבַא ארו :ריִקְּב ןיתשמ רכב

Fr 

 וחתשתו הינפ"לע דוד יִפַאְל לפתו רומהה לעמ דרו
 ןועה .ינדא .ינאדיב .רמאתו .וילגרלע לפתו א
 ְדֲחְמַא ירמד תא עמשו ְףֵנָאְּב ַתְמִא אָערָּבַרִה
 הזה לעילבה .שיאדלָא ופלדתא | ינדא םישי אלא
 נאו מע הלב ימש לב אּוהְְּכ מכ יִ לבנלע
 התו ְתַחְרׁש רשא ינדא ירענתֶא יתיאְר אל ךתמא
 אֹוּבִמ הֹוהְי ףעֶנְמ רֶׁשֲא ְךׁשֿפניַהְו הָוהיהיח נרַא
 ףיביא לָבְנכ וי הפעו ךל די עשוהו םימָרְב
 תאוה הָכְרְבַה .הֶתַעְו :הֶעְר .ינדַאדלא םישקכִמהְ
 םיִכְלַהְתְמַה םיִלָענל הָנְּתנְו ינדאל ףתחפש איבה"רָשֶא

 השעי הָשָעדיִּכ ףתמא עשפל אנ אש ירא ולנר <
 םהל נא הוהְי תומחְלמהיּכ ןמאנ ; תי ינדאל הוה
 ףפררל םּדֶא םקו :ףיִמָימ ּךב אצמתדאל הערו

 שקבלו

 םיהלא ל'צ ץ.92 .איעגב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 91 = .ירק תֹויּוׂשַע ,ביתכ תֹוְׂשֲע +. 8
 ויד ,ג'ד ,ב"ד א"ד ןכו רואדדע א'ס ,ר'תו ס"ת ,ע'ת ,ו"טד ,א"יד ןכ +. 99 .ע'ת ןכ דודל
 נ'ב ,א'ב ןכ .24 .ירקו ביתכ הַצְרֲא א"סב ,הָצְרַא ריבס +. 93 = ,ד"ל קוספ ןייע : 'רתו
 ריבס צ. 97 .איעגב דתַא ג'ב ,א'ב ןכ + 25 ,א'ד ןכו -לֶא א'ס ץ. 95 .איעגב רבדְתּו .

 .ירק הֶאיִבַה ,ביתכ איִבָה א'ס .ה'ל קוספ ןייע :י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכו הָאיִבֲה
 ,שגד ךפףרל נ'ב ,א'ב ןכ צץ. 99 .ירק ושע +. 8
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isרֹרְצְּב | הָרּורְצ יִנדֶא שָפְ הָתְיְָו שפה  
 קש

 1 ראל 55 לושכמלו 2 FY | תאז .הָיָהִת אלו
 לנו בשה ול גרא עישוהְלּו גה .םְּדּדֿפְׁשִלְ
 כ רמאו :ךַתְמָאתֶא ּתְרַכְו ינדאל
 ףלש רׁשֲא לאְרְשְי יֵהלֲא החי ךורְּב לעפַאל דוד
 ₪ רֶׁשֲא ָּתֶא הָכּורְבּו ךמעט ורב ּיִתאָרָקל הוה םויה ם

 ו םלּואָו :יל ידו עשהו םימרב אופמ הזה םויה ינֲתלכ
 | יִּכ ףתא עֶרָהַמ יִנְנִמ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יֵהְלֲא הָוהיחיח
 -רע לֿבנל ךתונמא יִּכ יתאְרְקל יתאבתו ּתְרַהְמ ילול
 -רֶׁשֲא תא ּהָדָיִמ דִוָּד חכו :ריקב ןיתשמ רקפה רֹוא
 ִאְר 'ךתיבל .םּולשְל ילע רַמָא :הק הל האשה
 לֿבנ-לָא | לָיניִבָא אֶת ְנְפ אָשֶאְ ףלקב יִּתעַמְׁש
 סבג בלו למה הּתׁשִמּכ יתיִבְּב הּתְׁשִמ .ולדהנהו
 ןטק רָּֿד ול הדיגההאלו דאמדדע רפש אוהו וילע בוט
 וז לָבְנמ ןייה תאצב רקְפב יהו :רקפה רואזדע לודנו
 וברק ובל תִמָיו הלאה םירָבּדהתֶא תשא ל"ג
 -תֶא הָוהְו ףניו םימָיה תרשעפ יהי :ןכאל הָיָה אה
 רָב רָמאּו לב תמחכ דה עמשו :תמו לב;

 וּדֿבע-תֶאְו לֵבְנ דימ יִתָּפְרֶח ביִרדתֶא בר רֶׁשֲא הוה <
 ׁשארְב הָוהְי בישה לבג תער תֵאְו הָעְרִמ ׂשֲח

 :הְׁשַאל ול התחקל ליניבָאּפ רכדו לוח חלש =
 ₪ ָהיֶלֲא ורדי הלמרכה ליגיִבָאלֶא דוד יע ואבו

 רמאל

3 Wr 

 3 שכ

 (Ce שכ

3 Se) 

 .ירק .דַּּפָשָלְו ,ביתכ ְּךְּׁשִלְו א'סב .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ו"ד ,איד ןכו "דַּפׁשְל א'פ +. 1
v.1ןייע :ע'ת ןכ ינדא דִי ל'צ +. 31 .ירק אלמ עיׁשוהְלּו ,ביתכ רסח עשוהלו א'ס  

 .איעגב ורבדיו נב ,א'ב ןכ +. 40  .ירק תאֹבַּתַו ,ביתכ יִתאֹבְתו . 34 .ג'ל קוספ ןמקל



XXV 41—_XXVIS א לאומש 544 

 םעניִחַא-תֶאְו :השאל ולדיהתו דוד י 5אלמ יִרָחֶא 7 9
 + םישנל ול ןהיתשדסנ ןיוהתו לאערזימ דוד חַקְל

 רוד תשא תב לכיִמדתֶא ןתְנ לאש 4
 לואש"לַא םיפזה ואבו :םילגמ רשא שילד יטלפל וכ

 הטיפהה תעֿבְנְּב רֵתַּתְסִמ דוד אולה רמאל התעבנה
 ִּתאְו ףיזזרַּבְרְמְלֶא רו לואש םקיו :ןמישיה ינפ לע 9

 דָוְדִתַא שקבל לֵאָרְׂשִי יִדחְּב שיא םיֿפְלֲא-תְׁשְלְׁש
 -לע רֶׁשֲא הליכחה תַעְבְגִּב לּואָש ןחוו :ףיזירּבְדַמְב
 יִכ ארו רָכְדַֹּכ בשי דודו ךרָהה"לע :ןמישוה נפ
 םיִלְנְרְמ לָוָּד חלשו :הָרְבְלְמַה וָרָחַא לֶאָׁש אב +
 -לֶא אביו דוד םקיו :ןוכָנלֶא לּואש אָבהיִּכ עדה 5

 םוקמההתֶא דוד ארי לּואָש םַשהְנְח רֶׁשֲא םוקמה
 ליאָׁשְו ואָבצדרש ךנְּכ בא לואש םש"בכש רשא

 | מאיו דוד ןעו :ותביבס םינח םֶעָהו לעב בש +
 בָאֹו יִחֶא הֶירַצְרִּב ישיבאדלָאְו יתחה ְלְמיִהֲא-לָא
 רַמאּו הנֲחֹמַהילֶא לּואָשדלֶא יִתא .דרידימ רמאל
 םעְהלֶא | ישיבאו רוד אביו :דמע דרא ינֲא ישיבא ד

 -הכועמ ּותיִנְחו למ \ ןשי בכש לואש הנהו הלול
 :ותביבס םיִבָּכַש םעָהְו רנֿבַאְו ותשארמ ץֶרֲאֿב

 םיהלא רגְס דודלֶא ישיִבָא רמאו 8

 תנֲהְּב א; כא המ רְִּב ךיבלאדתַא .םויה
x Aoןץיראבו תא  

 ו'ד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ןכו הָליִבֲחַה א'ס +. 1, 3 ,ןכ .ירק שיל ,ביתכ שול איס +. 4
 .ירק ויִתביִבְס ,ביתכ ּותְביִבְ צצ. 5, 7 < .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו -לע רֶׁשֲא א'ס צ.3  .ס"תו
 ביתכ יא א'סב ,ירק ּףבא ,ביתכ יביא ץ. 8 ירק ויָתש ארמ ,ביתכ ותש ארְמ +. 7
 א"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו

 .-הריוו.-.יי.יוווד--הוררריה-ו...'.--- a aes וקר מ

 ה \ : 9
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 ו "לֶא ךוֶד רֶמאּו :יִל הָנְׁשֲא אָלְו תהא םעּפ ץֶרָאְב
 הָוהְי ַהיִׁשְמַּב ודָי חלש ימ יִּכ ּוהֵתיִחְׁשַת"לַא יִשיִּבָא

 תיִנְחַהדתֶא אָקחק הת הָוהי חיִשְמָּב יִרָי חלֶשמ
 19 חקיו :ּנל-הכלנו םִימַה תחפצהתַאְו ותשארמ רַשֶא

 לּואָש יִתשַאְרמ םימה תַהּפצ-תֶאְו תנֲהַה-תֶא רוד
 םֶּלְכ יִּכ ץיקמ ןיִאְו עדוי ןיִאְו הָאר ןיִאְו םֵהָל כָל
 וג לוד רֿבעו :םילע הָלפִנ הָוהְי תמדרת יִּכ םינש
 :םֶהיֵניב םוקְמַה בר קחְרמ רֶהָההשאר"לע דמעיו רָבָעָה
 וג אוְלָה רמאל רוב רנֿבא-לֶאו םֶעְקִלֶא דוד ארק

 -לֶא ָתאְרַק ּהָּתַא ימ רמאיו רנְבַא שיו רָנְבַא הנעת
 ו יַמּו הָתַא שיאדאולַה רנֿבַא-לָא דוד רָמאו :דלַמַה

 ףלמה ינדַאהלֶא ּתְרַמָש אָל הָמְלְו לארשיִּב ומָכ
 6 "אל :ףיִנדֶא ּךְלֶמַהדתַא תוקשהל םָעָה דחא אָביִּכ
 תֶוְמיִנְּב יִּכ הָוהְייַח ָתישָע רֶׁשֲא הֶזַה רָּבָּרַה בוט
 הָוחְי חיִשמְ"לַע םָכיִנְדַאְהלַע םִּתְרַמְשאְל רֵׁשֲא םֶּתַא
 רֶׁשֲא םִיִמַה תַחַּפַצ-תֶאְו ךְלֶמהי תיִנְחיא האר | הֶתַע
 הָו ָךְלוקַה רָמאיִו דוד לוקדתַא לאש הכו :ותשארמ

 1 -נ <יחה- ו

eo 1 

 יִדְיְּב"המו יִתישָע הָמ יִּכ ודבע ירחא ףדר ינדא ה
 ו םא ודבע ירפד תא ךלמה ינדא אקעמשי הָּתַעְו :הָעְר
 םיִרורא םֶדָאָק נב | םִאְו הָחְנמ חָרָי יב ְךְהיִסַה הוי
 הֶוהְי תלֲחנְב חפַתְסַהמ םויה יֵנׁשְרנַּב היה ינפל םה
 ע יִמִד לָּפִיילַא ּהָתַעְו :םיִרְחֶא םיִהלֲא דבע ךל רמאל
 שקל לֵאָרְׂשִי ךלמ אָצְיּכ הָוהְי נפ דננמ רמאל
 -תא . : 7 כ
 .ךלמה תינח יִא NDv.16 .ירק ויתשארמ ובותכ ותשאְרַמ טט. 11, 6
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 רמאיו :םיִרָהְּב אֵרְּקַה ףדרי רֶשֵאַכ רָחֶא שעְרפדתַא
 תחת דוע דל עֶרָא-אְל יִּכ דודדינפ בוש יתאַטַח לּואָש
 ִּתְלַּכְסַה הנה הזה םויה ְףֶנִעְּב ישפִנ הָרָקְי רשא

 תינחה הנה רָמאיַו דוד ןעו +דאמ הָּכְרַה הָגֶשֶאְו ₪
 בישו הוהנ ָהָהקִמ םִרְעגַהכ דֶחֶא רבעוו ףלמה ₪

 | הָוהָי הנ רֶׁשֲא ותְנְמָאתֶאְו ֹותָהְרְצתֶא שיאל
 הנהו :הָוהי חישמּב ידי חלשל יי אָלְו דב םויה ₪

 ושפנ לדנת ןכ יניעּב הזה םויה ׁשֿפנ הדג רֶׁשֲאַב
 ם הלא לש רמו :הָרָצלָּכִמ יִנְלַצַו הוה יִנעְּב ₪

 לכות לכי םגו שעת ּהֶשָע םג דוד יִנָּב הָּפַא ךֹורְּב
 :ימוקמל בש לּאְשְו ופררל דוד ליו

 רָיְּב דָחֶא"וְי הָפְפֶא הָתע ופללַא דוד רָמאו = דב
 םיתשלפ ץֶרא"לַא| טלמא טלמה"יכ בוט ילדןיא לואש
 לֵאְרְׂשִי לּובְנילֶכְּב דש ינשקבל לואש יִנָממ שָאונו

 שיא תואמרששו אוה רבעיו דוד םקיו :ודימ יִתְמְלִמְ 5
 רוד בשיו :תג ךלמ ךעַמְֶּב שיכָאדלֶא ומע רשא :

 וישָנ יתשו דוד ותיֿבּו שיא ויְׁשְנֲאַו אוה תֵנְּב שיכָאדםע
 = :תלמרכה לפתשא ליניבאו תלאערזיה םענחַא

 < :ושקבל דוע .ףסוידאלו תג דוד חַרָב"יכ ליאָׁשְל דעו 4
 :תאָצמ אא .שיכָאדלֶא דוָד רָמאיו 5

 = הָפְׁשֲאְו הרשה ירע תַחאְּב םוקמ ילדּונתי ךניִעְּב ןח
 לדת מע הכלממה ריִעָּב בע בשי המַלְו םש <

 לשל גלקצ התיה ןכ5 :ללצהתַא אוהה םַּב שיא
 רָפְסִמ יהיו :הוה םויה דע הָדוהְי 7

 הַעָּברַאְו םימי םיִּתְשְלּפ הָדׂשְּב הוה בְׁשְיחרְׁשֲא םימיה
 םישדח

 יריב וא ,ר'תו 'רת ,א"יד ג'ד ,ב'ד ןכו יִדָיְּב א'ס v.23 .ירק תיִנֲה ,ביתכ תיִנֲחַה +. 2
 ןכ יֵלְמרְַּה ל'צ + 3 .ע'ת ןכ םָא יכ ל'צ +. .זכ = .ירק ֹוׂשָע +. 5 .ס'תו ע'ת ןכ
 א'ס צ.6 .אקספ ןאכ ןיא א'סב דש. 5, 7 .ירק ףַסָי ,ביתכ ףסֹוי צ. 4 .ר'תו ע'ת
 .ס'ת ןכו ץֶרֲאְּב א'ס +. 7 ..ןפדלע ריבס צ. 6 .אלמ גלְקיִצ
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 4 יִזֹרגַהְו ירושגהדלַא ּוטׁשֿפװ וישנַאְו דוד לעו :םישדח
 אוב םלשמ רשא ץֶרָאָה תובשי הנה יִּכ יקלַמעהו
 ) אָלְו ץֶרָאָהתַא דוד הָּכִהְו :םירצמ ץֶרא-דעו הרש
 םילמת םירמחו רֶלְבו ןאצ חקלו השאו שיא היחי
 9 "לא שיכָא רמאוו :שיכָאדלָא אבו  בשיו םיִדָנְב
 בגנ-לעו הָדּוהְ בָנְנְלע דוד רמו םויה םֶּתְמשְּפ
 ןו לוד היחידאל האו שיאו :יניקה בָגְנְלֶאְו ילֶאמחרוה
 רוד השעדהכ רמאל ונלע ודגידןפ רמאל תנ איבהל

 :םיִתְשלפ הָרָשְּב בשָי רֶׁשֲא םיִמה"לּכ וטְּפָשִמ הכו
 וג לֶאְרשיב ומעְב שיאְבה שאָבַה רמאל לָוְדְּב שיִכִא ןמַאו
 הכ םימָּב יהוו :םלוע בעל יל הָיָה
 םֶהְלְהְל אָבְצַל םֶיִנְחְמתֶא םיתשלפ ּוצְּבְקִו םהָה
 אָצַת יתא יִּכ עת עֶר דודְלֶא שיכָא רָמאַו לָאָרׂשְּב
 ג הָּתַא ןֵכְל שיכָאדלָא דִוָד מאיו :ףישְַאו התא הנחמב
 לוְדילָא שיּכָא רָמאו רבע השעידרשֶא תא עדת
 :םיִמָיַה"לָּכ ףמישא ישארל רמש ןפְל

 ג והָרְּכְקיו לַארְׁשיהלְּכ ולדודפסיו תמ לאומשו
 םינעדיההָא תובאה ריקה ליאַׁשְו ורעבו המָרב
 + ץפקיו םנושב נו ואבו םיתשלפ וצבקיו :ץראהמ
 ; תא ליִאְׁש אריו :עבלגב וחיו לאְרָשידלָּכהתֶא לואש
 ; לואש לאשיו :דאמ וכל דרחיו אביו םיתשלפ הנחמ
 םנ םירּואב םנ תומלחב םג הָוהְי ּוהָנַע אָלְו הוהיב
 ; "תלעפ תשא ילדושקכ ובעל לואש רַמאַו :םאיבנב
 זָלֵא וידע ּורמאיו הָב"הְׁשְרָאו הילא הכלא בוא
 ; לאש שפחְתיו :רוד ןֶעְּב בואדתלעב תשא הנה
 ואביו ימע םיִׁשָנַא ינשּו אוה ךְליו םיִרָחֲא םיִדָנְּב שבלו

 -לא
 .יִמ-לֶא ריתו ע'תב :ד"י 'י ליעל ןייע :ם"תו 'רת ןכו ןָא א'ס +. 10 .ירק ירזג +. 8

 וריִעְּב א'ס +. 8 .ר'תו ע'ת ןכ הָּתַע ל'צ +. 2 ,חכ .ב'דו א'ד ןכו לֶאְרׂשִי א'ס +. 12

 .ר"תו ע'ת ןכו

35* 



 XXVIII 9-920 א לאומש 548

 יל ילַעהְו בּואָּב יל אניימוסק רמו הָליְל הָׁשֲאָהלָא
 הֵּתַא הנה וילא הָשאַה רמאתו :דיִלֶא רמא-רשא תא +

 תובאהדתַא תירכה רַשֶא לואש הָשָעְדרֶשַא תֶא תעַד

 ישפנפ שקנתמ התא המָלְו ץראהְדמ נעה
 הוהייוח רמאל הוהיַּב לּואָש ּהָל לבש" :יִנְתיִמַהְל 0
 ימדתֶא הֶשַאְה רמאתו :הזח רֶבִדּכ ןוע רקד ו
 הֵׁשֲאָה ארתו :ילדילעה לאומשדתא רמא דךלהלעא וג

 -לֶא הֵׂשֲאַה רָמאּתַו לוד לוקְּב קעזתו לאומשדתַא
 הל רֶמֹאיַו :ליִאְׁש הָתַאְוינֲתיִמר הָּמְל רמאל | לּוָאָש וג

 -לֶא הָׁשֲאָה רֶמאַּתַו תיאר המ יִּכ יִאְריִתלַא דלמה
 "המ הל רֶמאּיו וראה מ םיִלע יתיִאר םיהלֶא ליאש 4

 :וחַתשיו הָצְרא םיפא דקו אה לאומש"יכ ואש
 יתא תולעהל ינתזנרה המכ לואְׁש-לָא לאומש מאו
 יב םִיִמָחְנ | םיִּתְׁשִלֿפו ֹאָמ ילזרצ לּואש רמאוו
 םָג םיִאיֿבנַה דוב םג דש וגעאלְו ילעמ רק םיהלאו
 :הָשעֶא המ ינעידוהְל ךל הֶאְרְקֶאְו תומלַחּב

 רֶכ הוהו יִנלֶאשת הֶמְלְו לאימש רָמאיו 16
 יִָיְּב רָּכד רֶׁשֲאּכ ול הָוהְי שעו בע יהוו ףיֵלְעַמ =

 :רורל ףעֶרל הני , ףדימ הפְלִמּמַהתֶא הָוהְי ערקו
 ּפַאוֹורְה תישעדאלו הוה ליב תעמשדאל רשאכ ו
 :הֶזה םויה הוה להט הוה רַפְּדַה ןָכְ"לע למ
 רֶהְמּו םיִתשלפדִיִכ ןמע לאְרְשירתֶא םג הוה ןתי
 -רֵיְּב הֹוהְי ןחי לארשי הָנְחַמדתֶא םג מע נבו הַא

 אָרַיו הָצְרַא ותמוקדאלמ לפיו לואש רהמיו יל :
 דאמ

 ןא'ב ןכ ץ.ג0 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו :םיִנעְדיַה א'ס +. 9 = .ירק יִמְפק ,ביתכ ימוסק +. 8

 .ו'טד ןכו רסח םיִאְבְּנַה א'ס צ. 15 ."דִיְּב נ"ב ,א"ב ןכ . 15 .איעג אלב -סֶא נ'ב
v. 6ח'כ ,ו"ט ליעלו ז"י קוספ ןייע :ס"תו ע'ת ןכ ּףעֶר"סע ל"צ .ָהיִרָע א'ס . v.19ל"צ  

 .ע'ת ןכ םילפצ ףמע
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 אֶל יִּכ וב הָיְהדאל חפים לֶאומש יֵרְבְּדִמ דאמ
 -לֶא השאה אותו :הֶליִלַהדלַכו םֹויַה"לְּכ םחל לא

 הָעְמְש הנה דל רַמאתַו דָא להב אָרּתו הלא |
io החדה 

₪ 7 = 0% 
 2-3 יי 7 7 % IN פ| ₪

7 -1 a3  
, % 
ta -0 1 - ה 3  eRו 3 5 = יל  

 23 צְרָפו לבא אלי רמו אמ ד הק כ הכד ב

 גו המת תב לּבְרמ-לפ דשאלו :הטמה"לא בשיו ₪ |
 9 ג: "ינפל שתו :תוצמ והפתו שלו המקדחקתו ּוהחְּבְזַתו
 הֶליִלַּב וכל ומקיו ולכאו .וידבע נפלו .לּואש
 :אוהה
 טכ םינח לאְרֶשוו הקפא םַהיִִחְמלָּכתֶא םיִתְשַלָפ ָצְּכקַ
 כ תואמל םירְבע םיִתשלפ ינרסו :לאערויב רשא עב

 :שיפָאדמע .הָנרֲחַאְּב םִרבְע וָשְנֲאו דורו םיִפְלֶאְ
 ; שיִכָא רמאיו הָלֶאָה םיִרְבַעַה המ םיִתשלפ יֵרָׂש ּורָמאיו
 "ףלמ לואש | דע דו הודאולה םיתשלפ יִרָשדלֶא
 -אַלְו םִנָש הוא םיִמָי הז יִתא הנה רשא לארשי
 :הזה םיהדרע'ולֿפ) םוימ הָמואמ לב יִתאַצִמ

 , לל ורמאיו םיתשלפ יִרָש ויִלָע ּופְצקיו
 רֶׁשֲא ימוקמ"לֶא בשיו שיִאָה-תֶא 3שַה םיתשלפ ירש
 ונְלְהְיהיאלו הֹמְחְלַמּב לע דריחאלְו םש ותדקפה

 <*'י'י

 אולה וינדאדלא ה הצרתי המבּו | הַמְחְלִמּ ןמָשְל
 : ולהונעי רֶׁשֲא דוד הזחאולֲה :םֵהָד םיִׁשֹנֲאַה ישארְב
 :ותככרב דורו ופלאב לאש הכה רמאל תֹולחמב

i i nil nleusdlארקיו  

 ,ביתכ שולמו א'ס +. 94 = .רפסה יצח +. 93 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,רת ,ב"ד ןכו -לע א'ס +3

 ןכ יֵלֲע וא ילֶא ולפנ ל"צ י.3 .ןיעַּב א'ס צ.1 ,םכ = .ירק ּוהָפאַתְו צ. 24 .ירק שֶלִחְ

 .ירק ולא ,ביתכ ופְלַאְב צ. כ .אקספ ןאכ ןיא א"פב +. 4 לתו סה חוה

 .ירק ויָתּבְבְרְּב ,ביתכ 1ותַבְבְרּב צ. 5
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 ויִלֶא רָמאיו דֹוָד-לָא שיִכָא אָרְקיו 0
 יתא ָאֿבּו ףתאצ יִנִעְּב בוטו הָּתַא רֶׁשִיְּכ הֶוהְייח
 -רע יִלֶא ףאופ םוימ הֶעְר ב יִתאצְמְ"אְל יִּכ הנח

 בוש התעְו :הָּתַא בומדאל םינְרָּפַה יניעבו הוה םויה +
 :םיִּתְׁשלַֿפ ינרס יניעְּב עב השעתהאלו םֹולְׁשְּב דל

 יפישע המ יִּכ שיכָא-לַא דוד רָמאו :
 םויה רע נפל יתייה רשא םוימ דדָבַעְמ תאָצמ-המ

 יןעיו :ךלמה ינדא יבואְּב יתמחלנו אובָא אל יכ הזה <
 - התא מ יִּכ יתְעַלָי לודְדְלֶא ירָמאֹו שיבא
 הלעײאל ּולְמֲא םיתשלפ יֵרָׁש דא םיהלֶא =אָלַמְּכ

 דינא ידבעו רקפּכ םּכשה הָּתעְו :הָמָחְלמַּב נע 0
 :ּוכלְו םל ראו רֶקּבִּב םָתְמַּכְׁשַהְוְּךָתַא יאָבירְׁשַא

 ץֶרָא-לֶא בושל רקבַב תַפָלְל יִשְנַאְו אּוה דד םֶפשיו ו
 :לאערו ולע םיִתְשלּפו םיתשלפ
 יקלמעו ישילשה םֹוַּב :לקצ וישנו דוךאבְּפיהו ל

 ופרשיו גלֶקצתֶא וכו :לָקצלֶאְ פְלֶא ּומשפ
 "דעו ןטפמ .הָּב"ְרְׁשַאםיִשְנַההתָא ּובְשו :שאְּב הָתֹא :
 דוד אביו :םּכְרְדל וכליו ונהנו שיא ּותימה אל לוד 3

 םהינבּו םֶקיִשְנו שאב הפרְׂש הנו רׁעָה-לֶא שנא
 םֶלֹוקתֶא ֹותִַא-רַׁשֲא םַעָהְו דוד אשיו :וּבשנ םָהינבּו <
 רורחישנ יתשו :תוכבל כ םֶהָּבְדיִא ךָשֶא דע ּוָּכְביו פ

 :ילמרּכַה לָכְנ תשא ליניבַאו תילערויה םעניחא יבש
 שפנ הָרמהִּכ ולקסל םַעָה ּוֵרְמֲאיְכ דאָמ רול רֶצתַ <

 הָוהיּב דו קוה ויתנְב"לעְו וב"לע שיא םֶעָה"לְּ
 רתיבאדלא רֹוָד רָמאיו ;ויהלא + :

 רַתְיְבָא שגיו רופאה יל אנ"השיגה ךלמיחַאְדִּב |הכה
 -תא

 ע"תב +. 10 .ר'תו ע"ת ןכ ידבעו הָּתַא ל"צ צ. 10 .דודדלא רמאוו שיכא ןעוו א'ס +. 9
 םֶשָּתִלֶא לָעיִלַּב רַבְרּו םש םֶכְתֲא יִתְדְקְּפה רֶׁשֲא םוקַמַהדלֶא םָּתַכַלַהְו ךתא ןאכ אצמנ
 ליצ +. 5 = .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו אַבָּכ א'פ ץ.1 ,ל = .'וגו םתמכשהו ינַפל הּמַא בוט כ ְבָבְְּ
 .ירק תיִלאֲעְרוַה . 5 .ר'תו 'רת ,א'ד ןכו אלו א'ס . 2 .ע'ת ןכ רשא=לכ"תֶאְ
 .ירק ויָנָב ,ביתכ 8
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 < ףּדְרֶא רמאל הָוהיכ דֵוֶּד לאשוו :רְוֶילָא דוֿפֲאָהזהָא
 שַההיּכ ףדר ול רֶמאֹו ונגשאה הָוהדדּודְגה ירחא
 % שיא תואמדששו אּוה דוד ליו :ליִצת לצהו גיִשָּת
 :ּודמע םיִרָתונה| רושבה לחנירע ואביו ותֶא רֶׁשֲא
 ו םִיָתאָמ ּודָמעיו שיא תואְמדעַּבְרַאְו אוה רוד ףדריו
 וו "שיא ואְצְמַיו :רושְבה לחנהתא רבעמ ּורגַּפ רֶׁשֲא שיא
 לכאו םקְל ולחונתיו דודדלא ותא והקו הדב יִרָצמ
 וג םיקמצ ינשו הֶלַּב -חַלָפ .ולדונתיו :םימ והסשיו
 הָתְשאלו םחְל לֿפַא-אל יע ויָלֲא וחור בשתו לכאיו
 ג דימל דוד ול רמאיו :תוליל השלשו םיִמָי השלש םומ

 שאל רבע יכנָא ירצמ רענ רָמאיו הָּתֶא הָזמ יִאְו הָּתַא
 4 ְּחְנִא :השלש םויה יתילח יּכ דא ינבועו יקלמע
 לכ בננלעו הוחל רשא"לעו יִתְרָּכַה בננ ונמֶשְפ
 וג ינדרותה דוד ולֵא רמאוו :שאב ונפרש גלְקַצתַאְ
 ינתימְתיסא םיחלאב יל העְבשהרַמאיו הזה דּודְגהְדלֶא
 ו והרי :הזה דודגההלֶא ףדרואו ינדַאדדוִ ינרְגְסתדבַאְ
 םינהְו םיתשו םילפא ץֶראה-לֿפ ינפ-לע םישטנ הנהו
 ץֶרָאמּ םיִתְשלַּפ ץרָאמ וחקל רשא לודגַה לֶכׁשַה לב
 וז "אלו םתרחמל ברעה-דעו ףשנהמ דוד םכיו :הָדּוה
 רשאי יל תואָמ עֵּברַא-סַא יִּכ שיא םהמ טלמ)

 9 "ומ adda אלו :=ֹוְ ד ליצה זי ויש יתטדתא קמע
 -לָּכ דַעְו ללָשמּו"תונָבּו"םיִנְּבִדדַעְו לודגה"דעו ןטקה
 ו -תֶא דו חיו :דָוד בישה לפה םהל וַחְקְל רשא
 ורמאר אוהה הנקמה נפל .וָהְנ רקּבהְו ןאצַהלְּכ
 ג -רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאַה םִיִתאָמלֶא דוד אבר :דֶוְד ללש ה

iaורגפ  
 םיִנּב"דעְו ללָשָמּו ל'צ רחואמ םדקומ +. 19 .איעג אלב ואצמיו נ'ב ,א'ב ןכ .

 .ע"ת ןכ תּונְבּ
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 ואציו רשְּבַה לֵחנְּב םֶבישיִו דוד יִרֶחֶא ו תָכָלמו ור
 -תֶא דֶוָּד שגיו יִּתֶאְדרָשֶא םַעָה תאָרָקְלְו דוד תאְרְקל
 ןעזו | !םולָשְל םֶקְל לאָשיו"םעָה
 דָוּדְיַע וכלה רֶׁשֲא םיִשְנַאְהִמ לעיִלְבּו עֶדקשיִאלְכ
 לֶלָשהמ םֵהָל ןתְנאָק ימע וכלקדאק רֶׁשֲא ןעי ורמאיו
 וטהְַו ויְנָּבדתַאְו ותשאדתא שיאדסא יִכ ונלצה רשֶא
 ושעתהאל דוד רמו ;וכליו

 "תֶא ןתיו ּונְתא רמשיו ונל הָוהְי ןתקרַשא תא יִחֶא ןכ
 הזה רָבְּדל םֶקְל עָמְשי יִמו נדיב ּניֵלְע אָּבַה דּורְגַה
 םיִלכַה"לע בשיחה קֶלֶחְכּו הָמָחְלִמּב דרוה | קֶלֶחְּכ כ

 :הזה םיה דע לֵאָרְׂשיְל טָּפְׁשִמְלו
 ינקול ללשהמ חלשיו גלקצ"לַא דוד אביו

 יביא לֶלָשִמ ּהָכְרְּב םֶכְק הנה רָמאַל ּוהֲעְרְל הָרּוהְ
 :הוהְי
 בָנְתִמְרְ רשאלו Gas רֶׁשֲאל
 ו רֶׁשֲאלְו
 תֹומְפְׁשְּב רֶׁשֲאַל 8 קרפ רֶׁשֲאל
 ועְמֲּתְׁשֲאְּב רשֶאלו
 ילֵאְמְחרוה יֵרעְּב לְׁשֲאלו לֶכְרְּב | רֶׁשֲאלו
 :יניקה יֵרֲעְב רש
 ל Se כ: ּהָמְרַחְּב רשאלו

meרשאלו  
 א'ס v.92 .ע'ת ןכ ול ּולֵאְׁשִו ל'צ צ. 91 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו םֶביִשיִו א'ס +. 1
 ,ביתכ רֶרּוה . 24 .איעגב -תֶא נ'ב ,א"ב ןכ יז. 98 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,ב"יד ןכו ּונֵּמע
 .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ןכו לֵאָרׂשִיִּב א'ס ץ.25 .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ דריה א'ס ,ירק רֵריַה

 ' " ,"תומרב נ'ב א"ב ןכ 97 .הלמ ארח לֶאְתיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.
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 ןְשֲע-רֹובְב רֶׁשֲאַלְו
 :ףתעב רֶׁשֲאַלְ
 ג = ןוְרְבָחְּב רשָאל
 :וישנאו אוה דוד םשְךלהֶתה"רשֶא תומקמההלבלו

 אל וס לארשיב םיִמֲחְל םיִּתְׁשְלֿפו
 רהְּב םיִלְלַח ולפיו םיתָשלפ ינפמ .לארשי ישנא
 , וכו וינְבתֶאְו לואשדתא םיתשלפ ּוקְּבְדַו :עָבְלְגה
 נב עוש"יכלמהתַאְ בְנִבֲא-תֶאְו ןֵתְנֹוההתַא םיתשלפ
 ג "םיִרמה ּוהָאַצִמיו לואש"לא הָמָחְלִמַה בכה :ליאש
 4 לאש רמאו :םיִרּמַהְ לֶאָמ לג .תׁשָקְּב 'םישָנִא

 - <*י*

 aE םג res אשנו נב תשסו א תמי :ומע
 ז -רֶׁשֲא לַארשיישנַא וארו ָּדְחַי אוהה םויַב ויׁשְנֲא
 יִׁשְנֲא ּוסָניִּכ ןּדְרִה רֶבַעְּב | רֶׁשֲאַו קַמְעָה רֶבָעּב
 וסע םיִרעה-תֶא ובעוו ינו לואש ותמכו לארשי
 יהיו :ןהָּב ּוָבְשיו םיתשלפ ואביו
 ואצמיו םיִלְלֲחַה-תֶא טשַפְל םיתשלפ ואביו תרָחמִמ
 :עבלגה רֶהְּב םילָֿפנ וינָּב תְׁשְלְׁש-הֶאְו טואשהתָא
 ו ץץראב וחלשיו וילכדתַא וטשפיו ושארהתַא ותרכו
 :םעֶהתֶאְו םֶהיִּבַצִע תב רשבל ביִבָס םיהשלפ
 0 תַמֹוחְּב ועקַת ותיונתַאְו תורתשע תיָב לביא ומישיו
 וו "רָשֶא תֶא רעלנ שיבי יבשי וילא ועמשיו :ןש תיב
 ו ל וכליו .. שיא" ומוליו ;לואשל םיִּתְׁשְלֲֿפ ּושַע
 הלילה | תחרה
 ,יאברעמל ןכ 9 .אל = .י"כ םירפס בורב איעגב ןכ צ. 81 = ,ו"טו ו"ד ןכו -רֹוכּב א"ס צ. 0

 .רסח םיִרַֹהַמ םיִרֹמַה א"ס צ. 3  ."לַע א'ס צ. 3 .הלמ אדח עּושיפלמ יאחנדמל

 ס"ה ,ב"ד ,א"ד ןכו םַנְו א'ס ץ.6 .תשקב םיִרֹוּפַה םיִׁשָנֲא ל'צו רחואמ םדקומ ל'נ +. 3

 .'ט ,'י ,א היד ןייע :ע'ת ןכ חתֶא ל"צ ץ.9 .ר'תו
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 תמוחמ ונְּב תג תֶאְו לּואָש תיונתַא וחקיו הלילה
 דתֶא וחקיו :םש םֶתא ּופְרשיו הָשְבָי אבו ןש תב ג

 תעֶבׁש מצו הָׁשֹבְיְב לׁשֲאָה-תַח ורְּכְקיו םֶהיִתַמְצִע
 ומש לואש תֹומ ירחא יהנ :םיִמָי א

 גלקצב דֶוד בשו קלמעֶה-הֶא תוכהְמ בש דורו
 ךמ אָּב שיא הָנהְו ישילשה םויפ ! יהיו :םִיְנָש םימָי :

 ושאר"לע הָמדַאְו םיִעְרְכ ויִרָנְבו לואש םעמ הנֲחמַה
 דוד ול רמו :וחתשיו הצרא לפיו דודדלא ואבּכ יהיו +

 :יִתְמְלְמנ לאְרְשַו הנחטמ ולא רֶמאָו אובַת המ יא
 רמאוו יל אקנה רָבְּדה היהדהמ דוד וילא רמאו ,

 םֶעָהְִמ לֿפנ ּהּבְרִה"ַנְו הָמְחְלִמַהְִמ םַעָה םֶנרְׁשֲא
 "לא לוד מאו :ותמ נב ןתְנוהו לואש"מ ותמי 5

 נב ןנוהו לואש תמחיּכ ּתְעְרְי דוא ול רינמה רעגה
 עֹבְלְגַה רהְּב יתירקנ ארקנ ול דינמה !רענַה רָמא <

 ילעבו בְפְרַה הנהו ותנֲחלע .ןעשנ ליִאָׁש הגה
 ילא .אָרְקנ ינארוו וירחא ןפו :יהָקְּכְרה םיִׁשְרְפַה

 יקלמע ויִלֶא רמאו הּתְאדיִמ יל רמאו :ינגה רמאו 3

 ץֶבָשה ינוחַא וכ ינתתמו ילע אָנֹדְמַע ילֶא רָמאַו זיא
 כ ּוהֲתְּתֹמֲאְו ויְלָע דֹמעֲאְו יב יׁשֿפנ ֹועחלָכַכ 0

 "לע רׁשֲא | רזגה חֲָאְוולֿפנ יִרְחֶא הָיְחְי אל יִכ יִּתְעַדי
 יִנדַאדלֶא םִאיִבַאְו וערזזלע רֶׁשֲא הַדָעַצֶאְו ושאר

 רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָהלִּכ םגו םערקיו ודנבב דָוָד קחי :הֶנה וו
 -לעו לּואָשדלע ברעַהְדדע ומצו וכו ודָפסו :ותא ו

 ולפנ יפ לארשו .תיבלעו הוהי םעדלעו ווב ןתתה
 :בההב

 רמאיו

 .עיבר םגו א'ס ץ.4 .הנחמַמ נ'ב ,א'ב ןכ +. 3: ,ו'דו ב'ד ןכו יִקְלֲמַעַה א'ס +. 1 ,א
 ס'ת ,ע'ת ,'רת ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רמאו א'סב ,ירק רַמאָו ,ביתכ רַמאֹו +. 8
 וע'ת ,'רת ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויַדגְבּב א"סב ,ירק ווידְגְבְּב ,ביתכ ֹודְגבִּב צ. 11 = .ר"תו
 .ר"תו ס"ת
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 וג ךךָּכ רָמאַיִו הָּתֲא הזמ יא ול דינמה רענהדלא דוד רַמאיו
 וו תארו אל ףיא דוד ויִלַא ראו זיא יקלמע רג שיא
 = לחאל דוד ארְקיו :הוהי חישמחתַא תחשל די הלשל
 ו וילא מאו :תִמַו והכי וּבדעַנִּפ שנ רָמאַו םיִרָעְנהְמ
 יתתמ נָא רמאל ך הנע ףיפ יּכ ףשארדלע ךימד דו
 :הֹוהְי חישמדתַא
 וז ןתְנוהְיילַעְו ליאָש-לע תאוה הָעְקַהדתֶא דוד ןנק
 ו "לע הָבּותָכ הנה תשק הדוהידינפ דמלְל רָמאּו נב
 ₪ לא ללה .ףיתִמְּבִלַע לארשי יִבַצִה :רשיה רפס
 א תצּוחְּב ורשבת"לא תנָב .ּודינת"לא :םירבג ילֿפ
 תב הֶנְולַעתְַּפ םיִתְשְלּפ תב הֶנְחְמַשִתְדּפ ןילקשא
 גו ילשו םכילע רַמְמ"לַאְו למ-לא עּבְלֿב יִרָה :םיִלְרַעה
 חיִשַמ יִלְּב לאש גמ םיִרֹובִנ ןֶנִמ לענג םֵׁש יִּכ תמורה
 פ ןתָנהי תשק  םירופג בְלֹהמ םיִלָלֲח םּדמ :ןמָשּ
 גג לואש :םקיר בושת אָל לואש ברחו רוח גשְנ אל
 ורָרֿפנ אל םהומבו םָהייִחְּב םמיִעְנַהְו םיבָהָאְנה ןַתְנוהיו
 ג לּואְש"לֶא לֵארְׂשִי תנּב :ּורְבְנ תויראמ ולק םיִרָשְנמ
 לע בָהָו ידע הלמה םינָרֲעִע ינָש יו הָעְכְּב

 ₪ ה דש Ne ויש

 גד ל ףיא :םיִׁשָ הפהאמ / Bis הקאלפנ דֶאְמ
 ב והָיו :הָמָחְלִמ יִלָּכ ודְבאיַו םיִרובנ
 תַחאְּב הָלָעֶאַה רמאל | הוהיב דוד לֵאְׁש ןכ"ירחא
 הא דוד רמאמ הלע וילֵא הוה רָמאמ הדוח יֵ
 ויִשְנ יתש םְַו דוד םש לעיו :הָנְרְבַח רָמאֹו הָלֵעֲא

 םעניחא

 זאפ

 .ר'תו ס'ת ;ע'ת ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו -לַאְו א'ס . 90 = ,ירק ףמּצ ,ביתכ ְּךיַמָּד +. 6
 .ירק חּושמ ,ביתכ ַחיִשָמ א'סבו ,ב'דו א"ד ןכו ּוׁשַמ א'ס צץ. 91  .תוצחְּב א'ס ץ. 0

v. 2ויו ביד ,א'ר ןכו סכשובל איס + 24 .הלע א'ס + 4 .ו'ו א"ד ןכו גוסב א'ס  
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 :ילְמְרכַה .לָבְנ תשא לינבַאו תילערזוה םענחַ
 יִרָעְּב ובשיו ותיבו שיא דוד הלעה ומעדרשא וישְנַאְו ג
4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 רודדתֶא םשדוחשמוו הדוהו ישנַא ואבו :ןורבח
 שיבי "שנא רמאל ודל ודנו הָרּוהְי תיִּכלַע ךלמל
 הלשיו ;לּואְשתַא ורבק רשא רעלג :

 םַהיִלֶא רָמאו דעלג שבי ישְנאדלֶא םיכָאלַמ דוד
 -כע הוה ֶסְחַה םֶמיִשָע רֶשֶא הוהיל םֶּתַא םיִכְרְ
 הָוהְישעו הָּתעְו :ותא ורק לואשדםע םפנְרֲא
 הָבֹוטַה םֶכּתִא הֵׂשֲעֲא יִכנֲא םנו תַמָאְו דסח םָכָמִע
 כ ְנְקוֲהה | הָתִעְו :הזה רָבְּרַה םתישע רֶׁשֲא תאוה -

 יתא ם ליִאְׁש םכינדַא תמכ ליחדינבל ויה םכידי
 :םהילע ךלמל הדוהי-תיפ ּוחְשִמ

 -תֶא חַקָל לִאְׁשִל רֶׁשֲא אָֿבְצ-רׂש רגב ךנָבַאו
 "לא והָכְלְמִו :םנָהֹמ ּוהָרֿבִעו לּואָשְִֶּב תשבדשיא
 -לעו טיֿפָא-לעו לאערזילאְו ירושאה"לאו רעלגה
 ךֶּב :הלפ לארשידלעו ןמָינב
 לאְרָשידלע ּובְלְמְּב לּואָשְְּב תשבחשיִא הָנָׁש םיִעְּבְרַא
 :רוד יִרֲחַא יֵה ּהָדּוהְי תב דא למ םִנָׁש םִיַּתְׁשִו
 -לע ןְרְבְחּב ךלמ דוד הָיָה רשא םימוה רפסמ יהו
 :םישָרֶח הששו םִנָׁש עבש הָרוהְי תי

 ליִאְׁשְְּב תֶשְּכְישיִא ידעו דְְָּב רָנְבִא אציו
 יואצי דוד יִדְבַעְו הורָצְדֶּב בָאּויְו :הָנעְבְּג םינחממ
 -לע הלא ובשיו וחי ןועבנ תַכְרְבלַע םוׁשנפװ
 לנבא רמאו :הזמ הברבה-לע הלאו הומ הפרבה
 באי רמאיו ונינפל וקחשיו םיִרעְגה אָנ ומוקי בָאוידלֶא
 ןמינבל רשע םנש רפסמב ורבעו .ומקיו :זּומָקִי
 :דוד יבעמ רשע םינשו .לואָשדּב תשפרשיאל
 וקזחיו 7
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ץ. 8 .רסח םֶהָלֶא א'ס צ. 5 .ירק תיִלאְעְרזיַה <. 2 .ב
 .ס'תו ע'ת ןכ ׁשיִאְל ל"צ צ.15 = .ע"ת ןכ ןֹורְבֲחַמ ואצי . צ v.13 | .ירק ולָּכ 9
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 6 ולפיו ּוהַעְר דַצְב וּכְרַחְו והער ׁשאָרְּב | שיא ּוקְוָחיו
 רְׁשֲא םיִרָצה תֶקְלְח אהה םוקָּמל אָרְקו ודחנ
 וז אוקה םיַּב דָאְמ-רע השק המחלמה יֵהְּתַו :ןעבנב
 : םש ויהיו :דוד ידבע ינפל לארשי שנא רנבַא ףנניו
 לארשעו לארשעו ישיבאו בָאי .הָיורצ יִנָּב הֶשלש
 ₪ ףףרְה :הָרָשְּב רשֶא םָיִבצַה דחאָכ ּיִָנרְּב לק
 "לע ןימיַה-לע תָכְלְל הָטְנאְלְו ךְנְכַא יִרֲחַא לאהַשע
 ג הָּתַאַה רמאיו וירחא רנבא ןפיו :רנְבא יֵרֲחַאֹמ לואמשה
 גו לל הָטְנ רבַא ול רמו יִכְנַא מאו לֵאהְשִע הו
 דחקו םיִרענַהַמ דָחֶא דל וחַאְ ףלאמשהלע וא ל;ימידלע
 ג ףס'ו :וירחאמ רוסל לֶארְשע הָבֲא-אָלְו ותְצְלָתְַתֶא ךל
 =ֵמְל ירחאמ ףל רוס לֵאּהְׂשע-לָא רמאל רֶנְבַא דש
 ג: ןַאמו :דיחֶא בָאוידלֶא ינפ אָשֶא ךיִאְו הָצְרא הבכא
 אצתו שמחה"לא תינחה ירֲחַאְּב רבא ודו רוסְל
 -לֶא אָּבַה"לָּכ יהיו ותחת תמו םש"לפיו וירחאמ תיִנָחה
 ג, פדרו :ולמַעיו תמיו לאהשע םש לפְנְרשֶא םוקפה
 ואָּב הָמִהְו הָאָּב שמשהו רֶנְבַא יִרָחְא ישיבָאְו בָאּוי

eae.ןֹעְבִג רבְדִמ ד ינינפלע רֶׁשֲא הָמִא : 

 26 ; אלא רבא אלק :ּתַחֲא העבגהשאר לע + ודמעיו
 הָרמחיכ הָּתְעְַי אולה ברח לכאה הצנְלַה לָמאיו
 בשל םֶעְל רמאת"אל ימ"רעו הָערַחַאְּב הָיַהת
 אלול יִּכ םיִהֹלֲאָה יה בָא רמאיו :םהיחא יִרחאמ
 :ויִחֶא יִרָחַאמ שיא םעֶה הלענ רקבהמ א יִּכ תְרָבד
 8 דוע ּופדרידאלו םעָה"לְּ ודמעו רֶפושַּב בָאְוי עקְתיו

 א וישנו רגְבַאְו :םחלהל רע פְפיאלְו לארשו ירחא
 ןדריהדתַא ּורְבעו אוהה הָלְיְלה לכ ּהָבְרעב ּוכְלָה

 וכליו
v. 6מ'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רפח לאמָשַה א'ס +. 19 .ע'ת ןכ םיִדֹצַה וא םיִדַצַה ל"צ , 

 .ירק ּויִּתְחַּת ,ביתכ ּוּתְחַּת . 23 .ירק ותַציִלָת צ. 21 .ו"טדו די 'יד ,ב"וד ,א'יד
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 ירחאמ בש בָאויְו :םיִנָחמ ואביו ןורתְּבַהדלָּכ וכלה 30
 -העְׁשַּת דוד יֵדְבִעַמ ודְקָּבי םעֶהלְכ-ַא ץפקיו רנְבַא

 יׁשְנַאָבּו ןמָיְנִּבִמ ופה דוד יָדְבע :לארשעו שיא רשע +
 לאהשעהתא זאשיו :ותמ שיא םיששו תאמר רֶנְבַא כ
 הֶלילהילְ וכלה םֶהְל .תיִּכ רֶׁשא ה קב 3

 ֹוָחְ דלה: דודו דוד תיּכ ןובו לוק תב זיפ לי
 ודליו ג םיכלה לואש תיבו כ

 םעיחַאל ןונמא ורוב יהו ןִרְבְחַּב םנְכ רול
 לַפנ תשא לעבאל בָאְלַכ ושמו :תלאערקה:

 ףלמ יַמְלַּתדתַּב הָבַעַמְְֶּב םולָשְבַא 'שלשהו יִלָמְרַכה
 ךב היטפש ישימחהו תינחךב הינרא יעיברקו :רּושנ +
 ודְלִי הלא רוד תשא הלנעל םִעְרְתְי יששהו :לטיבא ;
 תויהּכ יהיו :ןורְבַחְּב רול 0

 רנבאו דוד תב .ןיבו לּואש תי ןיב .הָמָחְלִמִה
 ףמשו שנְלפ לֵאְׁשְלו :לאָׁש תיֵבְב קָזְחְתְמ הָיָה ד

 -לֶא הפאב עודמ רַנְבַאדלֶא רמאיו היאדתב הפצר
 תשבדשיא ירבדדלע דאמ רנבַאל לחוו :יבָא שנליפ ;

 -הֶשַעֶא םויה הףיהיל רֶׁשֲא יִכנֲא ֶלָּכ שאֹרָה רֶמאֹו

 -הכ :םויה השאה ןוע לע רקפת רוד יב ג ףתיצמה 0
 עַּבָשָנ רֶׂשֲאכ יִּכ ול ףיפי הכו רנבַאְל םיִהְלֶא השעי

 תיּכמ הפלממה ריבעהל :ול-השעא ןפחיִּב דודל הוה 0
 הוהחלעֶו לארשידלע דוד אָפְּכדתֶא םיִקָחְלּו לאש

 רנֿבַאדתֶא בישְהְל דוע לכיאלו :עַבַש רַאּב"דעֶו ןדמ וו
 :ותא ותַארימ רְכְד

 חלשיו
v.31אלמ תיִלאָעְרְיַה א'ס צ.2 = ,ירק ּודְלְניַו ,ביתכ ודלוו צ.2 .1 .ע'ת ןכ יִׁשְנֲאַמ 0 צ  

 א"ס צץ. .ירק ליניִבאְל ,ביתכ לגיבַאל v.3 .ו'טרו ד'יד ,ב"יד ,ו"ד ,גיד ,ב'ד ,א"ד ןכו

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו -לֶאְו א"ס ץ.8 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו תשבדשיא רמאיו

 .ירק ְּךיִתיִצַמָה +. 8
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 3 בָאויו :םֹולָׁשְּב ליו וחלש יכ ןֹובֲחְּב דודהסע ּנְניא

II] 12-939 ב לאומש  

 אג "יִמְל מאָל ותחת ךוֶדילֶא | םִכָאְלַמ רנְבַא חלְשיו
 בסהל מע ידי הגה יתא דירב הָתְרּכ רמאל ץרא
 ו ףִּתא תרכא ו נא בוט רמאיו :לַארְׂשְחלְּביתֶא ךילא
 דאל רמאל ּךִּתַאמ לאש לכנָא דַחֶא רָבִּד א תִרְּב
 -תַּב לכימ תא איבה" ונפל כ יִנָפִִתֶא הֶאְרִת
 :יִנָפְִתֶא תואְרל ךַאְבְב לואָׁש
 44 רמאל ליאְׁשְדָּב תָשְברשיאלא םיִכָאְלַמ דוד חלשיו
 הֶאַמְּב 0 יִתְשְרַא רֶׁשֲא ae ִתְשִא-תֶא הנ

-- 7-0 

 וז ד רמאל לארשי נקה -םע הָיָה באיבר :בשיו
 למל דהא םישקבמ םַתי8ִה םשלשדסנ למת
 8 | דיּב רמאל דוד"לֶא רַמֲא הָוהי יִּכ ושע התעו :םכילע
 דימו םיִּתְׁשְלַפ דימ טַארשי ימעחתַא עישוה ידבע רוד
 ופ -םנ ףליו ןימינב וָאְּב ךנבַאדסנ רדיו ;םֶהיִבְיאדלָּ
 בֹוט-רְׁשֲא-לַכ תַא ןורבְחַּב דוד ונאּב רפדל רנַא
 א ךנְבַא אבו :ןְמנְב תיִּב-לַּכ יעעֿבו לֵארְׂשִי ינֵעְּב
 רגֿבאל לוד שעיו םיִשְנַא םירשע יתאו ןורבח רְיְּד-לֲא
 21 דיד"לא רנְבַא רמאיו :הָּתַשִמ ֹותֲאהרְׁשַא םיִׁשֲָאלְו
 -לֵב-תֲא לפה יִנדַאדלֶא דָצְכְהִא הָכַכַאְו | הָמּוקָא
 האָּתרְׁשַא לָכְּב ּתַכְלַמּו תירְּב ףּתא ּותְרַכִו לָאָרׂשִ
 nD (Ae) ג ידבע הָגהְו :םִלָשְּב ךליו רנֿבאתָא דוד חלשיו לשפנ

 רנְבֲאְו יאיֿבַה םָמע בר לְלְׁשְ רּודְּנַהְמ אָּב בָאּויו דוד
 שכ כ

 הלב =
 .אלמ ּףַאֹובְּב א'ס ץ. 13 .ע'ת ןכ תאַבַה םא ל'צ ע. 13  .ירק ויִּתֲהַּת ,ביתכ ֹוּתֲחַּת ץ. 2

v.15ירק ׁשיל ,ביתכ שול צ. 15 .ז'ט קוספ ןייע :ר'תו ס"ת ,ע'ת ,'רת ןכ השיא ל"צ . 

 ןורַבָחּב א'ס צ. 90 = .ר'תו ס"ת ,ע"ת 'רת ה"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו עישוא א"ס צ.18 = .ירק 1כבו 6

 .ּואְּב ריבס צ. 22 .הצבקאו נ"ב ,א"ב ןכ v.91 .ר'תו ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו
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 דאב רמאל בָאויל ודנו ואב וּתִא-רַׁשַא אָבַצַהדלְכְ
 אביו :םּולָשְּב ליו והחלשיו .ףְלמַהְלֶא רְדִּב רנָכַא ₪

 .רנְבַא אָמְדהְנה התשע הָמ רֶמאּו ךְלִמַה"לֶא בָא
 ְךנְבַאזתָא תַעְדָי :ולה ךליו יִתְחְלַש הֶזהֶמְל יִלַא ₪

 ךאובמחתאְו ךֶאְצומתֶא תעדלו אב תתפל יכ רוב
 םעמ בָא אצװ :השע התַא רׁשֲאלכ תא העלו 6

 - רופמ ותא ובשיו רנְבַא יֵרֲחַא םיִכָאְלַמ הלו די

 בָאֹו והשו ןורבַח לנבא בָשיו :עֶרְי אל דֶוְדְו ּהָרְּפַה א
 שמחה" םש והיו ילׁשַּב ותא רֶּבְֹל רעשה ותלֶא

 ןכ .ירחאמ דוד עמשיו ויָחֶא לאהשע םדָּב תמו א
 יִמדִמ םלועדדע הוהְי םעמ יִּתְכְלַמַמְו יכנא יִקָנ רָמאיו

 ויבָא תיּבלָּכ לֵאו בָא שארדלע ולח :רנְַּכ ךנבַא ₪
 דפ חמו עְרצְמּו ב] בָא תיבִמ תַרָכַלַאְ
 ורה ויחֶא ישיבָאו בָאֹוװ :םחָל"רסֲחו רהב לֿפװ
 ןועֿבנְב םֶהיִחֶא לֵאהְשעדהָא תומה רֶׁשֲא לע ךנבאל

 בָאוידלֶא דִוָּד רמאיו :המחלמב 3

 םיקש ּורנַהְו םֶכיִדְגְב וערק ותא"רָשא םעֶה"לָּכילָא
 :הטמה יִרחַא לה דוד ךלמהו ךנבא ינפל ּודַפְס
 לבו ולוקדתַא דלמה אשי ןוְרְבָחְּב ךנבאהתא ורְּכקו
 :םעֶהלַב כ ּוְָבו רנֿבַא רָבְכ"לָא

 :רגֿפַא תמי לֵב תומְּכַה רמא'ו ךנבא"לא למה | ןגק 3
 לוֿפנּכ ושנה םִיִּתְשחְנלְדאְל ילו תורסַאזאל דידי ₪

 :וילע תוכבל םעה-לפ ופסיו ּתלַפְנ הלועדינב ונפל
 םויה דשְּב םֶחְל דִוְדדתֶא תורבהל םעהדלכ אביו 5

 עבשיו

 ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ב'יד ןכו שמחההלֶא א'כ +. פז = .ירק ףֶאָבמ ,בותכ ףָאְובְמ +. 5
 םירפס תצקמב ירקו ביתכ ןכו -לַעְו ריבס ץ. 99 .עיבר רמאיו א'ס +. 98 .ג'ב 'ב ליעל
 ה יה היה ה .םיד ,איר ,י"ב םירפס בורב ןכ ו 34, ."לָאו גיב איב ןכ v.29 "כ
 תֹורְכַהְל א'סב ,ירק תֹורְבַהְל +. 85 = ואביו ריבס צ.35  .רסח ּךֶךָי םירפס תצקמב ,ר"תו
 .ב"יד ןכו ירק תֹורְבַהְל ,ביתכ
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 ףיסי הכְו םיהלֶא ילדהשעו הפ רמאל רדוָּד עַבָׁשו
 :הָמּואמְדְלַכ וא םחְל"םעטָא שמשהדאוב ינפלדםא יִכ
 4 הֶשָע רׁשֲא לֹפְּכ םָהינְעְּב בטַײו וריכה םַעָחְלָכ
 יז "לכו םעה"לב עֶר במ םעה"לפ יִניִעְּב למה
 -הֶא תיִמָהְל ךקמהמ הָתָיַה אָליְּכ אּוהַה םויּכ לארשי
 % "לֶא ְלַמַה רֶמֹאו :רְְַּב ךנֿבַא
 הזה םויה לַפְנ לודגו רשחּכ ועדה אולה וידְבַע

 הלאה םיִשְנֲאָהו למ ושמו ךר םוה יאו :לֵארׂשיְּב
 הָעְרְה השעל הָוהְי םלשו ממ םישק הָיְורָצ נב
 ד תמ יִּכ לּואָשְְּביעמשיו :ּותַעְרּכ
 ג ינו ::ּולַהְבִנ לארשידלפו ויד יפרו ןורבחְּב רבא
 הב ראד םש ליאְׁשפיווה םידודנהירש םיִׁשנֲא

 יִּכ ןמינב ינְבִמ יִתְרָאְּבַה ןומר נְּב בָּכַר ינשה םשו
 הָמָיִתִנ םיתרָאְּבַה וחרביו :ןמגב"לע בשָחֶת תורָאְּבְְ
 :הזה םיה דע םיִרָג שיהיו
 הָיָה םֶנָׁט שמְחְדְּב םיִלְנר הָכְנ ןֵּכ לּואשְִַּב ןְתנוהילְו
 ותנמא והאשתו לאערזימ ןנוהיו לואש תַעָמש אָבְּב
 :תשביפמ ימשו חַסֶפיו לפיו סונְל ּהָוָפְחְּב יהיו םנּתַו
 םויה םֶהָּכ ואביו הָנעבּו בכר יתֹרַאְבַה ןּומרחינּב וכלי
 :םִיָרָהְצַה בפשמ תא בכש אוהו תשּכ שיא תוּבְדלֶא
 ;דלֶא הכו םיטח יחקל תיבה ךות"דע אָפ הלה
 -אּוהְו תיבה ואביו :ּוטְלַמְנ ויחֶא הנעבו בפרו שמחה
 וריסיו והתמָיו והכי ובָּכִשִמ רדֲחַּכ לתטִמילע בפש
 -לָּכ הָבְרַעִה רד פלו ושארדהָא וחקיו ושארדתא
 ןורבח .דודדלֶא תשכישיא שארחתַא ואבו :הליְלַה

massורמאיו  
 -ׁשיִאְל ויה ל'צצ.2 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ -ןּב תשביפמ וא תשבדשיא עמשיו ל"צ ץ.1 .ד

 ,ג'ד ןכו הָּנִהְו א'ס +. 6 .ירק ּוּתנַמֹוא +. 4 = .ר"תו ס'ת ,ע'ת ןכ -ןֶּב תָשביִפְמְל וא תַשּב
 ,ג"ד ,ב"ד ןכו רסח ּורְסַו א"ס צ. ד  .ב"דו א"ד ןכו דלא א"ס צץ 6 .ס'תו ע'ת ,ב"יר גד

 5 .ר"ידו ב"יד "ד
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 ליאְׁשְְּכ תׁשב-שיִא שאריהנה ךְלמַהלֶא ורמאיו
 למה ינדאל הוה ןּתו ףשפתַא שקּב רֶׁשֲא בא

 trad דוד שו :וִעְדִמּו לִאְׁשִמ הזה םויה המק 0

 2 כ :החעלָממ ישפנְדתֶא הָרָפדִרֶשֶא הוהיחיח 0
 ויניעפ רשבמכ הָיְהְדאוהו לואש תמדהנה רמאל יל
 :הָרׂשְּב ולדיתתל רֶׁשֲא ְלָכָעְב ּוהָגרַהֶאְו וב הזחְאּו

 -לַע וי קיִדצהשיִאדתֶא ּוגְרְה םיִעָשְר םיִׁשְנֲאדיכ ףא וו
 ִתְרעֿבּו םֶכְְיִמ ומְדרתֶא שקְבָא אולַה התו ובְּכְשִמ

 וצצקיו םונרהיו םיִרְעגַהתָא דוד וצו :ץֶרֶאָהְדִמ םֶכְתֶא ו
 ןורבחּב הכרבהלע ּולתיו םהילנרדתאו םֶהיִדיתֶא
 רגָבאדרֶכְְּב וָרְּבקִו וחסל תשפחשיא שאר תא

 לארשי יִטְבָשלָּכ ואביו :ןורְּבָחְּב ה
 ףרשבו ךמצע ונגה רטאל ורמאיו הָנֹרבַה דודְלֶא

 למ לּואש תב םושלשדסנ לומתָא-םג :ּונֲחֲָא כ
 לֵאָרְשִײֶא לבמה איצומיהָתַיָה הֵּתַא ּונילע

 ימעדתַא הערה הָּתַא ךל הָוהְי רָמאיו
 ואבו :לָארְׂשי-לע דנָנְל היקת הָּתַאְו לאְרשידתא ג
 םְהל הר הָנֹהְבַח למַההלַא .לאְרשי יקל
 דָוְדדתֶא ּוחְשִמִיו הֹוהְי ינּפל ןוְרְבָחַּב תיִרּב דוד ךלַמה

 םיִשלֶשְָּב :לֶאְרשידלע למל 4
 ףלמ ןורבָחְּב :ךלמ הש םיעְפרא ּכְלַמְב דודה :

 כמ םלשוריבו םישרֶח הָששו םינָש עבש הדוהיהלע
 ףליו :הֶדּוהְי לאְרָשיִלָּכ לע הגש שלָשְו םישלש +
 רַמאיו ץֶראָה בשוי יסֿביה-לֶא םלשורו וישנו למה

merדודל  

 איצומ הָחיִיָה צ. < .ךרשבְּו נ'ב א'ב ןכ 1. .איעג אלב -תֶאְו נ'ב ,א'ב ןכ 9
 א'סב .4 .קוספ עצמאב אקספ ץ.2 .ירק איִבַּמַהְו .2 .ירק איצומה תיִיַה ,ביתכ
 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו םיִעְּבְרַאְו א'ס .4 .דוד הנש א'ס צ. 4 .אקספ ןאכ ןיא

 *ך :-:
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 םירועה ּףְריִסָה-סַא יִּכ הָנה אֹוֿבָתהאל רמאל ודל
 ז תא דוד דכליו :הָנַה דוד אוביזאל רמאל | םיִחְסַּפַהְ
 ג לב אוהה םויפ דוד רָמאיו :ְוֶּד ריע איה ןויצ תדצמ
 םירועהדתֶאְו םיִחְסְּפַהתָאְו רּונצַּב עו יִסּובָי הָכמ
 אוב אל פפו רש ורָמאְ כ יָד ׁשֵפָנ וָאנש

->** 

 oo jemi 00 00 ה ןש כ. Aw תן השש A ישר תו ון

 וו םיִזָרֲא יצעו דודדלֶא טיכָאלמ 0-2 םֶריַח חלש
 וג עליו :דְוְרְל תובדונפו ריק ןֶּבֶא ישְרָחְו ץע ישרה
 אָשנ יִכְו לארשיילע למל הוהְי ָֹנבֲהַכ דוד
 :לַארְׂשִי ימע רובעב ותכלממ

 וג ירחא םלשּוְךימ םיִׁשָו םישנלפ רוע דוד הכו
 14 הָלֶאְו :תֹנָבּו םִנָב רובל דוע ּודְלְּוו ןורבחמ ואב
 תו .בבושו עמש םָלָשּריִּב ול  םילליה .תומש
 5 עדרילאועמשילאו :עיפיו גפנו עושילאו רחביו :המלשו
 :טֶלָפיִלֶאְו
 וז לֶאְרְשי"לַע ְךֶלַמְל דָוְדדתֶא וחשמהיּכ םיִתְשְלפ ועמשיו
 דריו לוד עמשיו דָוּדדתֶא שכְבל םיתשלפ-לֿכ ּולעו
 ו :םיִאֿפְר קַמַעְּב ושטעו ּואָּב םיּתְשלפו :הָדוצמה"לא
 וו םָנתִתַה םיִּתְשלְּפדלֶא הלעַאה רמאל הוהיב דוד לַאשו
 הע לוְדדלֶא הָוהְי רמאיו יִליְב
 א דלַעָבְּב דוד אבו ּּףדיְּב םיִּתְׁשְלְפַה-תָא ןֵתֶא תני
 יבְיִאְדתֶא הָוהְו ץֶרָפ רמאיו דוד םֵׁש םכיו םיִצְר
 אוהה םוקְמהיםש אָרְק ןפילע םָימ ץֶרָפְּכ פל
 9 דוד םאשיו םהיבצעדתֶא םשדובשיו :םיצרפ לעב
 ופסיו | = ?וישנאו
 ל"נ v.16 = .'ג ד" ,א ה'ד ןייע :םַלָשּוריִּב ל"נ ל. 8 .ירק יִאּונׂש ,ביתכ ּואְנָש +. 8

 ,ב"וד ,א'יד מ'ד ג"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפסב ןכצ.וז = .'ז ריי ןא היד ןייע :עֶולעֶב

 ל"נ צ. 51 = .איעגב ובזעיו ניב ,א'ב ןכ +. 1 .קוספ עצמאב אקספ +. 19 = .ו"טדו דייר

 - 0 .ב"ו ד"י ,א ה"ד ןייע :םֵהיֵהְלֲא
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 :םיִאֿפְר קמעְּב ושמו תולעל םיִּתְׁשלּפ דוע ופיסיו ₪
 -לֶא בה הלעת אל רָמאיו הוהיְּב ד לאו 33

 ןּכ רִוָד שעיו :םיתשלפ הָנְחַמְּ תובל וש ה הוהי ₪
 ףאב-רע עַבָּגִמ םיּתְשְלָּפתֶא ףיו הוהְי והּוצ רשאכ
 -לָּכ-הֶא דוד דע ףסיו 5 ו
 -לַכְו דוד ךליוו םקיו :ףלא םישלש לֶאְרְשִיְּב ריִחְּב כ

 תא םשמ תולעהל הָדּוהי ילָעָּבִמ ותא רַשֶא םַעָה
 בשי תואְּבַצ הוהי'םש'םש אָרְקַרָשא םיִללֲאָה ןורא

 הָלְנעְלֶא םיהלַאה ןורָאדתא ּובֿפרו :ויְלָ םיֿבְרְּכַה 3
 אָועו העֿבכ רֶׁשֲא בֶדְניִבִא תיכמ והָאָשיו הֶשְדִח

 והאי :השדח הלנעהתַא םיגה) בדְניבא נב ויחאו 4
 ויחַאְו םיהלאה ןורא םע העבנכ רשא בלניֿפַא תיבמ
 םיקַחשִמ לאְרְשְו תיבחלפו ו דודו :ןֹורָאָה } ינפל לה:

 םיִלָבְנִּבּו תודְְכְבּו םיִשֹרְב'יִצֲע'לָּכְּב הֶוהְי נפל
 ןוכנ ןרנזדע ואבו :םילצְלַצְבְו םיענענמבו םיפתבו 6

 וטמש יכ וב וחאיו םיהלֶאה ןורָאדלַא הֹוע חלשיו
 םיהלָאה םש ּוהכמ הׂשְּב הוה ףא-רחו ורָכָּבַה 7
 לע דודל רחיו :םיהלָאָה ןורא םע םש תמו לשה"לע <

 איהה םוקמל אְרְקיו הָשְּב ץרפ הָוהְי ץֶרֶּפ רֶׁשֲא
 םוימ הָוהְידִתֶא דָוָד אָרֹפ :הזה םויה רע הש ץרפפ
 הָבֲאאְלְו :הָוהְי ןורא יִלֶא אובְי ףיא רַמאיו אוהה 0

 והשיו דוד ריע"לע הוהְי ןֹורֲא-תֶא ויִלֶא ריקהל דוד
- le aN 

 תיִב הָוהְי ןורַא בשיו :יִתְגַה םֹרָא-רבע היכ דוד 1
 דבע

 אלב םֶהיֵרֲחַאַמ א'ס +. 93 .ג"ד ןכו רסחד רסח ּופס וא ,אלמד אלמ ּופיִסֹויַו א'ס +. 2
 .ו"רו ב"ד ןכו ירקו ביתכ ּףעֶמׁשכ א"ס ,ירק ָעַמַשִּפ +. 4 .ס'תו ביד ,א"ד ןכו -לָא תלמ

v. 5ב'ד ,א'ד ןכו דדַעְו א'ס +. 95 = .ו'ט ד"י ,א ה"ד ןכו ,ע'ת ןכ ןועְבִָּמ = 'עבגמ ל'צ  
 . ,ר'תו ע'ת /רת ןכ הוהי םש ארקג א'ס .2 .ינימש תשרפל הרטפה +. 1 ,1 .ו"דו
 הזע ל'צצ.6 .'ח ג'י ,א ה"דו ,ד"י קוספ ןמקל ןייע :ע'ת ןכ םיִריִׁשְבּו זֹע-לְבְּב ל'צ צ. 5
 .ירק אָרַַו . 9 .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו -תֶא א'ס y.6 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ןכ ודָותֶא

v. 0תיִבָּב ריבס +. 11 ."דבע נ"ב ,א"ב ןכ צ. 10 .ר'תו ע'ת ,'רת ןכו -לֶא א'ס , 
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 *תֶא הָוהְי רבו םיִשְדָח הָׁשלְׁש יתגה םֶדָא רבע
 19 - רוד ךלפל דתו גותיִּדלָפתֶא םֶדֶא דבע

 en = רוד דל .םיהלָאָה ןרא רעב
 4 יחיו :החמשב רוד ריע םֶדֶא דבע תיכמ םיִהְלֲאָה
 רוש חכו םיִדָעִצ השש הָיהיְורֲא יאָשְנ ורעצ יב
 44 רח דודו הוה ינפל .עלָכְּב רפְרַכמ דודו :איִרְמו
 ו ןורָאְדתֶא םילעמ .לַארׂשי תיבלְפו דודו רָב דופא
 ו אָּב הוי ןורָא הָיְָו :רפוש לוקו הֵעּורְתַּב הוהִי
 ןולחה רעב | הּפְהְׁשנ לּואָשדתּכ לכיִמו דוד רע
 ובתו הוה ונפל י לכרכמו זפמ דוד רלמהתֶא אָרַתִ
 וז ימוקמב ותא וגציו הָוהָי ןורָאדתא ואבו :הָּבְלְּב ול
 ינפל תולע דוד לע רוד ולדהטנ רשא לָהֹאָה וב
 ו םימלשהו הָלשַה תולעהמ דוד לכו :םיִמְלְשּו הוה
 גו םעה-לפל קלַחיו :תוֶאְבַצ הודי םׁשְּב םעָהתֶא דרב
 תלח טיאל השאדדעו שיאמל לֶאְרשי ןֹומֲה"לְכְל
 -לָּכ לו תָרֶא השישאו דַחֶא רַפְׁשִאְו תחא םֶחְל
 20 ותיִּכְרתֶא ךרָבְל דוד שו :ותיִבל שיא םעֶה

 ד תארקל לואשדתּכ לכימ אַצַתו
 הל רש לֵאָרְשִ ךְלַמ םויה דֵבְכהמ רָמאתו
 דחא תולע תֹולנְהּכ ויְפִע תוהְמַא .לעל םויה
 גו יֵבירֲחְב רׁשֲא הוה ינפל לַכיִמדלֶא לוד רמאיו :םיִקְרָה
 "לע הוהְי םעדלע ד ותא תֹצְל ּותיּבדלְּכִמו יבא
 .תאמ דש יתלקג :ה ינפל יתקסשו לארשו
 םמע ּףְרמָא רֶׁשֲא תֹוהָמֲאָהדסעֶו ןְנִעְּב לָּפְש יִתָיְהו
 הדבכא ה

nD a 

 ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפסב ץמקב ןכ +. 14 .ב"י קוספ ןייע :ע'תו ב"ד ןכו תיּבדתא א"ס 1
 .חתפ רַפשאו א'ס צץ. 19 .אלמ ּוגיצו א'ס צ. 17 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד
 א"ס .v 21 .ע'ת ןכ הָוהְי ךּורּב דקרא הוהי ל"צ צץ. 91 .קוספ עצמאב אקספ ל. 0
 .ו"רו ב'ד ,א"ד ןכו ריגל
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 םוי דע דלי הל הָיָה-אְל לּואָשהתַּב לַכיִמְלֹו :הָרְבְּכִא ₪
 :ּהָתומ
 ביִבָּפִמ .ולדחינה .הָוהיַו .יִתִבְּב למה בשה יהנו
 אָנ האָר אינה ןַתָקלֶא ְּךֶלַמַה רַמאיו :ויביאדלָּכמ 2

 ףותְּכ בש in ןוראו םִיִזְרַא תיִבְּב בשוי יכנֲא
 ל ףכַכלּב רשא לָּכ ךלמה"לא ןתְנ רמאיו :הֲעיריַה :
 אוהה הָלָיְּכ יָה מע הָוהְי יכ השע +
 -לֶא רמָאְו ךל :רמאל ןתלֶא הוהחרבדיהו = 5

 הָוהְי רמָא הכ רודלֶא יִדְבע
 תיבְּב יִתְבְשְי אל יִּכ :יִתְבַשל תב יִלְהְנְבִת הּתַאַה <

 םויה דַעְו םירצפמ .לארשי :ינבדתא יתלעה םוימל
 -רֶׁשֲא לכ כשמו לֶהֶאְּב ךלהתמ :הָיִהֶאְו הוה ד

 ַחאתֶא יִּתְרַבְד רָב לֵאָרְִׂי ינְּב"לְבְב יתכלהתַה
 לֵאָרְׂשִײתֶאי יִמע-תֶא תוערל יתיוצ רֶׁשֲא לארשי יטבש

 -הכ .הֶתַעו :םזְרֲא תיב יל םתינב"אל ּהָמְל רמאל +
 רַמָא הפ .רודל ידבעל רמאת
 ןאצה רחאמ הונהךןמ דיתחקל יִנַא תֹואָכצ הוה
 לַכְּב מע הראו :לֶאְרְשיִדלע ימעדלע דיִנְנ תווהל
 יתשעו ףנפמ ףיביאלַּפיתֶא הָתְרַכִאְו תְפלַה רשא

 ִּתְמִׂשְו :ץֶרָאְּב ךשא םיִלֹדְנַה םׁשָכי לדג "םש ל 10
 זגרי אלו ויִתְחּת ןכשו ותעט לארשיל ומעל םוקמ
 :השאָרְּב רׁשֲאַּכ ותועל הֶלְועְדנִב .ּופיסידאלְ רש

 לארשי ימע"לע םיטפש יתצ .רשא  םויהךמלו ו

 תֶיִבְרִּכ הוה . דוגהו ףוכְיִאילָּכמ ל .יתיגהו
Faraהשעי קוקה לט המת - 

 ."ַחיִנַה ג'ב ,א'ב ןכ צ. 1 ,? .ירק דֶלָי ,ביתכ דָלָו וא דָלְו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 3
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו דוד יב א'ס ץ.5 .קוספ עצמאב אקספ +. 4

v.6ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ןכו לֵאָרֹׂשִי מע א'ס צ. 7 .היהאָו נ'ב ,א'ב ןכ .6 ."רע א'ס  
 ןכו יִרֲהַאַמ א'ס ץ.8 .קוספ עצמאב אקספ +. 8 .א'ד ןכו דוד א'ס ץ.8 .ר'תו ס"ת
 םש ל'צ +. 9 = .ר"תו ס'ת ,א"יד ןכו לֵאָרׂשִי יֵּמַע א'ס +. 8 .'ז ד" ,א ה"ד ןייע : ב"דו א"ד
 היד ,א'ד ןכו לֵאְרׂשִי א'ס . ג0 .'ח זי ,א ה'ד ןייע :ע'ת ןכ לודג תלמ אלב םֵׁשְּ
 .רסח ֹותֹּכֲעְל א'ס +. 0 .ר'תו ס'ת ,'רת ,ב"יד

Se 



vil 12-95567 ב לאומש  

 9 beac ּתֹבַכְׁשְו יִמֵי ּואְלְמִיְ יִכ'הְוהְ קדהָׁשְעְ
 תניכהו ףיעממ אָ רשא ףירחא ףעְרוחתא יתמיקַהו
 13 אָפְּכְַתֶא יתננכו ימש של הוה אוה :ֹוָּתכלִמַמתֶא
 וג "היה אוֲהְו בָאְל ולהְיִהֶא ג :םלועדרע ּתְבַלְממ
 יעְנְנְבּו םיִׁשנֲא טֶבָשְּב ויתחבהְו יתעְהְּב רשא ןבל יל
 וג יִּתרסַה רֶׁשֲאַכ .ונָמִמ רוסיחאל ידסחו 1 םדאוונפ

 ו 'ףתיּב מא :ףנָפלִמ יֵתֹריִסָה רֶׁשֲא לאש םעמ ם
 :םלועדדע ןוכנ היהי דאס ךינפל םלועדלע תפלְמַמ
 וז ןתְנ רָּבד ןַּכ הוה ןווזחה לבו הלאה םיִרְבְַּה לכ
 :דָוְדלֶא
 ו יֵנֹרַא יִכְנִא ימ רמאיו הוה ינפל בָשיו דוד למה אביו
 9 דוע ןטקתו : :םֶלָהְדדע .ינַתאיְבַה יִּכ יתיב .ימּו הוה
 ףדבעדתיב"לַא םג רַּבֹרתַו הוה נא ףֶלעְּב תאו
  ףיסוידהמו :הוהְי יִנדַא םדאה תרות תאו קוחרמל
 יִנדַא ףדְבעדתַא תערי הֶתאְו לא רָב רש דו
 גו הָלּודְגַלָּכ תא תשע דְבְלַכְו ררבד רובע :הָוה

 א םיהלַא ה ֶלְְג ןכ"לע :ךדבעדתַא עירוהל תאוה
 ונעמשדרשָא לבב ini םיִהְלֲא ןיֵאְו מכ ןיִאהיִּכ
 9 רשא ץֶרֲאְּב ָחֶא יג לֶאְרְשיִּכ ְמִעב ימו וּננֲאְב
 תושעלו םש ול םּושְלו םעְל ולדתודפל םיַהלֲאופלה
 תיִדּפ רֶׂשֲא ךמע ינפמ דצְראל תואְרִ הָלּודְגִה םֶָכְל
 א לֶמעתֶא ףְל וכו :ויהלאו םיג םִירָצְמִמ כ
 םָהל יָה הֹוהְי הֵּתַאְו םלשרע םעל ףלו לֵאָרְׂש
 ג "לע ּתְרּבִד רֶׂשֲא רֵבְּדַה םיהלֶא הוהי הָתעְו :םיקלאל

 :תְרְפד רשאפ השעְו םלשדדע םֶָה ותיב"לעו לב
Osלדגיו  

v. 2יו ,םירווןכו דסע איס +. 2. ט"ו דיי" א היד ןייע :עית ןכ וכ הָיִהְו ל"צ  

v. 16ב"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ןֵמָנו א'ס . v.16ס'תו ע"ת ןכו יֵנַפְל א'ס . v.16א'ס  
 ןכ.22 .יללהב ןכ +. 1 .ב"דו א'ד ןכו דוד דֹוָע א'ס +. 0 .ו"דו ג'ד ןכו ג'ז ףֶאְסְּכ

 ס'ת ,ע'ת ןכו לֵאְרׂשִי א'ס +. 98 .ר'תו ע'ת ,א'יד ןכו ת"יבב לכְּב יאחנדמל ,יאברעמל
 .אלמ תֹואֵרֹונְו א"ס v.93 .ר'תו'
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 -לע םיִהלֲא תֹואָֿבְצ הוהי רמאל םֶלועדדע מש לדו <
 -יִכ :דינפל ןוכ) היה דה ךדבע תיִבּו לארשי ₪

 ןןַא-תֶא התילג לַארשִי יהלֶא תֹואָבִצ הֹוהְי התא
 -תֶא ףדבע אֵצִמ ןכילע ףההנבָא תב רמאל : רבע

 ינֹרֲא | הֶתַעְו :תאוה הָלַפְתַהדתֶא ףילא לֶלַּפְתִהְל ובל >
 רָּבִַתַו תָמָא יהי ירד םיהלַאָה אּוה-הָּתַא הֹוהְי

 -תֶא לרבו לָאוה התו :תאזה הָבֲּהתֶא לרבע-לָא 29
 החי ינֹדֲא הָתַאְהִּכ ךינפל םֶלשְל תויהל ךףבע תי
 :םלועל ףְּדבעדתיּבי ךרבו ךתכְרכמו רבה

 םעינכו םיִתְשַלְפתֶא דו ךיו ןקחירמא יה ה
 -הֶא ףיו :םיִתְׁשִלְּפ דימ ּהָמאַה גתְמְדתֶא דוד חכו 5
 רדמיו הָצרא םתוא בָּכַשה לָבַחַּב םדִמְו במ
 טָאֹמ יֵהְּתַ תויחהל לָבַחַה אְלִמּו תימָהְל םיִלּבֲחנְש

 פי רֶׁשְדרְה-תֶא דוד ףיו :הְָנמ יִאְׂש םיַרְבעַל דל 3
 שבא

rae 

 ממ רתו פרלכיהָא לוד רקעו 5 שיא
 למ רועדדהל רעל קשמד םרא אתו :בָכְר האמ ג
 םשיו :ׁשיִא ףלא םינשו"םירשע םֶרֶאּכ דוד ךינ הבוצ <

 םילכעל דול םרא יהו קָשּמד םֶראַּב םיִבַצְנ דוד
 :ףלַה רֶׁשֲא לבב דודתֶא הָוהְי עשו הָחְנמ יאש

 רועדדה ידבע לֶא יה רשא בזה יטלש תא רוד חקיו ד
 חל רוערדה ירע יתרבִמו חַמּבִמּו :םֶלֶשּורְי םאיבוו <

 :ראמ הכרה תַשחְנ דוד דלמה
 ליִה"לָּכ תֶא דוד הָּכִה יִּכ תמח למ יעת עמשיו 9

 רזעדדה

 א'ס צצ. ₪ 7, 8= .ץמק המאה יללהב ,הגומב ןכ +. 1. .תיִּב"תֶא ךרבי א'ס +. 9

 וא רֶזָערַדָה א'סבו ,'ג חיי ,א ה'ד ןייע :ר'תו סית ,ע'ת ,א"יד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ר ןכו רזְעְרְדַה

 וביתכ רָהָנַּב צ.3 .'ג ח"ו ,א ה"ד ןייע :ע'ת ןכ ביִצַהְל ל"צ +. 8 | ,ןילמ ןירת רֶזֲע-רַדְה

 :ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,א"יד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תֶרָפדרַהְנַּב א'ס ,ירק תֶרּפ"רַהְנב

 :ר'תו ס"ת ,ע'ת ,א"וד ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו רֶזָעְרדהַל א'ס +. 5 .'ג ח"י א ה"ד ןייע

 תומוקמה לכב ןכו ריתו ע'ת ןכ ּועת ל"צ v.9 .ןילמ ןירת א'סבו /ה ח'י ,א ה'ד ןייע

 .'ט ח"י ,א ה"ד ןייע :יעּת םש אצמנש
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 0 דוד ףְלָמַה-לֶא ֹנְבםְרוהתֶא עה חלשמ :רועדה
 רזעדרהב םחלנ רֶׁשֲא לע ֹוכְרבְלְו םֹולָשְל ול-לֶאשִל
 ויה ודיבו רועדדה הָיַה יעה תֹומֲחְלִמ ׁשיִאיִּכ והכו
 וו שיִדְקה םֶפאסנ :תָשחנ ילכו הזיו המפל
 שידקה רֶׁשֲא בָהָוהְו ףסּכה"םע הוהיל לד ףךלמה
 וג ןומע יִנָּבִמּו בָאממּו םֶרָאִמ :שּכַּכ רֶׁשֲא םיונהדלָּכִמ

 למ בחרֶרְּב רעדדה לשמו קלמעמו םיִתְשלַּפַמ
 8 "אינּב םֶרָאתֶא ֹותֹוכַהַמ ובָשְּב םש דוָּד שעיו :הָבוצ

 גו "לָכְּב םיבצְנ םֹודֲאָּב םֶׂשֹו :ףלֶא רֶׁשְע הְקמָש חלמ
 עשו ודל םיִדָבַע םֹורָא-לֿפ יהיו םיִבַצנ םש םודָא
 ו "לָכ"לע דוד מיו :ףלַה רֶׁשֲא לֿפְּב דוא הוה
 ו אוי +'מעדלָכְל הָקְרצו טֶפְשִמ השע דוד יהיו לאְשי
 טוה אֿבֶצַה-לע הֶיורְצְרִּ
 . וז ֶּב'ךְלַמיִחַאְ .בוטיחַאְְּב קיִדָצְו :ריִכְומ ּוליִחֲאְַּב

0 . 5 

 א יתְרְכהְו עֶדִוָהְיְּב ּוהָיְנְבּו :רפופ הירש םנָהְכ רתְיְבָא
 מ רמו הינה ךוָדנְיִתלְפַהו
 ומִע הָׂשֲעֶאְו לִאָׁש תיֵבְל רַתֹנ רֶׁשֲא דוש-ש) יִכָה דוד

 נ אָביִצ ֹומׁשּו דָבְע לִּאָׁש תיבְלּו :ןֲהנוהְי רובעב דֶסַח
 אָביִצ הָּתַאַה וילֵא ךלפה רמאו ךֶודלֶא ֹולאָדְק
 | תיֵבְל שיא דוע םָפֶאַה ףֶלמַה רַמאֹו :ףִדבַע מאו
 -לֶא אָביִצ רֶמאיו םיהלֶא דֶסָח ֹומע הָשעֶאְ לאש

 + ךלמה ול"רמאיו :םילנר הנ ןתְניל ןב דש ךְלִמה
 ריכמ תב אוהדהגה ְךֶלַמַה-לֶא אָביִצ רָמאַיְו אוה הֿפיִא

 5 תיכמ והחקיו ךוד ךלמה חלשיו:רבד יִלְּב לָאיִמַעְְּב
 ריכמ 7777777

 .'ג ח"י ,א ה"ד ןייע :ר'תו ס"ת ;ע'ת ,א"יד ג'ד ,א"ד ןכו רזערדה א'ס צמ 9, 10, 2

v. 0ה"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רֶזְעְרְָהַּב א'ס +. 20 .'י ח'י ,א ה'ד ןייע :ע"ת ןכ םֶרֹודֲה ל"צ  

 .אי ח"י ,א ה"ד ןייע :ס'תו ע'ת ןכו םלֶאְמ א'ס צ. 12  .ר'תו ם"ת ,ע"ת ,א"יד

v. 9םֹורֲא א'ס צ.ג5 .ב"ד ןכו תֹוּפַהַמ א'ס +. 13  .רסח 'ל וילע רסמנו בֶאֹמִמּו א'ס  

 .קוספ עצמאב אקספ צצ. 16,18 .'ב 'ס םילהתו ,ב"י ח"י א ה"ד ןייע :ס'תו ע'ת ןכו

 ןכ יִתֵרּכַהדלַע ל'צ +. 18 .ס'ת ןכ ךְלַמיִחאןְּב רֶתְיְבֲאְו ל"צ ,רחואמ םדקומ ל'נ .v ול

 .ז'י ח"י ,א ה"ד ןייע :ר"תו ס"ת ,'רח
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 ןתְנוהְיְִּב תשביפמ אביו :רָבְד ולמ לָאימעדוּב ריכְמ
 דוד רמאיו וחתְשיו ויְנָפדלַע לפיו דודדלֶא לּואָשדּב
 יכ ארל רוד ול רמאיו Rbk הגה מא תָׁשֹביֿפְמ

en, -- 

1 

 -לע םֵחָל לאה הָּתַאְ יבא לּואָש etude ל
 -לֶא תינפ יּכ ףדבע המ רמאיו וחתשיו :דיִמִּת ינחלש <
 אביצ"לא ךלמה אָרְקִַו :יִִמְּכ רֶׁשֲא תמה לכה
 -לָכלו לואשל הָיָה רשֶא לכ וילא רמאיו לּואָש רענ
 הֵּתַא ּהמְרֲאָהתֶא יל תבעו גראב ִּתֹתְנ ֹותיֵּב
 ולפַאו םֵחל ףנהאדבל הָיִהְו תאבהו ףיִרָבעו נב
 ינֶתְלְשלע םחְל רמת לכאי יִנדֶאְדּב תׁשביֿפמ

 רמאיו :םידבע םיִרשעְו םיִנָּב רשע הָשִמָח אביו ו
 -תֶא למה נָא הצו רֶׂשֲא לֹכְּכ ךְלמַה-לֶא אָביצ
 ינחלשדלע לכא תשביפמו בע הֶׂשֲעַי ןכ ודבע

 אכיִמ משו ןְמָהְדּב תׁשביֿפמַלו :ףֶלֶמה יִנְּבִמ דָחַאְּכ ו
 תשביפמו :תשביפמל םילבע אביצדתיב בשומ לכו 4

 לבא אּוה ריִמָּת ךלמה ןהלשהלע יִּכ םֶלָשוריְּב בשי
 :וילנר יתש ספ אה
 ונְּב ןח ךלמיו ןומע ינּכ ךלמ תמו ןפיִרֲהַא יהו
 ׁשֶחְנְַּב ןונָה"םע | דסַחְדהַשַעֶא דד רָמאו :ויִתְחת
 -דִיּכ ֹוִמֲחנל ֵנְד חלשיו דֶסַח ידמע יבא השע רשאּפ

 ורמאיו :ןומע נב ץרא דוד ידבע ואבו ויבָאחלַא ויבבע <
 ףיִבָאדתֶא דה דבכמה םֶהיֵנְרֲא ,Ad ב ירש

) - 

.- 

a 

ww 

 = תרכו םנק יצחתא הלני דוד ירבעדתא ןח חה

 .רסח יִתבשהְו א"ס ץ. ד .ירק ושע . ד .איענב תשביפמ נ'ב ,א'ב ןכ מ. 6 .ט

 א'ס ץ.2 ,* = .ס"ת ןכ ךְלַמַה ןַחְלׁש וא ,ע'ת ןכ דוב ןַהְלֶש ל"צ ץ. 11 = .תיִנָפ יללהב +.
 ןכ +. 8 = .'ג ט'י ,א ה'ד ןייע :ב"יד ןכו ץֶרֶאַה א'ס +. 3 = .'ב ט"ו ,א ה"ד ןייע :ץראהלא
 .יפר ּהָלְגַרְלּו יללהב ,הגומב
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 : דוְדְל ודגיו :םחלשיו םהיתותשדדע יִצֲחַּב םָהיֵוְדֹמתֶא
 רָמאו דאמ םיִמָלְכְנ םיִשָנאָה ויָהְדיִּכ םתאְרַכְל חלשיו
 6 ואריו :םתְבשו םֶכְנַקְז חמצי"דע וחריב ובש ךלמה

 ּורכשיו ןומעדינב וחלש רוב שָאְבִנ כ ןמע יִנְּ
 ילגר ףֶלֶא םיִרשע אָביצ םֶראְתֶאְו בוחרדתיכ םֶראהתֶא
 ףֶלֶא רָשעְדםינש בוט ׁשיִאְו שיא ףְלֶא הָכעמ ךְלַמיתֶא
 ז אָהְצַה"לְּכ תֶאְו ֿבָאױײתֶא חלשיו יָד עַמְׁשיַו :שיא
 4 רעשה חתַּפ הָמָחְלִמ וכדעיו ןומע יִנְּב ואָצַו :םיִרבגַה
 :הרַשּב םּֿבל הָכעמּו בוטדשיאָו בוחרו אָבֹוצ םרֶאו
 9 רוחאמו םינפמ המחְלמה יִנָּפ יִלֶא הָתָיָהְהיִּכ בָאֹו ארי
 ו תֶאְו :םֶרֶא .תחרקל ךרעו לארשיב יִרוחְּב לפמ רַהְבָו
 ִנְּב תארקל רעו ויָחֶא ישְבִא יב ןתְנ םֶעָה רי
 וו העושיל יל הָתָיַהְו יממ"םרא" קזחתדמא רַמאיו :ןומע

 וג קזח ול .עישוהל יִּתְכִלַה עמ וקְזְחָי ןימע יבא ם
 השעו ההר וניהלַא ירע דעבו ונמע רַעְּב וחחת
 13 המחלמל ימע"רַשַאםַעָהְו בָאוי שגה :וינעב בוטה
 וג סנו םֶרֶא סקיפ יאָר | ןומע ינְבּו זוינפמ וסע םראכ
 ןומע נב טעמ בָא בשיו ריעֲה ואביו ישיבָא ינפמ
 8 לארשי נפל ףננ יִּכ םלא ארו :םלשורי אפו
 א לַשֶא םֶרָאתֶא אצו רָָעְרִדַד חלש :דחָי פסו
 רָועְדרה אָבְצִדרש ךבושו םֶליִח ואבו רַהָנַה רבַעִמ
 וז "תֶא ףסַאיו רודל רנו :םהיִנָפל
 וכרעו ּהָמאְלִח אביו ןדריהדתֶא רבע לָארשיהלכ

 ו נפמ םֶרֲא םיו מע ִמֲהְלו דוח תאָרָקל ר
 לארשי א
 וחיִריִב א"סו ,ב"יד ןכו:נמריב איס ,ו"מדו ריד ,ב"יד מט"ח ויד היד כ םיחפכ בורמ ןכ צ 5

 הגומב וילע רסמנו הָבּוצ א'ס +. 6 | .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו -רֶׁשֲא דע א'ס צ. 5  .ב'ד ןכו
 ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ לֵאָרְׂשִי א'סב ,ירק לֵאָרְׂשִי ,ביתכ לֵאְָׂשוב v.9  .'א ביתכ אֵבֹוצ
 .ינממ םֶרֲא א'ס וילע רסמנו םֶרֶא תלמ אלב ינממ קזחת איס +. ג1 .ב"ידו א"ד גיד

v. 29 יו"טדו ריד ,ם"וד ,ט"ד ו"ד ג"ר ,ביד ,ו"כ םירפס פוהב ק"זב ןכ  v.א"ס  

 רֶזעֶרַּדִה א'ס +. 16 .ומערשא םָעהְו באוי שגוו א'ס צ.נ3  .ירק ויניֵעַּב ,ביתכ ֹוניֵעְּב
 ה"טדו איד ,י'ב םירפס בורב ןכ .16  .ו"טדו ד"יד ,ב"יה א"ד היד היד בירוא דוב
 .קוספ עצמאב אקספ +. 17 .ד"ידו ב'יד ,ט'ד "ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק ַּךבֹוׁשְו א'ס
 .ירק הַמָלֲח ץ. גז
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 םיִעָּבְרַאְו בָכְר תואמ עבש םֶרֶאְמ דוד גרהיו לארשי
 :םש תמיו ּהָכַה ֹוִאֿבְצהרש בוש תֶאְו םיִשְרֶפ ףלא

 לארשי ונפל ופנ יִכ רועְדדה ידבע םיִכְלמַה-לַכ ואריו ו

 רוע עישוהל םֶרֲא אָ םְדְבַו לֶאְרשֶא ימלשיו
 תָכּושתל יהיו :ןומע :נְבדתֶא אי

 בָאְויְתֶא דוד חלשיו םיכאלמה תאצ | תעְל הָנׁשַה
 ןומע ינְּבדתֶא ותחשיו לַארׂשיײלְּפדתָאְו מע ויִדְבַעדתֶאְ
 :םֶלָשּוריִּב בשוי דורו הָבְרלְע ורצו

 בְכְׁשִמ לעמ =ֹוָּד םקוו בֶרְעָה תעל ! יהו
 לעֶמ תֶצְהר הָׁשֲא אריו ךלמההתיב :נהלע ךֶלַהת
 שררו דוד חלשיו :דאמ הֶאְרִמ תבוט השאהו נגה
 תשא םיִלֲא-תב עֿבׁש-תב תאוחאולה רַמאיו הֶשֶאְל
 אֹובְתַו הָחָקיו םיִכָאְלמ ד הלשיו :יתחַה הירו
 םְׁשּתַו התאמטמ תשדקתמ איהְו ּהַמִע בכשיו וילא
 רָמאּתַו רידל דגתו חלשתו ּהָשאַה רהתו :התוב"לַא
 הירואדתֶא ולא חלש ֿבֲאויהלַא דוד חלשוו :יפנא ּהָרָה
 הָירּוא אביו :רְוְדהלָא הירואחתַא םָאו הלשיו יתחה
 םֹולְׁשְלְו םַעַה םולשְלו : או םולשל דוד לאשיו וילא
 ץחרי תיל דר הראל לוד רמאו :הָמֲחְלִמַה
 תאשמ וירחא אַצִתו למה תיַּבמ הירּוא אציו דילגר
 יבבע-לְּב תא ךלמה תיִּב ַתָפ הירוא ּבְׁשו :ךלמה
 דרוחאל רמאל ודל ורגי :ֹויב"לָא רי אְָו והא
 דךְרדמ אֹוָלֲה הירואדלַא דוד רמאיו ותיּבְדלֶא הירוא

 -לֶא הירוא רמו :ּתיִּבְלֶא ת ְרְרידאל עודמ אב התא 4
 ינדאו תֹוכַָּכ םיִבְשְי הָדּוהְיְו לַארשװ ןּוראָה דו
 -לא אֹוֿבֲא יגַאְו םינח הרשה ינפדלע ינדַא ידבעו באו
 ףשפנ יחו לוח יִתְשַאדבע בשלו תותשלו לָכָאְל יקי

 -םא
v. 8ביר: ןכו ץמק בוש א"ס ,ו'טדו א"יד ,ט"ד ,ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ  

 סיטרנ: רייר. גבוה: ארד טרח היד ניר:בה אה ןכו רזְערדַה א"ס v.39 ,ד"ידו

v.1.N'איהו א"ס צץ. 4 .רסח אלָה א"ס צץ. 3 .ירק םיִבְלַּמַה ,ביתכ םיִכֲאְלַּמַה . 
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 וג הירּוא"לַא דוד רַמאו :הזה רֿבְּדַההתֶא הָשעָאדִא
 הירוא בש ךחלשא רֶחְמּו םוהדסנ הֶּב בש
 . לאו דוד רלחארקיו :תֶרָחְמִמּו אוהה םויּב הקשור

 וו בתכיו רקבב יהו :דרי אל ותביא וינדַא ירבעְע
 וג רפַפַּב בת :הירוא ריב חלשיו בָאוידלַא רפס דוד
 הקחַה המֶחְלמה נפ למלא הירּואדתֶא ובה רמאל
 16 - :תמו הָּכְִו וירחאמ םּתְבשְ
 םֹוקְמַהזלָא היְרואדתֶא ןתיו ריעָהדלֶא באו רומשפ
 וז ריעה ישנא ואצו :םש לוחשנַא .יִּכ עדו רשא
 'םג תמו דוד ידבעמ םעַהְִמ לפיו בָאוידתֶא ּומָחְל
 ו יֵרְבְּד-לְּכ תֶא רול דו או הלשיו :יתחה הָירוא
 ג "לָּכ תֶא דיל רמאל דךָאלמההתֶא וצו :הָמָחְלמַה
 א הָלֲעּת"םָא הֹיֲהו :דלמהדלֶא רֵּברְל הָמְחְלמַה ירד
 םֵהְלַהְל ריִעָה"לֶא םּתְשנְנ עודמ ְל רמו למה תמֲח
 גו "תֶא הכהדימ :המוחה לעמ ּורידרשא תא םתעדו אולה
 חלפ ּויְלַע הָפיִלְׁשַה השא אֹולַה תְׁשַבְרידְּב ב למי
 -לֶא םּתׁשע הֵמְל ץֶבָתְּב תמו הָמֹוחַה לעמ פר
 = ףלו :תמ יתחה הִיא ךדְבע םנ ָתָרֹמֲאְו המוחה

 ויש

 יש ותומיו המוחה לעמ .Rows םיארומה
 :תמ יתחה הָירוִא ךדְבע ם למה

 5 "לא םבָאויִדלֶא רמאה-הכ ףֶאְלמהלא דוד רָמאיו
 לפאת הָוְכְו הֹוָכַּכ הוה רֶבִּדהְדתֶא ףֶנִעְּב עבי

AMER:ברחה  
 ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןגונמ ןכ ץ. 17 ."תַא א'ס v.16 .ב"ד ןכו רּומָשַּכ א'ס ל. 6

 .ר'תו ם'ת ןכ לַעַּבְי ל'צ +. 91 .ט'ד ןכו הירוא-סג א'ס ו"טדו ד"יד ,ב"יד "ד ,ג"ד
 ןאכ ןיא א'סב +. 95 .ירק םיִרֹוּמַה ,ביתכ םיִאְרֹוּפַה ץ. 94 .ירק ּוריו ,ביתכ ּואְרַֹו צ. 4

 .ירק ֹוזְכ צץ. 955  .אקספ
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 - מכ השיא הירו תמי הירוא תשא עמשתו ₪
 ותיִבדלָא ּהֿפְסַאװ דוד חלשיו לָבֲאָה רבעו ּהָלֲעַּב ₪

 השערשא רכה ערי ןּב ול דלתו הָשִאְל ולה
 -הֶא הוה חלש :הָוהְי ןנְּב דוד ב

 ריִעָב ויָה םיִשְנַא יִנֶש ול רַמֹאַו ויָלֵא אביו דוְּדדְלֶא"ְַתְ
 רֵקָבּ ןאצ הָיָה רישָעְל :שאב ָחֶאְו רישָע רָחֶא תַהָא 2
 תחא השְבפיסא כ לכְךיא שרלו :דאמ הברה:
 וחחי נבעו ומע לדנתו היחוו הָנָק רֶׁשֲא הנה
 ליִהּתַו שת וקיחְבּו הָתְשִּת וסכמּו לכאת ותפִמ

 ינאצמ חקל למחיו רישַעָה שיִאְל ךֶלַה אביו :555 +
 ׁשיִאָה תֶשְבְּכְִתֶא חיו ולדאָּבַה הראל תושעל ורָכְּבִמּו
 ׁשיִאָּב ד האזרח :וילא אבה ׁשיִאָל השעיו שאר ;

 השעָה שיאה תֶוָמְּב יִּכ הוי ןֶתְְ"לֶא רמאיו דאמ
 השע רֶׁשֲא בקע םִיָתְעַּברַא םלש הָשָבְּכַהדתֶאְו :תאָו <

 :למח"אל רשֶא לעו הוה רֶבְדַהדתֶא
 שיאה התא .דָודְלֶא ןָתְכ מאמו | ד

 ףִּתְהׁשִמ יכנָא לַארְׁשִי יהלא הֹוהְי רמָא-הכ
 הנּתֶאְו :לואְׁש דימ .יתְלַצה יי יפנאְו לַארְׂשִי-לע למל <
 דל הָנתָאְו ,ףָקיֵחְּב נא ישְקתֶאְו ףנרַא תביא ל
 הָוַהּכ דל הָפסאְו טעְמְ"ִאְו הדּוהיו לֵארְׂשִי תיָבתֶא

 וניעב ערה תושעל הֹוהְי רבדדתֶא ! תזְּב עודמ :הָנַהְכְו 5

 דל ּתְחְקְל ותשאהתַאְו ברחב תיכה יתחה היְרוִא תא
 רוָתִאְל הָתַעְו :ןומע נב ברֶחְּב ָנִרֶה ותאו הָשאְל ו

 תֶׁשֲא-הָא חקת יָה יכ בקע םלועדדע ףְתיּכמ ברח
 והפ :הָׁשֲאְל ףל תויהל יתחה הָיְרוא וו
 רמא 7
 ןתנ ל'צ +. 1 ,ב' .ו"רו ג'ד ןכו הָלָעַּב א'ס צ. 6 .איעגב ךתמחְלַמ ג'ב ,א'ב ןכ 5
 אלבו חנומב אבה א'ס +. 4 .תבל א'ס ץ.3 ירק שר צ.1 .ס'תו ע'ת ןכ איִבּנַה
 ןכ סִיתָעְבַש ל"צ .6 .ירק שָרַה צ. 4 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ג'ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ףקמ
 יִניִעְּב ,ביתכ 1גיִעְּב .9  .ד'וי אלמ הָפיִסאְו א"ס +. 8 .קוספ עצמאב אקספ צ.7 .ע'ת
 .ע'ת ןכו ירק ויְניֵעְּב א'ס :ירק
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 -תֶא יִּתְחְקְלְו ףתיּפמ הָעְר ףילע םיקמ יה הָוהְי רַמָא
 נעל הושמע בפְׁשְו ףיערל תת ףיעעל יש
 ו "תֶא הֶׂשֲעֲא יִנַאו רהב תיִשְע הָתַא יִכ :תאזה שמשה

 :שָמָשַה רנו לֶאְרשילָּכ רג הוה רבה
 13 הוהיל יתאטח ןָתְנדלֶא דוד רָמאיְו ב

 אל ףְתאַטַה ריִבָעֶה הָוהידסנ רֹוָדילֲא ןָתָנ הַמאֹנ
 44 רָבְּדַּב הוי .יבָיאדתֶא תצַאנ ץאחיכ םֿפָא תומָת
 ג דלֶא ןָת ל :תומָי תומ ל דוליה ןּבַה םנ הזה
 הירואדתשא הדלי רשא רֶליהדתֶא  הָוהְי הנו ות
 6 רעוה רעב םיהלָאהתֶא יָד שבו :שנאוו ודל
 וז ינקו ומקיו :הָצְרֶא בש ןלו אב םוצ יָד םצו
 םהֶא אבֿב"אלו הָבָא אלו ץראהְמ ֹומיִכֲהְל וילע ותיב
 ₪ יִדָבַע וארו דליה תמו יעיבשה םויַּב יהל וםָהָל
 תויהפ הגה ורמָא יכ רליה תמייכ | ולדריגהל דד
 רמאנ ְךיִאו לק .עמש"אלו וילֲא ּונְרְּבִ יה דליה
 ₪ וידבע יִּכ דוד ארו :הער השעעו דליה המ וילא

 -לֶא דוח ראו דליה תמ יּכ ךוֶד ןו םישחלתמ |
  ץֶרָאָהִמ דוד םקיו :תמ ורמאו דליה תמה ויָדְבַע
 וחתשיו הוהידתיב אבו ותלמש ףלחוו סו ץחריו
 גו ורמאיו :לכאיו םחל יל ימישיו לאשיו ותיִּבדלֶא אבו
 רובעב הָתיִשָע רֶׁשֲא הוה רבדהההמ ולא וירבע
 לפאתו תמק דליה תמ רשאכו ךְבַתו תְמצ יח דליה
 פ יתרמָא יכ הּכְבֶאְו יתמצ יח דלה דועְּב רמאיו :םֶחְל
 = הָמְל תמ | הפעו :דליה יחו הֹוהְי יננחי עדו ימ
 ויל לה לא רוע ובישהל לכואה םָצ נא ה

 אוהו קה

 ןיא א'סב :קוספ עצמאב אקספ צ. 13 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ג'ד ,ב"ד ןכו עְרְל א'ס י. ג
 ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 15 .ב"דו א"ד ןכו אלו א'ס ץ. 18 ..אקספ ןאכ
 ןכ צ. 17 = .רליהדתא הוהי ףגיו א"סו ,ד"ידו ב"יד ,ט'ד ןכו רליהדתא הוהי ףגיו א'ס ,ו"מדו

 ויָתְלְמַש ,ביתכ ּותָלַמְש +. 90 .הָרָב א'סב ,שילב 'א ביתכ 'ל וילע תרוסמהו ,ירקו ביתכ
 .ירק יִנָּנִחְו ,ביתכ יֵננֲהִי v.22 = .ירק
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 ֹוּתְׁשֲא עֿבְש-תּכ תֶא דוד םחנו :ילֶא בושיזאל אּוהו ₪
 ומשתֶא אָרְקִַו ןּכ דלתו ּהֶּמַע בּכשיו היְלַא אב

 ארו איכה ןְָנ ב חלש :ֹובַהֲא הָוהְנ המלש =
 םֶהָלִו :הָוהי ריִבֲעַב הָיְדיִדְיֹומְׁשתֶא =

 :הָכּולְמַה ריע-תֶא ַכְלַו ןומע נב תַבַרְּכ בָאֹו
 הָברּב יִּתְמַחְלִנ מאיו ךוֶּילֶא םיֿפָאְלַמ בָאֹו חלש ג
 םעָה רָת-תֶא ףסָא הָּתַעו :םִיָמַה ריע-תֶא יִתְרַכְלדְִנ ₪

 ארקנו ריעָהְדתֶא נא דָפְלֶאְדִּפ הדכלו ריעָה-לֲע הנח
 םחְליו הָּתַּבְר לה םֵעֶה"לְּכיהָא דוד פסָאװ :ָהילע ימש 9
 ושאר לעמ םכֹלמ תרטעדתֶא הקו כליו ּהָּב מ

 ךוָּד שאר-לע יֵהּתַו ֹּהָרָהִי ןֶבָאְ כה רּכְכ ּהלָהְׁשִמ
a1ּהָּב-רַׁשַא םעֶהדתֶאְו :דֶאְמ הָּבְרה איצוה ריעָה לש  
 לורבה תֶרְזְנַמְב לרבה יצרחבו ּהָרְנַמַּב םשיו איצוה

 ןמערנב ירע לכל השי ןכו ןכלמב םֶּוא רעה
 :םֶלָשִּרְי םַעְק"לָכְו דָוְד בש

 הָפָי תּוחֶא דִוְדְרַּב םולָשָּבַאְלו ןכדירחא יהו גי
 ןוימאל רֶצַ :דִוְדְַּב ןנמא הָבְהָאְיַ רַמִּת ּהָמׁשּ

 אָלַפו איה הָלּותַּב יִּכ ותחא רַמָּת רובעב תולחתהל
 ימשו ער ןֹנְמֲאָלּו :הָמואַמ הל תושעל ןֹונְמַא יֵנעְּב
 :דֶאְמ םָכְח שיא בדיו דוד יִחֲא העְמְׁשְּב דני
 רקכּכ רָהֹבַּב ךְלַמַהְד ב לד הָכְּכ הָּתַא עודמ ול רמו.

 םֶלָשְבַא תּוחֶא רַמְּתתֶא ןונמַא ול רמאיו יל רינת אולה
 ְבָבְשמדלפ םכש בֶדָנהְי ול רָמאיו :בהא ינֲא יִחֶא 5

 אָנ אֿבּת וילֶא ְּרמָאְו ףסוארל ףיבֲא אָבּו לחתהו
 הָיִרּבהתא לעעְל הָתְשְעְו םָחָל ירְבַתְו ית רמה
 ה יאברעמל ןכ .25 .ס'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ אָרְקִּתַו א'סב ,ירק אָרְקּתַו .4
 .ס"תו 'רת .ו'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו "גו א'ס +. .ןילמ ןירת הי דידי יאחנדמל | 'ה קיפמ

 כלב וא ןָפְלִמְּב +. 81 .איעגב תרזגמבּו נ'ב ,א'ב ןכ +. 31 .ע'ת ןכ םכְלִמ ל'צ צ. 0
 .איעגב ךבכשמ נ'ב ,א'ב ןכ צ. 5 | .ירק ןּבלַמּב ,ביתכ
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 : לחי ןונמַא בכשיו :ּהְדימ יִתְלַכָאְו הָאְרָא רשא ןעמְל
 -אֹובּת לֶלֶמַה-לֶא ןנְמַא רָמאיו יתוארל ְלַמַה אבו
 הרפֲאו תובל יתש יִעָעְל בבלתו יתחא רַמָּת א
 אנ יכל רמאל הָתָיַּבַה רַמָּת-לֲא דֶוְד חלשיו :הלימ
 8 תיָּכ רַמָּת ףלתו :הירבה ולשע ףיחא ןונמא תיַב
 שולתו קַצְּבַהדִתֶא חפתו בכש אּוהְו ָהיָחֶא ןֹנְמַא
 -תֶא חקת :תובְבְלַהְדתֶא לָשַבִּתַו ויֶנִעְל בָּבְלִּתו
 ואיצוה ןֹונמַא רמי לּוכָאְל ןַאָמו ונפל קצתו תרָשמה
 וו ןונמַא מאיו :וילעמ שיִאלֿכ ואו ילעמ שיא-לפ
 הפתו ףדימ הָרבָאְו רדֶחה הירח יִאיֿפָה רמָחלֶא
 היא ןונָמַאְל אָבַּתַו הָתְשַע רשא תובבְלַהתֶא רמת

 ו יִאְּב הל רֶמאו הב" לֶלֶאל וילא שגתו :הָרדִחַ
 ו יב יִנָנעְתִדַלַא יחָא-לַא ול רמאתו :יִתוחַא ימע יִבְכש
 :תאזה הָלבְנהתַא השעת-לַא לארשיב ןכ ןכ השעידאל
 ג טילָפְנַה דחאּכ יָה התאו יִתָפְרָחתֶא ךילוא הֶנֲא ינו
 :ךממ ינענמי אל יִּכ ךְלמַה-לֲא אבד הָתעְו לארשיב

-1 

© 
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 4 בפשיו השוו הָּנְמִמ קזחיו הלוק עמשל הבא אָלְו
 וה הלו יִּכ דאָמ הלודנ האש ןינמא ָהֶאְנְשיו :התא
 ּהָלְ"רמאיו הבהא רשא הָפַהַאַמ הָאְנְש רשא הֶאְנשה
 ו הֶלּודְגַה הערה תדוא-לא ול רֶמאּתַו :יכל ימוק ןונִמא
 הָבָא אֶל ינחלשל ימע תיִׂשֲע-רׁשַא תרָהאַמ תאוה

 וז אנרחלש רֶמאֹוֹותָרָׁשִמ ירעתָא ארקה :הל עמשל
 ג ָהיִלָעְו :ָהיִרְחא תֶלִּדה לע הָצּוחַה יֵלְעַמ תאָודתֶא
 הלותבה רְלמַה-תנְב שלה ןכ ןכ כ םיִפפ תֶנכ
 :הירחא תלדה לע ץוחה ותרשמ הוא אציו םיליִעמ

 א ָהיֶלָע רַשֶא םיפפה תנו השאר"לע רפא מת חת
 הערק ּ

 -לַע א'ס צ.16  .רסח יִתְחֶא א'ס +. 11 . .ּואָצִנ א'ס צ.9  .ירק שלו ,ביתכ שולָתו +.8
 .ירקו ביתכ .הָנָשַבְלִת א'סב ,ירק הָנַשַּבְלִת +. 18 .לוגסב דלֶא א 'סו :ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו
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 :הקע ףֹולָה לתו השארדלע רי םשתו הָעָרָק
 מע הָיָה ףיחא ןונימאה היחֶא םּולשבַא ָהיִלַא רמאיו ₪

 דבְלְַתֶא יתישֶּתלַא אּוה ךיִֶא ישירחה יתוחַא הת
 :היִחֶא םולשבא תיֿפ הממשו רַמּת בשתו הזה רֶבְדל

 ול רחיו הָלאַה םיִרָבּדהדלָּכ תא עמש לוד למה פו
 בודדו עֶרמְל ןונמַאזמע םֶּלָשְבַא רפדדאְלְו :דֶאְמ

 תֶא הָע רשא רבדדלע ןוטמַאהתַא םּולְׁשְבַא אנשי
 םיִמָי םִיַָנְׁשִל יֵהי :ֹתהָא רָמָת ₪

 םִיִרְפָאיִע רֶׁשֲא רֹוצָה לַעְבְּב םולָשְבַאְל םיז נה
 -לֶא םולשְבִא אבו :ךְלמה יִנְּבלָכְל םוְלָשְבִא ארי ₪

 למה ארלו ףדבעל םיו אנההנה רֶמאֹו למה
 כ -לַא םֹולְׁשְבַא-לֶא ֶלַּמַה רֶמאיַו :ףדבעדסע וידבעו =

 דאל ְּבץֶרֿפו ףילע דּבְכִנ אלו ּוּלְּכ ךלנ אלא נב
 אלי אלו םולשבא רָמאַֹו :והכרביו תָכלל הָבֶא <

 :ףמע דלי המ למ ול רַמאֹו יֵחֶא ןֹנְמַא ותא
 ןְּבילְּכ תֶאְו ןונמַא-תֶא ותא חלשיו םולשבא וברי ז
 -תֶא םולשבא וצו מַה ₪

 יִּתְרַמֲאְו ןייּב ןונמַאדבל בוטְּכ אָזּואְר רמאל ויִרֲע
 אולה ואָריִתְלַא ותא םָתַמֲהו ןונמַאדתֶא ּוָכַה םֶכיִלֶא

 שעה :ליח7נפל יהו וקח םֶכְתֶא יתיוצ כא יּכ ₪
 ימי םולשְבִא הּוצ רשאּכ ןונמאל םולשְבַא ירענ
 המה יהוו :וסנו ודרפ"לע שיא בכרי ךלמה יִנְּבילְּכ
 םולשבא הָּכַה רמאְל רְְדילֲא הֶאְב העמשהו דרב

 ףלמה םֶקָיַו :דחֶא םָהֹמ רונחאלו לפה ינכ"לְּכדתֶא 4
 "םיִבָצ ובעל הָצְרֶא םֵּכְׁשִו ויָדְנְּבתֶא ערקו

 ובנו עפ = :םיִדָנְב ערק ג
ie Badהעמש  

 ,יאברעמל ןכ +. 91 . .תיִבּב ריבס ץ. 20  .רסח יִתֹהֲא א'ס ץ. 20 .התעו א'ס +0
 ונְּב ןֹונָמַא ַחּור"תֶא בצע אלו דאמ ןאכ אצמנ ר' 'תו ע"תב .v 1 ."לָּ עַמָש יאחנדמל

 והכרביו גיב. ,א"'ב ןכ ץ.25 = .ע"ת ןב ןֹורְּפָע = = ןיַרּפָא ל"צ .23 .אוה ורוכב יכ ֹובֲהֲא יב

 הָּתְׁשִמ םּולָשְבַא שעיו ךלמה ןאכ אצמנ ר'תו ע'תב +. 97 = .אלְו א'ס +. 6 = .איעג אלב
 .ר'תו ע'ת ןכ םֶהיִדְגְב ועְרק ויֵלֲע םיִבצִּנַה ל"צ v.31 .ָּךְלַמַה הָּתְׁשִמּב
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 -לָּכ תא גרא רמאידלַא רֶמאֹו וְריִחַא הָעְמש
 -לערכ המ ודבל ןנְמֲאיִכ ותימה למה" םיִרְענַה
 :ותַחא רֶמָּת תא ותנע םוימ המוש הָיָה םּולשְבַא יפ
 ג "לָּכ רמאל רָבְּד וכלדלֶא ףלמה לרַא םשידלא הע
 :תמ ובל ןְטְמַא םאריכ ותמ למה נב

 4 ארו וניעדתַא הפצה רענה אשיו םולָשְבַא חרבו
 8 רָמאיו :רהה דצמ וירחא ךרדמ םיכלה ברדסע הָנַהְ
 ףרבע רבלכ ואב דלמההינב הנה ֶלַמַה-לֲא בנו
 36 יאָּב לְלמַהינְב הנהְו רַכדל ותלבּכ | יהו :הֶיָה ןכ
 יִכְּב ּכְּב וידפע-לֿפו ללפהדםנו וכו םלוק יאש
 וז ךליו חרב םולָשְבַאְ :דֶאְמ לוד

"1 -- Ww 

 -לָּכ ונּבִילַע לָּבַאְתַורוְשְג ךלמ רוקיִמַעְְּב כ יִמְלִּתִלֶא
 ₪ שלש םשדיהוו רּושָג ךליו הרְּב םולָשְבִאו :םימָה
 . ₪ םיִלָשְבִאדְלֶא תאצל ךְלמַה דוד לבתו :םינש
 ו ב בָאוי עדו : תמחיּכ ןנמַא-לע
 < בָאוי חלשוו :םולׁשבַא-לע למה בלחיכ הירצ
 אלבה וה ָהיֶלֵא רמאו המכה הֵׁשֲא םשמ חק
 הז הׁשאכ תִיַהְו ןמש יטּת"לַאְו לבָאדידגב אנייׁשבלו
 :ְלַמַההלַא תאְבּו :תמ"לע תֶלְּבַאְתִמ םיִּבַר םימי
 םיִרָבְּדַה-תֶא בָאו םשיו הוה רֶבְדַּפ ויָלֲא תרבד

 + "לע לּפחַו ךלֵמַההלֶא תיעקתה השאה אבהו :ְהיפְּב
 :ְלמַה הָעׁשֹוה רָמאֵתַו ּחָּתְׁשִתַו הָצְרִא ָהיִַא

 : לֵפֲא רָמאתַו ךלההמ ךלמה ּהָל"רְמאֹו
 6 םיִנָב יאש ףֶתְתפשלו :ישיא תמה נָא הָנְמְלַאהֶשא
 וצניו ----
 הַמיֵׂש יאברעמל א'נ :ירק הַמּוש ,ביתכ הָמיׂש יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +9
 .דלע יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. 3 .ירקו ביתכ הָמיׂש יאחנדמל ,ירק הָמּוש ,ביתכ
 ס'ת ,ע'ח ,ב"יד ,א"יד ןכו ירקו ביתכ -יִּכ א'סב ,ירק ןונמאדוכ ,ביתכ ןונמאדםָאדיכ צ. 3
 דגי הָפֹצַה אבָיו רוטב רהה ןאכ אצמנ ע'תב .34 = ,ירק ויָניֵע ,ביתכ ונע צ. 4 .ר'תו
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב *. 37 | .רֶהֶה דצמ םינרח ּךרְּבִמ יִתיִאְר םיִשְנָא רמא"ו למל

v. 7ר'תו ס'ת .ע'ת /רת ה'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ דּוהיפע א יס :ירק דּוהימע . 
 ,ךלמה חּור לבת ל'צ צ. 99 .הרּוׁשִּג א'ס צ. 38 = .ע"ת ןכ ְּלּמַה דֶוָּד לבאתו ל'צ +. 7
 ס"ת ,ע"ת ,ב"יד ,ב"ד ,א"ר ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 4 ,7'* | .'רת ןכו שנ לָבָּתַ וא ,ע'ת ןכ

 ,ו"טדו ד"יד 0 א"יד ,ט"ד ו"ד ,ג'ד ןכו רַמאֹתַו א"סב ,ר'תו

37 
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 לָהֶאָה וכו םהינפ ליצמ ןיאו הָרָשִּכ םקינש וצו
 "לע ּהָחּפְׁשִמַה"לְכ הָמָק הגהְו ותא תמו דֶחֶאְהתֶא ד
 ׁשַפנְּב יהתמְנו ויחֶא הָכַמתֶא | ית ורמאוו תחפש
 תֶא ּוּבְכְו שָרווהתַא םג הָדיִמשִּ גְרֶה רֶׁשֲא ויחֶא
 תיִרֲאְׁשּו םש ישיאלדסוש יתְלְבְל הָרָאשנ רֶׁשֲא יּתְלַחְג
 "לֶא ךְלִמַהרְמא :הָמְרֲאָה ינָפ"לַע

 הָׁשֲאָה רָמאתַו :ילְע הוצא ינאו ךתיפל יקל הׁשֲאָה <
 תיּכ"לעו ןשָה ךלמה יא ילָע ףלמה"לַא תיעוקתה

 רָמאָיו קג אסכו ךלמהו יבא ו
 תענל רוע ףיסידאלו ילא ותאְבַהְו ךילא רּכְדְמַה ךלמה

 תיברהמ .ףהְלֶא ההיא ךלפה ארכי רָמאתו :דכ ו
 ההד לָמאּו בתא ודימשי אלו תחשל טֶּדַה לאנ

 -רָּבַרּה הֶשאַה רמאתו :הָצְרֶא דב תרעשמ לפידסא ו
 :יִרָבּד רַמאו רָבְּד למה | רַא-לָא =תָהֿפְׁש אנ

 תאו הָּתָבׁשִח הּמָלְו הֵׁשֲאָה רמאתו 13
 םֵׁשֲאְּכ הָוַה רַפְּדַה ְלַמַה רָבּדִמּו םיהלֶא םעזלע

 םומכְו תּומָנ תומרכ :ותדנְרתֶא ךלמה בשה יִתְלְבְל ו
 םיִהְלֶא אְׂשִאָלְו ופְסֶאי אל רֶׁשֲא הֶצְרֶא םיִרְגַה

 הת :חָּנ ונָממ הדו יתלבל תובשָחמ בֵׁשְחְו 5 =
 יכ הוה רָבּדַהדתֶא יִנדַא ךלמה"לא רַבְדְל יתאַּבירְׁשַא
 ףלפההלא אנ"הרכדא ךתהפש רמאתו םעֶה נא

 ףלמה עמשי יִּכ מא רבדחתַא ךלמה השעי ילוא 4
 -תֶאְו יתא .דימשהל"שיאה ףפמ ותָמאתֶא ליצהל
 אתהְיהי תחפש למאתו :םיהלא תלחנמ חי נז

 ןְּכ םיִחְלֲאָה ךאלמְ | יב החנמל ךלמה יגרַא-רפד
 יקי ףיקלַא הוו עלֶהְו בוטה עמשל ךלמה דא
 ךמע מנ

 .םיש ,ביתכ םוש ל. 7 | ."לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 7 = .ר"תו ע'ת ןכ ו ל"צ +. 6
 תלמ אלב רבדל יִהאָב הָּתַעְו א'ס צ. 15 = .ירק תַּבְרַהַמ ,ביתכ תיִּבְרַהַמ +. ג1 .ירק
 .ר'תו ע"ת ןכ דימשהל ׁשּקַבַּמַה ל"צ ץ. 16 = .ב'דו א'ד ןכו -רָשֶא
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 א "לֶא רמאיו ְךֶלֶמַה ןעיו מע
 לאש יכנָא רשא רָבָּד יִנָמַמ יִרָחַכְִת אלא הֵׁשֲאָה
 ומ מאיו :ךלמה ינדַא אָקרְּבדִי הָשאַה רמאתַו ךתא
 תאָזילֶכְּב ךתא בָאֹו ריה ךְלִמה

 ּףךְלמה דא 'ףשפנהוח רַמאתו הַׁשֲאָה ןעתו
 הַא רָּבּדִדרָשֶא לָּכַמ לינה ed | שאמא

 <> היי

 וראו הוה רכרה"הא באי רבע הש בדה פדיא
 רׁשֲאלְּכ-תֶא תעדל םיִהלֶאה ְךאְלמ תַמָכְחְּכ םֶכָח

Tץרָאְּב : 

 עו רֿבְּדַההֶא יתִשִע אהה .בָאודלֶא ללמה רָמאּו
 באו לפיו ;םלְְבַאתַא רַעְגהְרתֶא בשה ףלו הזה
 באי רמאוו ךְלָמַהְתֶא ו וחתשיו הָצְרֶא ויִנָפְלֶא
 3דְלַמַה ינדא דיִנעְּב ןח יִתאְצְמְִּכ ףדבע עלו םויה
 ףליו בָאֹו םקיו :ודבע רבּדדתֶא למה הָשַעדרֶשַא
 | :םֶלשּורי םוְלָשְבַאדתֶא אפו הרש

 פסו הֶאְרי אל יפו ותיִּבְלֶא בפנ למה רמי
 םולָשְבַאְּכו :הֶאְר אל ךלמה ינפו ּותיִּבדלֶא םולֶשְבַ
 ףכמ דֶאְמ לֶּלַהְל לֶאְרָשילְבְּב הפיישיא הָיָהְדאל
 ₪ לשאר"תֶא והלנבו :םומ וב הוהדאל ודקדֶק רעו לת
 וילע .דָבָכְהִּכ חלי רשא םימיל | םימו ץקמ הָיָהְ
 ןֶבָאְּב םיִלְקְש םִיָתאָמ ושאר רעָשדתֶא לקשְ ותל
 תהא תבו םִנָב השולש םולשבאל ולו :ךלמה
 המשו 2

A) 2 

 2 שכ

₪- 9 

 כז 2

 ליִאְמְשַהְלּ א"ס +.19 = ,ב"דו א"ד ןכו שיא א"סב ,שי ריבס צ.19 .קוספ עצמאב אקספ צ. 9

 א"סב +. 91 .איעגב "תא נ'ב ,א"ב ןכ צ. 20 .ףקמ אלנו יִּכ א'ס צ. 19 = .ב"דו א"ד ןכו

 ."לע יארוסל .v 2 .ירק ָתיִׂשָע ביתכ יִתיִׂשָע א'סבו ,ירק יִתיִׂשָע ,ביתכ תיִשָע

 א"סבו ,ר'תו א"יד .ו"ר ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּךֶּבבַע א"סב ,ירק ְךְּנְבַע ,ביתכ ֹוּדבע +. 9

 .דדע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 5 .ס'תו ע"ת ,'רת ,ב"יד ןכו ירקו ביתכ וּדְבֲע
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 :הָארמ תפי הַׁשֲא הָתיַה איה רַמָּת ּהָמשּו
 ינֿפו םימָי םִיפָנׁש םלשוריּב םולָשְבָא בשיו 28

 ותא ַחְלׁשְל בֶאּוילֶא םולׁשְבַא חלשיו :הָאר אל ךלמה
 אָלְו תינש לוע חלשיו וילא אוב הָבִא אלְו דְלָמהלֶא
 -לֶא באו תכְלַח ּואְ ויִדְבַעְְלֶא רמו :אוָבְל הָבָא
 ידבע ותו שאב היתצוהו פל םירעש םשדולו ידי

 | םקר :שֶאְּב ההְלֶחַהתֶא םִלְשְבַא 4
 < הָמְל וֵלֲא רמאו הָתְיּבַה םוִלָשְבַאדלֶא אביו בָא

 רמו :שָאְּב יל"רָשֶא הקלחהדתא ףידְבַע ותיצה ₪
 < = הנה אב רמאל | ףילא יתחלש הגה בָאוילֶא םולשבַא
 | = רושנמ יִתאָב הָמְל רמאל ףְלמַהלֶא י א .הֵחְלׁשֲאְ
 = דשדסַאְו למה ינפ הֶאְרֶא התעו םשדיגא רע יל בוט

 = 5 אָרְקִַנ ולדלנוו ללמהלא באו אביו :ינתמהו ןע יב ₪
 ויפא"לע ול"וחתשיו דלמהְדלֶא אביו םולשְבאדלֶא
 :םולשבאל דלמה קשיו למה ו נפל הֶצְרא

 הבכרמ םלשְבַא ול שעוו ןכ ירחאמ יהו וט

Nw = 29 2 

 -<ח-

 םולשבָא | םיִּכָשַהְו :וינפל םיִצְר שיא םישמחו םיפסו 3
 -הָיַהידרַשַא שיִאָה"לָּכ י יהיו רעשה ףרד רודלע רמַעו
 < | םְּלָשְבַא אָרְקִו טֿפׁשִמל ךלמהלא אובְל .םירדול
 | | לַטְבָשידִהֶאְמ רמאּר הָתַא ריע הָזְמֲִא רַמאוו ולא

 ףֵרְבְר האר םולשבא וילא רמאיו :ףִדְבע לארשי <

 = = רָמאו למה תאמ ךְלְדיא עמשו םיחכנ .םיכומ +
 | שיאילָכ אוב ילעְו ץֶרָאְּב טפש ינמשידימ םולשבַא

 -בלְקּב הָיָהְו :ויתקדצהו טָפְׁשמּוזביִר ולְדהֶיְהְירַשֶא 5
 קש ול קינסהו ודא חַלֶָשְו יל תחתְשְהְל שיא
 ליצ צ.33 .איעגב החלשאו נ'ב ,א'ב ןכ +. 39 = ,ירק ָהּותיִצַהְו ,ביתכ ָהיִתְצוהו . 0
 .ירק םיִסּוסְו ,ביתכ םיִסיִסו א"ס . 1.10 = .ס"תו ע'ת ןכ ול תלמ אלב -לע ּוחְּמְשיו
 .ְרְבְר יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .3 .יטבש דחאמ א'ס +. 9 .ףקמ אלבו ול א'ס .v פ
 .ו'דו ב'ד ןכו וב א'ס .5 = .חותפ -ברקב נ'ב ,א'ב ןכ +. 8
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 ₪ "רשֶא לֶאְרְשידלָכְל הזה רַבְּרּכ םולָשְבַא שעװ ול
 ישא לתא םולשבא ב .דלמַהְ"לֶא טָפְׁשִמל אפ
 םִעְּבְרַא ץקמ יה :לאְרשי
 םלשאו אנ הָכְלֶא ךְלַמַהלֶא םולָשְבַא רֶמאַּו הנש
 רַדָנ רֶרניִכ :ןִרְבְחְ החל ִּתְרַרְנירְׁשֲא יִרְדְנתֶא

-1 

 סס

Neו  

 0 - :ל"רמאו | :הוהודתא יתרבעו בלשי } הוהי
 :הָנֹרְבַח ךליו םקמ םֹולָׁשְּב ל

 ומ לאְרשי יֵמבְׁש-לָבְּב םיִלְגרִמ םולשבא חלשיו
 למ םתרמַאְו רֶפשַה לוקדתַא םֶכַעְמָשְּכ רמאל
 וו שיא םִיַתאְמ וכלה םלָשְבַאתֶאְ :ןורְבָחּכ םלְׁשֹבַא
 ;רֶבדלָּכ ועו אלו םּמִתְל םיכלהו םיארְק םלשורימ
 וג וריעמ לוד ץעוי ינליגה לפתיחֶאתֶא םלָשְבַא הלשיו
 םַעָהְו ץימא רֶׁשָּכַה יֵהַו םיִחְּבְזההתֶא וחְבְְּב הלגמ
 וו רמאל דודדלֶא דינמה אבו :םולָשְבָאתֶא ברו ךלוה
 ו לוד רמאיו :םולשבא ירחא לֶאְרְש שיאדבל הָיָה
 יִכ הָחְרְבְנ  ומוק םלָשוריב וּתַאְדרָשא .וידבַעְדלָכל
 -ופ תַכְלְל ורקמ םֶלָשְבִא ינפמ הָמילֿפ ּונְלדְיְהְתאל
 ריִעָה הָּבִהְו הָעְרַהתֶא | טל ידה לה רֵהְ
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 וז תב ודמעיו וילנרב Buca. he אציו :תיָבַ
 גא "לָכְו יִתרְּכהלָכְו ודידלע םיִרֿפִע ידָבַעְדלַכְו :קֶחְרמַה
 ולרב יאַּב-רׁשִא שיא תואמדשש םיִתְגַהדלָכְו יתלפה
 תגמ = תא
 ב"יד ,ט"ד ,ג'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב "הכלא א'פ ,ו'טדו ב'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ v.ד
 ןאכ ןיא א'סב +. 10 .ס'תו ע'ת /רת ןכ בֵׁשָה ל'צו ,ירק בוש ,ביתכ ביִשָי ץ.8 .ד"ירו
 ולָגַמ <. 15 .ע'ת ןכ -תא אָרְקַו ל'צ צ.ופ .ב'דו א"ד ןכו םכֲעַמְׁשְב א'ס.ו0 .אקספ
 כ א'כ +. 16 .ו'דו ב"ד ,א'ד ןכו לכב א'ס צ. 15 .סעהו א'ס v.12 .ירק
 ע'ת ןכו ויָלְגַרְב איס צץ. 18 .ח"י קוספ ןייע :ע'תו ב'ד ,א'ד ןכו ויָדָבַע א'ס'ץ. גז
 .ירק ויָלֶגַרב ,ביתכ ולְגַרְב א"סבו
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 ראו למה ינָּפ"לע םיִרָּבֹע תַנמ 9
 בוש מתא הָתַאדְג ךלת הָמְל יתגה יִתֶאדלֶא למה
 :ףמוקמל הָּתַא הלנחסנו התא יִרָכָניִּ לפה בש
 ףלוה ינֲאו תפֹלְל ונע ךענא .םויהְו אוב ומ
 לֶסָח מ ףָחַא-תֶא בֵׁשָהו בוש יל ג נארְׁשֲא לע

- 20 
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 למה ינֲֹא | שהיה רשא "םוקמּב םא יצ דל
 דוד מאו 2 הָיְהְי םָׁשיִּכ א תֶומלדמִא ל

 "לו לוג לק טיוב ראל :וִתֶא רשא טה 23
 םְעָה"לֿפ ןורדק .לַחנְּב רבע ףְלַמַהְו םיִרְבִע םעֶה
 קודציסג הגו ּורָּבְרמַהיתֶא ךרד ינפ-לע | םיִרבְל
 וכָצו םיֹהלֲאָה תוַרְּב ןורָאדתַא םיִאְשְנ ותא םיולה"לכ
 םַעָהלָּכ םתְ"דע רֶתְיְבִא לעַו םיִחלֲאָה .ןורָאדתא
 < למה מאו :ריִעָהְְִמ רובע
 | מוד רעה םיִהלֲאָה ןְרֶאדתֶא בשה קודְצְל

 = םאְו יּוהְוקתאְו ותא יִנאְרהְו יִנבְשָהְו היי יִיִעְּב ןח ₪
 = = בוט רֶׁשֲאכ ילהשעו ונגה דב יִּתְצֿפָה אֶל רמאי הכ
 קודצלא לפה רמו :ויניעְּב
 ץעמיחאו םולָשְּב ריִעָה הָבַש הָּתַא הָאורַה ןהפה

 = = יִקְָא אר :םקתֶא םקינב ינש רתְבֲאְְּב נוה דב <
 םכמעמ רָב אֹוכ דע ךֶבְדִמַה תורָבַעְּב ּהמְהִמְתִמ

 םיהלֶאה ןוִרָאדתֶא רַתְיְבָאְו קודָצ בש :יל דיגהְל ג
 | הלע .םיתיוה הַלַעַמְּב הָלע דודו :םש ובשיו םלשורי א

 "רש םעָק"לְכְו ףחָי ךלה אָ יּופָה ול"שארו הכו
 ו ,ביתכ ְּףֶעּגנַא .v 0 .ריתו- סם: עה ,ן"ד .,ב"ד אר ןכו המֹוקַמִמ א'ס +. וע

 ,ס"תו ע'ת ןכ דפח ְּךַּמָע הֵׂשֲעְי הָוהיו ךמע ל'צ צ.20 .ב"ו א"ד ןכו יִנא רָשֶאל א"ס צ. 0

 .ס'תו 'רת ,ב"ד ,א'ד ןכו דתֶא .תלמ אלב רְֵּרַמַה ָּךֶרִּב א'סצ.23 .ירק אלו ביתכ םִא +
 -דַע א'ס ,ו"טדו י"כ םירפס בורב ןכ +. 98 .ירק תֹּובְרֲעְּב <. 28 .רסח הֶאֹרֲה א'ס +. 7
 ,ב'רו א'ד ןכו ול הלמ אלב יופח ושארו א'ס +. 30 .ד"ידו ב"יד ,ט'ד ג"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו

 5 כ
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 גו ליִגַה"דְוְְו :הָכְבּו הָלָע ילַעְו ושאר שיִא ֹֿפֲח ותא
 דוד רמאיו םֶלָשְבַאדִע םיִרְׁשקַב לָּפְתִחֶא רמאל
 ₪ "רע אָּב דוד יהוו :הֶוהְי לפַתיִחֶא תַצעתֶא אָנלְּכַס
 ותארקל הגה םיהלאל םַש הוָחַּתְשִירֶׁשֲא שארה
 33 רָמאיו :ושאר-לע הָמְדַאְו ותְנֶּתְּכ עורק יִּכְראה ישיח
 ו "םאו :אשמל ילע יהו יתא ּתרבע םֶא דד ול
 למה יִנָא 'ךבע םולָשְבַאְל :ּתְרמָאְו שת .ריִעָה
 הָּתְרַפַהְו רבע נאו הפו אמ נאו ךיִכִא דָבַע הָיהֶא
 ₪ קוְדַצ םָׁש מע אולהו :לָפְתיִחֶא תצע תֶא יל
 תיִבְמ עמשת רֶׁשֲא לבְּדַה-לְּכ הָיָהְו םינהפה רובא
 ₪ םשדה)ה .:םיִנָהְכִה רֶתְיְבָאְל קודַצל דיִנִת למה
 רובָאל ןתהו קודצל ץעמיחא םהינב ינָש מע

 וז אבו :ועמשת רׁשֲא רֿפְּדהלְּכ ילא םיְּב םֶתְחְלְשו ם
 :םׁשּורְ אופי םולָשְּבִאְו ריעה דוד הער ישוח

 וט אֿפיִצ הָנִהְו שארהמ מעמ רבע דודו
 םהילעו םיִשְבַח םירמח דַמָצְ ותאְרְקל תועביפמ רעג
 ו לבנו ץיק הֶאמּו םיקמצ האמ םֶחָל םיַתאַמ
  אָביצ רמאוו = הלאדהמ אֿביִצ-לֲא ךלמה רֶמא
 לּוָכָאְל ץיפהְו םחלאלו ברל ףלמדדתבל םיִרֹומֲחַה
 3 ךְלֶמַ רֶמאו :רכְדִּמַּב ףעיה תותשל ןַיַהְו םיִרְְַה
 בשוי הנה ךְלמַה-לֶא אכיצ רֶמאֹו ףנרֲאּב האו
 תא לארשי תיּב יל וישי םויה רַמָא"יִּכ םלְׁשוריִב
 ,לָּכ ףל הנה אָבצְל ךלמה רֶמאַו :יִבָא תּוכלממ
 ןְח"אָצְמֶא יִתיוחתְשה אָביִצ רָמאֹו תָשְביִפְמְל רֶׁשֲא
 5 הגהְו םירוחפ"דע דוד ךלמה אָבּו :ךלמה יא נעְּב
 ae 'ת ןכו דּגִה ֶוָרְלּו וא דּגִה דָודְל א'ס צ.31 .ירק וכְבּו .30  .ירק ולע ד. 0
 ןכו .הָגַהְו א'ס +. 6 | .ָתיִיָהְו א'ס ץ. 33  .איעגב הוחתשי נ'ב ,א'ב ןכ צץ, 89 .ר'תו
 ,ביתב םֶחְלַה 9 .ירק אָביִצ ,ביתכ אָבְצ א'סב +. 2 .?₪ .ר'תו ם"ת ,ב"ד ,א"ר
 ,רמא |יִכ א'ס .3 .רסח בשי א'ס .3 .ירק םֶחָלַהְ
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 יִעַמְׁש ומשּו לּואָשתיִב תַחּפְשִמִמ אצוו שיא םֶשִמ

 דודתֶא םיִבָאְּב לקס :ללקמו אֹוצָי אצי אְרְְִב <
 םירפגה"לקְו םעָהְ"לַכְו ךוד ךלמה יַרְבעזלְכיתָא

 אצ אֵצ יִלְלְקּב יִעָמַש רָמָא-הכו :ולאמָשמו יִנִמיִמ -
 ולפ הֹוהְי ףילע בישה :לַעיִלְּבַה שיִאְו םימדַה שיא +

 -תֶא הָוהְי ןתַיַו ותחת תָכְלַמ רֶׁשֲא לּואָשדתיב ימד
 שיא יִּכ ףתעְרְּב הו ב .םגלשבַא ךְִּב הָכּולְמַה
 ּהָמְל דלפַהלא היּורַצדְּב ישיִבַא רמאיו :הֶתֶא םיַמָד
 אָנהַרְּבְֶא ךלמה נרֲאדתֶא הוה תמה בלבה ללי

 למה רָמאו :וׁשאֹר-תֶא ריקא 10
 ול רַמָא הוה ינו לקו כ הירצ ינְּב םַכְלְו יללהמ
 :ןַּכ הישע עודמ רמאי ימּו רוְד-תֶא ללק

 ינב הנה ויִדְבַעְדלּכדלֶאְו ישיבָאדלֶא דוד רמאיו 1
 ךןֶּב הָּתעְיַכ ףאו יׁשֿפנתֶא שקכמ יעממ אָצהרְׁשֲא

 הארי ילוא :הָוהְי וללרמא יִכ כי לל וחנה ינמוה ו
 םויה ותטלק תֹחַּת הבט יל הוהי בישו ינעב הוה

 יעָמשְו דרב וישנו דוד ליו :הזַה ו
 פיִנּבַאְּב לקסיו ללקיו לולה יתמעְל"רַהַה עלַצְּב ףלה
 :רַפְעִּב רַּפעְ ומעל

 :םש ׁשֿפו םיֿפש ּתֲא-רְׁשֲא םעֶה"לְו ךלמה אב ו
 לפתיחאוםלשורי ואב לאְרשי שיא םעֶה"לַפְוםֹולְׁשבַאו 4

 -לֶא דוד הער יִּכראָה ישוח אָּב"רׁשֲאכ יהב ותא
 יחי ךלמה יחי םֹולְׁשְבַאדלָא ישוח רַמאֹו םולָשְּבַא

 ףערזתא סח הֶו ישוחדלַא םולָשְבַא רֶמאָיַו +ףְלַמה וה
 המל

v.7קספ וילע רסמנו אצ | אצ א"ס . v.8ןיא א"סב צ. 0 .ירק ויִּתְחַּת ,ביתכ ותְחִּת  

 ,ביתכ יִנּוָעּב .v 12 .ירק יִּב ,ביתכ יִכו .v 0 .ירק הכ ,ביתכ יב 0 .אקספ ןאכ

 | | ם"ת ,ע"תב ,ביתכה הניכש אלא ויִניִעְּב וא ּוניִניִעְּב יואר היה :םירפוס ןוקת ,ירק יִניִעַּב

 .קוספ עצמאב אקספ +. 13  .ירק ֹותָלְלִק ,ביתכ יִתְלְלַק א'ס +. 19 =  .ינֲעְּב ר"תו
v. 13ו"דו ב'ד ;א'ד ןכו ותמעל הָזִמ א'ס +. 18 .לוגסב עלַצב הגומב ,יללהב ןכ . 

 :ע'ת ןכ םֶעֶה תלמ אלב ׁשיִא-לְכְו ל"צ +. 5
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 ₪ םלָׁשֿבַא-לֶא ישוח רָמאַּו :ףעֶרהתֶא ָתכלָההאַל המָל
 לארשי שיא"לכְו הוה טעֶהְו הוה רַחְּב רֶׁשֲא .יִּכ אל
 ו אולה בעֶא ינא 'מל תינשהו :בשא ותאו הָיִהֶא אל
 :ףינפל היה ןּכ יבא ונפל יתְדבע רש נב ינפל

 עו ּובָה הפתח םלָשָבַא רָמאּו
 ו םלֶשְבַאהלֶא לָפתיחֶא רַמאַיו :השענהמ הצע םכל
 תֶיָּבַה רומשל חינה רֶׁשֲא ףיבָא ישנלפ"לֶא אוב
 ידי .וקזחו ףיבָא-תַא ָּתְשַאְּבְיִּכ לָאְרְשִילְּכ עמו
 כ אביו גגה"לע לָהֶאְה םלָשְבִאְל וו :ךּתַא רֶׁשֲא"לכ
 3 תצעו :לֶארֶשלָּכ יניעְל ויְבָא ישגלַפדלֶא םולָשבַא
 -לֶאְשְי רֶׁשֲאכ םֵנָה םיִמָיּב עי רֶׁשֲא לפתח
 דמג לָוְדְקִנ לָּפתיִחַא תצע"לְּכ ןּכ םיהלָאה רבדּב
 :םֶלָשְבַאְל
 וי רשעדסינש"אָנהַרֶחְבָא םֶלָשְבַאלֶא לָּפְתִיִחֶא רָמאו
 אובָאְו :הֶלילַה דודקירחא הפרא הָמוקֶאְו שיא ףְלֶא
 -לָּכ םְו ותא יִּתְדְרַחְהְו םידו הפרו עני אּוהו וילע
 ג הָביִשֶאְו :ודבל ךלמההתֶא יִתיִּכהְו ותֶארֶשַא םעֶה
 שקבִמ הֶּתַא רֶׂשֲא שיִאָה לפה"בּושּכ ףילא םעֶה"לְפ
 + םֶלָשְבַא נִעְּב רַבְּרַה רשייו :םולש היה םעֶה"לּכ
 5 רָמאיו :לארְשי יתְולּפ יניב
 ויֿפב-המ העמשנ יכרַאה ישוחל םג א) אלק םולָשְבַא
 + םּולשְבַא רָמאיַו םילשבא"לא לשוח אביו :אוה"םנ
 -תֶא השענה לֿפֹתיִחַא רָּכד הוה רַפְדכ רמאל וי

 ,Se ר

a) 

 ז רָמאּו :רכד הָּתַא ןיאדםא ֹוָרָבִ
 לפהיִחֲא ץעי"רשא הָצעְה הבוטחאל םֹולָשבַא-לֶא ישוח

 םעפב

 ,ב"דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ v.17 .ב'דו א"ד ןכו הָמַלְו א'ס +. גז

 ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ול א"סב ,ירק ול צ. 18 = .ו"טדו ד"יד ,ב"וד ,א'יד ,ט'ד ו"ר ,ג"ד

 ,א'ד ןכו ירקו ביתכ שיא א'סב ,ביתכ אלו ,ירק שיא-לאשי +. 93 .ס'תו ע'ת ,'רת ,א'יד

 ע'ת ןכ יִל אג ל'צצ.1 .שגד הגומב ןכצ.1 .הרחבא א'סv. 1 ,?' .א"ידו ו'ד ,ב"ד

 התא רדָחֶא שיא שָפְנ-תֶא ַּא הֵׁשיִא-לַא הֶלַּבַה בושכ ןאכ אצמנ ע"תב ע. 8 .ר'תו

 ב'יד ,ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ;ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -רשא א'ס צ.3 | .'וג\ םעהלָכְו שקבמ

 .ס'תו ע'ת ,ב'ד ,א'ד ןכו -םֶאְו א'ס .6 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ ּואְרְק ל"צ צץ. 5 .ד"ידו

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 7
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 ףבָאדתא תְעְרָי הֶתַא ישוח רָמאֹו :תאָוְה םעּפַּב +
 בְרָּכ הָּמַה שָפָנ יִרָמּו המה םירפנ כ וישְנַאדתֶאְ
 -תֶא ילו אלו המחְלמ שיא ךבֲאְו הָרָשְּב לוכש

 רֵחֵאְב יא םיִּתָחְּפַה תַחַאַּב אָּבְחְנְ"אּוה הֶתַע הגה :םעֶה 9
 למשה עמו הֶלחְתַּב םֵהָּב לֿפנכ היה מוקמה

 אּוהְו :םלׁשבַא ירחא רֶׁשֲא םעֶּב הפנמ הָתְיַה רַמָאְו 0
 -יכ סמי סמה היראה בלָּכ וכל רׁשֲא להרכיב
 :ותַא רֶׁשֲא ליחחנבו ףיבָא רובנכ לֵאְרְׁשִחלְּכ עדי

 "רעו ןִדִמ לארשידלכ יִלְע ףסָאו ףסַאה יּתְצַעַ יִּכ ו
 םיכלה ףינֿפו בְרְל םיהדלערׁשא לוח עבָש רֵאְּב

 םָׁש אָצַמְנ רֶׁשֲא תמוקמה תַחַאְּב ולא ואבו :בֶרְלִּב ו
 וכ רפאל הַמְרֲאָה-לע לטה לפי רשאּפ וילע ונחנו

 רוע"לָאדסאו :דֶחֶאדסנ .יִתארֶשָא  םיִשְָאְקדלְכְב ו
 םיִלְָבִח איקה רֵעֶה-לֶא לאְרשי"לָכ ואישהו ףַסֶאְ
 -םנ םש אָצְמְנאְלְדרֶשַא דע לַהנַד"דע ותא ּונְבָחְסְ

 ׁשיִא-לַכְו םולָשְבַא רַמא :רורצ 44
 לָפַתיִחֶא תצעמ יִּכְראה ישוח תצע הבט לֵאָרְׂשִ

 טָפַתיִחֶא תצע-תֶא רֹפַהְל היצ הוה
 :הָעְרְהְדתֶא םלְׁשבַא-לא הוהי איבה רובעבל הבוטה

 רָתְיְבַאדלֶאְו קודצדלֶא ישוח רמו 15
 תֶאְו םלָׁשְבֲא-הֶא לֿפֹהיהָא ץעי תאוכו תאּוָּכ םיִנָהְּכַה

 וחלש .הָתַעְו :ינָא יתצעי תאֹוכְו תאֹוכְו לארשי ינקז ו
 תוברעְּב הלילה .ןלתדלא רמאל דול ודינה הרהמ

 לָכְלּו ךלמל עלבי ןפ רובעת רובע םגְו רֶברמַה -
 םעה יי
v. 8כ תחוב היפ צ. 9. היטדו רייר ,ב"יד ,טיר הידיד ביר ,א"ר ןכו אלמ בֹודְּכ א'ס  

 ע'ת ןכ םָּבְרְקִּב ל"צ v1: np דַחַאְּב ,ביתכ תַחֵאַּב איפב :ביידו איד הד ,ביה ד

 אקספ צ.14 .ב'דו א"ד ןכו ינפִלע א'ס v.12 .'ט ט קוספ ןייע :ירק דַחַאּב צ. 19 .ר'תו
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 15 . .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ,א'ד ןכו לע א'ס +. 14 .קוספ עצמאב
 הת םיח עיה גזרת ,ביוד :ה"ח:,ג"ד ביג איר ןכו י"כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ 6

 ןכ ץ.16 .תֹובְרֲעּב ירקו תִורְבְעּב ביתכ םתצקמבו ,ירקו ביתכ תֹורְבֲעְּב םירפס תצקמב

 .ג'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ןפ אפ: ,ויטדו .ד"וד ;ב"וד .,ט'ד היר ביד: ,י"כ םירפס בורב



XVII 1798589 ב לאומש '  

 וז לָגרויעּב םידמע ץעמיחאו ןְתְנוהו :וִּתַא רֶשֲא םעֶה
 ודינהו וכלי םו םָהְל הריִנַהְו הָחֿפַׁשַה הפלה
 וא אָריו :הָריִעָה אובל תֹוִאְרַהְל ילכו אל יּכ דד למל
 | ואביו הרהמ םָהְינַש וכליו םלשבאל דנו רע םתא
 :םש ודריו ורצחכ ראב ֹוָלְו םיִרְחְבְּב שיאדתיב"לא
 4 ראְּבַה ינפ"לע ךְממַה-תַא שפתו הֵׁשֲאַה חסתו
 פ בע ואביו :רָבִּד עדונ אָלְו תופרה ויִלָ המשתו
 ץעמיחַא היא ורמאו הָתיַבַה הֵׁשֲאָהזלַא םֹולְׁשֹבֲא
 ושקביו םימה לֿפימ ורבע הַׁשֲאָה םֶהְל רמתו ןְתָנהיו
 ו | יהו :םֶכְׁשּורְי ובשיו ּאָצְמ אלו
 ד למל ודעו וכלוו רֵאְּבַהמ לע םתכל יֵרֲחַא
 -יכ םימה"תַא .הָרָהַמ ורבע ומוק דודדלֶא ורְמאֹו
 פ רׁשֲא םַעָהְדלַכְו דד םקיו :לפְתיִחַא םפילע ץעי הפ
 אל רַחַא-רע רָקּבַה רוא"דע ןדריהדתֶא ורבעו ותא
 3 יכ הֶאְר לפתיחאו :ןדריהדתַא רבעדאל רֶׁשֲא רֶָדְעִנ
 -לֶא ליו םק רומְחְהתַא שבו ותָצע הָתשעְנ אל
 רַבָקְּב רבקיו תמה קנחמ ותיִבדלֶא וצו וריעדלא ותיב
 4 ria hl הַמָינִחְמ אב דודו :יֿבָא
 5 תָאְו :ֹוֵמע לֵאָרְׂשִי שיִא-לפְו אה .ןדריהדתַא רבע
 אָׂשַמעְו אָבֲצַה-לַע בָא תחת םלשבא םָש אָשְמַע
 לניֿבֲא-לָא אָּבירְׁשִא ילארשיה אָרְתִי ֹמָׁשּו שיאְדְב
 א לאְרשי ןחיו :ֿבָאֹװ םא הָיּורְצ תֹוחַא שת
  אובָּכ יהוו :רעֶלְּגַה ץֶרֶא םלָׁשֿבַא
 ךןְּב ריִכְמּו ןימעדינב תכרמ שחְנְוְב יבשו המונהמ דוד
 % בְכשִמ :םילָנרמ יִדָעְלְגַה ילורכו רָבְד אָלִמ לַאזמע
 לופו יִלָהְו חמקו םיִרעשּו םיִמֲחְו רַצֹװ ילָכּו תופס

eeeםישדעו  
 .ר'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ יַפ א'סב ,יִּפ ריבס .v 19  .אלמ םיִרּוחַבְב א'ס ץ. 8
 ס'ת ,'רת ,ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ,א"ד ןכו -לֵאְו א'ס צ. 93 .אקספ ןאכ ןיא א'סב ד. 1
 א'ס ,ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ג'רב ןכו רסח וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ צ.4 .ר'תו
 .ז"י 'ב ,א ה"ר ןייע :ע'ת ןכ יֵלאֲעַמְׁשִיַה ל"צ צ. 55  .א"ידו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ םּולָשְבָאְ
 .יִבּושו א'סו ,אלמ יִבֹוׁשְו א'ס ל. 7
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 רֶהְּב תֹוֿפְש ןאצו הֶאְמְחְו שבדו :ילקו םישדעו ₪
 םעה ּודַמָא יִּכ לוכָאְל ותְאדרָשַא םעלו דורל ושינה

 םעֶהיתֲא .דֹוָד דקפיו ורָּכְדמַּכ אַמְצְו עו בער חי
 :תֹואַמ יִרשו .םיִפְלֶא ירש םָהילע ם םשיו יִּתִא רֶׁשֲא

 תישלשהו בָאְוידדִיְּב תישלשה םַעָהדתֶא דו חלש 9
 יִתֶא ריב תשלשתו באי יחא היורְצְדַּב ישיבָא ריב
 אָצָי םֶעְָדלֶא ךלֶמַה רמו יִתְגַה

 סונדמַא יִּכ אַצְת אָל םַעָה רָמאיו :םכַמַע ינֲאדסנ אָצֶא 3
 ומישידאל ּויִצְח ּותמָידִאְו =- וניִלֲא .ומישידאל סונג
 בוט הָתַע םיֿפְלֲא הרשע ּונמָמ התעּכ - ליטא

 רמאיו :רז ועל ריעַמ ונלההוהתהיכ /
 דמעו הֶשַעֶא םֶביִנַעְּ בטייזרשא למה םהילא
 :םיִפְלַאְלְו תֹואָמְל ואי םעָהדלָכְו רעשה "לא ֶלָמַה
 -טַאל רמאל יִתאהתֶאְו יׁשיִבֲא-תֶאְו בָאויתֶא ךלמה וציו ;

 -הֶא ךָלַמה תוַצְּב ועמש םעָהדלַכְו םולשַּבַאְל רענל יל
 הרשה םעֶה אציו :םולָשְבַא רבד"לע םיִרָשַהדלָּכ <

 ופניו :םִרפא רעיְּב הָמֶחְלִמַה יִהּתַו לארי תארקל ז
 הפנמַה םשיהתו ךוד ידָבַע נפל לֵאָרְׂשִי םע םש

 הַמֲחְלִמַה םשדיהתו +ףַלֶא םיִרָשַע אוהה םויּב הָלודְנ 8
 םעְּב לָכָאְל רעה בֵרו ץֶראָהְדלָכ ינֶּפףלַע תוצפנ

=> 

 םולשְבַא ארו :אוהה םויּב בֶרָחַה הָלְכַא רשאמ פ
 = אפו .דרפה"לע בכר :םּולָשְבַאְו דוד יכבע ינפל
 ושאר קחי הלודגה ּהלֲאָה לבוש תחת דרפה
 "רֶׁשֲא לרפהו ץֶרֶאְה ןיבו םימשה ןיּ ןפו הלא

 הגה רֶמאֹו באויל דנו דָחֶא שיא ארו :רבע ויתחת ג
 שיִאְל בָאוי רָמאיו :הלֶאּב יות םלשבאדתא יִתיִאְר ו

 דיגמה

 ןכו פע א'ס צ. 99 = .ו"טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב"ד ;י"כ םירפסב ןכ +. 9
 .ר'תו ע'ת ןכ הָּתַא ל"צ v.3 .קוספ עצמאב אקספ +. 2 ,[ך' .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א"ד

 .ע'ת ןכ ׁשיִא ףלֲא ל"צ צץ. 7 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 4 .ירק רֹוזֲעַל ,ביתכ ריזעל צ. 3
 .ס"תו ע"ת ,'רת ןכ לתו ל"צ +. 9 = .ירק תַצּופְנ ,ביתכ תוצפְכ \.8
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 הָצְרֶא םש ִתיִּכהאְל עידֹמּו תיאר הנהו ול דינמה
 ג שיִאָה רֶמאו :תֶָחֶא הָרְגְחְו ףסַכ הרשע ְךֶל תת יֵלֲעְו
 אל ףָסַּכ ףְלֶא יפכילע לקש יבנָא אלו ֿםָאױדלָא
 ףלמה הָוִצ .וניִאְב יִּכ ָךְלַמַהְְּבילַא יִרָי חַקְׁשֲא
 רעּנַּב ימחּורמָש רמאל יתאדתַאְו ישיבאדתֶאְו ףתא
 13 -אל רֿבְד-לפו רֶכַׁש ושפנב יתיִׂשֲעהִא :םולְׁשֿבַאְּב
 4 בָאֹו רֶמאֹו :דננמ בצותת הָּתַאְו 5למהדמ רח
 ופכְּב םיִמָבְׁש השלש היו נפל הלוחא ן5"אל
 וג וכסיו :הֶלֶאה בלב יח ּונדוע םולשבא בֶלְּב ג םעקתיו

 [ש -

 םולָשְבָאתֶא וכו באל יֵלּכ יאש) םילענ הרשע
 6 יִרְחִא ףדרמ םָעָה בשיו רֶפשְּב םָאֹי עקתיו :וחתמיו
 וז םּולָשְבַאתֶא וחקיו :םעֶהדתֲא בָאו ךשַחחיּכ לארשי
 -לג וילֵע ּובַצַַו לודגה תחפהדלֶא רעב ותא וכלָשו
 :ולהאל שיִא וס לֵאָרְׂשִ-לַמְו אמ לוד םיִנָבַא

 ו דתֶא וידב ולדבצו הכל םֶלָשְבַא
 רובעפ ןב ילדןיא למ יּכ ךלפהדקמעְפ רֶׁשֲא תָבַצמ
 די כ ארק ומשדלע תבצמל ארקיו ימש ריִּכְוה
 9 ץעמיחאו = = :הזה םויה דע םולָשְבַא
 דיפ ךלמההתַא הָרְׂשֿבֲאַו אָנ הָצְרֶא רֹמָא קורְצְדָּב
 א שיא אל באו ול רמאו :ויכיא דימ הוה וטפש
 הזה םויַהְו רחא םֹויְב ָתָרׂשבּו הזה םויה הָּתא הָרשְּב
 גו ישוכל בָא רמו :תמ ךלמַהךְּב"לע יּכ רָשבִת אָל
 בָאויִל ישוכ ּוחתְשיו הָּתיִאְר רֶׁשֲא למל גה דל
 גג יהו בָאהלָא מאו קּורֲצְדְּב ץעמיחַא דש ףסיו :ץריו
 המ 7

 ס'ת ,ע'ת ,'רת ןכו יל א'ס צ.1% = הופ ג'ב ,א'ב ןכ צ. 19 = .ירק גלו ,ביתכ אלו עי

 ישפנְב ,ביתכ ּושָפְנב צ. 13 .ר'תו ס'ת ןכו םּולָשְבַא א'ס צ. 19 .'ה קוספ ןייע :ר"תו
 הָליִחֹא ,ביתכ הָלּוחֶא v.14 .ר'תו ס'ת ,'רת ,ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִשָפַנְב א'ס :ירק

 ,ביתכ ולֲהֲאְל +. גז | .שוגד 'ר צ 6 .ירקו ביתכ הָליִחֹא א'סב ,ט"י 'ד הימרי ןייע :ירק .

 ןּלע +. 90 = .ירק וייחְב ,ביתכ ּויַתְב ץ. 8 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 18 = .ירק האל
 .ו'ד ןכו ירקו ביתכ =ןב ןּפדלע א"סב ,ביתכ אלו ירק
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 הּמְל באי רַמֹאּו ישוכה ירחא נָאדסנ אְָהַצְרֶא הָמ

 הָמיהיְו :תאצמ הָרֹושְּבְיִא הקל ְּב 4 הֶתַא ה[ ₪
 ג

 -ה:הו ka iss אשיו abn לוע ל
 רמאיו למל ר הפצה ארקיו :ודבל ץֶר שיא ₪
 ארו :בֶרקו ולָה לוו ויֿפּב הָרושְּכ ידכְלדםא מַה ₪

 רָמאּו רעשה"לֶא הפצה אָרְקיו ץר רחַאדשיִא ּהָפצַה
 :רשבמ הזסנ ךֶלַמַה רַמאֹו ודבְל ץֶר שיאדהנה

 כ תַצְרְמַּכ ןושארֶה תַצּורְמדתֶא הָאר יִנֲא הפצה רַמאיו גז
 לֵאְו הו בוטשיא ךלמה רַמאו קודָצְהְּב ץעמיחא

 -לֶא רָמאֹו ץעמיחא אָרְקיו אבי הבט הָרושְּב א
 הָצְרֶא ויפאְל ךְלמל יחתְשיו םולש למה

 -תֶא רגס רֶׁשֲא ףיִהלֲאיהוהְייִּדירְּב רמו
 :ףלמה ינדאב םֶדָיתֶא ואשנהרשא םיִשְנאָה

 םולשבַאל רענל םּולש למה רַמאיו 29
 -תֶא חלשל לודנה | ןימָהְה .יתיאר ץעמיחַא רָמאָיַ

 רמאיו :הָמ יתעדי אלו ףדְבעדתֶאְו בָאוי ףלמה דָבַע 30
 אב ישוכה הגה :דמעיו בפיו הָכ בַצְיִתַה בס למה ו

 הָוהְי ףטפשהיפ ףלמה יִנדֶא לשָּבִתי ישוכה מאו
 רמאיו :לילע םיִמָקַהדלָּכ דימ םויַה כ

 רמאו םולשבאל רענל םּוְלָשָה ישוכהדלא למה
 -רַשֶא לָכְו ךלָמה ירא יִבָיִא רעגֿפ יוהי ישוכה

 למה גרו :הערל ףילע ומק טי
 נב ְּכְלְב רֶמָא | ה ךבַיו רעשה תילָפילע לע
 ףיתחת יִנָא יתומ ןָפידימ םולָשְבַא נב נב םולָשְבַא

 םולשבא
 ריבס +. 99 = .ב"דו א"ד ןכו ורב ףיֶהַלֶא ָהָוהְי א'ס . 28 .קוספ עצמאב אקספ +. 8
 .ב"ל קוספ ןייע :ירקו ביתכ םּולַשָה א'סב ,םּולשָה
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 ג הכפ למה הנה .בָאויל דנו נב נֶּב םֹולָׁשֿבַא
 ג אּוָהַה םויִב העְׁשְתַה יִהָּתַ :םֹולׁשֿבַא-לע .לּבַאתו
 רמאל אוהה םיַב םַעָה עַמשדיּכ םעהזלפל לבא
 , אובל אוהה םויכ םעֶה בנגתוו :ונבדלע ךלמה בצענ
 :הְמֲחְלמַּב םָסֹנְב םיִמְלֹפנַה םעֶה בנגתו רשאּכ ריעָה
 :לָּב לוג לוק ךלמה קעזו יִנפּתֶא טאל ךלמהו
 אבו :ינב נב םולָשְבַא םּולשְבַא
 נפה םויה תשבה למאיו תיבה דלמַהלֶא בָאֹו

 שֿפנ תֶאְו םויה ְּךָׁשֿפנעתֶא םיִטְלַמְמַה ףיִדְבעזלְכ
 ז הָבֲהֲאְל ְִּׁשָלְּפ שפת יִשְנ שפה ףיִתנְבּו יְב
 ןיא יִּכ םויה תה | יּכ ףיבַהְאֶא אָגשלו ךיִאְנשתֶא
 םולשבא אל יִּכ םויה יתְעְדְי | יִּכ םיִדָבַעו םיִרָש ךְל
  םוק הָּתַעְו :ףֶנֵעְּב רֶשָי וָאיכ םיתמ םויה נלי יח
 יִכ ףיָרְבַע בל"לע רבדו אֵצ
 ףתא שיא ןילודםא אַצֹו ניאו יִתְעַבְשִנ הוהיב
 ףילע הֶאְּבִרֶשֶא העְרְהדלֶּכִמ תאו ל הַעְרְו הלילה
 9 ךֶלַּמַה םקו :הֶתַעדִדִע ףיִרעְנמ

 ףךלמה הנה רמאל ּודיגה םעה-לפלו רעשפ בשיו <
 סג לארשיו למה נפל םעֶה"לְפ אב רַעָשּב בשוי
 10 a םעֶהלפ יהו ּויְלָחֶאְ שיא

 ץראהְדמ ןמ חָרְּ התו םיתשלפ ףכמ ּוֲמלִמ אּוהו
 וו תמ .ונילע .וְחשְמ רשֶא םולָשבָאו :םיִלָשְבַא לעמ
 -תֶא בישהל םישרחמ םתַא המְל הָתַעו הָמָחְלִמב
 וג "לֶא חלש ד למה = למה

 קודצ
 .ירקו ביתכ הָתיְּבַה א'סב ,ירק הָתיַּבַה צ. 6 .'ו 'פחו 'ל וילע רסמנו םֶכְנַּב א'ס +. 4
 ריבס ץ. 8 .קוספ עצמאב אקספ צ. 8 ירקו ביתכ אול א'סב ,ירק ּול ,ביתכ אל +. ד
 ריבס +. 9 .ס'תו ב"ד ,א"ד ןכו -דעו א'כ +. 8 | ,יִּפ תלמ אלב ךניאדסַא א'סב ,הםָאדיב
 .ּגאביו
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 יִנְקְחלֲא ּורְּבִּד רמאל .םיִנָהְכה רָתְבָא-לֶאְו קודצ
 ֶלַמַה-הֶא ביִשָהְל םינרָחֶא ית מל רמאל הדוהי
 :ותיבְדלא ךָלמהְדלֶא אָּב לֵאָרְׂשִהלְּכ רו ותיִבדלֶא

 םינרחא ּויְהְת הָּמְלְו םָּתַא יִרשְבּו יִמָצַע םֶּתַא יֵחַא וג
 ימִצְע אְלָה ורמת אָשְמַעלְו :ךלֶמַהְתֶא .בישָהְל 4

 אלדִא ףיטו הכו םיהלא ילדהשעי הפ הֶתֶא ירשבו
 -תֶא טו :בָאוי תחת "םיִמָיה"לָּכ ינֶפל היה אַבְצהרש ₪

 ְלמַהלַא וחלשיו דָחֶא שיִאְּכ הָדוהְירשיִאלָּכ בכל
 ןדריה"דע אפו ךלמה בשיו :ףידבעהלבו הָּתַא בוש ו

 ריבעהל ְלמַה תאָרְקְל תָכְלְל הֶלָּנְלִגה אָּב הוה
 ךֶּב אָרנְרְב יעמש רַהַמּו :ןִּדְריִהתֶא לַמַה-הָא 17

 תאָרְקְל הָדּוהְי שיאיסע דרו םיִרוחכמ רֶׁשֲא ינימיה
 תִיָכ רענ אביצו (מינּכמ מע שיא ףלאו :דָוִד ךלמה 3

 והְלֲצְו ֹוּתַא ויִדָבַע םירשעו וֵנָכ רשע תֶשַמחְו לואש
es 19תיָּבדתָא רעל ּהָרְבעֶה הָרָע ה ינפל  

ooops 

 dh aie םושל םֶלָשּורימ Nor אצי"רשא
 םויה יתאָבדהנהְו יִתאָמח נא יּכ בע עַרָי יִּכ זובל ו

 :ךלמה נא תאכקל תבל ףסוי תִּבדלְכְל ןושאר
 תחתָה רמו הַורצדןָּב ישיבָא ןעיו 2

 :הוהי הישמחתַא ללק יִּכ יעמש תמוי אל תאו
 הרע נב םָפָלְו ילדהמ דוד רמאֹו 23

 יִפ לֶאְרשיִּב שיא תמו םויה ןטשל םויה ילדווהתדיכ
 רמו :לַארְׂשִהלע דלמרא ם םווה יּכ יּתְעְדָי אולה ₪

 ךלמה 2
 :ב"יד ןכו תָרְרָל א'ס +. 16  .םיִמיַה"לַּכ בָאֹוי תַחַּת הומו א'ס +. 14 .ירק ּורָמאֹת ץ.4
 א'ס 'טדו ד'יד ,ב"יד ,ט'ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 19 = .א'כ קוספ ןייע
 .אַצי לע דוקנ צ. 90 = ,ירק ויְניֵעְּב ,ביתכ ֹוניֲעְּב צ. 19 .בוטה תושעלו
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 :ףלמה ול עבָשיו תומה אל יִעָמשדלָא דלמה
 5 ףךָלָמַה תארקל ד לּואשַּב תשבפמו

 סָּבַכ אָל דנא ומָּפש הָׂשֲע-אָלְו וילנר הׂשֲעאלְ
 :םולשכ אָבירׁשַא םויה"דע למה תפל םויהךןמל
 26 ףלמה ול רמו למה תארקל םלׁשירי אָביִּכ יה
 א ללמה ינדא רמאו :תשביפמ ימע תַכלֶהדאְל מל
 5כרַאְו רֹומֲהַה ילדהֶשְּבְחֶא ףדבע רמָאחיכ ינַמר יַד
 ג רעב לגריו :ךדבע חפפ יִּכ ךלמַהתֶא ְלֲאו יִלֲ
 השעו םיִהלֲאָה ךאְלַמְּ ללה י ינדאו ךלמה ינדאדלֶא
 ₪ דםא כ יבָא תיבדלפ הָיָה אל כ :ךנִעְּב בוטה
 יִלְבָאְּב 'ךדבעדתֶא שת למה ינדאל תֶומְיִשְנַא
 -לֶא דש קולו הקדצ דש ילדשוההמו ףנחלש
 0 הָמְל לנה ול רמו :ףךְלמה
 -תֶא ּוקלחת אָביִצְו הֶּתַא יּתְרַמָא ךיִרְבִּד דש רבת
 גג חַי לָּפַהְדתֶא םג ךלמהדלא ז תשביפְמ רמו :הדשה
 :ותיבלֶא םיִלְשְּב ךְלִמה יִנדֶא אַּפרְׁשַא יֵרֲחַא

 ₪ "תֶא רבעיו םיִלָנְרִמ דרָי יִדַעְלִגה ולזרבו
 9 ךְּב דאָמ ןקז ילזרבו :ןדריבדתא וחלשל ןיוריה ללה
 םינחמב ותְבישְּב ללמהתֶא טל הָגָש םינמש
 4 יִלורְב"לֶא ךלמה רמאו :דאמ אוה לדג שיאי
 :םֶלָשּוריּכ :יִדָמִע תא יִתְַּכְלִכְו יתא רבע .הּתַא
 ₪ הלעָאהיּפ ייח ינש מי המ דלמַהלֶא יִלְרְּכ רמו
 ₪ | עדָאָה םויה יא הנ םיִנמשְְֶּ :םֶלָשורְ למק
 -תֶאְו לכא רֶׁשֲאדתֶא ּךְדְבע םעְטידםא על בוטדןיּב
 תורשו םיִרׁש לֹוקְב דש עַמְׁשִא-סַא הָּתְשֶא רֶׁשֲא

 המלו =
 והמטרה ,ב'ר ןכו רומחה יל איפ יו'טדו רייר ביר טד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 7

 .א"ד ןכו .דלֶכְּב א"ס +. 99 .ב'ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד .ןכו -לֶא א'ס ,הגומב ןכ + 7

v.032 .יתרמא א"ס  v.ב"ר איה ןכו ירקו ביהכ ןּדְרַיַה א"סב ,ירק ןריה ,ביתכ ןֶּררִיַּב  

 בורב ןכ צ. 88 .ו'דו ג"ד ןכו רסח ותַבָשְּב א"פו ביד ןכו ותְבְשּב א"ס ל. 98 .,אידוה

 שגד םינחמּב אפ היפרו רייד ביד ;אַיד ןט"ד היה ה"ידב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס

 הר ביד ןכו לודגהשיא יכ א'פ ה"טדו ד"יד ביד ,ייב םורפמ בוקב ןכ ל. 59 .בה ןכו

 .ב'דו א"ד ןכו -םִאְו א'ס +. .חטֲע וא לֶא א'פ .35 .טידו ו"ד
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 טעֶמּכ :ףְלִמה ינדַאזלֶא אָשמְל דע ךֶּדְבע הָיְהְי הָמָלְו 7
 ינלמת .הָמְלְו ךלמההתֶא ןְּדרהתָא ףףפע רבע

 יִריעְּב תָמָאְו ךְִבַע אָניבְׁשִי :תאוה הָלֹומְגַה למה 5
 -םע לרבעו םהְמֿכ ְּדְבִע | הנהְו יֵמֲאְו יֿבֶא רכַכ םע
 :ינעְב בוטרשא תא ולרהשעו רְלַמַה נֹרֲא

 -הְׂשֲעֲא ינָאו םָהמְּכ רבעי יתא ךלפה רמאיו 39
 -השעא ילע רחבתדרָשא לָכְו ףניעְּב בוטקדתֶא ול

 ₪ קשיו רַפְע ךְלמהְו ןהריהדתַא םֶעֶהלְּכ רעו :1 4
 2 שו והכרביו ילורבל למה

 םע"לכְו מע רֶבָע ןָהְמבְו הלגלנה למה רבע <>
 :לארשי םע יִצָח םֹו ךלִמהתֶא וריבעו הדי

 -לֶא ורמאיו ךלמהלא םיִאְּב לֵאָרְׂשִי שיִא"לָּכ הגהְו ₪
 תֶא ּורבעו הָדּוהְי שיא ּוניחַא .ףובְנְנ עודמ ףלמה
 :ומֲע רוד ישְנַאלַּבו ןדרוהדתֶא ותיּבתֶאְו ךְלמַה

 לַארְׁשִי שיַא-לע .הָדּוהי שיאדלָּכ ןעו 3
 רבּדהְדלע ףל הָרֶח הז הָמְלְו ילא למה בָהּ
 זמְל אשנ תאשנ"םא למה ּונְלכֶא לוכָאָה הזה

 רמאיו הָדּוהְי שיִא-תֶא לֵאָרְׂשִיהשיִא ןעיו 4
 עולמו ממ נא לרבי ךלמב יל  תודזרשע
 יכלמדתַא בישָהְל יל ןושאר יִרְבְר הודדאלו גלה
 :לֶאְרשי שיא רבדמ הָדּוהְי שיִא-רבְד שקו

 יִרָכְּבְְּב עבש משו לַעיִלְּב שיִא אָרְהִנ םשו כ
 רב קלח ּוטְלְדִיִא מא רֿפְׁשִּב עכו יֶניִמְו שיא

 לע :לֶאְרְשַ ויִלָהְאְל שיא ישב ונלדהלַחנ אלו 5
 יִרְככְַּב עבש ירחא רוד ירחאמ לֵארְׂשִי שיִאדלּכ

vv. 39, 43, 4אקספ ןאכ ןיא א"סב . v.41א'סב ,ירק וריבה ,ביתכ ּוריִבֲעַיַו  sh 

 ,ג'ד ןכו ינחלקַה א'ס צ.44 .=יִל נ'ב ,א'ב ןכצ.44 .א"ירו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ
 הלחב 23 אגב ד. .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 1 ,2 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ו"ד
 .לעװ א'ס ץ. 9 .ר'תו ס'ת ,א"ד ןכו ּוגְל תלמ אלב ןבּב הָלָחַנ א'ס
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 :םלשורידדעו ןדְריהְדמ םָּכְלַמְּב וקְכַד הָרּוהְי שיִאְ
 -רַשָע תא למה הכו םלשּורי ותיבדלֶא ו אבו
 -תיב םנתיו תיפה רמשל הינה רֶׁשֲא םישָנלּפ | םישנ
 תֹוְרְרְצ הֶנָיִהִתו אֿפ"אל םהיִלַאְו םֶלָּכְלַכש תֶרָמְׁשִמ
 רָמאֹו :תויַח ּתנְמְלֲא ןָתְמ םוידדע
 תשְלש הָדּוהְידשיִאדתֶא ילדקעוה אַשְמַעְ"לֶא ךְלמַה
 5 הדּוהיהתַא קיעוהל אשמע ליו :דמע הפ הָתַאְו םימי
 : רָמאַיו :ודָעְי רשָא דעומהךמ רחייו
 ךמ יִרְכְְִּּב עבש ונל ערי הָקִע .ישיבָאדלא דו
 ךֶפ וירחא ףררו דינדא יֵרְבעדתֶא חה הָּתַא םיִלָשבַא
 יִשְנַא וירחא ואו :ּונניִע ליצהו תורצב םיִרֲע ול אָצִמ
 םלָשורימ אָצ םיָרבגה"ל קלה יִתְרְּכַהְו בָא
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 ומ | רח באו םהינֿפל אב שמע בב ל רשא
 ּהרָעְתְּב "רינתמ"לע תַדָמְצִמ בֶרָח רָטָח ולעו ושבל
 בא" רַמאו :לפתו אצָי אּוהְו
 ןקזב כָאי ןימיחדו זהו יחֶא התא םולָשַה אָשְמִעל
 וט רַשֶא | בְרֶחַּב רמשנאל אָשִמַעְ :ליקשל אָשַמַע

== 

 הצרא ויעמ דפשיו שָמחה"לֶא ּהָב והיו אייד
 ישיבָאְו בָאייו תמו ול הנאו
 עו ויִלָע דָמְע שיאו יִרְככוְב עבש יֵרֲחַא ףדְ ויחֶא

 -רשא יִמּו באויב ץפח רֶׁשֲא ימ רַמאיו באוי ירענמ =

 וג הלסִמַה =ֹותְּב םֶדֹּכ ללגתמ אשמעו :בָאי ירחא רול (9
 ךןמ אָשְמַעְתֶא .בפוו םׁעֶה"לְּכ דַמָעְִּכ שיאה א
 הלסמה כ
 א'ס ג'טדו ד'יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ג'דב ןכו יפר וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ 3

 ןכו ןֶהיִלֲאַו א'ס ץ.3 .הניגנ אלבו "דוד נ'ב ,א'ב ןכ ץ.3 = .ו"דו ב"ר ןכו שגר םכלמּב

 א'ס ,ד"ידו ב"יד ,א"יד ט'ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ.3 = .ו"דו ב'ד א'ד

 א'ד ןכו הָּתַע א'ס +. 6 | .ירק רָחֹויו ,ביתכ רָחַיו וא רַחייַו +. 5 .ו'טד ןכו רסח תררצ

 .ס'תו ע'ת ,ב'יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ּוניִניִע א'ס צ. 6 .ע'ת ןכו הַּעְו א'סו :ב"רנ

 ןכ הָאְצִי איִהְו ל"צ +. 8  .ירק ויֵלֲעְו ,ביתכ ולעו ל. 8 .ירק וּדֹמ ,בותכ יִּדַמ א'ס +. 8

 .קוספ עצמאב אקספ +. 10 .ירק זָחאתַו צ. 9 .אקספ ןאכ ןיא א"סב צץ. 9 .ע'ת
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 -לָּכ הֶאְר רֶׁשֲאכ דפ ייִלָע ףלָשיו הָרָׁשַה הֶלסמה
 -לָּכ רבע ּהָלְסְמַהְְִמ הנה רשאכ :דמעו וילע אָּבַה וג

 רבעוו :יִרָכַּבְִּב עבש יִרחֶא ףדרל בָאּי יִרָחֶא שיא
 םיִרְבַהלַכְו הכעמ תיבו הלבָא לארי ְֵׁש-לֶבְּב

 ואביו :וירחא"ףא ואביו ודלק 15
 -לֶא הלל ּבְּפִשִו הבעה תיּכ הֶלֵבֲאְּב ויִלָע ורצה
 םתיחשמ בָאוהתַא רׁשֲא םעֶההלָפ להב דֹמעתְו רעה

 ועָמש ריִעָהְְזִמ הָמְכַח השא אָרקתו :המוחה ליפַהְל 6
 הרּברֲאו הנה-רע ברק בָאוידלֶא .אנדורמא ועמש
 באי התאה השאה רָמאִּתַו ָהיִלֶא ברקו :דילא
 עמש רמאי ּדָתְמִא יִרְבה עמְׁש ול רמאתו יִנֶא מאיו

 רמאל הָנשאַרְב רבו רפד רמאל רמתו ּיכְנא <
 ינמָא יַמְלָׁש יִכִנָא :ומתַה ןכו לָבָאְּב ולאשי לאש 4

 הָמְל לֶאְרְשיִּב םִאְו רע תימהל שפבמ הָּתַא לארשי
 בָא ןעיו :הָוהְי תלחנ עלה א

To - 

[ax ב- 

 -אל :תיַחְׁשַא-םִאְו עלבַאדסא יל הלילח הָליִלִח רמאינ
 ימש יִרְכְּבְְּב עבש םִירֿפָא רהמ שיא יִכ רֶבְּדַה ןכ
 לעמ הָכְלַאְו ולבל ואמת דורְב ךלמפ ודו אשנ
 לא ְלׁשִמ ושאר הנה בָאוילַא השאה רַמאַּתַו רועה

 ּהָתְמְּכַחְּב םָעָהְדְלַּפְלֶא הֶשֶאַה אובו :המוחה רעב ₪
 בָאודלֶא פלשו .ירכְּבְדִּב עבש שארחתא ותרכיו
 באו וילחאל שיא ריעָה"לעמ וצפו רַב עֶקְתו

 בָאיְו :פְלְמַהלָא םלשורי ב בש ₪3
 ירכה-לע עְריוהידךפ  הָיְנְבּו לֶאְרשי אֿפְצַהלַּכ לא

 דּוליַחֶאְדִּב טפשוהיו סמה"לע םֶרדַאְו :יהלּפַה-לַעְו ל
 ףיכזמה

 ירקו ביתכ ּולֲהָקִו א'סב .,ירק ּולָהְקִיַו ,ביתכ ּוהְלקו צ. 14 .קוספ עצמאב אקספ +. 4
 -לָּכ תלמ אלב םָעָהְלֶא א'ס צ.92 .אלמ םיִתיִחַשַמ א'ס +. 15 = .א"ודו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו

Msירק יִתְּפַה ,ביתכ יִרְכַה צ.98  .ירק ויָלָהֹאְל ,ביתכ ֹולֲהֶאְל א'סב .22 = .ו"דו ב'ד ,א'ד . 

 .'ו 'ד ,א םיכלמ ןייע : "תו ע"ת ןכ םֶריִנֹדֲאַו ל"צ +. 4

- 6 



 9 ב לאומש XX 5--אצז 9

 4 אריע םנְו :םינהכ רַתְיְבֲאְו קֹודָצְו רפס אישו :ריִכְזמה

 אכ בער יהינ :דודל ןַהֹכ הָיָה יראה
 -תֶא לוד שקבו הֶנָש יֵרֲחַא הָנָׁש םיִנָש שלש דד יִמיִּב
 טואש"לֶא הָוהְי רמאיו הֹוהְי נפ
 ג אָרְליו :םינעֿבנַההתַא תיִמהדרָשֶא לע םיִמְּדַה תיִּבלֶאְ
 ינכמ אל טיבו םהילַא רַמאּו םישבנל ךלמה
 לארשי נבו .ירמָאה רתימדסא יִּכ למה לַארְׂשי
 -ינל ותאנְּב םמפהְל לואש שקבו םֶמְל :שְּבְשנ
 ; השעַא המ םיִעְבְגַהְדְלֶא דוד רמאיו :הָּוהיו לארשי
 + ול ורמאוו :הֶוהְי תלחנחתא וכְרבו רפא הָמַבּו סבל
 דןיאו יתיִּבדַעְו לואשדסע בו ףסּכ יל"ןיא םינעפנַה
 םירמא םּתַאדהמ רמו לאְרשיְּב תימהל שיא ונל
 ;ּונְלְּכ רשא שיאה ךלמהחלַא ורמאיו :םָכְל השעא
 :לַארְשִי לבנהלפּב בציתהמ ונרמְשנ ונלחהַמְד רֶׁשֲא
 ; תעבנב הוהיל םיטעקוהו ונְּבִמ םישְנַא העבְׁש ונלתע

 ףלמה רֶמאֹ הוהי ריִחְּב לֵאָׁש =
 ז כ ןתְנהְיְְּב תְׁשְביֿפְמ"לע ךְלמה .למחוו ןּתַא נא 5

 ןיבו דוד ןיּב םֶתְִּכ רֶׁשֲא הָוהְי תעבש"לע לּואש
  הָפְצְר יֵנְּב ינָשדתֶא ךלמה חיו :לּואָשְרִּב ןתְנוה
 -הֶאְו ינמְראהתֶא לּואָשְל הדי רַשֶא היא-תב
 לִי רָשֶא לּואְשדתַּכ לכימ יֵנְּכ תשמָחדתֶאו תשבפמ
 ו םינעבגה דָיְּב תו :יִתְלְחִמה יל לאירְרעֶל
 לו חי םיִתעבש לו הוהי נפל רָחְּ םעיק
 :םירעש ריצק תלחת םינשאָרְּב ריִצָה ִמיִּב ותמה
 חקתו ה ו ל
 עצמאב אקספ צצ. 1,6 ,אכ .אלמ רפוס א"ס צץ. 95 .ירק אָוָשּו ,ביתכ אָישְו צ. 5

 יל ץ.4 .םֶהיֵלֲא יללהב =. 2 .ע'ת ןכ םיִמָד התיִּב = םימדהתיב ל'צ צ.1 .קוספ
 ל"צ צ. 5 .ר'תו ע'ת ,אייד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּוגְל א'סב ,ירק ּוגְל ,ביתב
 אצמאב אקספ +. 6 .רַהְּבל'נ \. 6 .ירק "תי ,בותכ תני .6 .ע'ת ןכ ּנְיִמְׁשַהל
 ןייע :ס'תו ע'ת ןכו בֶרֶמ א'ס זמ. 8 = .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו -לַעְו א'ס ץ. ל  .קוספ
 ,ביתכ םִיַהֲעְבִש .v 9 .'י'ו 'סחו 'ל וילע רסמנו םעֶקִֹו א'ס צ. 9 .ט"י ח'י ,א לאומש

 הֵּלֲחְתְּב א'ס ,ירק תָלֲחתב ,ביתכ תַלִחִּת .9 .ירק הָּמֲהְו ,ביתכ םֶהְוv.פ .ירק םֶּתְעַבְׁש
 .ו'דו ג"ר ,ב'ד ,א"ד ןכו ירכו ביתמ
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 רּוצהדלֶא ּהָל ּוהמַּתַו קְׂשַה-תֶא היַא-תֿב הָפַצְר חקת
 דאל םֶיָמְשַהְדִמ םָהילֲע םימדדהנ דע ריצק תלחַקמ
 הָרָשה תיַחתָאְו םמוי םהילע חּונל םימשה ףש הָנתנ

 היאזהפ הפצַר הקשעדרשא תא רודל דנו :הליל ו
 -תֶאְו לּואָש תומְצעהתֶא חקיו דוד לח: לּואָש שנלפ ו

 בג רֶׁשֲא דעְלג שיבי ילעב תא וכ ןְהנוהְי תומְצ
 םיתשלפהיםש םןלת רֶׁשֲא ןָשדתיִפ בחרמ םֶתא

 םשמ לעיו ַּעְּבְלִנַב לּואָשדתֶא םיִּתְשְלַּפ תוָּפַה םֹוָּב 3

 תֶא ּופְסַאו נב ןְתנוהְי תֹומְצע-תֶאְו לואש תֹומָצע-תֶא
 lle ו 7 :םיִעָהומַה תומצע וג

om, gp Neesןיש := 

 0 הפרה ליב | | רַשֶא 3:2 ובשר :דוד שו 16
 השדח רֵּנֲח אּוהְו תָׁשְֹנ ללשמ תואמ שלש 'וניק

 הָיורָצְהְּב ישיִבָא ולרע :לָודדִתֶא תוכל רַמאמ ה
 ול דודקישנא ׁשְּבְׁשנ וא והתמיו יּתְשלּפַה-הָא דיו
 -תֶא הָּבַכְת אלו הָמְחְלִמל ונָּתַא דע אצהדאל רמאל

 דתו ןכייִרָהַא יהו :לֵאָרְׂשִי ךנ וא
 יִכְבס הָכִה וא םיִתְׁשְלֲפ-םע בב הָמָחְלַמַה דש
 :הֿפְרָה ידליּב רׁשֲא ףס"תא יִתְשְחַה
 ןנְהְלֲא = םיקושלפ"םע 513 הָמְחְלִמַה דעה |
 וינה ץעְו יתגה תג תא ימחלה תב םיִנְֶא עיר
 הָמָחְלִמ דעה :םינְרֶא רֹנְמָ

 תגב
 הָמָש ,ביתכ םיִּתְשְלָּפַה םש ץ.12 = ,ירק םּואְלִּח ,ביתכ םּולִּמ <. 15 .רֶׁשֲא נ"ב ,א"ב ןכ +. 1
 .ב"יד ןכו למב א' ס +. 14 .ע'ת ב'ד ,א"ד ןכו תנו תומצעתֶאו א'ס v.14  .ירק םיִתָשְלָּ
 ןכו בֹכְּב א'ס +. 18 .ע'ת ןכ לקש ל'צ צ. 16 | .ירק יִּבְׁשִיְו ,ביתכ ֹוּבִׁשְְו וא ּובשיו +. 6
 .אריעז 'ר צ. 19 = .ב"דו א"ר\ןכו בוגב א'ס +. 19 = .ב"ידו ב"ד

20 ae) 

| 
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 :הפרהל דל או הדסנו רַפְסִמ עַכְרַאְו םיִרָשְע שש
 גו +לוד יִחַא יעמשדוַּב ןַתְנהְי והכו לאשת פףרחיו
  ףוְד"דיב ולפיו תנב ּהֿפְרָהְל ולי הלא תעּבְרַאזתָא
 :וידבע ריבי
 בכ ליצה םֹויְב תאָוה הָרישה יִרָבּדדתֶא הָוהיל דִוָּד רַב
 :לּואש ףּכמויִבְיִאדלַּכ ףכמ ותא הוה
 ! יהלֶַא  :ילטְלֿפְמויתרְצִמו יעלס הָוהְי  רמאו
 יבנשמ יקשי ןרקו וננמ < ובדהַסָחֶא יִרּוצ
 4 לָלַהְמ :ינעשת סמחמ יעשמ יסּונמּו
 5 היֵרְּבׁשמ ינֿפֿפָא וכ :עשוא יביאמו הוהי אָרְקִא
 : יִלְּבַח :ינתעבו לעילב ולח תומ
 ישקמ ינמדק ינָבַס לאש
 ז "לֶאְ הוה אָרְקִא ילדרַצּב :תֶומ

 ולכיהמ עַמְשיו אָרָכֲא יֵהלֲא |
 8 שעגתו :ינֲאְּב יֵתְעְושְו ילוק
 םיִמְשה תודסימ ץֶרֶאָה שערה
 ג הָלָט :ול הָרָחיִּכ שנה זה
 ויפמ שאו ופַאְּב ןשַע
 ו טױ :ונממ ורעב םיִלָחְ לכאת
 תחת לפרעו דרו םימָ
 11 ארי פעיו בּורְּכ-לע בכר וילנר

 וג ויתביבס ךשח תשיו :חּורהיֿפנְּכקלֲע
 8 ּהנֹנִמ :םיִקֲחְׁש יבַע םימדתרשח תוָּכְס
 44 םימשדזמ םערי :שא"ילַחג ורעב ודננ
 הוהי ה
 ןכו ירקו ביתכ אָעָמְׁש א'ס ירק אָעְמַש ;ביתכ יִעָמַש צ. 91 .ירק ןודמ ,ביתכ ןיִָּמ +. 0

 לש 'ז םויו וניזאה תשרפל הרטפה +. 1 .בכ .ר'תו ס'ת ,רת ,א"יד ה'ד .,ב'ד ,א'ד

 ,ביתכ שַעְגִתַו +. 8 .אלמ יִנּופָפֲא א'ס ו. 5 .ס'תו ע'ת ןכ יהלֶא ל'צ +. 3 .חספ

 אָדו א'ס . 11 .ס'תו ע'ת ןכו .תודסומּ א'ס +. 8 .'ח ח"י םילהת ןייע :ירק שעת

 .א'י ח'י םילהת ןייע :ו"דו ב"ד ןכו
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 חלשיו :ולוק ןתי וילו הוהי 5
 יקָפָא ּואְרִיו :םמהיו קֶרָּב םציפיו םיצח ו

 תרענמ לבת תודסמ יל םִי
 םוְרָמִמ חלש :ֹוּפֲא חּוְר תַמְׁשנִמ הוהְי וה
 יִנְליֵצַ :םיָכְר םִימְמ יֵנׁשְמִ יֵנֲהָהִי ו

 וצְמָא וכ יִאְנשמ וע יביאמ
 יהי יא ב נמק :ילפמ וו
 בָתְרְמַל אציו :יל ןעָשמ הוה א
 מג יב ץפחהיכ ינצְלחְ קא ו

 בישו יִדָי רֶכָכ יִתְקְרצְּכ הוה
 אל הוהו יכרד יִּתְרמְׁש יכ ג'ק

 וטפשמ"לכ יכ :יָהלֲאַמ יתעשר ₪
 הָיהֶאְו הממ רוסָא-אל ויתקחְ ידננל 4
 יל הָוהְי בש :ינעמ ּהרמּתְשִאְו ול םיִמָת ₪
 דע :ויניע רגל יִרבְּ יִתְקְדְַּכ א

 םיִמָּת רוּבִנדםֶע רָּקַהְתַּת דיִקָח
o7םִע רֶבָּתִּת רֶבְנםִע :םמתִת - 

 נע םעדתָאְ :לָּפַתִת שקע ₪
 דיִכ | :ליִּפְשִּת םימְרי"לע דיניעו עישות ₪

 היי הוה הוהי יִריִנ התא
 יקלאב דודג ץּורֶא הָכְב כ :יכשַח

 םיִמָּת לֵאָה :רושדגלדא 3
 ןגִמ הָפּורצ הָוהְי תָרְמִא כר

 ידעלפמ לָאְהימ יִּכ :ֹוב םיפחה וי אוה 32
 הוהי

 :ר'תו ס"ת ןכו יֵאְנׂשִמּוא'ס +. 18 .ו'ט ח"י םילהת ןייע :ירק םהיו ,ביתכ םַּמהיַו צ. 5
 הוהי יהיו א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ו"כ םירפס בורב ןכ +. 19 .ח"י ה"י םילהת ןייע
 .ט'י ח'י םילהת ןייע :ב"ידו ב'ד ,א'ד ןכו ןָעָשָמְל א'ס +. 19 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו ןעשמ

v. 3ר"תו ס'ת ,ע'ת ,ב"ד ,א"ד ןכו -םֶעְו א'ס . 26  .ירק ויְטַּפְׁשִמ ,ביתכ ֹוָּפְׁשִמ , 
 .'ל ח"ו םילהת ןייע :ס'תו ע'ת ,'רת ,ב'ד ,א'ד ןכו יהלאבו א'ס +. 0
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 ₪ לֵאָה :וניִהלֶא יִדֲעְלַּבִמ רצ ימי הוה
 םיִמּת רתיו לוח יזועמ
 34 לע תוליִאָּכ וילנר ּהושמ מא

 ₪ ידי רמַלָמ :יִנְדיִמַעְי יֵתֹמּב
 % ךּתִתַו = = :יִתעְרז השוחחתשק תח = הָמְחְלִמְל
 וז יָחְעַצ ביקְרת :ינּפרת ךתנעו ףעשי גמ יל
 8 הָפדְא :יִלְסְרְק ּודעמ אלו ינתְחִּת
 -רע בּושֶא אָלְו םדיִמְשָאְו יביא
 9 ולפיו | ןימוקי אְלו םַצְחַמִאְו םלכאו | !םֶתולּכ
 ₪ ליח ינרזתו :ילנר תחת
 או יביאו נָּתְחַּת ימק עירְכַּ הָמִחְלִמְל
 וג ןיִאְו ועשי :םַתיִמְצַאְו יאְנשמ ףרע יל הָּתַּת
 ₪ םֶקְחֶשאְ :םָנע אָלְו הָוהְיהלֶא עישמ
 םָכְדֶא תוצּוה"טיִטְכ ץֶרֲא"רֿפעכ
 4 לנְרְמְשת ימע יבירמ יפת :םַעְקְא
 יתעדידאל םע םיונ שארל
 8 עימשל ילחושַחְכִּתְִי רָכנ נב :יִנְדְבַע
 6 ּורְִחִיו ולפי רֶכְנ ינְּב :יל ועמשי א
 ה םֶלִה | יִרצ ךורכו הוהיחה | :םתורְנסְממ
 ₪ תֹמָקנ ןתנה לֵאָה ישי רוצ יהלֶא
 49 יֵאיִצֹוְמו :ינתחת םימע דירֹמו יל
 םיִסָמָח ׁשיִאַמ ינממורת ימקמו יִבְיִאִמ
  לידנמ :רֶמזא משלו םיוגפ הוה ךרוא ן-לע :ינליצת ם

 * תועושי ה
 .ב'ל ח"י םילהת ןייע :ב'דו א"ד ןכו יִתְלּוז א'ס ץ.32  .הניגנ אלבו -יָמּו נ'ב ,א'ב ןכ 2
 .ג'ל ח"ו םילהת ןייע :ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ יִפְרַּב א"ס ,ירק יֵּכְרַּד ,ביתכ ֹוכְרַּב . 3

v.34אלבו ףקמב דלעו א'ס ,ו"טדו י'כ םירפס בורב ןכ +. 84 .ירק יל ,ביתכ וילגר  
 .ו"ל ח"י םילהת ןייע :ב'ד ןכו ףַתָונַעְו א'ס צ.96 = ,ד"ידו בייד ,ט'ד ,ו"ד ,ג"ד ,ב' 'ד ןכו הניגנ

v. 8םֵתיֵמְצַאְו א'ס צ. 41 = ,ירק יִנרזַאְּתו ,ביתכ יִנֵזַּתַו . 40  .רסח םַלַּכ א'ס  
v.92מ ריבס צ. 44 .ב'מ ח"י םילהת ןייע :ר'תו ס'ת ,ע"ח ,'רת ןכ עני ל"צ  

 ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ.46 .ע'ת ןכו ירקו ביתכ םיִמַע א'ס
 .ירק לֹוּדְגִמ ,ביתכ ליְִגַמ צ. 51 .א'ד ןכו רסח םתרגסממ א'ס ,ו"טדו ד"יד.
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 רסחהׂשעו ְּכְלַמ תועושי
 : םלֹוע-דע עְרוְלּו דודל וחישמל

 םָאגו יִשיִדְּב דוד םָאְנ םיִנרַחַאָה דוד יִרְבּד הָלֶאְו גכ
 תורמָו םיעו בסעו יַהלֲא היִשמ לע םקה לבה
 רמָא :ינושלדלע ותלמּ יבְדרְּבּד הָוהְי חור :לארשי :

 םדָאְּכ לשומ לארשי רוצ רב יל לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא
 שָמְשדחדוי רָב רוָאְכ :םיהלֶא תארי לשומ קירצ +
 ןכדאלחוּכ :ץֶרָאמ אשד רטממ הננמ תובע אל רֶקְּכ 5
 לכב הכורע יל םש םלוע תיִרָב יִּכ לא" םע ית

 ללבו :חימִצְו אלחיּכ ץפַה"לֿפו יעשידלכדיכ הרמשו +
 םְּכ עו שיאו :וחפי ריב אָליִּכ םֵדָּכְכ דָגִמ ץוֶקּכ ז

 :תבשפ ופרשי ףורש שאפו תינח ץעו לורב אָלְּמ
 ול רֶׁשֲא םיִרכְגַה תומש הלא 8

 ונצעהיונירע אוה ישלשה שאר יִנמְּכְִת תֶבָשַּב בש

 :ָחֶא םעֿפְּב לָלָה תואמ הֶנמְשלע
 םירבג ּהָׁשלְׁשְב יִהֹהֲאְדּב יֵדְדְְּכ ךעלֲאוְרהו

 הָמֲחְלֹמַל םֶשדּופְסֶאְנ םיִּתְׁשְלּפּב'םפרַהְּב דוְד"םע
 -יִכ  ךע םיתְשלַּפּב דו םק איה :לַאָרְׂשִי שיא ולעיו 0

 העּושת הָוהְי שעיו ברה"לא ודי קָבְדִּתַו ודי הע
 :טשפל דא וירחא ובשי םעָהו וה םויּב הלר

 ופְסֲאַו יררה אָגִאְדִּב המש ורחאו 1
 םישדע האלמ הְדשה תקְלַח םשדיהתו יחל םיִתְשלפ

 הָקְלְחַהדִוְתְּב בצנתװ :םיתשלפ ינפמ סנ םֶעָהְו מ
 :הֶלודנ העּוׁשִּת הָוהְי שעו םיִתְשלפדתא ךיו הְליצו
 ודריו ךח ה דה
 ,ב'ד ,א'ד ןכו רַעַפִמּו א'ס +. + .ב'דו א"ד ןכו תַאְריִּב א'ס .3 .|סַאנ א'ס .1 .גכ
 םיִׁשלְׁשַה א. 8 = א" א" ,א ה"ד ןכ יִנֹומְכֲח"ּ סעְבָשְי ל'נ +. 8 = .ר'תו ס"ת ,ע'ת ה'ד ,ג"ד
 ןכ ֹותיִנֲח-תֶא רֶרּוע ל'נ +. 8 = .ב"דו א"ד ןכו אּוהְו א'ס +. 8 = .א" א"י ,א ה"ד ןייע :ירק
 ורֲחֲאְו שש. 9, 11 .ירק תַחֶא צ. 8 .ירק יִנְָעַה ,ביתכ ֹונֵצֲעָה +. 8 .א"י א"י ,א ה'ד
 ירד = 9 = .ר"ודו ב"יד ₪ יד גיד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ וִָחַאְו א"סב ,ירק ויָרֲחַאְו ,ביתכ
 .ב'י א"י ,א ה'ד ןייע :א'ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ודוד איס ,ירק ודוד ,ביתכ
 אּוה ל'נ .9 .ירק םיִרפְּגַה ,ביתכ םיִרֹבּג צ. 9 .ב"י א"י ,א ה"ד ןכ יח ל"נ 9
 ,ג'י א'י ,א ה"ד ןכ םיִּתְׁשִלַּפַהְו םיִּמּד סּפַּב דודדסע הָיָה
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 -לֶא ריִצְקְדְלֶא ואבו שאר םישלשהמ םישלש דריו
 קמַעְּב הנח םיתשְלְפ תּיַחְו םֶלְדָע תֶרָעְמדלֶא דו
 1+ תיּב וא םיתשְלּפ בֵצמּו הָדוצְמַּב זֶא דודו :םיִאָֿפר
 8 ראְבְמ םימ נקש ימ רמאו דוד הואָהה :םֶחְל
 8 םירבגה תַשלש שְקבו ורֵעָׁשַּב רֶׁשֲא םֶחְלְדִתְִּ
 רֶׁשֲא םחל-היב מ םימחובָאשיו םיתשלפ הְנֲחֹמְּב
 ףסיו םתותשל הָבֲא אלו ְד"לא ואביו ואשיו רעש
 תאו יתשעמ הוה יל הֶליִלַח רמאיו :הוהיל םתא
 םתותשל הָבָא אֶל םֶתְשָפְנְּב םיפלחה | םיִׁשָנֲאַה םדה
 ₪ יִשיִבָאְו :םירּבגַה .תשלש ישע הלא
 ררש אוהו ישלשה שאר אּוָה היורָצְדְּב בָאֹו | יִחַא
 4 "ןמ :הָשלָשּב םשדולו ללח תואמ שלשדלע ּותינָחדתֶא
 -אל השלשה"דעו רשל םהְלי יהו רָב יִפַה הְׁשלְׁשַה

 ג הׁשיִאדוְּב עֶדוהְיְב ּוהָננְבּו :אָב
 לַארַא ינש תֶא הכה אה לֵאצְבִּכמ םילעפדבר יה
 םֹויְּב ראּבַה ךותְּב היראההתַא הָּכַהְו דרי אוהו ֿבָאֹומ
 4 דיפו הֶאְרִמ רשא ירצמ שיאדתַא הָּכַה אּוהְו :גלשה
 דימ תיִנָחַהתֶא לזו טבָשַּב וילָא רֶריַו תיִנֲח ירצמה
 ג עֶדֹוהְיוַּב והָנְּב הֵׂשָ הלא :ותינחּב והנרהו ירצמה
  "לֶאְו דָבְכִנ םיִׁשלְׁשַהְמ :םירבגה הַׁשלְׁשְּב םשדולו
 :ותעמשמ"לָא דוד והמשָיו אב"אל השלשה

- - 

 יש תש

 ₪ ב ןְְלִא םישלשכ בָאוידיחַא לארשע
 5 יִדרָחַה הָמש :בתל תב ו

 אקילא |
 ,'רת ,א"יד ויד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָשלָש א'ס ,ירק השלָש ,ביתכ םיִשלָש +. 8
 : "תו 'רת .ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו הָוהיַמ א'ס צ. גד .ירק רֹבמ שש. 15, 16  .ם"תו ע"ת
 .ס"ת ןכו םיִשלָשַה א'ס ,ירק הש לְׁשה ,ביתכ יִשלשָה .v 18 .א"י ו'כ ,א לאומש ןויע
 ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ליח א'ס ,ירק ליַח ,ביתכ יח +. 0 .ירק ולו ,ביתכ אלו א'ס צ. 8
 וביתכ הָיְרֲאָה צ. 50 .ע'ת ןב לארא"ינב ל"צ ע.פ0 | ."תֶא je v.90 .א"ידו ו"ד ,ג'ד
 ,א"ד ןכו ירקו ביתכ שיא א'ס ,ירק שיא ,ביתכ רֶׁשֲא +. 1 דק רבה v.20  .ירק יִרָאָה
 וא ה"ד ןייע :ר'תו ע'ת /רת ,ב"ד ,א'ד ןכו תיֵּבִמ א'ס . 24 .ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,ב'ד
 .ו'ב א"י
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 אָריִע יֵטְלַּפַה ץלח :יִלרחה אָקילֶא ₪
 יִתתְנעְה רויב :יעקתה שקעְרְב א
 יחחַאָה ןומלצ :יתַשחה נָבִמ ₪

 הָנעּבְרְּב בלה :יתֿפטגה יֵרָהַמ
 :ןָמינב נב תעֶבגמ יִביִרְדְּב יתא יִתְפְמְנה

 שענייִלֲחנמ ידה .ינתערפ יהָנְּב 0
 :יֵמֲחְרַּבַה תומש יִתָּבְרעֶה ןובְלעֶיבַא 1
 תנו ןשי נב ינבְלעָשה אָּבְחְיְלא ג
 :יִרְראָה רֶרָשְְּב םָאיִחַא ירְרְהַה הָמְׁש 3
 יתְקעמההְפ יכְסחאְדְּב טֶלַפיִלֶא 2
 ורצח :יִנלגה לפְתיִחַאְדִּב םַעיִלֶא =

 ךְּב לֶאָי :יפראה ירעפ ילָמְרְּכַה ₪
 יעמעה קלצ :יִלְגַה יִנָּב הָבֹצמ ןָתָנ הז

 :הָיְרְצְְּב בָאֹו יִלְּכ יאשנ יִתְרַאְּבַה יִרָחְ
 :יִרְהיַה בֶרּג יִרָתּוה אָריִ 38
 :העבשו םישלש לָּפ יתחה הירא | ₪

 רוֶּדיתֶא תמו לאָרְשְִּב תוְרחְל הָוהְיףא ףֶסִ | דכ
 רמאיו :הָרּוהְיתֶאְו לֶאְרָשיתֶא הגמ ךל רמאל םֶהּב
 "לֶבְּב אנוש וּתַא"רָשֶא ליחה"רש | בָאוידלֶא למה
 םעֶהדתֶא ודקפו עבש רַאְּברעֶו ןדמ לֵאָרְשִי יטב
 ףסויו ףלמהדלֶא ֿבָאֹו רמאַֹו :םִעָה ךפסמ תא יִּתְעַד

= 

 םיִמָעֿפ הֶאְמ םהָּכְו | םהָּכ םעֶה-לֲא ףיָהְלֶא הוה
 מַה ינדאו תואר ךלמההינדַא ןניעו

w 2ה \ כ = =  

 "לֶא ךלמה"רבה קחו :הוה רב ןח המ
A 3 : Kellכ % A4  

 ינפל .ליחה יֵרְׂשְו בָאו אצנ ליָחַה יִרָׂש לַעְו בָא
 ךלמה

 ,א'יד ,ט"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ צ. 98 .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו ץלח א'ס +. %
 .'ל א"י ,א ה'ד ןייע :ר'תו א"יד ןכו דָלָה א'ס +. 99 .יַרְהַמ א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד
 "כ םירפס בורב ןכ +. 4 = .ע"תו ביד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יִדְרָאָה א"סבו ,ירק יִרְרֶה צ. 3
 וביתכ ּורַצָח +. 85 .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו אלמ יִנליִּגַה א'ס ,ו"טדו ר"וד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ג'ד
 ט"ד ןכו יֵרְחַנ א'ס ג'טדו ד"יד ,ב'יד ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ןכ +. 87 .ירק יֵרְצֲח
 א"יד ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו אלמ היורַצ א'ס v.37 .ירק אשנ ,ביתכ יִאָשנ צ. 37 .א"ידו

 .אקספ ןאכ ןיא א"סב ,קוספ עצמאב אקספ +. 3 ,ךכ = .ו"טדו

 שס

= 
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 : ןְְריַהתֶא ורבו :לארשידתא םֵעָה"תֶא דקפל ךלמה
 רגה לֲחנַה-רותב רֶׁשֲא רעֶה ןיִמי רעורעב יָה
 : ישרח םיתחת ץֶרָאדלֶאְו הרעלגה ואבו :ךעחלָא
 : רצזרצבמ ואביו :ןודיצדלֶא .ביבְסְו ןעי הנד ואב
 רַאְּכ הָרוהְי בל ואְצַו .ינעְנְפהְו יוחה רעל

eae 

 0 deo רֿפְס :כ"רחא ותא ו יו :שיא
 לאְמ יִתאַטַח הָוהְידְלֶא דוד רמאֹו

 יִכ יףדבע ןועדתַא אָנְרְֶבַעַה הֹוהְי הֶתַעו יִתיִשע רֶׁשֲא
 11 רֶכָּבַּב לוד םקיו :דאְמ יּתְלַכסנ

 :רמאל דוד הוח איכה דלא הָיָה הוהיחרבהו
 > לטינ יבא שלש הֹוהְי רַמֲא הכ רודדלֶא תרבדו לולה
 ו "לֶא דאב :ךְלרַשְֶאְו םהְמְ"תא ףלדרַמְּב ףילע
 | בער | םנְשעֶבְׁש ךל אובתה ול ראו ולחרעו רו
 אּוהְ .ףירצהנפל סג םישְדָח השלָשדםא ףצְראּכ
 עד הָּתַע ףצְרֶאְּב רֶבְד םיִמי תשלש תויָהדאְו ףפדְר
 :רֿבְד .יחלש בישארהמ הארו

 א "רוב אנההְלפנ דֶאְמ ילחרצ .דג"לא דוד רמאו
 8 הָוהְי ןתיו : הֶלַפֶאְ"לא םֶדֶאדדִיְבו ומחר םיִּברחיּכ הוה
 םַעְהְִמ תמי דעומ תעדדעו רֶקְּבַהמ לַארְׁשִיְּב לבד
 4 ודָי חלשיו :שיא ףלא םיעבש עבש רֵאָּב"רעְו ןדִמ
 הָעְרַהלֶא הָוהְי םֶחָנ ָּתְחְשל םלָשּורָי | ךאלמה

 רמאיו

- 9) 

V. =ד7 .איעגב "תות ג'בי א"ב ןכ .v10, 11 .ץרא אופ ליל .נאביו א"ס  vv.אקספ  

 ,ביתכ ֹומֲחַר +. 14 .שגדב הפנג א'נ צ. 15 | .רסח לַמֹנ א'ס צ. 19 .קוספ עצמאב

 ריִצָק יִמָי םיִמָיַהְו רָבְּדַהתֶא דִוָד ול רַחְבו :הלפא ןאכ אצמנ ע"תב +. 14 .ירק ויַמֲחַר

 .'וגו תמיו םֶעְב הָלָחַה הָפְגַמַהְו ןאכ אצמנ ע'תב +. 15 .םיִִׁח
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 די ףרה הָתְע בר םָעְּב תַהְׁשִמַה ךאְלַמַל רמאיו
 :יָסְבַה הנרואה ןרגהסע הָיָה הָוהְי ךַאְלמ

 ֶאְלמַה-תֶא | ותאְרְּב הָוהְיְיְלא דוד מאיו .
 יתוועָה ינֲאְו יִתאָמָח יכנָא הגה רָמאוו םֶעְב הָכִּמַה
 :יִבֶא תיכו יִּכ די אנ יֵהְּת ושַע הָמ ןאצה הָלַאְ

 רֶמאָו אוקה םיּב דָוְדְלֶא ךאבו .
 לעיו :יִסְּבִַה הינְרא ןֶרָנִּב חּבומ הָוהיִל םָכָה הלע ול

 הָתְרַא ףקׁשו :הָוהי הוצ רַׁשֲאּכ דָערַבְדִּכ דוד א
 ּהָגֹרֲא אציו ויִלָע םיִרְבִע ויָדְבִע-תֶאְוְךֶלֵמַהתֶא אָריו

 אָּב עּודמ הָנְורֶא מאיו :הָצְרֶא ויֵפַא ךלמל וחתשיו ג
 -תֶא ףֶמעַמ תָֹנָקַל דוד רמאיו יִדָבַעְיִלַא מַה
 :םַעָה לעמ הפנמַה רַעְעַתְו הויל הָּבומ תנָבל ןךגה
 בוטה ףֶלמה נרַא לעיו חכו דודדלא הָנרֲא רַמאֹו
 :םיצעל רֶקְּבה יֵלְּבו םיִגְרְּמַהְו הלעל ךָכְּבַה האר ןיעב

 רֶמאו ְלַמלּרְלַמַה הָנורַא זַתְנ לפה ₪
 ךְלַמַה רַמאיו :ףצרי ףיהלַא הוה ךְלמַהְדלֶא הֶנְורא
 הָלֲעֲא אָלְו ריחְמְּב ְךָתֹואמ הָנְקא ונקדיפ אַל הֶנורַאלֶא
 רֶקְּבַה-תֶאְו ןרגההתֶא דוד ןקיו םנח תולע יהלֶא הוהיל

2 wo 

q 

 הוהיל חבומ נד םָׁש בו :םישמח םיִלָכָׁש ַּכְּב ₪
 הֿפנמַה רצעתו ץֶרָאְל הָוהְי רתע םִמְלְׁשּו תולע לעו
 :לֵאָרְׂשִי לעמ
 א"ב ןכ צ. 17 .ירק הֵנְרֹוֲאָה ,ביתכ הָנְרֹואָה צ. 16 .ו'דו ב'ד ,א"ד ןכו ףךיָדָי א'ס צ. 6

 הנורא ,ביתכ הָיְנְרא וא הָיְְרא <. 18 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 18 = .איעג אלב -תֶא ג'ב
 .קוספ עצמאב אקספ +. 93 = .ירק וויניִעַּב ,ביתכ ּוניֵעַּב צ. 99 = ,ירק

 .[זצג. 1 17] ץומח ורשא ןמסו ,הששו תואמ שמחו ףלא לאומש רפסד יקוספ םוכס

 ךדי-תא חתופ ןמסו עבראו םישלש וירדסו .[1 83. א4111 24] קברמ לגע השאלו ויצחו

GxLV 16דע ולישב טפוש ילע הנמתנשמ רפסה תונש .העשתו םיעברא ויתותקספו .[.  

 לאומשל הנש הרשע תחאו ילעל םיעברא ,הנש שלשו םיעשת לארשי ךלמ דוד תמש

 .דוד ךלמל הנש םיעבראו לואשל םיתשו



 א םיכלמ

 א אָלְו םיִדָנְבּב יהָסַּכִו םימָיּכ אָּב ןק דוד ךְלַמהְו פ
 ג הרענ ךלמה ינדאל ושְקַבְי ויִדְבַע ול ורמאנ :ול םי
 הבכשו תנָכס וִלְדיִהְתּו ףלִמה ינפל הָדְמָעְו הָלּותְּב
 ג לכְב הפו הרענ ושקביו :ףלִמה ינדאל םחו דָקיִחְב

 ואבו תימשה גשיֿבָאדתֶא ואצְמְה  לאְרְשְי לוב
 + תפס למל יֵהְּתַו רֶאְמִדרע הפ הָרעגַהו +ךְלמל התא
 ג אשנתמ תיינחהְּב הָיגדֶאו :הָעְדְי אֵל ךְלמהְו והַתְרָשִתַ
 שיא םישָמָחְו םישְרפּו בָכְר ול שעה ּךֶלְמָא יִנַא רמאל

 ( עדמ רמאל ליִמָימ ויבא ובָצְעאָלְו :ויִנָּפְל םיִצָר 1
 ירחא הָדְלְי ותאְו דאָמ ראתדבומ אוהד ָתישָע הָכְּכ <

 ז רָתְיְבָא םַעְו הָירָצְרּב אז םַע וירבְד ודו :םֶלְשְבַא
 ב ּוהָיְנְכו ןהפה קודצְו :הנְרֲא יִרָמא רעו ןקפה =

 דודל רֶׁשֲא םיִרובגהו יער יעמשו אינה ןח עֶדהי
 ג םע איִרְמּו רֶקְכו ןאצ והא חב :ּוהינרַאדמע יָה אָל
 ויָחָאדלָּכתֶא אָרְקיו לנר ןיע לצאדרַשַא תָלֲחֹוַה ןָבא
 שש

 ו ןַתנְתַאְו :ךלמה יִרְבַע הָרוהְי ישְנַאלָכלּו ךלמה נב
 אֶל יחֶא .המלָשתֶאְו םיִרּובְנִהדתֶאְו והָנְבּו איִבְנַה

 וו רמאל המלשדסא עַבָשדתבדלֶא ןַתְנ רַמאּו :אָרְכ 1
 דָוד ּונֵנרֲאַו תינחדב והיטדא ךלמ יכ תעמָש אולֶה
 ומ ףשפנְ"תֶא יטלמו הצע אנ ךצעיִא יכל הָתְַו :עָרָי אל
 = -לָּכְתֶאְו א'ס ץ.9 .אלמ ּואיִבָיַו א'ס צ. 3 .הרש ייח תשרפל הרטפה ז.1 .א
 ננו הגומב צ.11 .איעג אלב תֶאְו נ"ב ,א"ב ןכ צ. 10 .ס'ת ןכו יִדְבַעְו א"ס +.9 .ב"דו

 .רסח
39 



as 

 [ 6 א םיכלמ 610

 רוד ְלַמַה-לֶא | יִאְבּו יכל :המלש נב שֿפנתָאו +
 להמאל תְעַּבְשנ ףלמה | ינדֶא הַאאְלַָה ויִלַא תְרַמְא
 "לע בשי'אּוהְו' ירח" למ" לגב הָמלָשיּכ רמאל

 -םע םש תְרְּבִדִמ ךךש הנה :והינדַא ךלמ עודמו יאְסְּכ 1
 אֶת ְיָרְבְד-תֶא יתאלמּו ךירָחֶא אּובִא נָא למה +

 לשיבאו דאמ ןקז ךלמהו הרדמה דְלַמַהלֲא עבש-תב
 וחתשתו עבשדתב דקתו :ְלמַה-תֶא תֶרָשִמ תיִמנושה
 הָתַא נא ול רמאתו :ךלדהמ למה רֶמאֹו למל
 ףלמי ךגב המלשהיפ ְהֶמֲאל ףיללַא הוהיִכ תב

 כמ הְָרֶא הגה הֶתַעְו :יאסכ"לע בש אוהו ירחא =
 ןאצודאירמו רוש חכו :תערי אֶל למה י יִנדַא הֶתַעְו +

 בָאיִלּו ןהפה לָתְיְבֶאְלּ למה יִנּבלֶכְל אָרְכו פרל
 יִנדא הָתַאְו :אָרְק אל ךדבע המלשלו אָבְצַה רש 9

 -לע בשי ימ םָל ריגהל ףיִלָע לארשידלפ יניע ךלמה

 ףלמההןנדא בכָשּכ ּהיְָו :וירחא ךלמההינדא אקכ
 הגהו :םיִאָטַה .הָמלְש נבו ןנא .יתייהו ָתֿבָאזסע =
 ודינו :אָּב איבנה ןתְנְו ףקמה"םע תֶרָּבדמ הֶנְרּע ₪

 ךְלמה ינפל אבו 8 תג הנה רמאל למל
 ינדא ןתְנ למאי :הָצְרֶא ויפא-לע דלמל וחתשיו
 בשי .אּוָהְו ירחא למ והינדא ּפְרַמֶא הֵּתַא ךלמה

 ןאצודאירמו רוש הַּבְַו םויה דריו יכ זיִאסְכילע <
 רַתָיְבִאְלּו אבַצַה ירשלו למה ֵנְּ--לַפל ארקיַו ברל
 דלמה יחי ורמאיו ונפל םיתשו םיִלְכִא סגה ןהפה
 ב יְִנֿבלְו ןהפה קאלו דנא ילו והא י

Edעדיוהי  

 ,ע'ת ,'רת ןכו הִַּתוא'סצ.ו4 .יאסכ-לע בשי אותו ירחא ךלמי ךנב המלשדיכ א'ס ל. 3
 :ס'תו ע"ת ןכו דלַמַה-ונדא א'ס +. 17 .ר'תו ס'ת ןכו ּהָל רמאיו א'ס +. 16 .ר'תו פ"ת
 ,א!יד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָּתַאְו א'סב ,הָּתַאְו ריבס +. 18 = .א'כו 'כ ,ח"י ,ג"י os ןייע
 א'ס ץ. 90 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו אלמ בָאֹוילּו א' 'ס v.19 .הּתַעְו יללהב :ר'תו ס"ת ,ע'ת ,'רת
 .ףקמ אלבו אימו 'גילפ +. 55 = .רתו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ב הָּתַעְו
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 וז ינְדֶא תֶאמ םִא :אָרְק אל ךדבע הָמלֶשלו עֶדיוהי
 ימ ךידבע-תֶא תעדוה אָלְו הנה רֶבִּדַה הָיהנ למה
 ₪ לַוָד ךְלמה ןעו :וירחא ךלמההינדא אפְּכלַע בשי
 דמעתו ףלִמה ינפל אבתו עבשדתבל ילחוארק מא
 ג -רֶׁשֲא הָוהְידיח ךמאו ךלמה עכשיו :ףךלֶמה נפל
 א ךל יתְעְּבַשנ רֶׁשֲאַכ וכ הָרָצְילָּכַמ יִשְפַתֶא הָרפ
 ךְלֶמִי נב הָמלָשהיִּכ רמאל לֵאָרׂשִי יהלָא הויב
 םווה הָשעֶא ןּכ יּכ יִּתְחַּת יאקּכילע בי אּוהְו ירָחֶא
 גג ףלמל ּוחתְשתו ץֶרֶא םיפא עָבָשדתַּב דקתַו :הָוַה
 :םלעְל דָוּד ךְלֶמה נא יחְי רָמאֹת

 יט ןֶתְנלו ןהפה קֹורְצְל ילדוארק דוד ךלִמַהו מאיו
 ₪ רמאו :ףלמה ינפל ואבו עדי" והיְנְבְלְו איבנַה
 םָּתּכְרִהו םֶכיִנְדַא יִלָבַעְתֶא םֶכְמִַע וקק םֶהְל "למה
 ותא םֶּתְררְִהְו יִלדרָשֶא הָדָרּפַה-לַע נב הָמלָשדתֶא
 4 איבה ןַתְַו ןהפה קודצ םָׁש ותא חַשְמו :ןחְנ"לא
 ךלמה יחי םֶתְרמַאו רֶפושּב םֶתעְקִתּו לאְרְשי"לע ְךֶלַמְל
 ₪ אּוהְו יִאְסְּכְדלַע בֵׁשְו אבּו וירְִא םילעו :המלש

 4 ןמָא | רמאיו ךְלֶמההתֶא עֶדוהְיחְב ּוהָיְנְּב ןעו :הָדּוהְ
 וז הוי הָיָה רשאפ :ףלמח נא יַהלֲא הָוהְי רמי ןּכ

a =מ . 0 = :  = \ = Pes 

 ואְסְּכתֶא לדו המלשדםע יהי ןֶּכ ףֶלמַה ינרָאדבע
 \ . ּפ .— — == 5 = ו: 0

 א ןַתְנְו ןקפה קודצ דרג :דוד ךלמה ןנדֶא אפּפמ
 = ו רוס : ה." % 5 ר ,

 -תֶא ובכריו יתלפהְו יתרְכַהְו עְדיהְיְדּב והינו איתנה
 :ןוחנזלע ותא וכליו דָוָּד ףלמה תדרפ-לע המלש

 חקיו =
v. 7ר"תו ס'ת ,ע"ת 'רת .ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּףֶּדְבַע א'סב ,ירק ִִּּדְבַע ,ביתכ ּיִרְבָע , 

v. 1א'ס וילע רסמנו דְלָּמַה םֶהָל א'סב +. 38 .ירקו ביתכ הַצְרַא א'סב הָצְרַא ריבס  
 :ס'תו 'רת ,ב"יד ,א"יד ו'ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,י'כ םירפס בורב ירקו ביתכ ןכ .38 .םהל ךלמה
 ירקו ביתכ יִהָי א"סב ,ירק הֶיְהִי ,ביתכ יִהִי צ. 97 .7לַא הגומבו ,ירק -לַא ביתכ -לע א'סב
 ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּוביִכְַוא'ס v.38 .איעגב אסכמ נ'ב,א'בןכצ.37 .ו"דו ביד ,א'ד ןכו

 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ז'ד ,ו"ד ,ג'ד ,י"כ םירפסב ןכ. 38 = "דו

*39 
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 השמו להאָהְִמ ןמשה ןרְקְהתֶא ןהפה קודָצ חק ו
 ףלמה יחי םעֶה"לְכ ורמאיו רפושכ שקתיו המלש-תא

 םיִלְלָחּפ םיללחמ םעָהְו וירחא םעֶהלַכ ולעיו : המלש +
 עמשיו : םֶלֹוקְב ץֶרֶאְה עֶקְּבִּתו הָלודג החמש םיהמשו ו

 עמְׁשו לָֿאל יִלּכ םהְו וא רֶׁשֲא םיארְקַהלָכְו והינדַא
 : המוה הירקה"לוק עודמ רמאיו רפושה לוקחתא בָאֹו

 ראו אָּב ןקפה רֶתְיְבֲאְְּב תני הגהְו רבַדְמ ונדוע 4
 ןעו :רשבּת בוטו הָּתַא ליה שיא יִּכ אב והָיְנְַא 4

 ךילמה דודה שנא לבא והינדאל רמאיו ענו
 -הֶאְו ןהפה קודצדתֶא למות חלשיו :המלשדתא וו

 ובְכְרוו יִתְלְפהְו יתְרְכהְו עָדיוהְיְְְּב והינו איבה ןָתָ
 ןהפה קוָדְצ ותא ּוחְׁשְמַו :ךלמה תהרפ לע ותא ₪

 םֶהּתו םיִחמָש םשמ ולעיו ןוחנכ ךלמְל | איבה תת
 המלש בשי םת :םתעמש רשא לוקה איה הירקה

 -תֶא רב ךלמה יִדְבַע ּואְבְְ :הבולמה אָפְּכ לע וז
 לטל םשדתא ךיהלא טו למאל לוד למה ונינדא
 -לע למה וחתשיו ףֲאְּבִמ יִאְסְּכדתֶא לניו ףמשמ
 (פ יהלֲא הָוהְי רָב למה רמָא הכס :בָכְׁשמַה

Rahתואר יע ה בשי .םויה 1 רֶׁשֲא : 

 - למליה ליהי סא 4% ראו :ברחב ודב 4
SDRלפי  

 ל לא = 47 = .ו'דו ב'ד - אלמ ןו ןֹוחיִגּב א"ס צ. 5 עוךמ א'ס +1

Den wD x. 5152 .ר"תו ס"ת  Woמ  Sdביר  
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 38 חלשיו :תמו וב"אצמת העֶרסֲאְו הצְרֶא ותרעְשִמ לפי
 וחתשיו אביו הבמה לעמ ּוהלרו המלש למה
 :ףתיבל ךל המלש ולְדרַמאיו המלש ףלמל

 ב נב המלְשדתֶא וציו תומל דודדומי וכרקיו
 ו תיָהְו תקזחו ץֶרֶאְהדלּכ רד ףלה כא :רַמאל
 \ תָכְלְל יהלַא הוה | תרמשמדתַא רמשו :שיִאְל
 בּותְּכּכ ויַתודעו ויטְפָשִמּוויַתוצמ ויתקח רמשלויִכְרְדְּ
 תאו השעה רֶׁשֲאלְּכ תַא ליִּכָשת ןעמל השמ תר
 + רֶׁשֲא ֹורְבְּדהּהָא הוי םיקי ןעמל :םש הנפת רֶׁשֲאלַב
 הָכְלְל םַכְרַד-תֶא תי רמי .רמאל ילע רב
 -אל רמאל  םשָפְנלַכְבּו םבפלזלפּב תמָאַב נפל
 ג תא ַּתְעְדָי התא םנְו :לארשי אָפּכ לעמ שיא דל תַרָּכ
 ירׂשנשל השע רשא הָיורְצְדִּכ בָאֹװ יל השערשא
 םרהיו רַב אשמעלו רב רנפאל לארשי תואבצ
 :תרגחּב המחלמ ימד ןתיו םלָשְּב המְחְלְמיִמִד םשו

 י ְָמְכָּכ תשע :וילְנרְב רשֶא ילכו וינְִמִּכ רֶׁשֲא
 :לאש םַלָשְּב ותֿביִש דָרותדאְלו

 ז ילָפָאָּב ּויַהְו רסחדהשעת ידעלגה ילורב נפלו
 :ףיהָא םולְשְבִא ינָּפַמ יחְרַבְּב ילא ומרק ןֶפיּכ + חלש
 5 אּוהְו םירחכמ ללימיהךב ארנְןב יעָמש ףמע הנה
 דריחאוהו םינחמ יתכל םְּב תצלְמנ הללק .ינטלק
 ּךְתיִמָאדבא רמאל הוהיב ול עַבָשאְ ןדריה יתאְרְקְל
 9 עדו התא םֶכָח שיא יִּכ ו והכנתהלַא הֶּתַעְו בָרָחַּב
 :לואְׁש םלב ותְביִשִֶא תדרוהו ול-השעת רֶׁשֲא תא

 4 דוד ריעְּב רבקיו ויתבֲאדסע דוד בּכְשיו
ales +ב ר 2%  : 

 וג םיִעָּבְרַא לאָרְׂשִי-לע דוד ךלֶמ רֶׁשֲא םימַהו
 הנש ——
 א'ס ץ.3 .ב"ידו ב'ד ,א'ד ןכו רמשלו א'ס +. 8  .בקעי יחיו תשרפל הרטפה +. ג ,ב
 ,"לֵאְו הגומב +. 3 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,ק'ר 'רת ,ב"יד ג'ד ,ג'ר ,ב'ר א"ד ןכו וותוצמו

Dvdאקספ ןאכ ןיא א"סב .7 .רמאל םשפנ-לכבו םבבל"לכב א' . 
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 למ םלָׁשוריֿבּו םִנָׁש עֶבַש למ ןיִרְבְחְּב הָנָׁש
 רוד אפכלע שי המלשו .:םינש א םישלש וכ

 אביו :רֶאְמ ותכלמ ןכתַו ויֿפֲא
 רְמאַו המלׁש םִא ;בׁש-תּב-לֶא .תיגחרב .והמדא
 דיִלֶא יל רֶבִּד רמאֹו :םולש רָמאַו ךאפ םולשה

 הָכּולְמה הָתְיַה יליּכ העד ףא רמאיו :רַבד "רַמאְתִַו ו
 הָכּולְמַה פת ףלמל םהיִנָּפ לֵארְׂשִילּפ מש לע

 תחא הלאש העז :ול הָתְיִה הוהימ יִּכ יחֶאל יהו <
 ויִלֶא רַמאּתַו יִנָפִתֶא יבשת"לא דָּתַאמ לאש יִכְִא

 בישידאל יִּכ ךְלֶּפַה המלשל אְניִרְמֲא רמאף רד וז
 רמאתו :השאל תימנושה גשיִבַאהתֶא יִל"ָתְ ךינפדתַא <
 אֿבִּתו :ףךלמה"לֶא ףילע רכדא יִלִָא בומ עבשדתב +

 םקיו והינדא"לע ולדרְבדל המלש ךלמההלא עבשדתב
 םשיו ואְסְּכלַע בש הל ּוחתשו ּהָתאְרְקְל למה

 תהא הֶלֶאְש רמאתו :ונימיל בשתו ךְלמה םֶאְל אָפּכ ג
 רמאוו ינְפ-תֶא בשתלַא ךתאמ תֶלאש יֿנֲא הנטק

 רמו :ףינְפ-תֶא בישָאדאל יּכ ימא ילאש ללה הָל ו
 ןעו :השֶאְל דיחֶא והינדַאל תומנשה גשיבאהתא ןתי
 -תֶא תֶלֶאש תא הָמָלְו ופאל רמאו המלש ךלמה
 כ הָכּולְמהתֶא ולחילאשו והינדאל תומנשה שיבא
 ךָכ באילו ןהפה רופאלו ולו ינממ לּודְגה יִחֶא איה

 המלש ךלמה עֿבשי :הַורצ 3
 יּכ ףיסוי הכו םיהלַא ילדהשעו הפ רמאל הוהיב

 הוהיהיח הפו :הזה רֶבְּדַה-תַא ּוהנרֲא לרָבְד ושפנב גו
 -השע רשֶאו יבא דוד אָפְכְילַע יניבישווו ינניִכַה רשא

 הלשיו :והינִדַא תמוי םויה יִּכ רכד רשאכ תב יל 95
 ךלמה

 .אקספ ןאכ ןיא א'סב .v 9 ירו טיח ית היד ,א'ר ןבו ול רמאתו א"ס ל. 4

 ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִנָביִשויַו א"סב ,ירק יִנֵביִׁשֹויַו ,ביתכ יִנָבָשּויַו צ. 4
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 :תמיו וב-עגֿפװ עדיוהידךב ּוהָיְנְּב רָב המלש דלמה
 גג תתָנע למה רמָא ןהכה רהיפָאלו

 אל הוה םוובו הָּתֶא תוָמ שיא יב ףירָשלע ל
 יִבָא לוד ינפל הוי יִנדא ןורָאדתא תאָשְניִכ ףִתִמַא
 יז המלש שרו :יִבָא הָנעָּתַהְרֶשַא לֿפְּב תינעתה יו
 הָוהְי רבדתֶא אלמל הוהיל ןהפ תויהמ רַתָיְבִאדתֶא
 ;הֶלָשְּב ילע תובדלע רב רֶׁשֲא

 ₪ יֵרֲחֲא הָטְנ בָאֹו יִּכ בָאוידדִע הֶאְּב העמשַהְ
 להא"לַא בָאֹו סנו הטנ אל םולשכא ירחאו הינדא
 9 יִכ הפלש ףלמל דעו :חפזמה תעְרְקְּב קחו הוה
 חכשיו חכמה לֵצַא הָנהְו החי לָהאדלַא בָא םנ
 ₪ אביו :וב"ענפ ל רמאל עֶרוהְי"ְב ּוהָיְנּבְדתֶא המלש
 אצ למה רמָאדהפ וילֶא רמו הוה לָהֲא-לֶא ּוהנב
 רד ְלַמַה-תֶא הינְב בשוו תומא הפ יּכ אל ורמאו
 31 למה ול רָמאֹו יִנע הכו בָאו ךֶּבְדדהְכ רמאל
 םָנח ימּד | תְריִסַהְו ותרבקו ֹוב"ענֿפו רָּבֹד רשאכ השע
 הוה בישו :יִבָא תיּב לעמו יֵלְעַמ בָא ךֶפֶש רֶׁשֲא
 םיקדצ םיִשנִאיְַשְּב ענפ רשא ושארדלע ֹומְּד-תַא
 -תֶא ערי אל דוד יִבָאְו רהב םגרהיו ונמ םיֿבטו
 רתידב אְׂשְמִע-תֶאְו לארשי אבצדרש רעב ךנבא
 גג שארבו בָא שאָרְּב םֶהיִמְד ובשו :הדוהו אבצדרש
 הָיַהי אְמֿבל ותיכלו .וערזלו לורְלו םלעל שר
 א עָדיוהְיְְּב וה לעו :הוהי םעמ םלשדדע םולש
 ₪ ףלמה ןפיו :רָּבְדִמִּב ותיִבְּב רבָקיו והתמוו וב"עגֿפ
 ןהפה קודצ"תַאו אפצההלע תחת עֶריֹוהְידוְב והְינְּב-תַא
 א יעמשל אָרָקו ךלמה חלשיו :רתיבא תחת למה ןת
 רמאיו =
 המלש ל'צ +. 98 .ירק ּולְׁשַּב ץ. פז .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ו"ר ,ב"ר ,א'ד ןכו ּףְדַש א'פ ץ. 8
 .אקספ י'כ םירפס תצקמב +. 86 .א'סב ןכו ול הגומב .30 = .ר"תו ס'ת ןכ

 wo שכ
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 -אְלְו םש תְבשְיו םלָשּוריִב תב ףל"הנְב ול רמאיו
 קְרבעו ךתאצ םויְּב | הָיְהְו :הָנָאְו הָנָא םשמ אצת 3

 היה מָּד תּומָּמ תומ יִּכ עדת עֶדָי ןורדק לחְנתֶא
 לבד רשאּכ רֶבָּדַה בוט ךלמל יעמש רמאיו :ףשארב |
 םלשוריּב יעמש בשו ףרבע השעי ןּכ ךלמה נָא
 שלש ץקמ יהיו :םיבר םיִמָי
 העמרְּב שיכָא"לָא יעמשל םידְבע-נַׁש ּוחְרְבִַו םיִנָש

 םקיו :תֶנְּב ףיִדְבַע הנה רמאל יעְמְשל ודי תג ךלמ 6 0
 שסבל שיֿמָא-לָא הֶתִנ ףלו ורֹמֲהתֶא שבחי יעמש

ww 
₪ 

 :תנמ וידבעדתַא אביו יעמש ףלוו וירֿבעדהָא
 םלֶשּוריִמ יעמש ךלהדיכ המלשל דו 1
 וילֶא רמו יעמשל אָרְקִו למה חלשיו :בשוו תנ 4

 ךֶתאָצ םֹיְּכ רמאל כ דַעָאְו הוהיב ףיִתְעַבְׁשִה איִלַה
 רַמאַתַו המת תומ יִּכ עדת עדו הָנֲאְו הנא תפלהו

 תא תמש אָל עודמו :יתְעַמְׁש רַבְּדַה בוט ילא ₪
 רמאו :ףיִלֲע יתיוצ"רשא הָוצְמַהתֶאְו הוה תעבש 4

 עדי רׁשֲא הַעְרָה"לַּכ תא ּתְעדְי הָּתַא יִעְמׁשִלֲא מַה
 ףהעְ-ּתֶא הָוהְי בישהו יִבֲא רוךל תישע רשא בבל

 5 ןיִכְנ היָהְי דוד אפפו דורְּ המלש דךלמהו :ףשארְּב 4
 עדיוהידּכ והָיְנְּבדתֶא ךלמה וצו :םלועדדע הוה ינפל 4

 :המלש יב הנוכנ הָכְלְמַּמַהְו תמו בענפי או
 -תַּיתָא חָקיַ םיִרצמ למ העְרפדתֶא המלש ןתחתיו ג

 ותיברתֶא תונבל ותלּכ דע דוד ריעדלַא הָאיבו הערפ
 םעָה קר :ביִבָס םֶלְשּורִי תמוחהתאו הָוהְי תיִבתֶאְו
 דע הוי םשל .תיב הנבנאל יכ תומְּבַּב םיחבומ

 :םהָה םיִמָיה
 בהאיו

vv. 391םירפפ תצקמב צ. 1.3 .אקספ ןאכ שי א"סב +. 43 .אקספ ןאכ ןיא א'סב  
 ,אקספ י'כ
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 קר ויִבָא רוד תֹוָקְחְּב תָכָלְל הֶוהְיתֶא המלש בָא
 ּהָנעְבְּג למה ךליו :ריטקמו במ אה תֹומָּכַּב
 הָלֲעַי תולע ףֶלֶא הודה הָמָּבַה איִה"יִּכ םֶש חבל
 ןיְבְנְב :אוקה ַהָבְוִמַה לע המלָש

4 

. 

 םיִטלֲא רֶמאָ הָללַה םילחפ הָמלשלֶא הי האר
 דסע תשע ּהָּתַא המלָש רמו :ְלְְּתֶא המ לאש
 תַמָאְּכ ףינפל ךלֶה רֶׁשֲאַכ לוד דָסֶח יִבָא דוד ב
 לֶסֲחַה-תֶא ול"רָמשתו מע בכל תֶרָשיִבּו הקצב
 :הוה םויּכ יִאְסְּפילע בשי ןב ילְפִּתַו הזה לורָנַ
 דוד תחת ןדבעדתֶא ָתְכַלְמַה הָּתַא יִהלֶא הָוהְי הת
 ךותּכ ךדבעו :אבְו תאצ עדא אל ןטק רעג יאו יבָא
 רֿפְסִי אָלְו הָנְמ-אְל רַשֶא בךישע ּתרַחְּב רֶׁשֲא מע
 ןיבהל ךמעדתַא טָפשל עמש בל בעל תתנו :ברמ
 :הוה רָבָּכַה ךמעתָא טפשל לכוי ימ כ עֶרְל בטיב
 רֶבִּדִהתֶא המלש לֶאש יּכ ינַא יניֵעְּב רַבְדַה בטי
 רָבְּדַהְתֶא ָּתְלַאְש רשא ץעי ויָלֵא םיהלַא רָמאּר :הֶזה
 רשע ל ָתְלַאְׁשאָלְו םיּבר םיִמָי ףל ָתְלֵאְׁש"אָלְו הוה
 עמשל ןיִבָה ל ּפְלאָשְו יביא שֿפנ ָתְלֵאָׁש אָלְ
 55 ףל יתנו הנד ףֶרכרכ יתישָע הנה :טָפְׁשמ
 דאל ףיָרֲחַאְו נפל הָיָה-אְל ףֹומָכ רֵׁשֲא ןֹובְנו םָכָח
 רֶׁשֲע-םנ ל יִּתְַנ ָּתְלַאשדאְל רשא םנו :ףומְּכ םיָק
 ילָּכ םיַפָלְמַּב שיא ףומָכ הֶיָהיאְל רֶׁשֲא רוכב
 רשאפ יִתוַצמּו יקְח רמשל יִכְרְדִּב ףלתו םָאְו :ףיִמ
 :ףימְתֶא יתְכרַאְהְו יָא דיה ךלַה

 | דמו םָלָׁשּורְי אובו םִלָח הנהו המלש ץקיו
 | ינפל

 דתֶא ג'ב ,א'ב ןכ צ. 9 .ר"תו ס'ת ,ע"ת ןכו אלו א"ס ץ.7 .אקספ ןאכ ןיא א"סב 5
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 שעיו םיִמָלֵׁש שעיו תולע לַעָיַו ִנֲֹא-תירב ןוְרֶא ו נפל
 הָנאבּת וָא :יָדָבעלֶפְל התְשמ 4
 רמתו :ונָפְל הָנרְמַעִתַו ךְלמה"לֶא תו םיִשָנ םיִתְש וה

 תיַֿפְּב תבשי תאוה השאה יִנָא יִנדֶא יב תחאה השאה
 יתדלל ישילשה םיַּכ יהיו :תוָבַכ הַמע דלאו דחא א

 תִיַּבַּב ּוָּתֶא רָזְיִא וחי ּונחְנָאְו תאזה השאההםנ דלתו
 תאוה הָׁשֲאָהדְּב תַמָ :תיבַּב ּטְחְנָאְדםיִתְש יל 4
 חָּּתַו הֶליִלַה ותְּב םֶָּתו :ילֲע ּהָבְבַׁש רשֶא הלל א

 -תֶאְו הק והָביִּכשַתַו השי ִתַמָאְו ילַצֶאַמ ינּבְתֶא
 קיניהְל רקְבַּב םֶקֶאְו :יקיִחְב הָביִכְׁשַה תמה נב ו

 דאל .הנהו רק ייִלֶא ןנוּתֶאְו תמדהנהו :יִנּבתֶא
 אל תֶרַחאָה הָשאַה רמאתו :יתְרְלי רשא נב הָיָה ₪

 | תמה ףנְּב יכ אל תְרמא תאו תמה נבו ימה נב וכ
 תאו לו מה רמאיו :ףלמה יגפל הָנְרבַרתַו יִחַה נבו ₪

 גב יכ אל תרמא תאו תמה נפו וחה ינְכ"הָז תרמא
 ֶלַּמַה רַמֹאּ :יִחה נבו תמה 4
 למה רמאיו :ףלמה ינפל ברחה ואיביו ברחרל וחק =

 -תֶאְו תחאל יִצָחְהתַא נו םינשל יחה דֶליַהְדתֶא ור
 -לֶא וחַה הָנְּבדרָשֶא השאה רמאתו :תַחַאל יצחַה ₪

 ירא יִּב | רמת ָנֶב"לע היִמֲחְר ּורמְכְיִּכ למה
 תאו והתימתזלא תמו יחה ריִליַה-תַא הלנת

 רמאיו למה ןעו :ורזג דָוהְי אל ףלדסנ'ילהסנ'תרמא >
 :ֹומֲא איה ּוהָתיִמְת אל תַמָהְו יחה דולּוהרתַא הָלּונְ

 ףֶלמַה טפש רֶׁשֲא טָפָשמַהדִתֶא לארשידלכ ועמשיו >
 בְרְקְּב םיקלֶא תֹמֿהיִכ יאָר יִּכ ךלמה נפ יאר
 ה :טפשמ תושעל
 .רסח הָנָשָי יאחנדמל ,אלמ יאברעמל ןכ זי 90 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו - ןיִאְו א'ס צ. 8
 ,יאברעמל ןכ ז. 6 .ךל"סג יל"םג תרמא תאו א"ס צץ. 6 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 4
 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ch א'סב ,דלֶא יאחנדמל
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 ד םיִרָשה הֶלֶאְו :לַאְרשִי-לְּכ"לע ףלמ המלש ךְלמה יה
 גב או ףְרהילֲא :ןהכה קידָצְדְב הי !לירׁשַא
 :ריכןמה דּוליִחֲאדוַּכ טפשוהי םירפס אשיש

 + רַתָיִבָאְו קולְצְו אָפְצַה"לע עךיוהידב והָיְנְבו
 5 ןהפ ןָתָנְַב דוב םיבצנה"לע ןתקךב והירזעו :םינהכ
 : אָדְבעְדְב םרינדאו תיבח"לע רֶׁשיִחֲאַו :ךלמה הער
 ז רשעדםינש המלשלו :םמה"לע
 ותיִּבתֶאְו ףלמההתֶא לְּכְלַכְו לַארְשִלַכ-לע םיִבָש
 :לכלפל דחֶאזלע הוחי השב שדה

 :םיֶרָפֲא רֶהְב רוָחְְּכ םֶתַמְש הֶלֶאְ
 ו ןוליִאְושמש תב םיִבְלְעשְבּוץְקְמְּכ רָקָּדְּב

 00 ול תֹוָבְרֲאָב דְסֲחְדְּב ןנ
 11 ֿבניֿפַאןְּב רפה ץרָאלָכ הב

 :השאל ול הָתָיַה המלשדתב תֿפִמ ראד תֿפ
 וג תיב"לפו נמו נעת ולאד אָנעֵּב

 ןֵאָׁש תיּכמ לאערזיל תחתמ הֶנַתְרַצ לַצא רֶׁשֲא ןאְש
 :םעְמְי ל רבעמ רע הלוחמ לבָא דע

 ₪ רֶׁשֲא הָשְנְמְּפ ריִאְי תּוח ול רעלג תמרּב רבנו
 תולשג םירע םישש ןְׁשָּבּכ רשא בנרא לבה ול רעל

 + ךןָּב םָדְניִחֶא :תַשְחְנ ַחיִרְבּו המוח
 וג יֵלָּתֿפנב ץעמיחַא :הַמָיִנחַמ אְרע
 :הְשֲאְל המלשדתּב תמְשבהָא הקל אוהדבג

 16 :תולעב רׁשֲאּב יׁשּוחְְְּב אָנעַּב
 17 :רָכׁשְׂשִיְּב חּורַפְרַּב טֿפשֹוהי

 19 יל mmm NAN (mw lw ג :ןמָיְנְבְּב אלאךןב יעָמש 18 == - :
 ןב
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 וז E ףלמ נעו ירמָאָה ךלמ ו ןוחיס ץרֶא רעֶלּג ץְרֶאְּב יִראְְּב
 :ץרֲאְּב רשא דָחֶא ביצע ןְׁשָּבַה

 שוד

 8 ברל םיה-לע-רְׁשֲא לוחַּכ םיִּבְר טַארש הוה 0

 המלשו :םיחמשו םיתשו םיִלָכִא ה
 םיתשלפ ץֶרֶא לָהְנהְִמ תוכלממה"לַּכּב לשומ הוה
 המלשדתַא םיִדְבֹעְו הָחְנמ םיִשְגמ םִיָרְצִמ לּובְנ רעו
 המלשדםחל יהיו :וייח ימָילָּכ

 הָרָשַע חֵמָה רָּפ םיששו תלס ר םישלש דָחֶא םויל 3
 ליאמ דבל ןאצ הֶאַמּו יער רֶקְּב םיִרשעְו םיִארְּב רהב
 "לבב | הדר אּוההיִּכ :םיסּובָא םיִרְכְרּו רּומחְיְו יִבָצו 4

 רֶהָּה רבע יכלמ"לָכְּב הוע-רעְֶו חספתמ רַהָנַה רבע

 הֶרּוהְי בשיו :ביכָסמ וירְבע"לְכִמ ול הָיָה םולשו
 -דעו ןדמ ֹותָנֲאַּת תו ונפנ תחת שיא חַטְבְל לארשיו

 יהיו :המלש ימי לפ עבש ראָב <
 םינשו ובּכְרמְל םיפוס תורא ףלא םיִשְּבְרַא המלשל
 ףלמההתַא הלאה םיִכָצְגה ולָּכְלַכְו :םישרפ ףלא רשע ד

 שיא המלׁשדלַמַה ןחלש"לֶא ֵרָמַהלְּכ א המלש
 שכרלו םיסופל ןבַתַהְוםירעשהו ;רבד ורדעי אל ושדָח <

 :וטָּפָשַמְּכ שיא םׁש-הְיְהירׁשֲא :םוקמה"לַא ואְבָי
 הכרה הנובתו המלשל הָמַכַח םיחלָא ןתמ :
 כרתו :םיה תפשדלע רֶׁשֲא לוח 20. בַהְרְו 'דאמ ג

 תמפח לכמו םרָהנְבדלְּ תמְפַהמ המלש תמכה
 ןמיהו יֹחְרוֲאָה ןתיאמ םראה"לכמ םּפָחָו :םיָרצמ ו

 םיוגה"לפְב משהו לֵחָמ נְב עדרדו ללפ
 הָׁשִמֲח וריש יקיו לׁשְמ םיפְלֲא תשְלש רָב :ביִבְס ו
 דעו ןובְלּב רֶׁשֲא וֵרָאָהְִמ םיצעֶה-לע רד :ףַלֶאְו =

 ףועָה-לעו הַמַהְּבַה-לע רבו ריקכ אצי רֶׁשֲא בֹוֲאָה

 ak א'סב ¥. 1.7 .ס'ת ןכו -תפׂש"לע א'ס צ.20 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 0
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 ג תֶא עמשל םיִמעֶה"לּכִמ ואביו :םינדה"לעו שֶמָרָה"לֲעו
 דתֶא ועמש רשא זרה יִבְלִמדלָּכ תֶאַמ המלש תַמָבַח
 ו רול םֶריִח חלשיו :תַמְכַח
 ףלמל וחשמ ותא יִּכ עמָׁש יִּכ המלשדלָא ֹויָדָבעדתֶא
 :םיִמָי יה"לכ ול םֶריַח הָיָה בָהא כ והיִבָא תֶחה

 5 הָּתַא :רמאל םריִחְדלא המלש .חלשיו
 היה םשל תיב תונכל לכי אל יִּכ יִבָא דָוְדדתֶא ָתעֶדי

 הָוהְידתֶת רע ּוהָבְבְ רׁשֲא הָמֲהלִמַה נפַמ יָקלֶא
 4 יל יהלֶא הָוהְי חינה הָפַעְו :ולגר הפ תחת םֶתא
 19 תונבל רמא יִנֵנַהְו :עֶר ענפ יאו ןט ַש ןיִא םירממ

 דודְדלֶא הוה רב רׁשֲאכ יהְלָא הָוהְי םשל תב

 -אוה אכיל יִתְַת ןּתֶא רֶׁשֲא דב רמאל בָא
 גנ "ומ םיְֹרא יִלותְרְכִיו הוצ התַעְו :ימשל תיָּבַה הנ
 דל ןּתֶא ְּדיֵדָבע רכשו ףידבעדשע ויְהָי ידבעו ןונבלה
 ׁשיִא וב כ יא יִּכ עדי הָּתַא ו יִּכ רמאת רֶשֶא לכ
 9 יהיו :םיִנרֶצַּכ םיצעדתרכל ערי
 רֶמאַּו דֶאְמ המְׂשו המלש יִרְבּד-תֶא םֶריַח עַמְשּכ
 םעה"לע םֶכַח ןַּב דודל ןתָנ ר רֶׁשֲא םויה הָוהְי ךורְּב
 יִתְעַמְש רמאל הָמלשדלֶא םֶריִח חלשיו :הזה ברה
 יצעב צֿפַחלְּכ-תֶא השעא יִנֶא ילא ּתְחְלְשדרשא תא
 8 המ ןונבלהדןמ ודרי ידָבַע :םיִׁשֹורְב וצעבּו םיִוְרֶא
 ילֶא הלְשּתרׁשֲא ם םוקמה"לע םִיּכ תורְבִד םמיִׂשֲא יא
 יִצְפְחִִתֶא השעת הָּתַאְו אָשִּת הָּתַאְו םש םיִתְצַּפִ
 ג םְִרֲא יצע המלשל ןתנ םוריח יהיו :יִתיּ .םֶחָל תפל
 א םירשע םֶריֵחְל ןַתְנ הלו :ֹוצֿפָה-לַּכ םישורב יצעו
 תיִתָּכ מש רכ םיִרשָעְו ותיבל תֶלְּכִמ םיטח רֶכ ףַלֶא
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 :הנשב הנָש םֶריִחְל הַמלְׁש ןתיזהכ
 יהו ולרַבְד רשאּכ המלשל המכה םנההו =
 :םהינְׁש תירב יתרו המלש ןיבו םריח ןיִּב םלֶש

 סמה יהיו לֵאְרְׂשַחלַּבִמ סמ הֶמלש דולמה לעג יז
 םיפְלֵא תרשע הנבל םחלשיו :שיא ףלא םישלש <

 םישדח .םינש ןונבלב ויהי שלה תופילח שדה

 יָה :סָמַה"לע םֶריַָו ותיְִּכ ₪
 בצח ףְלֶא םינמשּו לס אשנ ףְלֶא םיעְמש הָמלָשְל

 -לע רֶׁשֲא המלשל םיִבַצְנה ירשמ 75 :רהָב א
 םעָּב םידרה תואמ שלשו םיִפְלַא תֶשְלַש הָכאְלִמַה

 תולדג םינבא עס למה וצו :הכאלמפ םישעה ו
 נב ולספיו :תיזנ ינבא תיבה רפול תורקי םִינְבַא 9

 םִנְבֲאָהְו םיִצעָה וקו םיִלְבִגהְו םוריח גבו הָמלש
 :תיבה תונבל
 דיִנָּב תאצל הָנַש תואמ עפְרֶאְו הָנָׁש םינומשב יהו ו

 אוה וו ׁשְדְחְּב תִעיֿבְרָה הֶנָשִּב םיַרְצְמ"ץרָאמ לארשי
 תופה ןפו לַארְׂשִזלע המלְׁש למל ינשה שדחה
 הֹוהיל המלש למה הְָּב רֶשא .תיפהו :הוהיל

 :ותְמוק הָמֲא םישלויּבְחְר םיִרָשָעְו וּכְרֲא הָמאדםישש
 -לע ֹוכְרֲא הָמֲא םירשע תיבה לכיַה ינפ"לע םלואהו :

 :תיבה ינפ-לע יּבַחְר הָמֲאָב רשע תיבה בחר ינפ
 :םיִמְטֲא םיִפְקְש י ינולח תֹיָבל שעיו 1
 ביִבְס תופה תוריְקדתֶא בבס עוצי תיבה ריק"לע ב

 התֲחַּתַה עוציה :ביִבָס תֹעְלַצ שעו .ריבדלו לכיַהְל <
 ּהָבְחְר הָמֹאָּב שש הָנִּתַהְו ּהָּבְחְר הָּמאָב שמח

 תישילשהו ה
 אפבלה = םיתו ע"ת גר בח ,איד ןכו םינש א"פ ט.28 .המורה תשרפל הרטפה צ.%

 ם'ת ןכו רָשָעְו א"ס צ. 8 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו הָמִא םירשעו א"ס צ. 9 .| .אקספ ןאכ שי
 ןכו ירקו ביתכ עצי א"סב ,ירק עצי ,ביתכ עּוצי v.55 .אקספ ןאכ ןיא א"מב, ץ.-4.. 40

 .ירק עיִציַה ,ביתכ עוציה צ. 6 .ו'דו ב'ד ,א'ד
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 תוכל ןַתָנ תיעְרְנמ יִּפ ּהָּבִחְר הָמאָּב עַבָש תיִׁשיִלְׁשַהו
 תיַּפַהְו :תיְבַה תוְריִקְּב זָחֶא יתלבל הָצּוה םיֵפְס
 דל ןורגהו תובָּקִמּו הָנְבְנ עֶסמ המלשדובא ותנָּבהְּב
 ללאה חתֿפ :יתנבהב תיככ עמשעאל לרב יל
 -לע ולעי םילולבו תננמוה תיבה כלא הנכיתַה
 9 תִיַּבַהתֶא ןְב :םיִשְלָשהדלא הנכיּתַהְִמּו הָנכיִתה

 0 ןְבו :םִזְרֲאָּב תררשי םיכנ תיפהדתַא ןפְסו והלכו 1
 וחאיו ותמוק תומא שמָח תכההלכדלע עוציה-תָא =

 ו1 יהיו :םיִוְרַא יצעַב תִיַּבַהדתֶא
 וג הָּתַאְדרָשֶא הֹוַה תיפה :רָמאל המלש"לָא הוהיחרבד
 תרמשו השע ימפְׁשמ-תֶאְו יתקחְב לּתהֶא הנ
 תא ירְבְּדתֶא יתמְקָהְו םֶהָּב תַכָלְל יִתוצַמְדלָכְדתֶא
 וג יִנָּב ֹותְּב יִתְגַּכָשְו :ףיִבָא .דודְדלֶא .יּתְרַבִה רֶׁשֲא ם

 :לֶאְרְשְי ימעדתַא בועא אלו לארשי
 4 תוהיקחתַא ןח :ודלכו תופהדתַא הָמלְש ןְכ

 -רע תיפה עקרקמ םיזְרא ּתעְלַצְּב הָתוַבמ תיבה
 תִיַבַה עקרקתַא ףַצְו תיָבמ ץע הפצ ןפפַה תוריק
 16 יתוכרימ מא םיִרְׂשֲע-תֶא כו :םיֵׁשֹורְּב תועלעב
 ול ןביו תוריקה"דע עקרקה"ןמ םיֹורֲא תועְלַצְּב תיבה
 וז הָמַאְּב םיִעָּבְרִאְ :םיִשרכה שכל ריברל | תיבמ
 וא הָמיִנּפ תִיַכַה"לֶא וראו :ינפ5 לכוהה אוה תיבה הָיָה
 :הֶאְרנ ןבָא ןיא ורֶא לָּכַה םיִצְצ יִרּוטְפו םיִעָהּפ תעלקמ
 ופ ןֹורֲא-תֶא םש ןתתל | ןיכה הָמינּפִמ תיבה"דותב ריבר
  םיִרְׁשֲעְו ףרא הָמא םיִרשע ריִבְּדַה יִנֿפְרְו :הוהי תיִרְּב

 המא
 .ע'תו 'רת ןכ הָנְֹחַּתַה ל'צ +. 8 .ר'תו פ"ת ;ע'ת ג'ד ,ב'ד ,איד ןכו -לָבְו א'ס +.

v.8 o'הגומב ןכ +. 9 .ר'תו ם'ת ןכו תיִשְלָשַה א'ס ץ.8 .ס'תו ו"ד ,א'ד ןכו -לֶא א, 
 ע'ת ג'ד ,ג'ד ןכו -רעו א'ס צ.15 .ירק עיִציַה ,ביתכ ַעּוציַה .10 .אלמ תֹורָדׂשּו א'ס
 ,ביתכ יֵתֹוּכְרִמ צ.16  .ףקמב -הַּפַצ נ"ב ,א'ב כ v.15 .ע'ת ןכ תורוק ל'צ צץ. 15  .ס"תו
 ןכו -דַעְו א'ס צץ. 16 .איעגב יתכרָימ נ"ב ,איעג אלב יתכרימ א"ב v.16  .ירק יִתּפְריַמ
 .ר'תו ע'ת ןכ ריִבְּרַה יִנָפְל ל'צ ץ. גז .ע'ת ןכ תורוקה ל"צ +. 16 .ס'תו ב"יד ,ב'ד ,א'ד
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 רָס ֿבָהְז וחפצי ֹותָמֹוק הָמא םיִרְשַעְו בחר הַמֲא
 בָהָו הָמיִנְּפִמ תימהדתַא הָמלש ףציו :ורֶא הָּבְזִמ ףציו ו

 :בהז והפצו ריבה ינֿפל בָהְז תוקיתרב רבו רוס
 -לָכְו תָּבה"לְּכ םֶתְידע :בָהָז הָּפצ תבהלּכתֶאְו ₪
 'ינש ריבדּב שעיו :בָהָו הָּפִצ ריכְדְלְרֶשִא הָכְזִמה ₪

 תומא שמחו :ותְמוק תומא רשע ןמשדיצע םיִבּורְכ
 תינשה בּורְכה ףנְּכ תומא שמחו תָהֶאָה בּורְּכַה נב

 רשעו ויַפְנַכ תוצקדדעו ויִפְנַכ תוצקמ תומא רֶׂשֲע ₪
 ינשל דָחֶא בצקו תהא הָדמ ינשה בוְרְּכַה הָמָאב

 ןכו הַמאַב רשע דָחֶאְה בּורְּכַה תמוק :םיִברְּכַה א
 ימיִנפה תיבה | ףותְּב םיִבּורְּכַהדתֶא ןּתו :ינשה בְּרְּכַה פז

 ריקּב רֶחֶאָה"ףנְכ ענת םיִברְּכַה יִפְגַכתֶא שרפו
 -לָא םֶהיֿפְנַפו ינשה ריקּכ תעננ ינשה ֹּורְּכַה ףנכ

 םיִכּורְּכַההתֶא ףציו :ףנכ"לָא הנְכ תעננ תיבה ות ₪
 תועְלְקמ 'ַחּוהפ עלק בסמ תיבה תוריקדלּכ תֶאְו :בָהז 9
 -תֶאְ "ןושחלו םיִנּפְלִמ םיִצצ יִרּוטפו תרמו םיִבּורְכ 0

 חַתַפ תאְו :ןוציחלו הָמנֿפל בֶהָז הָפצ תופה עקר
 :תישמח תוזזמ ליאה ןמשדיצע תותלד הָשַע ריִבְּדַה

 םיִבּורְּכ תועלקמ םֶהיִלַע עלק ץֶמֶשיצע תותלד לתשו 3
 םיכורכה"לע דריו בָהָו ּהָּפִצְו םיִצצ ירוטפו תְרמתו

 לכיהה חתפל הָשַע .ןכו :בֲהְוַהתֶא תורמתה"לעו ₪
 יצע תותלד יתשו :תיעבר תאמ ןָמשדיצע .תוזוזמ ו

 םיעלק ינְׁשּו םילילּג תַהֲאָה תלה םיִעְלצ י)ש םישורב
 ירטפו תֹורֹמְתְו םיבורפ עלקו :םיִליִלּנ תינשה תֶלָּדַה ₪
 רצֶהָה-תֶא ןכיו :הקחמהדלע רַשיִמ בו הָּפַצְו םיִצצ ₪
 הָנָשַּב :םיִזְרַא תתְרכ רּוטו תי ירּוט השלש תימינָּפה 3

 תיעברה

 ןכ םֶהיִפְנַּפ ל"צ ד. 27 .םיבורכ ינש א'ס +. 93  .ירק תוקּותָרְּב ,ביתכ תֹוקיִּתַרְּב ץ. 1
 .יפר ם'מה הקחמה א'ס +. 85 .םיִעְלְק ל"נ +. 4 = .ע'ת
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 ₪ תחאה הָנָשּבּו :וז חריכ הָוהְי תיב דסי תיעֿברָה
 תיבה הֶלָּ ינימשה שדחה אּוה לוב חַרָיְּב הרשע
 -תֶאְו :םינש עבש ּוהנפיו וטֿפשמ"לבְלו ויְרְבדלָכְל

 דלָּכתֶא לכמ הש הָרְשַע שלש המלש הָנּב ותיב
 ֹוכְרֶא הַמֲא הֶאַמ ןונְבְקה רעי | תיִּבתֶא ןָביו :ֹותיֵּב
 העְּבְא לע יִּתַמֹוְק הָמִא םישלשו וּבָחְר הָמִא םישָמָחְ
 ןֿפָסְו :םידומעה"לע םיזרא תֹותְרכּו םיִזְרֶא ידומע ירוט
 םיִעָבְרַא םידומעה"לע רֶׁשֲא תעלצה-לע לעממ ראב
 םירוט הָׁשלְׁש םיֿפְכְׁשּו :רוטה רֶׂשֲע ּהָשִמָח הָשמֲחַו
 תֹווזִמַהְו םיִחַתפַה"לְפְו :םיִמעְפ שלש הָוחְמְדלֶא הומו
 תֶאְו :םימעפ שלש הוחמ"לֶא הָוֲחַמ לומו ףקש םיעבר
 הָמִא םישלשו ֹוכְרֲא הָמִא םישמְח הׂשֲע םירימעה םלוא
 ז םלואו :םהיִנפ-לע בעו םידמעו םהינפ"לע םלואו ובחר
 וראְּבןָפָסְו הָׂשָע טַפְׁשִמַה םֶלֶא םָׁש-מְפְׁשִי רׁשֲא אפּכה
  רַצָח םָׁש בָשידרֶשַא ותיבּו :עקרקה-רע עקרקהמ
 השעי תיבו הָיָה הזה השעמפ םלּואל תיִּפַמ תְרַחַאָה
 \ הֶלאילְּכ :הֶזה םֶלואָּכ המלש הקל רֶׁשֲא הערפל
 ץוחמו תִיַּבִמ הָרָנְמַּב תֹוָרדנִמ תיוג תודמְּכ תרָהְי םִנָבֲא
 :הָלֹודְנר רצַהַה-רע ץיהמּו תוחפטַהדרע סמו
 0 תומא רשע יִנְבִא תֹולֹרְג םיִנָבֲא תורקי םנָבֲא דָסִיִמּו
 גו תֹוָמְּכ תורקי םנָבֲא הלעמְלִמו :תֹומא הנמש ינבאו
 תיוג םירוט הָשלש ביבְס הלודגה רצחו ורָאְו תי

 םָלֶאלּו תימינפה ההייתיב רצחו םיזְא תותר
 :תיְּבַה

0 . 

 וג הָשאְֶּב :רצמ םֶריֵחתֶא חכו המלש ּךְלַמַה הלשינ
 הנמלא יי
 .ב"ידו א"יד ןכו אלמר אלמ תיִעיִבְרָה א'סו ו"טד ןכו אנינת דוי רסה תעיִבְרָה א'ס +. 7

v. 38א"ס צ. 2 ,[ .ב'רו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויַטָּפשמ א"סב ,ירק ויִטָּפָשַמ ,ביתכ וטפָשִמ  
 א'ס ?. 7  .איעגב -לֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 4  .ג'דו ב'ד ןכו הניגנ אלבו ףקמב -לע
 ,םידרפסה גהנמכ להקיו תשרפל הרטפה +. 13 .ב"דו א"ד ןכו :i ןּופָסְ
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 תְׁשֹחְנ שרח ירצ-שיִא ויִבָאְו ילֶּתַּפנ הטממ אווה הֶנִמְלַא
 תושעל תעדה-תֶאְו הָנובּתַה"תֶאְו הָמְכִחְהְדתֶא אלמזי
 שעיו המלש ךלִמהדלֶא אובו תַשחַנִּב הָפאָלְמ"לב

 הנמש תֶשָחְנםידומעה נָׁש-תֶא רצו זיּתְכאַלְמילָכתֶא
 הָרְׂשֶעדםיִּתְׁש מוחו דָחֶאְה דמעה תמוק הָּמַא הרשע

 תָתְל הָׂשְע תֹרָתְכ יִתְשּו :ינשה דומַעָהדתֶא בי הָמַא 6
 תמוק תומא שמח ּתָשְחְג קצְמ םידומעה ישאר"לע
 :תינשה ּתְרְתּפה תמוק תומא שָמָחְו תָחֶאָה תרתכה

 תורשרש הׂשעמ םילדנ הכבש הׂשעמ  םיִכְבְש וז
 תרהכל הָעבַׁש םידומעה שארדלע רֶׁשֲא תלתכל

 םיִרּמעֶהתֶא שעיו :תינשה תרָתפל העְבַׁשְו תַחֶאָה ו
 -תֶא תֵֹפַכְל תָהֲאָה הָכְּבִשַהְדלַע ביִבָס םירוט יִנָש
 תָרָתֹפַל הָׂשְע כו םִנמרָה שארדלע רׁשֲא תֹרּתֹּכַה

 ןשוש השעמ םירומעה שאר"לע לׁשֲא תרצו :תינשה ו
 -םנ םירומעה נשדלע תרתַכְו :תומא עּבְרַא םלואב 3

 םינומרהְו הָכְּבְש רָּבעֶל רֶׁשֲא ןֶמָּבַה תמעלמ לעממ
 כ -תֶא טק :תינשה תרתּפה לע ביִבְס םיִרֵט םיִתאַמ ו

 אָרָקו ימיה דּומעַהתֶא םקיו לכיהה םֶלֶאל םיִדְּמִעֶה
 -תֶא אָרָהו ילאמשה דומעהדתא םקיו ןיכי ימשחתַא

 םהתו ןשוש השעמ םירומעה שאר לע :ועְּב ומש ₪
 -תֶא שעיו :םידּומעה תָכאָלִמ ₪

 | לע ותֿפש-רע ֹותָפְׂשִמ הָמַאְּכ רשע קצומ םיה
 בסי הָמַאָּב םישלש הוקו ותְמּוק הָמֲאָב שָמָחְו ביִבָס
 םיֿבבְס ביִבָס | תפל תחפמ םיעָקפו :ביִבְס ותא 5

 םירוט ינש ביכס םיהדתֶא םיפקמ הַמֵאָּב רשע ותא
 םיעקפה

 ןייע :'וגו דומעה ןֵכְו בּובנ תועָּבַצֶא עַבְרַא דּומְעָה יִבַע ותא בסי ןאכ אצמנ ע"תב צ. 5

 .'גילפ םיִנמרַה וילע רסמנ א'סב +9 .םיִדּוּמַעַה א'ס צ. 18 .א'כ ב'נ הימרי

 .ירק הָבְבָשַה ,ביתכ הָכָֹׂש .%20 .ב'כ קוספ ןייע :ב'ד ןכו ןשוש וא ןשוש איס +. 9

v. 3ירק וקו ,ביתכ הָוקְו צ. 93  .הלע א'סו ,=לֶא א'ס . 
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 ₪ רָקְּב רֶׂשְע ינשדלע רמע :ֹותָהְציִב םיקְצְי םיִעָקְּפַה
 | השלשו המי םנפ השלשו הֶנופַצ | םינפ השלש
 ל םהילע טִיַהְו הָחְרַומ םינפ השלשו הבנו םינפ

 א השעמָּכ פו הפס בקו :הָתְְּכ םֶתיִרְחֶאלפ
 | :ליכִי תַּכ םיפלא ןשוש חַרָפ םֹוכ-תֿפְׂש

 לז ךרא הָמַאְּב עַּבְרַא תשחְנ רשע תוְנכְמַהדתֶא שעיו
 הָמַאְּב שלשו הָּבְחְר הָּמֵאָב עָּבְרַאְו תָחֶאָה הָנוכְּמַה
 ₪ תרגסמו םֶהְל תַרָגְסִמ הָנֹוכמַה הׂשעמ הו ּהָתִמֹוכ
 א םיּבלשה ןיִּב | רשא תורנסמה"לעו :םיִּבְלְשַה ןיּ
 תֶחְתמּו לעממ ןּכ םיבְלשה"לעו םיבּורבו רקְּב | תוירא
 ₪ נפו הָעְּבְרַאְו :דְרמ השעמ תויל רכבל תויְרֶאל
 ויתמעפ העָּברַאְו תַשחְנ ינרסו תַחַאָה הָנוכְמל תשחנ
 שיא רֶבַעַמ תוקָצָי תַפַתְכַה ריכל תחפמ םֶהְל תֿפתְ
 ו לע היפו הָמֲאָּב הלעמו תרתכל תיבמ והיפו :תול
 עָלָה היפ-לעדמנו המאה צו הָמַא ןבההשעמ
 32 םינפואָה תַעַּברַאְו :תולנעדאל תועָּבְרִמ םַהיִתְרִגְסִמ
 תמוקו ּהָנכְּמּב .םינַּפֶאָה תודיו תורְנְסמְל תחתמל
 3 םינפואה השעמו :הָמֲאַה יצחו המא דָחֶאַה ןֿפֹואָה
 םהיקשחו םהיֵּבו םֶתודְי הבּכְרַמה ןפוא הֶשַעַמּכ
 a4 עבר לא תופתכ עֶבְראְו :קצמ .לָּכַה םֶהיֵרְׁשֲח
 3 שאָרְבּו :ָהיַפַתְּכ הנכמהךמ תַחֶאה הָנִמַה תונפ
 שאר לעו ביִבָס | לע הָמֹוק הָמאַה יִצָח .הָנוכְּמַה
 36 תהלַהילע הּתֿפװ :הָנמְמ היתרגסמו היתדו הנכמה
 -רעֶמָּכ תֶרמַתו תֹויָרֲא םיִבּורְּכ היתרגפמו לַעְו היתי
 אז תונכמה רֶשַע תא הֶשָע תאְֹּכ :יֿבְס תוילו שיא

eeקצומ  
v. 5ג'ד ןכו שגד םיבלשה א'ס צץ. 98, 99 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 7 .םיִנׁש ריבס , 

 .ג'דו ב"ד ,א'ד ןכו תַחַּתִמּו א'ס +. 90 .איעג אלב -לַעְו ג"ב ,א'ב ןכצ.29 .ט"דו ז"ד ג'ד

 ט'ד א"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תופתפה א"ס ו"טדו א"יד ,י"כ םירפס בורב ןכ 0

 .ירק ָהיֶתֹרּגְסִמ ,ביתכ ָהיֶתֶגְסִמּו צ. 8 = .לע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ .34 .ד"ידו בייד
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 :הְנְהְכְכְל רָחֶא בָצְה תחא הָּדִמ דָחֶא קְצּומ
 תב םִעְּברַא תֶשחְנ תוריכ הרשע שעיו 38

 דָחֶאְה רויפה הַמֵאָב עָּכְרַא ֵחֲאָה רֹוַּכַה-- לי

 תו :תונכמה רשעל תטַאָה הנוכמה-לע דַחֶא רי
 "לע שמָחְו ןימנמ תיבה ףהכ-לע ׁשַמָח תונכמההתֶא
 תיבה התַכִמ ןַתָנ םִיַהיתָאְו ולאמשמ תיבה הת
 שעיו :בָנְנ לוממ הָמְדָה תנְמַה
 לפװ תֹוקְרומַה-הֶאְו םיִעְוהדתֶאְו תוריפההתַא םוריח
 ףלמל השע רֶׁשֲא הַמאָלַמַהלָּכיהָא תֹושעל םריח

 -רֶׁשֲא תְרַתְּכַה תלו םינש םידמע :הָוהי תיב המלש 4
 תופכל םיפש תוכְבָשהְו םִיַתְׁש םילומעה שארדלע
 :םידומעה שאר"לע רֶׁשֲא תרתכַה תולנ יֵּתְׁשְדֹתֶא

 דינש  תוכבשה יתשל תואמ עּבְרא  םיִנפְרֶהדתֶאְו 3
 תו יִתְשדתֶא תופכל תחֶאה הָכְבְשל | םינמר םירוט

 רשע תונכמַה-תֶאְו :םידומַעַה ינפחלע רֶׁשֲא תרָתְפַה ₪
 דחֶאְה םָיַהדתֶאְו :תונכמה"לע הרשע תֶריִּבַהדתֶאְו 4
 -תֶאְו תוריפההתַאו :םיה תחת רשעדםינש רֶקְּבַהתָאְו 8

 רֶׁשֲא להאה םיִלּכַה"לָּכ תֶאְו תֹוְרומַהתֶאְו םיעיה
 :טרֹממ תַשְחְנ הָוהְי תב המ למל םֶריֵח הָשָע

 ןיב המדאה הפעמכ ךלֶמַה םקְצְו ןדרוה רכככ ₪
 ברמ םילָפַה"לַכיתא המלש חעו :ןתרצ ןיבו תוָּכְס 7
 המלש שעו :תֶשחּוה לָהְׁשִ רֶכֲחְנ אְל דֶאְמ דֶאַמ 4

 בהזה חַּבְומ תא הוהי תיַּב רֶׁשֲא םילכה"לכ תא
 תורנמה-תאְו :בהְז םִנָפַה םַחָל וילע רשא ןְרְלׁשַה-הָאְו 9

oe co eed oaשמה 5  

 גהנמכ להק תשרפל הרטפה +. 40  .הנָהְלכל נ'ב ,א'ב ןכ +. 9 = .בַצקו א'ס +. 7
 ,ב"ד ,א'ד ןכו תֹוריִפַה א'ס +. 40 .םידרפסה גהנמכ ידוקפ תשרפל הרטפהו ,םיזנכשאה
 :ר"תו ס"ת ,ק"ד ןכו שאר א'ס צ. 42 | .א'י 'ד 'ב ה"דו ,ה"מ קוספ ןמקל ןייע :ר"תו ע"ת ג"ד

 א"ד ןכו ירקו ביתכ לָהאַָה א"ס ,ירק הָלֶאַה ,ביתכ לֵהֹאָה +. 45 .א'מ קוספ ליעל ןייע
 .תיִבּב א'ס +. 48 .א"ירו ו"ד ,ב"ד
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 רונָמ ֿבָהְו ריבדה ינפל לאָמׂשִמ ׁשֵמָחְו ןימָימ שָמָח
 0 תֹורמֹוִמַהְו תופפהו וֿבָהָז םיַחְקְלִמַהְ תרָגהְו הרָפַהְו
 תותפהְו רּוגָס בָהְו תוּתְחמַהְו תוּפַּכִהְו תוקְרזמהְ
 יתלדְל םישרקה שָדְקְל יִמנְפַה תיבה אתותְלדל
 גו "לָּכ םלֶשָתַ :בָהָו לכיהל תיבה
 אָבו הוה תב המלש למה השע רֶׁשֲא הָבאְלִמַה
 םֶהְוַה-תֶאְו ףסְּכהְדתֶא יָא דוד ו יׁשְרָקתֶא .המלש
 :הוהי תיב תורְצְאְּב ןָתְנ םיִלְּכְהתֶאְ

 ח יׁשאָר"לְכיתַאְו לארשי ינְקז"תֶא המלש להק א
 המלש דָלָמהְדלֶא לארשי ינְּבְל תֹובֲאָה יִאיַשְנ תוטמה
 רוד ריעָמ הָוהְיתיְרֶּב ןוְרָאתֶא תולעהל םֶלָשּור
 ג לֵארׂשִי שיִא-לָּכ המלש ךלִמַהְדלֶא לָהּ :ןויצ איה
 3 ואביו :יעיבשה שכחה איה וָחַּב םיִנָתאַה חַריְּב
 + ולעיו  :ןוראהדתא םינֲהְבַה ואש לארשי ינקו לב
 שלה יֵלְּכלְּבתֶאָו רעומ לֵהֲא-תֶאְו הוה ורד
 5 למהו :םיולהו םִנָהֹכַה םתא ולעװ לֵהֲאָּב רֶׁשֲא
 נפל .ותא וילע םידעונה לֵארׂשִי תעלו המלש
 מ אלו ירפפידאל רֶׁשֲא רֶקְכו ןאצ םיהְּבומ ןֹוראָה
 6 'מוקמ"לֶא הָוהְידתיִרְּב ןורָאדתא םיִנָהְפַה ּואָבו :ברמ
 יִפְנַּכ תחפדלֶא םישְד5ִַּה שדקדלָא תיבה ריבְדלֶא
 ז םוקְמלֶא םִיַפְנִּכ םישרפ םיִבּורְכַה יִּכ :םיֿירְּכַה
 :הֶלְעַמְלִמ וידעו ןורָאָה-לע םיִבְרְּכַה ּוכַסַּו ןֹוָרֲאָה
 ג "לע שדקַהדןמ םיִדּבַה ישאר ואָריו םיִדַּבַה וראו

 םה רע םָׁש ידו הצתה יִארִי אָלְו ריבדה ינפ
 הזה

 .םיזנכשאה גהנמכ ידוקפ תשרפל הרטפה צ. 51  .ב'דװ א'ד ןכו .ביִבָס א'ס +. 0
 ןכו "תא א'ס צ. 1 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו -לַּכ"תא א'ס ¥.1 .אקספ ןאכ ןיא א"סב .1 ./ה

 א"ס .v 2 .תוכוסה גח לש ינש םויל הרטפה +. 5 .ע'תו ק"ד 'רת ,א"יד ה"ד ,ג'ד
 .ו'טדו ד'יד ,ב'יד ,ט"ד ,ז'ד ןכו רסח םיִבְּרֹּכַה א'ס ץ. ד .ב"דו א"ד ןכו אלמ םיִנָתיִאָה
 .ּוסכיו בותַכ יח 'ה ,ב ה'דב א. ד .'ח 'ה ;ב ה"ר ןייע :ר'תו ע'ת קרת ןכ לע ליה ₪
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 חגה רֶׁשֲא םיִנְבַאְה תוחל ינש קר ןורָאְּב ןיא :הזה 5
 לַארְשִי ינבדסע הָוהְי תַרָּכ רשא" ברחּב השמ םש

 שרקה"ןמ םיִגָהְכַה תאצּכ יהוו :םירצמ ץרָאמ םֶתאצְּב 0
 : דמעל םיגהפה ולכחאְלְו :הָוהְי תיִּבדתֶא אלמ ןנעהו ו

 תיָבהָא .הוהידרובכ אלָמִּכ ןנעה .ינפמ תרשל
 רַמָא 7 המלט רַמָא ןָא | :הָוהו ו

> -- 

 אשה ומעדתֶא יתאצוה רֶשֶא םויקדמ מ :רמאל
 תונבל לארשי יטבש לפמ רעב יִּתְרַהְב"אְל םיִרצִממ
 ימע-לע תויהל דובי רַהָבָאְו םש ימש תויהל תו

 םשְל תב תוכל יִכָא דוד בכָלדבע ולה :לֶאְרְש ה
 ןעי .יִבָא דוְדדלֶא הֶוהְי רמאיו :לאְרשי יהלֶא הָוהי 8

 יפ תביטה ימשל תב תובל ךבבלדסע הָיָה רֶשֶא
 מא יִּכ תיבה הנבת אל הָּתַא קר :ףבבל"סע הָיָה ו
 םקיו :ימשל תיבה הנבחאּוה ףיִצְלַהְמ אציה נב א

 | בשא בָא דוד תחפ םקֶאְו רד רֶׁשֲא ורְבדתֶא הוה
 םשֶל תיבה הנֿבֲאְו הוה רָבּד רשֶאּכ לאְרְשי אָפְּכְדלע

 -רֶׁשֲא ןירֶאל םוקמ םש םֵׂשֲאְו :לֵאָרְשִי יהלַא הוי ג
 םתא ֹואיִצֹוהב ויטבסק תַרָּכ רֶׁשֲא הֹוהְי תירְב םש

 המלש דמעיו :םירצמ ץֶרֶאַמ ₪
 ויּפַּפ שרפו לֵאָרְׂשִי לַהְקלָּכ דגי הוהי חבןמ נפל

 םיהלֶא ףֹומְכוִא לֵאָרְִׂי יִהְלֶא הָוהְי רמאיו :םימשה ₪
 רקטה תירכה רמש תַחְקִמ ץֶראָקלעְו לעממ םמְשּכ
 ךידבעל ה ה
 ,ביתכ ָתיִנָב א'סב v.13 .ירק ֹונְּב צ. 1% .ע'ת ןכ 'וגו רשא תיִרְּבַה תֹוחְל ל'צ +. 9
 ןכ 'וגו רָחְבָאְ םש יִמש ל םַלשּוריִּב רחבאו ל"צ +. 16 .ח'מ קוספ ןייע :ירק יִתיִנָב
 .ךומכ יללהב .v 3 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 2 .ו'ו ,ב ה'ד ןייע :ע"ת



VIN 2434831 א םיכלמ  

 ג תרמש רֶׁשֲא :םֶּבְלילְכְּב ףנֿפְל םיַכְלֹהַה ףיָרְבעל
 ףיֿפְּב רבו ול ּתְרַּכִדירְׁשַא תא יבֲא דֶוִד ְךְּדַבַעְל
 ג; לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא | הֶוהְי הֶתעו :הזה םִיּכ תאלמ הרב
 רמאל ל תרכד רשא תֶא יִבָא רול ךדבעל רמש
 לארשי אפכ"לע .בשי .ינפלמ שיא דל תַרָכַיאְל

 רֶׁשֲאַכ י פל תָכְלְל םֶּכְרדדִתֶא נב ורמשידסא ק
 % ךירבד אָנ ןָמֲאָ לארֶשי יֵהלֲאיהּתעְו :ינפל 6
 גז םיִהְלֲא בשי םֶָמִאַה יּכ :יִּבָא דוד  ףדבעְל ּתְרַבִד רֶׁשֲ
 ִּּולּכְלַכְי אל םימשה ימשו םימשה הנה ץֵרָאה-לע
 5 ףדבע תלפתדלַא תנו זיִתינְּב רֶׁשֲא הזה תיבהדיכ ףא
 הֶלַפִתַהלֶאְו הֶנְרֶהדלֶא עָמְשל יָהלֲא הוה ותָנחתְדלֶאו
 א תֹהָתּֿפ נע תויהל :םויה נפל .ללפתמ ףדבע רשא
 תְרמָא רֶׁשֲא םוקמה"לא םוו הלל הוה תֶיּבַהדלֶא
 ללַּפְתִי רְשֲא הּלֲפּתַההלֶא עמשל םש ימש היה
 א ךְָב תחל ּתְעמָׂשְו :הוַה םוקָמַהְ"לֶא בע
 הָּתַאֹ הזה םוקמה"לא ללי רשֶא לַארׂשִי ב
 :תְחְלְסְו תעמשו םימשהדלא י תב םֹוקְמ"לֲא עמְׁשּת
 גו ותלאהל הָלֶא ובדאשנ והערל שיא אטחי רֶׂשֲא תא
 אפ עַמְׁשּת | הָּתַאְו :הוה תיבב לֶחְכְומ נפל הָלֶא אבו
 עְׁשְר עיִשְרַהְל ּךיִרְבַעְדַתֶא ּתַטפְשְו ָתישָעְו םִימָׁשַה
 :ותְקדַצְּכ ול תֶתְל קיּדצ קיִדַצהְּ שרב וכרד תפל

 ₪ בילא ינפל לארשי מע ף:נהָּב |
 יללפההו ךֶמׁשתֶא ודוהו ףילא ובשו ףלדואטַחי רשא
 3% םיִמָשה עַמְשִּת הָּתַאְו :ךזה תֶיִּבְּב ִיִלֶא נחתה
 הָמָרֶאָהְלֶא םתבשהו לאְרשי מע תאטהל תחלסו

 רשא

 א'סב ירק ֶרְבּב ,ביתכ ףיְרָבְּב צ. 6 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו יהלא הָוהְי התעו א'ס +. 56
 .א"ידו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו :ףיִניע א'ס צץ. 99 .ס'תו ע'ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ְּרַבִ
 וילע רסמנו תָפַּפִּת א"סב ל. 0 .רשא א'ס צ. 99 .ירק הלע ,ביתכ דלֶא א'סב ץ. 9:

 הָלֶאְו ל"צ +. 31 .ו'טרו ד'יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז"ד ןכו לאמ ישב אָשְנְו א"ס צ. 91 .תַּנֲחַּת א'ס
 פ'ת ,ע'ת ,ב'ד ,א'ד ןכו יִּכ א'ס 8 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 38 .ס"תו ע"ת ,רת ןכ
 ,ר'תו
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 םימש רַצעְהְּב :םֶתובָאְל ַּתְנ רשא

 :םנעת כ בוש םקאטהמ .ךמשדתא ורוהו הו
 עו ףיִדְבע תאטחל ּתְחלְסו םימשה עמשת | הָּתַאְו <

 הבדוכלו רשא הבוטה דךרדַהרתֶא םֶרות יִּכ לֵאָרְשִי
 :ּהְלֲחנְל מעל הֶתַתְקרְשַא ךצְראלע רַמְמ ּהָּתַתָ

 הֶיְהייִּכ רָבָד ץֶרֶאְֿב הָיְְידיִּכ עֶר 37
 וֿפיא ולזרצו וכ היהי יִּכ ליסח הּכְרֶא ןוסרי ןופדש

 -לכ הלל :הלחמ"לפ עננ"לב וירעש ץֶרָאְּב 8
 רֶׁשֲא לארשי ףמע לכל םֶדָאָהְדלַכְל הָיָהִּת רֶשֲא הָחְּת
 :הוה תביא .ָפּכ שרפו בבל עֶנְנ שיא ןשי

 תישְעְו תְחלָסְו בש ןֹוֿכְמ םימשה עַמָשִת הָּתַאְו ₪
 ריִּכ ובָּבְלרהֶא עדת רֶׁשֲא וָכְרְּד-לָבְּכ שיאָל ּתַתְמ

 ןעמל :םֶדָאְה נְבילְּכ בבְל-תא ףדבל תְעֵדי הָּתַא 4
 רֶׁשֲא הָמְרֲאָה ינפדלע םייח םהְדרָשַא םיִמָיַהלָּכ ךואְרְ

 יִרְכָוהְדלֶא םגְ :וניִתְבָאל הָּתַתְנ 4
 ןעמל הקוחר ץראמ אפו אוה לארשי ףמעמהאל רֶׁשֲא

 הָקְוְחַה לריתא לולְנַה ּךמשדתַא ןועמשי יִּכ :ףמש 4
 התא :הזה תיבה"לֶא ללפתהו אבו היוטנה ערק ₪

 אָרְקִרׁשֲא לֿפְּכ תיִׂשְָו ּךָתְבש ןוכְמ םִיַמְׁשַה עַמְׁשת
 ףמשהתַא ץֶרָאָה יגע-לְּכ עדי ןעמל ירצה דילא
 אָרְכִנ מְׁשיְכ תעללו לֵאָרְׂשִי ףעְּכ ךֶּתֶא הָאריל

 -יכ :יתְנְּב רֶׁשֲא הזה תיכהלע 4
 םחלשת רֶׁשֲא ךְרדּב ויא-לע הָמֲהְלמל מע אצי
 הִיַּבַהְו הב ָתרַחְּב רֶׁשֲא רעה ֶרַד הֹוהי-לֶא ּולְלפתִהְ

 -רשא
 < רַהֲאְּב ל'צ ץ.37 .םֶתאַּטַהַמ הגומב +. 85  .ג'דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח םֶתֹבֲאַל א'ס +. 4
 א'ס .38 .ח'כ ו ,ב ה'ד ןייע :ם'תו, ביד ,א'ד ןכוידלַכְו איס; ץ. 87. ,פ"תו, ע'ח ןכ
 ע'ת ,ב"ד ,איד ןכו הּתַאְו א'ס +. 43 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צץ. 41,44 .ס'ת ןכו לַכְ
 רייק ב הי"ד ןווע :ר'תו ס'ת ,ע'ת 'רת ןכו ויבא א'ס צ.44 .ג'ל 'ו ,ב ה"ד ןייע :ס"תו
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 "תֶאְו םָתְלַפּתתֶא םימשה ָתְשמְשו :ףמשל יִתנְב"רְׁשַא

 עצלה

 הָּתַתְג רֶׁשֲא םֶצְרַא ךְרד ףיִלֶא וללַפִתהְו םתא ובש
 :ףמשל תינב-רְׁשֲא תיבה ּתְרחְּב רֶׁשֲא רעה םֶתובָאל
 -תֶאְו םֶתְלִפְּתִִתֶא ףתְבש ןוכמ םימשה תְעַמׁשו
 ו וו "ּואָטָה רשא מעל ּתְחַלְסְו :םָטְּפְשמ תישָעְו םֶתְנת

 רֶׁשֲא םה ְּפְלַחִּנ טעיִּכ :םמֲהְרְו םֶהיִבְש פל םיִמָהְרל םתתּת ָברעָשָּפ רׁשֲא םהיִעשַפילָכְלו ךל
 \ ףיניע תויהל :לורּבה רוכ ךותמ םִיַרְצִמִמ תאצוה
 לֵאָרְׂשִי ףְמע תהְּתילֲאְו ךדבע תנחּתילָא תחְתפ
 םָּתְלַּרְבַה הָּתַאיִּכ :ףיִלַא םאְרְק לָכְב םֶהיֵלֲא עֶמְׁשְל
 השמ | דָיִּכ תְרּכד רֶׁשֲאכ ץֶראָה ימע לָּפִמ הָלָחנְל ל
 :הָהְי נא םִיַרְצִמִמ וניתֿבֲא-תָא ּאיצוהְּכ ףִדְבע

 "לֶא לֵלַּפְתְהְל המלש תלַכְּכ | יי
 ינפלַמ םֶק תאוה הָנְּתַהְו הָלַפְּתַהלְּכ תֶא הוה
 :םִיָמְׁשַה תושרפ ויפו זְכְרּב"לע עָרְכַמ הָוהְי חַּבזמ
 : :רָמאל לדג לוק לֵאָרְשִי להק"לפ תַא רבו דמו

 = : . 5 ה 2 בו 4. =

 לָכְּכ לֵאָרְׂשִי ומעל הָחּנִמ ןֵתְנ רֶׁשֲא הֹוהְי ורב
rs =2 " א  AR el Ne i oF 

 בוטה ֹוָרָבְּד לפמ דָחֶא רֶבֶּר לפְניאְל ךבד רֶׁשֲא
Ax 2 \ . 6 > . = : AE . 

\ : 

 וָמַע ּועַהלֶא הוה יהי :ודְבע השמ ריב רֶּבִד רֶׁשֲא
 רשאכ

 :היתו ויד ,גיד ןכו ריִעָחְו א'ס +. 48 = .ו"דו .גיד ,ביד .א'ד ןכו ירפת!םתפאל א

v. 8ע'ת רת ;א"יד ג'ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ יִתיִנְּב א'סב ,ירק יִתיִנָּב ,ביתכ ָתיִנב  

 .ו'טדו ב"יד ,א"יד ןכו ףֶּתַבש א'ס צ. 49 .ד'ל ' ,ב ה'דו ד'מ קוספ ליעל ןייע :ר"תו

v. 4תרצע גח ינימש םויל הרטפה . 
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 כ תוטהל :ונשטידלַאְ ונבְזעיִדלַא וניתבָא-סע הָיָה רֶׁשֲאַּכ
 ויקחו ויתוצמ רמשלו זמְרְּדלָבְּב תּפַלְל וילֵא בב

 הלא ירֿבְד יֵהְו :וניתבַאהתַא הוצ רשא ויטפשמו ₪
 וניהלֶא הָוחידלא םיקרק הוה ינפל יתְַחְתַה רַשֶא
 לארשי ימע טפשמו ודבע טפשמ | תושעל הללו םמוי
 הוהי יפ ץֶרֶאְה יִמַעדלָּכ תעד ןעמְל :ֹומויְּב םיי"רבד

 הוה םע םלש םכבבל הוה :דוע ןיא םיהלַאה אוה +
 :הוה םויּכ יתוְצמ רמשלו ויִקחְּב תפלל .ניהלַא

 :הוהי נפל חו םיקבו מע .לַאְרשיילכו =[ ₪
 הָוהיל חב! רֶׁשֲא םימלשה חבז תא המלש הָּבזַ ₪

 ףלא םירשעו הֶאַמ ןאצו ףְלָא םנשּו םיִרָשע רַקְּב
 םויכ :לארשי בלבו למה היהו תובדתֶא ונח ₪

 תי ונפל רשא רַצְחַה ךותדתֶא למה שק אּוהַה
 יִבְלַה תַאְו הָחְנַמַהדְתֶאְו הָלֹעהתֶא םַש הָׂשֲעהיּכ הוה
 ןטְכ הוה ינֿפל רֶׁשֲא תשחנה חּכומּכ םיִמָלׁשַה
 :םימלשה יבלח תַאְו הָחְנִמַההתֶאְו הלעַהתֶא ליכהמ

 מע לַארְׂשִחלֿפו גחַהְדתֶא | אוהההתעְב המלש שעיו ₪
 ינפל םירְצִמ להנרע | תמח .אובלמ לוד לֵהָק
 רשע הָעְבְרַא םימי תעבשו םיִמָי תעֿבְש ּוניִהלֶא הוה

 ףלמההתֶא ּוכְרְבִו םעָהְרִתֶא חלש .נִמָשַה םייב :םל ₪
 הבֹוטַהלְּכ לע 3% יפוטו םיחמש םהילְהֶאל ול

 :ִמע לָארׂשִלּו וחבע דול היה השע רֶׂשֲא
 הוהי"היּב-תַאיתונְבל המלש תוְלַכָּכ יהיו ט

 ץפח רשא המלש קְׁשֲחלְּכ תאו ךלמַה .תיִבדתֶא
 המלשהלא הָוהְי אבו :תושעל :

 תינש
 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו ןיִאְו א'ס +. 60 .ר'תו ע"ת ,ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו ּוניֵבָבְל א'ס +. 8
 ב'ד ןכו -תֶא א'ס +. 65 = .ו'דו ג'ד ןכו ךלמהו א'סו ,ו'טדו ב"יד ןכו ךלמהו א'ס + 9
 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכ םזיבּו ל'צ ץ. 66 | .אקספ ןאכ שי א'סב . 64  ."דװ ג'ד
 .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ;ב'ד ןכו תיבדתא תונבל א'ס .1 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +.1 .ט
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 ג וילא הוי רָמאוו :ןעְֿבנְּב ויָלָא הָאְרנ רשֲאַּכ תינש
 הָתננַהִהַה רֶׁשֲא ךַתְנחִתדתֶאְ ףהלֿפְתהתֶא יִּתְעַמַש
 :םושל הָתנְּב רשא הוה תִיּבַהדְתֶא יִתְשּדְקַה נפל
 :םימיַה-לַכ םש יפלו ינע ּוָהְו םלועדדע םש ימש
 "םֶתַב יבא רו טה רֶׁשֲאַּכ נפל להבא הָּתַאְ
 יטָּפְשִמּו יקח דיתיוצ רֶׁשֲא לַכְּ תושעל רֶשיִבּו בבל
 םלעל לֵאְרְִׂ-לע ךתפלִממ אָפְּכתֶא יִתֹמקֲהו :רָמְשִּת
 ל תָרָכִאְל רמאל * בָא רודדלע יִּתְרַּכִּד רֶׁשֲא
 םֶכיִנְבּו םָּתַא ןובשְּת בושדסא :לארשי אפְּכ לעמ שיא
 םכינפל יִּתַתְנ רֶשֶא יתקח יתוצמ ּורְמְשת אָלְו ירחאמ
 :םהל םתוַהַּתְשַהו םיִרְחֶא םיהלֶא םָתְלַבַעַו םפלהו
 םהֶל יּתַתְנ רֶׁשֲא המְדַאְה ינפ לעמ לֵארְׂשִתֶא יתרה
 נפ לעמ חלשא ימשל יתשדקה רֶׁשֲא תֶיִבְהדתֶאּ
 תיבה :םיִמָעְִלֶכְּב הָנינשלו לשמל לַארְׂשי היהו
 ולְמֲאְו קלשו םשו וילע רבעדלָּכ  ןוילע" היחיי הזה
 :הזה תובל תאוה ץֶרַאל הפִכ הוו השע המחלע
 איצוה רֶׁשֲא םֶהיֵהְלֲא הָוהְידְתֶא ובזע רשא לע ורמאו
 םיִרָחֶא םיהלאָּב וכוחו םירצמ ץראמ םֶתְבָאדתֶא
 תא םהילע הָוהְי איבה ןפ"לע םודבעיו םהְל ןחתשיו
 0 הָצַקִמ יהיו :תאוה הַעְרָהלְּכ
 -תֶא םיִתְּבַה יִנָשחתַא המלש הְנברַׁשֲא הָנׁש םיִרְשֲע
 -תֶא אש רצ"ךלמ םֶריֵח :ךְלמה תיבדתַאו הָוהְי תיב
 "לָכל בְהוֿבּו םישורב יצעבו םּוְרֶא יצעכ הטלש
 ריִע םיִרְׁשִע .םֶריִחְל המלש למה תי וא .צפַ
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 .ו"טדו ב"יד ,ו'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו =ימש םושל א'סצ.3 .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו חרשא א'ס 3

 גב ביד ,א'ד ןכו דלא א'ס +. 8 .ז'י 'ז ,ב ה'ד ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ יִּקֲחְו ל'צ +. 4

 רֶׁשֲא ל'צ .8 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו יֵחְקֲחו אס 6 .ר'תו ם'ת עי

 א'ד ןכו קרָשיו א'ס .8 .א'כ 'ז ,ב ה"ד ןייע :'רת ןכ 'וגו לכ בֶרָח הָיְהִי ןוילע הָיָה

 .ו'דו ב"יד ,א"ב ןכו ירקו ביתכ ּוֲחַּתְׁשִיו א'סב ,ירק ּוֲחּתְׁשִו ,ביתכ תת + 9 = .ב"דו

 .-לַּב ריבס ץ.11 = .ב"ידו ו"ד ,ג'ר ןכו רסח םֶדָבֲעִו הגומב +. 9



 IX 1295 א םיכלמ 636

 םיעהתֶא תוארל רצמ םֶריֵח אציו :ליִלְגַה ץֶרֶאְב ו
 המ רַמאּו :נעְּב ורשי אָלְו המלש ולדַתְנ רשָא וג

 ץרא םֶהָל אָרְקיו יחֶא "ל הּתתרׁשִא הָלֶאָה םירעה
 םריח הלשיו :הזה םויה דע לּובָכ וו
 "רָשֶא סמה"רבד ה :בָהֶז רּכּכ םיִרְׂשְעְו הָאמ למל ו;

 ותיבחתַאְו הוה תיִפדתֶא תונבל המלש למה | הלעה
 וּגְמדהָאְו רצְחתֶאְו םֶלָשּורָי המוח תאו ו אולַמַהְדתַאְ

 תא כלו הֶלע םירצמדףלמ הערפ :רועתֲאְו 6
 ּהָנתיִו גרה ריעָּב בשיח יגענְּכַה-תֶאְו ׁשֵאָּב הפרשי

 רזגְזתַא המלש ןבו :המלש תשא ותל םיִחְׁש .
 רָּבְרמּב רמתחתַאְו תֶלעּפדתֶאְו :ןותחת ןרח תיּבְתַאְו ו
 המלשל וה רֶׁשֲא תּונּכְסִמַה יִרָעדלָּכ תאו :ץֶרָאָּב 9

 קָשַח ו תֶאְו םיִשְרֶפִה יֵרֲע תַאְו בָכְרֶה יִרע תֵאְ
 בב לבלב םפשוריפ תנפל לַשָח רשא המלש
 יתחה ירמָאקְמ רֶתוגה םֶעֶה-לְּכ :ִֹתְלׁשְמַמ ץֶרא

 :הָמַה לֵאָרְׂשִי נֶפִמִאְק רָשֶא יסוביהו יוחה יזרפה
 ינּב ולכיחאל רָשָא ץֶרָאְּב םֵהיֵרֲחַא ורתנ רֶׁשֲא םַהְיְנַב ו

 םויה דע רבעדסמל המלש םלעו םמירההל לארי
 םָהחיִּכ דֶבַע המלש ןתנאְל לארשי יִנְבִמו :הזה
 וּבַכְר ירשו וישילשו וירשו וידעו הַמָחְלִמַה יִשְנא

 םיִבַצִגה ירש | הלא :וישרפו ₪3
 תואמ שמחו םישָמָח המלשל הָפאְלמַההלע רֶׁשֲא

 הָתְלַע הערפתַּב לא :הָכאְלִמַּב םישעה םַעָּכ םידרה ו
 -תֶא הב וא הָלְהְנְּב שא .הָתיִּבדלֶא דוד רעמ

 | תולע הָנַשּב םימעפ שלש המלש הָלַעָהְו :אולמה >
 | םימלשו

 'ב ה'ד ןייע :ב"ידו א"וד ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ רמָרִּת א"סב ,ירק רמדמ ,ביתכ רַמִּת צ. 8
 ּרְתֹונ א'ס ץ. 21 .ו 'ח 'ב ה'ר ןייע :ר'תו 'רת ןכו קשחהלָּב א'ס צ. 9 .ד 'ח

 .ד'ידו בייד ,ט"ד ,ז"ד "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו הנבדרשא א'ס v.94 .ב"יד ןכו אלמ
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 ותא ריִטְקהְ התיק הָנָב רֶׁשֲא הַּבְומַה"לע םימלשו
 א למה הָׂשְע יִָאְו תְיְּבַה-הֶא םלשְו הוהי ינפל רשא
 -םי תֿפש- 5 5 רשֶא רֶבְנְיצְעְּב המלש
 גז יֵׁשְנֲא ויָדָבַעתֶא יִנָאָּב םֶריִח חלשיו :םּודֶא ץֶראְּב ףוס
 וחיו הְריפוא ואבו :המלש ידבע םע םיה יערי תנא
 ףְלְמַה-לֶא ואבו רָּכַּכ םיִרְׂשֲעְו תואמחעפרא ֿבָהָז םַשִמ
 :המלש
 י הוהְי םשל המלש עמשדתֶא תעמש אבְׁשדתַכלַמ
 בכ ליהְב הָמְלשורו אתו :תודיחּב ותפנל אבו
 ןכַאו דאמדבר בה םיִמְשְּב םיִאָשְנ םילמ) לאמ

 רׁשֲאלְּכ תֶא ּויִלֶא רֶּבְרִתַו המלְׁשילֲא אבתו הָרָהְי <
 -אל ָהירְבְּלָכיתֶא הָמלש הלר :הָבְבְלסע הָיָה

 ארו :הָל דגה אל רֶׁשֲא ךלמהְִמ םֶלְְנ רָבָד הָיָה <
 רשָא תִיַּבַהְו המלש תמכֲחלַּכ תֶא אָבַשדתַּכְלַמ
 ותרשמ דַמַעַמּו ויִדָבַע בשומי וחלש לפַאַמּו הנ
 הוי תי הלעי רשא ותלעו וילשמו םֶריִשְּבלַמ
 היה ֹתֶמֲא ךְלַמַה-לַא רמאתו :ַחּוְר רוע הב הָיָהאלו
 ּתְמֿכָח"לעו רבע ן יִצְרֶאְּב יתעמש רֶׁשֲא רבְדַה
 יניע הניִארּתו יתאָּבִ-רשא לע םירבדל יִתנמָאָהְאְל

 -לֶא .בוטו הָמְְח תפסוה יצחה ילדדנה"אל הו
 ףידבע ירשא ףישְנַא ירשא :יִתעַמְׁש רֶׁשֲא העומשה
 :ִּףִתַמְכַחְדִתֶא םיעמשה דימָּת לנפל םיִדְמְעָה ּהָלֲא

 אָפְּכְ"לע ףתתל ִּדִּב ץפח רֵׁשֲא ורב ד לא הוהְי יהי ם
 מישו םלעל לארשידתא הוהי .תבָהְאְּב לארשי

 ךלמל

 ,א'דב ירקו ביתכ ןכו ,ירק אלמ הָמיִלָשּורְ א'סב א. 2 ,* .ב'ידו ב'ד ןכנ ותא אס 8
 ,ר'תו ס'ת ,ב"יד ,ה'ד ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו המלש ךלפה-לא אס קי 2 המ ג

v. 5.א"ס ץ.7 .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ויִתרשמ א'סב ,ירק ויָתְרְׁשִמ ,ביתכ ֹותְרְׁשִמ  

 ירשאו א"ס +. 8 .ס'תו ע'ת ןכ ףישנ ל"צ v.8 .ו'ט ;ב ה"ד ןייע :ב'דו א"ד ןכו -לע

 .ג'ד ןכו רסח ףֶמשיו א"ס צ. 9 .ר'תו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו
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 הָאמ למל ןתתו :הקרצו טפְׁשִמ תושעל למל 0
 הרקי ןָבָאְו אמ הפרה םיִמָשְבּו בֵהְז כַּכ |םיִרשעו
 -תַכְלִמ הָנֲתנירַׁשִא ברל דש אוהה םשפכ אָב אל

 בהָז אָשְקרָשֶא םֶריַח נָא םגו :המלש ךלמל אָבְש וו
 ןבאו דאמ הפרה םינמלַא יצע ריפאמ איבה ריפואמ

 -תיבל דַעְסְמ םינמלאה יצעדתֶא למה שעי :הָרְְי ו
 ?אב "אל םירשל םיִלָבְ תורו מַה תיל הוד
 ףלמהו :הוה םה דע הָאְרְג אלו םיִנמלַא יצע ןכ
 הָלֶאְש רֶׁשֲא הָצֿפַה"לְּכדתֶא אבש"תכלמל ןתנ המלש
 דלתו פת המלש ךלמה כ הלְךתנ רשא דפלמ

 לקשמ יה :ָהיְדְבַעו איה הָצְרַאְל ו
 תואמ שש תָהַא השב המלשל אּבְדרֶשא בזה
 רַחְסִמּו םיִרְּתִה ישנאמ דבל :בֵהְז רכְכ ששו םישש

 דלמה שעו :ץֶרֶאְה תוקפו רעה יפלמהלפו םילפרה וש
 הלעו בנו תואמדשש טוחש בהז הנצ םיפאמ המלש

 טוחש ברז םיעמ תואמדשלשו :תַהֶאַה הנצהדלע וז

 ךלמה םגתיו תָחֶאָה ןגה-לע הָלעו הז םיִנָמ תשְלֶש
 ֶלֶמַה שעה :ןנְבְלַה רעו תב 3
 הכל תולעמ שש :ופומ ֿבָהְז והפציו לודָנ ןשדאסכ 9

 םוקְמְדלא הּזִמו הזמ תר וירחאמ הָפְּכְל לוע שאר
 רשע םינשו :תודיה לצַא םידמע תוירא םינשו תבשה ג

 דאל הזמו הזמ תולעמה ששדלע םש םיִדָמִע םיירא
 דלמה הלשמ יִלְּכ לכו ּתוָכְלממ"לכל כ ןֿפ השע גו

 רּוגְס - ןנפלה .רעיחתוב לכ לכו בהָז המלש
 נָא כ :הָמאְמְל הָמלש ימיב בָשָחְנ אל ככ ןיא ₪

 שלַשל תַחַא םֶדיח נָא םע םיכ ףְלֶמל שישרת
 םינש ה תדיר ה נד

v. 9ס"תו ע'ת ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םיששו א'ס יז. 14 .ו"דו ג"ד ,ב"ד ןכו ןכ אבדאל א'ס . 

 .איעגב דשש נ'ב ,א'ב ןכ צ. 6
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 םיִּבַהְנש ףסַכְו ֿבָהְו תַאְׂשִנ שישרת ינָא ו אֹובַּת םיִנָש
 %יפלִמ לכמ המלש ךלמה לדו :םיַכתַו םיפקו
 ג -תֶא םיִשְקֹבְמ ץֶרָאָה"לֶכְו הָמְכִחלו רשעְל ץראה
 םיהלא .ןתנ"רָשא .ותָמְכְחְתֶא עמשל המלש נפ
 ₪ ילכו .ףסכ יִלָּכ ֹותֲחְנִמ שיא םיִאיֿבמ מהו :ֹובְלְּב

 -רַכְד םיִדרפּו םיקפ םיִמָעְכּו קש תומְלְשּו בה
 6 הֹמלְׁש סאה .והְנְשְּב הָנָש

 "בע בכרה רעב םהנו םׁשְרְּפ ףלַא השמיטה
 א םלשוריּב ְקָּכַהיתֶא ךלמה ןתיו וטָכְׁשְהיּב למה
 הָלַּפָשְּבִרֶשִא םימקשפ ןּתְג םיְִרֶאָה תאו םיִנָבָאּכ
 ₪ הוקמו םירצממ המלל רֶׁשֲא םיקופה אצֹומו :בְל
 29 אתו הָלַעַּתַו :ריחמּב .הוקמ וקו למה יִרֲחֹ
 םישמחּפ סוסו ףסכ תואמ ששב םירצממ הָבָּכְרִמ
 םֶדיִּכ םֶרֶא יכלמלו םיתחה יפלמלפל ןכו הָאמו
 :ואָצי
 אי -תּב-תֶאְו תֹובר תוירְכְנ םיִשָנ בהֶא המלש ךלמהְ
 ךמ :תיתח תינרצ תיִמְדָא תינמע תיבאומ הערפ
 ואבְתִאְל לארשי נּפלֶא .הָוהידרמַא רשא םיוגה
 ירחא םכְבְבְלתֶא וטי ןכָא םָכָב ואבידאל םָהְו םהב
 םיִׂשנ וליהו :הבָהַאְל המלש קָבְּד םֶהָּב םֶיַהְלֶא
 וישנ וטיו תואמ שלש םישגלפו תואמ עבש תורש
 -תֶא ימה שנ המלש תנו תעל יהיו :ֹובלההָא
 םלש וֿבבְל .הָיָהְאְלְו םירחַא םיהלָא יֵרֲחַא ובָּבל
 ירחא המלש ליו :ויבָא דיוד בלב ויאלא הֹוהידםע
 תרתשע —
 ןכו הניגנ אלבו ףקמב -ששב א'ס +. 99 .ביתכ םוכְתַו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ יז. ₪

 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב ןכ \. ג .א' .ע'ת ןכ ּואצי ל'צ צ. 99 .ו"דו ג'ד ,ב'ר

 ןכ .י1 .ד"ידו ב"יד ,א"יד ,ט'ב "ד ביד ה אלמ תֹויבַאֹומ א"ס ,ו"טדב ןכו רסח

 ,ב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ז'ד "ד ,ג'ד ןכו אלמ תֹוינֿע א'ס ,רסה 'ל וילע רסמנו י"כ םירפס בורב

 .ו"טדו ג'ד ןכו אלמ םיִׁשְנליִפּו א"פ +. 8 .ו"טדו ד"יד
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 :םינמע ץקש םֹכְלמ יִרֲהֲאְו םיגדצ יהלֶא תרתׁשע
 הוהי יִרֲחַא אלמ אָלְו הֹוהְי יִֵעְּב עֶרָר המלש שעיו 6
 המלש הנבי א :ויבָא דֶוְרֶכ -

 םֶלשּורְי ינפילע רַשֶא רֶהְּב בָאומ ץסש שימכל המב
 תוירְְנה וישָנְלָּכְל הֶשַע ןבו :ןימע ינב ץפש ךלמלו +
 הָמלָשְּב הוה ףנאתוו :ןֶהיַהְלאל תֹוחְּבוִמְו תורךיטקמ 9

 הארגה לארשי יהלֶא הֹוהְי םעמ ובָבְל הָמָנחיִכ
 תכלדיתלבל הזה רֿבדהלע וילא הָוצְו :םימעפ וילא 10

 :הוה הוצ-רַׁשֲא תא רמש אלו םיִרֲחַא םיהלֲא ירחא
 רשא = המלטל הָוהְי מאי 1

6 

 סט | הוי 4 יתרת רֶׁשֲא ו
 :םודָאְּב איה ךלמה ערזמ ימדאה דרַה תַא המלשל

 אָבְצַה רש בָאװ תֹולעּכ םודָאדתַא דוד תּווהְּב יהיו <
 תשש יִפ :םורָאּב רָבלָּכ ךיו םיִלְלָחְהדִתֶא רָּבַהְל 4

 -לָּכ תירכה"דע לארשידלכו באו םשדבשי םישדח
 ידבעמ םיימְרֶא םיִׁשְנֲאְו אוה דדַא חרביו :םודָאְּב רֶכָז וז
 ןידממ ומקיו :ןמק רענ דדהו םִיָרְצִמ אֹובְל ותא ויֿבֲא 3

 םירצמ אב ןְראָפמ םֶמַע םישְנַא וחקיו ןְראָּפ ואבו
 ול רַמָא םחלְו תיב לדת םירצמ"דלמ העְרפלֶא
 דתו רֶאְמ הערפ ייִעְּב ןח דה אָצְמִַו :ול ןפ ץרָאו

 :הָריִבְגַה םנּפְחַּת תא ותשא תוחָאדתֶא הֶשִא ל
 דלתו

 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּוהְּוִצ א'ס צ. 10 .ירק וויִלֶא ,ביתכ וילע א'סב צ. 0
 ,ו"טדו ב"וד ,ג'ד ןכו דיִּכ א'ס .16  .ו'טדו ו"ד ,ב"ד ןכו קספ ןאכ ןיא א"סב +. 4
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 א ּוהְלָמְגִתַו לב תֿבננ תֶא םיִנְפְחִּת תוחֶא ול לתו
 הערפ תיִּב תפננ יהו הערפ תיִּב ףותְּב נפה
 גו דוד בֿפְׁשיּכ םִיֹרְצמְּב עַמָׁש דדהו :הערפ יִנְּב ךותְּב
 -לֵא ל דרה רַמאּו אכצַה-רש בָאוי תמדיכו ויָתבָאדבע
 ג הערפ ול .רֶמאו האל + ל לש הערפ

 | ןקשמלב שמ ּהָב ובו לשמד ל םפא ו
 5 ירֶׁשֲא הָעְרַהדתֶאְ המלש יִמָידלָּכ לארשיל ןמְש יהו
 :םֶרָא-לע למ לֵאָרְִיְּב ?קיו דרה

  למא םשו הדרצהדןמ יִתְרֶּפָא טֶבְְַּב םִעְבְרִיְ
 :דלמּכ די םֶרֵיַו רמלשל בע הָיָמְלַא הָׁשֲא העורצ
 גז -ֹתֶא הֶנּב המלש ְלַמַּב די םיִרֵה-רִׁשִא רבה ה
 א םעְבְרְי שיִאָהְו גויבָא רוד ריע ץרַפ-תא רֹנכ אולמה
 הָכאָלִמ השעהפ רענההתֶא המלש ארו ליַח רובנ
 :ףסוי תיב לֿבס-לפל ותא דקפוו אה

 29 אצמיו םלשורימ אָצָי םעֿבָרְו איהה תַעָּב יהיו

 הפַכְתִמ אּוהְו ףרדּפ אינה ללישה .היחָא ותא
 30 היִחֶא שפתו :הדשּב םדבְל םֶהיִנֶשּו השדח ּהַמְלַשְב
 רשע םיִנש ָהֵעָרָקּ לע רשא השדחה המלשב
 3 םיעְרְק הרשע ךל"חק םעְבְביִל מאיו :םיִעְרק

 ננה לָאְרשי הלא הָוהְי רמָא הכ יִּכ
 הרשע תא ףל יִתתְנ המלש דימ הָכְלִממַה-הָא ערק

 םיטבשה

v. 9ת"ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רזערדה א'ס +. 98 = .ע'ת ןכו ירקו ביתכ ול א'סבו ,ירק ול א"סב  
 .ר'תו ע'ת ןכ תאז ל'צ +. 95 = .ןילמ ןירת רֶזֶע"רַדֲה וא רֶזְעְדרדַה א'פבו ,ר"תו ס'ת ,א"יד

v. 6ב'יד ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ןכו לוגס הָשע א'ס +. 28. .ס'תו ע'ת ,'רת ןכ הֵׂשֲעדרשא ל'צ  
 ,א'ב ןכ +. 91 = .ב'דו א"ד ןכו םינשל א'ס ץ. 80 .אקספ ןאכ ןיא א'סב .29  .ד"ירו
 .קוספ עצמאב אקספ +. 81 .איעג אלב םעבריל נ"ב
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 רוד יִדְבַע | ןעמל ולחהְיִהְי דָחֶאְה טָּבשהְו :םיִטְבְשַה וט
 יבש לפמ ּהָכ יִּתְרַחְּב רשֶא ריעֶה םֶלָשּורְי ןעמלו

rw sיהלַא תרתשעל וחתשיו ינובוע רֶׁשֲא עי  
 ןימעדנב יֵהלֲא םפְלַמְלו בָאומ יהלֶא שומכל ' ןינרצ
 יטפשמו יתפחו יניעּב רשיה תושעל יכרדב ולאו

 \יִּכ ודומ הכלממההלכיתֶא הסָאדאלו :ויבָא דָוָרְכ 4
 יִּתְרַחְּב רשֶא ידע דוד ןעמל יח ימי לכ ונשא איש

> 7 |= =~: 

 דיִמ הפולמה id :יִתְקחְ יתוצמ רמש רש א תא 35

 ,ןיג -:

 ףשפנ הואָּת-רְׁשֲא א לבב הְפלַמּו חַכָא או :םש ה
 -לָּכיהֲא מְׁשִּתדסִא הֹיָהְו :לָארשִי-לע למ תהו

 רֹומְׁשְל ינֵעְּב רשיה תישעו יכררב תכלהו ד ךוצא רׁשֲא
 מע יּתְיְהְו יֵדְבִע דוד הָשָע רשאפ יִתוצִמו יתוקח
 ףל ותתנ דול יתנְּכ רשאּכ ןמָאְנְתיב פְל יתנו

 אל ַא תאו ןעמל דוד עֶרְזתֶא הנעאו :לֶאְרְשיתֶא 4
 הימה מכ las | ושמהלק 0

 <> |ן>

 5 שא םימָיהו :המלש ירבד רפס"לע םיבתפ <
 :הָנָש םיעְּברַא * לארְשידלָּכְדלע * טכׁשוריֿב * המלש
 ףלמוו ויבא דוד רעב רבו ויִתבָאדבע המלש בכי

 םעבחר לו :יָתְחַּת ֵֹנְּב םַעְבַחְר בי
 םכש - כ

 א"ב ןכ .36 = .ב"דו א'ד ןכו םיִנלַצ א'סv.33 = ,ירק ּווָחְּמַשיַו ,ביתכ ּוחַּתִׁשִו א'סב + 8
 .ירק הָנִעו ,ביתכ הַנעֲאו .399 .חתפ ףקז 'ל וילע רסמגו חְקֶא א'ס +. 37 = .דיורל נ'ב

 .ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו אלמ םיִבּותּכ א'ס v.41 .ו'דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח אלָה א'ס +.
v. 9אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 1 ,ב' = .םיעברא לארשידלכ-לע םלשוריב המְלש א"ס . 



XI] 212643 א םיכלמ  

 ג יהו :ותא ךילמהל לֵאָרְׂשִײלְכ אָּב םָכְׁש יִכ םָכש

 : לַאָרְׂשִי להְקהלֿפְו םעְבְרִי ואבו ולהארקו וחלש
 בכה ילָעמו הָשָקַה יִבָא תדבעמ לקַה הָתַע הָּתַאְו | טלע-תֶא השקה ףיֿבָא :רמאל םעְבהְד"לַא יָהֶּבַלְה |

 > הָשלש עול םֶהיִלֶא רָמאַיַו :ךדבענו ונילע ןתנירׁשֲא
 :םעְבִחְר ךְלִמַה ץעזו :םעָה כלה ילא ובושו םיִמָ
 ויִבָא הָמלָש יִנָפתֶא םיִדְמְע יָהירׁשַא .םיִנקְּזהתֶא
 "םעָהְתֶא בישָקְל םיִצָעַל םֶּתַא ךיא רמאל יח ותיִהְב
 רָבְעְדהְיַהִּת םויהדםַא רמאל ויָלֵא רבדיו :רבד הזה

= 

- 

7 

 םיִרָכְד םֶהיִלַא תְרּפלְו םֶתיִנעַו םֶּתְדְבַעַו הזה םעָל
  תצְעְתֶא בו :םיִמָיה"לָּכ םיִדָבַע דל ָּהְו םיבוט
 ותָא ּולְדָנ רֶׁשֲא םידליהחתֶא ץעויו והצְעי רשא םינקזה

 ו םיִצְעּנ םָּתַא המ םָהְלֶא רֶמאֹו נפל םיִדְמִעָה רשא =
 רמאל ילֶא ּורְּכִד רֶׁשֲא הוה םעָקְתֶא רֶבְד בישְת
 וי וילא ּורְּברו :ונילע ףיִבֶא ןתְערשא לעָהְדִמ לקה

ii Als \ 5שט  Gz re Warsול =  

 הוה םעֶל רמאת-הכ רמאל תא ּולְדַג רֶׁשֲא םיִדְלָיַה |
 4 : + = 2 ו 9; 4 7 . ו

 הָּתַאְוּנְלע-תֶא דיּבְכִה יִבָא רמאל יא ּורְּכִּד רֶשֲא
 ינתֶמִמ הָבָע נשק םֵהיִלֲא רדת הב ונלָעִמ לקח

as lA Rs . A ne =ב  

 וג ףיִסא ֲאְו דָבָּכ לע םָכילֲע םיִמָעָה יבָא הָּתַעְו ויִבָא
 םכְתַא ךפיא יאו םיטֹוׁשּב םֶכְתֶא רפי יבָא םָכְלְעל
 םויּכ םעְבַהְדילֲא טעֶה"לפְו םַעְבְרִי ובו :םיבַרקעּב

 םיּב ילא ּובוש רמאל ךְלָמַה כד רֶׁשֲאכ ישילשה =
 ישילשה = 08

 תַמ יִּכ טבנ ןאכ אצמנ ר"תב +. 9 .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ּואָּב א'סב ואב ריבס +. 1
 :ר'תו ס"ת ,ע'ת ,'רת-,ב"יד ,א"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו המלש לפה א"ס מ. 5 .המלָש
 ןייע :ר'תו ע"ת ןכ םִיָרַצִַמ םעברי בֵׁשֵו ל'צ ץ. 2  .המלָש אלב ּךָלּמַה יִנָּפִמ יללהב
 ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אביו א"סב ,ירק אביו ,ביתכ ואביו .3 .'ב  ,ב ה"ד

 א'ס ו"טרו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז'ד ,י"כ םירפס בורב עיברב ןכ .5 = ,ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת
 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו וכל א'ס ץ. 5 .ב"דו א'ד ןכו םֶהָל א'סו ה'דו ג'ד ןכו ק'ז םהילא
 .ירק ּורְּבַדו ,ביתכ רַבַדיַו צ. 7 .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו הזה םעהתא בישהל א'ס +. 6
 ,ירק אובו . 9

41% 
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 תצעחתַא עו השק םעֶהדתֶא ךלמה ןעינ :ישילשה ו:
 םידליה תצעפ םֵהיִלֲא רּבְדָו :ּוהַצְעְי רשא םינקזה ו4

 םָפְלעדלע ףיסא יאו םֶכְלַעְתַא יִּבָכִה יִכָא רמאל
 :םיִבְרקְְּב םָּכֹהֶא רפא ינֵאַו םיטושב םֶכְתֶא רי בָא

 הורי םעמ ּהָּבִס הָתְיִהְיּכ םעֶה-לֶא ךלמה עמשדאלו ו:
 היִחֲא דב הוהְי רָבּד רֶׂשֲא ֹורָבְּתַא םיקה ןעמל

 יּכ לֵאָרְשִײלְּכ אריו :טסנרְּב םעבְרחלֲא .ינלשה א
 | רד ךלמַהתֶא םִעַה ובשיו םֶהְלִ למה עמשדאל
 לילהאל ישידבב הלחנהאלו דוב קלחינלדהמ רמאל
 :וילהאל לארשו ףליו דוד ףתיב האָר הע לארי

 םהילע מיו הָדּוהְי יֵרֲעְּב םיַפְׁשִיה לֵאָרְׂשִי נבו וז
 םעַבחְר ךלמה חַלֶשיו :םעבחר 3

 ןֶבָא ב לארשי"לָכ ּמְנְרַו סמה"לע רָשֶא םֶרְדַאתֶא
 סּונְל ּהָבְּכְרַמִּב תולעל ץמאְתה םעבחר ךלמהו תמו

 :הָוה םיַה דע דוד תיִבְּב לארשי ועשפיו :םלשורי ו
 בשחיּכ .לֶאְרשידלָּכ עָמָשּכ יהוו 20

 ותא ּוכילמזו הָלַעָה"לֶא ותא ּואְרְקִו וחלשיו םעְבְר
 -טבש יתליז דודדתיב יִרֲחַא הָיָה אל לארשי"לבְ"לע

 -לּכדתֶא להקיו טלְׁשּורְי םעבַחְר ואביו :ודבל הוה ג
 רּוחְּב ףְלֶא םנמָׁשּו הֶאִמ ןמנכ טבש-תַאְו הדוהי תיִב
 -תֶא םיִשָקְל לֵאָרְׂשִי תיּכיסע םַחְלַהְל המחלמ השע
 :המלשדןכ םעבחרל הָבּולְמה

 םיהלָאְתְישיא העמְׁשילֲא םוהלֶאה רבה ה =
 | = "לֶאְו הדּוהְי ךףלמ הֹמלְׁשְדוְּב םעבחְרדלֶא רמָא :רמאל 2:
 5 רַמָא הכ :רמאל םעֶה רֶתַיְו ןימננבּו הָדּוהְי תיבדִלָכ ₪

 ו : םירפוס ןוקת . 16 .קספ |רבד|ךלמה א'ס +. 16 .אלמ יִנליַשַה א'כ +5
 ןאכ ןיא א'סב צצ. 18, 20 .ס'ת ןכ םֶריִנַלֶא ל'צ צ. 18 .בותכה הניכש אלא ְךיֵהְלאָל
 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו אלו א'ס ץ. 90 | ,ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו "ללא א'ס ל. 90 .אקספ
 + | תֶאְו א"ס ל.91 .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ אביו א"סב ,ירק אביו ,ביתכ ואביו צ. 91

v.32ר'תו ם"ת ,ע"ת ,'רת ןכו הֹוהְי א"ס . 
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 לֵאָרְׂשִי-ינְב םֶכיֲֵא-סע ןימָחְלתדאְלְו ולעתהאל הָוהְי
 ועמשיו הזה רָבְּדַה הָיָהְנ יתאמ יִּכ ותיבל שיא ובוש
 :הָוהְ רבְדִּכ תפל ובשה הוה רבדתֶא

 36 % הת סל םנ םעבְרי רמאיו :לֶאונפחתַא וכח םׁשמ אציו
 ה הוה םַעָה | הלעידסא ;דודדתיבל הָכְלִמִמַה בושת
 םעה בל בשו םלשּוריּב הָוהידתיִבַּב םיִחְּבְ תושעל
 וכבשו יגְנְרַהְו ּהָדוהְ למ םַעְבַחְרְילֶא םהנרא-לָא הזה
 א ילנע ינש שעו דלמה ץעויו :הרוהי"ףלמ םַעְבַחְרדלֶא
 הגה םטשיר תולעמ םכְל"בר םָהַלֲא רַמאַו בה

 א "תֶא םשו :םיָרצִמ ץֶרֶאמ ףולעה רׁשֲא לארשו ללא
 א רָכְדַה יהו ןדְּב ןתְנ דָחֶאְקתֶאְו לא"תיכּב דַחֶאָה
 גו שעיו :ןְד"רע רֶחֶאְה ינפל םַעָה וכליו תאטחל הזה
 ויה"אל רשֶא םָעָה תוצקמ םיִנָהְכ שעיו תומָּב תיִבתֶא
 ג "השמחפב ינימשה שְדִחַּב גַח | םַעְבְרִי שעה ץול יִנָבִמ
 חֶבְמה"לע טעו הדוהיב רֶׁשֲא ו ֲחּכ שדחל | םוי לֵׁשֲע
 רימעָהְו השעדרשא םיִלָנעְל הבול לא"תיבב השע ןּכ
 % "לע לעף| :השע רשא תֹומָבַה יִנֶהְלתֶא לא תיִבָּב
 שדדחּב םוי רשע ּהָשִמַחּב לא"תיבּב הֵׂשֲערׁשֲא הבמה
 לֶאְרשי ינבל גח שעיו דבלמ אָדְּברְׁשֲא שֶדַחַּב יניִמשה
 :ריטקהל ָבְזִמַהְדלַע לע
 גי לא"תיבדלֶא הָוהי רַבְדַּב הדוהימ אָּב םיהלא שיא ו הנה
 ג הפומה"לע ארכו :ריטקהל חּבְזמַהלע דמע םֶעְֿר
 ןמחהנה הָוהְי רַמָא הכ חּבְזמ חּבְזמ רֶמאו הוהי רבב

 יִנהְכְדתֶא ךילָע חו ומש והישאי דודדתיבל דלונ
 תומבה == ה

 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ שש. 29,3238 .ויטדו א"יד ,ביד ,א"ד ןכו אלמ ּובּושיו א'ס +. 4
 ,ירק ּוּבְלִמ ,ביתכ דַבְלִמ +. 33 .איעגב -לע נ'ב ,א'ב ןכ . 32 .הלמ אדח לֵאָתיִבְּב

 ,יאברעמל ןכ צ.1.ב' .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,/רת ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ !בֹלִמ א'סב

 .הלמ אדה לֵאָתיֵּב יאחנדמל
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 לע ופרש םָרֶא תִמְְעְו ףיִלָע םיִריטקמה תומְבַה
 רָכְד רֶׁשֲא תפומה הז רמאל תפומ אּוהה םייּכ ןתכו |

 וָלעירְׁשֲא ןשדח ךפשנו ערקנ הבמה הנה היה
 אָרָק רֶׁשֲא םיִהלָאָהדשיִא רַבְּדיתֶא ךלמה עמשכ יה ,

 לעמ ֹודיחתֶא םעְבְרִא חלש לֵאתיִבְּב הבומהדלע
 וָלָע חלש רֶׁשֲא ודָי שביתו ּהֵׂשֲֿפת | רמאל חומה
 ןׁשָדַה ךפשיו ערקנ חבזמהו :ויָלֲא ּהָבישָהְל לכי אָלו
 רברב םָהלֲאָה שיא ןַתְנ רֶׁשֲא תפומפ ָּבומַהְדמ
 אילה .םיהלָאק שיאילָא | רמאו מַה ןשי :הוהְי
 יל יִרָי בָשֶתְו ידעפ ללפתהְו ףיַהלֶא הָוהְי ינָפתֶא
 ךלמה-די בשתו הוה נְפ-תֶא םיִהלֲאָהדשיִא לחוו

 םיהלָאָה ׁשיִאלֶא ְּךֶלמַה רבדו :הָנׂשאָרָבִכ יֵהְּתַו ויִלא ז
 רֶמאו :תקמ ּךְל הָנתִאְו ּהָרֲעַסְו התיבה יתאדהֶאְּב <

 אל תי יִצֲח"תֶא יל"ןתת"א ְךְלמַה"לָא םיהלַאָקְישיא
 םֹוקָמּכ םימדהְתְשֶא אָלְו םֶחְל לכא"אלְו ךמע אָבִא

 לֿפאה-אל רמאל הָוהי רַבְרּב יתא הָוצ | ןָכדיִכ :הָזה ,

 ּתְכְלַה רשא ךרדפ בושת אָלְו םִימֶתְשת אָלְו םֶחָל
 "לֶא ּהָב אָּב רשא ְךֶרֶּרּב בשדאלו רחא רב ליו

 בשי ןקְז דָחֶא איב :לַאלתיב וו
 "רׁשֲא הׂשעַמַה"לְּכ"תֶא ול"רּפסו'ונְב אובו לֶא"תיִבְּב
 רֶׁשֲא םיִרְפְּדַה-תֶא לֶא"תיִבָּב םויה | םיהלֲאָהדשיִא הַׂשְע

 ירחא
 .שגד עמשּכ נ'ב ,א'ב ןכ . 4  .ו'דו ג'ד ,ב'ד ןכו רשא ןשדה ךפשנו א'ס +. 3

v.41ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו הָדָעְסְּו א'ס צץ. ד .הלמ אדח לֶאְתיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ  
 = פסו ןָנָב אֹובו ל"צ צ. 11 .הלמ אדח לֶאְתיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ג0 .ב"ידו
 .ר'תו ס"ת ןכ -תֶאְו ל"צ +. 11 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכ ּורָפְיַו ויִנַב ואביו
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 רָמאֹו הָלֲאָה תחת בשי ּוהֲאָצְמַּו םיִהלֲאָה שיא יֵרֲחַא
 רמאיו הְוהיִמ תאָּב-רְׁשֲא םיהלַאהדשיא התַאַה ויל
 5 רמאיו :םֶחָל לָכָאְו הּחיַבַה יא ףל וילא רמאוו זינא
 | דאלו םֶחְל לכאדאלו דא אובלו דּתֶא בושל לכוא אל
 וז רַבְדְּב ילא רֶבְדִדיִּכ :הָוה םֹוקמַּב םימ לתא הָתְׁשִא
 בושת"אְל םומ םש התשתחאְלו םֶחָל לפאה-אל הוה
 וא איב ינָא"סנ ול רָמאֹו זהב ּתַבְלָהְררַשֶא רד תָכְלל
 ודבשה רמאל הוהְי רכדב יֵלֲא רָּבּד ךאְלִמו מב
 ו ביו :ול ׁשַהְּכ םיִמ ָתְׁשִ םֶחְל לֿפאו ּףתיִּבדלֶא ל ףתא
 א םיבשי םה ילו :םימ תשיו תיִבְּב םֶחְל לאו ותא
 ןחְלשה"לא
 גו "לֶא אְרְקיו :ובישָה רֶׁשֲא איבנהדלֶא הָוהְי"רַבְּד יהו
 הָוהָי רמא הכ רמאל הרוהימ אֵּבירְׁשַא םיהלַאה שיא
 רשֶא היצמהחתֶא לרמש אלו הוה יפ תילמ יִּכ ןש
 א םימ שתו םהל לֿפאתו שתו ּיִהְלֶא הי ףוצ
 ָשָתלַאְו םֶחְל לֿפאהלַא ףילא רּבִד רָשֶא םוקמב
 א יִדָחֶא יהו :ףִתֹבֲא רבקדלַא ּךִּתְלְבִנ אובְתדאל םימ
 איִבְנל רומחה ולדשְבַחיו ותותש יִרָחֶאְו םַחָל ולא
 או והתימו דְרָהַּב היא ּוהֲאָצְמ לו :ּוכישָה רֶׁשֲא
 ּהֶלֵצֲא מע רומָחְהְו ךרדּב תַפְלׁשִמ ותְלְבִנ התו
 5 ּואְריו םירְבַש םישְנַא גה :הלבגה לָצֶא דמע הָיְראָהְו
 לֵצַא דמע היְרֲאָהיתַאְו רב תָכְלשמ הָלֿפנַהדתֶא
 בשי ןָקְזַה איבה רשא ריעב ורכדוו ואבו ּהָלבנַה
 א שיא רמאיו ךרדהְִמ וכישה רֶׁשֲא איכה עמו הב
 הוה ּוהְנִתִַו הָוהְ יפדתֶא הָרָמ רַשֶא אוה םיהלָאָה

 היראל

 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ,א"יד ,ב"ד א'ד ןכו אלו א'ס ץ.17 = .ו"דו ג'ד ןכו הָתאַּב א'ס +. 4
 יללהב +. 22 = .ב"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו רַבְּד א'ס צץ. 20 .קוספ עצמאב אקספ +. 0
 .אקספ ןאכ שי א'סב ץ.23 .ָתָשִפְ
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 :ולדרַבִּד רֶׁשֲא הֹוהְי רֿבדִּכ ּוהֲתַמַו ֹוהָרְּבְׁשו היְרֲאְל
 :ושבחיו רומחההתא לשפה רמאל 'נְכ"לַא רבו יז
 היִראָהְו רומֲחו ףֶררּב תכלשמ ותלבנהתַא אמו ךליו <

 הלבנהדתַא היְרֲאָה לפָאדאל הלפנה לֵצֲא .םידמע
 -שיִא תלבנתַא איבה אשיו ורֹוִמֲחַה-תֶא רַבְׁש אלו | עו

 ליע-לַא אבו והָבישיו רומחה"לֶא ּוהחעוו םיִהלֲאָה
 | ורְבְקְּב ותְלְבנְתֶא חו ורבו לפסל ןקזה איכה ₪
 = ם רֶמאּו ותא ורְבְק יִרָחִא להו :יָחֶא יוק וילע ודפסוו ו

 | = שיא רָשֶא רָבְקִּכ יתא םֶּתְרַבְקּו יִתומְּב רמאל לְּבדלֶא
 יִכ :יהמצע-תַא'וחיגה ויְתמצִע לָצַא ֹוב רובק םיהלַאה כ

 חָבְוְמהְדלַע הָוהְי רבדּב אָרכ רֶׁשֲא רַבְדַה היה היה
 ירעְב רֶשֶא תומְּבַה יִתָּבְדלָּכ לעו לא"תיבְּב רֶׁשֲא

 שאל הוה רָבּדַה לחא :ןורמש 3

 ינהְּכ םַעָה תוצְקמ שעיו בָׁשֵו הערה וּכְרדִמ םעְבְרְ
 יו + תמָב 'גָהְכ יהיו ודתַא אלמו ץפֶחֶה תֹומָב ₪

 ריִמְׁשַהְלּו דיחְכַהְלו םַעְבְרְי תיִב תאטחל הוה רבב
 איהה ּתַעְּב :הַמּרֲאַה יִנָּפ לעמ די

 ימוק וּתְשאְל םֶעְבְרִי רֶמאֹו :םַעְבְרְיְדִב הָיבַא הָלָח כ
 תְכְלָהְו םעֿברי תְׁשֲא יתָאהיִּכ ועדי אָלְו תיִנתְשהו אָנ
 למל ילע ךֶּבְרְדאוה אינה הָיִחֶא םשדהנה הלש

 םיִָקִנ םֶחְל הָבָשע ריב תחקלו :הזה םעָהְדלע 3
 הוהידהמ ל ריגו אוה וילא תאָבּו שבּד קבב

 הלש ףלתו קו םֶעְבְרִי תשא ןַכ שעתו :רענל +
 ויעע מק יִכ תוארל לדאק והיחַאְו היחא תב אב

 והָיִחַאדלֶא רַמָא הוהיו :ובישמ פ

 68 ןעמל יִתֹא וחינה ןאכ אצמנ ע'תב +. 91 = .ויָלָע הגומב וילע רסמנו ול א'ס 0
 ,יאברעמל ןכצ.32 = ירק ויִה ץ.32 .ח"י ג'כ ,ב םיכלמ ןייע :ויָתֹמְצֲע-תֶא יִתְמְצָע ּוטְלּמִ
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ןכ תומל ןַהֹכ יהו ל'צ ץ. 33  .הלמ אדח לָאְתיֵבְּב יאחנדמל

v. 4ירק תיִּנּתשַהְו ,ביתכ ִיְִַּׁשְֲ א'סב +. 9 ,]' .ס'תו ע'ת ,'רת ןכ רַבְּרַה ל"צ . 
 .ע'תו ב'ד ,א'ד ןכו הַּגֲהְו א'ס ץ. 2 .ירק לש =. ₪ 4 .ירק ּתַא ,ביתכ יִּתַא +. 9
 .ס"ת ןכו אּוהְו א"ס צ. 3
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 הָנְב-לֲא ףמעמ רֶבָּד שרדל הָאְּב םֶעְבְרִי תשא הנה
 איהְו הֶאְבְכ יהיו הילא רבת הוכו הכ אוה הלחי
 ;הָאְּב הילה .לוקדתא והיחַא עמשכ יהו :הָרְּכִנְתִמ
 הרכנתמ ּתַא הז הָּמַל םעבְרִי תשא יִאְּב רמאֹו חתפב
 רמָאדהְּכ םֶעְבְריִל ירמא יכל :השק דילא חוש יְִנָא
 םעֶה ךותמ ףיתמְרַה רֶׁשֲא ןעָי לֵאָרְׂש יהלֶא הוה
 . הָכְלְממהְדתֶא ערֶקֶאְו :לארשי מע לע די תא
 בשא דוד יּדָבעְכ תייָהדאְלו ךל התאו דוד תיִּבמ
 קר תושעל ובפְל"לפּב יִרֶחֶא ֵלֶה"רׁשאו יתוצמ רמש
 ףינפְל ויָהדרֶשֶא לכמ תושעל ערתו :ניעְּב רשיה
 ינפיעכהל תוכפמו םיִרֲחַא םיהלֶא 'ףלרהשעתו דלתו
 ו "לא הָעְר איִבָמ גה ןכל :ףונ ירחא תכלשה יתאו
 רָע ריקְּב ןיתְׁשִמ lds יתְרְכַהְו םַעְבְרִי תב
 רעפי רׁשֲאכ םעֿבְרי-תיֿפ יֵרֲחַא יּתְְעַבּו לארשיּב בז
 םיִבְלְּכַה ּולָכאִי רעב םעבְרל תמה :ומת"רע לֶלְגה
 :רּכד הוה יכ םיִמשה ףש ולפאי הָרָשְּב המה
 תמו .הָריִעָה ךלת הֶאבְּב ףתיבל יכל ימוק תאו
 ; וחבל הֶזיֵּכ ותא ורבקו .טָארשי"לּכ ולדורפסו :דֶלה
 -לֶא בוט רֶבּד ובדאָצְמְנ ןעו רָבְקְלֶא םעפרול אב
 ול הֶוהָי םיִקַהְו :םַעְבְרִי תיִבְּב לארש יהלֶא הוה
 םויה הז םעּבְרי תִּבדתֶא תרי רשא לֵאָרְׂשִי-לע ךלמ
 ו רינו רׁשֲאַּכ לאְרְשידתֶא הוה הָכִהְו :התעזסנ המו
 הבוטה ּהָמְרֲאָה לעמ לארשידתַא שת מב הנקה
 ןעי רהָנל רבעמ םֶהְו םהיִתוְבְאל ןפנ רֶׁשֲא תאוה
 ו "תֶא ןַּתִיְו +הָוהְידתֶא םיסיעכמ םֵהיֵרְׁשֲאדתַא ושֲע רֶׁשֲא

 איִטֲחָה רֶׁשֲאַו אטח רֶׁשֲא םעֵברִי תואטח ללנב לארשי
 -תא לקוי הררה הייר
 ,ג'ד ,ב"ד ןכו רשאו א'ס +. 8 .ב"ידו ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו אלו א'ס 8 ,ורק פי.
 .ב'דו א"ד ןכו רסח םֶהיֵתֹבאַל א'ס ל. 15  .ב"דו א"ד ןכו -לע א'ס ץ. 10 .ב"ידו ו"ד
 .ללגב א'ס צ. 6
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 הָתָצְרִת אָבְּו ךלֶתו םעְבְרִי תשא םֶקָתַו :לֵאָרְשִהתֶא וה
 -ורְבְסִַו ותא ורּפקיו :תמ רענהְו תִיְּבִהְ"ףסְב האָב איה ו

 ורבעדדיב רַכִּד רׁשֲא החי רפְדְּכ לֶאְרשידלָּכ ול
 רֶׁשֲאְו םחֶלנ רֶׁשֲא םעְבְרִי יִרְבִּד רו :איִבְנַה והָיִחֶא 9

 יכלמל םימוה .יִרָבִּד רֿפסדלע םיִבּותְּכ םנַה ךלמ
 םיתשו םיִרָשע םעְבְרִי ךלמ רשא םימָיהו :לארשי ₪

 :ויתחת נב בדי ךְלִמיו ויתֿבָאדסע בָפְשיו הָנָׁש
 תַחַאְו םִעָּבְראְדַּב הָדוהיִב למ המלָשְּב | םעְּבַחְרּו ו

 למ ו הנָׁש הָרׂשִע עֶבְׁשְו ֹוכְלָמְּב םֶעְבַחְר .הֶנָש
 ימשדתא םושל הוה רַהְּבירִׁשַא רעה .םלֶשּוריב
 :תנמעֶה הָמעְנ מא םשְו לֵאָרְשִ יטכש לכמ םָׁש
 רֶׁשֲא לפמ ותא ּוִאְנְקו הוהְי יִניֵעְּב עַרָה הָדּוהְי שעיו

 הָמָה"ַנ נבו :ואטח רֶׁשֲא םתאֹטַהְב םֶתבִא ושע ₪
 הָהבְג העבנלְּכ לע םיִרְׁשֲאַו תובצמו תוָמָּב םֶהְל

 טּפְּכ ושע ץֶרָאְב הו שדק"סנו :ןְנעֶר ץעדלָּב תחתו ₪
 :לֶאְרשי ֵנְּב ינפמ הָוהְי שירוה רֶׁשֲא םיוגה תפַעותַה

 למל תישימחה הָנְׁשּב יהו 25
 חקיו :םלשורידלע םיָרְצמ"דלמ | קשוש הָלַע םעבחר =

 -תֶאְו ףלטַה תיב תורָצואהתַאְו הָוהְוחתיב תֹורְצאדתָא
 השע רשא הוה .יעְמילָּכ"תֶא הס חקל לכה

 תַשחנ עמ םֶּתְחִּת םעבחר ךְלמַה שעה :הֶמלֶש ה
 :ףלמה תיּכ חתפ םירמשה םיִצְרַה ירש ל-לע ריקפהְ

 םּוביִׁשָהְו םיִצְרֶה םואשי הֹוהְי תב ךלמה אבדידמ יהוו ₪
 השע רׁשֲא-לפו םעבתר יִרָבד רו :םיִצְרָה אָתְלֶא ₪

 יכלמל םיִמָיַה .יִרבד רפסילע םיִבּותּכ הָמַהדאלַה
 הדוהי

 .א"ידו ט"ד ,ז"ד ,ב"ר ןכו ירצ תבָעוּתַה א'ס v.24 .ט'דו ז"ד ,ו"ד ,ג'ד ןכו דעבשג א"ס ץ. 1
v. 5ב'דו א"ד ןכו ירקו-ביתכ קשיש וא קשיש א'סב ,ירק קשיש ,ביתכ קשּוש . 

 ןכו -לַּכ תלמ אלב יֵנְגַמ-תֶא א'ס +. 6 = .ב"דו א"ד ןכו אמדק 'ו רסח תורצא א'ס +. 6
 .ר'תו ו"ד ,ביד ,א"ד
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  -לָּכ םַעְבְרִי ןיבו םעבחרדיב התְיַה הָמְחְלִמּו :הָדּוהְ
 31 ויתֿבַאדסע רבה" ויִתֹבַא-סִע םֵעֿבַחְר בפשיו :םיִמָיַה
 םיבא ךלמיו תי מַעַה הָמענ ומא םֵׁשְו דוד רׁעְּב
 וט ּהָרָשע הָנמַׁש תַנָשְבּו :ויָתְחת ו

₪ = 

 / dg כ :ויבָא דוד בַבְלַּכ ויהלֶא הָוהידסע גע טלש בבל
 ונְבתֶא םיקהל םֶלְשּוריּב דיג יל ויָהלֲא הוה ןתנ דוד
 : תא דוד השע רשא +:םֶלשּורַתֶא דימעהלּ וירחא
 ימי לכ והְוצרֶשֶא למ רֶסיאלְו הי לעְּב רש
 : ךיב הֵתְוַה הָמְחְלמּו :יקחה הָיְרִא רֶבַדְּב קר וַײח
 : טיֿבא ירבד רח :וײח ימְחלְּכ םעפְרי ןיבו םעבהר
 יִרְבִד רפס"לע םיִבּותְּכ םהְדאולַה הֶָשָע רׁשֲא"לַפו

 יו סבא ןי התה הָפִחְלמּו הֶוהי יִכְלַמְל םיִמָיַה
 8 דוד ריִעָּב ותא וְרְּבְכיִו ויתבָאדםע םיִבַא בכשיו :םעְבְרִ
 ) תנשבו ותחת ֹונְב אָסָא למ
 :ּהָרוהְי ךלמ אָסֶא ךֶלְמ לארשי ףלמ םעֿבְריִל םיִרָשע
 וו הָעִמ ומא םשו םֶלְשּוריִּב ךלמ הש תַחֶאְו םיִעְּבְראְו
 וו דָּודְּכ הוהְי ינעּב רשיח אָסֶא שעיו :םולשיבאדתב
 וג םיִלְלְגַה"לּכיתֶא דסי ץֶרָאָהְְִמ םישדקה רבעוו ויבא
 ₪ הָריִבְמ הרסו ימא הָכֲעַמ"תֶא | םגו :ויתבָא ּושָע רֶׁשֲא
 -תֶא אָקֶא תֶרְכִיו הָרשָאל תַצְלְפִמ הֶתְשַעדרַשַא
 4 קר ורס"אל תמּבַהְו :ןורדק לחנב ףרשיו הָתְצלַפִמ
 5 "תֶא אבו :וימידלּכ הוההמע םלש הָיָה אֹכַא-בבל
 ישדק 0

v. 1ןכ הָיְבַא ל'צ יא 1.8.10 .ז'ט ב"ו ,ב ה'ד ןייע :ס'תו ע'ת ןכ הָיְבֲא ל'צ  

 ,י'כ םירפס בורב ןכ +. 9 .המחלמו א'ס +. 7 .ס'ת ןכו םִיְבֲא א'ס ץ.6 .ס'תו ע'ת

 ןכו -לע א'סב ,'ספ 'פוס 'פסב 'ט הדּוהְי ַּךְלַמ וילע תרוסמהו ,ר"תו ס"ת ,א"יד ,ו"ד ,ג"ד

 .ע'תו 'רת "טד ,ב"יד ,ב'ד ,א"ד
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 תחדאב | םיִרָתֹגַ הוק סאו א חו וא
 וידבע-דיב םנתוו ךלמ תיִּב תֹורצֹואדתָאְו הוהיתיב
 ןייוחְךּכ ןמְרְבְטְּ דדַהְְּבדְלֶא אָסֶא ךלמה םמְלְׁשו

 ףניבו יניב תיִרְּב :רמאל קשָמדְּב בשה םֶרָא למ .
 הו ףסַּכ לחש ל יתחלש הנה ליבא ןיבּו יֵפֲא ןיב
 הלו לארשידךלמ אשעּבהתֶא ּדְתיִרְּב-תֶא הֶרפִה ךל

 -תֶא חלשיו אָטָא ךלמהדלֶא דַדָהְְּב עמשיו :יִלָעִמ ₪
 ןוע-הָא ךנ לֶאְרשי ירעדלע ילרְׁשֲא םיִלְיִחַה יִרָש
 . תודְְכדַלְּכ תא הָבעמתיב לָבָא תַאְו ןִדדתַאו
 תנּכִמ לָהּ אָשָעְּב עַמָשַּכ יהיו :ילֶתַפנ ץֶראדלָּכ
 -תֶא עימשה אָסֶא ךלמהְו :הָצְרִתְב בשיו המְרְהדתֶא ₪

 היִצעהתַאְו המרה ינֿבַא-תֶא ואש יטנ ןיא הָדּוהְילְ
 ןַמָיְנִב עֿבנהתֶא אָסֶא למה | םָּב ןְבו אָשָעַּב הָנֶּב רֶׁשֲא

wa— 

 -לֿפו ותרובג"לכו אָסֶא יִרְבְּלְּכ רֵתְיְו :הפצמההתַאְו ₪
 -לַע םיִבּותָכ הָמַהְאלַה הֶנִּב רשא םיִרֲעַהְו הֶשע רָשֶא
 הָכָח ותָנְקז תעל קר הָדּוהְ .יכלמל םימַה ירד רֿפס

 ויָתֹבֲא-סע רכקיַו ויתבאדסע אָסֶא כו :וילְנְדתֶא גו
 תחת וֵנְּב טפְׁשּוהְי דלַמזו ויבָא דֶוָּד רעב

 תֹנְׁשְּב לֵאָרְשִי-לע למ םֵעבְריְּב בדת 2
 :םִִתְַש לַארְׂשי-לע ךלמיו הָדּוהְי ךלמ אָסֶאְל םיתְש

 שעיו
 .ח"י ו'ט ,ב ה'ד ןיוע :פ"תו ע'ת ,'רת ןכ ויִשְרְקְו ל"צ :ירק ישדקו ,ביתכ ֹוׁשְדָקְו ץ. 5

v.6אצמנש תומוקמה לכב ןכו ו'טדו ב"יד ,א"יד ז'ד ג'ד ,ג'ד ,ו"כ םירפס בורב ןימיב ןכ  
 ןכו ,'אלמ 'ט המ רסמנו אַצֹוי א'ס צ. 17 .ד"ידו ב"ד ןכו לואמש אֵׂשֲעַּב א'כ ,אָשְעַּב םש
 ,ביתכ ַּךְלַמ +. 18 .ר'תו ס'ת ,ק"ד 'רת ,ו"ד ןכו תֹורְצֹואְבּו א"ס ץ.18 .ב"ידו ב'ד ,א'ד
 .ב"ידו ג'ד ,ב"ד ןכו דיב א'ס +. 18 .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ למה א א'סב ,ירק ּךֶלַּמַה
 :ר"תו ס'ת ,ע'ת /רת ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ןיבּו א'ס v.19 .איעגב -לָא ניב ,א'ב ןכ +8
 ,ר"תו ע'ת ןכ הָתֹצְַּת בָשי ל"צ .פ1 ג ז"ט ,ב ה'ד ןַײע

₪ 
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 א ןתאָטַחְבו ויִבָא ךִרֶלְּב ךליו הָוהָי יִנִעָב עֶרָה שעוו
 ד הָיִחֶאְדִּב אָשָעַּב וילע רשקיו :לארשיחתא איִטֲחַה רֶׁשֲא
 םיתשלפל רשא ןותְבְִּב אשעב והיו רפששי תובל
 8 אָשְעב והתמוו :ןותבנילפ םיִרָצ לאְרשי"לָכו ברנו
 ) יהיו :ויתחת תלמה הָרוהְי ךלמ אָכֲאְל שלש תנשב
 -לכ ריאשההאל םעברו תיב"לּכזתַא הכה וכלמכ

 -ריְמרָכְדְרׁשֲא הנהירֿכְרכ ומׁשה"רע םעבְריל המ
 א אָמָח רֶׁשֲא םעְבְרִי תואטֲח-לַע :ינלישה היא וב
 -תֶא םיִעָפַה רֶׁשֲא ֹוסֹעַפְּב לֵאָרְשִחתֶא איִטֲחַה רשאו
 גו השע רׁשֲא-לַפְו בלנ ירבד רו :לארשי יהלֶא הָוהְ
 :לארשייכלמל םימָיַה יִרְבִד רפס"לע םיִבּותְּכ םהְדאלה
 גמ "לכ לֶאְרשיףלמ אשעב ןיבו אָסָא ןיּכ הָתְוָה המָחְלִמּו
 33 למ אָכָאְל שלש תנׁשַּב :םָהיִמ
 הָצְרַתְּב לֶאְרשידלָכ"לע הָיִחַאְרִב אָׂשְעַּב ךלמ הוה
 % רד ךליו הוה יניִעְּב ערָה שעיו :הָנָׁש עבְרַאְו םירשק
 :לֵאָרְׂשִהתֶא איִטֲחַה רֶׁשֲא ותאטַהב םעָבְרי

 זמ אָׁשֲעַב"לע יֵנֲחְזְב אּוהי"לא הנהי-רבד והיו
 ג לע די ְנתַאְו רֶפְעַהְִמ ףיתמיִרַה רׁשֲא ןעי :רמאל
 ימעדתַא *איטַהֶתְו םעֿבְרִי ףרדב ו לתו לארשי ימע
 ג אשעב יִרַחֶא ריעְבִמ יננה :םתאטחּב ינסיעפהל לארשי
 :טָבְנְְּב םֶעְּבְרְי תיִבָּכ ךתיִּכיתֶא יתר תי יִרָחֶאְ
 ו הָדָשּב ול תמחו םיבלּכה ולכאי רעב אשעבל תמה
 : הֶשָע רֶׁשֲאְו אשעב יִרבִד רו :םימשה ףש ּולָכא
 םימיה ירד .רפסדלע םיתכ םהְדאלה ורוב
 ו רבקוו .ויִתבָאדבע אָׁשְעַב בּכְׁשו :לַארשו .יכלמל
 ז ב אולודריב םו ותחת ןנב הלא למה הערב

BE: Addoיננח  

 ןכו ֹוסֲעַכְּב א'ס צ. 80 = .ו'רו ב"ד ,א"ד ןכו ֹוכְלַמְב א'ס ץ.99 | ,רֶכָשָשּו נ'ב ,א'ב ןכ .v ד

 .ב"דו א"ד ןכו םיִמָּיַה א'ס .v 2 .ו"טדו ר"יד .ב"וד ז'ד .ו"ד ,ג'ד ,ב ד
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 לע תיִב"לֲאָו אָשְעב"לָא היה הָוהָי"רַבְ איִבנַה יִנַָח

 ותא הָכְהרֶשַא Om םעבְרי תב תויהל ו וי בי
 ףלמ אָסֶאְל הָנָש ששְ םיִרָשְע תב = ₪

 < הָצְרּב לארשיילע אָשעַבְִּב הלא ךלמ הָדּוהְ
 |  בכרה תיצחמ רש ירמז ודְבַע ויל רשקיו :םִיתָנְׁש +

 תובה-לע רֶׁשֲא אַצְרַא תיב רוכש הֶתש הצרהב אּוהו
 | םירשע תַנְׁשִּב והתימוו והיו ירְמז אבו :הָצְרִתְּב 20
 וכלמב יהו גויתחת ךלמיו הדוהי ךלמ אָסֶאְל עבשו וו

 ריִאְשהְדאל אָשַעַּב תיב"לַכיחֶא ו הָּכה :אסכדלע תֿבְׁשַכ
 -לכ תא יִרָמְז דמשוו :והעֶרְו וילאנו ריקּכ ןיתשמ ול מ

 יב אָׁשְעבילֲא רד רֶׁשֲא הָוהְי רַבְרּכ אָשעַּב הב
 הלא תואטחו אַׁשְעּב תואטחדלָּכ לֶא :איִבְנה אּוהי 3

 םיעפהל לַארשיהתא ואיטָחַה רֶׁשֲאַו ואטח רֶׁשֲא נב
 הלא ירבד רח :םהיִלְבַהְּב לארשי יהלֶא הָוהְידתֶא 4

 ירבד רפס"לע םיִבּותכ םה"אולַה השַע רׁשֲא-לב
 כ תַגְׁשְּב :לָארְׂשִי יכלמל םיִמָּיַה 5

 יֵרְמְז ךלֶמ ּהָדּוהְי ףלַמ אָסָאְל הֶנָׁש עֿבׁשְו םיִרְׂשֲע
 רשא ןותבגלע םינח םַעָהְו הֵצְרתְּכ םימו תעְבש
 ילמז רשק רמאל .םינחה םעָה עמשיו :םיִתְׁשְלְפל
 ילמעדתַא לאְרָשילַּכ וכלמוו ךלמההתֶא הכה םנו

 הלעו :הנחמּב אּוהה םויפ לארשידלע אבצהרׂש וז
 יהיו :הצְרתדלע ורצו ןֹותְּבנמ ומע לַארׂשיהלֿפְו ירמע ₪

 ןומראדלֶא אֿבװ  ריִעָה הָרָכְלְנְּכ ירמז תֹוארּכ
 :תמיו שאב ףךלמחתיבהתֶא ויִלָע ףרשיו ךלמהדתיב

 הֹוהְי .יִנִעְּב עֶרְד תושעל אָטָח רֶׁשֲא ויתאטַה-לע 9
 תכלל

 יאברעמל ןכ צ. 19 ."לע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 1% .ס"תו ע'ת ןכו לע א'ס +. ד
 .ביתכ ותאַטַח יאהנדמל
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 אֹימֲחַהְל ּהֵׁשֲע רֶׁשֲא ותאמִחְבּו םעְבְרְי ּךרָדְּב תֶכְלְל
 א רשק רֶׁשֲא ורשקו ירָמז יֵרְכִד רֶתָ :לֶאְרְשיתֶא
 יכלמל םימיה .ירבה . רפס"לע םיבתַכ םֶהְדאלַה
 :לֶאְרְשִי
 ו ינפת יִרָחֶא היה םֶעָה יִצְח"יצְחל"לַאְרשי םעֶה הלחי וא
 א רשֶא םעֶה קוחיו :ירמע ירחא יצָחהו וכילמהל הנד
 תמו תניגןב ינְבּת יִרָחא רֶׁשֲא םַעָהתֶא ירמע יִרָחַא
 :יִרָמע למ ינבת
 א ללמ הדוהי ךלמ אָסָאְל הֶנֶש תא םישלש תש
 למ הָצְרתְּב הָגָש ּהָהְׂשַע םיתש לַאָרְׂשִ-לע יִרָמִע
 גו םִירְַּכְכ רָמָש תֶאְמ ןירמש רָהָהדתֶא ןקיו :םינש"רשש
 הָנָּב רשֶא ריִעָה םשדתא אְרְקיו רֶהָהדתֶא ןֶמיו ףַסַּ
 5 ערה יִרָמַע השעיו :ןורמש רֶהָה ינדֶא רָמשדסש לע
 6 ךרְדלֿבְּב לו ונפל רֶׁשֲא לכמ ער הוהי נע
 לֶאְרְשידתֶא איִטָהַה רשֶא ויתאטחבו טֶבְנְִּב םַעְבְרָ
 יז רֵתר :םֶהיִלְבַהְּכ לארשי .יהלֶא .הָוהיְדִתֶא .םיִעְבַהְל
 ראלַה הָשָע רֶׁשֲא רוב הֶשָע רֵׁשֲא יֵרמְע יִרָבד
 :לֵאָרְׂשִי יכלמל םיִמָיה יִרְבִד רפס"לע םיִבּותָּכ םֶה
 ₪ באְַחַא ךְלְמיו ןורמשב רבקיו ויתבַאדםע יִרָמָע בּכשיו
 ₪ ללמ יִדְמְעְַּב בָאָה :ויתְחִּת נב
 למ אָסֶאְל הָנָש הָנמֶשּו םיִשלָש תַנָשְּ לאְרשידלע
 ןורמשב לארשידלע יִרְמַעְדִּכ בָאהא למ הוה
 ₪ יניִעְּב עֶרָה יִרָמָעְְִּב בָאְהַא שעיו :הָנש םִיתְשּו םיִרשִע
 גו תואטהְב תפל לֵכְנֲה יהו :וינפל רשֶא לפמ'הוהי
 למ לעבתָא-תּב לבְויִאדתֶא השא חק טַבְנֶַּב םַעְבְרְ
 קו מ םקו :ול וחתשיו לעפההתֶא רבעי לליו םינריצ

 עב

v. 1ה'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ץמק תֶניִּג א'ס צ. ₪ .ע'ת ןכ יִצֲחַל תלמ אלב יִצֲח לָאָרְׂשִי ל'צ  

 ירמע ךלמיו איִהַה תַעַּב ויחֶא םֶרֹויְו ינבת ןאכ אצמנ ע'תב ץ.92 .ד'ידו ב"יד ,א"יד ,ז"ד

 ,ב"ד ,א"ד ןכו רשא- לב א"ס צ. פז = ,ירק ותאטַחְבּו ,ביתכ ויָתאֹטַחְבּו .26  .ינְבִת יִרֲחַא

 ןכ +. 91 .ה'כ קוספ ליעל ןויע :ע'ת ןכ לכמ ערו ל"צ ץ.:0  .ס'תו ע"ת ,ב"יד ,ג"ד

 .ןילמ 'ב es א'ס +. 31 .לבזיא יאחנדמל ,יאברעמל

 ae שס
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 -הֶא בָאהַא שעיו :ןורמשב הָנְּב רֶׁשֲא לעּבה תיִּב לעָבל 3
 יהלַא הָוהידתֶא םיעפַהְל תושעל בָאחַא ףסלו הרשאה
a4וימי :וינפל יה רשא לארשי יכלמ לפמ לארשי  
 ּהָדְסְי ורכב םֶריֿבֲאַב ההירי-תֶא ילַאה תב לֶאיח הנ
 רָבְּד רשא הוי רבְדּכ היתלְד ביצה וריעצ בינשבו
 והָיְלַא מאו :ןונךּכ עשוהי רָיְב זי

 יהלא הוהיהיח בָאְחַאדלֶא לַעְלְג יבשתמ יִּבָשְּתַה
 הלאה םינשה הָיִהידִא ונפל יִתְדַמְע רֶׁשֲא לַארְשי

 יהו 1 וערבה יֿפְל"בַא יִּכ רָטמּו לט 2
 המרק ךל תינפו המ ךל :רמאל וילֵא הוהיזרבר \
 הָיָה ידה לע רֶׁשֲא תי לֲהנְב ָתְרָּתְסִנְו 4

ae ole - = te 

ep oo 

 זקמ יהו :הּתְׁשִי iw ֶרעְּב רש :םחלו רכב :
 :ץֶרֶאְּב םשג היה"אל יִּכ לחנה שבו םימ
 הָתָפְרִצ ךל םוק :רמאל ויִלא הוהי-רבד יהו .

 המלא הָשֶא םש יתיוצ הנה םש תבשיו ןודיצל רשא
 ריִעָה חַתָפדלֶא אביו הָתְפְרַצ ךליו | םקיו :ףלפלכל
 היֶלֵא ארקיו םיצע תששקמ הנמלא השא םשדהוהו

 דלתו :הּתשֶאְו יִלָּכּכ םימדטעמ יל אָנדיַחְק רמאיו ו
 :ףרָיּב םָחְלתפ יל אנחיחקל רמאיו הלא אָרְקיו תחקְל

 אָלַמְדָא יּכ געָמ יללשידסא לוקלא הָוהידיח רַמאַ ו
 תששקמ יִננהְו תחפצּכ ןמָשדטעִמו רכב המק"ףכ
 :ּונְתְמְו והנלכַאְו ינבלְו יל ּוהיתישעו יתאבו םיצע םִיִנָׁש

 רמאיו

 ,ביתכ ביִגָשְבּו . 34 .ירק ֹוהיִרָי יש 34 .ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו עיבר וימיב א"ס ל 4
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב + 1 .{! = .ירק ּוריִעָצ ,בותכ הֹריִעְצ א'ס +. 4 ,ירק בּוגשבו
 ,ו"טד ןכו חתפ הָּתפְרִצ א'ס צ.9,10 .הַּמְׁש יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4
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 וג ךא ךְרָבְדֿכ ישע יִאְּכ יִאְריִתלַא ּוהילא ַהיָלַא רַמאיו
 ךֶלְו יל תאצוהְו הָנׂשאָרָּב הנק הָע םֶשַמ יִלישע
 4 הלא הוי רַמָא הפ יִּכ :הנרהאב ישעֶת נבל

 אל ןמשה תהּפצְו הלה אל המָּכַה כ לארשי |
  ךלתו הָמְרֲאָה .ינפ"לע םשָג הוהידתת םֹי דע רַפַחָת
 :םימי הָתיֿבּו איהוזאוה לֿפאו והלא רב הֶשֲעתַ
 ו; רבדפ רסח אל ןמשה תחפצְו הֶתְלַכ אל המָקַה דב
 וז והיו :והילא יב רֶּבִּד רשֶא הוה
 תִיָּבַה תלעּב ּהָשֶאָהְִּב הֶלָח הָלֶאָה םירבּדַה רַחַא
 :המשנ ובדהרֶתונדאל רֶׁשֲא דע אמ קזח לח יה
 ו תא םיִהלֶאה שיא ךֶלְו ילדהמ והלא"לא רָמאתו
 ו הילא רָמאו :יִנּבתֶא תימהלו ינועדתַא ריכוהל ילא
 הילעֶה-לַא והלעוו הקיחמ והחקיו נְבתֶא ילדי
 גו "לֶא אָרקיו :ותַטמ"לע ּוהַבְּכָשיו םש בשי אוה"רשַא
 גארא הָימְלאהדלע םג5 יֵהְלֲא הָוהְי רמאיו הוה

 גו "לע דרמת :הָנְּבדִתֶא תימהל תוערה מע ררוגתמ |
 הוהי רמאו .הָוהְידלֶא ארקיו םימעפ שלש דליה
 2 הוה עמשיו :וברקלע הזה רליהדשפנ אָנבֶשַּת יַהְלֶא

 ו חקר יח ופרק"לע רליהדשפנ בשה והילא לוק
 והנִתִיו התיבה הָילְעַהדִמ והדרו דליִהדתֶא ּוהָיְלא

 גו "לֶא הֶשֶאָה רַמאַתו דב יח יִאְר והילא למאיו מאל ₪
 -רֿבּו הֶּתִא םוהלַא שיא יִּכ יתד הו הת והילא
 חי םיפר םיִמָי יהיו :תמא פב הוה
 רמאל תישיִלָשה הָנָשַּב ּוהיִלאדלֶא הָיָה הָוהְי"רְבְדו

 ךל

 ,ירק תֶּמ ,ביתכ ןִּמִת צ. 14 .אקספ ןאכ שי א"סב +.14 .ירק ףלו ,ביתכ יִכֹלְו א'סב 83
RS Tie 

 איהו .v 15 .ירק איה ,ביתכ אּוה .v 5 ,ביה איד ו ירקו ביתכ תת א"סב

 גהנמכ אשת יכ תשרפל הרטפה צ. 1 ,[ך' .תאב"יּכ א'ס צ. 8 .ירק אּוהַו ,ביתכ
 RHE 0 ןב

 ,ב"ידו ג"ד ,ב"ד ןכו רבדו א"ס . 1 .'רת ןכו םימימ א"ס צ.1 .םיזנכשאה
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 :הָמְּרֲאַה ינפדלע רַמָמ הָנֲתֶאְו בָאְחַאדלֶא הֵאָרַה דל
MTORR Jy יו ARTA oe tee ele: 

 :ןורמשּכ קוח בערה בֵאָהַא-לֵא תְִֹרַהְל והָילא לר <
 והרב תיבה"לע רֶׁשֲא ּוהָיִדְבְקְדלא בֶאָהַא אקו
 תֶא ליֵא תיִרְכַהְּב יהו :דֶאְמ הָוהְידתֶא אָרְי היה +

 םָאיִּבְחְיו םיִאיֿבְנ) הֶאֹמ והירבע הכו הֹוהְי יִאיֿבנ
 רמאיו :םימְו םחל םֶלְּבְלַכְו הָרעַמַּכ שיא םישמח ;

 םימה .יניעמדלָּכ"לֶא ?ֶרָאְּב ל .והידבעדלֶא .טָאחַא
 ררפ] סוס הָּיַחְו ריִצָח אצמנ | ילוא םִיִלֲחְנַה"לְּכ לאו

 -רבעל ץראָהדתא םהל וקלחיו :המהבהמ תירכנ אולו <
 לה והידבעו הבל לָהֶא ףְרַרְּב ךלֶה בֶאָהַא הב

 והילא הנחו ּךְרְדַּכ והידבע יהו :!ףבל רָחָאדַרְרב 7
 ינדא הז התַאַה רמאיו וינפלע לפיו והָרְכַו ותאְרְקל

 :והילא הנה ףינדאל רמָא דל נָא ול רֶמאֹו :והָילא <
 באְחא יב ףדְבעהתַא ןתנ הָתַאְדיִּכיִתאמְח המ רמאיו פ

 רשא הָכְלִמִמּו יונדשידסא ףוהלַא הוה | יח :ינתימהל
 -ּתֶא עיִּבְשהְו ןיא ורמָאְו 4שקבל םָׁש ינדַא חלשדאל

 רמא הֶּתַא התעְו :הּכְאְצַמְי אל יכ יוגהדתֶאְו הכלממה ו
 האמ דלא נָא היה :והילא הנה ףינדאל רמָא דל

 דיגהְל יתאבּו עדא-אל רשא לע לאש | הוהי חורו
 הָוהְיתֶא אָרְי ךדבע יִננְרהְו ּאְצמְי אלו .בָאחאל

 לביא גרה יתישעדרשא תא ינדאל דגַהְדאְלַה :ירעומ ו
 םיִשָמָח שיא האמ הוה יאיבְמ אְּבָחַאְו הוה יִאיֿבנ תֶא

 לָּתעְו :םימו םֶחְל םֶלְּכְלַכַאְו הָרַעִמְּב שיא םישמח ו
 :יננרהו והילא הנה ףינדאל רֵמֲא ךל רמא הָּתַא

 יִכ וינפל יִּתְדַמַע רֶׁשֲא תֹואָבְצ הוה יח והילא" רמאיו ו5
 םויה

 רבֲעַו וא רבָעְנְו ל'צ תי קוספ ןייע :ר"תו סית ,ע" 'ת ןכו םישָמִח םיש מח א"ס צ. 4

 תא. גיטהו ביד ןכו ירק הָמֲהַּבַהַמ וביתכ הָמֲֵהְּבַהְ ןמ .NEB סי ע"ת ןכ

 והילא רמאיו אס צ 9 .אקספ ןאכ שו אימב יו 15 היט בד גה ד ןכו -לע

 .יח
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 וו "דו בָאְחא תקל ל והידע ךלוו :וילֶא הֵאְרֲא וזה
 וד :"ן:: A עת[ 7 ₪3 ו ועתה

 18 יבא תיפו =ּתַאדסַא יכ 0 יתרבע 5 רמאיו
 9 הּתַעו :םילעבה ירחא לתו הָוהְי תֹוְצמדתָא םָכֿבעּב
 -תֶאְו למרפה רה"לא לֵאָרְׂשִהלְּבדתֶא ילֶא ץֶכק חלש
 הָרָשַאה יאו םישָמחו תואמ עברַא לעבה יִאיֿבנ

 גו "לפב בֲאַהַא חלש :לבְִא ןחלש י ילָכָא תואמ עּבְרַא
 לֲמְרַּכַה רה"לָא םיִאיֿבנַהיתֶא ץּבְקיו לאְרשי נְּב
 גו םיִחְסַפ םִּתַא יִתָמדדַע רָמאיו םָפַהדלָּכְדִלֶא והילא שנו
 -םָאְו וירחא וכל םיהלֶאה הוהידםא םיֿפעַּסַה יתשלע
 2 מאו :רכד ותא םעֶה .ונעאלו וירחא וכל לעּבה
 יִאיִבְנ יִדְבְ הוהיל איֿבנ יִתְרַתונ יא םעה-לֲא והילא
 93 םיִנש ונלחונתוו +שיִא םיִׁשמֲחַו תֹואַמדעַבְרַא העבה
 -לע \ ומישיו ּוהֲחְּתַנְו דָחֶאְה רָּפַה בזל ורָחְּבִיְו םיִרֶפ
 רֵחָאָה רפההתֶא | הָׂשֲעֲא ינָאְו ומישי אל ׁשֵאְו םיצעה
 ג םשְּב םֶתאָרְקּו :םיִשֲא אל שאו םיצעה-לע תת
 -רֶׁשֲא םיִהֹלֲאָה הָיָהְו הוהי"םשב אֵרְקֲא ינֵאוםָכיֵהלֲא
 בוט ורמאו םעָה"לָּכ ןעיו םיִהלֲאָה אוה שאב העי
 רפה co ורחב לעבה יאיבנל והילא רַמאיַו :רבדה

 םשָּב וארקו םיִברֶה םִּתַא יּכ הָנשאְר ושעו דָחֶאָה
  ןתְנרְׁשֲא רֶפַהְדתֶא וחקיו :ּומיִשְת אל שָאְו םֶכיִהְלַא
 םִיִרָהְצַה"רעְו רקבהמ לעֶּבהבׁשֿב וארקיו ושעיו הל
 ָּבְומַה-לע וחְפַפּו הע ןיאו לוק ןיאו ונע לעְּבַה רמאל
 רמאיו ּוהָיִלַא םֵהָּב לתו םִירָהֲצַב יהו :השע רֶׁשֲא

 וארק

 Gt כ

 זס
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 א'ס +. 90. .םידרפסה גהנמכ אשת יכ תשרפל הרטפה +.90 .אקספ ןאכ שי א'סב +0
 ּושע ריבס +. 26 < ."לָכְל וא דַלָּפְלא א'ס . 99 .ע'ת ןכו דלָפְִתא א'ס ץ. 20 = .לּובּג
 ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,ק"ד 'רת ןכו ירקו ביתכ ּושע א"סב
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 ול גישדיפו חישדיפ אוה םוהלָאחיּכ לודנדלוקב ארק
 לוג לוקְּב ארקיו :ץקיו אה ןשי ילוא יל רדפו ₪

 םֶּדידָפְׁש"רע םיִחָמְרָבּו תֹוֿבָרָחַּכ םֶמָפְׁשִמכ ּורְרְגְתַיִו
 תולעל דע יאבנהװ םירָקצה רבעפ יהו :םֶהיֵלֲע ₪

 והלא רמאיו :בשק ןיִאְו הָנעֶדיִאְו לוקְריִאְו החמה
 -תֶא אפרו ויְלֶא םעְהְ"לְכ שנו יִלֶא וש םָעָהלָכְל

 םיִנָבַא הרָשָע םיּתְׁש ּוהְילֵא חק :סּורָהְה הָוהְי חומ ו
 ולא הוהידרבד הָיָה רֶׁשֲא בקעהינב יַמְבׁש רּפְסִמּכ

 חַכְומ םיִנַבֲאָה-תֶא הנבו :ףמש החי לאְרשי רמאל 3
 ביִבָמ עֶרְו םיִתאָס תיֿבְּכ הָלֲעַּת שעיו הוה םׁשְּב

 -לע םׁשו רפהדתֶא התנו םיצעהרתַא רעו :חכזמל ₪
 -לע ּוָכְצְו םימ םידכ הַעָּבְרַא ּואְלַמ רמאו :םיִצֲעַה 4

 ושלש רמו ונשיו ונש רֶמאֹויםיִצֲעַה"לעו הלעה
 הלעֶתההַא םנו חכומל ביִבָס םומה וכליו :ושלשיו =

 איבנה והילא שנו החמה .תולעב | יהיו :םימדאלמ
 עלי םויה לֵאָרְׂשִר קחצי םהְרְבַא והלא הָוהָי מאיו
 יִתיִשע ךירבדבו רבע יאו לֵאְרׂשִיְּב םיִהְלֶא התא

 םעֶה ועדיו יננע הוהְי יִנְנע :הלאה םיִרָבִּדִהדלְּכ תא גז
 םּכְלדתֶא תבְסַה התאו םיהלָאה הֹוהְי הָתַאדיּכ הזה

 -תֶאְו הֶלעהתֶא לָכאָּתַו הוהי"שא לפתו :תונרחַא א

 -רַשֶא םימהְדתֶאְו רַפעֶה-תֶאְו .םיִנָבַאְקְתֶאְו םיִצעָה
 ם ּורְמאֹו םָהיִנְּפ"לַעּולַפו םֶעָהילָּכ אָרו :הָכִחְל ּהָלָעַּתַב

 |  רמאו :םיהלַאָה אוה הֹוהְי םיִהלָאָה אה .הָוהְי 0

 | = טלִמיילא שיא לעבַה יִאיִבְַתֶאו ושפת םֶהָל ּוהילֲא
 | | םַטְמְשיו ןושיק לַחתלֶא והָילֶא םדרוו םיִׂשָּפְתְו םהמ

 םש

| 

v. 1א'ס צ. 36 .ע'ת ןכ ןכ ּוׂשֲעַו םיצעה ל'צ +. 84 .ע'תו א'ד ןכו לֵאָרְׂשִי א'ס  
 ,א"ה ןכו ירקו ביתכ רֶבְדַבּו א"סב ,ירק ְּתֶרַבְרְבּו ,ביתכ ְּךיִרְבְדְבּו צ. 86 .ב"יד ןכו לֶאְרָשיִל
 וילע רסמנו םדריו א'סב +. 40 .ע'תו 'רת ןכ הוהי תאמ ל"צ צ. 38 .ר'תו ס'ת ,ב"ד
 .ב"ידו ב"ד ,א"ד ןכו אלמד אלמ םדירויו א"סבו ,ו"טד ןכו רסח יל



 ו לומדיכ הָתְשּו לָכָא הָלַע - והילא רמאיו :םש
 2 והילאו oul לכַאְל בֲאָחַא הלעו :םשגה ןומה
 יב ינָּפ םשיו הָצְרַא רֶהְיו טמרּכה שאר"לֶא הל
 ₪ עו סירה טּבה אָנחהלע ורעלא רֶמאּו :וכרב
 , יהוו :םיִמְעַפ עבַש בֵׁש רַמאיו הָמּוֲאָמ ןיא רמו טב
 םימ הָלע שיא"ףַכְּכ הנטק בע-הנה רמאיו תיִעְבְשּב
 הָכְרצעי אָלְו דרו סא בָאְהֶאְדְלֶא רַמָא הלע רמי
 ₪ ורדקתה םִימָׁשַהַו הכדדע] הכ"דע ו יהו  :םֶשגה
 דליו בָאְַא בכרי לדג םֶשָג יהו הורו םיִבַע
 6 "לֶא הָתָיַה הָוהְידְו :הלאערז
 הֿכַאכ-רע .ֿבָאָהַא נפל ץרו ונְתִמ סנש .והילא
 טי הָׂשֲע רׁשֲאלּכ תא .לבזיאל בָאחַא דג :הלאערזו
 ;בַרַָּב םיִאיבנה"לַכ-תָא וֵרָה רׁשֲאלְּכ תֶאְו והילא
 :ןשעיחהב .רמאל והָיְלאדלֶא ףאְלמ טפויִא חלש
 ףשפנחתַא םיִׂשֲא רֶהֵמ תַעְכְדיִּכ ןופסוי הכו םיהלֶא
 ; אביו ושפְְלֶא ףלװ םקו אלו :םָהמ דחא ׁשֿפנכ

a) 

Da 

 + "אּוהו :םש ֹורענתֶא חנו הדוהיל רֶׁשֲא עַבָש רֶאְּב
 תַחֶא םֶקְר תחת בש אבו םי ךרד רָּכְרַמּב דלה

po 

 חק הֶוהָי הָּתְע בר | רֶמאַּו תּומְל ושפתַא לאשיו
 תחת ןשייו בכשיו :יִתבָאמ יכנָא בוטדאל וכ ישפנ
 םוק ול רֶמאֹו וב עננ ךֶאְלמ הזהנהו דָחֶא םֶתְר
 םִוָמ תחפצו םיֿפְצִר הע ויפְשִאְרִמ הנו טו :לוכָא
 תינש | הוי ךאלמ בשיו :בכשיו בשיו תשיו לאו
 םקינ :ףךדה ךממ בר יִּכ לכֲא םוק רַמֹאו וכדעניו

oe eos le elaלכאיו  
 אצמנ ע'תב צ.43 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויְַרַּב א'סב ,ירק ויַכְרִּב ,ביתכ וּכְרַּב <. 2
 ןיא א'סב ץ. 46 .סחנפ תשרפל הרטפה .v 6 .םיִמַעְּפ עבש רעָּנה בש םימעפ ןאכ

 יִל ןושעי א'ס +. 5 .ע'ת ןכו דלָּכ תלמ אלב םיִאיִבְּגַהְתֶא א'ס +1 .טי .אקספ ןאכ
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,י'כ 'רת ןכו ארי וא אָרַו א'ס ץ.3 .'י'כ ןייע :ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו

 ירקו ביתכ דָחֶא א'סב ,'ה קוספ ןייע :ירק דָחֶא +. 4 שק יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +.

 רכה "כא יללהב ,הגומב ןכ < 5 רבה א הא

Gr 

Go. A So 
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 םשדאביו :ברח םיַהלֲאָה רה דע הֶליל םיִעָּבְרַאְו םויפ
 ₪ מאיו ויֵלֲא הפר הגהְו םָׁ ל העמל

 םיִעָּבְרַא איהה הָליֵכֲאָה | חֶכְּב ךליו הָּתְׁשו לכאיו

1 9 Mla 

 א ףיתחבומ"תַא לאש נב זהיר ובזעדיפ תֹואֿבצ
 -הֶא ושקביו ידבל יִנֲא רתּואְו ברחב וגרה ףיִאיִבְקתַא

 הוהי ינפל רֶהְב תדמעו'אצ רַמאו ;הָתְחְקְ ישפִנ וו
 רשמו םיִרָה קרפמ קוָחו הדג חורו רבע הוי הנ
 שער תּורה רחאו הוי חורב אל הֹוהְי ינפל םיעְלְס

 הֹוהְי שאָב אל שא שערה רחאו :הָוהְי שערב אל ו
 והילא עֹמְׁשִּכ | יהו :הקד הממד לוק ׁשֵאָה רַחַאְו ו

 הָגְהְו הרעמה חפ "מע אציו ותרדאכ ייינָּפ טלי
 יתאנְל אנק מאיו :והילא הפ ךלחהמ רַמאיו לוק לילא 4

 לארשי יִנְּב ףתירב .ובועדיכ תואפצ יהלֶא | הוהיל
 רתואו ברח ְרָה יִאיבְנתַאְו ּוסְרֶה ףיָתחְּבומ"תָא
 :הֶתְחְקְל ישָפְתֶא ושקביו ידכל לא <
 קשמד הָרְבְדִמ ךכְרדל בוש דל ויִלֶא הָוהְי מאו =

 הי תֶאְו :םָרָא-לע ףלמל לאחת תחשמו תאָבו ו
 דב עָשיִלָאתֶאְו לארשידלע למל השמת ימנו

 היָהְו ְדִּתִהַּת איִבְגְל השמת הלוחמ לבָאמ טפׁש וז
 אּוהי ֿבֶרָהַמ טְלְמנַהְו אוהי תימי לאזה ברחמ טלמנה

 -לָּכ םופלא תַעְבַש לֵאָרְשְִב יִּתרַאְׁשַהו :עָשיִלֶא תימָי ו
 -אל רֶׁשֲא הַּפַה-לְַו לעּפל יערפ-אל רשא םיצְרְּבַה

 אוהו טֿפְׁשּב עשילאדתֶא אָצִמִיְו םשמ ליו :וִל קש 9
 רֶׂשֲעַה םִִנשְּב אּוהְו ונפל םיִדמצ רשעדםינש שרח

 -תֶא .בועוו :וילא ותרדא ךלשיו וילא והילא רבע א
 רקבה

 .'ט קוספ ןייע :ס"ת ןכו ול רמאיו א'ס +. 18 .ע'ת ןכ רֶחַמ אצ ל"צ ץ. 1
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 םקו ולכאיו םעֶל ןתיו רָשְּבִה םֶלָשִּב רֶכָּבַה יִלְכְבּו
 ניי 1

 6 כ :ןתת יל ףינְבּו ףישת ךבהוו ףפסּכ רמאל ףילא
 -תֶא ושְּפִחְו ףיִלֶא יֹדְבעדתֶא חלָשֶא רֶחְמ הָעָכְ"ִא
 ומישי נע דמחמְדלָּכ היו ףידְבע יֵּתְב תֶאְו ךתיּב
 ז ץֵרֶאַה ינקו"לקל לארשי"ךלמ אָרקיו :וחקלו םֶדָיְ
 ילֶא חלָשיּכ שקבמ הָו העד יִּכ וארו אשד רמאיו
 וָרְמאֹו :ונממ יִּתעַנְמ אלו יִבָהְולְו יפסכְלּו ינֶבְלּו ושל
 :הבאה אֹולְו עמשת"לא םעֶה"לָכְו םִנָקְז"לְּב וָלֲא
 "ְרׁשֲא לכ ְּךְלִמַה ינדאל ּורְמֲא רדַהְְְב יִכָאְלַמְל מאו
 אל הוה רָבְּדַהְו הֵׂשֲעֲא הָנשאָרְּב ךְרְבע-לֶא תְחלָׁש
 ו הָלְׁשַו :רכד והבשיו םיִכָאְלמַה כלו תושעל לפוא

 ופסוי הָכְו םיִהלֶא יל ןושעידהכ רַמֲאֹו דדָהְרֶּב ֶלַא
 רשא םעֶה"לְפְל םִלְעְׁשִל .ןורמש רֿפע קפשחמא

 = : Ch א . 7 | -

 ללהְתַילא ּורְּבּד רֶמאו לארשידךלמ ןעוו יל
al Sawרגח :  

 ביתכ יֵלָבְבּו א"סב ,יִלְכְבּו ריבס .21 .ג'ד ןכו המ יִכ א'סבו ,ב"ד ןכו המחוכ א'סב +.

 והתרשיו נ"ב ,א"ב ןכ +. 21 | .רָשָּבַהַמ לָשְּב = רשבהמלשב ל'נצ.פ1 .ג"דו ב"ד ןכו ירקו

 רסמנ א'סכ +. 6 .איעגב ךבהמ נ'ב ,א"ב ןכ 3 .ּורמאֹו ריבס .3 ,2 .איעגב

 .איעגב -לֶא נ"ב ,א'ב ןכ +. 9 = ,"םָא ירק אל וילע

 סמ

(ie 

- 1 
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 הֶתש אּוהְו הזה רָבְּרַה-תֶא עמָשּכ יהו :חֶּתַפְמַּכ רנה ופ
 ומישיו ּומיש ּויְדְבַעְדְלֶא רמאוו תוּכְסּב םיכְלִמהְו אוה

 : -דלמ באַהֶאְדלֶא שָנְנ דַחֶא איִבָנ | הנה :ריעהדלע וג

 ןומָהֲה"לְּב תא תיִאְַה הֹיהְי רֶמָא הב רמו לארי
 :הָוהְי נֶאיכ תעדיו םויַה ריב נג ונגה הוה לונה

 יֵרעְנְּב .הָוהְי רָמָאזהְכ רֶמאַּו יִמָּב בֶאָחַא רַמאַ 4
 :הָּתֶא רָמאֹו המְחְלְמַה רסָאוִמ רָמאיו תֹנידְמַה יִרש

 םינש םִיַתאָמ המ תונידמה ירש יִרעתַא 05 ו
 לארשי ינְּב"לְּב םעֶה"לּכיּהָא דקּפ םהיִרֲחַאְו םישלשו

 רופש התש רדהדןבו םִיָרָהֲצַּב ואצוו :םיִפְלַא תעבש ו
 :ותא רש ךלמ םינעויםישלש םיכְלִמַהְו אּוה תוכְסַּב

 רדֲהְוַּב חלָשיו הָנׂשאָרְּב תונירמה ירש ירענ ואציַו :7
 -םא רמאיו :ןורמשמ יאצו םישנא רמאל ול ודיניו
 םיוח ּואַצְי הָמחְלִמְל םָאְו םייח םשָפִת ּואָצָי םולָשְל

 תונילְמה ירש .ירענ ריִעָהְזמ ּואְצ הֶלֶאְו :םושפת 49
 םרֶא סו ושיא שיא וכו :םָהיֵרֲחַא רֶׁשֲא ליחהו
 םּוסדלע םדא למ דָדַהְּ טלמיו לארשי םפדריו
 -תֶאְו םּוְסַהדתֶא דיו לאש למ אציו :םישְרֶפו

 -לֶא איבה שו :הלודנ הָּכמ םראב הָכִהְו פרה ₪
 תא ּהָאְרּו עדו קֹוחה ל ול רמו לאְרשי ךלמ
 הלע םֶרֶא ךלמ הנה תבושפל יב הְׂשעּתרׁשִא

 ולֲאורְמֲא םרֲּדְלַמי ידבעו :ףילע ₪
 םלואו ונממ וקח ןפדלע םַתיקְלָא םרָה .יהלא

 רֶבִּדַהדתֶאְו :םֶהמ קָזָחְנ אלא רושימּכ םָּתֶא םֶחְלְנ ₪
 תִחפ םישו ומקממ שיא םיִפְלמַה רפה השע הו

 ףתואמ לפנה ליחכ לח | ְךְלההְנִמַה הָּתַאְו םֶהיֵּתְחַּת 5
 -םופו

 ןכ חק ל"צ v.91 .'פח 'ג וילע רסמנו רכש א'ס +. 6 .אקספ ןאכ שי א"סב 3

 .ב"דו א'ד ןכו ךּתֶאמ א"ס צ. 95 .יפר ּונּמִמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ ע.923 .ע'ת
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 דםִא רושיִמב םתוא הַמָחְלִג בֶכְרֶכ בכר | סוסַּכְ"סּוסְו

 0% שע עו ה קל משו 5% הוָחְנ אל

 ג שנ :ץראקְדתא א םראו םיזע יִפְשָח לגָשַּכ םדגנ
 -הָּכ רמאזו לאש: דלא רמאיו םיִהלֲאָה שיא

 הזה ד לדה ומילא יּתַתְה אוה יג הלא
 א הַלֶא חכנ הֶלֶא חיו :הוהי נאיכ םקעדו דב
 המחלה לק יעימשה .םוזּב | יהו םיָמָי תעְבְש

 -לע המוחַה לפּתַו ריעה"לא הקפא | םיִרתוה וסל
 אפו םָ דַדַהְדְבו םיִרְתְנה שיא ףְלֲא העבשו םיִרשע
 אנ"הנה ורבע ללא ורמאוו :רֶדָחְּב רֶרֶח רוִטָהילֲא
 הָמיִׂשְנ םֶה דֶסַח יכְלמחיכ לֶאְרְשי תיּב יכלמ יִּכ ּונעְמְש
 | לפלא אָצְנ ונשארְּב םיִלְבַחְו וינְתְמְּב םיקש אָ
 ו םַהיִנְתְמְּב םיקש ּורָנְחַַו :ףשפְנתֶא החי ילּוא לאש
 ורמאיו לארשי ףלמדלֶא ואביו םֶהיׁשאָרְּכ םילפח
 יח ונדועה רַמאיִו ישפִנ אָניִחַּת רַמָא דַדָהְְִב ךדבע
 ₪ וממה * וטְלחִו ורהמיו ושחע םישנָאְהְו :אוה יחֶא
 ויִלֶא אֵצו והחְק ואב רמאו רדָהְְִּב ףיחֶא ּורָמאיו
 ג: םירעה ויֵלֵא רמאיו :הבכרמההלעי 4 דָהדוְּב
 םיִשָּת תֹוצְחְו בישֶא יבא תַאמ יבא"חקלדרַשַא
 תיִרְּבַּב יִנָאְו ןורָמָשְּב יִבָא םָשדרַשַאּכ רשמלב ל

= -- 
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 ךחלשא
v.%ןכו רָמאיו תלמ ןאכ אצמנ אל א'סב צ.98 .ר'תו ע"ת הירי ם"ד "דימו -לע א"ס  

 ונחיו כ"ב ,א"ב ןכ v.29 .ג'י קוספ ליעל ןייע :ע'ת ןכ ּתְעַדָי ל"צ עי 28 .ר'תו ע"תב

 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ּונישארּב וא ּוניֵׁשאֹרְּב א'ס צ. 31  .איעג אלב
v.83ירק ּונָמִמ ָהּוטְלֲחִַו ,ביתכ ּונִָמה ּוטְלֲחַו יאברעמל ,יאחנדמל ירקו ביתכ ןכ . 

 .ע'ת ןכ וילֲא והלעיו ל"צ + 8
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 :הָחְלשִי תיִרְב ול"תָרו ָךְחְלְשא
 רֿפְדִּב והעֶרילֶא רַמָא םיאיבגה יִנְפִמ דֶחֶא שיאו = 8

 ןענ. ול רַמאֹו :ותפהל שיאה ןאְמיַו אָנ נכה הָוהְי
 כה יתאמ ךלוה נה הוה לוקב ְעִמְשאל רֶׁשֲא

 אָצְמו :והכִיו היראָה והאְצִמיו ולְצֶאְמ ךליו היראה ה

 צפו הכה שיאה והיו אָנ יניּכַה דָמאָו רחא שיא
 רפַאְּב שפחתיו ףךרךהההלֶא ךלמל למעיו איבְנה ךליו ₪

 רמאיו ךלמַהדלֶא כעצ אּוהְו רבע לפה יהָיַו :ויניעדלע
 יִלֶא אָבִיו רק ׁשיִאדהָנהו הָמְְלמַהי"פַרקְב אָצְ ב
 רֵכָּפַי דקָּפה"םִא הֶזַה ׁשיִאָהתֶא רמָש רָמאַּו שיא

 יהיו :לוקשת מכיר יא ושפנ תחת ףשפנ הפיה +
 "למ ולא ראי יא אוהו הנו הנה השע בע

 -תֶא ריו רַהמו :ְתְצְרְה הַא מש ןּכ לֶאְרשי 4

 -שיִאדתַא ,תחלש ו ה הָוהְי רמָא הפ וילא רַמאיַו :אוה
 :ומע תחת ךמעֶו ושפנ תחת ףשפנ הָתיַהְו ךימ ימרח

 :הָנורְמְׂש אביו עו רק תיִּבִלל לארשידדלמ לה 4
 רייק ו יא NE. Cg Fee ו .Dye יקר כ < PA ןקי שו ציי

 םרכ הלאה םיִרָבְַּה 'רחַא יהיו אכ
 לכיִה לצֶא לאָעְרַיִּב רשא ילאערזוה תובל הָיָה
 רמאל | תובָנ"לֶא בָאְחַא רָּבדו :ןורמש ךלמ בָאְחא
 לצֶא םורק איה יִּכ קרידנל Rig ףְמְרַּכ-תֶא לה
 ךיניעְּב בוט םא ּונָפִמ בוט םֶרכ ויָּתְחִּת ְּךֶל הָנַתֶאְו יִתיִּב
 בֶאָהַאלָא תובנ רמאיו :הֶז ריקמ ספ ףְלהַגְתֶא
 אבו :ףל יתֹבַא תלֲח;תַא יִּתַּתִמ הוהימ יל הְללָח <

 ויִלֶא רֶּבְדדִרְשַא רָבְרִרִלַע ףעזו רכ ותיּבדלֶא בָאָהַא
 תובנ

 א'סב ,ירק יֵלֲעַמ ,ביתכ לעמ +. 41 .א'ידו ו"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו -לע הגומ רפסב +. 8
 .ב"דו א"ד ןכו יִדיִמ א'סבו ,ר"תו ע'ת ןכו ְּתָדיִמ א"ס צ. 49 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ לַעַמ
 ןכו "דע א'סבו ,ירקו ביתכ -לֶא א'סב ורק לע ,ביתכ -לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 3
 ,ב'דו א'ד
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 יתובא תלָחְנתַא ףל ןתֶא-אְל רַמאיַו ילאערזיה תב
 אבו :םֶהְל לבָאאל וינּפ-תֶא בפיו ותטמ"לע כו
 הרס דחור הזהמ וילא רבדתו תשא לביא ולא
 ; תובנחלא רכדאיכ .הילא רבו :םֶחְל לכא נאו
 "סא וא ףָסְכִּכ ךִמְרכְדתֶא י יִלְהְנִת ל רמאְו ילאערזיה
 ןּתֶאְדאְל רמאו וָׁתְהַּת םרכ ףְלהְנתֶא הַא ץֿפָה
 התע הסא יתׁשֲא לביא וילֶא רמאתו :יִמְרְכְתֶא ךל
 בל בו םֶחְללָכָא םוק לארשי"לע הָכילמ השעת
 םירפס בהְכִּתַו :ילאערויַה תובְנ םֶרָכתֶא ל ןּתֶא יִנָא
 -לֶא םירפסה חַלְשִּתְו ימְתְחְּב םּתְחַּתַו ֿבֶאָהַא םֶׁשְּב
 :תובנ-תֶא םיבשיה יריִעְּב רֶׁשֲא םירהה"לֲאְו םינקּזה
 תוָבְנתֶא ובישהו םוצדוארק .רמאל םיִרָפְסִּ ֿבתבהו
 וו לד טעילברנְּב םישנֲא םינש ובישוהו :םַעָה שאב
 והְלְקַסְו והָאיִציִהְו ךלָמְו םיקלֶא ָּתְכַבִּכ רפאל והעו
 1 טיבשוה רֶׁשֲא םירחהו םיִנָכְזַר וריע יִשְנַא ושעיו :תמיו
 בותְּכ רשָאּפכ לָבְיִא םֵהיִלֲא החלש רָשֶאּכ רעב
 וג ובישהו םֹוצ ּואְרְק :םהיִלֶא החלש רשא םיִרָפְסּ
 וג טעילפדינְב םישנִאה יש ואביו :םעֶה שאָרְב תובָנתא
 םַעָה דנג תובנדתא לעילְּבַה ישנא ּוהדעוו דנג ובשיו
 ריעל ץיחמ והֲא'ציו דלמ] םיהלֶא תב רכב רמאל
 וו למס רמאל לָביאלֶא וחלשיו :תמיו םיִנָבַאְב והלקסיו
 15 המ תֹובנ לקס" לביא עַמָשָּכ יהו :תמיו תב
 תוב | םֶרְכְ"ִתֶא שר םוק בָאָחַא-לֶא לביא רָמאֹהו
 יח תובָנ ןיא יִּכ הסבב ףלתפל | ןאמ רֶׁשֲא ילאערזיה

 כז
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 ןכ צ. 7 | ,"לֶא יאחנרמל ,יאברעמל ןכ +. ד .ב"דו א"ד ןכו רסח יִתֹבֲא א'ס 4 .אב
 םיִרָּפְס ,ביתכ םיִרָפְפַה צ. 8 .בטו נ'ב -בטיו א'ב א'נ ,הניגנ אלבו ףקמב -בטיו נ'ב ,א'ב
 ,א'ד ןכו 'ו רסח ּובי שהו א'ס +. ג0 .א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םירפס א'סב ירק
 ירה ןכ ףֶּדִג ל'צ v.13 .ס'ת ןכ 0 וא ,'רת ןכ ּתפּרג ל'צ v.10 .ו"דו ג'ד ,ב"ד
 .אקספ ןאכ שי א'סב .15 = .ג'ד ןכו 'ו רסח ּוהָאְצִ א'ס צץ. 18  .ס'ת ןכ ללְק וא
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 בָאָהַא םקיו תֹוכָנ תמ יּכ בֵאָהַא עָמָשָּכ יֵהְיו :תַמ"יִּכ 6
 ;ותשרל ילאערזיה תֹובנ םֶרָכלֶא תררל

18 

 הגה ןורְמְשְּב רֶׁשֲא לֵאְרְשִדְלִמ בֵאָחַא תאָרְקל ישע
 וילא רבו :ותשרל םש דריזרשא תובָנ םֶרָבְּב 9

 וילא תרפרו ּתשרידסנו תחצרה הוה רַמָא ּהָּכ רמאל
 -תֶא םיִבְלּכַה וקקל רֶׂשֲא םוקַמַּב הָוהָי רַמְא הָּכ רמאל
 ראו :הָּתֶאדמנ ךְמָּריתֶא םיִפְלְכַה לִי תֹובָנ םּד

 ןעי יתאָצִמ רמאיו יביא ינתאָצְמַה ּוהָילְאדלֶא בָאְחַא
 ףילא יפמ ונגה :הָוהְי ינעְּב עֶרָה תושעל רכִמְתִה ו

 ריִקְּב ןיתשמ בֶאָחַאְל יִּתְרְכִהְו ףיִרְחֶא יִתְרעבּו הָעְר
 םעְבְרִי תיִבָּכ ךתיִבדתֶא יִּתַתָנ :לֵאָרְׂשִיְּב בּוזעְו רוצעו ₪

 -לֶא היחֶאְִּב אָשעּכ תיבְכו טְבְְְּב
 לָבְויאלְ"סנו :לארשיחתא אֵטֲחּתַו תסעכַה רֶׁשֲא סעפה ₪

 לֵהְּב לָבויִאדִתֶא ולכאי םיבלכה רמאל הוהו רד
 תמה םיבְלְכַה ולפאי ריב בָאהַאל תמה :לאער <
 רׁשֲא בָאְחַאְכ הָיהְדאְל קר :םיִמְשַה וע ולבאו הדשב ₪

 ותא המַפַהְדרֶשֶא הֹוהְי יִניֵעְּב ערה תושעל רכמתה
 םילּולגה ירא תַבְלְל דאמ בעתו :ותשֶא לביא 6

 יִנְּב ינפמ הֹוהְי שירוה רֵׁשֲא ירמָאָה ושע רֶׁשֲא לכ

 ערקו הֶלאַה םיִרָפְּדַה-תֶא בָאָחַא עמשכ יהו :לארשי
 להו קֶׁשֵּב בּפשיו צי ורָשְּבדלַע קשדסשמו ויִדָנּב

 והילאדלֶא הָוהְידרְבְּד יִהָיו :טא ₪
 ןעי יִנָפְלַמ בָאְחא ענפנייכ תיארה :רמאל יִּבִׁשַּתַה ₪

 איִבָא ונָב ימיּב ויָמָיְב .הָעְרָה יבָאאְל נפ ענָכְניִב
 הערה

 ,ירק איבמ ץ.21 .א"ודו ג'ד ןכנרפה יביא אם ץ.20 בידו א"ד ןכו דםאדוכ א"ס .5

 ='לחב ל'צ +. 28 .קוספ עצמאב אקספ .22  .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ איִבַמ א'סב

 .ס'תו ע'ת ,'רת ןכו ול תמהו א'ס +. 94 .ו'ל'ט ,ב םיכלמ ןייע :ר"תו ס'ת ,'רת ןכ קל

 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ איבֲא א'סב ,ירק איִבֲא צ. 99 .אקספ ןאכ שי א'סב +. לז

 | 8 םוק :רֶמאל יִּבְשּתַה והילא"לֶא הוהידרבד יהוו 17
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 בכ ןיפ הָמֲחְלמ ןיא םֶנָׁש שֶלֶש ּובְׁשו :והיב"לע הער
 :לארשי ןיבו םרא
 ג "לֶא הָדּוהְיְדְלִמ טפשוהי דר תישילשה הָנָשּב יהו
 ג םָּתְעְדַיה ויָרְבַעְדְלֶא לֵאָרְׁשִדלמ רמאו :לארשי דלמ
 רימ התא תחקמ םישחמ ּונָחְִאְו דעלנ תמר .ּונליִּ
 , המהלמל יִתֶא ךלתה טָפשוהי"לֶא למאי :םֶרֶא דלמ
 ִנמָּכ לֶאְרשי ךלִמדלֶא טֿפְׁשוהְי רמאיו עג תמָר
 ; "לֶא טפְׁשוהְי רמאיו :דיסוסּכ יִמּוסַּכ מעֿפ יִמַעְכ ףומכ
 ; ץפקיו :הָוחי רבד-תֶא םויכ אנחשרד לארשי למ
 רמאיו שיא תואמ עֶּבְראַּכ םיִאיבנהדתַא לארשידדלמ
 לדהאדםַא הָמָחְלִמְל דעְלִג תמר"לע לאה םהְלא
 ; טָפשוהי רמאיו :דְלמה דב נָא ןתיו הלע ורמאו
 ; רָמאַיַו :יתאמ הָשְרְדְ רע הָוהיל איֿבְנ הפ ןיִאַה
 ss 'שרדל דַחֶאְדַשיִא דוע טֿפְׁשוהיהלָא לארשידדלמ
 כ בוט יִלָע אָפְנָתַאְל יִּכ ויתאנש נאו ותאמ הוחי
 א טַפְׁשוהְי מאיו הָלֲמחְּב והָיכיִמ ערחמא
 ; רמו דֶחֶא םיִרָכלֲא לאְרשי למ ארק :ןפ למה
 ג "למ טפו לֶאְרשי למ :הֶלְמָיְִב והיכימ הָרָהֹמ
 ןְרנְב םיְִנַּב םיִׁשָבְלִמ ואָסְּכְ"לַע שיא םיִבשי הדוהי
 :םהיגפל םיאבנתמ םיִאיִבְגהלַכְו ןורמש רעש חַתַּפ
 גו רמָאההכ רמאיו לזרב ינרק הנענפְךב היקדצ ול שעיו
 ו םיִאֿבנה-לְַו :םתלּכ-דע םרָאתֶא חת הָלֶאְּב הוה
 הוה ןתו חלצהו דעלג תמר הע רמאל ןּכ םיִאבנ
 ג רָב ּוהיָביִמ ארקל ו ךלֶהרֶׁשֲא אלמה :ףלמה דיּב
 -לֶא ֿבֹומ רָהָא-ה םיאיבנה ירְבִּד אהה רמאל ולא
 :בוט ּתְרַבַדְו םָהְמ דֶחֶא רֶבְדְּכ ךירבד אניה למה
 רמאיו ==
 א'ס צ.7 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,'רת ןכו הָוהי א'ס ץ.6 .םיקוספב רפסה יצח +. 6 ,בכ

 .אלמ םֶתֹלַּכ יללהב ,הגומב ןכ יז. ג1 = = .ב"ידו א'יד "ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו 1ותֶאַמ

 :ר'תו ס"ת ,ו"ד ,ב"ר ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ַּךרֶבד א'סב ירק רְבְד ,ביתכ ףיִרְבְד +. 3

 .ב'י ח"י ,ב הידוע
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 יִלֵא הוהי רמאי רֶׁשֲאדתֶא יִּכ הֶוהְידיִח ּוהָיַכיִמ רמו 4
 ויִלֶא ךְלַמַה רמאיו ְלַמַהזלֲא אובו :רֶבְדַא ותא ו

 לחטא ּהָמַהלִמל דַעְלִג תֶמָרְדלֶא לנה והָוָכיִמ
 רמאו למה יב הָוהי ןתֶנו חלצהְו הלע ויל רמו

 -אָל רֶׁשֲא ףעיּכשמ ינא םימעּפ המכר למה וילא
 -הֶא יִתיִאְר רָמאיו :הוהְי םשב תַמָאקר ילֶא רבת וז

 םהל"ןיא רשֶא ןאֿצּפ םיִרֵהָהלֲא םיצפנ טאְרָשילּכ
 4 ד?

 ותיִבְלְשיֶא ובּושי הָלֲאָל םנָאראל ג הוה רֶמאּו הער

 לכ סכ:לע בשי הוהידתא ותואר הוהידרבד עמש
 רמאיו :ולאמשמו ונמימ וילע דמע םימשה אבצ
 לעֶלְג תֹמְרּב לפיו לע בֵאֲהַא-תֶא הָּתֿפו ימ הֹוהְ

 ינפל דמעיו חורה אצו :הָכְּב רמא הו הכב הז המאה ו
 רֶמאַֹּו :הָמּכ ויל הֶוהְי דָמאַו ונְתפַא נֲא רָמא הנה +

 הָּתֿפִּת רמו ויִיִבְנילָּכ יִפְּב רקש חור יִתיָהְו אצא
 רקש חור הָוהְי ןתְנ הנה הָּתעְו :ןכ-השעו אצ לָכּות ם ₪
 שנו :העְר ףילע רד הוהיו הָלֲא ףָאיֿבזלכ יֿפב 4

 רמא'ו יחלהדלע ּוהָיְביִמְדתֶא הכו הענכְרב והיקְצ
 רֶמאֹו :ךֶתוא רפדל יִתֶאמ .הוהודחוה רבע" הוא ₪

 כ רַּדָח אָּבָּת רֶׁשֲא אּוהַה סב הָאֹר 5 והיְכיִמ

 "סא והוכימ רמאו .:םולשב יאב רע ע ץחל ם םימ - 28
 עְמְׁש רֶמאֹו יכ הוהי רבדדאל םולשב בושת בוש
 םימע לר רו

 :'רתו ויד ,ג"ד ןכו ַחּורְל א'ס צ.פ2 .ירק ֹוכּב א'סב +. 90 .ב'ד ןכו םיצפנ א"ס +. ד
 הב חי הב היד ןייע :ּךְרּדַה הז יא ל"נ v.24 | .א"כ ח"י ,ב ה"ד ןייע

- 
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 ₪ ףְלֶמ רֶמאַו :דָעְלִג תמר הָרּוהְיְְדְלִמ טָפְׁשֹוהְו

  Nsאא ו :
1 

  1ד
A 

Bi 
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  4 2] A Aיא
 "סא יּכ לוְדְנתֶאְו ןטְק"תא ּומֲחְקִּת אַל רמאל םנָש
 ע ְֿפְרְה ירש תואר יהו :ידבל לֵאָרְׂשִי ףלָמתֶא
 ורקיו אוה לֵאָרְׂשִיידְלַמ ךא ּורְמֲא ּהָּמַהְו טְפְׁשוהְיהתֶא
 ₪ בּכָרָה יִרָש תואר יהו :טָפְׁשוהְי קעזַו םחלהל ויל
 ג שמ שיִאְו :יָרָחַאמ ובושיו אוה לארשי ךלמדאלחיכ
 םיָקְבְרַה ןיפ לֵאָרְׂשִי ךלִמתֶא הכו ומָתְק תֶשָהּ
 ךמ .ינָאיצוהְו ךידי ךפה יבָּכרְל רמו ןירשה יו
 ₪ אוהה םויכ הָמָהְלִמַה הָלָעִתַו :יתילְחְה יִּכ הנחה
 ברעב תָמָיו םֵרֲא חכנ הָבָּכְרַמּב דָמעִמ היה ךלמהו
 ₪ הָנֲחַמַּב הָגְרֶה רבעיו :בֶכְרַה קיח-לַא הכמהדםד קציו
 :וצְרֶאדלֶא שיִאְו וךיעדלא שיא רמאל שמשה אָבְכ
 וז :ןורמְשְּב ךְִמַהתֶא וָרְּבקּו ןורמש אובו ךלמה תמו
 ₪ םיֿבְלְכַה וקליו ןורמש תַּכְרְּב | לע בָכְרֶהְתֶא ףטשיו
 30 רֶתַיו :רכד רשֶא הֹוהְי רבדּכ וצחר תֹונוַהְו ומדתֶא
 הָנְּב רֶׁשֲא ןשה תיכו הָשָע רָשֶאילַּכְו בָאְחִא יִרְבד
 רפס"לע םיִבּותְּכ םהדאולה הָנָּב רֵׁשֲא .םיִרְעָה"לכְו
 וו ויתבא"סע בָאְהַא בכשיו :לֶאְרשי יכלמל םיִמָיה יִרְבד
 וו טָפָשוהי :ויתחת וב והזחא למ
 ךלמ בָאְהאְל עבְרא תֶנָשְּב הָדוהְי"לַע ְךַלְמ אָסָאְ
 4 וכְלְמְב הָנָש שָמָחְו םיִשלשְרּב טּפָשוהְי :לֵאָרׂשִי
 םירשעו ה

a ww 

 כ

-- 

 ,ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו רסה ּובָשיַו יללהב ,הגומב ןכ ל. 38 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 9
 ןכו ירקו ביתכ ףדָי א"סב ,ירק ּךֶדָי ,ביתכ יִרָי צ. 4 .ךפה נ'ב ,ךפה ,א'ב א'נ צץ. 4

 .ר'תו ע"ת ,ב"ד ,א"ד ןכו שיִאְו תלמ אלב וצראלָאו א'ס .36 .ג'דו ביד ,א'ד
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 הָבּוע מא םשו םֶכְׁשיִיִּב ּךַלְמ הָנָש ׁשֵמָחְו םיִרְׂשֲעְ
 5 ּנֵמִמ ךסדאל ויבָא אָכֶא ךְרָּדלֿפְּב ךליו :יִחְלְׁשתַב ו
 רוע ורפדאל תֹומְּבַה ךא :הוהי ינעְּב רשוה תושעל 4
 -םע טפשוהי םלשיו :תומְּבַב םיִרְטַקְמְו םיִחְּבִַמ םַעה ג
 -רֶׁשֲא ותְרּובת טֿפׁשֹוהְי יַרבִד רֶתַר :לארשי ךלמ +

 ירבִד רפס"לע םיִבּותְּכ םה"אלַה םחל) רֶׁשֲאַו השע
 ימיּב ראש רֶׁשֲא ad לתו :sg םלמל וקנה .

 הריפוא תל שירת | הא לע טָפְשוהָי :דלַמ
 רַמָא א גרַבְְויצְעְּב תנא הרבשנהיכ ךלֶה אלו הול :

 ףירבע"סע יִדָבַע וכל טפשוהידלַא : בָאָהאְדְב ּוהָיוחֶא
 מע טֶפשוהְי בּכְׁשו :טָפֶשוהְי הָבֲא אָלְו תזְנִאְּב ה

 ףלמיו וּבָא דוד רָשְּב ויתבָאדבע רֿבָּקַו ויִתְבָא
 | ב והקְחַא :ויָתֲחַּת :ונְּב םֶרוהְי 2

 < = הרשע עבש תנְשּב ןורמשְּב לֶאְרשי"לע ףלֶמ אחא
 <  :םָָתְאְש לַארשי-לע למה הריהי ךלמ טֿפׁשוהל

 | ומא ּךְרְדְבּו ליבא ְךֶרַרְּב ףליו הָוהְי יִנעְּב עֶרָה שעיו ₪
 :לֶאְרְשיתֶא אֹיִטֲחַה רשא טֶכְנְדִּב םעְּכְרִי ךִרְדְבו

 והלא הָוהְידתֶא םֵעָכו ול הָוֲחָתְׁשְִו לעבַהדתֶא דבעה 4
 :ויֿבֲא השעדרָשַא לֶכַּכ לֵאָרְׂשְי
 יכלמ לפיו :בָאָחַא תומ ירחא לאְרְשיְּב בָאֹומ עשֿפַ א
 ליו ןֹורְמְׁשְּב רש ותילעּפ הכבשה רעב היוחַא '

 בוז לעַֿבְּב ושרד וכל םֶהְלַא רמו םיכאלמ חלשיו
 כד הָוהְי דאְלמו :הֶז ילחמ הָיְחֶאדִא ןורקע והלא
 "ףלמ יכאלמ תארקל הלע םוק יִּבְשּתַה הילא"לא

 ןורמש
 ,ירקו ביתכ הָנִמִמ א'סב ,הֵּנַּמַמ ריבס ץ. 43 .ר'תו ס'ת ג'ד ,ג'ד ןכו אלו א'ס ל. 3

 ,ע'ת ,'רת ,א"יד "ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ הֵׂשֲָע א'סב ,ירק הָשָע ,ביתכ רֵׂשֲע +. 9

 ריבס +. 54 .אקספ ןאכ ןיא א'סב v.52 | ,ירק ּורָּבשַנ ,ביתכ הֶרֵּבְׁשִנv. 49 .ר'תו ס'ת

 .איעגב דםא נ'ב ,א'ב ןכ צ. 2 .אקספ ןאכ ןיא א'סב צ. 1 ,א | .לכְּב

 שי (
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 םָּתַא לאְרְשיִּב םיהלָאןיִא יִלְּבַמַה םֶהֵלֲא רבו ןוְרַמָש
 -הכ ןכלו : :ןורקע יֵהלֲא בב לעבב שררל םיִכְלה
 יִּכ הממ דל םש תעש המה הוה רַמָא

- 

 ,הלפ | שיא יש ורמאיו :םתבש הז"המ "םדילַא
 -רֶׁשֲא ףְלמַה-לָא ובוש וכל נילא רמאיו ינפארקל
 ילבמה הָוהְי רַמָא הֹּכ וילא םִּתְרַּכְדְו םֶכְתֶא הלש
 בוב לַעַבְּב שרר חלש הּתַא לֵאְרְשְּב םיִהלֲארוִא
 ררת"אל םש םיִלֲערשַא הטמה ןכְל ןורקע יֵהלֶא
 ׁשיִאָה טפשמ המ םהֶלֶא רָב :תּומָּת תומחיכ הָנָמִמ
 םיִרְבְדַה-הֶא םֶכיִלֶא רבלו םכתארקל הלע רשא
 ג רּוזָא רוע רֹזֲאְו רעש לַעב שיא ויָלֲא ורָמאיו : הלאה
 -רש ויִלא חלשיו :אוה יִבָשִּתַה הילא רמאיו וינתמב
 רַהַה שארדלע פשי הָגהְו וילא לע וישמחו םיִׁשָמֲח
 0 הנעו :הָּדַר רָּבּד למה םיִמלֲאָה ׁשיִא ויָלֲא בדו
 פול שיאו םישמחה רש"לא רַב הלא

- 

1 

 ספ

> 

 יי

 , בש ;וישמחיתאו ותא לכאתו םימָשהְמ | שא דרתו
Rr 

 רבו עו ישמחו רחא םיִׁשמֲחרִש ויִלא חלש
 הרר הָרְקְמ ְלַמַה רמָאזהכ םיהלָאָה שיא וְלַא
 ופ דֶרַת יִנָא םיִהלֲאָה שיאדםא םֶהיִלֶא רָב הָילֶא ןעיו
 דשא ררֶתו ףישמחדתַאו תא לכאתו םימשההןמ שא
 בש :ויִשָמָחְדתֶאְו ותא לֿפאהו םִימַׁשַהְומ םיַהלֲא

 -רש אביו לעיו וישמחו םישלש םישמח-רׂש חלשיו

 והילא דגל | ויִכְרְבִילע ערפו ישילשה םיִשָמָחַה
 ןנחתיו

vv. 56רת ,ב'ד ןכו הא א'ס ץ. 0 .אלמ שֹורְדל א'ס ע. 3,6  .ילבמַה א'ס ', 
 א'ס +. 19 = .ירקו ביתכ רֶמאפ א'סב המ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ v.12  .ר'תו ס'ת
 ןייע :ר'תו ע'ת ,'רת ןכו םיִהלֲא תבית אלב ךןֶמ שָא א'ס .12 .ס'תו ע'ת ןכו ויָלֵא
 ,'י קוספ

43 
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 יׁשֿפנ אָערקיִת םיִהלֲאָה שיא ולא רָב ולֵא ןגהְתַ
 שא הָרְרָי הנה :ףנִעְּב םישָמח הָלֶא רבע שפה 4

 םינשארה םישמחה יִרָש ינָשחתַא לכאתו םימשהדןמ
 :ףיִנִעְּב ישְפִנ רקית הֶּתַעְו םֶהישְמָחְדתֶאְ

 -לֶא ותוא דר והילאדלֶא הוה דאלמ רבו 15
Re 

 ויִלֶא רַּבֹדו :ךלמַה"לא ותוא דריו םֶקָיַו וינפמ אָריִת ו
 שרדל םיִכָאְלַמ ּתְחַלָש"רָשֶא ןע! הָוהְי רמָאדהפ
 לאָרׂשְּב םיהלַאְיא ילָּכַמַה ורקע יהא בוז לעכב
 דֶרתחאל םש תיִלע-רְׁשִא השמה ןכל יִרָבְדִּב שרדל

 רָכְּד-רׁשֲא ו הָוהְידרַבְִּכ תַמָּיַו :תּומָּת תומחיִּכ הָנָמִמ גז

 ויֶתְחִת םֶריהְי ךלִמנ ּוהילֲא
 הָרּוהְי למ טַפְשוהְיְִּכ םֶרוהיל םיפש תש

 הָשַע רֶׁשֲא ּוהְיְוַהֲא ירבד רֶתַיְו :ן5ּ ול הָיָהְדאל יִּכ 8
 יכלמל םימיַה יִרְבִּד רפס"לע םיבּותכ הָמֵהיאֹולֲה
 :לאְרְשי

 ליו םִַמָׁשַה הרעסכ והילַאדתֶא הֶוהְי תֹולעַהְּב ידו ב
 עָשיִלֶאדלֶא והילא מאיו :לנלגהךןמ עשילַאו והלא 9

 עָשיִלֶא רמאיו לא"תיב"דע ינחְלש ל הק יכ הפ אנ"בש
 ואצו :לא"תיכ דרי דבועַאדכַא ףשפנחוהו הוהיקיח 3

 ולא ּורָמאו עשילא"לא לא"תיכ"רשא םיאיבנהדינב
 ףשאר לעמ ףינראהתַא הקל הֶוהְי םויה יִּכ ףעדוה
 | ָשיִלָא והילֲא ול רֶמאֹּו :ושחה יי נַאדמנ רמי
 הָוהיהיח רמאו וחיי יִנֵהְלַׁש הָוהי יִּכ הפ אָניֿבְׁש

 םיִאיִבְנהִדיִנְב ושגיו :!חירי ואביו ךבזועארסא ךשפנהיחו ;
 םויה יּכ ְתעלְיָה וילֲא ורמאיו עשילֶאדלֶא 'חיריכ"רָשַא

 הוהי
 א"ס +. 16 .ב"ד ןכו ותא א"ס צ. 15 .ג'י קוספ ןייע :ר'תו ע"ת ןכו אנדרקית א'ס +. 4
 ןכו הָרְעַסּב וא ,ב'ד ןכו הָרֲעפּב א"ס צ. 1 ,ב = .קוספ עצמאב אקספ =. 17 = ,ילבמה
 א'סב ,"תיִבָּב ריבס ץ.8 .הלמ אדח לֶאְתיִב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 23 .ב"ידו ג'ד
 .ר"תו ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ תיִבַּב
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 יתעדי ינָאדסג רֶמאַיו ףשאר לַעַמ ףינַאתֶא הקל הוה
 ;ינחְלש דוהי יכ - א;זבש ד והילֶא וכ רמאיו :ושחה

 וכליו דבועַאהסא שפנה החידה רֶמאֹו הנד
 ז ודמעיו ובלה ג םיאיבגה נָבִמ שיִא םיִשמֲחַו :םֶהיִנש

 והילא הכו :ןדריהדלע ּודְמע םֶהיִנשּו קוחרמ דגמ
 הָנַהְו הנה וחיו םִיֵמַה-תֶא הָכו םלניו ותרדַאדתֶא
 רמא ּוהיִלָאְו םֶרְבַעְכ יהו :הָבְרָחְּב םֶחיִנש ורבע

 ףמעמ חַהְלֶא םֶרָמְּב ףלחהַשעֶא הָמ לֵאׁש עָשיִלַאדלֶא
 9 רָמאיו :יִלֶא ורב םִינְשְיִּפ אָניַהְו עֵׁשיִלֲא רמי
 ליהי ֶּתַאְמ חָקְל יתא הָאְרחדסא לאל ָתיִשְקה
 וו רַכֹדְו ךולָה םיכלה המה יהיו :הָיהָי אל ןיאדםאְו ןכ
 לעוו םקיגש ןיכ דרו שא יִסּס ׁשַא-בַכַר הנה
 וג קעַצְמ אוַהְו הָאֹר עְׁשיִלֲא :םִיִמְׁשַה הרעפב והילֲא
 כזחיו דע ּוהֲאְר אלו וישרפו לארשי בכר יִבָא | יבָא
 וג וחָילֶא תָרָּדַא-תֶא םֶרו :םיִעְרְק םינשל םעְרְקו ודב
 וג קיו :ןדריה תַפְשדלע רמעיו בשיו וילעמ הלפנ רשא
 םִיֵמַה-תֶא הכו ויִלָעַמ הלֿפנרשַא יהילא תָרדַאדתֶא
 םימַהדתֶא הכו אוה"ףא והילא יהלֶא הָוהְי היא רמאיו
 8 םיִאיֿבנַהדינֿב ּוהָאְריו ;עשילא רבעיו הָנַהָו הָנַה ּוצָחיו ם

 עָשילֶאלע והיִלֶא חור הָחְ ורמאיו דנמ !חיריכ"רשַא
 6 "הנה וילא ורמאיו :הצרא ' ולחווהתשיו יתאָרְקְל י ואביו
 אנ וכלי ליחחינּב םיִשְנַא םישמח דירבעדתַארשי אנ
 רֵחַאְב והללשוו הוהְי חור ךיאׂשְְפ ינַֹא-תֶא ּוׁשְהֿבְו <

 וז ורְצֿפו :וחלשת אל רמאיו תואיגה תחַאָּב וא םיִרָהָה
 ושקביו שיא םישָמַח וחְלשיו וחלש רמאיו שב"דע וב
 השלש 7
 ןכ v.11 .ב"ידו "ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םֶרבָעַב א"ם ץ. 9 .אקספ ןאכ שי א'סב 9
 נ'ב ,א"ב ןכ צ. 15 = .ירק ּויִדְגְבַּב ,ביתכ ּודְגְבב א'ס יז. 12 .'א קוספ ליעל ןויע יללהב
 ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תֹויֲאְגַה א'סב ,ירק תוויִאְּגַה ,ביתכ תֹואיגה .v 16 = .ווָחתשיו
 "ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו ריבת ושקביו א"ס ;ג"טדו ט"ד ,ז"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ . 17 = .ו'דו ג"ד

 .ד"ירנ ביה
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 Wain 7 ב םיכלמ 876

 וחיריפ בשי אּוהו ויָלֲא ובשיו :ּוהָאָצִמ אָלְו םימחהְׁשלׁש ו
 וחמאיו :וכלת"לא םפילֲא יִּתְרמֲאדאֹולֲה םהלא רמאיו 0

 רשאפ בוט ריעָה בשומ אהה עָשיִלֶאלא ריעה ישנא
 רוחק ראו :תְלּבׁשִמ ץֶרָאָהְו םיִעָר םפהְו האר ינדא =

 אַציו :ויִלא וחקיו חלמ םָׁש מישו הָשְדַח תיחלַצ יל
 רַמָאדהְּכ רָמאיו הלמ םש"ךלשוו םימה אצומהלֶא
 תומ דוע םשמ היהיחאכ הלאה םימל יתאפר הוה
 עְׁשיִלֲא רַבְרַכ הוה םייה דע םִימה פרו :תלכשמו

 לֶא"תיִב םֶשָמ לע :רָבְּד רֶׁשֲא ₪
 רִׁשָהְומ :ּואְצַי םנטְכ םיִרְעּת ךרףב הלע | אוהו

 ןפוו :חרק הלע חרק הלע ול ּורָמאֹו וֿבוסלקה ,
 םיִתש הנאצתו הָוהְי םֵׁשְב םללקוו םארו ויְרָחַא
 :םירלְ ינו םִעְּבְרַא םהמ הֶנעהְבִּתו רעיַהדןמ םיִּבּ

 :ןורמש בש םָׁשִמּו לַמְרַּכַה רת"לֶא םשמ לר כ
 טַאָרְׂשִ-לע למ בָאָקַאְְּב םֶדוהְיְ :

 הָדּוהְי ךלמ טפשוקיל הרשע הנמש תנשב ןורמשְּב
 הֹוהי יִנעְּב ערָה השעוו :הנש הרשעדםיתש למ
 רשא לעבַה תַבצמדתֶא רסו ֹומֲאָכּו ויֿבָאָכ אל קר
 -רֶׁשֲא טֶבְנְדִּב םַעְבְרִי תואטחְּב קר :ויֿבָא רשע
 :הָנִמִמ רסחאל קבד לארשוחתא איטה

 -ףלמל בישו דקנ היה בָאומְדְלִמ עושימו
 :רמצ םיליא ףלא הֵאַמּו םיִרְּכ ףלֶאדהַאמ לארשי
 :לארשי ךלַמְּב בָאומ"ךלמ עשפיו באחֶא תומכ יהוו
 -תֶא דקפוו ןורמשמ אּוהה םייּכ םֶרוהְי למה אַ

2 ..— 

 הדוהי"ךלמ טָפָשוהְיילֶא חלשיו דלל :לֶאְרְשילָּ
 רמאל

 .ד"ידו ב"יד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ןכו ףקמ אלבו השלש א'ס ,ו'מדו י'כ םירפס בורב ןכ +. גז
 רח ,ב"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו האלו א'ס +. 21 .'א ריתי צ. 71 .אקספ ןאכ שי א'סב 9
 .הלמ ארח לֶאְתיִב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ + 3 .ירק ּואַפַריַו . 95  .ר'תו ס'ת
 א'ס מ 5 .ו"דו ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו םילא א'ס צץ. 4 .ר'תו ע'ת ןכ תבצמ ל"צ +. 2 .ג

 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ןכו תֹומְּב
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 ₪ <ש

 ש צא

 <> ןש "ךלמ טפשוהי נפ ילול יכ ונפל יּתְדמְע רֶׁשֲא תּואָבְצ

 5 הָּתעְו ְֲאְרָאסַאְו ףיִלֶא טיבַאדסַא אשנ נָא הָרוה
 :הוהחרי וָלְע יהו ןגנמה ןגְנְכ הָיִהְו ןגנמ ילדוחק
 ו !םיִמָּג | םיכג הוה לחנה הֶשָע הָוהְי רמָא הָּפ מא
 וז םָׁשָנ ּואְרְתְאְלְו חור וארתִדאְל הָוהְי רַמָא | הכדיכ
 םקינקמו םָּתַא םֶתיִתְשו םִיִמ אֵלַּמִי אוהה לַחְנהְ
 8 םָאֹומ-תָא ןתְה הָוהְי נֵעְּב תאו לק :םֶכְְּמַהְבְ
 וג "לָכְו רחְבִמ ריע-לָכְו רָצְבִמ ריִעְלְּכ םתיִּכהְו :םכְדְּב
 הָקְלִחַה לכו מְּתְסִת םִימיעְעמלָפְו וליפת בוט ץע
 ג הָהְנִמַה תולעּפ רקבפ יָהַו :םנְבֲאְב ּובָאָבִת הָבֹוטַה

 -הנהו

 ןכו ותא א'ס v.12 .ו"דו ב'ד ןכו 1תאמ א'ס +. ג1 .ו'טדו ב"יד ןכו רפח יִנָמָּב א"ס צ.7

 א"ס ץ.14 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו ךלמו הָדּוהְי למ טפשוהוא'סv.12 = .ו"ד ,ג'ד ,ב"ר ,א"ד

 ,ירק ושָע v.16 +,'רת ןכז "חור א"ס צ. 15 | ,ן"טדו ב"יד ןכו דינפ
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 תֶא ץֶרָאה אָלְמִתַו םיִדֶא ְךֶרָּרִמ םיִאְּב םימדהנהו
 םָּכ םֶחְלַהְל םיִכְלִמַה ּוְלֲעְיַכ ועמש בָאֹומ"לַכְו :םִימַה ג

 :לובגה"לע ודמעיו הלעמו הדגח רגח לפמ ועצי
 באומ וארו םימהדלע החר שמשהו רקבב ימיכשיו כ
 בֵרָהָה הָו םֶּד ורָמאֹו :םָדִּכ םיִמְדֶא םמה-תֶא רָגנִמ ₪

 ללשל ּהָּתַעְו ורעריתָא שיא וכו םיִכְלִמַה ּובְרָחנ
 וכו לֶאְרְשי מקו לאְרשי .הנְחמ"לֶא אבה :באומ
 :בַאומ-תֶא תובהו ּהכרביו םֶחיִנְפִמ וסעו ֿבָאֹומ-תָא

 ונבָארשיא ּוכילָשי הכוס ּהָקלַח"לֶכו וסרָהְי םיִרְעָהְו >
 -רע וליֿפו בוטד/עדלפו ומתסו םימדיעמדלָכְו הואְלִמו
 :ְהּוכו םיעקלפה ובסיו תשְרח ריק ָהנָבֲא ריִאָשה

 ותוא הק המחלמה ינממ הו בָאומ למ ג ארה ₪
 םֹורֲא ךלמדלֶא יקבל בֶרָה ףלש שיא תואמדעבש

 ויִתְחַת ףלמיזרשַא רוכבה וְּב-תֶא הכו :ולכנ אלו ה
 לארשיילע לודניפצכ יהוו המהה"לע הָלֹע והלעיו

 הָשאו :ץראל ּובָשיו ויִלְעמ ּועָסיו ד
 רמאל עַשיִלָאְדלא הקעצ םיִאיפנהרנֿב ישנמ תחא
 דתֶא ארי הָיָה בע יב תעְדַי ּהָּתַאְו תמ ישיא ךְדֿבע
 :םילבעל ול ידלי ינשדתַא תחסל אָּב השנה הוה

 יהמ יל ידיגה ךלדהשעא המ עָשילַא היא רמאל
 דםא יִּכ תיִּכּב לכ =תָחֿפְשִל ןיִא רמאתו תִיָבַּב יכלחשי
 ץוחההמ םילפ ךללָאש יכל רמא +ןמש וסָא
 תאָבּו :יִמיעְמְתִלַא םיקר .םיִלּכ יבינבש"לּב תא
 םיִלָכַהלכ לע תקציו ינָב"דעבו ףרעב הלדה תרגְסו

FBC egהלאה  
 .'רתו ו"ד ,ב"ד ןכו ירקו ביתכ ויו א"סב ,ירק יו ,ביתכ אובו = וביו v.24  ,םֶדַּב א'ס +. ל

 ,ירק תֹוּכַהְו ,ביתכ תוּבַהְו וא תּוּבַהְו +. 54 .ס'תו 'רת ןכו ירקו ביתכ םֶב א'סב ,םֶב ריבס +. 4

 ןיגילפ צץ. 95 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ,רת ו'טד ב"יד "ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ תוּכַהְו א'סב

 ג'ד ,ב"ד ןכו ףצק יהו א"ס צ. טז .ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו רסח ותא וא 1תחֶא א'ס צ. 6 .ץע

 יכל צץ. 9 .ארװ תשרפל הרטפה צ. 1.7 .ר'תו ם'ת ןכ םֵצְרַאְל ל"צ +. 97 .ו"רו
 .ירק ךָיְנְכַש ,ביתכ יִכיַנְכִש ץ.3 .ב'דו א'ד ןכו ירקו בותכ ל א"סב ,ירק דל ,ביתכ
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 תלצה רֶנְסִּתו ותַאַמ ףלפו :יעיִסת אָלְמַהְו הָלאָה
 :תקצימ איקו ָהיְלֶא םישינמ םה ָהנְּב דַעְבּו הרעב
 :יִלֶא השיגה הָנְּבְלֶא רָמאָּתַו םיִלָכַה תאְלַמּכ ו יה
 :ןמָשה דעו יִלָּכ רש ןיא ָהִלַא רֶמאו יִלָּכ רוע
 -תֶא יִרְכִמ יכל רמו םיהְלֶאְה שיִאְל דנו אבָּת
 ;רתונְּב ייחת יכינב יתאו יכישנחתַא ימְלשְו ןַמְׁשַה

 םושדלֶא עשילַא רבעיו םויה יִהָיַ
 יִדמ יהי םֶהל"לֶכָאְל וב"קוחתַו הָלּודְג הָׁשֲא םֶׁשְו
 ) ּהשיא"לֶא רֶמאתַו :םַחְלדלָכֲאַל הַמַש רי ורבע
 ונילע רבע אוה שודס םיִהלֲא שיא יכ יעדי אנחהנה
 ו הממ םש ול םישָ הנק ריקדתילע אָהָשענ רמת
 :הָמָש רוסי וניל ואְבְּב הָיַהְו הָרְִמו אפכו ןֶחְלְשְ
 וו :הָמשדבכשיו הילֲעֶה-לֶא רסו הָמַש אבו םויה יהי
 וג "אְרְקיו תאוה תימנושל אָרְק ורענ זחיִנְלֶא רֶמאֹ
 ₪ הנה הלא אָערַמָא ול רמאוו :ונֿפל דָמַעִתו הל
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 ₪ הל"ארק רמאוו :ןקֶז ּשיִאְו הלא ןב לבא וחי
 ו תַעַּכ הוה דעומל רַמאיַו :הּפּב מעת הלדאְרקיו
 םיהלֶאְה שיא ינדֶאְ"לא רמאתו ןּב תקבח יתֶא היה
 וז דעימל ןּב דלתו השאה רהתו :ךִתְחַפְשְּב בזכְתְ"לא
 1 © דליה לנו :עָשיִלֶא ָהיֶלֵא רָּבדרׂשַא היה תַעָכ הָוה

 ו ויָָא-לא רָמאֹו :םיִרְצְקה"לָא ויֿבָא-לֶא אגו םויה יהו
 ג והַאְׂשּו :ֹומֵא-לֶא והאש רענההלֶא רמאיו ישאר | ישאר
 והאיביו 7---
 .ו"דו ב"ד א"ד ןכו ירקו ביתכ תקצומ א'סב ,ירק תקצומ ,ביתכ תקֶצַיִמ וא תקצימ +. 5
 ירק ָךינְבּו ,ביתכ יִכָיִנְּב צ. ל  .ירק ּתַאְו ,ביתכ יִּתַאְו צ. ד .ירק ּךשנ ,ביתכ יִביׁשִנ +. 7
 ןכו רסח יִזֲחַג א'ס צצ. 15 14 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,א"יד ןכו ירקו ביתכ ְּךינָבּו א'סב
 .ירק תא ,ביתכ יִּתַא צ. 16  .רסח תיִּמנְׁשְל הגומב ל. 12  ."דו ג'ד ,ב"ב ,א"ד
 .ס"תו ע'ת ןכ רֶׁשֲאַּב ל'צ +. ג
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 :תמָוו םִיַרָהְצַה"רע ָהיָכְרְּב"לַע בשיו וָמֲא-לֶא ּוהֲאיֿבו
 ורעב רֶגְסִתַו םיהלאה שיא תטמ"לע ּוהָבַּכׁשַּתַו לַעַתו גו

 דָחֶא יל אָנ הָחְלַש רמאתַו ּהָׁשיִאדלָא ארְקתַו :אצתו
 םיִהלֲאָה שיא"דע הָצוְרֶאְו תונתֶאְה תחאְו םירעְנהְמ

 דאל םויה ֹוָלָא יתכלה יּתֶא עודמ רָמאו :הָבּושֶאְו 3
 רמאתו ןותאה שבחתנ :םולש רמאּתַו תַבַש אָלְו שדה ₪

 יתְרְמָאדסא יִכ ֿבֹכְרְל יִל"רַצְעְתִלַא ךְלו הנ ּהָרְענְ"לֶא
 למרפה רק"לא םיָהְלֲאָה שיִאדלֶא אָבְתִו ףְלתַו :ֶל ₪

 יוחיִנְדלֶא רמו דגנמ הָתֹוא םיקלַאָהְשיִא תֹואְרְּכ יה
 כ "רֶמָאְו התאְרְקל אנו הת :זלה תימנושה הגה ורענ
 רַמאָּתַו דליל םולָשַה ךשיִאְל םילשה ל םולָשַה ּהָל

 ויִלגרְב קָוחְתַורהְקְלֶא םיִהלֲאָה שיא"לָא אבו :םולָש ג:
 ּףל"הפרה םיהלָאָה שיא רַמאיו ּהָפְדָקְל וחג שנו
 :יל ריגה אָלְו ינממ םיִלָעַה הָוהַו ּהָלהְרְמ הָׁשֿפנב

 אל יִּתְרַמָא אולה יָנֹרֲא תֶאמ ןֿב יִּתְלֲאְׁשַה רמאתו ₪
 יתנעעִמ חקו יָת רנה וגל רמאיו :יתא הלשת =

 שיא ָכְרבַיִקְוונָכְרְבְת אל שיא אָצְמַתְ"יִכ ךלְו ףדוב
 רָמאֹתַו :רַעָנה ינפ"לע יִתְנעשמ משו וננעת אל ₪

 ךלו םקינ ךבועא"םא ףשפניחו הוהיהוח רענה םא
 "לע תַעְׁשִמַה-הָא םֶשָיו םֶהיִנְפְל רבע יּוחְו ָהיִרֲחַא 4

 ול"רגו ותאְרקל בשמ בשק ןיאָו לוק ןיאו רענה נפ
 הגהו התיבה עָשיִלֶא אבו :רענה ץיקה אל רמאל ₪
 דעָּב תלּדַה רֶגְסיַו אביו :ותטמדלע בָּכְשִמ תמ לענה ₪
 רליה"לע בָּפְשיַו לע  :הָוהְידְלֶא ללפתיו םהיאש 4

 םשיו

 .ירק ּתַא ,ביתכ יִּתַא צ. 98 .ב"ידו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ּוהָביִּכשִתַו א'ס ל 1

 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח יִזָחַּב א'ס צצ. 25, 977  .ירק תֶכְלה ,ביתכ יִּתְכַלֹה צ. 3
 .ד'ידו ב'יד ייד ,ג'ר ,ב'ד ןכו םיִלֲעָה א'ס .v 27 .ב'װ א'ד ןכו הָּתַעְו א'ס +. 6
 יזחגל א'ס v.99 .ד'ירו ב"יד ,א"יד ,ט"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ב"ד ,א'ד ןכו רסח אֹלֲה א'ס +. 8
 .בשק א'ס הגומב ןכ .31 .יתנעשמ נ'ב ,א'ב ןכ .99 = .ב'דו א'ד ןכו רסח
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 רַָיַו ופכדלע ויפו ויִניִעְדלַע ויָניֵעְו ויפדלע ויּפ םשינ
 ₪ הנד תחא תככ ךליו בשף :דלוה רש םֶחָיַו וילע
 עבשדדע לענה ררוזו וילע רנו לעינ הגה תחאו
 % למאי יִזחיִגְלֶא אָרְקיו :ונע-תֶא רענה חקפיו םיִמעְפ

 רֶמאֹו ויִלַא אָבתו הָאְרְקִיַו תאוה תימְנשה"לֶא ארק 1
 ז הָצרֶא וחתשתו ויִלָנְרדלע לפתו אֹבָתַו :ךנב יאש

 :אָצַתִו הָנְּביתֶא אשתו
 ₪ םיִאיִבְנה .יִנָבו ץרֶאְּב .בעֶרָהְו הֶלנְלנַה בש עַשיִלֶאְ
 לשבו הֶלּודְגַה ריִפַה תפש ורָעְנְל רָמאיו וינפל םיבשי
 ₪ תרא טּהלְל 3ףשה-לֲא דָחֶא אציו :םיאיפנה ונפל ליז
 ודנב אלמ הָרָש תעקפ ונפמ טקליו הָדָש ןֿפנ אָצְמִיו
 4 םיִשְנַאל וקציו :ּועי אלחיּכ דזה ריקדלא חלפו אביו
 תָומ ירמאוו ּוכֲעַצ המַהְו דיונהמ םֶלְכֶאְּכ יהיו לופֲאָל
 וו דוחקו מאו :לכַאְל לבי אָלְו םיהלָאה שיא לס
 אָלְו ולאו םַעְל קצ רָמאו ריִפהדלֶא ךלשיו חמק
 ₪ אָּב שיאו :ריפב עֶר רד הָיָה
 םירוכב םֶתָל םיהלָאה .שיִאל אביו השלש לעבמ
 םעל ןת רמאיו ּנלְקְצְּב למרכו םירעש םחל םיִלָשע
 4 שיא הֶאְמ ינֿפל = ּתֶא המ ֹותְרְׁשִמ רמו :ּולכאֹו
 לָכָא .הָוהְי רַמֲא הכ יִּכ לאו םעְל ןִת רָמא
 שא זהוהי המדפכ ורתוינ ולכאה םהינפל חיו +רֶתּוהְו

 ה ׁשיִא היה םרָאדדלמ אבצ"רש ןְמע
 הָעּושְּפ הָוהְיְְַתְנ ֹוֿבְיְּכ םינֿפ אש ּויִנדַא ינֿפל לֹודג
 ייִאְצַי םֶרֲֵאְו :עֶרצִמ ליח רוב היה ׁשיִאָהְו םראל
 ינפל ילִּתַו המק הרענ לארשי ץרָאמ ּוָּבשיו םיִדּודנ

 - ו

 כ צ.36  .ו'ו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ויָפּכ א'סב ,ירק ויַַּכ ,ביתכ 1955 ץ. 4
 ל"צ צץ. 39 .איעגב -לֶא נ'ב ,א'ב ןכ + 9 .תיִמַשל א'ס ץ. 86 .ב"דו א"ד ןכו רסח
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,'רת ןכו רוחק א'ס צ. 41 .הֵּנַפִמ ריבס +. 99 .ע'תו 'רת ןכ : הֶדָשַּב
 ב"יד ןכו אלמ לבא א'ס א. 48 = ,"םירשע 'גילפ +. 9 .עירזת תשרפל הרטפה + 2

 .ו"טדו
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 ינפל ינֹדֲא יִלֲחֲא ּהָּתְרֿבנהלֲא רמאתו :ןמענ תשא ג
 אביו :ֹותערָצִמ ותא ףסַאְי וא ןֹוָרְמְׂשְּב רֶׁשֲא איה +

 רשֶא הרענה הַרְּבִד תאו תאֹוְכ רמאל וינדאל דיו
 הָחלשֶאְו אב" ל םראדדְלמ ראו :לארשי ץראמ :

 -יִרְּכִכ רשע ידָיְּב חיו ףליו לארשי ןלמ"לא רֿפס
 אביו :םיִדָנְב תפילה רשעו בז םיפלַא תששו ףַסַכ <

 הזה רֶפְפה אֹוְּכ הָּפַעְו רמאל לארשי למלא רפַּפַה
intiהחלש הגה  nthִּתְפסַאְו ידבע ןְמֲעניתֶא  

wale 

 אנרעדדלא יִּכ ותְערְצְמ שיא ל ילֶא הלש ה
 -שיא עׁשיִלֲא | עמׁשְּכ ידו זיל איה הנאמר וארו <

 -לֶא הלו וילָנַּב-הֶא לארשי"דלמ ערקדיכ םיִמלָאָה
 יכ עדו ילֶא אחאי יִכָגְב תעַרָק למל רמאל דְלַמַה
 דמעוו ובכרֿכּו וסוסב ןָמענ אבי :לֵארְׂשִיְּב איִבְנ שי
 ףאלמ עְׁשילֲא ולֲא חלשיו :עָשיִלַאל .תיבהְדהתפ 4

 ְרְשְּב בֶשיַו ןדריּפ םיִמְעַפ-עבְׁש ָתְצַחְרו ףולֲה רמאל
oeילא יִּתְרֹמָא הנה למאיו ליו ןמענ ףצקיו :רֶהְטו  | 

 ודי ףיגהו ויֵהלֲא הוהי-םִׁשְּב אָרָהְו דַמֲעְו אוצָי אי
 רפרפו הָנָפֲא בוט אלַה :ערצמה ףסאְ םֶוקָּמַהְלֶא .

 םֶהָּב ץחראראלַה לֵארְׂשִי ימימ לפמ קשָמד תּורָהנ
 ולא ורְּבדַיַו וידע ושני :המחּב ףליו ןֿפנ יתרחסו
 אולה לא רכה איכה לדג רֶכּד יבא ורמא

 לָפְטו דרו :רֶהְטו ץחר ףילא רֶמֶאְּכ ףאו השפת ו
 ורָשְּב בשיו םיקלֶאה שיא רַבְרַּכ םיִמֲעּפ עבש ןּדְרִיִּב

 אוה םיִחלֲאָה שיאדלֶא בשיו :רהטוו ןט טק רענ רשְבְּכ ₪

 ל 9 .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו ףל א'ס .5 .ירק הָרֲעַנַה ,ביתכ רעּכַה א'סב +. 4 .ה
 הָנָמֲא א'סב .ירק הָנָמֲא +. 12 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויְסּוסְּב א"סב ,ירק ויִסּוסְּב ,ביתכ
 .ס"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ



V 16953 ב םיכלמ  

 יִתְעְדָי אָנהְנה רָמאֹו ֹוָנְפְל דמעיו אבו והְנֲחַמ"לָכו
 "חק הקו לארי" וכ ץֶרָאָה"לֶכְּב םיהלֶא ןיא כ
 :יּתְדַמערֶׁשֲא הוה רמאיו :ףדבע תאמ הָכְרב אנ
 ןמענ מאיו :ןָאמו תחקל וכ"רצֿפו חקאדםא ונפל
 יכ הָמְדֶא םיִדָרְפידִמִצ אָשמ ךדבעל אְָתְו אלו
 יכ םיִרֲחַא םיהלאל חבה הלע ףדְבַע רוע השעידאול
 אובְּב ףִחְבעְל הוה חלְסי הוה רָבְדל :הָןהילדמא
 ידידלע ןעְשנ ו אוהְו המש תוחתשהל ןומרדתיב נא
 אנחל ןמר תיב יתְָרְתְשהְב ןמר תי יתיוחתשהו
 םולשל ךל ול רֶמאו :הזה רַכְּדּכ ךדבעְל הוהי
 רמאו :ץֶרָאתַרּבִּכ וּתַאְמ ליו
 ינדא ךשָה | הנה םיהלָאָהדשיִא עַשיִלֶא לעג וחג
 איבה"רָשַא תא ודימ תחקמ הוה יִמרֶאָה ןמעתָא
 :הָמואְמ יתאמ יתחקלו ויִרְֶא יִּתְצרהטִאיִּכ הָוהיהיח
 לפיו וירא ץר ןמענ האריו ןמענ ירחא יזחיג ףדרינ
 | רָמאָו :םּולָשֶה רָמאו ותארקל ּהָבְּכְרִמַה לעמ
 ילא ּואָּב הָז הֶּתַע הנה רמאל ינחְלש יִנדֶא םולש

 אָעהְנִת םִאִבנַה נְבִמ םִרְפֶא רהמ .םיִרְעְנהִנְ
 ןְמענ רמאוו :םיִלְָב תופלח יּתׁשּו ָקָכירַּככ םֶהְל
 יגשב ףֶסּכ םִירְּכּכ רצו ובדץְרפיו םיִרְּכִּכ חק לַאֹוה

 ואו ורע ינשדלא ןתיו םיִנְּב תופלח יּתְׁשּ םיטרח |
 תיבּכ רקֿפװ םדמ קיו לֲפעֶה-לֶא אביו זוינפל
 וָנֹרֲא-לָא דמעיו אָבְדאוהו :וכליו םיִׁשְנֲאָהּתַא חלשיו

 רבע ךקהאל רמאיו יזֲחנ ןאמ עָשיִלֶא ויִלֶא מא
 הנא ₪

 .תא נ"ב ,א'ב ןכ צ. 20 | .ג'דו ב'ד ,א"ד ןכו רסח יִזֲחַג א'ס צ. 20 .אקספ ןאכ ןיא

 ןיַאַמ ,ביתכ ןָאמ צ. 25 .א"יד ןכו חקו א"ס צץ. 98 .ב"דו א"ד ןכו רסח יִזֲהְּג א'ס ץ.1

 .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ןיַאַמ א'סב ,ירק
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 -ףפה רשאפ'ךלָה יפלדאל וילֶא רמאוו הְנָאְו הָנָא
 ְמּבַה-הֶא תַחָכְל תעַה ףתאְרֶקל וּתְבַּכְרִמ לעמ שיא
 םיִדְבעְו רָקְּבּו ןאצְו םיִמָרְכו םיִתיזו םיִדָנְּכ ּתחְקְלו

 אציו םלששל עֶר ךכיקכְרת ןְמעג תַעְרָצְו :תִֹחּפׁשו =
 וְרְמאַ :לָשָּכ עְרְצְמ וְנָפְלִ
 נְחנֲא רשֶא םוקמה אהה עְׁשיִלָאזלָא םיִאיבְנהדינְב
 ןדריהדדע אָהַכְלִנ וטפמ רצ לנפל םָׁש םיִבֶשי
 םֹוָקְמ םש ונל"השענ תחֶא הָרֹוק שיא םֶשמ החקו

- 

= 

A 

1 a x4.  ₪ 
 0[ כ | 3%
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 AT .Es :[ו

 + \י" הדרה ואבו םָּתֲא ךליו :ךלַא ִנֲא מא ףיֵהְבְע"תֶא +

 ס דק םֶרָה רַמאָו :לורפה ףצְיו המשדל ץעדבצקיו
 םרא למ :והחקוו ידי חלש +

 םוקְמדלַא רמאל ויָרְבע-לֶא ץעו לארשיְּב םְלִנ הי
 למלא םיהלָאה שיא חלשיו :יתְנחַת ינמְלַא 'ינלּפ 9

₪ >₪ 

 םֶרֶא םשיּכ הזה םֹוָקָמַה רבעַמ משה רמאל לֶאְרְשְי
 "רַמָא רֶׁשֲא םֹוקְמַהדלַא לארשי ךלמ חלשיו :םיתחנ 0

 אָלְו תַחַא-אְל םש רַמָשנְו הָריִהְוהְו םיִהלֲאָהדשיִא ול
 אָרְקִַ הזה רָבֶּרה"לַע םראד למ בל רַעָסִַו :םיִתש וו

 ּוֵכׁשִמ יִמ יל ּודיִנִת אולה םַהיִלֶא רמאוו ויִדָבַעְדְלֶא
 ינדַא אול ויִדָבְעִמ דָחַא מאו :לארשי למלא ו

 למל דיגנ לארָשיְּב רֶׁשֲא איבה עָשיִלֶאהיִּכ ךלמה
 :ףכְּכשמ רקחּכ רַכֹדּת רֶׁשֲא םיִרְכִּדִהדתֶא לאְרְשי

 ול"דניו ּוהֲחָּסִאְו חלשֶאְו אוה היא ארו וכל רָמאיו 2

 ו ץ.6 .יפר ּונָמִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +.1 . .ע'ת ןכ ףַמַע ךלה ל'צ +. 6
 אלמ יִנומְלַא יִנֹולּפ א'ס צ. 8 .ג'כ קוספב ןמקל ררסה א'סב ץ. ד .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ןכו
 ,א"ד ןכו אֹופיִא וא הפיא א"סב ,ירק וכיִא v.13 .ירק וריִהְזִהְו 10 +ב"ד) איד ובו
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 ו4 לִיַחְו בָכְרַו םיפוס הֶמַש חלשיו :ןתרְב הנה רמאל
 ו תְרָשְמ םָּכְשו :רי טה" יפה הלל ואָבְו דָבְּ

 :השענ הכא : ִנדַא הא ויל ורענ רמו בכר סוסו
 ו !םתיא רשַאמ ונתא רשָא םיּכְר יִּכ אָריִתִלֶא רַמאיו
 וז הָאְרְו ויניעְדתֶא אָנחַכְּפ הֶוהְי רמאיו עָשיִלֶא ללפתו
 אלמ רהה הָנהְו אְריו רענה יניעדתֶא הוה חקְפיו

 ו ללפתיו ויִלֶא דריו :עשילַא תביֿבְס שא ֿבָפָרְו םיפוס
 םירוגפפ הָזַהְדיונההתֶא אנדה רמאיו הוהְידלֶא עׁשיִלֲא
 גג עָשיִלֶא םַהְלֶא רֶמאֹו :עְׁשיִלֲא רבדּכ םיִרֲעפַּכ םכ
 םֶכּתַא הָכיִלואְו ירֶחֶא וכל ריִעָה הָו אָלְו ךרדה הז אל
 ע יהיו :הֶנירמש םתֹוא דליו ןושפבת רֶׁשֲא שיִאָה"לֶא
 היעָעְתֶא הפ הוה ies רמו ןורמש םָאבַכ
 תב הגהו וארו םהיניעהתַא הָהְי הספ וארו הלא
 גו םתוא ותארל עשיִלָאדלֶא לֵאָרְׁשִײְלִמ רַמאו :ןורמש
 פ תיבש רֶׁשֲאַה הכת אל למאי יִבָא הָּכַא הכאה
 םרינֿפל םימְו םֶהְל םיש הָכִמ הָתַא ףתשקבו ךְּבְרחְּ
 ₪ הרָּכ םֵהָל הָרְכו :םֶהיִנדאלֶא ולו ותשיו ולאו
 -אלו םהינְדֶאדלֶא וכליו םחלשיו יתשיו ולאו הושג
 :לארשי ץֶרָאּב אובל םֶרֲא יִּודְג דע פס

 ו "תֶא םֶרָאְדְרְלמ רדהְְּב ץפקיו ןכדירחא יהו
 2 לדג בער יהיו :ורמש-מ רצו לעו :הנהמ"לפ
 םינמׁשְב רֹומֲהרׁשאר תויַָה דע היִלַע םירצ הנו ןֹורמְׂשְּב
 % ךלמ יחיו :ףסכ השמחְּב םינוירח בקה עברו ככ
 רמאל וילֲא הקעצ הֶשאְו המחהילע רבע לֶאְרשי
 העישוה אדה
 :ע'תו ב'ד ,א'ד ןכו אנינעב 'ב וילע רסמנו אָנ"חקפ א'ס +. 90  .א'ד ןכו םָּתִא א'ס +. 6
 א'סב +. 23 .הָּתַא יללהב +. 95 = .ב'דו א"ד ןכו ותאְרְב א'ס ץ.ל1 = .ז"י קוספ ליעל ןייע
 א'סב צץ. 25 .אקספ ןאכ שי א"סב .25 | .אקספ ןאכ ןיא א'סב .24 .רדס ןאכ שי
 .ירק םיִנְֹבִּד ,ןיתא ירת יניס רפסב ןכו ביתכ םינזי יֵרֲח ץ.25 = .ירק םָּכַהְו ,ביתכ הָנָהְ
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 ןיאמ הָוהְי ןעשוי-לַא רַמאיו :ךְלמה ינֹדֲא הָעישוה פז
 למה לרמה :בקיהדמ א ןרא ךמה עשו
 ךנְפדתֶא יֵנָּ יִלֶא הָרמָא תאוה השאה רמאתו "המ

 ינָבִתֶא לשבע :רַחִמ ילכאנ יִנּבתַאְו םיה .ונלכא <
 וגלפאנו נב-הֶא ינת רחאה םייּכ היִלֶא רמו והלכא

 השאה ירבְדתַא ךְלִמַה עמשכ יהו :הָנְּבתֶא אָּבַהַתַו ₪
 םעַה אָריו המחהדלע רבע אּוהְו יִדְנְּבדתֶא ערקו
 יל-השעי-הכ רמאיו :תובמ ורשּכילע קשה הנו

 טפשדןּכ עַשילַא שאר רמעידסא ףסוי ה םיִהלֲא
 יתֶא םיבשי םינקזהו ותיבְּב בשי עְׁשיִלֲאְו :םויה וילע
 | אּוהו וילא ּךָאלמה אבי םֶרְַּכ ויִנָּפְלִמ שיא חלשיו
 הוה חַצְרְמַהְְּב הלשדיפ םתיארה םינקְוְדלֶא רַמָא
 תֶלִפַה ּורְגס ָאְלמַה אב | ּואְר ישארחתַא ריִפָהְל
 :וירחא ויִנלֶא ילגר לוק .אולַה תֶלִּדּב ותא םּתְצַחְל

 -הנה רמאיו וילא דרי ךאלמה הנה םמַע רכדמ ונךוע ₪
 :רוע הוהיל ליחואדהמ הְוהְי תֶאַמ הָעְרַה תאו

 רֶמֶא | הָכ והידרב שמש עשיִלָא רָמא ו
 םירעש םיִתאָסו לֶקֶשְּב תֶלְסדהֶאְס רָחַמ | תַעָּכ הוה

 ןָעַשנ דקל רֶׁשֲא שילשה ןעיו :ןורמש רעשְּב לָהָׁשְּב :
 השע הָוהְי הנה רמאמ םיִהְלֶאָה שיִאדתַא ודיחלע
 הָאר ּהָנַה רָמאיו הזה רבדה הָיְהִיַה םימשּב תוכרא
 :לכאת אל םשמו יב
 ורְמאֹו רעשה חַתָּפ םִעָרְצִמ ויה םישְנַא הָעְּבְרְַ

 דםא :ּונְתמְדע הפ םיבשי ּונחְנַא המ ּוהעְרְדלֶא שיא +
 ובשידסאו םש ּונָּתְמְו ריִעָּב בעֶרָהְו ריִעָה אוב ונרַמָא
 וניחי"םַא םרַא הגחמהלא הלפנ וכל הָתַעְו ונְתִמְו הפ

 היחנ
Foא"סב +. 1 , .השוגד 'ר צץ. 35 .אקספ ןאכ שי א"סב צ. 30 .אל םֶא תובת ישאר  

 ףקמב -רֶׁשֲא א'ב ,נ'ב ןכ +. 5  .ירק םִיַתאָפְו ,ביתכ םִיַתַסְו א"סב צ.1 .אקספ ןאכ ןיא
 .ערצמ תשרפל הרטפה +. 3 = .ר'תו ס'ת ע'ת ,ב'ד ,א'ד ןכו ּךְלַּפַהא'סצ.פ .הניגנ אלבו
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 5 "לֶא אֹובְל ףשנב ומקיו :ּונתַמְו ונָתיִמְימִאְו הָיחנ

 םשְְי א הָנהְו םֶרַא הָנֲחַמ הָצְקְ"דְע ואביו םרא הֶנִחִמ

 ול בכר לוק םֶרא הָנֶחַמתֶא | עימשה ינדאו :שיא
 -רכש הנה ויחֶאדלֶא שיא ּולמאיו לוד ליה לכ סיס
 םִיַרְצִמ יכלמ"תַאְו םיִּתְחה :יכְלמדתֶא לֵאָרְשִי למ וניֵלע
 םהילהאהתַא ובועיו ףשנב וכונה ומוקוו :ונילע אובל
 סנו איה רשֶאּכ החמה םֶהיֵרֹמֲהתֶאְו םֶהיִסּוסדתֶאְ
 הָנְחְמַה הצק"רע + הָלֶאָה םילרצמה ואבו :םָשפְנלֶא
 ףְסָּכ םשמ ואְשיו ותשיו ולאו דָחֶא לֶהֵא-לֲא ואביו
 רחַא לֵהֲא-לֶא ואמו ובשיו מטה ופליו םידגבו בה

on:ול והערלֶא שיא ּורְמאַו :ונָמְמ וכל םשמ  

 0 הָּתעְו ןווע ינָאצִמ דקה רוא"דע נכחו 4
 רעשהלא זארקיו ואב :ךלמה תיִּב הרי הֶאבת
 הגהו םֶרא הגְחְמדלֶא ּונאָּב רמאל םֶהְל ּודיעו רִעָה
 רֹמֲחַהְו לּוסָא סּפַהְיִא יִּכ םֶדָא לוקו שיא םשיא
 ודינוו םירעשה ארקוו :המֵה רֶׁשֲאַּכ םיִלֶָאְו רופא
 -לֶא לַמאיַו הליל ּדְלַפַה םקיו :המנפ ךלמה תי
 ועדי םָרֲא ּונָל ושע"רשא תא םכל אהא וידע
 הדשהב ּהָבְחַהְל הָיַחְמַהְִמ יִאְצַה ונְחנַא םיִבעְרהיכ
 :אָבְנ ריִעָק"לֶאְו םייח םשּפהנְו ריעהדןמ וָאצחיכ רמאל
 היסופהךןמ הׁשְמָה אָיחְקִו רמאיו ויִדְָבַעמ דִחֶא ןעמ
 לארשי ןומהה-לפכ םנה הבדוראשנ רשֶא םיִרָאְׁשִנֲה
 ומתְ"רשא לַאְרְשִי ןומה7לבּכ' סנה הבורַאשני רשא

 החלשנו
 .ס'תו ע'ת ןכו לוקו א'ס ;ב"ידו א"יר ,ו'ד ,ג'ד ,ב"די ,א'ד | י"ב" םיהפפ וב כ א
 ןכ +. 10 .ס'תו 'רת ,ה'דח ןכו ּוהֲעַר א'ס +. 6 .ר'תו ם'ת ,ב"יד ןכו לוקו א'פ +. 6
 .ע'ת ןכו ארק א'פ ¥. גג  .ע'ת ןכ םֶתיֵלֲהֲאְו ל"צ צ. 10 . ֹוהֵּנְהַו גיב ,א'ב

v.12סַב ריבס +. 18 .ירק הַדָשַב ,ביתכ הָרָשַהְב . 2 = .ב'דו א"ד ןכו אָבָחַהְל א"ס . 
 ירק ןֹומֲה ,ביתכ ןומָהֶה צ. 18 = .ו'דו כ ו"ד ןכו ירקו ביתכ -לָכּב א'סב הלָבְּב ריבס 3
 לֵאְרְׂשִיןֹומֲהלְכְּב סָגַה הָבדּורָאשנ רֶׁשֲא +. 5 = .וידו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ןֹומֲה א'סב
 .ר'תו ס"ת ,ע'ת ,י"כ םירפס בורב אצמנ אל קוספב ינשה
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 ךלפה חלשיו םיקופ בכר יגש וחקיו :הֶאְרנְו החלשה ו
 מֵהיִרֲהַא וכלוו :ּואְרּו וכל רמאל םָרֲא-הַנֲחמ יֵרֲהַא 5

 -רֶׁשֲא םיִלֿפְו טיב הֶאְלִמ רה הגהְו (הריההדע
 :ףלמל ּודגיו םיִכָאלמַה ובשיו םופחהב םֶרֶא וכילשה
 5 תלסדהַאס י יהיו םרא הנהמ תא בו םעֶה אצמ

 ֶלמַהְו :הָוהְי רב לקֶשְּב םיִרעָש םָיַתאַסְו לָקֶשִּב וז
 רעשה"לע ורחלע ןעשגהרׂשֲא שילָשָהדתא ריקפה
 םיהלָאָה שיא רָּבּד רָשֶאַּכ תמו רעש םַעָה והָסמרְיו

 שיא רָכדכ יהוו :וילא ךלמה תַדְרּב רֶּבִד רשֶא +
 לָהָשְּב םירעש םיתאפ רמאל ךלָפה"לַא םיהלָאה
 :ןורמש רעשּב רֶחְמ תַעָּכ היה לֶקֶשְּ תלטדהָאפו
 הֹוהְי הנו מאו םיִהלֲאָה שיאדתַא שילשה עו
 נה רמאוו הזה רָבְדּכ הָיֲהיִה םיַמָׁשַּכ תוברֶא השע
 וסמריו ןכ ולחיהיו :לכאת אל םשמו ףילעב האר

 עשילאְו :תמָו רַעשְּב םַעָה ותא ה
 ימּוק רמאל הָּיּב"תֶא .היָחָהרְׁשִא הֵׁשאָהזלֶא רב
 הָוהְי אָרְקִרִכ יֵדִּּת רֶׁשֲאב ירו ךתיפו יתֶא יכלו
 הֶשֶאְה תו :םינש עבש ץֶראהְדלֶא אבינו בערל

 רָגָתַו ּהָתיַבּו איה דלתו םיִהלֲאָה שיא רברּכ שעתו
 םיִנֶש עבְׁש הַצְקִמ יהוו :םנָׁש עבש םיִתְשלּפְלְראְּב :
 ְלמַה-לא קעצל אצתו םיִּתְשלִּפ ץראמ השאה בש

 -שיִא רענ חנא לָּבמ למה :הָרָשלֶאְו הָתיִבלֶא +
 -רֶׁשֲא תֹולנַה-לַּכ תא יל אהְרְּפַס רמאל םיהלאה

 הָיִחְהְ"רַשֶא תֶא למל רפסמהאוה יהי :עשילַא השע \
 תֶקְעצ בתא היָחְהירְׁשִא הָשאָה הנה תמהדתֶא

 -לא
 ל'צ ו. 18 = .ירק םֶּיַתאָסְו ,ביתכ םֶוְתְסְו א"סב +. 16  .ירק םֶזפַחְּב ,ביתכ םזָפְחַהְב +. ג

 .ירק םָיַתאָס ,ביתכ םיַתָפ א'סב +. 18 = .ג"ל 'ו ליעל ןייע :ס"תו ע'ת ןכ דאֹלַּמַה = = מַה

v. 8ופ .הֶאָסְּו א"סבו הֶאָס הגומב .vס תליה בירד ויד ,ב'ד ,א"ד ןכו רֵבְּדַה א'ס . 

 ,ירק } ּתַא ,ביתכ יִּתַא צ. 1 .ה
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 ףלִמה נא זה רמאיו הרשדלעו הָתיִבְדלע ךְלמַהְדלֶא
 :לַאְׁשו :עָשיִלֶא .הָיִחְהירֶשִא ּהָנְבדדְו הָשאָה תאו
 דָחֶא סיִרָס מַה הָלְְָתַו ילרָפפתַו השֶאְל למה
 הָרְשַה תֶאּובְּת"לְּכ תֶאְוהלְדרָשֶא"לָּכדתֶא בישָח רמאל
 :הָתערעְו ץֶרֲאָה-תֶא הָבְע םוימ

 "דעו הלח םֶראדדִקִמ רדהְרְבו קָשמד עֶשיִלָא אבו
 ךלִמה רמאיו :הָנה"דע םיחלאה שיא אב רמאל ול
 םיהלֶאְה שיא תארקל לו החנמ רב חק לאהְוחלֶא
 לו :הֶז ילחמ הָיִחֶאה רמאל ותואמ הָוהיתא תשדַדְו
 קֶשָמד בוטלו וב הָהְנִמ חכו תארקל לאְוח
 נב רָמאו ונָפְל רמַעו אביו לָמג םֶעָבְרא אָשמ
 ילָחמ היחֲאה רמאל ףילא ינהלש פראְּרלמ הב

- >- 

 -ַב

 סמ

 ספ

 וי ינאְרהְו הַיָחְת הָיָה אָלְדרַמָא ךל עָשיִלֶא ויְלֶא רמו :הֶ
 וו שְָּבְ"דִע םֶׂשו ןנְפדתָא דמעוו :תומי תומחיִּכ הוה
 וג הכב ינדַא עודמ לאח רמו :םיהלָאָה שיא ְּךב
 לֵאָרְׂשִי נבל הֶׂשֲעַתרַׁשַא תא יִתְעַדָי יִּכ רָמאו
 גרַהת בְרְחּב םֶקיִרְהבּו שאָּב חַלֶשְּת םֶהיִרְצְבִמ הער
 ₪ יּכ לֶאהְוָח רמאו :עָקֿבִּת םֶהיִתְרֶהְו שטרת םֶהיִלְלש
 רַמאָיַו הזה לודגה רבדה השעְי כ בֶלְכַה ףדבע הָמ
 | ףליו :םרא"לע ףלמ ְּךתֶא הוי נארה עָשיִלֶא
 ל רמָאדהִמ ול רָמֹאַֹו וָנֹרֲאזלָא אביו עשילֶא תֶאַמ

 ו תרחממ יהו :היחת היה יל רַמָא רֶמאֹו עָשיִלֶא
 תמו וָנָפ-לַע שָרֶפּו םַמַּב לבו רָבְכִמַה חו
 :ויקְחת לאָז למ
 יטפשוהיו לארשי ךלִמ בָאְחאְרב םֶרויל שמח תנשבו

RRsךלמ  

₪ 1 

(er) 1 

v. 8ו"ד ןכו רסח זתאמ א"סו ,ב"דו א"ד ןכו 1תאמ א"ס . v.10ירקו ביתכ ול א"סב ,ירק ול 

 ירָבפמהְלתַא אפ ,הנומב ןכ ז 15 ירק ויה זי. 1014 ריחו םית עת דא ה
v. 6ק"ד ר'תו ,ס"ת ,ע"ת ןכו הֶדּוהְי ָךְלִמ טפשוהיו ןאכ אצמנ אל י"כ םירפס תצקמב . 
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 זז 9 ב םיכלמ 690

 ךְּב :הָרוהְי ךלמ טפשוהידּב םֵרֹוהְי ךלמ הדוהייְדְלִמ וה
 למ הנש הנמשו וכְלִמְב הָיָה הָנָׁש םִיַתְׁשו םישלש

 ושע רשאּכ לארשי יכלמ | ב לה :םֶלָשוריִּב וא
 עֶרָה שעיו השאל ולדהתוה בֲאֲחַא-תּב כ בָאחֶא תיב

 ןעמל הרוהידתַא תיחשהל הוה הָבָאדאְלְו :הָוהְי יניעְּב ו
 -לָּכ ויָנָבְל ריג ול תחל ול"רמַא רֶׁשֲאַּכ ודבע דוד
 ופלמו הדוהידדי תחתמ םודָא עשפ ומיְב :םימוה
 מע בָפְרְהדלְָכְו ּהָרִעְצ טרוי רפעו :ךלמ םהילע
 -תֶאְו ויִלַא ביבסה םודָאתַא הכו הֶלָיל םק אוהיו

 תחתמ םודא עשפיו :וילהאל םעה םניו בָכְרֶה ירש ₪
 :איהה תַעָּב הנבל עשפת וא הזה םיה דע הדוהיהרנ

 םיִבּותְּכ םָהדאלַה ּהָשַע רֶׁשֲא-לפְו םרוי ירָבִד רו ₪
 טרוי בפיו :ּהֶרוהְי יכלמל םימנה יִרְכִד רפסילע
 והָוחֶא ּףְלְמו דוד ריִעָּב ויתבָאדבע רבי ויתֹבַא-סע
 :ויִתְהַּת נב

 לארשי ךְלִמ בָאְחַאְרְּכ םֶרויִל הֶנָש הָרְׂשֲעםיִּתְׁש תַנְׁשּב ₪
 םיתשו םיִרָשעְּב :הָרּוהי ךלמ םרוהידכ והיוחא למ 26

 םֵׁשְו םֶלֶשּוריִּב ךלמ תחא הָנָׁשְו ּוכְלָמבּוהיְוַהֲא הָנש
 תיּכ לֶרֶדְּב ךליו :לארשי ךלמ יִרָמְעְתַּב והילתע מא
 ןתח יִכ בָאְחִא תיִבְּכ הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה שעיו בָאְחַא

 המהלמל בָאָחַאְרּב םֶרוידתֶא לח :אוה בָאָחַאדתיּב =
 -תֶא םימרָא וכו דעלג תמר םֶרֲאלִמ לאהוה"םע
 םיכְמַהְדמ לאָעְריב אּפרתהל לפה םְרֹוי בשיו :םֶר
 ךלמ לאהְוְהתֶא ומָחְלַהְּב ּהֵמְרָּב םימָרֲא והכי רשא
 -תֶא תוארל דרי הָדּוהְי למ םֶרֹוהְיְדֿב י והָיְוחַאַו םרא
 םרוי ו
 ירקו ביתכ םיִנש א"סב ,ירק םיִנש ,ביתכ הָנש צ. גד | .םֶרוי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . 6
 ןכו וינְבְּ א'ס ג\"טרו ד'יד ,ב"יד ,ט'ד ,ז'ד ,י'כ םירפס בורב ןכ v.19  .א"ידו ב'ד ןכו
 .ירק בבפה ,ביתב ביִּבְסַה +. 91 = .ו'ל א"י ,א םיכלמ ןייע :ויִנָפְל ל'נו ,א"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ר

v.1וב"יד ,א"יד ,ט'ד ,ז'ד ןכו לֵאְזַח א'כ ץ.28 .,ו'טדו ג'ד ךכו ףקמ אלבו ז תֶאְו א"ס  
 .ויטדו ד"יד
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IX 41 ב םיכלמ  

 :אוה הָלחיכ לאָעַרזיְּב בָאְחַאְִּב םָרֹ
 ט םיִאיִבְנה ינְּבִמ רֵחַאְל אָרְק איִבְנה עֶשיִלָאְ

 לו ףדיב הוה ןמשה ךפ חקו ףיִנתִמ רָגַח ול רַמאו
 טָפָשוהְיְִב אּוהי םשדהַאְרו הָמַש תאָבּו :דַעְלִנ תמר
 רַלָח ותא תאיבהו ויַחֶא ךותמ ותמקָהְו תאָבּו ישְמְְְּב

 תְרמְאְו ושארילע תקציו ןמשה"ךפ ּתְחְקְלְו רֵדָחְּב
 תְחַתַפּו לאְרְשיילֶא ךְלמְל ףיתחשמ הָוהְי רמָאדהּכ
 איִבְנה רענה רעגה ליו :הָּכַחְה אָלְו הָּתְסִנְו תֶלָּרַה
 רֿבְּד רמאיו םיִבַׁשי לוחה יֵרָׂש הגו אב :רַעָלִג תמר
 ףיִלֶא רמו ּונלְכִמ ימלא אּוהי מאו ךשה ליִלַא יל
 רַמאָיו ושאר"לָא ןמשה קָצְיַו התיבה אבו םֶקָו +רֶשַה
 "לֶא למל ףיתחשמ לארשי יהלָא הָוהְי רַמָאדהְּב ול
 ףינדֶא בֲאָהַא תיבתֶא הָתיִּכַהְו :לֶאְרְשידלֶא הָנהְי םע
 דִָמ הָוהְי יִרְבַעְילָּכ ירו םיאיבנה יִרָבַע | ימְד יתמק
 : ןיתַשמ בָאְחַאְל יִּתַרְכַהו בָאְחִא תיּב"לְּכ דֵבָאְו :לָמָיִא
 ג ֿבָאְהַא תיִבתֶא יִתַתְנ :לֶאְרְשיִּב בּועְו רוצָעְו ריק
 וט "תֶאְו :הֶיחֶאהְִב אָשְעִּב תיכְכו טָבְנְּב םעְבְרִי תיִבכ
 חתפיו רבק ןיִאְו לאערזי קלֲחְּב םיִבָלְּבַה ולְכאְי לָבויא
 וג ול רמאיו ויָנדִא ידבע-לָא אָצָי אוהי] :םִַו תלדה

 םֶהיִלֲא רָמאָו ףילא הזה עָנָשִמהדאּב עמ םולָשַה
 וג רָקָׁש ורמאיו :וחישדתֶאְו שיִאָקתַא םֶתְעַדָי םָּתַא
 הָּכ רמאל יִלֶא רמָא תאֹוֿפְו תאְָּכ רָמאיו ונל אָנ"רָנַה

 וג יחקיו ורהְמּו :לֶאְרשי"לא ךְלַמְל ףיתחשמ הָוהְי רַמָא ם
 שקתיו תולעטה םֶרָגילֶא ָּתְחַֿה מישו ודב שיא
 0 יי ו4 טפֶשוהְיְדִּב אּוהְי רשקתיו :אּוהי ףְלֶמ וראו רפושכ
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 ית /רת ב"וד הב ,ג"ר ,ביד איר ןכו לע איס ד. 3 ערב -הארו נ'ב ,א'ב ןכ 9

 .ר"תו פ"ת ,ע"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ ּורמאי א'סב ,ּורְמא ריבס ץ. גג .ר'תו ס'ת :
 וא"ד ןכו -לע א'ס ל. 15 = .ו"טרו א"יד ,ט'ד ,ז'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו שגד עַּגְׁשַמַה א'ס ץ. 1

 ו
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 1ןא ב םיכלמ 9

 אוה רַעְלִּג תַמְרְּב רמש הָיַה םֶרֹויְו םֶרוידלֶא ישְמְְָּב
 למה םֶרֹוהְי בָשְו :םֶרָא למ לֵאזח ינפמ לֵאָרְשִיהלְבו ו

 םיִמרָא ּוהָכַי רֶׁשֲא םיִּכַמַהְזִמ מ לאערוב אפרתהל
 שידסא אּוהְי רֶמאַֹו םרא ךלמ לֵאוַח"תַא ומָחְלהְּ
 :לאערזיב דינל תכלְל ריִעָהְדִמ טילפ אצְידלַא םֵבׁשפנ
 טיוחַאו הָמש בכש םֶרֹי יִּכ הלאָעְרי ךליו אוהי בכרי

 -לע מע הפצהו :םרוידתֶא תוארל דרי הדוהְי דלמ וז
 רמו יאֿבְּב אּוהי תַעָפְשתֶא ארו ל לנה

<i 

 בכ 0 ב אוי מא ווטש ה רמא
 בש"אלו םֵהיֵלֲא-רע אב רמאל הפצה דו :ירחאדלא 20
 רמו גה ןֹועָנְׁשֿב יִּכ ישמנךְב אּוהי ֵהְנַמָכ גָהְנַמהְו ו

 לֵאָרְש למ םֶדֹוהְי אֵצַו יּפְכַר רָסֶאּו רסָא םֶרֹוהְ
 אוהי תארקל ואו ובכֹרְב שיא הדוהידךלמ והיזחאו

 םֶרוהְ תואר יהיו :ילאעֶרויַה תֹוֿבָנ תָקְלָחְּב ּוחֶאְצִמיַו
 "דע םולשה המ למאי אּוהְי םולֶשַה רמו אוהידתַא

 וי םֶרוהְי ֿפָהּו :םיִכְרֶה ָהיפׁשְכו ךמא לביא ינו ₪
 אלמ אוהיו :הֶיְוִחַא המרמ וה :יזחַא"לא רמאיו ליו 4

 == וָּבְלַמ יצחה אציו ויער ןיּב םֶוהְיתֶא ףיו תשקב ודי
 והכלשה אָש השלש לֵכְּב-לַא רמו :ברב ערכיו
 תא הָתַאְו יִנָא רכזחיכ ילאעריה תבָנ הש תטְחְּב

am AFםיבכר ו  

 ןירק דיִּגַהְל ,ביתכ ריגל יאברעמל +. 15 .'ח ג'כ תישארב ןייע :םכשפנהתֶא א"ס +. 5
 ,ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םּולָשָה א"סב ,םֶולָשָה ריבס +. 19 .ירקו ביתכ ריגל יאחנדמל
 ןכ ד. 5 = .רַבְּדדלַע ת'ר ל'נ עץ. ל9 = .ירק ֹוּבְכְרּב ,ביתכ הצְכְרְּב א'ס +. 21 .ב"ידו ג'ר
 .ירק ושלש +. 35 .ו'מדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ז"ד ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס בורב ליעלמ



  ~XAב םיכלמ א 693

 ויִלָע אָשְנ היה ויֵבֲא בָאָהֶא ירחא .םיִדְמַצ םיֵבְכְר
 ₪ וינב יַמְּד-תֶאְו תֹובָנ יַמְּדדתֶא אלמא :הָוַה אַׂשַמַההתָא

 תאוה ּהָקְלַחּכ ל ימלשו ההיא שָמָא יִתיִאְר
 :הָוהְי רבְדּכ ּהָקָלְחַּב והכלשה אש הָתַעְו והיא
 יז ריו ןגה תי רה םעו הֶאְר הָדּוהְיְדלִמ הזחַאְ
 הָבָכְרַמַההלֶא הְּכַה ותא-סנ רַמאַו אודי ויְרָחֶא

 :םש תמו ֹּדֹנְמ םו םָעְלְביֶא רֶׁשֲא רוג-הלעמְב
 יא ותרְבקב ותא ּורְּבְקו הָמלַשּורְ ויִדְבַע ותא ּובְכר
 ;דֶוְּד ריעב ויתֹבַאדסע

 ע היַוחֶא ךְלמ בָאָה כ םֶרֹויְל הָנְׁש הָרָשָע תהא תש
 א םָׁשְָו הָעָמׁש לָבְיִאְו הלאערוו אּוהְי אובו :הָדּוהְילע <

 :ןולחה ׁעְּב ףָבׁשַתו השארדתַא בֶמִיִתַו הינע ךופב
 גו ויִנדֶא גרה ירמז םולַשַה רָמאתו רעשב אָּב אוהיו

 ו ויִלֶא ופיקשיו ימ יֵּתַא ימ רמאיו ןולחהדלַא וָּפ אָשיו
 3 11 הוטמשיו והוממש רמאיו :םיפירס השלש םינש

 4 לפאיו אבו :הָנְסְמְרִו םיסופה"לֶאְו ריקַה"לֶא ּהָמדִמ
 יּכ הורבקו תאוה הָרורֲאָה-תֶא אקודקפ דָמאיו תש
 5 "םָא וכ ָּב ּואצְמאַלְו ּהָרְבְקְל וכל :איה ךלמ"תב
 ול ודנו ובשיו :םידיה תופכו םיִלנרָהְו תֶלָּנְלִנה

 והילא יִדְבעְדְְּב רָבד רֶׁשֲא אוה הוה-רַבד למאי
 תֶא םיִבְלְפה ּולְכאְי לאָעְרְו קְלֲחְּב רמאל יִבשּתַה
 גז הָהְשה ינפדלע ןִמָלְּכ לָבְיִא תַלְבנ תיהו ּלָבְויִא רׂשְּב
 :לָמְיִא תאו ּורְמאָידאל רֶׁשֲא לאערזו קְלַחְּ

 י בתכוו ןוְרְמְשְּכ םִנְּכ םיעְבש בָאְחַאְלּ
 אוהי

v. 6ןמקל ןייע :ר'תו ס'ת ע'ת ןכ ,המלשורי ּוהֲאיִבַו ל"צ ץ. 98  .םַּד ריבס  
 ,ביתכ ּוהּוטְמש . 33  .ו"טדו ב"יד ,ג'ד ,ב'ד ןכו -תחא 'גילפ צ. 99  .'ל ג'ב
 תִיָהָו יאברעמל +. גז  .ר'תו ם'ת ,ע'ת /רת ןכ ,ָתּוסמְרו ל'צ צ.33  .ירק .ָחּוטמש
 פ"ת ןכו הָמְרֲאָה א'ס צ. 9ז | .ירק ָתיִיָהְו ,ביתכ הָתָיהְו יאחנדמל ,ירק הָתְיַהְו ,ביתכ
 ,ר"תו
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 םיִנכְַהילאָעְרֲװ יִרָשדלֶא ןורמָש חלשוו םיִפְס אוהי
 הזה רֿפּפַה אֹבְּכ הָּתַעְו :רמאל בָאְחַא םיִנמֲאָה"לֲא
 םיסּופהְו בֶכְרֶה םָכְּתִאְו םכינְדַא יִנָּב םֶכּמִאְו םֶכיִלַא
 םָכיִנדֶא ינְּבִמ רשיהו בוטה םֶתיִאְרּו:קְשנהְו רצבמ ריעו
 :םכיִנרַא .תופדלע ּומֲחּלַהְו ויבָא אָפְּכלַע םִּתְמשו
 ודמע אֶל םיִכְלְמַה ינש הגה ורמאיו דאמ דאמ וארו

 רשאו תיּכה"לע"רשא חלשיו :ּונְחְנא דמענ דואו וינפל :
 ףיִרְבַע רמאל | אּוהְי"לא םיִנמָאָהְו םיִנקְוהְו ריִעָהלַע
 שיא ףלמעאל הש ונִקַא רמאתדרָשֶא לכו ּנְחנֲא
 רמאל תיגש | רֶפַס םֶהיִלֶא בתכיו :השע דֶיְניעְּב בוטה
 י\שארדתֶא וחק םיעמש םָּתַא | ילקלו םּתַא ילדָא
 ינו הָלאער רחמ תַעָּכ לא ואב םכינדַאהנבי ישְנַא
 :םתוא םיִלְּדנִמ ריעה ילדגהתַא שיא םיעבש למה
 ומחשיו למה ינְּבתֶא וחקיו םָהיִלֶא רָפִפַה אַבְּכ יהיו
 ייִלֶא וחלשיו םידּודּב םָהיֵׁשאָר"תֶא מישו שיא םיעבְש

 ישאר ּואיִבַה רמאל ולדדעו אלמה אבו :הלאער +
 רעשה חֿפּפ םיִרְּבצ ינש םֶתֶא ומיש רָמאיו למהדגב
 -לָּכְדלֶא מאיו דמו אָ רקפב יהו רָקְּבַה"רע
 הּנְרהָאְו ינדַא-לע יתרשק נא הנה םָּתַא םיקדצ םַעָה
 רבדמ לפי אל יִּכ אופא ועד :הֶלֶאדלָּכדִתֶא הָּכַה ימי

 הוו בָאְתַא תיכ"לע הָוהְי רָבִדִדרָשֶא הָצְרֶא הוה
 אוהי ףיו :ּוהילא יְבע דָיְּב רָּכִד רֶׁשֲא תא הָׂשָע ו

 ויִלדְנלָכְו לאָעְרְזיִּב בָאָקאדתיבל םיִרָאְשְִנהדלָּכ תֶא
 אבו סקי :דיִרָש ול-ריִאְׁשה יִּתְלְּב"רע ונְהְו ויעדימו +

aאֵצָמ אוהיו :ףרדּב םיִערָה דָכע-תיֵב אּוה ןורמש משלי  

v.1 .'רת ,ב"ד ,א'ד ןכו יֵרֲעְו א'ס +. 5 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכו םינקזההלֶאְו א'ס ' > 
 ישנא תלמ אלב -יִנב ישאר א'ס צ.6 .ע'תו ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו יִנש א"ס צ. 6 .ר'תו ס"ת

 .ד'י קוספ ןמקל ןייע :ס' 'תו ע'ת ןכ םּוטֲחְׁשִו ל'צ צץ. 7 .'ח קוספ ןייע :ר'תו ס'ת ןכו
 .ב"דו א"ד ןכו אלמ םיקיצצ א'ס +. 9
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 ורמאיו םָּתַא ימ רַמאיַו הָדוהידךְלִמ ּוהָּוַחֲא יֵחָאדתָא
 ינבו ְלמַהגְּב םולשל ֶרנו ּוְחנֲא והחֶא יחַא
 . םוטהשיו םייח םּושפתו םייח םּושפת רמו :הָריִבְגַה
 ריאשה"אלו שיא םיִנשּו םיִעְּכְרַא דקֶעתיִּ רוּבלֶא
 ו אָצְמַו םשִמ לי :םֶהַמ"שיִא ם

 וילא רמאיו והפרֿפו ותאְרְקל לרב בֶדָנוההתֶא =
 רמאו ףבְבְל"מע יבבל רשאּפכ רשי ףבבְלדתֶא שיה
 ויִלֶא והלעמ ּודָי ןתיו ףחתֶא םנּת שו שי ברה
 ו החיל יתָאְנְקְּב הֶאְרו יתא הָכְל רמאיו :הָבכְרְמַהדלֶא
 וז "לָפְתֶא ךו ןודמָש אפה יִבְכרְּכ ותא ובר
 הוהי רבְרַכ וךמשההדע ןורמשְּב בָאָקאְל םיִרָאְשנה
 8 ץָּבָקַו :והיְלֶא"לֶא רֶבִּד רשֶא
 -תא רבע בָאְחַא םֵהָלֲא רמו םעָהלָּכדתֶא אוהו
 4 יִאיֿבלֿפ העו :הָּבְרַה וטבע .אוהי טעמ לעָפה
 דכפידלַא שיא ילא ּוארק ֹוֵנֲחְכ-לַפְ וידבעלּכ לעפה
 החי אל רקפוזרשא לכ לעבל יל לוב חב יב
 :לַעָבַה רבעית ריֿבֲאַה ןעמל הָבְהַעְב הָשָע אוהיו
 20 חלשיו :יאָרְקו לעבל .הרצע ּושדק אוהי רֶמאו
 ראשנ"אלו לב יִדבעלָּכ ואביו לֵאָרְׂשִיילָפְב אּוהְי
 -תיב אָלָמַו לעַּבַה תיִּב ואבו אבדאל רשא שיא
 ₪ אצוה הָחְּתלמַה-לע רׁשֲאל רמו :הפְל הפ לעבה
 4 אבו זׁשּוְּבְלִמַה םֶהְל אציו לעפה ידבע לכל שובל
 ידבעל רמא"ו לעבה תב בָכְרְְּב בָדָנוהיַו איה

 יִכ הוה יִרְבַעִמ םֶכּמִע הָפרשְיִדּפ יאָר ושפה לעבה
 24 תולעו םיִחְבְו תושעל ואביו :םדבל לעבה יִדָבעְדסַא
 -רֶשֶא שיאה רֶמאֹו שיא םינמש ץוחב ולדסש אה
 טלמי 0
 ןיא א'סב +. 15  .ה'ס ו"כ רבדמב ןייע :ו"דו ב"ד ,א'ד ןכו שיא םָהֵמ א'ס ,הגומב ןכ . 4

 ,בָפְִַש ל'צ +. 16 .ירקו ביתכ -לע א'סבו ,ירק "לע ,ביתכ -לָא א'סב ץ. 15 .אקספ ןאכ

 .ס"תו ע'ת ןכ
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 ושפנ םכידיחלע איכמ נא רֶׁשֲא םיִשְנֲאָהְִמ טלְמי
 אוהי רמו הָלעֶה תושעל | ותלכפ יהיו :ושפנ תחת =

 -יפל םוכיו אֿציײלַא שיא םופה ואב םישלשלו םיצרל
 -תיֵּב ריעדדע כְלַ םיִׁשְלׁשַהְ םיִצְרַה וכלשיו ברח
 וצתיו :הופרשיו .לעבההתיּב תובצמחתא ואציו :לַעָּבַה 2

 והמשיו לַעָּבַהְתיִבדתֶא יוצְתו לַעָּבַה תֶבָצמ תַא
 :לארשימ לעכה-הֶא אוקי דמשיו :םויה"דע תוארחמל

 לֶאְרְשִתֶא איטה רֶׁשֲא טבְְַּכ םעָבְרי יִאטַח קר ₪
 לַא"תיב רַשֶא בָהֶוה יל םהירחאמ אּוהְי ראל
 :ןֶרָּב רֶׁשֲא
 רשיה תושעל תביטָהְדרָשָא ןעי אּוהידלֶַא הוי רמאיו
 ינָפ בָאָחַא תיבְל תישע יִבָבְלִּב רֶׁשֲא לכֿכ יִנְעְּב

 רמש אל אוהיו :לארשי אָפּכְ"לַע ףל ובשי םיעבר ו
 אל .ובָבְל"לַבִּב לֶאְרְשְדיִהְלֶא הוהְיתַרותְּב תפלל
 :לאְרַשידתַא איטה רשא םעפרו תואטח לעמ רט

 תוצקל הֹוהְי לחה םֵהָה םיִמָּ -
 ןדריהךמ :לארשי לּובְדלַכְּב לאזה םכו לארשיּב ₪

 ינבוארהו דגה רעלגב ץֶרָאלּ תא שָמשה חַרומ
 :ןשפהְו דעְלגהו ןגרא לח"לע שא לערעמ ישנה

 דאולָה יִתְרִבְגילָכְו הָשָע רׁשֲא"לָבְו אּהְי יִרְכִד רַתַר 4
 :לֵאָרְׂשִי יכלמל םיִמָה ירּבִד רפס"לע םיִבּותְּכ םֶה

 למ ןורמְשּב ותא ירבו ויתבָאםע אוהי בש ₪
 "לע אוהי ֵלְמ רֶׁשֲא םיִמָיהְ ויִתְחִּת נפ ָחֶאוהְי א

 לארשי
 א'סו ,ר"תו ס"ת ,ע"ת ,'רת ןכו תַבִצַמ א'ס .28 | .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רסח םֶכְדָי א'ס . 4
 ביתכ תֹואַצֹומְל א'סב ,ירק תואָצומְל ,ביתכ תֹואְרֲחַמְל צ. 97 = .ו"דו ב"ד ,א"ד ןכו רסח תַבָצַמ
 -תיִבְּב א יסב |תיִבְּב ריבפ +. 99 .ר"תו ס'ת ,ע'ת , ,'רת ןכו הֶּזַה םויה א'ס +. 27 .ב"ד ןכו ירקו
 .ֹכְּב ריבס +. 30 .הלמ אדח לֶאְתיּב ?AnD ,יאברעמל ןכ +. 9 = .ב'ד ןכו ירקו ביתכ
 ביתכ תואטַח יאברעמל +. 31 .ירקו ביתכ לֹכמ א'סב ,לפִמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 1
 ,ג"ב ןכ .33  ,אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 32 .ירקו ביתכ תאטַח יאחנדמל ,ירק תאטח
 .הניגנ אלבו ףקמב רש א"ב
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 ;ןורמָשְּב הנָׁש הנמשהםיִרְׂשֲע לֶאְרְשי
 אי םֶכָּתו ּהָנְּב תַמ יכ התארו ּוהְַּחֲא םא הָילֿעו

 ג "תב עבשוהי חקתו :הכְלממַה עַרְוְילָּכ הַא דָבַאַּתַ
 בנגתו הָזחַאְרְּב שָאוידתַא והזחַא תוחא םֶריי"דְלמה
 רחב וּתְקְניִמתֶאְו ותא םיתוממה ְּלמַההיִנְב לותמ ותא
 ג יהיו :תמוה אלְו ּוהילתע ינפמ ותא"ּורתְסיו תוטמה
 | תפל הילתעו םינָש שש אָבחְתְמ הוה תיּכ ּהָתַא
 \ חלש תיעיבשה הנשבו ץֶרָאָה-לע
 אביו םיִצָרלְו יִרְּכל תויאמה יִרָשתֶא | קיו עדה
 םתא עֵּבְׁשו תיִרְּב םָהְל תרכיו הָוהְי תיב ויִלְא םתא
 ; רמאל שוצוו לַמַהְב"תֶא םתא אָרו הוי תי
 תָבשה יֵאְּכ םָּכִמ תיִשלשה ןישעת רשא רַבְּדַה הז
 : רוס רַעָשְּב תישלָשהְו :ףלמה תיב תָרָמְׁשִמ יִרְמשו
 תָדָמְׁשִמ"תֶא םָּתְרִמְשּו םיִצְרִה רחא רעש תישלֶשהו
 ז תָּבַשה יֵאְצֹי לכ םֶכָּב תודיה יתשו :חַפמ תיבה
 : םתפקהְו :ךְלמַהְ"לֶא הָוהְידתיִּב תְרָמְשמחתא ורמשו
 תורדשה"לא אּבַהְו ולב וילכו שיא בב ךלָמַהלע
 ; ירש ושעה :ואבְבּו ֹותאֵצְב ףלמהדתֶא יהו תַמּו
 -תֶא שיא וחקיו הפה עָדָיוהְי הָּוצְרֶשא לפַּכ תויאמה
 עְָוהְיילֶא ּואֿבו תַכשה יִאְצְ םע תָכשה יֵאְב וישא
 ט "תֶאְו תיִנָחְהְדהֶא תויאמה יִרָשְל ןהכה ןּפיו :ןהכה
 וג ודמעיו הוי תיבּב רֶׁשֲא דוד למל רֶׁשֲא םיטלשה
 ףהכ"דע תינמיַה תיּפה ףתפמ ודב ויָלַכְוו שיא םיצרה
 :ביבס ךלמה"לע תיבלו חכומל תילאמשה .תיפה
 אצויו ל
 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ הָתֶאְר א'סב ,ירק הָתֶאְר ,ביתכ הָתֶאְרְו +. 1 .אי

v.92א"ד ןכו ירקו ביתכ םיִתַמּוּפַה א'סב ,ירק םיִתָמּופה ,ביתכ םיִתּוממַה וא םיִתֹומַּמַה  
 ּוהְריִּתְסִּתַו ל'צ +. 9 = .ב'דו א'ד ןכו וּתְקיִנַמ א" סבו ,ו'טד ןכו רסח ותְקְנִמ א'ס צ. 5 .ב"דו
 .ירק תֹואַּמַה ,ביתכ תויָאָּמַה יז 4, 9, 10 .א"י ב"כ ,ב ה"ד ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ
 א"ד ןכו אלמ תיִשיִלָשַהְ א"ס יז. 6 .ו'טדו ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תיִׁשיִלְׁשַה א'ס +. 5
 םיִתיִנֲחַה = 'תינחה ל'צ v.10 .איעג אלב -תֶא נ'ב ,א'ב ןכ +. 30 .ו'טדו ו"ד ,ב"ד
 .'ט ג'כ ,ב ה"ד ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכ תֹותיִנֲחַה וא
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 תודעָקתֶאְו רנַה"תֶא ייִלָע תו ףְלִמַהְךּבדתֶא אצויו ו
 למה יהי ורמאיו ףפדוכיו והחשמיו ותא וכלמיו

 םעֶה ןיִצָרָה לּוכ-תֶא הילפע עמׁשת 13
 רמע ךְלֶמַה רנה אָרָּתַו :הָוהְי תיכ םעֶה"לֲא אָבִתַו 4

 ףְלמַהלֶא תֹורָצְצֲחַהְו םיִרשהו טפְׁשמּכ רעה"
 הָיְלַתְע עַרָקִּתַו תֹורֲצצֲחּב עקתו חמש ץֶרָאָה םע"לָכ

 -תֶא ןהּכה עֶיהְי וצו :רשק רשק ארקתו ָהיְדְנְּבתַא וכ
 אתא ּואיִצוה םֶהיִלֶא רֶמאַֹו ליחַה יִדקּפ תויאמה ירש
 יכ בְרְהְּכ תַמָה ָהיִרְחִא אָּבַהְו תררְשל תיִּבְמדלֶא

 םיו הל משו :הֶוהְי תיּב תמותדלא ןהפה רַמָא +
 :םש תמותו ףלמה היֵב םיפופה אוָבְמִּדְרִד אֹובַּתו

 הֹוהְי ןיב תיִרְּבַהדתֶא עֶדיוהְי תרכ וז
 למה ן יפו הוהיל םעל תויהל םֶעָה ןיבו ךלִמה ןיבו

 והצי eile ץֶרָאָה םעדלֿפ As :םַעָה ןיבו 8
 ןהפ ןפמ תאו במיה ּורְַּׁש וְמְלְצ-תָאְו ותחבומדתֶא
 "לע תּדָכְפ ןקפה םָשַָ תוחְּבְזִמה ינֿפל יִזְרָה לעפה

 -הֶאְו ירְּבַהתֶאְו תואמה יִרָשדתֶא חקיו :הֹוהְי תב 9
 תב ללמההתֶא וריק ץֶרָאָה םעדלָּכ | תֶאְו םיִצְרה
 -לע שו ךלמה תיפ םיִצָרָה רעשדףרד ואופיו הוה
 הְטְהְׁש רִעָהְו ץְראָהדםעדלָּכ חמשיו :םיכלמה אַָּכ
 :ךלמ תיּב ברחב ּותיִמָה ּוהיְלתע-תֶאו
 אוהיל עבשדתנשּכ :וכְלַמְּב שָאֹוהו םינש עַבָשְדְּב ב
 מא םשו םלשּוריִּב ךלמ הנ םיִעָּבְרִאְו שֶאֹוהְי ךלמ *
 הֹוהְי יֵנֵעְּב רשיה שאוהי שעיו :עבְׁש רַאְּבִמ הָיָבַצ 3

us 

 קוספ ןייע :ב"דו ,א'ד ןכו םיִצָרְה א'ס +. 18  .ירק ּוהֲחַׁשֲמַו ,ביתכ ּותְׁשְמַו א'סב +. 2
 .ג'י ג'כ 'ב ה'ד ןייע +ו'דו ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו רמו א'ס +. 14 .ב"י ג'כ 'ב ה'דו א"
 -תֶא נ'ב ,א"ב ןכ +. גז .םילקש תשרפל הרטפה +. 17 .ירק תֹואַּמַה ,ביתכ תֹויֲאַּמַה ץ. 5
 .ירק ץֶרָאָה ,ביתכ ץֶרֶא א'ס +. 90 = ,ירק ויָתֹהַּבְזִמ ,ביתכ ֹוּתְחַּבִמ צ. 8 .איעג אלב
 א'סב +. 1.0%  .ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ ְּךַַה א'סב ,ירק למה ,ביתכ ּךְלַמ +. 0
 .רסח 'ל וילע רסמנו שאה א'סב ץ.2 .אקספ ןאכ שי א'סב צץ. 5 .אקספ ןאכ ןיא
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 עודמ םֶהָלֲא רֶמאּו םִנֲהְכִלְו ןהכה עֶכְיֹהיִל שָאוהְי
 ףֶסָכדוחְקִתדלַא הָּתַעְו תיבה קּרָביתַא םיִקזִחְמ םָכְיֵא
 םיִנָהְכַה ּותָאּוו :ּוהְנִתִת תיבה קְדבְלחיפ םֶכיִרְכִמ תֶאַמ
 קְרָּביתָא קזח יִתְלְבְלּו םֶעָה תַאמ ףסָפ"תַחְק יִּתְלבְל
 ותְלַדְּב רֶח בקו ָחֶא ןוְרֶא הפה עָדְיוהְי חכו :תיָּבַה
 הוה תב שיאדאובְּב ןימיב הָּבְזִמַה לַצֶא ותא ןתיו
 אָבּמַה ףָסָּכַה"לָּכתֶא ףפה יִרָמש םיִנָהְכִה הָמַשדּנְתְְ
 וג לעיו ןֹוָרֲאָּב ףסְּכה בד"כ םֶתואְרּכ יהו :הוהידתיב
 ףְכְכַה-תֶא :ּומּו ורצו לודגה ןהפהְו ךלמה רפס
 ג ישע דידלע ןְכֶתְמַה ףסכַהתַא ונתנו :הָוהְידתיב אֵצְמנַה
 ץֵעֶה ישרחל ּוהָאיצֹוו הוהו תיּב םידקפה הָכאָלִמַה
 ₪ ןְבאָה יִבָצְתְלּו םירְדָנלו :הָוהְי תיב םישעה םיִנּבל
 הָוהידתיב קָדְּבִתֶא הזחל בצחמ ינְבַאְו םיצע תונקלו
 ו הָשָעְי אל לא :הקזחל תיפה"לע אצידרָשא לכלי

 יִקְב"לְּכ תורצצַה תוקרומ תורמומ ףָכָכ תופס הוי תיב
 ₪ ייפ :הֶוההתיב אקמה ףסכהְךמ ףסכהקת בה

a doישע  

 ,ביתב ןיִמָיַב וא ןיִמָּב .10 .ב'ידו ג'ד ,ב'ד ןכו רשא א'ס צ.5 .םיִׁשָרקַה א'ס +. 5
 .ע'תו 'רת ,א"יד ,ב"ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ יֵדְי א'סב ,ירק יֵדְי ,ביתכ דיצ.12 .ירק ןיִממ
 : 2 - לש

 ןייע :א"ידו ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םיִדָקפַּמַה א'סב ,ירק םיִדָקִּּמַה ,ביתכ םיִדְקֶּפַה +. 9

 ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ יִלְכּו . . .יִלְּפ א'סב ,יִלְכּו . . . ילַּפ ריבס ז. 14 .'ה ב"כ ןמקל
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 אָלְו :הֶוהְי תּבדתֶא ובדוקזחו נתי הָכאָלְמַה ישעל וו
 םדי-לע .הְכְכַהתֶא נו רֶׁשֲא םיִשְנֲאָה-תֶא ּובשחי

 ףְכְּכ :םישע םה הָנְמִאְב כ הפאְלִמַה ישעל תפל וה
 :ויהי םינהפל הֹוהי תיִּכ אפו אֶל תֹואָמַח ףסכו םשֶא

 םֶהְלי םרא למ לאה הלעי וא 18
 :םלשורודלע תולעל ויֵנְפ לאח םשיו הכלה תנילע

 -רֶשַא םיִׁשְדְקַהלְּ תֶא הָרוהְדלִמ שָאוהי הָּכ ופ
 הדוהי יכלמ יבא והיזחאו םֶרוהיו טפשוהי ושידקה
 הָוהיתיּב תורצאְּב אצמגה ב0וה"לכ תאו וישָדְקדתַאְו
 לעמ לעו םרא ףלמ טַאזהל חלשי A ףלמה תיֿבו
 םהדאולה הָשְע רׁשֲא-לפו שאיי יִרָבד רח :םֶלָׁשו
 ומקיו :הףוהְי וכלמל םימיה יִרבִּד רפסדלע םיִבּותְּכ
 דריה אלמ תיּב שָאוידתַא וכו רָשקזורשקיו וירבע
 והָּכַה ויִדְבַע | רָמשְָּב דָבְווהְי תעמשדב רכז :אָלָה
 היִצמַא ףלמו דוד ריִעְּב ויפבָאדבע ותא ּורְּבַקיו תמו

 שלש םיִרְׂשְע תש :ויּתְחַת ֹנָּב גי
 ךְּב קאי ךלמ הָבּוהְי ךלִמ ּוהָיַוחְאְרִּ שאויל הנ
 שו :הנש הרשע עבש ןֹורְמְׂשְּב לאְרשו"לע או
 טבְנְִב םַעְבְרִי תאטח רחא ליו הָוהָי יִנעְּב עֶרָה

 ףא"רחמו :הֶנִממ רסדאל לארשיחתא | איטהַהדרשָא :
 דב ךיבו םלא"ךלמ לאח | דב םִֶּתִיו לארשיִּב היה
 הוה יִנָּפתֶא ןָהֶאֹוהְי להו :םיִמּה"לָּכ לאָוְְרִּב דרה
 ץחלהיּכ לארשי ץחלחתַא הֶאְר יּפ הו וילֶא עמשהו

 ואצו עישומ לֵאָרְׂשִנל הָוהָי ןתוו :םרא ךלמ םֶתא :
 ליִמָתַּפ םַהיִלָהֶאְּב לֵאָרְׂשִיינְב ומְשיו םֶרֶאדדו תחתמ

 םושלש
 ןכ צ. 95 .איעגב הלב נוב ןא"ב ןכ +. 19 .ר'תו ס"ת ,ע"ת ןכו הָיָה וא הָיִהְי א"ס צ. גל
 ,ג"ד ןכו רָכְזֹויְו א"ס ןו"ב ד'כ ,ב ה"ד ןייע +ד"ידו ב"יד ,ט"ד ,ז'ד ,ב"ד ,א'ד ,י"כ םירפס בורב

 תעמש א'ס ,ו"טדו ד"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז"ד ,י"כ םירפס בורב ץמק ןכ צ. 99 .ו'טדו א"יד ,ו"ד

 למת א'ס ץ.5 .ףקמ אלבו רפוש אל נ'ב ,א"ב ןכצ.2.0' | .א"ידו ו"ד ,ג"ד ,ב"ד ןכו חתפ

 .ו'רו ב"ד ,א"ד ןכו רסח

mo 

= 

w 



hire, ל 8: 

XIT 6—18701 ב םיכלמ  

  יֵמֲחַה-רֶׁשֲא םַעְבְרְיתִיִּב תאטחמ ורסדאל דא :םושלש
 :ןורמשב הדמע הָרשֶאְה םג דלה כ לאְרְשידתַא
 ז םיִשְרִפ םישמחדמא יִכ םָע ּוָחֶאֹוהיְל ריִאְשַה אל כ
 למ םֶדָכֲא יּכ ילגר םיפלא תרׂשעו כר הרשע
 ג "לָכְו וחאוהי ירד רֶתָיו שְדָל רֿפעְּכ םמשיַו םִרָא
 ירבד רָפס"לע םיִבּותַּכ םהדאולה ותרּובגו השע רֶׁשֲא
 ,ויתבַאדסע חַאוהי בּכשיו :לארשי יכלמל םימיה
 :ויָתֲחּה נב שֶאוי ללמיו ןיְרְמְשּב ּהָרְּבְכי

 ו הָדּוהְי ךלִמ שאל הש עבָשְו םישלש תֶנָשְּב
 שש ןורְמְשְּב .פַארשיילע ןָחֶאֹיְְּב שָאוהְי למ
 ו: "לָפִמ רכ אל הוי ינעְב ערה הׂשעמ :הנש הרשע
 ּהָּב לֵאָרְׂשִ-תֶא אימְחְקְ"רְשא טָבְנ"ְּב םעְבְרִי תואטח
 וי רֶׁשֲא ותְרּובְּו הֶשע רׁשֲא-לַפו שאיי יֵרבִד רו :ךלַה
 -לע םיבּותּכ םה"אלה הדּוהי"ףלמ  הָיצמִא םע םַחְלנ

 גג "םַע שא בכשוו :לֵאָרְִי יכלמל םימיה יִרְבד רפס
 םע ןורְמָשְּכ שאי רבה וִאְסּכ"לַע בשָי םעְבְְו ויתבא
 ₪ "תֶא הָלָח עַשיִלָאְו = :לארשי יכלמ
 לארשידדלמ שאי וילא לר וב תּומָי רשא ּוילָח
 :וישרפו לארשי בכר יִבָא | יִבָא רמאוו וינָּפלע דבי
 : תשק וילא חק םיצחו תשק חק עׁשילֲא ול רַמאָ
 ו תשקהדלע + בה: ברה לֵאָרְשִי ףלמל | רמו :םיצחו
 וז רמאלו :ךלמה ידידלע ויי עשילַא םשיו ודו בכר

a 

© Bl 

 רו הרָי עָשיִלֶא רֶמאֹו חתֿפו המרק ןולחה הפ
 ָתיִּכַהְו םֶרָאב הָעּוׁשּת ץֵחְו הוהיל הָעּושְתְקַח רָמאֹו
 8 הָכיו םיצחה חק רָמאּו :הלכ-רע קֿפַאַּב םֶרָאדתֶא
 רמאי iar we וי
 'רת 2 -תיֵּב תלמ אלב םַעְבְרְי תאטחמ א"ס צ.6 = .ג"דו ב"ד ,א"ד ןכו רפח םשֶלש א"ס +. 5

 /רת ןכ וכלה ל'צ +. 6 = .ב'דו א"ד ןכו ירקו ביתכ איִטֲחָה א'סב ,ירק איִטַחַה צ. 6, .ס'תו
 /רת ןכו סב א"ס +.11 .ירק איִטַחַה ,ביתכ יִמֲחָה א"סב +.11 = ."לכמ 'גילפ צ.11 = .ר"תו ע"ת
 ,איעגב -ץַח ביבי ,א'ב ןכ'צ. גל גורו יה וו ךלמ היצמאדסע א" סצ.ופ .ר'תו ס'ת ,ע"ת
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 םיִמָעְּפפשלש ףיו הֶצְרַאדִה ילֵאָרְׂשייְלָמְל 'רמאו
 תוכהל למאי םיהלֶאה שיא ויִלָ ףצקיו :דמעו ו

 הלפ"דע םֶרָאתֶא תיקח א םיִמְעְפ ששרא שמח
 :םֶרָאדתֶא הָכּת םיִמָעְּפ שֶלָש הָתַע

 ץראָב יאָבְי בָאומ ירוד ּוהָרְּבִקִ עָשילֶא תמו ג
 דּודָנההתֶא ּואְר הָּנַהְו שיא םירבק ו םה יהו :הָנָש אָּב ו

 ׁשיִאָה ענו ךלחף עשילֶא רבקּב ׁשיִאָה-תֶא וכילשיו
 :וילנר"לַע םקיו יחיו עׁשיִלֲא תֹומָצעְּב

 :וחַאוהְי ימי לּפ לאְרשידתא ץחל םֶרָא ךלמלאהה ₪
 כ ֹותיִרְּב ןעמל םהילא ןֿפװ םמָהְרְו םתא הוהי הו

 -אָלְו םתיִחׁשַה הָבֶא אָלְו בקעיו חצי םֶהְרְבַאדתֶא
 םֶרֶאְְדלמ לָאזח תמה :הַתְעְדרע וינָפפלַעמ םכילשה ₪
 וחָאוהיִּב שָאוהָי בשוו :ויִּתְחִּת ונְּב דָרָהְדְִּ למ .

 חקל רֶׁשֲא לֵאָחדְּב ּרדָהְְּב דימ Meck חקיו
 שאי והְּכִה םיִמָעַפ שלש הָמָחְלִמַּכ ויֿפֲא זָחֶאֹוהְי דימ

 םיתש תנְׁשְּב :לֶאְרְשי ירעדתַא בשוו די
 שאוידב ּוהְיִצַמִא ֵלְמ לֵאָרְׂשִי ךלמ ָחֶאֹדְּב שָאול

 וכלמב הָיָה הש שָמָחְו םיִרשעְרְּב :הלוהי ךלמ :
 ןידעוהי מא םשו םֶלְּריִּ למ הָנש עשְַו םיִרְשעו

 דָוְרְּכ אל קר הָוהְי יִנָעְּב רָשיַה שעיו :םֶלשורידדמ 3

 תומְּבַה קֶר :הָשָע ויִבָא שאיי הְָערְׁשֲא לפְכ ויָבֶא
 יהו :תמְּכַּב םיִרָטקְמְו םיִחְּבַומ םַעָה דוע ורפאל כ

 םיִכמַה ויִרָבַעְתֶא לוו וליְּב הכלממה הכוח רשאכ
 בּותְכַּכ תימה אָל םיכפַ נְבדתֶאְו :ויִבָא ךלמהדתַא <

 ותמוידאל רמאל החי הָוצְרְשא הָׁשמתרות רֿפסב
 דםִא ' יִכ תֹובָא-לע .ותמוידאל םיִנָּו םינָפדלע תובא
 שיא ןח =
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 20 .ו'טדו ב"יד ,ג'ד ןכו ךֶה לארשי ךלמל רמאיו א'ס +. 8
 ,ביתכ ןיִַּעֹוהְיv.2ג = ,ס"תו 'רת ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו זָחֶאֹוהְיא'סצ.1.ד' | .ּויְהּיַו ריבס צ. 1

 אלו ביתכ וילע רסמנ א'סב ט'דו ז'ד ןכו -סָא תלמ אלב שיא יִּכ א'ס +. 6 .ירק ןִּבַעוהְי
 .ירק
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XIV 716703 ב םיכלמ  

 הלמה"ינב ור הָּכַה"אּוה :תומי ֹוֵאְטֲחַּב שיא
 -תֶא ארקיו המחְלמּב עלָפַה-תֶא שפָתו םיִפְלֲא תרשע
 זָא .:הוה םֹיַה דע ak הדמש

 הרשה תָיח רבעתו תשאל נבל = ההבדתא-הנמ רמאל
 -תֶא תיפה הכה :ַחִֹחַה-תֶא םֶמְרתַו ןנֶבְלִּב רֶׁשֲא
 הָרְגְתִּת הַמָלְו ףַתיִבְּב בֵׁשְו דבָּכַה ףכל ךַאׂשִו םודָא
 והיצמא עמשדאלו :ךמע הדוהיו התא התלפנו הערב
 והיצמָאו אה םינֿפ וארו לֶארשידדלמ שאוהי לע
 ג הָדוהְי ג .:הדוהיל רֶשֲא שמש תיִבְּב הָדּוהידךלמ
 -ףלמ ּוהָיצַמִא תֶאְו :ולהאל שיא סו לארשי ינפל
 לארי שָאוהְי שפת והָיזִחַאְְּ ׁשֶאֹוהְדוְּב הָדּוהְ
 םלָשּוְרְי תַמּוחְּב ץרפיו םלשורי ואביו שמש תיִבְּב
 :הָמֲא תואמ עּכרַא הָנּפַה רעשדדע רפא רַעָשְּב
 םיִאְצְמנַה םיִלָּכַהדלָּכ תאו ףסָּכהְו ב =ֵהְַה-לְּכ-תֶא חֶכָכְו
 ּתֹובְרעּתַה נב תֶאְ למה תב תורָצוֶאְבּו הָוהְידתִיִב
 : ותְרּובגו השע רֶׁשֲא שָאוהי ירבּד רַתַי :הנורמש בשיו

 םיִבּותִּכ םהדאלה הדוהיהךלמ ּוהיצמא םע םחלנ רׁשֲא
 שָאוהְי בכשיו :לארשי יפלמְל םימָיה יִרָבִד רֿפכ"לע

 לו לארי יכלמ םע ןומְשְב לבקוו ויֲֿאדבע
 םעברי =

 ביתכ תֶמּוי א"סבו ,ר"תו ס'ת, ע"ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ תּומָי א'סב ,ירק תַמּוי ,ביתכ תּומָי +. 6
 .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו שאי א'ס ץ.8  .ירק חל ,ביתכ חלַּמַה צ.7 .ו'דו ב"ד ,א'ד ןכו ירקו
 ,ביתכ ּולֵהֲאְל .2 .אלמ הָּתְלַפְנְו ביתכ םירפס תצקמב וילע תרוסמהו תלַפַנו א'ס +0
 א'סב ,ירק אבו ,ביתכ ואבו +. 13 = .ב"דו א"ד ןכו ירקו ביתכ ויָלֲהֲאְל א" סב ,ירק ויֵלֲהֲאָל
 א'סב ,ירק רעׁשּב ,ביתכ רעְׁשַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. 13 .ו'ד ןכו ירקו ביתכ אביו
 ןכו -תיַבְּב א'סצ.ג4 .ג'כ ר"כ ,'ב ב"ד ןייע :ר'תו ס"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רעשמ
 ,ס"ת ןכו רשאדלָכְו א"ס צ. 15 .ד'כ ה"כ ,'ב ה'ד ןייע :ס'תו ע'ת ,ב'ד ,א'ר
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XIV 17—XV 1 ב םיכלמ 704 

 והיצמא יחיו :ויתְחַּת ֹונְּב םַעְבְרִי וז
 אהד שָאיה תומ יֵרֲחָא ּהָדְוהי למ ה

 :ההה .יבלמל םימָיה ירבְד רפסדלע םיבתב טלה |
 וירחא וחְלשיו השיכל סו םלשוריּכ רשק וילע ורשקיו

 רק םיסוסה-לע ותא ואשיו :םש והתֹמַו השיִכְל 5
 הדוהי םַעדלָּ הכו :דִוד ריעְּב ויִתבַאםְ םלשוריּב ו

 ותא וכלמה הגש הַרָשְע ששב אּוהָו הירועדהא
 הבשיו תליאדהָא הָנֶּב אּוה :והיצמַא ויבָא תחת ₪

 :ויתבָאדבע ךלמה"בכש ירחא הָדּוהיל
 למ שָאְוידְב ו והְיצַמָאְל הָנָש הָרְשעְרַשִמַח תִנָשִּב | ₪

 ןורְמָשְּב לָארְשייךלמ שָאויְִּב םַעְבְרִי ףלמ הוה
 אל .הָוהְי גֵעְּב עָרֶה שעו ֹוהָנָׁש תחאו םִעָּכִרַא

 -הֶא איִטְחַה רֶׁשֲא טְבְנְָּב םַעְבְרִי תואטחדלָּכִמ רֶס
 תַמָח אובלמ לאְרֶשַי לּובָגדתֶא בישה אוה :לַארְׂשי =

 רָּכִּד רשא לַארׂשִי והלא הוהי רפרּכ הברעה םיחלע
 -יכ :רפחה תנמ רֶׁשֲא איבנה יתמאדןב הנו ודבעדרוב ₪

 םֿפֲאְו רוצע סֿפָאְו דאמ דרמ לארשי ינֲע-תֶא הָוהי הֶאְר
 -תֶא תוחמל הוהי רּבְדאלו :לארשיל רזע ןיאו בווע =

 ךֶּב םַעְבְרִי דב םעישויו םימשה תחתמ לארש םש

 ותְרְבִּת הָשָע רֶׁשֲא-לְו םָעְכְרִי ירד רֶהְװ :שָאי ₪
 הָרּוהיְק תָמָחְַתֶאְו קָשמדדתֶא בישה רֶׁשֲאו םהלרׁשַא
 םימוה .יִרָבִּה רפסילע םיִבּותָּכ םה"אלה לַארְׁשִיְב

 יכלמ םע ויתבאדסע םעְבְרי בפשיו :לַארׂשי יכלמל <
 :ויּתְחִּת נב הָיְרַכְו ףלממ לארשי

 לֵאָרְׂשִי ךלמ םעבריל הָנַש עֿבְשְו םיִרְׂשֲע תַנׁשְּב וט
 ךלמ

 .ע'תו ב'יד ןכו לארשי-לע א'ס ץ. 25 .ד'יװ ב"יד ,א'ד ןכו אלמ ּוהְתיַמִִו א'ס +. 9
 .ב'ד ןכו ורבע ריב א'סבו ,ב"ידו ג'ד ןכו ודבע דוב איס +. 95  .הָרּוהְי ריבס +. 3
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XV 216708 ב םיכלמ  

 ו הָרָשָע ׁשׁשְְּב :הֶדיהְי ףלמ הָיֲצמַאְרְב הרוע ךלִמ
 םְלׁשיריִּב ךלמ הֶנָש םיתשו םישמחו וכְלַמְב הָיָה הָנָׁש
 ג הוה יניע ב רשיח ט ועו :םלשורימ ּוהָיְלַּכִי מא םשו
 , re F תומָּבַה - :ויבַא ּוהיִצַמִא הָשְעְדרֶשֶא לֿפכ
  דתֶא הוהי עגנו :תומבַּב םירטקמו םיִחְּבומ םעֶה ידוע
 תישפחה תיִבְּב בשיו ותמ םווחדע עֶרצִמ יהוו למה
 < ריו :ץֶרָאַה םעדתָא טפש תיכה"לע ךֶלַמהְרּב םֶתּ

 שוד

 -לע םיִבּותָּכ םהדאלה הָשַע רשֲא-לֿפו והירוע ירד

 ז "םע הירוע בפשיו :הדיהי יבלמל םימָיה יִרְבִּד רפס 2
 םֶתוי ףלֶמו דָוְד ריִעָּב ויקבַאְדםע ֹותא ירק ויִתֹבֲא
 : םישלש תש :ויתחת נב
 ב והָירַכְו ךלמ הָדּוהְי ךלמ והירועל הָנש הָנמְשּו
 ו שעיו :םישדח השש ןוְרמְשְּב לארשיזלע םַעְבְרְ
 תואטחמ ר אל ויָתֹבֲא ושַע רֶׁשֲאּכ הוה יִנָעַּב ערַה
 ו רשקיו :לֶאְרשידתא איטחה רשֶא טָבְנְדִּב םַעְבְרִ
 ףלמוו והקימו םעילבק הכו שביב םלש לע
 וג רֿפַס"לע םיִבּותָּכ םנה הירכו ירבד ריו ותחת
 וג רשֶא הנהיחרבד אוה :לארשי יכלמל םיַמוַה רַב
 אָפָּכְילַע דל ובשי םיעיבר יִנָּכ רמאל אּהידלא רב
 ₪ שבָיְְּב םולש :ןכיִה לארשי
 הדוהי למ הוזעל הש עשתְו םישלש תנשְּב למ
 ו הֶצְרְתמ יִדְגְְּב םהנמ לעוו : :ןורמשְּב םיִמָחַרָי למ
 והתימיו ןורמְשְּב שיביהּב םולשדתֶא ae ןורמש אבו
  רשק רשא ורשקו םולש ירד בתו ותחת למ
 ו זֶא :לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס"לע םיבּותכ םגה
 ילּובְתֶאְו הָבירֶשַאלּבתֶאְ הַמפִתְחתֶא םֶחַנֶמחהְכִ

waהצרתמ  
 בידו ג'ד ,ביד ,א'ד ןכו הלמ אדח םֶעְלְבִק א'ס 0 .ב'ד ןכו תּוׁשפֲחַה א'ס +. 5 ,ןט
 .ּוהָירזְעל א'נ וילע רסמנ א"סבו :ר'תו ע'ת ,ב"יד ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו הִירזֲעַל א'ס + 18
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 עקב ָהיֶתֹרָהְהילְּכ תא יו חתפ אל יכ הֶצְרִּתִמ
 הירועל הָנָׁש עַשַתְו םישלש תַנָשְּב וז

 םינש רשע לארשידלע ינוב םחנמ ךלמ הדוהו דלמ
 תואטח לעמ רס אל הוהְי יניעְּב עֶרָה שעיו :ןורמשב
 :ויִמילָּכ לֶאְרְשידתֶא איטחה"רשא טְפנְּכ םַעְבְרַ

 ףלא לופל םחנמ ןח ץֶרֶאָהל רּוׁשֲא-דְלַמ לופ אָּב ו
 :ֹוריְב הפלממה קיוֲחַהְל ותא לירי תויהל מכיר
 ליחה ירֹוגהלַּכ לע לַאָרְשִי-לע ףָמְּכַהדתֶא םֶהְנִמ אַציו
 דֶחֶא שיאל כ םילקש םישָמָח רּושַא ךלמל תפל
 ירבּד תו :ץֶרָאָּב םש רמעדאלו רושא ךלמ בש
 רפס"לע םיִבותְּכ םָה"אולָה ּהָשַע רׁשֲא-לְכְו םחנמ

 ויתבָא"םע םהנמ בכשיו :לארשי יכלמל םימָיה ירבד >>
 תנשמ :ויתְחת נב היחקפ למה ₪

 -ןב היחספ ךלמ הדהְי ךלמ הירועל הגש םישמָח
 יניב ערה שֵעו :םיֲהְנְש ןֹורְמְׂשְּב לארשידלע םַחנָמ ₪

 איִמָהָה רָשֶא טֶבְנְזִּב םעְבְרִי תואטחמ רַס אל הוה
 והיו ושילש והילמְר"ְּב הספ וילע רשקי:לארשיחתַא 3

 הָיְרַאָהתָאְו ֿבנרַא-תֶא ךלמדתיב ןומְרַאְּב ןורמשב
 :ויִתְחַת ףְלִמַו והתמיו םידעלנ ינְמ שיא םישמח מע

 -לע םיִבּותְּכ םנה הש רֶׁשֲא-לפו היחקפ ירד ריו ₪
 :לַארְׂשִי יכלמל םימיה ירבד רפס

 הָדוהי ףלמ הירועל הגש םיתשו םישמח תֶנָשְּב | ₪
 םיִרְׂשְע ןֹורְמְׂשְּב לַארְׂשִי-לע יהְיְלמרַּב הפ למ

 תואטחדןמ רֶס אל היה יִנִעְּב ערה שעו :הָנַש ₪
 חקפ ימיּפ :לארשידתַא איטחה רֶׁשֲא טבנןּב םעֶבְרי ₪

 חקיו רושא למ לָסֶאְלּפ תכנת אָּכ לארשי"דלמ
 -תא

v.16ןכו ללמ א'ס +. 18 ,"אל נ'ב ,א'ב ןכ ד. 18 .ר'תו ס'ת ,ע'ת ,רת ןכו 14 א"ס  
 ָכַָּ ,ביתכ ָּךְלַמ ז. 25 ירק ֹוׁשיִלׁש ,ביתכ השילש א"סב +. 25 .ע'תו ק'ד 'רת
 .יוק הָיְרַאַה ,ביתכ הָיְרַא א'סב צ. 95 = .ב"דו א'ד ןכו ירקו ביתכ לקה א'סב ,ירק
 .תַלְנִּ א"נ וילע רסמנו תַגְלּת א'ס ל. 9
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XV 30—XVI 4707 ב םיכלמ  

 ׁשְרָקדתָאְו חונתֶאְו הכעמתיב .לבָאדתָאְ ןועדתֶא
 יִלּפְפִנ ץֶרֶא לָּכ הָליִלְנַהתֶאְו דָעְלִגַהדתֶאְו רֹוצֲחתֶאְו
 הקָפלע הָלאְרְּב עשוה רשק"רשקינ :הָרושַא םָכנו
 םיִרשע תֹנׁשב ויּתְחִּת ךְלֶמו והתיִמיו וה והָיְלַמְדְדְּב
 | סנה הע רשא"לכו הקֿפררבד רח הושב םתויל
 = :לארשי יכלמְל םימוה יִרְבִד רֿפס"לע םיבּוְּ

 פ ךְלִמ ּוהָיְלמְרְִּב חקפל םִיתְש תַנְׁשְּב
 4 םיִרשַעְּב :הדוה למ ּוהָיעְרְּב םתֹי ְךְלֶמ לֶאְרְשִי

-- lad 

 למ הָנָׁש הָרָשע"ששו ֹוכְלְמֿב הָיָה הגש שמחו ,
 .\ רֶׁשיה שעוו :קודצתב אשורו ימא םשו םלָשריִּ
 ₪ קר :הָשע ויבָא יהָיַע הָשָעְיִרְשֶא לָכְּכ הוי ןנעְב
 תֹומְּכַכ םירְטַקְמְו םיִחְּבוִמ םעָה דש ּורָכ אֵל תֹומָּבַה
 % יֵרְבִּד רַתָוו :ןוילעה הָיהי-תיַּכ רעש-תָא הֶנֶב אה
 יֵרְבַר רָפקלע םיִבּתְכ םָהזאֵלֲה הָשָע רֶׂשֲא םֶתֹו
 גז םַהָה םיִמיּב :הָרּוהְי יכלַמְל םימָיה
 'תֶאְו םֶרֶא ּךלֶמ ןיִצְר הָדוהיִּב הילשהל הוהָי לחה
 ₪ '"םע"רבקיו ויתבָאדםע םֶתוי בכי :והָיְלמְרְּב חקפ
 :ויתְחת ב וחֶא ךְלְמו ויֵבֶא דוד ריִעְּב ויָתֹבֲא

 זמ והיְלְמְרְרְּב חקפְל הנ הָרְׂשִעעַבְׁש תש
 ג זחֶא הָנָׁש םיִרְׂשעְְּב :הָדּוהְי ךלמ םָתיְִּב חֶא ךלְמ
 הָשָעְאְלְו םלָשּוריּב ךְלְמ ּהָנׁש הרשעדששו וכְלמְּ
 + ףרֶחְּב לו ויבא דָודְכ והלא החי יניעּב רשוח
 םיוגה תֹובֲעְתְּכ שָאָּב ריִבְעְה בתא םִגְו לארשי יכלמ
 ו חו :לֵאָרְׂשִי נְב ינפמ םֶתא הָוהְי שירוה רֶשֶא

v.1ב'ד ןכו הרשע שֵׁשֹו א'ס +. 88 .ב'יװ ג'ד ,ב'ד ןכו ירבד רתיו א'ס , ua 
 ןכו הָשָע תלמ ןאכ אצמנ אל י"כ םירפס תצקמב +. 3 .ב"דו א"ד ןכו הָשּורְי א'ס + 3
 ,ב"ד ,א'ד ןכו רשא-לַכְו א'ס ,ט'י ז"ט ןמקל ןייע :י'כ םירפס בורב ןכ .36 .ס'תו ע'ת

 אם ח. 37 .אקספ ןאכ ןיא א"סב +. 37 | .ו"טדו ד'יד ביד ,אייד טד דו מב

 רבקיו ןאכ אצמנ אל א"סב ץ.08 = + "ידו ביה טד הההה יה וו ה ןכו תקפ-תַאְו

 .ויתבאדסע רבקיו א"ס ןוילגב רסמנ א"סבו ג'רו ג'ד ןכו ּויַתַבָאםע
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 וא :ןעֶר ץעלְּכ תַחָתְו תֶשבְגהלעֶו תֹוִמָּבַּב רטקו 3
 לֶארשי"ְךלַמ ּוהָיְלַמְרְְּב חקפו םֶרָא"ְִּלִמ ןיצר הל
 :םהְלהְל ּולָכָי אָלְו זָחָאדלע ורצו הָמְחְלְמְל םֶלְשוְי
 םֶרֶאְל תליאהתא םֵרֲאדַלַמ ןיצר בישָה איהה תעְּב
 ובשיו תליִא ּואָּב םימורָאָו תוליאמ םידּוהיהדתֶא לנו

 תלְגַּת-לָא םיכָאְלמ וָהֶא חלשיו :הה םִַה דע םָׁש
 ינפשוהו הלע נָא נבו ףְדְבַע רמאל רּוׁשֲא-ְדַלָמ רָסָלפ
 הקו :יֶכָע םימוקה לֵאָרְׂשִי ךלִמ ףכמּו םֶרֲאְדְלִמ ףמ
 . תורְצְאְבּו הֶוהְי תב אָצְמְנה בָהָנהתֶאְו ףְסְּכַהתֶא זָחֶא
 ולא עמשוו :רחש רושאיךלמל חלו ךלמה תיב
 הלו השפתוו קשמד"לא רושא ךלמ לעיו רושא ךלמ
 תלנת תארקל והא ךקמה ךליו :תימה ןיצְרדתַאְו הריק
 רֶׁשֲא חבְומַהדתֶא אָריַו קשמוד רושא-ךלמ רֶסֵאָלּפ
 תּומְדתֶא ןהפה הָיִרּוא"לֶא חֶא ףלמה חלשיו קָשָמדְּב
 ןקפה הָרוא ןכו :והשעמ"לכל יתינְבתִדתֶאְו ַחָבומַה
 ןּכ קשמדמ וָחֶא ףלמה הלֵׁש-רְׁשֲא ככ חָבְזִמַהְדֶא
 אֿבו :קשמדמ וָחֶאדקִמַה אֹוְּב"רע ןהכה הירוא הֶׂשֲ
 ףלמה בהקיו חבמההתַא ףלמה אָרַו קֶׂשַמַּרִמ למה
 ותָחְנִמתֶאְו ֹותְלעדתֶא רטקינ ויִלָע לשו חבמההלע
 "לע יִלְדרָשֶא םיִמְלְׁשַהםִּר-תא קרו יּכְסנֶא פי
 ברקו הָוהְי ינפל רֶׁשֲא ּתשחנה חַּבֶזִמַה תאו במה
 ןתיו הוהי תיִּב ןיבמו הבמה ןיבמ תיבה ינפ תֶאִמ
 -תֶא ָחֶאדְלמַה והוצו :הֶנּפָצ חְִַּמַה ףֶרדלע ותא
 -תֶא רטקה לודגה ַהֵּבְוּבַה לע רמאל ןהפה הָירוא

 ls ,'רת ,ב"ד ןכו תַליִאַמ א'ס ץ.6 .םֹלָאְל ל"נ .6 .אקספ ןאכ 0 א"סב +. 5
 םיִמֹדֲאו וא םיִמודַאְו י'כ םירפס בורב ,ירק םיִמודִאו צ. 6 .א'ד ןכו רפח תליאמ א"סו ,ר'תו

 א"ס צ.ד .אסספ ןאכ שי אסב יל: ,חיתו 'עית: ,א'ידי היד ביד אד ןכו ירקו ביתכ רפה

 .ע"תו ב'ד ,א'ד ןכו -תיב תוְרְצאָּב איס +. 8 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ ינעישוהו

 ורק הּוצִיַו ,ביתכ ּוהָּוצִיו 15 ,ירק קשִמב ,ביתכ קשמוד א"סו ,ו"דו ב"ד ןכו קשַמּד א"ס צ.0

 .ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּוהּוציִו א"סב
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 -תֶאְו ךלמה תלע-תֶאְו בְרעָה תַחְנִמתֶאְו רקּבהדתלע
 םֶהיֵכְסנְו םֶתְחְנִמו ץֵראָה םעלָּב תלע הא ותַחְנַמ
 תשחנה חכומו קרות וילָע חבזםד-לפו הלע לכו
 6 הְצ-רֶׁשֲא לָכָּכ ןהפה הָירוִא שעיו :רקבל ילדהוהי
 וז תונכמה תוְרְנִמַהדתֶא וָחֶא למד | ץצקיו :ָחֶא למה
 רֶקָּבַה לעמ דרוה םָיַק"תֶאְו ריכהדתאו םהילעמ רסיו
 :םנ ובא תפצרמ לע ותא ןתמ קיתחת רֶׁשֲא תֶשְחְגה
 ₪ למה אוָבְמתֶאְו תי ברש תָּבִׁשַה ךסימ-תָא
 פ רו :רושא ךלמ ינפמ הוהי תיב בפה הָנשיחה
 רפס"לע םיִבּותְּכ םה"אלַה השע רשא ּוחֶא ירבד
 א ויתבאדםע ּוחֶא בפשיו :הרוהָי יכלמל םימוה ירבד ם \

 לב וקח ךלממ ד רֶׁעְּב ויתבאדמע רכקינ
 :ויּתְחַּת
 זי עשוה ףלמ הָדּוהְי ךלמ וָחֶאְל הרשע םיַּתׁש תנשְב

\T T 

As.ו שעיו םנָש עשת 1 ןיְרְמְשְב  

 ₪ ג |=
a RE 
Kg 7 1 
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.1 
 בשיו הָרשַא לַאְרשידתַא - ןורמשדתֶא ה 2

 :יִדִמ יֵרֲעְו ןזוג רהנ רובחבו חַלָהַּב םֶתוא
 םדהלא הוהיל לארשיחינב ואטחחוכ יהו

 הלעמה -
 /רת ,א"יד ה"ד ,ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ -תֶא א'סב ,ירק -תַא ,ביתכ דתֶאְו +. גז

 .ס'תו י'כ 'רת ןכו רשא-לָכְו א'ס צ. 19 .ירק סּומ ,ביתכ ףסימ ץ. 18 .ס'תו ע"ת

 .ירק אֹוס ,ביתכ איִס יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . 4 .שגד ןורמְׁשְּב יללהב ל. 1 .ז'

 בורב ןכ +. 6 = .ב"ד ןכו הָנָשַּב א'ס +. 6  .ב'ר ןכו הָנָשְּב א'סבו ,ק'ד ןכו הָנְׁש א'ס +. 4

 יִרָחְו ל"צ +. 6 = .ו"טדו א"יד ,ט'ד ,ז'ד ןכו תַלֲחַּב א'כ ,ד"ידו ב"יד "ד ,ג'ד ,ב'ד ,י"כ םירפס

 .ע'ת ןכ

 -ַב
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 ןכיאל רֶׁשֲא שרב fla ואְפחְי :וָשְע רֶׁשֲא <
 לָּדְנַמַמ םֶהיֵרע-לֶבְּב תֹומָּבםָהְל נבו םהיהְלֶא הוהיחלֲע

 םירשאו תובצמ םֵהָל וצו :רֶצֿבמ ריע-דע םיִרְָצוְנ 20
 םְׁשורְטקִנ :ןנעֶר ץע"לָּכ תַחְו הָהְבְג העְבנלְּכ לע וו

 ושעיו םהינפמ הָוהי הָלּגהְדרֶשַא םיוַּכ תומָּבילַכְּב
 רֶׁשֲא םיִלְלְגַה ורבעו :הָוהידתא סיעבַהל םיִעְר םירבד 9
 דעו :הזה רָבְדַהְדִתַא ושעת אל םהְל הוה רמָא ו

 רמאל הח"לַכ ואיבגלָּכ לב הלוהיפו לארשיִּב הוה
 -לֶבָּכ יתוקח יִתוצמ ּורָמְשְו םיערה םכיכְרדמ ובש
 םֶכיִלֶא יתחלָש רשאְו םכיִתְבַאדתֶא יתיוצ רשא הרתה

 טְפרע-תֶא שקי .ועמש אלו :םיִאיְבְנה ידע רָב 4
 :םהיִהְלַא הָוהיב ּונימָאה אל לֵׁשֲא םמובא רעּכ

 םתובָאדתֶא תֶרָּכ רֶׁשֲא ּותיִרְבְדתֶאְו ויקְחדתֶא ּוסָאְמַו ו
 לֿפטה ירחא וכליו םּב דיעה רֶׁשֲא ויִתודע תאו
 הוצ רֵׁשֲא םֶתביִכְס רֶׁשֲא .םווגה יִרְחֶאְ ּלָּבה

 -לָּכתֶא ּובַעיו :םֶהָפכ תושָע יִּתְלַבל םֶתא הֶוהְי 6
 םיִלְגַע םינש הבסמ םהל ושעיו םהיהְלֶא הָוהְי תוצמ
 ודבעיו םימשה אצהלפל ווחתשיו הָריִשַא ּושעוו

 ׁשֵאָּב םֶהיִתונפִִתֶאו םֶהיִנְבדתֶא .וריבעיו :לעְבַההתֶא וז
 יעַעְּב עֶרָה תושעל ּורּכַמָתַו שחנו םיִמְסְק ומס

 םֶרְסיו לֶאְרשיְּב דאמ הוה ףנאתיו :וסיעכהְל הָוהי וא
 הדוהידסנ :ודבל הָדּוהְי טְבִש קר רֶאְשנ אל נפ לעמ גי
 אל א
 .ע"ת ןכו ויָיִבְנ ל"צו ,ירק יִאיִבְנ ,ביתכ ואיִבְנ צ. 13 .איעג אלב ואפחיו נ"ב ,א'ב ןכ צ. 9

v. 8ןכו רסח םֶתַבָא א'ס צט 14, 15  ,ר"תו ם"ת ,ע'ת ,'רת ,ביד ,א'ד ןכו יִתְקחו א'ס  

 וב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ םִיִנש א'סב ,ירק יִנש ,ביתכ םִיִנש +. 16 .ב"ידו ג'ד ,ב'ד ,א'ד

 וריבעינ נ"ב ,א'ב ןכ .17 .ד"ידו ב'יד ,ט"ד ,ז"ד ןכו ירקו ביתכ יִנַש א'סבו ,א"ידו ו'ר ,ג'ד

 .ג'רו ב'ד ,א"ד ןכו רפה םֶהיִתֹנְּב א"ס ץ. וז .איעגב
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 תקְחְּב וכְליו םֶהיֵהְלֲא הוהְי תֶוצמִתֶא רמָש אל
 2 לֵארְׂשִי ער "לכ הוה סַאמװ :ושע רֶׁשֲא לארשי
 גו "יכ ?ויְנָּפִמ םֶכיִלָשה רשא דע םיסש דיִּכ םגָתו םנעו
 וב םעבְריהתֶא וכילמיו דוָד תיב לעמ לארשי ערק
 םָאיִטְחַהְו הוה ירחאמ טארשידתא םַעְבְרִי אדו טבנ
 ₪ םַעְּפְרְי תואטההלכב לאְרשי נב ובל :הלובג הֵאַטַה
 ג "תֶא הוהי ריִפֲה-ְרְׁשַא דע :ּהָנַמִמ ורסדאל הָשַע רשא

 םיאיבגה ויִדְבַעדלָּכ דָיְּב רָבד רֶׁשֲאכ ויְנָּ לעמ לארשי |
 :הוה םויה דע הרושא ותָמְדַא לעמ לארשי לנו

 ג הושמו התוכַמּו | לָבָּבִמ רושאדדלמ אביו
 לֵאְרְׂשִי ינב תחת ןורמש יִרָעְּב בשיו םורֿפְסּו תָמחַמּו
 5 םתבש תלחת יהוו :היִרֲעְּב ובשיו ןילמשדתַא ושרוו
 תויִרַאהִתֶא םֶהָּב הוה .חלשיו הוהידתֶא וארו אל םש
 א םלגה למאל רושא לשלי ורמאיו :םֶהָּב םינרֹה יֵהְיו
 טפשמחתַא ועדי אל ןורמש ירעב בשותו תולה רשא
 םיִתיִמִמ םנֵהַו תויראקרתא םֶּכחׁש ץֶראה יִהְלֶא
 גז וצו :ץֶרֶאָה \ יהלֶא טפשמחתַא םיעדי םִיִא רֶשֶאּכ םוא
 רשא םיִנְהְפִהְמ דָחֶא המְש וכילה רמאל רטַאדְלִמ
 יהלֶא טפשמחתַא םריו םש ובשיו וכליו םשמ םהילנה
 ₪ בשיו ןורמשמ ולגה רשא םיִנָהְכהְמ דחא אטו :ץראַה

 ₪ דה :הָוהידתֶא ּאְרְי יא םָתא ּהָרומ יה לא"תיבּב
 ושע רשֶא תֹומָּבַה תיִבּב ו וחיו ויהלָא יג יונ םישע
 גג יִׁשְנֲאָו :םש םיבשי םה רֶׁשֲא םֵהיֵרֲעְּב יג וג םינרמשה
 לנרנתָא ושַע תּוכדישְנאְו תֹונְּב תֹוכְסהתַא ושֲע לבב
 31 "תֶאְו זחבנ ושע םַועהְו :אמישאדתֶא ושע תַמֲח יִשְנַא

 קתרת

v. 1ןכ צ. 04 .אידו ו'ד ,ב"ד ןכו ,ירקו ביתכ הדיו א' 'סב | ,ירק הדיו ,ביתכ אָּדַו  

 םִיְוְרְפְּ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ . 4% .'א ביתכ אָּועַמּו יאחנדמל ,ירקו ביתכ יאברעמל
 .אתבר'זץ.81 .הלמ אדח לֶאְתיִבְּב יאחנרמל | יאברעמל ןכ צ.98 = .ירק םִֹּורַפּפִמּו ,ביתכ
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 ףלמרדאל שאָּכ םֶהיִנְּבתֶא םופרש םרֿפְסִהְו קתרת
 ושעיו הוהְידתֶא םיארי יַהַּו :םירפס * הלא דלמנעו כ

 תיֿבב םהל םישע יֵהו תומָב .יִנָהְפ םֶּתוצקמ םֶהָל
 םידבע ויה .םֶהיַהְלַאדתַאְ םיִאָרְי ויה הָוהְידתֶא :תומָּבַה 3
 הוה םויה דע :םשמ םָתא לְגהירְׁשַא םיוגה םַּפְׁשִמְּכ 4

 הוהְי-הַא םיִארְי םֶניִא םינשארה םיִטַּפְׁשִמַּכ םישע םַה
 רֶׁשֲא הָיָצְמַכְו הריתּכְו םָמָּפְׁשִמכּו םֶתְקָחְּכ םישע םֶנֵאְו

 תרפיו :לארשי ומש םשדרשא םקעי יֵנְּב-תֶא הָוהְי נצ 5
 םירחא םיִהְלֲא וארית אל רמאל םוציו תיִרּב םָּתֶא הָוהְ
 :םדל חבות אלו םודבעת אלו םֶהְל ווחתשתהאלו

 םירצמ ץֶרֶאמ םַכָתֶא הלעה שא .הוהידתֶאדסא | יִּכ א
 ולו ווחתשת ולו וארית ותא הוט עֹורזְבּו לוד הַכְּב

 הָוָצִמַהְו הָרּותַהְו םיטּפְשמַה-הֶאְו םילחההתֶאְו :ּוחְּבְזִת ד
 ואְריֵת אלו םימיַה"לְּכ תושעל ןּוְרְמְשִּת םכְל בכ רשא

 וחּכשת אל םֶכַתא יִּתְרָּכְ"רשא תיִרָּבַהְו :םיִרָחַא םיהלַא ₪

 םָכיִהְלֶא הָוחְיתֶאדמִא יִכ :םיִרֲחֲא םוהלַא וִאְרִת אלו
 ועמש אלו :םֶָכיִבְיאדלָּכ דימ םֶכְתֶא ליצי אּוהָו ּואָריִת 0
 םיוגה ו ויהיו :םישע םה ןושארַה םַמָּפשַמָּכְםִא יִכ 4

 דמג םיִרָבְע יָה םֶהיִליִסְפתֶאְו הָוהְיתֶא םיִאְרְי הָלֶאָה
 רע םישע םה םָתֹבֲא ישע רֶׁשֲאַּכ םֶהנְב כו | םֶהנְּב
 : הוה םויה

 ךלמ לארשי ךלמ הלא" עשוהְל שלש תש יהו חי
 הָנָׁש שָמָחְ םיִרָשֶעְִּ :הָדּוהְי ךלמ וחֶאְרַב היקוח ג

 םשו םלשּוריּפ ךלִמ הָגָש עַשַתְו םירשעו וטְלְמֿב הָיָה
 לַכָּפ הֹוהְי יניעב רשיח שעו :הירכחתב יבא מא:
 רֵּבְׁשְו תֹומְּבַה-תֶא ריִסַה | אוה ּוויבָא דוד הָשָעְִרְשִא +

 תשחנה שחְנ תּתַכְו הָרְׁשֲאָה-תֶא תַרָכְו תבצמה"תַא
 -רשא

 .איעג אלב "םָא נ'ב ,א'ב ןכ צץ. 40 = .ירק םִיִוְרַפְס יהלֶא ,ביתכ םיִרָפפַה לא +. 1
 .'א ט'כ ,ב ה'ד ןייע :הָיְבָא = 'יבא ל'נ צץ. 5 ,י
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 לֵאָרְׂשִיהנֿב יָה הָּמַהָה םימָיה"דע יִכ השמ הָׂשֲע-רֶׁשַא
 לֶאְרְשי"יקלַא ההיפ :ןָּתְׁשִנ ֹול-אָרָקַו ול םיִרְטקְמ
 רֶׁשֲאו ּהֶדּוהְי יכְלמ לבְּב ּוהֹמָכ הָיהדאְל ויִרְחֶאְו חָמְּב
 רמשיו .ויִרְחֶאמ רקיאל ההיפ קיו ונפל יָה ם

 ומע הָוהְי הָיָהְו :השמחתא הָוהְי הָוצְדרַשֶא ויָתֹוצמ
 :וְרָבֲע אָלְו רּׁשֲארְלֲמְּב דֶרְמִו ליכשי אצידרָשֶא לָכְּב

 לקְנממ היָכּובְג-תֶאְו הָזעדע םיִתְשְלפדתֶא הָּכהאה | =
 שב יו :רְָבמ רשירעםיִרְצְ | |
 עשוהְל תיעיבשה הגשה איה והיקזח ףלמל תיעיברֶה | =

 |י* oe רשָאְְדלמ רֶסָאְנִמְלַש הָלָע לארשי למ הָלֶאְדִּב

 שז

or 

- 

SOR) 

 םיִנָש ׁשְלׁש הצקמ הדיו ּהיִלָע רצו ןורמשדלע
 למ עָשוהְל עשַתְתִנְש איה הָיקְזחְל ששדתנָשְּב
 לֶאְרָשידתא רּוׁשֲאְדַלִמ לגו :ןורמש הָדְכְלִנ לאְרְשי
 :יִלָמ יֵרעְו ןןגג רַהְנ רֹוָבְהְכּו חלָחּפ םְַעַו הָרּושַא
 וג "תֶא ורבע םָהיַהְלֶא הָוהְי לֹוקְּב ועמשדאל רֶׁשֲא | לע
 ועמש אלו הָוהְו דָבע השמ הֶוצ רֶׁשֲאלְּכ תֶא ֹותיִרְּ
 הֶאָש הרשע עֵּבְרַאֿב :ושֲע אָל
 יֵרעלְב לע רושא"ךלמ ביִרחְנס הָלָע והיקזח למל
 הָרּוהְייְדִלִמ היקוח חלשיו :םשְּבתו תֹורְצְּבַה הָדּוהְ
 ילָעְמ בוש יִתאָטֶח | רמאל ו הָשיִכְל | רושא"ךלמדלא

 הָיקוחרלע רושאדדְלמ םשיו אָׂשֲא ילָע ןּתתְדרָשֶא תֶא
 רכְּכ םיִשלָשּו ְכָבירַּכִכ תואמ שָלְש הָדּהְיירְלַמ
 הוהיחתימ אָצְמגה ףַסָּכה"לָּב"תֶא היקזח ןתיו :בָהְ
 -תֶא הָיקוח ץצק איהה תעְּב ַלַמַה תב תורָצְאְב
 היקוח הָפצ רֶׁשֲא תונמָאָקְדתֶאְו הֶוהְי לפיה תותלד
 :רּוׁשַא ףלמל םנְתו הָדּוהְי למ

- > 

 1 בש

 1 שכ

 ₪ ב

5 Gr 

jx ep 

 חלשיו
 אוה א'ס +. 8 .ר'תו ם'ת ,ב"ד ,א'ד ןכו האלו א'ס .6 .אקספ ןאכ שי א'סב ל. 6
 ,ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב ןכ .11 .ס'תו ע"ת ןכ ָתדֹּכליַנ ל'צ צ.נ0 .ב"ידו ג'ד ןכו
 ןכ צ.14 .ע'ת ןכ יֵרֲתְו ל"צ +.גג .ו'מרו א"יד ןכו תַלְחַּב א'ס ,ד"ידו ב'יד ,ט"ד ,ז"ד ג'ד
 .ו'טדו ו'ד ,ב"ד ,א'ד ןכו אלמ תֹורְצֹואְבּו א'ס צ. 15 = .איעגב "לע נ'ב ,א'ב
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 | םיִרְסדבר-תֶאְו ןּתְרִתִתֶא ריִׁשֲאדְלַמ חלש = ₪
 רבב ליִחְּב והיקזח ךלמה"לא שיכלךמ הקשדברחתַאו
 6 .ּואבְה יל םֵלְשְרְיּואֿבו ולֲעַ םלשּורי

 רמָא-הב ודי יקוחדלא אנחורמא הקשדבר הלא רמאיו ו
 רֶׁשֲא הזה וחגבה המ רושא למ דגה ףלמה

 הרוב הָצע םתפש רבְדדִא ָּתְרַמֶא :ָּתְחָמְב 9
 התע :יב תדרמ יכ ּתְחַטְב ימדלע הָתַע הָמֲחלמל גו

 -לע הוה ץּוצרה הנפה תנעשמ"לע ל תחטב הנה
 'ן5 ּהָבָקְנּו ופֵכְב א וילע שיא מפי רשֶא םירצמ

 ןּורְמאָתיִכְו :ילֲע םיִחְטְּבַהלָכְ םיצְמְלְלִמ הערפ ₪
 ריִפַה רֵׁשֲא אוה"אולָה ּחַמְּב ּויהְלֶא הָוהְידלֶא ילא
 הדּוהיל רמו ויִתחְבְזמדתֶאְו .ויִתְמְבהתֶא .והיקזה
 התו :םֶלְָשיריִּ ווחּתְשת הוה הבמה ינפל םלשורילו
 םיִפְלַא ךל הָנִתאְו רושא ךלמ"תַא ינדַאהתא אנ בֶרָעַתַה

 ֿיִׁשת ףיִאְו :םהילע םיבָכְר ל תֶתְל לכותדמא םיטוס 4
 ףל חַטְבִּתַו םינטקה נא יִדְבַע דחא תחפ יִנָּפ תא

 הָוהְי ידעלבמה רתע .:םישרפלו בכהל םירצמ"לע ₪
 הלע ילֶא רַמָא הוה ותְחְשהְל הזה םוקמהדלָע יִתיִלְ

 והָיקְלַחְהְּב םיִיִלֶא רמאיו :הֶתיִחְשהְו תאזה ץראָה"לט .
 תיִמְרֶא ףירבעלא אָנ"רּבַד הקשדברדלַא חֶאו הנבשו
 בעד יואב תודה נע רבדת"לאו וגחְנַא םיִעָמׂש יכ

 רשא

v.17ןאכ אצמנ 5 ו'דו ,ב'ד ,א'דבו י"כ םירפס תצקמב +. גד = .ב'ידו ג'ד ,ב'ד = סירס א'ס  

5 
- 

- 
- - 

Aesד  

 בורב ג ןכ v. a1 .איעגבו | ףקמב -רַבְּ א"ב ,נ'ב 2 v.90 .ר'תו ס'ת "עת ןכו ואליו
 א"ס .v 5 .ב'ד ןכו ךלמ הערפ ןכ א'ס ו"טדו ר"יד ,ב"יד ,ט"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ג"ד ,י"כ םירפס
 .איעגב ירעלבמה ג"ב ,א'ב ןכ +. 95 = ,'י ו'ל היעשי ןייע :ס"תו ע"ת ,ב"ד ,א'ד ןכו הֶתַעְ
 :ב"דו א'ד ןכו ּהָתיִחְׁשַהְל א'ס צ.25 .'י ו"ל היעשי ןייע ה -לֶא א'ס +. 25
 י"ל היעשי ןייע
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 גז ףינרַא לעה הקשדבר םֶהיִלֶא רָמאיַו :המחההלע רֶׁשֲא
 אלה הָלֲאָה םיִדָבְּדַה-הֶא רְּבְדְל נא ינחְלש לילאו
 םהירח"תא לאל המחַהזלע םיפְׁשיַה םיִׁשְנֲאָה-לע
 8 אָרָהַו הקשדבר דמעיו :םֶכְמַע םֶהיִנישדתֶא תוּתשלו
 למהר ועמש רַמאּו רָבדו תידוהי לודנלוקב
 ו םכל אשידלא ףלמה רַמָא הב :רושא למ לֹודְנַה
 א חטבידלאו :וךימ םַכְתֶא ליצהל לכוי אלחיפ יהיקזח
 אָלְו הוה נליצו לצח רמאל הֶוהָי-לֲא והָיקְוח םַכְתֶא
 ו ועמשת"לא :רושא ךלמ דיב תאוה ריעָה-תֶא ןתנת
 הָכְרִב יֵתֲא ושע רּושא למ רַמָא הכ יִּכ ּוהָיקְוחדלֶא
 שיא ּוָתְשו ואת שיִאְו לנָפנְישיא 25 Ee יִאָצו

 שש

 שרצו

 תופוחיכ as יעמשת"לאו ותמת אלו ויחו שבדו
 ₪ םיוגה יֵהלֲא וליצה לצהה :ונליצי הוה רמאל ג םֶכְתֶא

 :א ּפְראְו תָמֲח יללַא היא :רושא ךלמ דימ ֹוצְרַאתָא שיא
 ןורְמְשתֶא וליצההיכ הָוו ענה םורפְס יהלַא היא
 ₪ םֵצְרַא-הֶא ּוליצהדרַשֶא תוצראה והלֶאדלַכּב ימ :ידימ
 % םַעָה ושירָחַהְו :ידימ םלשּורידתא הוה ליצידיכ ידימ
 אל רמאל איה ךלמה .תוצמחיכ רבד ותא ונע"אלו
 7 תיכה"לעדרשא הָיִקְלַחְדְּב םיִקְילֶא אביו :ּוהְנַעַת
 יעורק הקו זח"לא ריִּכְזמַה הכאב חֶאּויו רפסה אָנבְׁשְ
 טי למה ג עמְׁשְּכ יהיו :הקשדבר ירבד ול ודנו םיִדָנְב

 והיקזח

v. 7םֶהיִניִש +. 97 .ו"דו ב'ד ןכו ירקו ביתכ םֶתֶאֹוצ א'סב ,ירק םֶתֲאֹוצ ,ביתכ םֶהיִרַה  
 ,ו"דו ג'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ םֶהיִניש ימימ א'סב ,ירק םָהילגַר יִמיִמ ביתכ םֶהיֵניַׁש וא
 ,יאברעמל ןכ v.29 .ר'תו ע'ת ,ב"ד ,א"ד ןכו יֵרָבְּד א'ס ,איעגב -רַבְּד ג'ב ,א'ב ןכ +. 8
 אלב ריִעָה ןתנת א'ס +. 30 .ר'תו ג'ד ןכו ירקו ביתכ יִדיִמ א"סב ,ביתכ יִדָיִמ יאחנדמל
 ןכ +. 97 .איעגב -רֶׁשֲא נ'ב ,א'ב ןכ צ. פז .ו'ט ו"ל היעשי ןייע :ק'ד ןכו -תֶא תלמ
 / .ירבד תֶא ל ,יאברעמל
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aeהוהי תיפ אבו קשכ סַּכִתִיַו ויָבָנְּב"תֶא ערקיו והיק : 

 רפפה אָנֿבְׁשְ תיבהילעירשא ם םילילָאדתַא לט עי
 אינה ּוהֲעְׁשי-לֲא םיִקַשּב םיִפַּכְמִמ םינהְכַה ינקז או

 הרסו והיקח רַמָא הּכ וילא .ורמאיו :ץומָאּב <
 רַכְׁשמ-רע םינֿב ואב יִּכ הוה םויה הָצֶאְִ החכותו

 יִלָּכ | תא ףיִהלֲא הוהי עמשי יליא :הרלל ןיא חכו +
 ףרחל וינדא| רושא-דלמ וחלש רֵׁשֲא הרטדבה יִרְבּד
 ףיִהלָא הָוחְי עמש רשֶא םירכּדּב היכוהו יח םיהלֶא

 ידבע ואביו :הֶאְצְמנה תיִרֶאְשה רעב הֶלַּפִת תאשנו +
 הפ ּוהיעשי םֶהְל רמו :ּוהיְעְשִי-לֶא והיקוח ךלמה <

 ינפמ אְריִתְדלא הָוהְי רַמֲא | הָכ םפנרַאלַא ןורמאָת
 רֵׁשֲאדְלִמ ירענ פג רשא תמש רשא םירבִּדַה

 יצראל בֵׁשְו העומש עַמְׁשְו חור וב ןתנ יִנָנַה :יתא ז
 דתֶא אָצְמַּו הקשדבר בש :וצְרַאְּב בֶרָהַּב ויתְלפהְ
 :שיכלמ עס יִּכ עמש יִּכ הנבל-לע םֶחְלְנ רושא למ

 םֵהְלַהְל אצי הנה רמאל ו שּוכ"ךְלמ הקַהְרתלֶא עמשיו 5
 הָּכ :רמאל ּוהָיקְוח"לֶא םיִכָאְלִמ חֶלֶשיו בשיו דהא ט

 ףאשידלא רמאל הרוהידףלמ .והיקוחדלא ןורְמאה
 םלְׁשיְִי ןָתְנִת אַל רמאל וב המב התא רַשָא הלא

 ושִע רֶׁשֲא תא תעמש הָּתַא | הנה :רושא ךלמ רָיְּב ו
 :לצנת התאו םמירחהל תוצרָאְקלָכְל רושא יכלמ

 -תֶא יִתובְא ּותְחְש רֶׁשֲא םווגה י א םֶתא .וליצהה + וכ

 ללפתי
 ןייע :ם'ת ןכו לב תלמ אלב יִרְבִּב | תֶא א'ס +. 4 .ג'דו ב'ד ןכו ק'ז וילא א'ס +. 3 .ׁטי
 ןכו רַסָלְתַּב א'ס +. 29 .ירק "לע ,ביתכ -לֶא יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ.9 ד ז"ל היעשי
 ,ג"ד ןכו רֶסאַלְתַּב א'םו ,ב"דו א"ד



XIX 1597717 ב םיכלמ  

 ו הֶוהְי רמאיו ּהָוהְי נפל והָיקזח לקפה
 ףדבל םיהלָאָה איההָּתַא םיֹבְרְּכַה בשי לארשי יֵהלֲא
 -תֶאְו םיִמְשהתא תישע הֶּתַא ץראה תוכלממ לכל
 6 הארו ךיניע הָוהְי חָכּפ עֶמׁשְו דנא הוה הטה :ץֶרָאָה
 םיהלַא ףרחל וחלש רֶׁשֲא בירחנס ירבד תא עמשו
 וז "תֶאְו םיוגההתַא רּושַא יכלמ ובירחה הוהי םנָמֲא :יה
 וג המה םיהלֲא אל יִּכ שאָּב םֶהיִהְלֶאדתֶא נתנו :םצרא

 ₪ הָוהְי הָּתַעְ :םוְךּבאו ןֶכַאְו ץע םֶדָאירְ השעמ"םַא כ ם
 יּכ ץֶרָאָה ּתוָכְלְממדלָּכ עדו ודימ אָנ ונעישוה ּוניהלֶא
 ) חלשיו :ףדבל םיקלַא החי התא
 יהלֲאהוהְירמָאהְכרִמאליהְיקְזחהלָא ץימָאןֶבּוהְיעשי
 רּשא"דלמ .בירלגסדלֶא ילא תללפתה רֶׁשֲא לֵאָרְׂש
 גו הנעל ףֶל הב וילָע היה רּבְּד-רׁשא רבדה הז :יִתעֲמְׁש
 :םֶלׁשּרְי תב הָעיִנַה שאר ּףיִרָהא ןויצ"תב תלּותְב ךל
 ג םּורָמ אשתו לוק תִמיִרַה ימדלעו תפדנו פרח ומחתא
 5 ללא \ פרה ףֿכָאלמ דב :לֶאְרש שורְק"לע יגיע
 יתְפְרִי םיִרָה םורמ יתילע נא יּפכְר בכְרב רמה
 ןיִלמ הָאֹובֲאְו ויִשרָּב רוחְבִמ ויִוְרֶא תמוק תַרֶכָאְ נבל
 24 םרָחְאְו םיִרָז םימ יתיתשו יִּתָרַק יִנָא :ולמְרּכ רעי הצק
 קיחְרְמְל תְעְמְשאְלַה :רֹוצַמ ירא לכ ימָעְּפִףַכּב
 ותו קיתאיבה הת היתְרציו םֶדק ימימל יתישע התא
 דיירצק ןקיבשה :תורצְב םיִרָע םיְִנ םילנ תועהל
 תוגָנ ריצה אשד קריו הדָש בשע ּוָה ושבו ותח
 תֶאְו יִּתְעְדִי דַאְבּ ףקאצו ףִתְבְׁשְו :המק ינפל הפרש

 ךזגרתה
 א"ס v.16 וי ז"ל היעשי ןייע +:ר"תו ס"ת רת ,ו"ד ,ג'ד ,ב"ד ןכו ירברד לָּ א"ס ל. 6

 ,א"ב ןכ .18 .ז'י זיל היעשי ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו וחלש א'נ וילע רסמנו חַלָש
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 90 | .דלַע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 20  .איעגב "סא כ"ב
 ,ירק ברב ,ביתכ בֶכְרִּב וא בכְרְּב ay re al ahr הֹוהְי א"ס צ. 98 .רסח בֶרָהְַס

 .ע'ת ןכ האובַאו . . תרכָאו ליצ ץ. 98 .א"ירו ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו בותכ ברב א'סב
v. 3ע'ת ןכ ברחַא) ל'צ . 4 .ב'רו א"ד ןכו ירקו ביתכ זצק א'פב ,ירק וצק . 

 אירבטל ,הפר אבר ארוזחמב ןכ +. 55 | .ו"טדו ב"יד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ רואי א'ס +. 4
 .שגרב תושַחְל
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 XIX 98--צצ 8 ב םיכלמ 8

 ינְוֶאֿב הָלָע ךננאשו ילא וגרמה ןעי  :יִלֶא ךזנרתה =
 ףרדב ךיתבישהו ףיִתּפְׂשִב יִנְתִמּו ףּפַאְּב יחח יִּתְמְשו

 חיִפָס הגשה לוָכָא תֹואָה ל"ה הב ָתאְבְרֶשְא ₪
 ורצקו ור תישילשה הֶנְשַבּו שיחס תינשה הג
 -הב תטילפ .הפסיו :םירפ .ולכאו םיַמְרֹ עט
 יכ :הלעמל ירפ השעו הטַמְל שרש הרָאשנה הָדּוהְ
 הָוהְי תאְנק ןויצ רהמ | הטילפו תיִרֲאׁש אצת םלשורימ

 הָוהְ רמא-הב ןכל :תאז-השעת 2
 הָרוידאְלְו תאוה רׁעָה-לֲא אבי אל רושא לַמלֲא
 :הֶלְלְס היִלע דפשיחאלו ןנמ הֶנמדקיאלו ץח םֶׁש

 אָבָי אל תאָוה ריִעְהלֶאְו בש הב אבידרשא ףרדב ג:
 ינעמל העישוהל תאזה .ריִעָהְ"לא יתונגו :הוהידסאנ 4
 הָליִלָּב \ יהו :יִדבַע דוד ןעמלי 35

 האמ רושא הנחמב לוו הוו ךאלמ | אציו איהה
 םיִרָנְּפ םֶלָּפ הנַהְו רקבב ומיכְשיו ףלא ּהֶשמַחְו םינומש

 בשיו רושא"ךלמ .בירחנס בש לו עסיו :םיִתמ <

31 ww 

 וול .ךרסנ | תיּכ .הָָחְתְשמ אוהד יהו :הננְב ה
 ץרא וטלמנ המַהְו ברפב והכה רַצֲאְרׂשְו למרד
 :וָתְחּת נב ןדחרסא ךלמיו טררא
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 ךינועב
 ךננאשו א'סב ,ןונב התפב ךננאשו הגומב +. 28 .איעגב ךֶזגרֶתַה נ'ב ,א'ב ןכ +. ₪
 גמד: ןכו החפ אים +. 0 יה בורי אור היד ירי ג'ד גיר. ,ביד ןכו ץמק
 וע'ת ,'רת ,ו"ד ,ב'ד ,א'ד ןכו ירקו ביתכ תואְבַצ א'סב ,ביתכ אלו ירק תּואְבַצ הוהי +. 1
 .אקספ ןאכ ןיא א'סב +. 35 = .ס"תו ע"ת ,'רת ,ב'ד ,א"ד ןכו דלע א'ס +. 3 .ר'תו ס'ת
 והכה וויִנָּב צ. 87 .שגדךלמרּפַאוא'סצ.3ז .ס'תו 'רת ,ב'ד ,א"ד ןכו םיִכמָשּו א'ס +. 5
 ןייע :ר' 'תו ס'ת ע'ת /רת ,א'יד ג'ד ,ב"ד א"ד ןכו ירקו ביתכ ויִנָּב א"סב ,ביתכ אלו ירק
 ןַײע :ס'תו ע'ת ,א"יד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ןכו ּוהָיְקְזִה בסיו איס צ.2 לכ .ח'ל ז"ל היעשו
 .'ב ח"ל היעשי



 רמו :יחיו ןיחשה"לע מישו ּוחקיו םינאת תלבד ם :

XX 4719 ב םיכלמ  

 :לּודָנ יֵכְּב והָיקזח ָךְבַיו יִתיִשְע ףָעעְב
 הָוהְיירְבְדּו הָנכיִתה ריעה אי אל והָיעשי יהו

 ימערייוהיקזח-לָא תְרמאְו בוש :רמאל ולא הו
 ךְתְקֿפְת-תֶא יִּתְעַמָׁט ְךיִבָא דָוְד יהלֶא הָוהְי רמָאדהְכ
 הָלעּת ישילשה םויפ ףל אפר ננה ףתעמדהתֶא ותיאר
 ףכמו האש הרשע שמח ףימידלע יִתְפְסהְו :הוהי תיב
 ריעָק"לע יתנו תאה ריעָה תַאְו ךליצא רושאדְלַמ
 וחק ּוהָיִעַשְי רמאיו :ירבע דוד ןעמְלו יֹנעמְל תאוה

= 

Or 

= 

 -נ

00 

 יתילעו יל הָוהְי אָפְרִייּכ תוא המ ּוהעשיחלַא והיקזח
 תואה ף"הָז והיעשי רמאיו :הָוהְי תיּב ישילשה םיב
 ךלה רָּכד רשא רַפְּדַה-תֶא הוה השעי יִּכ הוה תֶאמ
 ₪ למאי :תולעמ רשע .בושידסַא תולעמ רשע לצה
 בּושָי יכ אל תולעמ רשע תֹוטנל לצל לק יהיקזח
 וו "לֶא איבה ּוהָיעשְי ארקיו :תולעמ רשע תינרחא לצה
 תולעמְּב הדרי רֶׂשֲא תולעמפ לֶצְהדתֶא בשיו הוהי
 וג תַעְּב :תולעמ רשע תיִנְרֶחֶא וחָא
 לּבְּב-דְלמ ןֵרַלּבְַּב ןְרַאלֿב רארְּב חלש איהה
 :והיקזח הלח כ עמש יִּכ והָיקַוחדְלֶא הָחְנִמּו םיִרֿפְס
 13 -הֶא התכו תיב"לָכלתֶא אר והָיקוח טְהיִלֲע עמשיו
 תֶאְו בוטה ןמש | תַאְו םיִמָשּבַהתֶאְו בהֶזִהדתֶאְו ףסַּכַה
 היה-אל ויָתרְצואְּב אָצִמנ רָשַאדלַּכ תַאְו ווילַּכ תב
 :וִתְלַשְמְמִדלְכְבו יתיְִּב והיקוח םָאְרָהאְל רׁשֲא רבר
 וו וילא רמאו ּוהיקוח ךלמהדלֶא אינה והָיעשי אביו

 "המ
 ,א'ד ןכו ירקו ביתכ רַצֲח א'סבו ,ג'ד ןכו ירקו ביתכ ריִעָה א'סב ,ירק רַצַח ,ביתכ ריִעָה +. 4
 ןכצ.5 .הניגנ אלב דרבדו א"סבו ,ו"דו ג'ד ,ב"ד ןכו רבדו א'ס +.4 .ר"תו ס'ת ,ע'ת ,'רת ,ב"ד
 ע"ת ןכו ּךדארמ א"ס ץ.12 .ב"יד ןכו דיגנ |והיקזח א'סב ,ו"טדו ג'ד ,ב"ד ,י"כ םירפס בורב
 .'ב ט'ל היעשי ןייע :ר"תו ס'ת ,ע"ת ,ב"יד ןכו חמׂשיו א'ס +. 18  .'א ט"ל היעשי ןייע :ס'תו
 ותוכְנ +.18 .ר"תו ס"ת ןכו דלָּכ תלמ . אלב תיִּבדתֶא א"ס +.18 .ב'רו א'ד ןכו םֶהיֵלֲא א'ס +3
 .הִיְעְׁשי א'ס .14 .ב'יװ א'ד ןכו תיב"לְכ א'ס +. 18 .ירקו ביתכ התכְנ יללהב ,ירק

de 



 אא XXI—15 6 ב םיכלמ 720

 רמאיו ףילא ּואבָי ןיאמו הֶלאָה םיִׁשָנֲאָה | ורמָאדהמ
 יאָר הָמ רָמאיו לכ ואב הקיחר ץֶרָאמ והָיקוח
 -אל וא יִתיִבְּב רֵׁשֲא-לּכ תא והיקוח רמאיו חובב
 והיעשי רמאיו :יִתרְצְאְּב םתיארה"אְל רשא רפד היה

 | אָשִנְו םיִאָּב םיִמָי הנה :הָוהידרבִד עמְׁש ּוהיק קזחהלא וז
 הזה םויהדדע ףיתבא ּורצֶא רֶׁשֲאַו ךַתיְִּ רשאי

 וָאְצִי רָשֶא ףיִנָבִמּו :הָוהְי רמָא רַב רַתְוידאְל הָלְבְּב ו
 .ךלמ לַכיִהְּב םיִטירָ וָהְו חלי דלת רשא ממ

 רֶׁשֲא הָוהירְבְּד בוט .והיעשידלֶא והיקזח רמו :לָבְּב 9
 ריו :ימיב היי ַמֲאְו םולשדסא אלה רַמאיו ּתרּבד ₪

 הָכרְּבַה-תֶא הָשָע רֶׁשֲאְ יתְוְבְנילְכְו והיקוח יֵרָב
 םיִבּותְּכ םהדאלָה הרעה םִיַמַה-תֶא אבו הָלְעּתַהדתֶא

 והיקזח בכְשיו :הָדוהי יכלמל םימיה יִרְבִּד רֿפס"לע גג
 :ויּתְחִת ונָב השנמ למי ויָתֹבֲאסע

 םיֵשְמֲהו ֹוכְלְמְב הָשנְמ הָנָש הַרְׂשִע םַתְׁשְרַב | אכ
 שעוו :ּהבִצֿפה מא םשו םכׁשוריִ למ הָנָׁש שמח
 הָוהְי ׁשיִרֹוה רשא םיוגה תבַעוִתַּכ הָוהְי יִניעְּב עֶרָה
 דכא רשא תומְבהדתֶא ןביו בשו :לאְרשי ינְּב ינפמ :

 רׁשֲאכ הָרָשֶא שעיו לעבל תֹחָבְומ םקו ויִבָא יהיקוח
 םימשה אָבְצלָכְל וחפשיו לארשי ךלמ טָאחַא הש
 רַמָא רֶׁשֲא הָוהְי תיִבְּב תֹחָּבומ נבו :םֶתא דב
 -לבל תוחבומ ןבו :ימשדתַא םישֶא .םֶלָשּוריִּב הוה

 -הֶא ריִבַעָהְו :הוהידתיב תורצח יִּתְׁשִּב םימשה אָבְצ <
 תושעל הברה םינעדְו פא השעו שחנו ןנועו שָאָּב ונְ

 ערה
v. 4ןכו יִלֶא ואב א'ס +. 14 .ב"ד ןכו רמאיו א'סב ,ו"טדו ג'ד ,ב"ד ,י'כ םירפס בורב ןכ  

 .אקספ ןאכ שי א'סב +. 16 .'ג ט'ל היעשי ןייע :ר'תו ס'ת ע'ת /רת ג'ד ,ב'ד א'ד
 .'ז ט'ל היעשי ןייע :ו"דו ב'ד ,א"ד ןכו ירקו ביתכ ּוחקִי א'סב ,ירק ּוהקי ,ביתכ חקי +. 8
 ןכו אלמ תוחְּבְזִמ א"ס +. 8 .ג'דו ב'ד ןכו 'פר לטבמ רוילע יוסמנו ובְלָמְב א'פ ץ.1 .אכ
 ןייע :ינֹעְּדִמ אס +. 6 .אלמ תֹוחְּבִמ יללהב ,הגומב ןכ +. 4 .ו'טדו ב"יד ,ב"ד ,א'ד
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 ז הרשאה לספתֶא םשיו :סיִעְכִהְל הָוהְי יִניִעְב עֶרָה
 המלש"לַאְו דודלֶא ; הָוהְי רמָא רשֶא תֶיּבַּב הרשע רֶׁשֲא
 ימבש לכמ י יִּתְרַהְּב רֶׁשֲא םלשוריבו הוה תִיּבַּב ונב
 לג דיִנָהְל ףיטא אלו :םליעל ימשדתַא םישֶא לארשי
 -םא | קר םֶתובַאל יְּתְנ רשא הַמְרֲאָהְִמ לארי
 -רֶׁשֲא הרותה-לככי םיִתיוצ רֶׁשֲא טפכ תושעל ורמשי
 9 תושעל ל השנמ םעתו ועמש אלו :השמ יִדְבַע םתא הו
 :לארשיינּפ ינפמ הָיהְי דימשה רשא םיוגהדןמ עֶרֲההתָא
 ן| רשא שי :רמאל םיאיבנה וילבעזדופ הוה רכדו
 " לָכִמ עבה הָלֶאָה תובעתה הרוהידדלמ השנמ השע
 הָרוהְירתֶאדנ אמֲחו ונפל רשֶא יֵרֹמֲאָה ושָקרָשַא
 וג יֵהלֲא הָוהְי רמָא-הכ ןכל :ויִלּולְגְּ
 רֶׁשֲא הָדּוהְיְ םלשורידלע הָעְר איבמ יִנְנַה לארשי
 וג תא םלשורידלע יתנו :ּוינְוָא יתש הְלַצַּת ויעמשדלֶּ
 -תֶא יִתיחְמּו בָאְחא תב תְלְקָשִמהתֶאְו ןולמש וכ
 -לע פרו המ תחלצההתֶא הָחְמייִרשֶאּכ םלֶשור
 4 םהיִביא דִיִּב םיתתנו יִתָלַחְנ תיִרָאְש תא יתשטנו היִנָ
 מ ושע רֶׂשֲא ןע :םהיביא-לכל הָפָשְמְלְו ובל ּטְָ
 ואְצְי רשֶא םויהְִמ יתא םיִקיעְכמ ויו יִניִעְּב עְרֶהדתֶא
 6 ףךפש יקָנ םֶּד םגו :הָוַה םויה דעְו םירצממ םֶּתַבָא
 הָּפ םלשורידתא אָלְמְ"רָשַא דע דאמ הָּבְרַה הַׁשנַמ

 תושעל הָדוהְיתא איִמֲחַה רֶׁשֲא ותאָטַחְמ דב הל
 וז רׁשֲאלָכְו הָׁשנִמ יִרְכד רָתֵו :הוהְי עְּב עֶרָה
 רֿפס-לע םיִבּותָּכ םהדאלה אַמֲח רַשֶא ותאטחו הָׂשֲע
 88 ויתבאדםע השנמ בכשיו :הדוהי יכלמל םיִמָיַה ירד

 ה v.12 .ו"טדו ב"יד ןכו מ איפ +.9 גידו ב"ה ה 8
 ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ ּהָעְמש א'סב ,ירקו ביתכ ויעמׂש יאחנדמל ,ירק ּהָעְמַש ,ביתכ ויָעמש
 ,רפח םיִבְתַּכ הגומב +. גז .ב'רו א'ד ןכו הוה יִניִעְּב א'ס צ. 15 .ס'תו
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 :ויָתְחַת נב ןימָא ךלמינ אשד יִתיִּבְנְּב רבה
 וכְלַמְפ ןימָא הֶנָש םיִּתְשּו םיִרׂשעְדְּב .

 המלשמ מא םשו םֶלָשּוְריִּב ךלמ םינש םִיַתְׁשו
si id 0רש הֶוהְו יֵעְּב ערה שעו :הָבָמָיְִמ  

 מא A רהב תֶא + ץרָאהסע = 24
 ka :ויִתְחַּת נב יהָשאֹיתָא ץֶרָאָהםע וכילמיו 5

 רפס"לע םיִבּותָּכ םה"אלה השע רשא ןימָא ירד
 -ןנב ותרבְקּפ ותא רבו :הדוהי יבלמל םימָה יִרְבד ₪
 je :ויָתְהת נב והָישאי ךלמוו אע בכ
 הנש תחאו םישלשו ֹוטְלְמְּב .והישאי הש הנמש =

 :תְכֲצְּבִמ הָיְדְעְתְב הָדְיִרָי מא םשְו םֶלְׁשְיִּב ךלמ
 -אלו ויבָא דוד לרדדלַכּכ ליו הוחי יניעב רשיה שעיו כ

 :ליאמשו ןימָי רס
 ףלמה חלָש והישאָי ךְלַמל ּהָנָׁש הרשע הנמְׁשּב יה ג

 הָוהְי תיב רפפה םֶלשְמְב והילַצַאהְּ ןֶפָשדתֶא
 ףְכְכַה-תֶא םתְִו לודגה ןהפה והיקלחדלַא ּהָלֲע זרְמאל +

 :םַעָה תאמ ףסה יִרָמש ּוֿפְסֶא רשא הוהי תב אבומה
 הוהְי תיפב םידקפִפַה הָכאֵלמַה ישע דידלע הנתו ;

 קוחל הוה תב רׁשֲא הָכאְלִמַה ישעל ותא ינו
 םיצע תנו םיִרְדַגלְו םינפלו םישרחל :תיְּבַה קב ו
 םֶלֶא בשחידאל דא :תֶיְבַה"תֶא קזחל בָצְחַמ נא 1,

 ףסכה
 םיתיע'ת איב רה ביד rs רבקו א'ס ץ.26  .ס'תו 'רת ןכו רשאדלָכְו א'ס +. 5
 ןייע :ר'ת ןכו ו ל"צ +. 4 = .ג'דו ב'ד ,א'ד ןכו רסח לאֿמְׂשּו א'ס ץ.2.בכ = .ר"תו
 ,ביתכ תיִבְּב +. 5 = .ירק ּוְכְתִו ,ביתכ ָהְְתְַו +. 5 .ג'רו ב"ד ןכו רשא א"ס .4 .'ט קוספ
 .ע'תו ב"ד ,א'ד ןכו תיבה קֶרְּב א'ס + 6. .ובידו א"ד ה ןכ ירקו ביתכ תב א'סב ,ירק תב
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 תיּכ םירקפמה הכאלמה ישע לע התו תב
 0 יל ןתְג רפס רמאל למל רפסה ןפש רנו :הוהְ
 וו עמשכ יהיו :ףלמה ינֿפל ןפש ּוהאְרְקיַו ןהפה הקלח
 ו ןציו :וינְב-תֶא ערקיו הָרֹוּתַה רפס יִרְבְדתֶא ךלמה
 -תֶאְו ןֶפְשְרִּב םקיחא"תאו ןהפה היקלחהא למה
 "רבע הישע תֶאְו רפפה ןֶפְש | תַאְו הָיְכימְְֶּב רובע
 ₪ םָעְהְ"דַעְבּו יָרעַב הָוהְיתֶא ושרד וכל :רמאל למה
 דיִכ הזה אצמגה רפפה ירבדילע הָדּוהְלָּכידִעְב
 -אל רֶׁשֲא לע נב ההְצנ איה"רשא היהי תמָח הטור
 -לָכְּכ תושעל הוה רַפּפַה ירָבְדדלע וניתְבָא מש
 רֹובְכעְו םָכיֵהֲאְו ןהפה והיקלח ליו :ּוניִלָע בּותְּכַה
 -ןֶּב םלש | תשא הָאיִבְנה הצלחהלא הישע פו
 םלׁשּוריִּב תֿפׁשִי איקו םיִלָנְּבַה רמש םֵחֹרֲחְֶּב הוק
 הָוהְי רמָאדהְפ םליֵלֲא רמאּתו ָהיֶלֲא ורבו הנָׁשמְּב
 4 הפ :ילֲא םֶכְתֶא הלשדרשא שיאל ורמא לארשי יהלֶא
 -לעו הוה םוקמהדלֶא העְר איֿפמ ננה הוי רַמָא
 :הָדּוהְ למ ארק רֶׁשֲא רֶפַפַה יָרָבְד-לְּכ תא ויבש
 וז ןעמל םיִרָחֶא םיהלאל ורטקיו יובע רֶׁשֲא | תחת
 הָזַה םֹוקָמּב יִתָמַה הצו םהידי השעמ לבב ינֹפיעֿפַה
 שרל םכְתֶא חלשה הָדּוהְי ףֶלַמ"לֶאְו :הֶּבַכִת אָלְו

- ₪ 

 יל -

ea) 1 

 -תא
 דַעבו א'ס ץ.13 = .ב'דו א"ד ןכו ּוהָיְקְלִח א'ס +. 10 = .ו"דו ב'ד ,א'ד ןכו "לא א'ס <. 8
 א"ד ןכו ויָלֲע א'ס .13  .א'כ ר"ל ,'ב ה"ד ןייע :ב"דו א"ד ןכו הָדּוהיִבּו לֶאְרָשִיַּב רֵאׁשּנַה
 פ'ת :עית רח ןכ -לע ל'צ +. 16 | .ו"רו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו םהרה אס זי 12 ביה
 .ד'כ ד'ל ,ב ה"ר ןייע :ר'תו
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 XXII 19--אאזז 6 ב םיכלמ 794

 יהְלֶא הָוהְי רמָא-הְכ וָלֵא וְרָמאְת הָּכ הֶוהְיתֶא
 | עַנָכתו נבלה ןע' :תעמש רֶׁשֲא םיִרָּבְַּה לארשי 9

 הוה םוקמהדלע יּתְרַכִה רשא דעֶמְׁשְּב הוה ינפמ
 ףיִרָנְב"תֶא ערקתו הפלקלו הָמַשְל תויהל ויבשי"לעו

 יננה ן5ל :הָוהְידִאְנ יִּתְעַמְׁש כנא םַג ונפל הּכבתו ₪
 -אָלְו טולְׁשּב ךיתרבקדלֶא ּתּפסֶאְנו ףימֹבָא-לע ד פא
 | םוקמה-לע איפמ נא-רׁשַא הָעְרִה לב ףיניע הָניִאְרַ

 ופסאוו ףלמה חלשיו זרָפְּד ךלמההתַא ובשיו הוה גכ
 -תיּכ למה לעו :םֶלָׁשיריו הוה יִנקוילָּכ וילֲא 9

 םיִנְהְפהְו ותא םלשורי יִבְשידלֶכְו הוה שיאזלפו היה
 | םליָאֿב ארק לוגו ןט קמ םַעָהדלַכְו םיאיִבְנהְ

 דמעיו זהה תובּב אַצִמַה תיִרְבַה ר יִרְבד"לָּכדתֶא 3
 תכלְל הֹוהְי ינפלו תירְּבַהְִתֶא תרכיו רומעההלע למה
 ויִתְקִחְדתַאְו ויָתֹוְדע-תֶאְו ויתוצִמ רגשלְו הוי רחא
 | תאוה תיִרְבַה ירבְדדתֶא םיכָהל שפעלו ללב
 = = וצו :תירְּבִּב םעָה"לְּכ רמעיו הזה רפסה"לע םיפְּּכַה
 לנשמה ינהְלְתֶאְו לודגה ןרכה \היקלחהתֶא למה
 םיִלְּכַה"לְּכ תֶא הֹוהְי לכיהמ איצוהל ףַפַה ירָמְשדתַאו
 םפרשיו םימשה אָבַצ לכלּו הָרָשַאְלְו לעפל םיושעה
 םרָפע"תֶא אש ןורדק תומדַשְּב םלָשּוריל ץוחמ

 הרה יכלמ לנָתְנ רשא םיִדָמְּכַהְהתֶא תיּבָשהְו :לַאתיב 5
 -תֶאְו םֶלָשּורְי יִּבְסְמּו הָדּוהְי יִרְעְּב תֹומָּבַּב רטקוו
 אבצ לכלו תולזמלו לרילו שמשל לעפל םירטקמה

 םלשוריל ץוחמ הוה תיבמ הָרְׁשֲאָהתָא אציו : םמשה 6
 רפעל קדיו ןורדק לֵהנְּב התא ףרשינ ןורךק להנלָא

Sunesךלשיו  
 אלמ ּובישיו א'ס ץ.90 .ב'דו א"ד ןכו לא א'ס v.20 .איעגב ענכּתו נ'ב ,א'ב ןכ צ. 9

 .אקספ ןאכ שי א'סב .1 .חספ-לש ינש םויל הרטפה +. 1.09  .ב"ידו ב'ד ,א"ד ןכו
 יִרָחַא א'ס ץ. 3 .איעג אלב "לע ג'ב ,א'בןכצ.3 .'ל ד'ל /ב ה'ד ןייע םִיְִלַהְו א'ס .2
 .תֹולָזְמִלְו הגומב +. 5 .הלמ אדח לֵאְהיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 4 .ב"דו א'ד ןכו

= 
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 ז יִתְבִתֶא ץתיו :םֶעָה יֵנְּב רֶבְהְדְלַע ּהָרֶפַעדִתֶא ךְלֶשו
 םש תוגְרֶא םיִשָנה רשֶא הוה תיִבְּב רֶׁשֲא םיִׁשדְּכַה
 4 הֶדּוהְי ירעמ םיִנָהְכהְלָּכדתֶא אפו :הרשאל םיִתָב
 עֿבנמ םיִנָדֹכַה המְשורטְק שא תֹומְּבַהתֶא אמט
 חּתַפ-רְׁשֲא םיִרָעְׁשַה תֹומְּב-תֶא ץֵתָנְו עבש ראָב-רע
 רעשב שיא לואמש"לעדרשא ריעָהְ"רש טשוהי רעש
 ו הָוהְי חבְומדלֶא תֹומְּבַה ינֲהְכ לעו אל ךא .:ריעָה
 וו אָּמַטְו םֵהיֵהֲא ךותְּב תוצמ לָפֶאדסַא יכ םֶלְשיריִּ
 שיא ריכעהל יתְלבל םנהדינב נפ רֶׁשֲא תֿפתַה-קֶא
 וו םיטּפַהתֶא תּבְשו :ךלמל שא ותְּבתֶאְו ינכתָא
 -לֶא הוהתיפ אפמ שמשל הוה יכלמ ונפנ רשא
 תובכְרמדתֶאְו םיִרוְרּפַּפ רשא סירּפַה ףלַמדפנ תָכשל
 מ לגה"לע רֵׁשֲא תֹוחְּבְמַההתָאְו :שָאְּ ףֵרֶׂש ׁשֶמָׁשַה
 תוחבזמהדתֶאְו הָדּוהְי יכלמ | ושעדרשַא וָחֶא תולע
 ףלמה ץתנ הָ]הירתיב תורצח יתשב הָשנִמ הֶׂשֲע רשא
 ו -תֶאְו :ןורדק לַחנ"לֶא םֶרֿפעדתָא ךילשהו םָשִמ ץלמ
 -רַהְל ןימימ .לשא לשר פילע |רֶׁשֲא תֹומְּבַה

 אוהה ַחָבְומַהזתֶא םנ לארשידתא אוטחה רשא טביב

 ףֶרֶׂשְו רֿפְעְל קלה הָמְּבַהתֶא ףְרָשיִו ץֶתְנ הַמָּבַה-תֶאְו
= 

 הרשא

 ,ביתכ יֵנְב v.10 .ו"דו ג'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו איִגְּב א'ס ץ.נ0 .איעגב ורטק נ'ב ,א'ב ןכ 8
 .ר'תו ע'ת ןכ אֹבִמ ל"צ +. 11 .ר'תו ם'ת ,ע'ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ הוב איב לק רב
 ,א"ב ןכ +. 12 .איעג אלב תאו נ'ב א"ב ןכ ל. 19 .אועגב -תַאְו נ'ב ,א'ב ןכ לגג
 ל'צ .12 .ירק תילַע ,ביתכ תולע יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 18. .איעגב רשַא נ'ב
 .הלמ אדה לֵאָתיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 15 .ס'תו ע'ת /רח ןכ ,ץֶר
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 רהב םָׁשרַׁשֲא םיִרְְּכַה-הֶא אריו והישאי ןפיו :הרשא 6
 | | -לע ףרשו םרכקהדמ תֹומצַעָה-תֶא חכו חלש
 | םיִהלֶאָה שיִא אָרָק רֶׁשֲא הוה רַבְדַּכ ּוהֲאמטב חָּבְזִמַה
 < ולה ןײצה המ רמאיו :הָלֲאָה םיִרָפְּדַה-תַא ארק רשא
 | "שיא רבקה ריִעָה ישְנַא וילא ורמאיו האר נא רשא
 < | הָלֶאָק םיִרְבְדַהִֶא אָרְִיו הדוהימ אָּבְרַשא םיקלָאָה

 = = שיא ול וחינה מאיו :לא"תוכ חכמה לע תשע רשא =
 -רֶׁשֲא איִבְנה תומצע תא ויתמצע וטלמוו ויתמצע ענ"לא

 יִרַעְּב | רֶׁשֲא תומְּבה יִתְּבילָּכִתֶא םגו :ןורמשמ אָב ו
 והישאי ריסהסיעכהל לארשי יכלמ ושע רֶׂשֲא ןורמש

 חזי :לֶא"תיבב השע רשֶא םישעמַה"לַכּכ םַהְל שעיו ₪
 = רש תוחבמהְ"לַע םשדרשא תומפה יִנָהְפדלָּכתֶא

 | = למה וצו :םֶלָשּורָי שמ םהילע םֶרָא תֹוָמָצע-תָא
 בּותָכַּכ םֶכיִהְלֶא הָוהיִל חַסָפ ושַע רמאל םַעָקלָּכתֶא

 ימימ הָּוה חַסָּפַּכ הָשַעְנ אל כ :הֶה תיִרְּבַה רֿפכ לע ₪
 יכלמ ימי לכו לֶאְרְשיתֶא יטֿפָׁש רשֶא םיִמֿפְשַה

 הָנַש הרשע הָנמַשְּבדםִא יִּכ :הדוהְי יכלמו לֵאָרְׂשִי ₪
 םנו :םלשוריּב הוהיל הוד חספה השענ והישאי למל >

 םיִלְלְגהתֶאְו םיִפְרְּתַהְדתֶאְו םינעדיה"תַאו תובאהדתַא
 םלשוריבו הדוהי ץֶרֲאְּב וארנ רֶׁשֲא םיִצְהְׁשַה"לְּכ תֵאְ
 םיֹֿתְכַה הָרוחה יִרְבִּדִדִתֶא םיִקָה ןעמל והישאי רעב
 5 יהֹמָכְו :הָוהי תיפ ןהפה ּוהיקלח אָצְמ רש רפַפַה"לע
 וֿבְבְללְפְּב תָוהידלֶא בׁשרְׁשַא למ וינפְל הוהדאל
 -אל וירחאו השמ תרות לָכָּכ ודאמ"לפבו ושפנלפבו
 -רֶשֶא לודגַה ופא ןורחמ הוה בשדאל א :ּוהָמָּכםכ

ASSהרח  
 .הלמ אדח לֵאָתיֵּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ צ. גז | .חתפב ת"יבה הגומב ןכ א. גז
 לֶאְתיִבְּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 19 .ר'תו ס'ת ,ע"ת ןכ הָוהְיתֶא סיעכהל ל"צ +. 9
 א"ס ץ.94 .ר'תו ע"ת ןכו תאזַה א'ס ץ. 91 .אקספ ןאכ שי א"סב +. 91 .הלמ אדה
 .לֹכְבּו א'סבו ,ירקו ביתכ לֹכְּב א'סב ,לֹכְּב ריבס +. 95 = .ב'יד ןכו תיִבּב

- 1 

- 
₪ 

mw Cr 

 oo כ



XXII] 2736797 ב םיכלמ  

 ֹומיִעְכַה רֶׁשֲא םיִסְעְּבַה-לְּכ לע הדוהיב ֹוּפַא הָרֲח

 פז יַנפ לעמ ריִסָא הֶדּוהְיתֶא םג הֹוחְי רָמא :השנמ
 תאָּוַה ריעָהְדתֶא יִּתְסַאַמו לארשידתַא יריסה רֶׁשֲאַכ
 ִּתְרַמֲא רֶׁשֲא תַּבַה-תֲאְו םלשורידתַא יִּתְרַחְּבְִרֶשַא
 38 הָשַע רֶׁשֲא-לפו והישאו ירבד רו :םש ימש הודי
 יכלמל םיִמד ירד רֿפס"לע םיִבּותָכ םֶהְ"אלה
 ףלמדלע םיָרְצמּדלְמ הָכְנ הערפ הָלֵע וימְיְּב :הָדוהְ
 ותאְרְקְל הָישאְ למה לו תרפ רהעלע רּושַא

 = זיפ

 ₪ תמ ויָבָבע והַבְכְרַ :ותא ֹואָרַּכ ּונְמְּב והיממ
 -םע חו 'תְרבְקּב הרבי םפשּורי והֶאְבִיַו ודב
 וכילמו ותא ּותְשמיו והישאידּב ֹוָהָאֹוהְדתֶא ץֶרָאָה
 שלשו םיִלָשעדּב :ויבָא תחת ותא
 םֶלָשּוריִּב למ םישְרח הָשלשו וכל ּחֶאוהְי הנ
 ערה שעי :הנבלמ והימְריתּב לטימח מא םשו
 3 הערפ ּוהרסאיו :ויתבא ושעדרשא לַָּכ הוהי יניֵעְּב
 שנת םלשוריּב ךלמב תַמֲח ץֶראְּב הֶלְבְרְב הפ
 3 הערפ למה :בָהְו רככו הְסָּכ"רככ האמ ץֶרָאָה-לע
 סו ויבָא והישאי תַחּת והישאיְךּב םיקילֶאדתֶא ה
 תָמָיו םִיַרְצמ אביו הקל ז וָחֶאֹוהְי-ֹתאְו םיקיוהי ומשדתַא
 5 ךיִרעְה א הערפל םיִקָיוהָי ןַתְנ בלה ףקְכהְ :םָׁש
 ֹוכְרְעְכ שיִא הערפ יפ"לע ףָסָבַהתֶא תפל ץֵרָאָה-תֶא
 הערפל תקל ץֶרַאָה םעתָא םָהוה"תָאְו ףקְכה"תֶא שנ
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 ₪ הָנָׁש שָמָחְו םיִרְׂשֲעְוָב הב
 םלשוריב למ ּהָנׁש הרשע תףחאו ֹוכְלמְּב םֶכיִהי

 םשו

 ,ט'ד ה"ד ה'ד ,גיד ,ביד א"ד ןכו ירקו ביתכ לַטּומַח א'סב רק לַטּומַח ,ביתכ לַטיִמַח +1
 א'סב ,ירק למ ,ביתכ ּךלֶמְּב צ. 88 .ח'י ד"כ ןמקל ןייע :'רתו ו"טד ,ד"יד ,ב"יד ,א"יד
 יללהב :ס'תו ב'ד ןכו ,ירקו ביתכ ּךלמְּב א'סבו ,ר'תו ע'ת ,'רת ןכו ירקו ביתכ ָּךלֶמִמ
 רק :למב וביתכ ךלמִמ
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 יניעְּב עַרָה שעיו :המּורְדמ הירּפ"תב הָדיבז ומא םשו גז
 - ךצאְנךכבנ הֶלְע וימְיְּב :ויִתְבַא ושָעדרֶשַא לפכ הוהי דכ

 שו םיִנָש שלש בע םיִקָיוהְי ולדיהוו לַבָּב ךלמ
 -תֶאְו םידשכ יִרודנדתֶא וב | הָוהְי חפשו :יְּבדְרמו
 ןמעדינְב יִדּודְג תֶאְו בָאמ ידודג | תֶאְו םא ידורנ
 ריב רָּכד רׁשֲא הָוהְי רבְדכ וריבאהְל הרוהיְּכ םַחָלשִ

 הָדוהיב הָתְיָה הורי .יפילע | ךא וםיִאיִבְנַה ויָדְמַ
 :הָשָע רֶׁשֲא לכַכ השנמ תאטַהְּב נפ לעמ ריִסָהְל
 יג םֶּד םלָשּורידתַא אלמיו דפש רֶׁשֲא יקנהזםה םגו

 רׁשֲא-לַפו םייֹוהי ירד רו :קְלְסִל הוה הָבָאדאְלו :
 יכלמל םימוה יִרְבד רפסדלע םיִבּותַּכ םָה7דאֹלֲה הָשע
 נב ןיכיוהי למי ויתֿבא-םע םיִקָיוהְי כׁשו :הָדוהי
 "יִכ יצְראמ תאַצְל םירָצִמ ךָלמ רוע ףיפההאלו ויתְחַת
 רשא לָּכ תַרְפרַהְנידע םִיַרְצִמ לחמ לַבְּכ ךלמ חלל

 הָנֹמְׁשְְּב :םִיָרְצמ למל הָתיַה א
 למ םישְדֶח הָשלְשּו יכְלְמְּב ןיִכָוהָי הָגָש הָרָשָע
 :םלשּורימ ןתְנְלֶאדתב אָּתְׁשִחְנ מא םֵׁשְו םֶלָשּוריִּ
 תעְּב :ויִבָא הָׂשֲע-רִׁשֲא לַכַכ הָוהְי ינעְב עֶרָה שער!

 םלָשּורְי לֿפְּבַּלִמ רצאנדפבניידבע'הלע איהה
 -לע לֵבְּב-לִמ רצאנרפפנ אבו :רֹוצַמּב ריעָה אָֿבְתַו ו
 הרוהידףלמ ןיכווהו אצוו :ָהיִלע םיַרְצ ויבבעו ריִעָה 3

 הקו ויִפיִרָסְו וירשו וידבעו ימָאְו אוה לֵבְּב ךלמ"לע
 -תֶא םשמ אצוזו :וָכְלְמַל הנמש תנשּב לַבְּב ךלמ ותא ו

 ץצקיו ףלמה תיִּב תוְרָצואְו הוי תיִכ תורָצואדלּב
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 הֶּּובְו א'סבו ,ר'תו ס"ת ןכו ירקו ביתכ הַדיִבְז א'סב ,ירק הָדּובְז ,ביתכ הָדיִבְז +. 6
 ,'כ קוספ ןמקל ןייע :ע'ת ןכ ףַא ל'צ +. 8 .ךכ .'רתו א"יד ג'ד ,ב'ד ןכו ירקו ביתכ
 ירקו ביתכ ּולֲע א'סב ,ירק ּולע ,ביתכ הָלֲע +. 10 .ירקו ביתכ לֹכְּב א'סב ,לכְּב ריבס +3
 .ס'תו ע"ת "ד ,ג'ד ןכו יִדְבַע תלמ אלב רַצאָנְדַכּובְנ הָלָע א'ס +. ג0 .ר'תו 'רת ןכו
 .ר'תו ס'ת ג'ד ,ג'ד ,ב'ד ,א"ד ןכו -לֶא א'ס +. 9
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 לֶארשידדלמ הַמלׁש הָׂשַע רֶׂשֲא הוה ילְכילְתָא
 ₪ "לָפְ"תֶא הָלְנַהְו :הוהי רָּכּד רֶׁשֲאַכ הוהי לָכיִהְב
 הרשע לחה יִרוּבְגלָּכ | תא םיִרָשה"לָּכתֶאְו םלשורי
 תלּוז רַאָׁשִנ אל רגסמַהו שרחַה"לּכְו הלוג םיֿפְלֲא
 ו םַאחתֶאְו הָלַבַּב ןיכוהידתֶא לנו :ץרָאָה"םע תלד
 ץֶרָאָה ילוא תאו ויסיִרְסתאו למה יִשְנתֶאְו ךלמה
 ו לימה יִשַאדלָּכ תֶאְו :הֶלָבְּב םלשורימ הלו ךילוה
 ישע םיִרובְ לפה tu רגְסמַהְו שָרְחְַ םיִפלֶא תעבש

JH 

 1s יהיקדצ הש תחאו םירשעדב / |
 יא םשו םֶלשּוריִּכ ךלִמ הש הרשע תחאו יבלמב
 ו הו ינעְּב ערד שעו :הנבלמ והימרידתב לטימח
 א הָתְיָה הֹוהְי ףאזלע | יִּכ :םיִקיוהְי הְׂשעהרׁשַא ל
 רמו וינפ לעמ םתא וכלשה"רע הדוהיפו םלשּוריב
 :לבְּב למ והָיְקְרצ
 הכ רֹוׁשֲעַב ירישַעֶה שדחב וכְלְמְל תיעישתה תַנׂשִּב יהו
 -לע ּוליֵח-לָפְו אּוָה לָבָּבִ"ְדְלמ רצאנרפפנ אָּב שחל
 ג ריִעָה אֹבְּתַו :ביִבְס קיד ָהיְלְע ְנְב הילע ןחיו םלשורי
 ג הַעְשתֶּב :והיקרצ ךלמל הָנש הרשע יִּתְׁשִע דע רֹוצמְּב
 :ץֶרָאָה םעל םֶחְל הָיהדאלו רעְּב בערה קוי שרחל
 + !רעש ףריז הֶליַלַה !המָחְלמה יִשְנַאלַכְו רֵעָה עֶכְּבתַו
 ריעָה-לע םיִּרשכ למה ןגהלע לָשֶא םותמחה ןיּב
 ; רהא םידשכ"ליח ופדרו :הברעה רה ליו יבמ

esךלמה  

 לַמּומֲח ,ביתכ לַטיִמָח .18 .ירק יִליִא ,ביתכ ילּואצ.15 .ירק תֶרָשָע ,ביתכ הָרׂשֲע +. 4
 .א'ל ג'כ ליעל ןייע :ב'דו א'ד ןכו ירקו ביתכ רסח לטמה וא לַטַּומָח א'סב ,ירק
 ,ביתכ הָנָשּב א'סב ,ב"ידו י"כ םירפס בורב ןכו הָנָשַּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ <. 1 .הכ
 :ס'ת ןכו הלילה ואו גחרביו א'ס ץ.4 .ירק הָנָשב ,ביתכ תַנָשְּב א'סבו ,ירק תַנשב
 .הלילה ור א'סבו ,'ז ב'נ ,'ד ט"ל הימרי ןייע
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 :ויְלֲעַמ ּוצֿפְנ וליח"לָכְו וחרי תֹוברעְּב ותא ונשיו ךלמה
 | הָחְלְבִר לבְּב ךְלמ"לֶא ותא ולעיו ךלמַהדתא שפתה

 ויניעְל וטָחש והיקדצ יְּבתֶאְו :טּפְׁשִמ יּתֶא יִרְּבְדְו ד
 והֶאביו םִיִּתְשחְנּב ֹוהְרְסַאװ רע יהָיקדצ ןנע-תָאו
 :לבב
 -עשת תנש איה שדחל הָעְבָשְּב יׁשיִמֲחַה שָרַחַבְו
 ןָדאְזוְכְנ אב לבּכְ"דלמ רצאנרפבנ ףלמל הגש הרשע

 "תיכדתַא ףרשיווםֶלֶשורי לבבל דָבַע םיִחְּבטבר פ
 -לָּכתֶאְו לש ֵתְב"לְּכ תַאְו ךלמה תיּבֶאְו הוה

 וצָתָנ םִבָכ םֶלֶשּוְרָי תמֹוח-תֶאְו :שאְּב ףֶרש לוד תי =
 םַעְה רֶתָי תֶאְו :םיִחָבמיבר'רׁשֲא םיִּרָשַּכ ליחילָּכ וו

 ףלמההלע ּולפְ) רֵׁשֲא םיִלֿפֹנה-הָאְו ריִעָּפ םיִרָאְׁשנַה
 :םיחְבְטחבר ןָדָאְרוּוְבְנ הָלְגַה ןוִמְהָה רפי תאו לֶבָּב

 :םיִבָנלּו םימרפל םיתְכט"בר ריִאְשה ץֶרָאָה תלדמו ו
 -תֶאְו תֹונכמה-תָאְו הוהיהתיב רשָא תשחנה יִדּומַעתַאְו 3

 ואשיו םידשכ ּורְּבַש הָוהְידתיִבְּב רֶׁשֲא תַׁשֲחנַה ₪
 -תֶאְו םיִעוהתֶאְו תריפההתַאְו :הֶלְבְּב םָתְׁשְחְנההָא 4

 רשֶא תשחוה יִלְּכילָּכ :תֶאְו תופְּכְהְדתֶאְו תורמזמה
 רשֶא תוקרזמה"תֶאְו תותְחמהדתַאְו :וחקְל םֶבדּתְרָשִי ו

 | םידומעה :םָחְּבטְברחְקל ףֵסָכ ףְסְּכירְׁשֲאַו בֶהָז בָהָו
 תובל המלש הָשעדרשַא תונכמהו דַהֶאָה םיה םיִנש
 :הָלֶאָה םיִלָּבַהדלָּכ תַשֶחְנל לָקֶשמ היהדאל הוה

 \וילע תרפכְו דַחֶאְה דמעה | תמוק המַא הרשע הנמש וז
 תשחנ

 : ב"ידו ו'ד ,ג'ד ,ב"דב ןכ צ. ד = .'ט ב'נ הימרי ןייע :ר'תו ס'ת ,ע'ת ןכו רֵּבַרַו א'ס +. 6
 ב'ד ,א'ד ןכו הָלְבַּב א'ס +. 7 = .אלמ ּוהֲאיִבִַו ב"ידו ב'ד ,א'דב ,א"ו ב"נ הימרי ןייע
 ףרשיו א'פ ז. 9 .ףקמ אלבו עשמ ג'ב ,א'ב ןכ צ. 8 .א"י ב'נ הימרי ןייע :ב"ידו
 ,'רת ,ב"יד ,א'יד ,ב'ד ,א'ד ןכו דברחתַא א'ס +. ג0 .ט'רו ז'ד ,ו'ד ,ב'ד ןכו הוהי תיבדתא
 ןכו ירקו ביתכ יאברעמל ןכ +. 15 .איעג אלב םיראשנַה נ'ב ,א'ב ןכ +. 11 .ר'תו ס"ת
 ,ביתכ בגל יאחנדמל ,ז'ט ב'נ הימרי ןייע :ב"ידו א"יד ,ו'ד ,ב"ד ,א"דב ,ו"כ םירפס בורב
 ג'דב ןכו רסח וילע רסמנו י'כ םירפס בורב ןכ 4 ,"תיִבָּב א'ס +. 13  .ירק םיִבְגיְלּו
 .ו'טדו ד"יד ,ב"יד ,ט'ד ,ז"ד ,ו'ד ,ב'ד ,א'ד ןכו אלמ תווריִפַה א"ס ,א"ידו
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 -לע םִינמרו הָכְבַשּו המא שלש תְרֶתַכַה תמֹוקְו תׁשֲח
 -לע ינשה דומעל הלאו תשחנ לפַה ביִבְס תְרָתּכַה

 וא שארַה ןקפ הֶיְרְׁש-תֶא םיחְבַטבר הקו :הָכְּבָשַה
 :ףסה ירמש תְׁשְלׁש-תֶאְו הנשמ ןהכ ּהְינֿפצ-תָאְ
 וו ישנַא-לע | דיפ אּוקְדרָשא דֶחֶא םיִרָס הקל ריִעְְמּ
 ואְצְמִנ רֶׁשֲא ךלמהדינפ יארמ םיִשְנַא הָׁשֹמֲחְוהַמְהלִמַה
 ץראה םִעְדתֶא אָּבְצַמַה אָבְצַה רש רפפה תֶאְו ריִעְב
 ג הקו :ריִעְּב םיִאְצִמִנַה ץֶרֶאְה םעמ שיא םיששו
 לֿבְּב ךלמ"לע םתא לו םיקְּכַט"בר ןדָאְְובְנ םתא
 גו ץֶרֶאְּב הָלְברְּב םתְמוו לָבְּב ךְלִמ םֶתֹא יו :הָתָלְּבר
  ץֶרֲאּב רָאְׁשִנַה םֵעָהְו :ותָמדא לעמ הדיהו לניו תמח
 דקפה לָבְּכ ךלמ רצאנרכובנ ריאשה רׁשֲא הדוהי
 ₪ "לָכ ועָמשיו :ןפׁשְּכ םקְיִחֶאְדִּכ ו והיִלְדְנתֶא םהילע
 טבב"ףלמ דוקפההיכ םישָנַאָהְו המה םיליחה יֵרְש
 -ןב לאעמשיו הפצמה ּוהָיְלְדְנלֶא ואביו ּוהיִלְדְגתֶא
 יתֿפמנַה תְמהנַּתרֿב הירש הֶרָקְּכ ןֵגְחֹוְו הנ
 ג: םהל עכשיו :םהישנאו המַה יִתָכעמַהְרְּב והינו
 ידבעמ יאריתזלא םהְל רמאו םהישנאלו והילבג
 בשיו לֿפְּב ףְלמ-תֶא ידבעו ץֶרֶאַב ובש םיִדׂשַּבַה
 5 יעיבשה שדחפ | יהיו :פ5ל
 הכּולמה ערזמ עָמְשיִלֶאְב הָיְַתְתְִּכ לאעְמשי אָּב
 דתֶאְו תמר ּוהיְלרנ-תֶא וכו ותא םיִשְנָא הרשע
 ₪ ומָקיו :הָפְצְמִּכ ותא יְהרְׁשֶא םיִּדְשַּכַהְתֶאְו םידּוהוה
 םירצמ ואבו םילוחה יִרָשְו לורד ןטקמ םֶעְחלְכ
 יחיו :םידשכ ינפמ ּואְרָי כ
 םִינְׁשַּב הדוהידדךלמ ןיִכָיוהי תלָנְל הָנׁש עבו םישלשב
 רשע ה ה
 ןכו -לַא א"ס ל. 90 .איעג אלב רשֶא נ'ב ,א'ב ןכ .19 .ירק תֹוּמַא ,ביתכ הָמַא ץ. 7
 א'סב +.27 .'ז'מ הימרי ןייע :ס'תו ע'ת ,'רת ןכו םֶהיִשְנִאְו א'ס .23 .ב"ידו ב"ד ,א"ד
 .אקספ ןאכ ןיא
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 ףדרמ לִוֲא אָשְנ שדחל העבְׁשו םיִרְׂשְעְּב שדח רשע
 | :הּהיְרלַמְ יכיוהי שאְרדתַא וכלמ תנְׁשְב לָבּב דלמ
 לֵעַמ ואָסְּכתֶא ןתיו תובט ותא רָב :אָלַכ תיִּבִמ
 ידגְב תֶא אָשו :לבבב ותא רֶׁשֲא םיֿפְלמַה אָפְּכ

 ותָחְרֶאְו :וייח ימיחלכ ונפל דיִמָּת םחל לָכָא ואלכ |
 לכ ִמויְּב םויררבד ךלָמה תאמ ֹולחהְנִתנ דיִמּת תַתְרא

yiןייח : 
 ו!

 םיִכְלַמ א'סב צץ. 28 .א'ל ב'נ הימרי ןייע :ס"תו ע'ת ןכו תיבמ ותא אַצִ א'ס ל. 7
 .ירק םיִבָלַּמַה ,ביתכ

 יוגה ירשא ןמיסו ,העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא םיכלמ רפסד יקוספ םוכס

 .[1 Kings אא1ז 6| םיאיבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו ויצחו .[. אאאוזז 19| ויהלא 'הדרשא

 .ןעecמ. 11 9| ביבס שא תמוח 'הדםאנ הל היהא ינאו ןמיסו ,םישלשו השמח וירדסו

 ןושארה תיבה ברחש דע דוד ןב המלש ךלמשמ רפסה תונש .הששו םיעברא ויתותקספו

 .םימי רשעו םישדח הששו הנש הרשע תחאו תואמ עברא

 דכליו ןושמש ךליו םינושארה םירפס עברא תיעיבר .םינושארה םירפס תעברא וקילס

 םיכאלמ רנבא חלשיו םינושארה םירפס עברא יצח .[נטג6ק. אט 4] םילעוש תואמ-שלש

 'ה רמא הכ ינישה םינושארה םירפס עברא תיעיבר .[8 8גש. 111 19] ויתחת רדודדלא
 +1 Kings 311 24[ ולעתהאל
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